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ILMOITUS JÄSENILLE

Vetoomus nro 0852/2005, Nagy Gábor, Unkarin kansalainen, Budapestin palomiesliiton 
ja muiden jäsenjärjestöjen puolesta, sekä 276 allekirjoittanutta, työaikasääntelystä

1. Yhteenveto vetoomuksesta

Unkarin palomiehiä edustavien ammattiliittojen puolesta vetoomuksen esittänyt Nagy Gábor 
valittaa palomiesten työaikajärjestelyistä. Valituksen tekijä huomauttaa, että unkarilaisten 
palomiesten työaika, 54 tuntia viikossa, on Euroopan pisin, kun taas heidän peruspalkkansa on 
selvästi heidän eurooppalaisten virkaveljiensä palkkaa pienempi eli 200–300 euroa kuussa. 
Lisäksi Unkarin tasavalta ei vetoomuksen esittäjän mukaan ole täyttänyt asiaa koskevan
direktiivin 2003/88/EY vaatimuksia. Vetoomuksen esittäjä pyytää Euroopan parlamentin apua 
asiassa, sillä neuvottelut Unkarin valtion kanssa eivät ole johtaneet tulokseen ja työnseisaus 
on laissa kielletty.

2. Käsiteltäväksi ottaminen

Vetoomus otettiin käsiteltäväksi 26. tammikuuta 2006. Komissiota pyydettiin toimittamaan 
tietoja työjärjestyksen 192 artiklan 4 kohdan mukaisesti.

3. Komission vastaus, saatu 25. tammikuuta 2007.

Tosiasiat

Vetoomuksen esittäjä, Unkarin kansalainen ja unkarilaisten palomiesten liiton puheenjohtaja, 
valittaa, ettei Unkarin lainsäädäntö ole tietyistä työajan järjestämistä koskevista seikoista 
annetun direktiivin 2003/88/EY ja etenkin sen 6 artiklan mukainen.

Valituksen tekijöiden mukaan unkarilaiset palomiehet työskentelevät viikoittain 54 tuntia, 
mikä rikkoo direktiivin 2003/88/EY 6 artiklaa. 

Valituksen tekijöiden mukaan unkarilaisten palomiesten palkat ovat lisäksi Euroopan unionin 
matalimmat.
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Ottaen huomioon, että neuvottelut Unkarin valtion kanssa eivät ole johtaneet tulokseen ja että 
palomiehet eivät kansallisen lainsäädännön mukaan voi ryhtyä lakkoon, valituksen tekijä 
pyytää Euroopan parlamentin apua sen varmistamiseksi, että maassa noudatetaan
eurooppalaista työaikalainsäädäntöä.

Yhteisön lainsäädäntö

Työajoista

Tietyistä työajan järjestämistä koskevista seikoista annetun direktiivin 2003/88/EY 6 artiklan 
b kohdassa säädetään, että jäsenvaltioiden on ryhdyttävä tarpeellisiin toimiin sen 
varmistamiseksi, että keskimääräinen työaika jokaisena seitsemän päivän jaksona, ylityö 
mukaan lukien, on enintään neljäkymmentäkahdeksan tuntia.

Direktiivin 2 artiklassa määritellään työajan tarkoittavan "ajanjaksoa, jonka aikana työntekijä 
tekee työtä, on työnantajan käytettävissä ja suorittaa toimintaansa tai tehtäviään kansallisen 
lainsäädännön ja/tai käytännön mukaisesti".

Direktiivin 16 artiklan b kohdan mukaan jäsenvaltiot voivat määrätä 6 artiklan soveltamiseksi 
enintään neljän kuukauden pituisen vertailujakson.

Direktiivin 17 artiklan 1 ja 3 kohdassa sekä 18 artiklassa mahdollistetaan 16 artiklasta 
poikkeaminen määrätyissä olosuhteissa.

Siinä tapauksessa, että 16 artiklasta poiketaan, 19 artiklassa asetetaan rajoituksia 
poikkeuksiin: mahdollisuus poiketa vertailujaksosta ei saa johtaa yli kuuden kuukauden 
vertailujakson syntymiseen, tai yli kahdentoista kuukauden vertailujakson syntymiseen 
silloin, kun asiasta sovitaan työehtosopimuksella.

Palkoista

EY:n perustamissopimuksen 137 artiklan 5 kohdassa säädetään, että kyseisen "artiklan 
määräyksiä ei sovelleta palkkoihin, järjestäytymisoikeuteen, lakko-oikeuteen eikä oikeuteen 
määrätä työsulusta".

Yhteisön lainsäädäntöön ei näin ollen sisälly mitään palkkatasoa koskevia säännöksiä, ja vain 
jäsenvaltiot ovat toimivaltaisia asiassa.

Analyysi

Direktiivin 2003/88/EY noudattaminen

Pääasiallinen vetoomuksen esiin nostama kysymys on, tuleeko palomiesten päivystysaika 
työpaikalla katsoa direktiivissä tarkoitetuksi työajaksi. 

Euroopan yhteisöjen tuomioistuin on todennut terveydenhuoltoalaa koskevassa vakiintuneessa 
oikeuskäytännössään, että direktiiviä "on tulkittava siten, että lääkärin fyysistä paikallaoloa 
sairaalassa edellyttävää päivystystä on pidettävä kokonaisuudessaan kyseisessä direktiivissä 
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tarkoitettuna työaikana, vaikka asianomaisella on lupa levätä työpaikallaan niinä jaksoina, 
joina häntä ei pyydetä suorittamaan työtehtäviä". 

Tuomioistuimen oikeuskäytännön nojalla vetoomuksen esittäjän keskimääräisen työajan tulisi 
olla enintään 48 tuntia viikossa, ylityö ja päivystykset mukaan lukien.

Vetoomuksen esittäjän antamien tietojen perusteella hänen työaikansa ylittää näin ollen
työajan, joka sallitaan direktiivissä sellaisena kuin tuomioistuin on sitä tulkinnut.

Edellä mainitun tuomioistuimen ennakkoratkaisupäätöksen seurauksena komissio esitti
kuitenkin ehdotuksen direktiivin 2003/88/EY muuttamiseksi. Ehdotukseen sisältyy kaksi 
uutta käsitettä: "päivystysaika" ja "päivystysaika, jona ei työskennellä". Ehdotuksessa 
esitetään, että päivystysaikaa, jona ei työskennellä, ei katsota direktiivissä tarkoitetuksi
työajaksi. 

Mikäli lainsäädäntöön osallistuvat toimielimet hyväksyvät komission ehdotuksen, 
vetoomuksen esittäjän työaika katsotaan todennäköisesti yhteisön lainsäädännön mukaiseksi.

Jokaisen kansallisen tuomioistuimen, joka käsittelee yksityishenkilön käsiteltäväksi viemää 
asiaa, on tulkittava ja sovellettava direktiivin täytäntöön panemiseksi säädettyä kansallista 
lakia yhteisön oikeuden vaatimusten mukaisesti, siinä määrin kuin sillä on kansallisen 
lainsäädännön nojalla harkintavaltaa.

Palkkakysymys

Asia kuuluu yksinomaan kansallisen oikeuden piiriin eikä se vaadi komission kommentteja.


