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Tárgy: A Björn Wackerhagen német állampolgár által a „Kieler Wach- und 
Schliessgesellschaft” (egy kieli őrző-védő társaság) nevében benyújtott 0989/2004 
számú petíció a munkaidő-szervezés egyes szempontjairól szóló 2003/88/EK 
irányelvet módosító bizottsági javaslatról 

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója azt állítja, hogy a 2003/88/EK irányelvet módosító bizottsági javaslat 
meglehetősen hátrányosan érinti az őrző-védő ágazatban működő cégek üzleti tevékenységét. 
Különösen azt a rendelkezést kritizálja miszerint a heti munkaidő meghosszabbítása a 
maximális 48 órán meghaladóan csak a dolgozó írásos beleegyezésével történhet, ellenben ezt 
a beleegyezést a dolgozó csak a próbaidő letelte után adhatja meg. Ez jelentősen korlátozza 
azoknak a dolgozóknak a foglalkoztatási esélyeit, akik próbaidejüket töltik. Továbbá 
lehetetlenné teszi a cég számára, hogy megfelelően értékelhesse a dolgozók képességeit. A 
petíció benyújtója azt is kifogásolja, hogy a javaslatban foglalt követelmény miszerint a 
munkaadóknak nyilvántartást kell vezetniük a munkavállalóik által munkával töltött időről, 
megnöveli adminisztratív feladataikat, illetve ezáltal csökkenti a hatékonyságukat. Kéri az 
Európai Parlamentet, hogy ennek megfelelően módosítsa a 22. cikk (1a) bekezdésének 
vonatkozó rendelkezéseit a jelenlegi jogalkotási eljárás folyamán.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2005. április 25. Felkérik a Bizottságot, hogy az eljárási 
szabályzat 192. cikk (4) bekezdése (új 202. cikk (6) bekezdése) értelmében nyújtson 
tájékoztatást.

3. A Bizottságtól 2007. március 23-án kapott válasz
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Bevezetés

A petíció egy kieli őrző-védő társaság nevében került benyújtásra. A petíció benyújtója a 
munkaidőről szóló 2003/88/EK1 irányelvre és a Bizottságnak az irányelv módosításáról szóló 
jogalkotási javaslatára2 hivatkozik. Véleménye szerint bizonyos javasolt módosítások 
hátrányosan érintenék az őrző-védő ágazatban működő cégek üzleti tevékenységét.

A petíció benyújtója kifejezetten az irányelv 22. cikkére (az ún. „kívülmaradási („opt-out”) 
rendelkezésre”, azaz a 2003/88/EK irányelv 6. cikkében megszabott maximális heti 
munkaidőtől való eltérésre) vonatkozóan javasolt módosításokra hivatkozik.

Elemzés

A 2003/88/EK irányelv 6. cikke alapján a heti munkaidő, a túlórát is beleértve, nem 
haladhatja meg a 48 órát, bár a számítás több hónapra is átlagolható. A 22. cikk azonban a 
tagállamoknak lehetőséget nyújt arra, hogy ezt a rendelkezést a munkavállalók biztonság- és 
egészségvédelméről szóló általános elvek egyidejű tiszteletben tartása mellett ne alkalmazzák, 
feltéve, hogy a munkavállaló külön beleegyezik abba, hogy a heti 48 órás átlagnál többet 
dolgozzon (az ún. „kívülmaradás” elvébe). A 22. cikk számos védelmi feltételt is magában 
foglal annak biztosítása érdekében, hogy a kívülmaradási megállapodások a munkavállalók 
szabad beleegyezésén alapuljanak, és a kívülmaradást választó munkavállalóval kapcsolatos 
információk a biztonságért és egészségvédelemért felelős hatóságok rendelkezésére álljanak.

