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Tárgy: Andreas Riedl, német állampolgár által benyújtott 0553/2006. számú petíció 
a közúti szállításban utazó tevékenységet végző személyek munkaidejének 
szervezéséről szóló 2002/15/EK irányelv átültetéséről

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtójának véleménye szerint az Európai Parlament és a Tanács közúti 
szállításban utazó tevékenységet végző személyek munkaidejének szervezéséről szóló, 2002. 
március 11-i 2002/15/EK irányelvét a német hatóságok nem ültetik át megfelelően (illetve az 
előírt határidőn belül). Amíg számos változás következett be a munkaidő jogi szabályozása 
terén, a petíció benyújtója azon a véleményen van, hogy nem tartják tiszteletben a 3. cikk (2) 
bekezdés i) pontját, amely kimondja, hogy az „éjszakai munka” jelentése az éjszakai időben 
végzett munka, és azt állítja, hogy az egyes tagállamok által meghatározott éjszakai időben 
végzett minden munkát az első perctől kezdve éjszakai munkának kell tekinteni. Mindemellett 
a munkaidő-törvény 2. cikkének (4) bekezdése szerint az ebben az időszakban végzett munka 
csak akkor minősül éjszakai munkának, ha több mint két órán keresztül végzik éjszakai 
időben. A petíció benyújtója számos módosítást javasol a munkaidő-törvény vonatkozásában, 
és egy Németországban működő képviselet felállítását kéri a szóban forgó definíció mielőbbi 
módosítása céljából. A petíció benyújtója számos egyéb ajánlást fogalmaz meg továbbá az 
Európában utasszállítással foglalkozók munkakörülményei vonatkozásában, beleértve az 50 
km-nél rövidebb rendszeres utakat megtevő vezetők átfogóbb védelmét, a rendszeres utak 50 
km-nél rövidebb vagy hosszabb voltának alapján való megkülönböztetése okának vizsgálatát 
arra vonatkozólag, hogy melyik irányelv alkalmazandó (a 2002/15/EK, illetve a 2003/88/EK 
irányelv).

2. Elfogadhatóság
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Elfogadhatónak nyilvánítva: 2006. november 28. Felkérik a Bizottságot, hogy az eljárási 
szabályzat 192. cikkének (4) bekezdése szerint nyújtson tájékoztatást.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2007. október 19.

Ami a 2002/15/EK irányelv végrehajtását illeti, Németország nem teljesítette 
kötelezettségvállalásait, mivel a szóban forgó irányelvet legkésőbb 2005. március 23-ig nem 
ültette át nemzeti jogába. Következésképpen a Bizottság az EK-Szerződés 226. cikke alapján 
jogsértési eljárást kezdeményezett. 

Ezt követően sor került az irányelv nemzeti jogba történő átültetésére, mégpedig a „Gesetz zur 
Änderung personenbeförderungsrechtlicher Vorschriften und arbeitszeitrechtlicher 
Vorschriften für Fahrpersonal, BGBl. I, S. 1962” elfogadásával. A Bizottságot erről 2006. 
szeptember 1-jén értesítették. Mivel a petíció benyújtója e petícióval párhuzamosan a 
Bizottságnál is hasonló vizsgálatot kezdeményezett, a Bizottság szolgálataitól 2006. 
szeptember 18-án kapott tájékoztatást. 

Mindeközben a Bizottság szolgálatai befejezték a 2002/15/EK irányelvet átültető 
jogszabályok vizsgálatát, és további részletes tájékoztatást kértek Németországtól. A 
Bizottság továbbra is megtesz minden szükséges lépést annak biztosítása érdekében, hogy 
Németország teljes mértékben betartsa a közösségi jogszabályokban foglalt rendelkezéseket.

4. A Bizottságtól kapott kiegészítő válasz: 2008. május 5.

A Bizottság 2007. november 15-én további részletes tájékoztatást kért Németországtól. A 
német hatóságok 2007. december 21-én válaszoltak a megkeresésre. A Bizottság szolgálatai 
megvizsgálták az ügyet, és azon a véleményen vannak, hogy a német jogszabály esetében 
felvetődhet a 2002/15/EK irányelvnek történő megfelelés kérdése. Az EK-Szerződés 226. 
cikke értelmében az uniós jogszabályoknak történő meg nem felelés miatt indítandó jogsértési 
eljárás előkészítése jelenleg is folyik, és várható, hogy a Bizottság hamarosan hivatalos 
felszólítást intéz a német hatóságokhoz.

