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Teema: Petitsioon nr 0462/2019, mille on esitanud Prantsusmaa kodanik Guy 
Froment Prantsusmaa vabatahtlike tuletõrjujate staatuse kohta

1. Petitsiooni kokkuvõte

Petitsiooni esitaja väitel ei loeta Prantsusmaal vabatahtlikke tuletõrjujaid töötajateks. Ta 
väidab, et nad ei saa kasu ühestki direktiivide 89/391/EMÜ, 2003/88/EÜ, 1999/70/EÜ, 
97/81/EÜ ja 94/33/EÜ sättest.

2. Lubatavus

Tunnistati lubatavaks 11. oktoobril 2019. Euroopa Komisjonil paluti anda teavet (kodukorra 
artikli 227 lõige 6).

3. Euroopa Komisjoni vastus, mis saadi 2. märtsil 2020

Tööaja direktiiviga1 reguleeritakse tööaja korralduse teatavaid aspekte. Selles kehtestatakse 
mitmeid sätteid, mille eesmärk on kaitsta töötajate tervist ja ohutust. Direktiivi kohaldatakse 
vastavalt selle artikli 1 lõikele 3 koostoimes töötervishoiu ja tööohutuse direktiivi2 artikliga 2 
nii avaliku kui ka erasektori kõigi tegevusalade suhtes, välja arvatud juhul, kui teatava avaliku 
teenistuse, nagu näiteks relvajõudude või politsei, või teatava kodanikukaitseteenistuse tegevus 
oma eripära tõttu sellega vältimatult vastuollu satub.

Euroopa Liidu Kohtu praktika3 kohaselt kuulub avaliku tuletõrjeteenistuse 

1 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 4. novembri 2003. aasta direktiiv 2003/88/EÜ tööaja korralduse teatavate 
aspektide kohta, ELT L 299, 18.11.2003, lk 9–19.
2 Nõukogu 12. juuni 1989. aasta direktiiv 89/391/EMÜ töötajate töötervishoiu ja tööohutuse parandamist 
soodustavate meetmete kehtestamise kohta, EÜT L 183, 29.6.1989, lk 1–8.
3 Määrus kohtuasjas C-52/04, Personalrat der Feuerwehr Hamburg, ECLI:EU:C:2005:467. 
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operatiivmeeskondade tegevus tavaliselt tööaja direktiivi kohaldamisalasse. Euroopa Kohus on 
täpsustanud, et töötervishoiu ja tööohutuse direktiivi artiklis 2 sätestatud erand on ette nähtud 
üksnes selleks, et tagada avaliku julgeoleku, rahvatervise ja avaliku korra kaitsmiseks 
hädavajalike teenuste efektiivne osutamine hädaolukorras ning ulatuslike õnnetusjuhtumite 
korral, mida iseloomustab asjaolu, et sel juhul ei saa pääste- jt töötajate tegevuse mahtu 
planeerida4.

Euroopa Kohus otsustas 21. veebruaril 2018 kohtuasjas5, mis käsitles vabatahtlikku päästjat 
Belgias, et tööaja direktiivi kohaldamisel on mõistel „töötaja“ liidu õiguses iseseisev tähendus. 
Euroopa Kohus tuletas meelde, et selle valdkonna väljakujunenud kohtupraktika järgi tuleb 
„töötajana“ käsitada igaüht, kes teeb tegelikku ja tõelist tööd, välja arvatud sedavõrd 
väikesemahuline töö, mida saab pidada üksnes kõrval- või lisategevuseks. Kohus märkis lisaks, 
et töösuhte mõiste iseloomulik tunnus on see, et isik teeb teatud ajavahemiku jooksul teisele 
isikule tema juhtimise all tööd, mille eest saab ta tasu.

