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1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója a munkaerő-kölcsönzés keretében történő munkavégzésről szóló, 2008. 
november 19-i 2008/104/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvre hivatkozik, és azt állítja, 
hogy ezen irányelv végrehajtása az Egyesült Királyságban számos kibúvót biztosít, amelyek 
miatt a munkáltatót nem lehet arra kötelezni, hogy a munkavállalóval határozott idejű 
szerződés helyett határozatlan idejűt kössön. A petíció benyújtója kifejti, hogy a 
munkavállaló, azért hogy ne veszítse el állását, kénytelen munkaközvetítő ügynökségekkel 
szerződni, amelyekkel 12 hetes szerződést köt. 
Ezt követően újabb 12 hétig ugyanannál a cégnél, más munkakörben dolgozik, végül újabb 12 
hetes szerződést ír alá, amelynek lejártakor önként felmond, majd 6 héttel később visszatér 
ugyanahhoz a céghez egy újabb, további 12 hétre szóló szerződéssel. A petíció benyújtója 
szerint azok a munkavállalók, akik dolgozni szeretnének, leggyakrabban ilyen helyzettel 
szembesülnek. Úgy véli, hogy az említett irányelv módosításával mihamarabb véget kell vetni 
ennek a helyzetnek és fel kell számolni azokat a kiskapukat, amelyek hátrányosan érintik a 
munkavállalót, akit megfosztanak attól, hogy a határozatlan idejű szerződéssel foglalkoztatott 
munkavállalókat megillető, teljes körű jogokat élvezzen.
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2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2012. december 5. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól (az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint) megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2013. augusztus 28.

A petíció benyújtója, aki lengyel állampolgár, kifogásolja a munkaerő-kölcsönzés keretében 
történő munkavégzésről szóló 2008/104/EK irányelv egyesült királyságbeli végrehajtásának 
módját.

A petíció benyújtója szerint a munkaerő-kölcsönzés keretében történő munkavégzésről szóló 
irányelv egyesült királyságbeli végrehajtása olyan helyzetet eredményezett, amelyben a 
munkaerő-kölcsönző ügynökségek megkerülik az alkalmazandó jogszabályokat, annak 
érdekében, hogy a kölcsönzött munkavállalókat ne kelljen az őket kikölcsönző kölcsönvevő 
vállalkozás által határozatlan időre alkalmazott munkavállalókkal egyenlő bánásmódban 
részesíteni.

A petíció benyújtója azt állítja, hogy az Egyesült Királyságban leggyakrabban a következő 
három helyzet fordul elő:

 a kölcsönzött munkavállalót csak 12 hétre kölcsönzik ki egy vállalatnál;

 a kölcsönzött munkavállalót 12 hétre kölcsönzik ki egy vállalatnál, majd további 12 
hétig más munkakörben dolgozik, ezt követően a kikölcsönzés lejár;

 a kölcsönzött munkavállalót 12 hétre kölcsönzik ki egy vállalatnál, ezt követően 
felmond, majd 6 hét munkanélküliség után ismét kikölcsönzik ugyanabba a 
munkakörbe 12 hétre, ennek lejártakor felmond és így tovább.

A petíció benyújtója kéri az Európai Parlamentet, hogy vizsgálja felül a munkaerő-kölcsönzés 
keretében történő munkavégzésről szóló irányelvet és az Egyesült Királyságban alkalmazott 
jogszabályokat, és e célból a következő három lehetőséget javasolja:

 az Egyesült Királyságban az egyenlő bánásmód érvényesülésére vonatkozó 12 hetes 
türelmi idő eltörlése, annak érdekében, hogy a kölcsönzött munkavállalókat 
kikölcsönzésük első napjától kezdve a határozatlan időre alkalmazott 
munkavállalókkal egyenlő bánásmódban részesíthessék;

 az Egyesült Királyságban alkalmazott jogszabályok módosítása oly módon, hogy nem 
tesznek említést azokról a kérdésekről, amelyek magasabb költségekkel járnak 
(egyenlő díjazás, éves szabadság), és amelyek a petíció benyújtója szerint arra 
ösztönzik a munkáltatókat, hogy megkerüljék az alkalmazandó jogszabályokat;

 az Egyesült Királyságban alkalmazott jogszabályok teljes eltörlése.
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A Bizottság észrevételei

A Bizottság hangsúlyozni kívánja, hogy a petíció benyújtója nem állítja, hogy a brit 
jogszabályok vagy gyakorlat sértenék az uniós jogot. A petíció benyújtója tulajdonképpen úgy 
véli, hogy a munkaerő-kölcsönzés keretében történő munkavégzésre vonatkozó egyesült 
királyságbeli szabályokat kerülik meg. A petíció benyújtója kéri az Európai Parlamentet, hogy 
vizsgálja felül a munkaerő-kölcsönzés keretében történő munkavégzésről szóló irányelvet és 
az Egyesült Királyságban alkalmazandó átültető jogszabályokat.

