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Tárgy: Az R.G.S. spanyol állampolgár által benyújtott 1231/2007. számú petíció a 
navarrai rendőrségi tisztviselők munkakörülményeire vonatkozó szabályokról és 
azoknak a munkaidő-szervezés egyes szempontjairól szóló 2003/88/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelvben foglaltaknak való meg nem feleléséről

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója kifejti, hogy a navarrai rendőrségi tisztviselők munkakörülményeire 
vonatkozó szabályozás rendelkezései (RPCPN) nem felelnek meg az Európai Parlament és 
Tanács a munkaidő-szervezés egyes szempontjairól szóló 2003/88/EK irányelvének, 
különösen a heti pihenőnapok tekintetében. A petíció benyújtója arra is rámutat, hogy a 
spanyol rendőrségi tisztviselők munkakörülményei kapcsán az Európai Bíróság már tárgyalt 
egy ügyet (C-132/04 sz. ügy – Az Európai Közösségek Bizottsága kontra Spanyol Királyság), 
amelyben kimondta, hogy azzal, hogy a munkavállalók munkahelyi biztonságának és 
egészségvédelmének javítását ösztönző intézkedések bevezetéséről szóló 89/391/EGK tanácsi 
irányelv 2. cikkének (1) és (2) bekezdését, valamint 4. cikkét a Spanyol Királyság nem ültette 
át teljes egészében nemzeti jogába a hatóságok nem civil személyzetére vonatkozóan, az 
érintett állam nem teljesítette az említett irányelv által előírt kötelezettségeit. A petíció 
benyújtója ennek megfelelően kéri az Európai Parlament közbenjárását annak biztosítása 
érdekében, hogy a navarrai rendőrségi tisztviselők munkakörülményeire vonatkozó 
szabályozást az Európai Unió idevonatkozó intézkedéseinek megfelelően módosítsák.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2008. március 18. Felkérik a Bizottságot, hogy az eljárási 
szabályzat 192. cikkének (4) bekezdése szerint nyújtson tájékoztatást.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2008. november 25.
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A petíció
A petíció benyújtója szerint a navarrai rendőrségi tisztviselők munkakörülményeire vonatkozó 
szabályozás nem felel meg a munkaidőről szóló irányelv1 rendelkezéseinek, különösen a 
minimális heti pihenőidő tekintetében.

A petíció benyújtója kifejti, hogy a jelenleg alkalmazott rendelkezések értelmében minden 
rendőrségi tisztviselő egy legalább 24 órás, megszakítás nélküli „heti pihenőidőre” jogosult. A 
pihenőidőt azonban a hét különböző napjaira oszthatják be, azaz például ha egy rendőrnek az 
egyik héten hétfőn volt 24 órás pihenőideje, előfordulhat, hogy a következő héten vasárnapig 
nem kap pihenőidőt. Ez azt jelenti, hogy az érintett rendőrnek a két heti pihenőnap között 12 
egymást követő napon dolgoznia kell.

(A petíció benyújtója ezzel szemben nem számol be problémáról az irányelv 3. cikke által 
előírt minimális napi pihenőidővel kapcsolatban – ez 11 óra megszakítás nélküli pihenést 
jelent minden 24 órás időszakban. Ezért feltételezhető, hogy a minimális napi pihenőidőt az 
irányelv rendelkezéseinek megfelelően biztosítják a navarrai rendőrségi tisztviselők számára.)

A petíció benyújtója emlékeztet arra, hogy a munkaidőről szóló irányelv – a Bíróság 
közelmúltbéli ítéletei értelmében – a rendőri erők szokásos tevékenységeire vonatkozik, és 
azzal érvel, hogy a jelenleg alkalmazott beosztási rendszer nem a munkaidőről szóló irányelv 
szándéka szerint működik, és lehetővé teszi, hogy a rendőrségi tisztviselők a heti pihenőidők 
között oly mértékben kimerüljenek, amely ellentétes a munkavállalók biztonságával és 
egészségének védelmével.

A Bizottság észrevételei a petícióval kapcsolatban

A vonatkozó közösségi jog

A munkaidőről szóló irányelv 5. cikke által előírt heti pihenőidő minimumkövetelmény, 
amelynek célja a munkavállalók egészségének és biztonságának védelme.

A petíció benyújtójának igaza van abban, hogy a munkaidőről szóló irányelv a rendőrség és a 
sürgősségi erők szokásos tevékenységére vonatkozik. A Bíróság szerint a rendes szabályoktól 
csak nagyon kivételes helyzetekben, illetve akkor lehet eltérni, ha a rendes szabályok 
alkalmazása veszélybe sodorná a közösségnek a súlyos fenyegetésekkel szembeni védelmét2.

