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Tárgy: Petur Stoyanov bolgár állampolgár által benyújtott 1402/2012. számú petíció 
a ciprusi munkafeltételek ellenőrzésével kapcsolatos állítólagos 
hiányosságokról

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója kifogásolja a ciprusi munkafeltételeket, illetve a munkaügyi ellenőrzés 
során vizsgált biztonsági és egészségügyi normákat. Kifejti, hogy feleségétől napi 17 óra 
munkaidőt vártak el terhességének negyedik hónapjában, aminek következtében több 
komplikáció lépett fel, és gyermekük cerebrális parézissal született. A petíció benyújtója 
erősen bírálja a szülészeten uralkodó körülményeket, ahol 150 terhes asszonyt mindössze 2 
orvos vizsgált meg, egyénre szabott részletes vizsgálat elvégzése nélkül.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2013. április 8. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2013. december 19.

Uniós szinten a 92/85/EGK irányelv gondoskodik a várandós, a gyermekágyas vagy szoptató 
nők biztonságáról és egészségvédelméről. Az irányelv I. és II. melléklete tartalmazza azon 
anyagok nem teljes listáját, amelyeknek való expozíció a várandós nők esetén nem 
megengedett. Emellett tilos a föld alatti bányászati munka végzése. Az irányelv 6. cikkének 
(1) bekezdése értelmében a várandós munkavállalók semmilyen körülmények között sem 
kötelezhetők olyan feladatok teljesítésére, amelyek esetében az értékelés az egészséget 
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veszélyeztető kockázatot mutat ki. Az irányelvet a ciprusi jogrendbe az anyák védelméről 
szóló 2002. évi N.64 (I)/2002 sz. (módosított) törvény és az anyák védelméről (munkahelyi 
biztonság és egészségvédelem) szóló, 2002. évi P.I.(255/2002) sz. jogszabály ültette át. Ez 
utóbbi jogszabály ülteti át az irányelv 6. cikkének (1) bekezdését. Az anyák védelméről szóló 
jogszabály 3. cikke a munkahelyi biztonság és egészségvédelem jegyében kimondja, hogy a 
munkáltató megteszi a kockázatok elkerülésére szolgáló szükséges intézkedéseket azzal, hogy 
a várandós nők sajátos helyzetéhez igazítja a munkafeltételeket vagy a munkaidőt.

Az irányelv ugyanakkor nem ír elő a munkaidőre vonatkozó korlátozásokat, és nem tartalmaz 
a munkaügyi ellenőrzések vagy a várandós nőknek szóló állami egészségügyi ellátás 
minőségére vonatkozó rendelkezéseket. 
A munkaidő-szervezés egyes szempontjairól szóló 2003/88/EK irányelv (a munkaidőről szóló 
irányelv) 3. cikke meghatározza a minimális napi pihenőidőt. „A tagállamok meghozzák a 
szükséges intézkedéseket annak biztosítására, hogy minden munkavállalót 24 órás 
időtartamonként 11 összefüggő órából álló minimális napi pihenőidő illessen meg.” Emellett 
az 5. cikk kimondja, hogy minden munkavállalót hétnaponként 24 órás minimális, 
megszakítás nélküli pihenőidő, továbbá a 3. cikkben említett 11 órás napi pihenőidő illeti 
meg. A 17. cikk (3) és (4) bekezdésében felsorolt számos esetben a 17. cikk megengedi a 3. és 
az 5. cikktől való eltérést, de szigorúan azzal a feltétellel, „hogy az érintett munkavállalók 
számára egyenértékű kompenzáló pihenőidőt biztosítanak”. Az Európai Unió Bírósága a C-
151/02. sz., Landeshauptstadt Kiel kontra Norbert Jaeger ügyben hozott ítéletében (EBHT 
2003., I-8389. o.) megállapította, hogy az ilyen kompenzáló pihenőidőknek „közvetlenül kell 
követniük azt a [meghosszabbított] munkaidőt, amelynek kompenzációjára szolgálnak” 
(94. pont). Emellett az irányelv 13. cikke kimondja, hogy „a tagállamok meghozzák a 
szükséges intézkedéseket annak biztosítására, hogy a munkát egy bizonyos munkaritmus 
szerint megszervezni kívánó munkáltató vegye figyelembe azt az általános elvet, hogy a 
munkát az azt végző emberhez kell igazítani”, és figyelembe kell venni a biztonsági és 
egészségvédelmi – különösen a munkaközi szünetekkel kapcsolatos – követelményeket. 
Ciprus a munkaidőről szóló irányelvet a munkaidő-szervezésről szóló 2002. évi törvénnyel 
ültette át a nemzeti jogrendbe.

A petíció benyújtójának állítása szerint „ez a (napi 17 órában történő) munkavégzés két hét 
elteltével hirtelen megszakadt”. Nem teljesen egyértelmű, hogy ez alatt azt érti-e, hogy a 
szóban forgó munkavállaló egymást követően többször dolgozott napi 17 órát, vagy minden 
17 órás munkavégzést követően ugyanennyi kompenzáló pihenőidőt biztosítottak számára. 
Ezért nem áll rendelkezésre elegendő információ annak egyértelmű megállapítására, hogy a 
minimális napi és heti pihenőidővel, illetve a megfelelő kompenzáló pihenőidő biztosításával 
és ütemezésével kapcsolatban felmerül-e a munkaidőről szóló irányelv rendelkezéseinek 
megsértése. Ugyanakkor még ha fel is merülne egy ilyen jogsértés, a petícióban ismertetett 
helyzet egy magánszférabeli munkáltatóval kapcsolatos, ezért nemzeti szinten kell 
jogorvoslatot keresni. Az Európai Bizottság szolgálatai csak a tagállamokkal vagy a tagállami 
hatóságokkal szemben benyújtott panaszokkal foglalkozhatnak, amennyiben az érintett 
tagállamok vagy hatóságok nem tesznek eleget az uniós jog szerinti kötelezettségeiknek. Az 
uniós jogszabályokat azonban éppen azért ültetik át a tagállamok nemzeti jogrendjébe, hogy a 
polgárok közvetlen jogorvoslattal élhessenek a nemzeti munkaügyi jogszabályokat 
érvényesítő hatóságoknál (beleértve a bíróságokat is), amennyiben a magánszektorbeli 
munkáltató nem tartja be az említett jogszabályokat.
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A munkaügyi ellenőrzések minősége uniós szinten nem szabályozott, mivel a munkafeltételek 
tagállami szintű érvényesítésének és ellenőrzésének megszervezése a tagállamok hatáskörébe 
tartozik.

Következtetés

A petíció alapján nem állapítható meg a 92/85/EGK irányelv megsértése. Ciprus helyesen 
ültette át a 92/85/EGK irányelvet. Ha a munkáltató nem tartja be a nemzeti jogszabályokat, az 
érintett személynek a nemzeti jog alapján kell jogorvoslatot kérnie.

A petíció nem tartalmaz elegendő információt annak egyértelmű megállapítására, hogy a 
minimális napi és heti pihenőidővel, illetve a megfelelő kompenzáló pihenőidő biztosításával 
és ütemezésével kapcsolatban felmerül-e a munkaidőről szóló irányelv rendelkezéseinek 
megsértése az irányelv 17. cikkének (3) és (4) bekezdése szerinti eltérések esetében. 
Ugyanakkor ha – a fent említett esethez hasonlóan – a magánszférabeli munkáltató nem tartja 
be a nemzeti jogszabályokat, az érintettnek nemzeti szinten kell jogorvoslatot kérnie.


