
CM\866776DA.doc PE464.843v01-00

DA Forenet i mangfoldighed DA

EUROPA-PARLAMENTET 2009 - 2014

Udvalget for Andragender

6.5.2011

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0074/2010 af Jean Pirotte, belgisk statsborger, for FISP-IFOD 
(Fédération inter catégorielle des services publics), om Belgiens påståede 
overtrædelser af direktiv 2003/88/EF om visse aspekter i forbindelse med 
tilrettelæggelse af arbejdstiden

1. Sammendrag

Andrageren anmoder Europa-Parlamentet om at få Kommissionen til at træffe 
hasteforanstaltninger imod Belgien for ikke at håndhæve direktiv 2003/88/EF om visse 
aspekter i forbindelse med tilrettelæggelse af arbejdstiden, i dette tilfælde for brandmænd. 
Ifølge andrageren har brandmænd vagt 168 timer om ugen. I disse timer står de til rådighed 
for arbejdsgiveren uden betaling, medmindre de sendes ud i indsats. Andrageren understreger, 
at adskillige personer har indledt sager for belgiske domstole, men han protesterer over 
myndighedernes manglende håndhævelse af selve direktivet.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 27. april 2010). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 6. maj 2011.

"Andrageren hævder, at det i strid med arbejdstidsdirektivet (direktiv 2003/88/EF, tidligere 
direktiv 93/104/EF) er tilladt frivillige brandmænd i Belgien at samle vagtperioder på 168 
timer i én uge hver måned. 

På Udvalget for Andragenders møde den 1. december 2010 forklarede Kommissionen, at den 
faktuelle baggrund ikke var klar i denne sag, og at det var vanskeligt at fastslå, i hvilken 
udstrækning EU-lovgivningen er gældende. Andrageren leverede efterfølgende yderligere 



PE464.843v01-00 2/6 CM\866776DA.doc

DA

oplysninger og fremsendte en dom afsagt af den civile domstol i første instans i Dinant 
(Belgien) af 13. januar 2011 i en sag mellem visse frivillige brandmænd og byen Couvin til 
Udvalget for Andragender. Domstolen fastslog, at de frivillige brandmænd skulle anses for at 
arbejde for myndighederne i byen Couvin, og at deres vagtperioder hjemme skulle anses for at 
være og betales som arbejdstid.

Den nationale domstol henviste til direktiv 93/104/EF (nu direktiv 2003/88/EF) både i 
forbindelse med afgørelsen af, hvorvidt de frivillige brandmænd var ansat i henhold til 
national ret, og også i forbindelse med afgørelsen af, hvorvidt karakteren af deres 
vagtperioder skulle anses for at være arbejdstid.   

Det fremgår af dommen, at de frivillige brandmænd var på vagt hjemme. Der gives ikke 
oplysninger om udstrækningen af deres vagtperioder, men domstolen fastslog under alle 
omstændigheder, at de var til arbejdsgiverens rådighed, hvilket var tilstrækkeligt i henhold til 
den nationale definition af arbejdstid i artikel 8.1 i lov af 14. december 2000 til at klassificere 
hele vagtperioden som arbejdstid. Derudover fastslog domstolen, at de under alle 
omstændigheder skulle anses for at være arbejdstagere i henhold til den gældende EU-
lovgivning til trods for udelukkelsen af frivillige brandmænd fra definitionen af en 
arbejdstager i henhold til den nationale ret.

Kommissionens bemærkninger

Indledende bemærkninger

For det første skal det påpeges, at den nationale domstols dom af 13. januar 2011 primært 
vedrørte, hvordan belgisk ret skulle fortolkes og anvendes. Dette er et spørgsmål, der er op til 
de nationale myndigheder, hvor Kommissionen ikke har noget at skulle have sagt. Det bør 
endvidere bemærkes, at sagsøgte tilsyneladende havde til hensigt at anke dommen. 

Kommissionen agter ikke på nuværende tidspunkt at kommentere den nationale domstols dom 
på grund af den sagsøgte parts mulige anke. I stedet vil Kommissionen gerne gentage de 
principper, der hidrører fra Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/88/EF af 4. 
november 2003 om visse aspekter i forbindelse med tilrettelæggelse af arbejdstiden,1 som de 
fortolkes af Domstolen.   