A petíció benyújtója a Bizottság módosító javaslatában azokat a rendelkezéseket kifogásolja, 
amelyek akadályoznák a munkavállaló felkérését arra, hogy a próbaideje alatt beleegyezzen a 
kívülmaradásba, és a munkaadót arra köteleznék, hogy nyilvántartást vezessen a 
kívülmaradást választó munkavállaló által ténylegesen munkával töltött órák számáról. 
Véleménye szerint ezek a változtatások súlyosan befolyásolnák az őrző-védő ágazatban 
működő cégek üzleti gyakorlatát, minthogy korlátoznák azt a képességüket, hogy a 
próbaidejüket teljesítő munkavállalók képességét értékeljék, valamint megnövelnék az 
adminisztratív feladataikat, azáltal, hogy kötelezővé tennék számukra a kívülmaradást 
választó munkavállalók által munkával töltött órák számának mérését.

A Bizottság szolgálatai 2005. július 18-án írt levelükben a petíció benyújtóját a probléma 
tisztázására kérték. A levélben az a kérdés szerepelt, hogy a petíció benyújtója valóban 
alkalmazza-e a munkaidőről szóló irányelv 22. cikkében foglaltakat, és ha igen, a nemzeti jog 
mely rendelkezése alapján. Az irányelv 22. cikke csak akkor alkalmazható ugyanis, ha az 
érintett tagállam úgy döntött, hogy igénybe veszi a rendelkezés alóli mentesség lehetőségét. A 
levélben továbbá az a kérés szerepelt, hogy ha a petíció benyújtója nem alkalmazza a 22. 
cikkben foglaltakat, akkor tisztázza, miért gondolta úgy, hogy a módosító javaslat 
hátrányosan érinti az őrző-védő ágazatot.

A Bizottság szolgálatai erre a levélre egyáltalán nem kaptak választ.

                                               
1 HL L 299., 2003.11.18., 9. o.
2 COM (2004) 607 végleges. Az Európai Parlament első olvasatát és a Parlament 2005. május 11-i 
állásfoglalását követően a Bizottság a következő módosított javaslatot fogadta el: COM (2005) 246 végleges.
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Következtetések

A Bizottság szolgálatai úgy vélik, hogy a petíció benyújtójának tisztáznia kellene ezeket a 
pontokat ahhoz, hogy válaszolni tudjanak az általa felvetett problémákra. A kérdésekre adott 
válaszok hiányában a Bizottság nem tud ezzel az üggyel foglalkozni.

4. A Bizottságtól 2007. június 19-én kapott válasz

A 2003/88/EK irányelv 6. cikke alapján a heti munkaidő, a túlórát is beleértve, nem 
haladhatja meg a 48 órát, bár a számítás több hónapra is átlagolható. A 22. cikk azonban a 
tagállamoknak lehetőséget nyújt arra, hogy ezt a rendelkezést a munkavállalók biztonság- és 
egészségvédelméről szóló általános elvek egyidejű tiszteletben tartása mellett ne alkalmazzák, 
feltéve, hogy a munkavállaló külön beleegyezik abba, hogy a heti 48 órás átlagnál többet 
dolgozzon (az ún. „kívülmaradás” elvébe). A 22. cikk számos védelmi feltételt is magában 
foglal annak biztosítása érdekében, hogy a kívülmaradási megállapodások a munkavállalók 
szabad beleegyezésén alapuljanak, és a kívülmaradást választó munkavállalóval kapcsolatos 
információk a biztonságért és egészségvédelemért felelős hatóságok rendelkezésére álljanak. 

A petíció benyújtója a Bizottság módosító javaslatában azokat a rendelkezéseket kifogásolja, 
amelyek akadályoznák a munkavállaló felkérését arra, hogy a próbaideje alatt beleegyezzen a 
kívülmaradásba, és a munkaadót arra köteleznék, hogy nyilvántartást vezessen a 
kívülmaradást választó munkavállaló által ténylegesen munkával töltött órák számáról. 
Véleménye szerint ezek a változtatások súlyosan befolyásolnák az őrző-védő ágazatban 
működő cégek üzleti gyakorlatát, minthogy korlátoznák azt a képességüket, hogy a 
próbaidejüket teljesítő munkavállalók képességét értékeljék, valamint megnövelnék az 
adminisztratív feladataikat, azáltal, hogy kötelezővé tennék számukra a kívülmaradást 
választó munkavállalók által munkával töltött órák számának mérését. 