Eespool nimetatud Matzaki kohtuotsuses järeldas Euroopa Kohus, et isik, kes on sellises 
olukorras nagu R. Matzak, tuleb kvalifitseerida tööaja direktiivi tähenduses „töötajaks“, kuna 
kohtu käsutuses olevatest andmetest nähtub, et R. Matzak oli arvatud kohaliku päästeteenistuse 
koosseisu, kus ta tegi teise isiku juhtimisel konkreetset tegelikku ja tõelist tööd, mille eest sai 
ka tasu. Euroopa Kohus lisas, et seda asjaolu peab kontrollima eelotsusetaotluse esitanud kohus. 
Brüsseli töökohus (Cour du travail de Bruxelles) oma 20. jaanuari 2020. aasta otsuses seda ka 
kinnitas. 

Petitsiooni esitaja juhib tähelepanu sellele, et Prantsusmaal ei peeta siseriikliku õiguse kohaselt 
vabatahtlikke tuletõrjujaid töötajateks, ning väidab, et selle tagajärjel on nad ilma jäetud nende 
tervise ja tööohutuse jaoks hädavajalikust kaitsest. Ta väidab, et nad peaksid kuuluma 
töötervishoiu ja tööohutuse direktiivi, tööaja direktiivi, tähtajalise töö direktiivi6, osalise tööaja 
direktiivi7 ja noorte töötajate direktiivi8 kohaldamisalasse. Ta viitab ka Euroopa Liidu 
põhiõiguste harta artiklitele 31 („Head ja õiglased töötingimused“), 33 („Perekonna- ja tööelu“) 
ja 35 („Tervishoid“).

Lisaks tegeleb Lyoni halduskohus (Tribunal administratif de Lyon) avalikult kättesaadava 
teabe, sealhulgas petitsiooni esitaja veebisaidil avaldatud teabe kohaselt praegu juhtumiga, 
mille puhul vabatahtlikud tuletõrjujad on taotlenud töötaja staatuse tunnustamist. See juhtum 
võib tõstatada küsimuse, kas Prantsusmaa õigusaktid, mille kohaselt vabatahtlikke tuletõrjujaid 
ei käsitata töötajatena, on Prantsusmaa põhiseadusega kooskõlas.

Lisaks esitas petitsiooni esitaja 6. veebruaril 2019 Prantsusmaa vastu kaebuse9 Euroopa 

4 Otsus liidetud kohtuasjades C-397/01 kuni C-403/01, Pfeiffer jt, ECLI:EU:C:2004:584. 
5 Otsus kohtuasjas C-518/15, Matzak, ECLI:EU:C:2018:82. 
6 Nõukogu 28. juuni 1999. aasta direktiiv 1999/70/EÜ, milles käsitletakse Euroopa Ametiühingute 
Konföderatsiooni (ETUC), Euroopa Tööandjate Föderatsiooni (UNICE) ja Euroopa Riigiosalusega 
Ettevõtete Keskuse (CEEP) sõlmitud raamkokkulepet tähtajalise töö kohta, EÜT L 175, 10.7.1999, lk 43–
48. 
7 Nõukogu 15. detsembri 1997. aasta direktiiv 97/81/EÜ Euroopa Tööandjate Föderatsiooni, Euroopa 
Riigiosalusega Ettevõtete Keskuse ja Euroopa Ametiühingute Konföderatsiooni poolt sõlmitud osalist tööaega 
käsitleva raamkokkuleppe kohta, EÜT L 14, 20.1.1998, lk 9–14. 
8 Nõukogu 22. juuni 1994. aasta direktiiv 94/33/EÜ noorte kaitse kohta tööl, EÜT L 216, 20.8.1994, lk 12–20. 
9https://www.coe.int/en/web/european-social-charter/pending-complaints/-

https://www.coe.int/en/web/european-social-charter/pending-complaints/-/asset_publisher/lf8ufoBY2Thr/content/no-176-2019-union-syndicale-solidaires-sdis-v-france?inheritRedirect=false
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sotsiaalõiguste komiteele. Kaebuse esitaja väidab, et kuna Prantsusmaa ei käsita vabatahtlikke 
tuletõrjujaid töötajatena, tagamata nende tervishoidu ja tööohutust, rikub Prantsusmaa Euroopa 
sotsiaalhartat. Kaebus tunnistati 6. detsembril 2019 lubatavaks ja on praegu menetlemisel. 