Direktivets anvendelse på frivillige brandmænd

Kommissionen ønsker at erindre om, at normale aktiviteter inden for militæret, 
redningstjenester og civilforsvarstjenester - herunder eksempelvis brandbekæmpelse eller akut 
medicinsk hjælp til ulykkesofre - ifølge Domstolens retspraksis er omfattet af direktivet. Dette 
gælder, selv hvis den pågældende tjeneste "faktisk står over for begivenheder, der pr. 
definition ikke er forudseelige", eftersom "de aktiviteter, som er forbundet hermed under 
normale omstændigheder […] ikke dermed [er] mindre egnede til at blive organiseret på 
forhånd, herunder forebyggelse af sikkerheds- og/eller sundhedsrisici samt arbejdstiderne for 

                                               
1 EUT L 299 af 18.11.2003, s. 9.
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dens personale.1" 

Ifølge Domstolen er det kun under exceptionelle omstændigheder, at sådanne aktiviteter i 
offentlighedens tjeneste kan undtages fra de normale regler fastsat i direktivet. Undtagelsen 
må forstås sådan, at den alene henviser til "helt særlige begivenheder, hvor det af hensyn til en 
hensigtsmæssig afvikling af de foranstaltninger, der skal beskytte befolkningen mod en 
alvorlig samfundsfare, er nødvendigt, at det personale, der skal tage sig af en begivenhed af 
denne art, må give absolut førsteprioritet til disse foranstaltninger, således at de kan opfylde 
deres formål. Dette kan være tilfældet ved naturkatastrofer eller teknologiske katastrofer, ved 
attentater, større ulykker eller andre begivenheder af denne art, som er så alvorlige og har et 
sådant omfang, at det er nødvendigt at træffe foranstaltninger, der er absolut nødvendige til 
beskyttelsen af befolkningens liv, sundhed og sikkerhed, og hvor det ikke ville være muligt at 
udføre foranstaltningerne på hensigtsmæssig vis, hvis alle reglerne i [rammedirektiverne om 
sikkerhed og sundhed samt arbejdstid] skulle overholdes".2

De operative bestemmelser i arbejdstidsdirektivet henviser til "arbejdstagere" (ofte til "alle 
arbejdstagere"). Dette begreb er ikke defineret i selve direktivet. 

I artikel 3 i rammedirektivet om sundhed og sikkerhed (direktiv 89/391/EØF), som definerer 
direktivets materielle anvendelsesområde, defineres en arbejdstager som:

"enhver person, som en arbejdsgiver har i sin tjeneste, herunder praktikanter og lærlinge, 
bortset fra hushjælp",

mens en arbejdsgiver defineres som:

"enhver fysisk eller juridisk person, der har stiftet et arbejdsmæssigt forhold med 
arbejdstageren, og som har ansvaret for virksomheden og/eller institutionen".

Domstolen tvivlede imidlertid i sin dom i Isèresagen3 på, at dette begreb "arbejdstager" i 
rammedirektivet om sundhed og sikkerhed nødvendigvis ville være gældende for 
arbejdstidsdirektivet med en bemærkning om, at der i direktivet ikke var nogen specifik 
henvisning til det. 

Domstolen bemærkede også, at direktivet heller ikke henviste til definitionerne af 
"arbejdstager" afledt af national ret og praksis og konkluderede, at den anvendte en 
selvstændig EU-definition:   

"Det følger af sidstnævnte konstatering, at dette begreb ikke i forhold til anvendelsen af 
direktiv 2003/88 kan fortolkes forskelligt, alt efter hvilken national lovgivning der er tale om, 
men må tillægges en selvstændig betydning i EU-retten. Begrebet må defineres på grundlag af 
objektive kriterier, som karakteriserer de berørte personers rettigheder og pligter i 
arbejdsforholdet. Det væsentligste kendetegn ved arbejdsforholdet er, at en person i en vis 

                                               
1Dom i sag C-52/04 Feuerwehr Hamburg, præmis 52.
2Feuerwehr Hamburg, præmis 53-54.
3 Isère, sag C-428/09, præmis 27.
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periode præsterer ydelser mod vederlag for en anden og efter dennes anvisninger…1.

