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1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója azonos tárgyú korábbi petíciójára hivatkozik, amelyet 2015 márciusában, 
a Bizottság álláspontjának kézhezvételét követően lezártak, amely szerint a vitatott francia 
jogszabály rendelet útján történő módosítása a munkaidő-szervezésre vonatkozó uniós 
jogszabályokkal kapcsolatos tagállami helyzetet orvosolta. A petíció benyújtója azonban azzal 
érvel, hogy időközben a Bíróság Bizottság kontra Görög Köztársaság ügyében hozott C-
180/14. sz. ítélete a Bizottság álláspontjával ellentétes volt. Ezért felül kell vizsgálni ezt az 
álláspontot és a 2003/88/EK irányelvnek való meg nem felelés miatt új eljárást kell indítani 
Franciaországgal szemben.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2017. január 11. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól (az eljárási 
szabályzat 216. cikkének (6) bekezdése szerint) megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2017. augusztus 30.

Egy korábbi – ugyanazon személytől és ugyanazon témáról szóló – petíció (762/2011) a 
hivatásos tűzoltók munkaidejét érintő, Franciaország elleni (a NIF 2006/4581 hivatkozási 
számon nyilvántartásba vett) jogsértésben szerepel. A jogsértési eljárást követően a francia 
hatóságok módosították az alkalmazandó jogszabályt (a 2001-1382. sz. rendeletet módosító 
2013. december 18-i 2013-1186 sz. rendeletet). A módosított jogszabály az uniós jognak 
megfelelőnek tekintették. Következésképpen a Bizottság 2014. február 20-án lezárta a 
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kötelezettségszegési eljárást.

A petíció benyújtója ugyanakkor most azzal érvel, hogy időközben az Európai Unió Bírósága 
kontra Görög Köztársaság ügyében hozott C-180/14. sz. ítélete a Bizottság álláspontjával 
ellentétes volt. Ezért felül kell vizsgálni ezt az álláspontot és a 2003/88/EK irányelvnek való 
meg nem felelés miatt új eljárást kell indítani Franciaországgal szemben. 

A Bizottság szolgálatai értékelték a C-180/14. sz., Bizottság kontra Görög Köztársaság 
ügyben hozott ítélet esetleges hatását a szóban forgó jogszabályok betartására nézve. Arra a 
következtetésre jutottak, semmilyen új szempont nem merül fel, amely indokolná a már lezárt 
jogsértési eljárásnak a jogi keret módosítása miatti újbóli megnyitását.

4. A Bizottságtól kapott válasz (REV): 2019. május 21.

A Bizottság e petícióval kapcsolatos első észrevételeire reagálva – amelyeket 2017. 
augusztusban kapott meg a Parlament – a petíció benyújtója kiegészítő információkat és 
magyarázatokat nyújtott. Különösen azt állítja, hogy a francia hivatásos tűzoltók olyan 24 
órás ügyeleti szolgálatba vannak beosztva, amely sérti a munkaidőről szóló irányelv1 által 
biztosított napi pihenőidőhöz, kompenzáló pihenőidőhöz, éjszakai munkához kapcsolódó 
pihenőidőhöz, valamint heti pihenőidőhöz való jogot.

Következtetés

A Bizottság jelenleg vizsgálja a petíció benyújtója által továbbított információkat, és elemzi a 
Franciaországban 24 órás ügyeleti szolgálatban dolgozó hivatásos tűzoltókra vonatkozó 
jogszabályokat és rendelkezéseket. Az elemzés elvégzését követően a Bizottság tájékoztatni 
fogja a Parlamentet megállapításairól és következtetéseiről. 

1 Az Európai Parlament és a Tanács 2003. november 4-i 2003/88/EK irányelve a munkaidő-szervezés egyes 
szempontjairól, HL L 299., 2003.11.18., 9–19. o.