Järeldus

Eespool nimetatud Euroopa Kohtu otsus Matzaki kohtuasjas, milles kinnitati „töötaja“ mõistet 
käsitlevat väljakujunenud kohtupraktikat, kohaldades alates 1986. aasta otsusest kohtuasjas 
Lawrie-Blum10 välja töötatud standardkriteeriume, ei tähenda, et iga vabatahtlik tuletõrjuja 
ELis kvalifitseerub automaatselt „töötajaks“ ELi tööõiguse tähenduses. See on eelkõige 
liikmesriikide kohtute ülesanne teha see kindlaks iga neile esitatud konkreetse juhtumi puhul, 
võttes arvesse Euroopa Kohtu praktikas välja töötatud kriteeriume, mis käsitlevad eelkõige 
alluvussuhte olemasolu ja töö tasustamist.

4. Euroopa Komisjoni vastus (REV I), mis saadi 24. juulil 2020

Euroopa Komisjoni tähelepanekud

Vastuseks Euroopa Komisjoni esimestele petitsiooni kohta esitatud tähelepanekutele, mis 
edastati petitsioonikomisjonile märtsis 2020, esitas petitsiooni esitaja täiendavat ja 
ajakohastatud teavet. Ta palus endale saata Euroopa Komisjoni „arvamuse“ või „esialgse 
vastuse“, et teada saada Euroopa Komisjoni 2. märtsi 2020. aasta teatises petitsioonikomisjonile 
väljendatud seisukoha vastuvõtmise kuupäeva. Samuti palus ta komisjonil algatada 
rikkumismenetluse Prantsusmaa vastu, kes ei ole üle võtnud vabatahtlike tuletõrjujate ohutust 
ja tervist kaitsvaid direktiive. 

Euroopa Komisjoni 2. märtsi 2020. aasta tähelepanekud kujutavad endast komisjoni ametlikku 
seisukohta algse petitsiooni kohta. Enne seda kuupäeva ei võtnud komisjon petitsiooni kohta 
vastu ühtegi seisukohta ega arvamust ning seega ei ole tal võimalik petitsiooni esitajale neid 
saata. Euroopa Komisjoni tähelepanekute petitsioonikomisjonile edastamise kuupäev ehk 2. 
märts 2020 ei ole seotud asjaoluga, et Lyoni halduskohtu (Tribunal administratif de Lyon) 
otsused, millele petitsiooni esitaja viitas, langetati mõni päev varem ehk 27. veebruaril 2020. 

Oma täiendavas kirjas tugineb petitsiooni esitaja ulatuslikult Lyoni halduskohtu 27. veebruari 
2020. aasta otsusele kohtuasjas nr 1807900, mis käsitleb eelkõige vabatahtlike tuletõrjujate 
kvalifitseerimist „töötajatena“ tööaja direktiivi11 tähenduses. Ta juhib tähelepanu Prantsusmaa 
ja Euroopa Liidu tasandi eri kohtute lahknevatele otsustele selles küsimuses, mis muudab 
vajalikuks liidu sekkumise. Mainitud esimese astme kohtuotsuse peale on siiski võimalik 
esitada apellatsioonkaebus Prantsusmaa halduskohtutes ning seega ei ole see kohtuotsus veel 
lõplik.

/asset_publisher/lf8ufoBY2Thr/content/no-176-2019-union-syndicale-solidaires-sdis-v-
france?inheritRedirect=false 
10 Otsus kohtuasjas 66/85, ECLI:EU:C:1986:284. 
11 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 4. novembri 2003. aasta direktiiv 2003/88/EÜ tööaja 
korralduse teatavate aspektide kohta, ELT L 299, 18.11.2003, lk 9–19.

https://www.coe.int/en/web/european-social-charter/pending-complaints/-/asset_publisher/lf8ufoBY2Thr/content/no-176-2019-union-syndicale-solidaires-sdis-v-france?inheritRedirect=false
https://www.coe.int/en/web/european-social-charter/pending-complaints/-/asset_publisher/lf8ufoBY2Thr/content/no-176-2019-union-syndicale-solidaires-sdis-v-france?inheritRedirect=false
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Järeldus