Inden for rammerne af fastlæggelsen af arbejdstagerbegrebet, som det tilkommer den 
nationale ret at foretage, skal denne ret lægge objektive kriterier til grund og foretage en 
samlet vurdering af samtlige omstændigheder i den for denne verserende sag, der angår såvel 
de pågældende aktiviteters karakter som forholdet mellem de pågældende parter.2 … ’

I Isèresagen fastslog Domstolen, at løst ansatte sæsonarbejdere på ferie- og fritidscentre, der 
arbejdede på tidsbegrænsede kontrakter, som ikke oversteg 80 dage, klart var "arbejdstagere", 
der var dækket af direktivet. Det betød ikke noget, at deres ansættelseskontrakter i henhold til 
national ret ikke kunne anvende visse bestemmelser i de arbejdsretlige regler: " … skal det 
påpeges, at Domstolen har fastslået, at den omstændighed, at et arbejdsforhold efter national 
ret har en sui generis-karakter, ikke er afgørende for arbejdstagerbegrebet i EU-retlig 
forstand."3  

Begrebet "arbejdstid" 

Artikel 2, stk. 1, i direktivet definerer "arbejdstid" som "det tidsrum, hvori arbejdstageren er 
på arbejde og står til arbejdsgiverens rådighed under udførelsen af sin beskæftigelse eller sine 
opgaver i overensstemmelse med national lovgivning og/eller praksis".

Domstolen fastslog, at de karakteristiske faktorer ved begrebet "arbejdstid" kræver to 
betingelser: Arbejdstageren skal være fysisk til stede på det sted, der fastsættes af 
arbejdsgiveren, og skal være til rådighed for arbejdsgiveren til at være i stand til at yde de 
relevante tjenester øjeblikkeligt i tilfælde af, at der er behov for det.4

I henhold til den belgiske lov af 14. december 2000 vedrørende visse aspekter af 
organiseringen af arbejdstid i den offentlige sektor, således som den fortolkes af den nationale 
domstol i første instans i den dom, som andrageren har fremsendt, er det øjensynligt sådan, at 
begrebet arbejdstid kun er afhængigt af det andet kriterium, nemlig at arbejdstageren er til 
rådighed. Det lader derfor til, at belgisk ret er mere generøs end selve direktivet. En sådan 
tilgang er i overensstemmelse med direktivet, idet sidstnævnte indeholder bestemmelse om 
minimumskravene. 

I SIMAP-sagen5 har Domstolen i forbindelse med en sag henvist fra Spanien desuden allerede 
afgjort, at "vagtperioder", hvor læger skal være til stede på arbejdspladsen, i sin helhed skal 
betragtes som arbejdstid i arbejdstidsdirektivets forstand. Omvendt fastslog Domstolen, at 
vagtperioder, hvor lægerne skulle kunne kontaktes, men ikke var pligtige til at være til stede 
på arbejdspladsen, ikke nødvendigvis skal betragtes som arbejdstid med undtagelse af de
perioder, hvor de rent faktisk leverede deres faglige tjenesteydelser efter at være tilkaldt. I 
                                               
1 Domstolen henviste analogt her til sine kommentarer i sag 66/85 Lawrie-Blum [1986] Sml. 
s. 2121, præmis 16 og 17, (vedrørende artikel 39 EF) og også i sag C-138/02 Collins [2004] 
Sml. s. I-2703, præmis 26.
2 Isère, præmis 28 – 29.
3 Domstolen henviste her til sag C-116/06 Kiiski [2007] Sml. s. I-7643, præmis 26, og den 
retspraksis, der citeres der.
4 Se dom af 01/12/2005, Dellas m. fl., præmis 48 og den retspraksis, der citeres deri.
5 Sag C-303/98.
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Jaegersagen1 bekræftede Domstolen, at vagtperioder, hvor de ansatte skulle være til stede på 
arbejdspladsen, men kunne hvile, hvis de ikke blev tilkaldt, også skulle betragtes som 
arbejdstid og ikke kunne medregnes som hvileperioder. 