A Bizottság szolgálatai 2005. július 18-án írt levelükben a petíció benyújtóját a probléma 
tisztázására kérték. A Bizottság előző hozzászólásában megjegyezte, hogy e levélre egyáltalán 
nem kapott választ, jelenleg azonban úgy tűnik, hogy ez nem fedi a valóságot. 2005 
augusztusában ténylegesen érkezett válasz, amelynek iktatása véletlenül helytelenül történt.  
A Bizottság sajnálatát fejezi ki, amiért tévesen tette előző hozzászólását.
E hozzászólás figyelembe veszi azon pontosításokat, amiket a petíció benyújtója 2005 
augusztusában jutatott el a Bizottság részére. 

Emellett figyelembe veszi az irányelv módosításáról szóló jogalkotási javaslat legutóbbi 
fejleményeit, amely a petíció tárgyát képezi. A javaslatot jelenleg nem lehet elfogadni, mivel 
a Tanács és a Parlament nem tudott közös szövegtervezetről megállapodásra jutni az 
egyeztetőbizottság legutóbbi, 2009. április 27-i ülése alkalmával. 

A petíció benyújtója által adott további tájékoztatást követő elemzés 

A petíció benyújtója 2005 augusztusi és 2007 augusztusi leveleire utalva: 

a) a kívülmaradási rendelkezés alkalmazása az őrző-védő ágazatban:
Háttér-információként a petíció benyújtója azt állítja, hogy Németországban az őrző-védő 
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ágazat kollektív szerződései1 széles körben alkalmazzák a nemzeti jogszabályban foglalt 
rendelkezést2, amely lehetővé teszi a kívülmaradás alkalmazását. A Bizottság értelmezése 
szerint e rendelkezés azon ágazatokra korlátozza a kívülmaradás alkalmazását, ahol a 
munkaidő rendszeresen tartalmaz jelentős mennyiségű „készenléti szolgálatot” 
(Arbeitsbereitschaft), azaz a munkavállalónak folyamatosan készenlétben kell állnia, hogy 
szükség esetén azonnal cselekedni tudjon, illetve, ahol a munkaidő jelentős „rendelkezésre 
állási időt” tartalmaz, amikor a munkavállalónak elérhetőnek kell lennie hívás esetén, 
ellenben nem szükséges, hogy folyamatosan készen álljon, így pihenhet vagy alhat, amíg 
hívást kap. A készenléti szolgálat elve úgy tűnik jobban megfelel az őrző-védő ágazat 
számára. 

b) javaslat a 48 órát meghaladó heti munkaidő  megtiltására a próbaidő alatt
A petíció benyújtója kifogásolja a Bizottság javaslatát, amely szerint a munkavállaló 
beleegyezése a 48 órát meghaladó munkaidő végzéséről (a kívülmaradás alkalmazása, a 22. 
cikkben foglalt rendelkezés alóli eltérés értelmében) nem érvényes, ha a hozzájárulás a 
próbaidő alatt történik. Úgy véli, hogy egy ilyen rendelkezés túlzott terheket róna a gyakorlati 
munkaszervezésre. 

A petíció benyújtója szerint ezen ágazat igényei megkövetelik minden őrző-védő 
munkavállalótól, beleértve a próbaidejüket töltő munkavállalókat, hogy képesek legyenek 24 
órás műszakban dolgozni. Mindamellett úgy tűnik, hogy az általa felvetett problémák főként 
nem a munkaidő-szervezés irányelvéből, hanem a nemzeti jogban foglalt rendelkezésekből 
származnak, amelyek a napi munkaidőt maximum 10 órára korlátozzák. Az irányelv már 
rugalmasságot engedélyez a napi műszakkal kapcsolatosan; a 17. cikk előírja, hogy őrző-védő 
tevékenységek esetében, a biztonsági őröket és gondnokokat beleértve, a 24 órás periódusra 
meghatározott minimum 11 órás napi pihenőidő lecsökkenthető feltéve, hogy a munkavállaló 
számára később egyenértékű kompenzáló pihenőidőt biztosítanak. 