Euroopa Kohtu otsus Matzaki kohtuasjas12 ei tähenda, et iga vabatahtlik tuletõrjuja ELis 
kvalifitseerub automaatselt „töötajaks“ ELi tööõiguse tähenduses. Eeskätt ja ennekõike on 
liikmesriikide kohtute ülesanne käsitleda iga neile esitatud konkreetset juhtumit selle 
konkreetset sisu arvestades, võttes arvesse Euroopa Kohtu praktikas välja töötatud kriteeriume, 
mis käsitlevad eelkõige alluvussuhte olemasolu ja töö tasustamist.

5. Euroopa Komisjoni vastus (REV II), mis saadi 16. aprillil 2021

Euroopa Komisjoni tähelepanekud

Vastuseks Euroopa Komisjoni teistele petitsiooni kohta esitatud tähelepanekutele, mis edastati 
petitsioonikomisjonile juulis 2020, palus petitsiooni esitaja eraldi vastust kahele tema meelest 
olulisele ja vastuseta jäänud punktile. Esiteks küsis ta, kas direktiivide, eelkõige tööaja 
direktiivi13, noorte töötajate direktiivi14, tähtajalise töö direktiivi15 ja osalise tööaja direktiivi16 
ülevõtmine liikmesriikide poolt peab hõlmama ka vabatahtlikke tuletõrjujaid, eelkõige 
Prantsusmaal, ning kas alla 18-aastastele vabatahtlikele tuletõrjujatele tohib anda samad 
ülesanded kui kutselistele tuletõrjujatele, kes peavad olema vähemalt 18-aastased. Teiseks küsis 
ta, kas asjaolu, et vabatahtlikke tuletõrjujaid peetakse töötajateks Prantsusmaa naaberriikides, 
kuid mitte Prantsusmaal, on kooskõlas töötajate vaba liikumise põhimõttega liidus.

Nagu on selgitatud Euroopa Komisjoni varasemates tähelepanekutes käesoleva petitsiooni 
kohta, otsustas Euroopa Liidu Kohus 21. veebruaril 2018 kohtuasjas17, mis käsitles üht 
vabatahtlikku päästjat Belgias, et tööaja direktiivi kohaldamisel on mõistel „töötaja“ liidu 
õiguses iseseisev tähendus. Kohus märkis, et töösuhte mõiste iseloomulik tunnus on see, et isik 
teeb teatud ajavahemiku jooksul teisele isikule tema juhtimise all tööd, mille eest saab ta tasu.

Eelmainitud otsus Matzaki kohtuasjas ei tähenda, et iga vabatahtlik tuletõrjuja ELis 
kvalifitseerub automaatselt „töötajaks“ ELi tööõiguse tähenduses. Mõiste „vabatahtlik“ ei vasta 
ühelegi kindlale staatusele, millel oleks igas liikmesriigis sama tähendus. Vastupidi, erinevused 
ELi eri süsteemides vabatahtlike suhtes kohaldatavates eeskirjades võivad põhjustada seda, et 
mõned neist kvalifitseeruvad töötajateks ja mõned mitte. Eelkõige on liikmesriikide kohtute 
ülesanne teha see iga neile esitatud konkreetse juhtumi puhul, mis on seotud ELi 
sotsiaalõigustiku kohaldamisega, eraldi kindlaks, võttes arvesse Euroopa Liidu Kohtu praktikas 