Det bør bemærkes, at Domstolens afgørelser ikke blot henviser til vagtperioder, der kræver 
tilstedeværelse på arbejdspladsen, men også mere bredt til vagtperioder, der kræver 
tilstedeværelse et andet sted, der fastsættes af arbejdsgiveren.2

Det er vigtigt at bemærke følgende observationer, som Domstolen har gjort i dommens 
præmis 65 i Jaegersagen: "I overensstemmelse med det anførte i Simap-dommens præmis 50 
bemærkes yderligere, at en læge, der - til forskel fra en læge, der er omfattet af ordningen med 
tilkaldevagt, som indebærer, at den pågældende permanent kan kontaktes, uden at det dog 
kræves, at han er fysisk til stede i sundhedsinstitutionen - er forpligtet til at stå til rådighed for 
arbejdsgiveren på et sted, som denne har anvist, i hele vagtperiodens længde, er pålagt 
begrænsninger, der er væsentligt mere indgribende, da han skal opholde sig borte fra sine 
familiemæssige og sociale omgivelser og har mindre råderum med hensyn til at disponere 
over den tid, hvor hans faglige tjenesteydelser ikke er påkrævede.

I henhold til Domstolens afgørelse bliver det relevant, hvor arbejdstagerne forventes at 
opholde sig under rådighedsvagterne. Rådighedsvagter, hvor den ansatte skal kunne kontaktes 
for om nødvendigt at komme på arbejde, men kan vælge at opholde sig hjemme eller et andet 
sted (selv hvis dette sted skal være tæt nok på arbejdspladsen til at sikre hurtig tilgængelighed, 
hvis det bliver nødvendigt), behøver ikke fuldt ud at tælle med som arbejdstid. I et sådant 
tilfælde er det kun den tid, "der er forbundet med faktiske tjenesteydelser", der skal tælle som 
arbejdstid. I så fald ville præmis 50 af SIMAP formentlig være gældende, eftersom en 
arbejdstager kan "råde over sin tid med færre begrænsninger og bruge den i egen interesse", 
indtil han indkaldes til en opgave. I andragendet henvises der til vagtperioder på 168 timer 
hjemme eller et andet sted, som arbejdstageren har valgt. Kommissionens tjenestegrene har 
endnu ikke oplysninger om mængden af tid, der tilbringes på arbejdspladsen eller med faktisk 
at yde tjenester (den tid, der ifølge direktivet skal beregnes som arbejdstid).

Konklusioner

Brandmænd, der er ansat af offentlige myndigheder, falder inden for direktivets 
anvendelsesområde. Ifølge Domstolens afgørelse i Isèresagen er det op til de nationale 
domstole at afgøre, hvorvidt en frivillig brandmand, som i denne sag, er ansat af den 
offentlige myndighed. Den nationale domstol skal, når den træffer denne afgørelse, anvende 
det selvstændige begreb "arbejdstager" i henhold til EU-lovgivningen som anført i afgørelsen 
i Isèresagen i lyset af alle sagens omstændigheder.

Ifølge direktiv 2003/88/EF skal alle vagtperioder, hvor arbejdstageren skal være til stede på 
arbejdsstedet, betragtes som arbejdstid. Vagtperioder hjemme, eller hvor arbejdstageren frit 
kan vælge, hvor han vil opholde sig (selv om han skal være i stand til hurtigt at nå frem til 
arbejdsstedet), betragtes ikke som arbejdstid. Ud fra den nationale domstols afgørelse lader 
det til, at andragendet primært eller fuldstændigt vedrører vagtperioder af denne sidstnævnte 
                                               
1Jaeger, sag C-151/02, dom af 9. september 2003, præmis 60 og 61.
2Se f.eks. Jaeger, præmis 63, 65, 69.
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type.  

Det materiale, som andrageren har fremsendt, viser, at i henhold til den belgiske lov af 14. 
december 2000 vedrørende visse aspekter af organiseringen af arbejdstid i den offentlige 
sektor, således som den fortolkes af den nationale domstol i første instans i den dom, som 
andrageren har fremsendt, er begrebet arbejdstid kun afhængigt af et kriterium, nemlig at 
arbejdstageren er til rådighed, og det kræver ikke fysisk tilstedeværelse på det sted, der er 
fastsat af abejdstageren. I denne henseende falder den nationale domstols afgørelse derfor 
inden for rammerne af national lovgivning, som går ud over minimumskravene i henhold til 
EU-lovgivningen som fortolket af Domstolen. "


