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Ny dom fra EF-domstolen om ret til erstatningsferie i tilfælde af sygdom under 
ferien 

I en dom fra 10. september 2009 i sag C-277/08 har EF-Domstolen fastslået, at ar- 
bejdsdirektivets art. 7 om ret til "årlig betaltferie af mindstfìre ugers varighed', 
indebærer, at en lønmodtager har krav på "rask ferie". Dvs. en lønmodtager, der er 

sygemeldt under sin planlagte ferie, har krav på erstatningsferie. 

Af dommen fremgår: 

"artikel 7, stk. /, i direktiv 2003/88 skalfortolkes således, at den er til hinder/or na- 
tionale bestemmelser eller kollektive overenskomster. hvorefter en arbejdstager. der 

er ~ygemeldt under sin årligeferie somfastsat ifèrieplanen/Òr den virksomhed. hvor 

han er ansat, ikke har ret til efier raskmelding at afholde sin årlige ferie på et andet 
tidspunkt end oprindeligtfàstsat, eventuelt uden for den omhandlede refèrenceperi- 

ode" (præmis 26). 

Sagen omhandlede en spansk chauffør, der blev syg før feriens begyndelse. Imidlertid 

forudsatte Domstolen i sin besvarelse af det præjudicielle spørgsmål fra den spanske 

domstol at det, der skulle tages stilling til, var retsstillingen for lønmodtagere, "der er 
.\ygemeldt under sin årligeferie" (præmis 17). 

Dommen fastslår endvidere, at dette også gælder, selvom erstatningsferien tì.~rst kan 

afholdes i det næste ferieår: 

"Således bor(fàlder retten til årlig betalt fèrie ikke ved udløbet a.f den i national ret 

fastsatte referenceperiode, når arbejdstageren har ha.fì sygeorlov inden .fòr hele eller 

en del af re.fèrenceperioden og rent .fàktisk ikke har ha./t mulighed.fòr at gøre brug a.l 
den nævnte ret" (præmis 19). 

Endelig fastslår dommen, at en effektiv beskyttelse aflønmodtagerens sikkerhed og 

sundhed tilsiger, at det kun er muligt at erstatte ikke afholdt ferie med kontant beta- 
ling i tilfælde, hvor arbejdsforholdet er ophørt: 

"Med henblik på en effektiv beskyttelse a.{arbejdstagerens sikkerhed og sundhed har 
denne normalt ret til en reel hviletid, hvolfor det (følge artikel 7, stk. 2. i direktiv 
2003/88 kun er muligt at erstatte retten til årlig betalt .fèrie med en .fìnansiel godtgø- 

relse i ti(/èelde, hvor arbejd.~forholdet er ophørt" (præmis 20). 



Umiddelbart rejser dommen spørgsmål om to centrale forhold i ferieloven, der kræver 
lovændring: 

I) * 12, stk. 2, hvorefter sygdom kun kan påberåbes som feriehindring ved feriens 

begyndelse. 

2) ferielovens bestemmelser om, at overførsel af ikke afholdt ferie til næstfølgende 

ferieår forudsætter enighed mellem arbejdsgiver og lønmodtager. 

LO vurderer, at dommen utvivlsomt indebærer, at en lønmodtager allerede nu kan 
påberåbe sig sygdom som feriehindring, også hvor sygdommen først indtræfler efter 

feriens påbegyndelse, da arbejdstidsdirektivet anses for "direkte anvendeligt". 

Dette beror på, at arbejdstidsdirektivet anses for at give umiddelbare rettigheder til 

borgerne ("umiddelbar anvendelighed"). 

Hvis et medlem ønsker at påberåbe sig sygdom som feriehindring, skal der som hidtil 

ske behørig sygemelding til arbejdsgiveren. Endvidere skal lønmodtageren efter gæl- 
dende ferielov i forbindelse med raskmelding tilkendegive, hvorvidt resten af den 
planlagte ferie afholdes, eller arbejdskralten stilles til rådighed i den resterende peri- 

ode. 

Det skal understreges, at dommen endnu efterlader en række uafklarede centrale 
spørgsmål, herunder hvad det betyder for den 5. ferieuge, karakteren af den sygdom, 
der kan påberåbes som feriehindring mv. 

LO er i kontakt med Beskæftigelsesministeriet om de fornødne ændringer i ferie- 

loven. 

For yderligere oplysninger bedes henvendelse rettet til konsulent Evelyn Jørgensen, 
tlf. 35 246040 eller mail evelvn({ùlo.dk. 

EF-Dommen af 10. september 2009 vedlægges, og kan også findes på adressen 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ . do?u ri =CE L EX :62008J0277: DA: HTM L 

På vegne af Daglige Ledelse 
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