12 Otsus kohtuasjas C-518/15, Matzak, ECLI:EU:C:2018:82.
13 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 4. novembri 2003. aasta direktiiv 2003/88/EÜ tööaja 
korralduse teatavate aspektide kohta, ELT L 299, 18.11.2003, lk 9–19.
14 Nõukogu 22. juuni 1994. aasta direktiiv 94/33/EÜ noorte kaitse kohta tööl, EÜT L 216, 20.8.1994, lk 12–20. 
15 Nõukogu 28. juuni 1999. aasta direktiiv 1999/70/EÜ, milles käsitletakse Euroopa 
Ametiühingute Konföderatsiooni (ETUC), Euroopa Tööandjate Föderatsiooni (UNICE) 
ja Euroopa Riigiosalusega Ettevõtete Keskuse (CEEP) sõlmitud raamkokkulepet 
tähtajalise töö kohta, EÜT L 175, 10.7.1999, lk 43–48. 
16 Nõukogu 15. detsembri 1997. aasta direktiiv 97/81/EÜ Euroopa Tööandjate Föderatsiooni, Euroopa 
Riigiosalusega Ettevõtete Keskuse ja Euroopa Ametiühingute Konföderatsiooni poolt sõlmitud osalist tööaega 
käsitleva raamkokkuleppe kohta, EÜT L 14, 20.1.1998, lk 9–14. 
17 Otsus kohtuasjas C-518/15, Matzak, ECLI:EU:C:2018:82. 
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välja töötatud kriteeriume, mis käsitlevad eelkõige alluvussuhte olemasolu ja töö tasustamist.

Mis puutub töötaja või vabatahtliku staatuse kooskõlasse töötajate vaba liikumise põhimõttega, 
tuleb märkida, et mõistel „töötaja“ on töötajate vaba liikumise kohaldamisel ELi õiguses 
iseseisev tähendus. Euroopa Kohus on Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 45 tõlgendades 
leidnud, et töösuhte oluline tunnus on see, et isik osutab teatava aja jooksul teisele isikule ja 
tema juhtimise all tööd, mille eest ta saab tasu (vt töötajate vaba liikumise kontekstis otsust 
kohtuasjas Lawrie-Blum, 66/85, EU:C:1986:284, punktid 16 ja 17, ning nõukogu direktiivi 
92/85/EMÜ18 kontekstis otsust kohtuasjas C-232/09, Danosa, EU:C:2010:674, punkt 39). 
Sellest järeldub, et mõistet „töötaja“ tuleb vaba liikumise eesmärgil kohaldada kõikides 
liikmesriikides ühtemoodi, nii et oleks välistatud, et isikut, keda koheldakse töötajana ühes 
liikmesriigis, koheldakse teise liikmesriiki kolides erinevalt. Mõiste „töötaja“ iseseisva ja seega 
ühetaolise tõlgendamise eesmärk välistab olukorra, kus isik, kes soovib töötada muus 
liikmesriigis kui oma päritoluliikmesriik, seisaks silmitsi takistusega vabale liikumisele, sest 
asjaomastel liikmesriikidel on kaks erinevat seisukohta küsimuses, kas see isik on töötaja või 
mitte.

Järeldus

Petitsiooni esitaja esitatud lisaandmed ei muuda oluliselt selle juhtumi olemust, millele Euroopa 
Komisjon on juba vastanud. Seetõttu jääb komisjon oma kahes eelmises teatises esitatud 
seisukoha juurde. Eespool selgitatud põhjustel ei ole olemas universaalset vastust küsimusele, 
kas tööaja direktiivi või muid petitsiooni esitaja nimetatud direktiive ülevõtvate siseriiklike 
õigusaktide kohaldamisalasse peaksid kuuluma ka vabatahtlikud tuletõrjujad. 

Vabatahtlike ja elukutseliste tuletõrjujate ülesanded ning vabatahtliku või elukutselise 
tuletõrjuja kohustuste täitmise tingimused määrab kindlaks konkreetne liikmesriik. Neid 
küsimusi ei reguleerita liidu õigusega.

Lõpetuseks, riiklikud erinevused vabatahtlike tuletõrjujate staatuses ei takista ega saa takistada 
töötajate vaba liikumist ELis.

18 Nõukogu 19. oktoobri 1992. aasta direktiiv 92/85/EMÜ rasedate, hiljuti sünnitanud ja rinnaga toitvate töötajate 
tööohutuse ja töötervishoiu parandamise meetmete kehtestamise kohta (kümnes üksikdirektiiv direktiivi 
89/391/EMÜ artikli 16 lõike 1 tähenduses), EÜT L 348, 28.11.1992, lk 1–7.