Az Európai Parlament és a Tanács által a Bizottság javaslata alapján elfogadott, a munkaerő-
kölcsönzés keretében történő munkavégzésről szóló 2008/104/EK irányelv tekintetében 
hangsúlyozni kell, hogy az irányelvet a Bizottság jelenleg felülvizsgálja, és 2013 végéig 
jelentést tesz közzé az alkalmazásáról. Az irányelv 12. cikkével összhangban ennek a 
felülvizsgálatnak az a célja, hogy adott esetben a szükséges módosításokra irányuló javaslatot 
tegyen.

A 2008/104/EK irányelvet az Egyesült Királyságban átültető jogszabály – amelyre a petíció 
benyújtója úgy hivatkozik, hogy a „jogszabályok” – tekintetében, az irányelvet Nagy-
Britanniában a kölcsönzött munkavállalókra vonatkozó 2010. évi jogszabály ültette át 
(Agency Workers Regulations 2010). Ezzel egyenértékű jogszabályokat fogadtak el Észak-
Írországban 2011-ben.

Nem a Bizottság feladata, hogy észrevételt tegyen az irányelvet az Egyesült Királyságban 
átültető jogszabályokkal kapcsolatban javasolt módosítások vonatkozásában. Mindazonáltal, 
tekintettel arra, hogy a petíció benyújtója többször is utal mind a munkaerő-kölcsönzés 
keretében történő munkavégzésről szóló irányelvre, mind a kölcsönzött munkavállalókra 
vonatkozó jogszabályokra, és megkérdőjelezi az irányelv Egyesült Királyságban való 
végrehajtásának módját, a Bizottság hangsúlyozni kívánja, hogy a petícióban ismertetett 
helyzet úgy tűnik, hogy nem sérti az irányelv rendelkezéseit.

A munkaerő-kölcsönzés keretében történő munkavégzésről szóló 2008/104/EK irányelv az 
5. cikk (1) bekezdésében rögzíti az egyenlő bánásmód elvét, amellyel összhangban a 
kölcsönzött munkavállalók alapvető munka- és foglalkoztatási feltételeinek a kölcsönvevő 
vállalkozásnál való kikölcsönzésük időtartama alatt legalább olyan szintűnek kell lenniük, 
mintha az adott állás betöltésére közvetlenül a kölcsönvevő vállalkozás vette volna fel őket. 
Azonban ugyanez a cikk lehetőséget biztosít arra, hogy szigorú feltételek mellett különböző 
eltéréseket lehessen alkalmazni az egyenlő bánásmód elve vonatkozásában. Különösen az 
5. cikk (4) bekezdése feltételeinek megfelelő tagállamok – nevezetesen azok, amelyekben 
nem létezik olyan jogi rendszer, amely általánosan alkalmazandónak nyilvánítja a kollektív 
megállapodásokat – az alapvető munka- és foglalkoztatási feltételek tekintetében eltérhetnek 
az egyenlő bánásmód követelményétől, többek között azáltal, hogy türelmi időt irányoznak 
elő az egyenlő bánásmód érvényesülésére. 

Az Egyesült Királyság megfelel a fent említett feltételeknek, és ténylegesen alkalmazza az 
irányelv 5. cikk (4) bekezdésében meghatározott eltérést. A kölcsönzött munkavállalókról 
szóló 2010-es jogszabály szerint a kölcsönzött munkavállalókat az állandó munkavállalókkal 
teljesen azonos bánásmód illeti meg a kölcsönvevő vállalkozásnál, amennyiben ugyanannál a 
kölcsönvevőnél, azonos munkakörben letöltötték a 12-hetes türelmi időt.
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A jogszabály az 5. cikk (1) bekezdésében egyértelműen kimondja, hogy „a 7. cikkre is 
figyelemmel a kölcsönzött munkavállalónak („A”) ugyanazokat az alapvető munka- és
foglalkoztatási feltételeket kell biztosítani, amelyekre „A” akkor lett volna jogosult, ha „A”-t 
a kölcsönvevő vette volna fel azonos munkakörbe […]”, míg a 7. cikk kimondja, hogy:

„(1) Az 5. cikk nem alkalmazandó, ha a kölcsönzött munkavállaló nem töltötte le a türelmi 
időt.
(2) A türelmi idő akkor tekinthető letöltöttnek, ha a kölcsönzött munkavállaló azonos 
munkakörben, azonos kölcsönvevőnél dolgozik 12 folyamatos naptári héten keresztül, egy 
vagy több kikölcsönzés keretében.”

