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1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója orvosként dolgozik egy hessei magánklinikán, ahol huszonnégy órás 
műszakban kell dolgoznia. Munkaadója a németországi munkaidőről szóló jogszabály hetedik 
bekezdésére, valamint az orvosok és a helyi önkormányzat munkáltatói társulása (VKA) 
közötti közös megállapodásra hivatkozik, amely csupán az önkormányzati kórházakra 
vonatkozik, a magánklinikákra viszont nem. A petíció benyújtója azt szeretné tudni, hogy 
mindez megfelel-e a munkaidő-szervezésről szóló irányelvnek.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2008. február 20. Felkérik a Bizottságot, hogy az eljárási 
szabályzat 192. cikkének (4) bekezdése szerint nyújtson tájékoztatást.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2008. június 10.

I. A petíció

A petíció benyújtója kifejti, hogy orvosként dolgozik egy hessei magánklinikán, ahol a 
munkaadója megköveteli, hogy huszonnégy órás műszakban dolgozzon. 

A petíció benyújtója szerint munkaadója ezzel kapcsolatban a munkaidőről szóló 
németországi jogszabály hetedik bekezdésére, valamint az orvosok képviselői és a helyi 
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önkormányzat munkaadói szövetsége (VKA) közötti, Hesse tartomány által megerősített 
kollektív szerződésre hivatkozik, amely az önkormányzati kórházakra vonatkozik.  

A petíció benyújtója azt kérdezi, hogy ezek a szabályok megfelelnek-e a munkaidő-
szervezésről szóló irányelvnek1. 

II. A Bizottság észrevételei a petícióval kapcsolatban

A Bizottság a magánszemélyek közötti vitában nem adhat tanácsot a nemzeti jog vagy a 
kollektív szerződések alkalmazásával kapcsolatban. 

A Bizottság inkább azzal foglalkozik, hogy a nemzeti jog és a hatóságoknak a petíció 
benyújtója által említett intézkedései összhangban állnak-e a közösségi jog követelményeivel.

A közösségi jog követelményei

A munkaidő-szervezésről szóló irányelv 3. cikke előírja, hogy „a tagállamok meghozzák a 
szükséges intézkedéseket annak biztosítására, hogy minden munkavállalót 24 órás 
időtartamonként 11 összefüggő órából álló minimális napi pihenőidő illessen meg”. 

Ettől a rendelkezéstől azonban különböző eltérésekre van lehetőség, például a 17. cikk (3) 
bekezdése alapján (olyan tevékenységek esetében, ahol folyamatos szolgálatra van szükség, 
beleértve a betegek felvételével, kezelésével és gondozásával kapcsolatos kórházi 
szolgáltatásokat), valamint a 17. cikk (4) bekezdése alapján (váltott műszakban dolgozó 
munkavállalók) és a 18. cikk alapján (kollektív szerződés révén).

Ebből következik, hogy jogilag elvben lehetséges, hogy – amennyiben a nemzeti jog vagy a 
közigazgatási rendelkezések úgy rendelkeznek, illetve a szociális partnerek közötti kollektív 
szerződések vagy megállapodások útján –, eltérjenek a munkahelyen folyamatosan 
ledolgozott 24 órás időtartamonként 11 órából álló minimális napi pihenőidőtől2; többek 
között az orvosi szolgáltatásokat nyújtó orvosok konkrét esetében is. 

Ezekre az eltérésekre azonban csak számos feltétel teljesítése esetén van lehetőség. 

Először is, az irányelv világosan előírja3, hogy ilyen helyzetben az érintett munkavállalónak 
ugyanannyi kompenzáló pihenőidőt kell biztosítani. 