A heti munkaidőt illetően a petíció benyújtója állítása szerint az őrző-védő munkavállalók 
összes heti munkaideje átlagosan havi 250 óra, ami heti 55,5 órának felel meg. Tekintettel 
arra, hogy a próbaidő 6 hónapos, továbbá az irányelv már lehetővé teszi a heti munkaidő 12 
hónapra való átlagolását, ha a kollektív szerződés ezt előírja, a Bizottság úgy véli, hogy a 48 
órát meghaladó heti munkaidő megtiltása a próbaidő alatt nem jelenthet súlyos nehézségeket a 
munkaidő szervezéséhez. 

Ezen túlmenően a Bizottság emlékeztet arra, hogy a javaslat abból a törekvésből ered, amely 
biztosítja, hogy a 48 órát meghaladó munkavégzéshez a munkavállalónak szabadon kell 
beleegyezését adnia a Bíróság Pfeiffer-ügyben3 hozott döntése értelmében. A próbaidejét töltő 
munkavállaló gyengébb helyzetben van, ezért nem szabad indokolatlan nyomást gyakorolni rá 
annak érdekében, hogy beleegyezzen jogainak az irányelv szerinti korlátozásába. A Bizottság 
szintén emlékeztet arra, hogy a Parlament következetesen támogatta az ilyen jellegű 
javaslatokat. 

                                               
1 A német jog értelmében a kívülmaradás alkalmazása megköveteli mind az egyéni 
munkavállaló írásos beleegyezését, mind a kollektív szerződés általi engedélyezést. 
2 7. cikk (2a) bekezdés ArbZG, módosított 
3 Pfeiffer (C-397/01– C-403/01), 81. pont
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c) javaslat a munkaidő nyilvántartás kötelező vezetéséről :
A petíció benyújtója kifogásolja a Bizottság javaslatát miszerint, ha a munkavállalók az 
irányelv 22. cikke értelmében alkalmazzák a kívülmaradást, a munkáltatónak naprakész 
nyilvántartást kell vezetnie a ledolgozott munkaidőről, amelyet kérésre az illetékes hatóságok 
rendelkezésére kell bocsátani. Ezen ellenvetésről további részletek nem állnak rendelkezésre.  

A Bizottság emlékezet arra, hogy az általános szabály az irányelv értelmében kimondja, hogy 
az átlagos heti munkaidő felső határa 48 óra, amely a Bíróság Pfeiffer-ügyben hozott döntése 
értelmében (fent említett, 100. pont), „különös jelentőségű közösségi szociális jognak 
minősül” a munkavállalók védelmének és egészségének biztosítása érdekében. A 22. cikk 
értelmében a munkáltató csak akkor kérheti a munkavállalót hosszabb munkaidő teljesítésére, 
ha a munkavállaló szabadon adja beleegyezését. Az irányelv nem ír elő semmilyen kizáró 
korlátozást az ilyen ledolgozott munkaidőt illetően, ellenben a 22. cikk (1) bekezdésének d) 
pontja előírja, hogy a nemzeti hatóságok megtilthatják vagy korlátozhatják a maximális heti 
munkaidő túllépését „a munkavállalók biztonságával és/vagy egészségével kapcsolatos okok 
alapján”. 

Ebben az összefüggésben a Bizottság szerint rendkívül fontos a munkavállalók védelmének és 
egészségének megfelelő védelme érdekében, hogy a munkáltató nyilvántartást vezessen a 
ledolgozott munkaidőről. Tekintettel arra, hogy fontos szociális jog jelentős korlátozásáról 
van szó, ez nem tűnik a munkáltatóra kiszabott aránytalanul nagy tehernek. A Bizottság 
szintén emlékeztet arra, hogy a Parlament következetesen támogatta az ilyen jellegű 
javaslatokat. 

Következtetések

Az irányelv módosításról szóló 2004-es évi jogalkotási javaslatot nem fogadták el, mivel az 
egyeztetőbizottság 2009. április 27-i ülésén nem jött létre megállapodás. Következésképpen 
azon javaslatok, amelyekre a petíció benyújtója hivatkozik, nem lépnek hatályba. 