A jogszabály részletes rendelkezéseket tartalmaz arra vonatkozóan, hogy milyen módon kell 
kiszámítani a türelmi időt, beleértve az esetleges szüneteket, valamint azokat az eseteket, 
amikor ez az idő újraindul.

Továbbá, a munkaerő-kölcsönzés keretében történő munkavégzésről szóló irányelv 
5. cikkének (5) bekezdésével összhangban a tagállamoknak megfelelő intézkedéseket kell 
hozniuk az e cikk alkalmazását érintő visszaélések, és – különösen – az ezen irányelv 
rendelkezéseinek megkerülését célzó, egymást követő kikölcsönzések megakadályozása 
céljából. Az Egyesült Királyságban alkalmazandó átültető jogszabályok az irányelv 
követelményei szerint tartalmaznak ilyen rendelkezéseket. Hangsúlyozandó, hogy a 
kölcsönzött munkavállalókról szóló 2010-es jogszabályt kiegészíti a brit vállalkozási, 
innovációs és készségfejlesztési minisztérium által 2011 májusában megjelentetett magyarázó 
dokumentum („Útmutató”). Ez a dokumentum a „12-hetes elhelyezések és a megkerülés 
elleni rendelkezések” cím alatt kimondja a következőket:

„A kölcsönvevő természetesen dönthet úgy, hogy a 12 hetes türelmi időn túl nem alkalmazza a 
kölcsönzött munkavállalókat. A jogszabályok nem tartalmaznak olyan kitételt, amely tiltaná a 
kölcsönzött munkaerő mondjuk 11 hét utáni elbocsátását, vagy hogy a kölcsönvevők szokásos 
gyakorlata a 12 hetes kikölcsönzés legyen. A kölcsönvevőknek és a munkaerő-kölcsönző 
ügynökségeknek azonban tisztában kell lenniük a megkerülés elleni rendelkezésekkel, amelyek 
bármely olyan helyzetre vonatkoznak, amikor a kikölcsönzések olyan sorozata rajzolódik ki, 
amelyek célja, hogy szándékosan megfosszák a kölcsönzött munkavállalót a jogosultságaitól.

Például egy kölcsönzött munkavállaló 2 vagy több kikölcsönzést teljesít ugyanannál a 
kölcsönvevőnél, ahol már egy 6 hetes szünettel 12 hétig dolgozott, majd további 12 hetet 
dolgozik további 6 hét szünettel. Ha a kölcsönzött munkavállalót harmadszorra is 
kikölcsönzik, ez úgy értelmezhető, hogy megkísérlik megkerülni a türelmi időt, de 
egyértelműnek kell lennie, hogy a kísérlet szándékos volt. Az ezzel kapcsolatos esetleges igény
a bíróságra tartozna.”

A fentiek fényében látható, hogy egyrészt a petíció által említett gyakorlatok célja valóban az 
lehet, hogy megfosszák az Egyesült Királyságban dolgozó kölcsönzött munkavállalókat a 
teljesen egyenlő bánásmódtól; másrészről, az Egyesült Királyságban a munkaerő-kölcsönzés 
keretében történő munkavégzésről szóló irányelvvel összhangban intézkedéseket vezettek be 
a megkerülés ellen.
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Következtetések

Mivel a petíció benyújtója nem állítja, hogy a munkaerő-kölcsönzés keretében történő 
munkavégzést az Egyesült Királyságban szabályozó jogszabályok vagy ezzel kapcsolatosan a 
közigazgatási szervek sértenék az uniós jogot, a Bizottság nem rendelkezik hatáskörrel az 
ügybe való beavatkozásra.

A munkaerő-kölcsönzés keretében történő munkavégzésről szóló 2008/104/EK irányelv 12. 
cikkével összhangban a Bizottság a tagállamokkal és az uniós szintű szociális partnerekkel 
konzultálva jelenleg felülvizsgálja az irányelv alkalmazását, annak érdekében, hogy adott 
esetben javaslatot tegyen a szükséges módosítások vonatkozásában. Az erről a 
felülvizsgálatról szóló bizottsági jelentést a tervek szerint 2013 decemberéig közzéteszik.


