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RÉSZÉRE

Tárgy: A Marc Sasiek, francia állampolgár által benyújtott 0002/2008. számú, 
megközelítőleg 100 aláírást tartalmazó petíció Franciaországban a 
mentőkben dolgozó személyzet munkaideje és fizetése tekintetében irányadó 
szabályokról

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója a mentőkben dolgozó személyzet munkaidejének és órabérének 
kiszámítását kifogásolja. Véleménye szerint az e területre vonatkozó francia jogszabály 
ellentétes az európai jogszabályokkal. Ennek kapcsán a munkaidő-szervezés egyes 
szempontjairól szóló, 2003. november 4-i 2003/88/EK irányelvre, valamint az Európai 
Bíróságnak a C-14/04. sz. (Dellas) ügyben 2005. december 1-jén hozott ítéletére hivatkozik. 
A petíció benyújtója szerint annak érdekében, hogy megoldják a munkaidővel kapcsolatos 
problémákat, amelyek a mentőkben dolgozó személyzet biztonságát, munkamorálját és 
fizetését is befolyásolják, a francia jogszabályt (a 2001. július 30-i 2001-679. sz. rendelet) 
hatályon kívül kell helyezni.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2008. május 30. 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 benyújtója a magánszektorban tevékenykedő mentősofőrök munkaidejének és/vagy 
fizetésének kiszámítását bírálja Franciaországban, amely véleménye szerint ellentétes a 
munkaidőről szóló irányelvvel1.  

Azt állítja, hogy a magánszektorban, a mentőkben dolgozó munkavállalók munkaidejét 2001 
óta nem egy órát egy órának véve számítják be, ahogyan kellene, hanem minden órát 
arányosan vesznek figyelembe, egy óra 75%-ának és 90%-ának egyenértékeként (système 
d'équivalence). Ez elmondása szerint azt jelenti, hogy miközben a közösségi jog a heti 
munkaidő felső határát 48 órában határozza meg, ezeknek a munkavállalóknak 64 órát kell 
dolgozniuk (a 75%-os egyenértékűség – équivalence – keretében), ahhoz hogy elérjék ezt a 
határt. Ez a megközelítés nézete szerint ellentétes a Bíróság 2005-ben hozott határozatával2, 
amely szerint a 2001-1384. sz. rendelet (décret) szerinti egyenértékűségi rendszer ellentétes a 
közösségi joggal. 

A petíció benyújtója azt követeli, hogy a mentősofőrök tekintetében szüntessék be
Franciaországban az équivalence rendszert.  

A munkaidőről szóló irányelv korlátokat szab meg a munkaidő tekintetében (ez átlagosan 
nem haladhatja meg a heti 48 órát, beleértve a túlórát is). A Bíróság például a SIMAP-ügyben3

és a Dellas-ügyben4 hozott ítéletében megállapította, hogy a munkahelyen töltött ügyeleti időt 
e célból munkaidőnek kell tekinteni, és ezt az időt egy órát egy órának véve kell beszámítani, 
nem lehet az igénybevétel várható (vagy tényleges) intenzitásával arányosan elszámolni. 

A Bizottság tudomása szerint a Bíróság Dellas-ügyben hozott ítélete előtt Franciaországban 
nagyon elterjedt volt, hogy a munkahelyen való jelenléttel járó ügyeleti időt, amelyről úgy 
vélték, hogy jelentős tevékenység nélküli időtartamot foglal magában, egy egyenértékűségi 
rendszer („système d'équivalence”) alapján számították be, a rendes munkaidő valamilyen 
arányaként. A francia munka törvénykönyvének L.212-4 cikke ezt az ágazati kollektív 
szerződések alapján, egy rendelet útján megengedi. Az L.212-4 cikk képezte a bentlakásos 
létesítményekben a tanári vagy ápoló személyzet jelenlétével járó, éjszakai ügyeleti munka 
tekintetében a „système d'équivalence” rendszeréről szóló 2001/1384. sz. rendelet alapját, 
amelyről a Dellas-ügyben a vita folyt. 

Megjegyzendő, hogy a „système d'équivalence” a munkaidőről szóló irányelv szempontjából 
vonatkozhat mind az órabérre, mind pedig a munkaidő kiszámítására. 

A Dellas-ügyben hozott ítéletet követően a Conseil d'Etat 2006 áprilisában semmissé tette a 
2001/1384. sz. rendelet rendelkezéseit.

                                               
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 Utalás a Bíróság által a C-14/04. sz. Dellas-ügyben hozott 2005. december 1-jei ítéletre. 

