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1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója azt állítja, hogy a munkaidő szervezésének több szempontja esetében a 
német hatóságok a 2003/88/EK irányelvet alkalmazzák a közalkalmazott tengerészekre 
vonatkozóan. Ez az irányelv nem vonatkozik a kereskedelmi hajózásban foglalkoztatott 
tengerészekre. A petíció benyújtója szerint megkülönböztetés éri a közalkalmazott és a 
kereskedelmi hajózásban alkalmazott tengerészeket. A petíció benyújtója nem érti, hogy a 
tengerészek munkaidejéről szóló 1999/63/EK irányelvet békeidőben miért nem alkalmazzák 
minimumkövetelményként a közalkalmazott tengerészekre.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2013. július 9. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól (az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint) megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2013. szeptember 20.

A petícióban leírt információk alapján úgy tűnik, hogy a német hatóságok a közalkalmazott 
tengerészekre – többek között a német haditengerészet tengerészeire – vonatkozóan a 
2003/88/EK irányelvet alkalmazzák. Ezt az irányelvet ugyanakkor nem alkalmazzák a 
kereskedelmi hajózásban foglalkoztatott tengerészekre. A petíció benyújtója szerint emiatt a 
közalkalmazott tengerészek kevésbé kedvező bánásmódban részesülnek – mivel nem 
dolgozhatnak többet mint heti 48 órát –, és nem érti, hogy az 1999/63/EK irányelvet 
békeidőben miért nem alkalmazzák a közalkalmazott tengerészekre.  
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Az 1999/63/EK irányelv mellékletének 1. szakasza értelmében a megállapodást „a tagállamok 
bármelyikének területén lajstromozott akár állami, akár magántulajdonban lévő, rendszerint 
kereskedelmi tengerészeti tevékenységet végző tengerjáró hajó fedélzetén szolgálatot teljesítő
tengerészekre vonatkozóan kell alkalmazni.” Így elvileg nem lényeges az, hogy a hajó 
közintézmény vagy magánszemély/szervezet tulajdonában van.

Továbbá ahhoz, hogy az irányelv alkalmazható legyen, a hajónak rendszerint „kereskedelmi 
tengerészeti tevékenységet végző” hajónak kell lennie. Az állami intézmények hajói gyakran 
kereskedelmi műveletektől eltérő tevékenységet folytatnak. Az ilyen hajók nem tartoznak az 
1999/63/EK irányelv hatálya alá. 

A 2. c) szakasz pontosítja az 1999/63/EK irányelv személyi hatályát. Kimondja, hogy az 
irányelv alkalmazásában tengerész „minden olyan személy, aki bármilyen beosztásban e 
megállapodás (az irányelv melléklete) hatálya alá eső tengerjáró hajó fedélzetén szolgálatot 
teljesít vagy a hajóra szerződött”. Így az 1999/63/EK irányelv 2. szakasza c) pontjának 
megfogalmazása munkaszerződést/munkaviszonyt vagy foglalkoztatási megállapodást 
feltételez. 

A tengerészeti munkaügyi egyezményt végrehajtó 2009/13/EK irányelv1 2013. augusztus 20-i 
hatálybalépését követően kiterjeszti a 2. szakasz c) pontjának hatáskörét „minden olyan
személy[re], aki hajón bármely minőségben alkalmazásban áll, szerződtetve van, vagy ott 
munkát végez”.  

Ezért a 2009/13/EK irányelv meghatározása alapján lehetséges, hogy a közalkalmazott 
tengerészek az 1999/63/EK irányelv hatálya alá tartoznak, amennyiben rendszeresen 
kereskedelmi tevékenységet végző hajó fedélzetén dolgoznak. Ezt azt jelentené, hogy az 
1999/63/EK irányelv mellékletének 5. szakaszát kell alkalmazni:

5. szakasz

1. A munkaidő vagy pihenőidő korlátozásai a következők szerint határozhatók meg:

a) a munkaidő maximális időtartama, amely nem haladhatja meg:

i. a 14 órát bármely 24 órás időszak vonatkozásában; és

ii. a 72 órát bármely 7 napos időszak vonatkozásában;

vagy

b) a pihenőidő minimális időtartama, amely nem lehet kevesebb, mint:

i. 10 óra bármely 24 órás időszak vonatkozásában; és

ii. 72 óra bármely 7 napos időszak vonatkozásában.

                                               
1 Ezen irányelv 7. cikke kimondja, hogy ez az irányelv a tengerészeti munkaügyi egyezmény hatálybalépésének 
napján, azaz 2013. augusztus 20-án lép hatályba. Az irányelvet a tagállamoknak hatálybalépésétől számított 12 
hónapon belül át kell ültetniük. 
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Amennyiben a petíció benyújtója által említett közalkalmazott tengerészekre nem terjed ki ez 
az irányelv, akkor ők valóban a 2003/88/EK irányelv1 hatálya alá tartoznak, amely 
általánosságban határozza meg a „munkavállalók” fogalmát. 

A 2003/88/EK irányelv valamennyi tagállam munkavállalói számára közös 
minimumkövetelményeket állapít meg, többek között a munkaidő korlátozásaira vonatkozóan 
(a heti átlagos munkaidő – ideértve a túlmunkát is – nem haladhatja meg a 48 órát). 

A 2003/88/EK irányelv ugyanakkor rugalmasságot tesz lehetővé a munkaidő-szervezés 
tekintetében. Az említett követelményektől – a 17. cikk (3) bekezdésében meghatározott 
esetekben – a tagállamok eltérhetnek, többek között azáltal, hogy törvényi, rendeleti vagy 
közigazgatási rendelkezések révén legfeljebb 6 hónapos referencia-időszakot fogadnak el.  A 
22. cikk (1) bekezdése értelmében az egyes munkavállalók megállapodhatnak 
munkaadójukkal a 48 órás munkaidőn túli munkavégzésről, de csak abban az esetben, ha a 
tagállam engedélyezi az eltérés alkalmazását, és csak az említett cikkben meghatározott 
védelmi feltételek (az úgynevezett „opt-out”) teljesülése mellett.

Előfordulhat, hogy a fedélzeten szolgálatot teljesítő tengerészekre nem vonatkoznak az 
1999/63/EK irányelvet végrehajtó nemzeti jogszabályok vagy amiatt, hogy a hajó, amelyen 
dolgoznak, nem tengerjáró hajó és/vagy mert nem végez kereskedelmi tengerészeti 
tevékenységet. Ezekben az esetekben az érintett tengerészek általában a 2003/88/EK 
irányelvet végrehajtó nemzeti jogszabályok hatálya alá tartoznak.

Következtetés

Úgy tűnik, hogy azok a közalkalmazott tengerészek, akikre a petíció benyújtója utal, a 
fegyveres erők hajóin állnak alkalmazásban. E hajók nem végeznek rendszeresen 
kereskedelmi tengerészeti tevékenységet. A tengerészek ezért valóban a 2003/88/EK irányelv 
hatálya alá tartoznak.

Ha azonban az érintett közalkalmazott tengerészek rendszerint kereskedelmi tengerészeti 
tevékenységet végző hajó fedélzetén teljesítenek szolgálatot, akkor az 1999/63/EK irányelv 
hatálya alá tartoznak. Ez esetben a petíció benyújtója panaszt terjeszthet a nemzeti hatóságok 
elé. 

                                               
1 A munkaidő-szervezés egyes szempontjairól szóló, 2003. november 4-i 2003/88/EK európai parlamenti és 
tanácsi irányelv, Hivatalos Lap L 299., 2003.11.18., 9–19. o.