A munkaidőről szóló irányelv 5. cikke előírja, hogy:

„A tagállamok meghozzák a szükséges intézkedéseket annak biztosítására, hogy minden 
munkavállalót hétnaponként 24 órás minimális, megszakítás nélküli pihenőidő, továbbá a 3. 
cikkben említett 11 órás napi pihenőidő illessen meg.

                                               
1 Az Európai Parlament és a Tanács 2003. november 4-i 2003/88/EK irányelve a munkaidő-szervezés egyes

szempontjairól, HL L 299., 2003.11.18.

2 A C-132/04. sz. Bizottság kontra Spanyolország ügyben 2006. január 12-én hozott ítélet; Personalrat der 
Feuerwehr, C-152/04. sz. ügy, 2005. július 14-i végzés.
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Ha azt objektív, műszaki vagy munkaszervezési feltételek indokolják, a minimális 24 órás 
pihenőidő alkalmazható.”

A 16. cikk előírja, hogy:

„A tagállamok a következő cikkek alkalmazásában referenciaidőszakot állapíthatnak meg:

a) az 5. cikk alkalmazásában (heti pihenőidő) a referenciaidőszak nem haladhatja meg a 14 
napot;…”

A 17. cikk – a (2) és a (3) bekezdésben – hozzáteszi, hogy az 5. és a 16. cikktől rendelkezések 
útján el lehet térni bizonyos meghatározott tevékenységek esetében, például az olyan 
biztonsági és felügyeleti tevékenységek esetében, amelyek állandó jelenlétet igényelnek. 
Ugyanakkor az ilyen eltérések feltétele, hogy „az érintett munkavállalók számára egyenértékű 
kompenzáló pihenőidőt biztosítanak, vagy kivételes esetekben, ha a kompenzáló pihenőidő 
biztosítása objektív okok miatt nem lehetséges, akkor az érintett munkavállalókat megfelelő 
védelemben részesítik.”

A Bíróság a Jaeger ügyben (C-151/02) mérlegelte az egyenértékű kompenzáló pihenőidőt, és
kimondta, hogy „az ilyen pihenőidőknek rögtön az érintett munkaidő-periódus után kell 
következniük, amelynek hatásait a pihenésnek ellensúlyozni kell, annak érdekében, hogy 
megakadályozható legyen a munkavállalónak az egymást követő munkaidő-periódusok 
következtében történő kimerülése vagy túlterhelése”1. (Meg kell azonban jegyezni, hogy a 
Bíróság az irányelv 3. cikkében előírt minimális napi pihenőidőre utalt.)

b) A fentiek alkalmazása a petíció benyújtója által közölt tényekre

A petíció benyújtója által ismertetett példából nem állapítható meg, hogy a navarrai 
rendőrségi tisztviselőkre vonatkozó szabályok ellentétesek a munkaidőről szóló irányelvvel.

A tájékoztatásból kiderül, hogy a szabályok biztosítják az irányelv 3., illetve 5. cikkében előírt 
hosszúságú, megszakítás nélküli napi és heti pihenőidőt: a napi pihenőidőt késedelem nélkül 
biztosítják, a heti pihenőidő gyakorisága pedig minden 14 napban két alkalom. 

A kérdés az, hogy vajon a heti pihenőidőt a hét azonos napján kell-e biztosítani vagy 
ugyanazon hét egy későbbi napján is biztosítható-e. Itt azonban figyelembe kell venni, hogy 
az irányelv 16. cikkének a) pontja egyértelművé teszi, hogy a heti pihenőidő tekintetében a 
referenciaidőszak nem haladhatja meg a 14 napot, amennyiben a tagállam ezt alkalmazza. 

A 17. cikk (2) és (3) bekezdése értelmében 14 napnál hosszabb referenciaidőszak
alkalmazásával el lehet térni e rendelkezéstől, ha a munkavállalóknak egyenértékű 
kompenzáló pihenőidőt biztosítanak. Itt azonban a Bíróságnak a Jaeger ügyben a kompenzáló 
pihenőidő időzítésével kapcsolatban megfogalmazott álláspontja válhat alkalmazhatóvá, 
amely szerint ha a heti pihenőidő a 16. cikk a) pontjában javasolt 14 napos 
referenciaidőszakon kívülre tolódik, az egyenértékű pihenőidőnek közvetlenül azon 
munkaidő-periódus után kell következnie, amelynek hatásait a pihenésnek ellensúlyozni kell, 

                                               
1 A C-151/02. sz. Jaeger ügy,  94. bekezdés 
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a munkavállalók egészségének és biztonságának védelmére vonatkozó általános elveknek 
való megfelelés érdekében.

Következtetések
Tekintettel a munkaidőről szóló irányelv 16. cikkének a) pontjában előírt rendelkezésekre a 
petíció benyújtója által ismertetett példából nem állapítható meg, hogy a navarrai rendőrségi 
tisztviselőkre vonatkozó szabályok ellentétesek a munkaidőről szóló irányelvvel.