3 SIMAP, C-303/98. sz. ügy.

4 Dellas, C-14/04. sz. ügy, lásd fent.  
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A Bizottságnak nyújtott tájékoztatás alapján azonban a nemzeti hatóságok úgy vélik, hogy a 
Dellas-ügyben hozott ítéletet nem szabadna úgy értelmezni, mintha érvénytelenítené a 
„système d'équivalence” rendszerét mint olyant, hanem inkább úgy kell értelmezni, mint 
amely a „système d'équivalence” egyik alkalmazását érvényteleníti, amely a munkaidőről 
szóló irányelv követelményeinek a teljes munkaidő tekintetében történő megsértéséhez 
vezetett1. Ennek következtében a 2007. január 29-i 2007-106 rendelet annak 
meghatározásával módosította a szociális és családügyi intézkedésekről szóló törvénykönyvet, 
hogy a „système d'équivalence” rendszerét oly módon kell alkalmazni, hogy biztosított 
legyen, hogy az irányelv által előírt munkaidő-korlátozásokat nem lépik túl. 

A nemzeti hatóságok jelzik, hogy ennek az elvnek a részletes alkalmazását elsősorban a 
vonatkozó ágazati szociális partnerek feladatának tekintik, és hogy a kormány felkérte ezeket 
a partnereket, hogy vizsgálják felül kollektív szerződéseiket annak biztosítása érdekében, 
hogy teljes mértékben megfeleljenek az irányelvnek. 

A petíció benyújtója nem biztosít elegendő információt ahhoz, hogy képesek legyünk 
megfelelően elemezni a nemzeti jog jelenlegi megfelelését a magánszektorban dolgozó 
mentősofőrök munkakörülményeit illetően: 

a) Nem világos a petícióból, hogy a petíció benyújtója a fizetés kiszámítására vagy a 
munkaidőre vonatkozó korlátokra utal. Megemlíti például, hogy a mentőkben dolgozó 
munkavállalók egy órányi munkáért egy órára járó fizetést szeretnének kapni. A munkaidőről 
szóló irányelv egy egészségügyi és biztonsági irányelv, és nem tartoznak a hatálya alá a 
rendes munka, a jelenléttel járó ügyeleti munka és a túlóra után járó munkabérek2.

b) A petíció benyújtója nem jelzi, hogy mely nemzeti intézkedésekre hivatkozik. A petíciót 
kísérő összefoglalásból úgy tűnik, hogy a vonatkozó intézkedés a 2001/679. sz. rendelet 
(décret) lehet. Ez az intézkedés a 2-4. cikkében valóban meghatározza, hogy a mentőautókban 
dolgozó munkavállalók munkaidejének tényleges időtartamát („durée du travail effectif”)
2001-től arányosan számítják ki „a munkavégzés nélküli időszakok figyelembevétele 
érdekében”. Nem világos azonban, hogy ez a munkaidő korlátjainak vagy a túlóradíjaknak a 
kiszámítására utal.  

c) Az sem világos a 2001/679. sz. rendeletből, hogy milyen típusú munkavégzést számolnak 
el arányosan. Például olyan ügyeleti időről van szó, amely alatt a munkavállalónak a 
munkahelyén kell tartózkodnia, vagy ebbe benne foglaltatik a készenléti idő is, amikor a 
munkavállalónak rövid időn belül elérhetőnek kell lennie, de nem köteles folyamatosan jelen 
lenni munkahelyén? A Bíróság szerint3 az előbbi ügyeletet teljes egészében munkaidőként 
kell beszámítani, de az utóbbi esetben csak a tényleges szolgáltatásnyújtáshoz kapcsolódó idő 
számítandó be munkaidőként. 

                                               
1 Lásd a Bíróság ítéletének 64. bekezdését. 

2 Vovel, C-437/05. sz. ügy, 2007. január 11-i végzés.

3 SIMAP, Dellas, lásd fent.
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A rendelet a 2000. május 4-i kollektív keretszerződésre utal („accord-cadre”), amely segíthet 
e kérdések tisztázásában. Ebből azonban nem áll rendelkezésre példány. 

A petíció benyújtója egyelőre nem nyújtott elegendő információt ahhoz, hogy lehetővé tegye 
a Bizottság számára annak megfelelő elemzését, hogy a munkaidőről szóló irányelv hogyan 
lenne alkalmazandó. Segítséget jelentene, ha további információink lennének a felsorolt 
pontok vonatkozásában. 