                                               
1 Az Európai Parlament és a Tanács 2003/88/EK irányelve (2003. november 4.) a munkaidõ-szervezés 
egyes szempontjairól, HL L 299., 2003.11.18.
2 E válasz céljából feltételezzük, hogy a 24 órás mûszakot munkahelyen dolgozzák le. Amennyiben igen, 
akkor a Bíróság következetes határozatai szerint a rendelkezésre állási idõt teljes egészében be kell számítani a 
munkaidõbe. (A „munkahelyi rendelkezésre állási idõ” kifejezés alatt azt az idõtartamot értjük, amely alatt a 
munkavállaló munkahelyén köteles rendelkezésre állni annak érdekében, hogy munkáltatói felszólításra a 
tevékenységét vagy feladatát végezni tudja.) 
Amennyiben azonban a petíció benyújtója a 24 órás készültségi idõre utal, amikor a hívásig otthon maradhat, a 
helyzet eltérõ lehet. A Bíróság a SIMAP (C-303/98. sz.) ügyben rámutatott arra, hogy ez esetben csak a 
feladatok tényleges ellátásával kapcsolatos idõt kell munkaidõnek számítani. 
3  Azon kivételes esetek kivételével, amikor objektív okokból lehetetlen ugyanannyi kompenzáló 
pihenõidõt biztosítani. Ilyen esetekben az érintett munkavállalóknak mindazonáltal biztosítani kell más 
„megfelelõ védelmet”. Lásd a 17. cikk (2) bekezdését és a 18. cikket. Feltételezzük, hogy a petíció benyújtója 
nem az irányelv 17. cikkének (1) bekezdése szerinti, „önálló döntéshozatali jogkörrel rendelkezõ munkavállaló”. 
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Másodsorban, a Bíróság a Jaeger-ügyben a németországi kórházi orvosok által ledolgozott 
váltott műszakokat vizsgálta, akiknek 30 órán keresztül folyamatosan a munkahelyükön 
kellett maradniuk (mivel a munkahelyen eltöltendő rendelkezésre állási idő1 közvetlenül a 
rendes munkaidőt követte). A Bíróságnak úgy ítélkezett, hogy a rendelkezésre álló eltérések 
igénybevétele érdekében ilyen esetekben (a kihagyott minimális napi pihenőidő helyett) 
ugyanannyi kompenzáló pihenőidőt kell biztosítani „közvetlenül az adott munkavégzést 
követően”.2 Továbbá a napi pihenőidő ilyen csökkenése semmilyen körülmények között nem 
idézheti elő a 6. cikkben megállapított maximális heti munkaidő (átlagosan 48 óra) 
meghaladását. 

Harmadsorban, a Bíróság például a SIMAP-, a Pfeiffer-, a Jaeger- és a Dellas-ügyben hozott 
ítéletekben általánosságban megállapította, hogy a munkaidő-szervezésről szóló irányelvet, és 
különösen az abban foglalt kivételeket és eltéréseket, a munkavállalók egészségének és 
biztonságának védelmével kapcsolatos célkitűzés figyelembevételével kell értelmezni. Ezért 
az irányelvben foglalt eltérések alkalmazásának mérlegelésekor az érintett munkavállaló 
egészségére és biztonságára vonatkozó tényleges hatásokat is tekintetbe kell venni. Ennek 
magában kell foglalnia az érintett tevékenységek egészségügyi és biztonsági hatását, valamint 
a tevékenységek által az egészségre és a biztonságra gyakorolt lehetséges hosszú távú 
halmozott hatásokat, amennyiben a tervek szerint rendszeresen vagy huzamos időn keresztül 
kimarad a minimális pihenőidő. 