5. A Bizottságtól kapott kiegészítő válasz: 2008. október 21.

A Bizottságnak a 2002/15/EK irányelvről1 szóló 2007. május 23-i jelentése foglalkozik az 
éjszakai munkára vonatkozó szabályokkal. A jelentés megállapításai alapján a Bizottság 
jelenleg vizsgálja az irányelv végrehajthatóságának javításával kapcsolatos különböző 
véleményeket, beleértve az éjszakai munkával kapcsolatos rendelkezéseket is. 

Emellett a Bizottság 2007. november 15-én további pontosítást kért a német hatóságoktól, és a 
választ követően 2008. június 27-én hivatalos értesítést küldött Németországnak az EK-
Szerződés 226. cikkével összhangban.

Az 50 km-nél rövidebb rendszeres utakat megtevő vezetők védelmét illetően a Bizottság 

                                               
1 Az Európai Parlament és a Tanács 2002. március 11-i 2002/15/EK irányelve a közúti fuvarozásban utazó 
tevékenységet végző személyek munkaidejének szervezéséről (HL L 80., 2002.3.23., 35–39. o.).
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2006. július 7-én jelentést adott ki a 2003/88/EK irányelv rendelkezéseinek működéséről (a 
menetrendszerű városi tömegközlekedésben a személyszállításért felelős munkavállalók 
munkaidő-szervezése)1. A Bizottság konzultált a tagállamokkal és az európai szintű szociális 
partnerekkel, hogy értékelje az irányelv rendelkezéseinek tömegközlekedési ágazatra való 
alkalmasságát.

A jelentés megállapította, hogy az irányelv szerinti minimumkövetelményeknél általában 
magasabb szintű védelmet biztosítottak a tömegközlekedésben dolgozó munkavállalók 
számára. Valójában sem a szakszervezetek, sem pedig a munkáltatók képviselői nem kérték 
az ágazatban alkalmazandó rendelkezések felülvizsgálatát. A Bizottság nem gondolja, hogy 
változtatásra lenne szükség a menetrendszerű városi tömegközlekedésben a 
személyszállításért felelős munkavállalók munkaidő-szervezése tekintetében.

6. A Bizottságtól kapott válasz: 2009. február 20.

A Bizottság 2008. június 27-én felszólító levelet intézett Németországhoz, amelyre 2008. 
augusztus 21-én érkezett válasz Németországtól. Válaszukban a német hatóságok kifejtették, 
hogy véleményük szerint a munkaidőről szóló német törvény – a kollektív 
munkaszerződésekkel egyetemben – teljesíti a közúti fuvarozásban utazó tevékenységet végző 
személyek munkaidejének szervezéséről szóló irányelvben2 foglalt követelményeket, azaz a 
közúti szállítási ágazatban foglalkoztatott munkavállalók védelmét, nevezetesen az éjszakai 
munkavégzés tekintetében.

Mindeközben a Bizottság a közúti fuvarozásban utazó tevékenységet végző személyek 
munkaidejének szervezéséről szóló irányelv módosítására irányuló parlamenti és tanácsi 
irányelvre irányuló javaslatot3 tett közzé. Ez a javaslat többek között tartalmaz egy új 
közösségi rendelkezést az „éjszakai munkavégzés” fogalommeghatározásának tisztázása 
érdekében.

                                               
1 COM(2006) 371 végleges.
2 Az Európai Parlament és a Tanács 2002/15/EK irányelve a közúti fuvarozásban utazó tevékenységet végző 
személyek munkaidejének szervezéséről.
3 COM (2008) 650 végleges, 2008. október 15., a közúti fuvarozásban utazó tevékenységet végző személyek 
munkaidejének szervezéséről szóló 2002/15/EK irányelv módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi 
irányelvre irányuló javaslat.
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