A Jaeger-ügyben például a Bíróság kimondta, hogy az irányelv egészséggel és biztonsággal 
kapcsolatos célkitűzését figyelembe véve úgy kell értelmezni az irányelvet, amely (még a 
minimális napi pihenőidőtől való eltérések esetében is) előírja, hogy „[valamennyi 
munkavállalónak] megfelelő pihenőidőben [kell részesülnie], amelynek nemcsak hatékonynak 
kell lennie, hogy az érdekelteknek lehetővé tegye a munka miatti fáradtságának kipihenését, 
hanem megelőző jellegűnek is kell lennie, hogy a lehető legnagyobb mértékben kiküszöbölje 
a munkavállaló biztonságát és egészségét befolyásoló kockázatot, amely felmerülhet a 
munkaidő halmozódásával a megfelelő pihenés hiányában.”3 A Bíróság hozzátette, hogy a 
munkavállalók egészségének és biztonságának hatékony védelme érdekében „általános 
szabályként a munkaidő és a pihenőidő folyamatos váltakozását kell előírni”, és hozzáfűzte, 
hogy ez a követelmény „még inkább szükséges, ha az általános szabálytól eltérve a rendes 
munkaidő ügyelet teljesítésével hosszabbodik meg”.4

Negyedszer, a Bíróság kimondta, hogy az irányelv 17. cikke alapján igénybe vehető
eltéréseknek „olyan értelmezést kell adni, amely hatályukat azon érdekek megóvásához 
kifejezetten szükséges mértékre korlátozza, amelyeknek védelmére ezek az eltérések 
alkalmasak.”5

Következésképpen a kórházi szolgáltatásokon belül 24 órás műszakban történő munkavégzés 
a munkaidő-szervezésről szóló irányelv által engedélyezett eltérések körébe tartozhat, 
amennyiben számos feltétel teljesül, beleértve azt is, hogy megfelelő időn belül ugyanannyi 
kompenzáló pihenőidőt biztosítanak a kihagyott minimális napi pihenőidő helyett. 
                                               
1 Lásd: a fenti 2. lábjegyzet. 
2 C-151/02. sz. Jaeger-ügy, az ítélet 103. bekezdése.
3 C-151/02. sz. Jaeger-ügy, az ítélet 92. bekezdése.
4 C-151/02. sz. Jaeger-ügy, az ítélet 95. bekezdése.
5 C-151/02. sz. Jaeger-ügy, az ítélet 89. bekezdése. 
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Az, hogy ezek a feltételek milyen mértékben teljesülnek, számos tényezőtől függ. Ezek közé 
tartoznak az ugyanannyi kompenzáló pihenőidő biztosítására, annak ütemezésére, a munkaidő
ütemezésére, valamint a munkavállalók egészségét és biztonságát érintő hatásokra vonatkozó 
intézkedések, továbbá az, hogy a váltott műszak feltétlenül szükséges-e az eltérés által védett 
érdekek (például a kórházi szolgáltatások folyamatos biztosításának szükségessége) 
szempontjából.   

Nemzeti jog és a közszektorban kötött kollektív szerződés

A petíció benyújtója az „Arbeitszeitgesetz”-re (AZG) vagy az 1994. évi, munkaidőről szóló 
jogszabályra, valamint a valamint a kórházi orvosok és a hatóságok között létrejött kollektív 
szerződésre („Tarifvertrag- Ärzte/VKA”) hivatkozik. 

A 2006-ig módosított „Arbeitszeitgesetz” 5. cikke alapján a munkavállalók minden egyes 
munkanap után minimum 11 órából álló, megszakítás nélküli pihenőidőre jogosultak. 

Kórházakban és bizonyos meghatározott tevékenységek esetében ez legfeljebb 10 órára 
csökkenthető, feltéve, hogy egy hónapon belül ugyanannyi kompenzáló pihenőidőt 
biztosítanak. Az AZG 7. cikke alapján a napi pihenőidő legfeljebb kilenc órára csökkenthető, 
feltéve, hogy erre kollektív szerződés alapján kerül sor, valamint hogy ezt a munka jellege 
megkívánja és hogy kompenzáló pihenőidőt biztosítanak.  

Úgy tűnik azonban, hogy az AZG 7. cikkének (2a) bekezdése a minimális napi pihenőidő
tekintetében kivételt engedélyez anélkül, hogy ugyanannyi kompenzáló pihenőidőt kellene 
biztosítani („ohne Ausgleich”), amennyiben egy kollektív szerződés1 rendelkezik a napi 
munkaidő meghosszabbításáról, és amennyiben a munkavégzés rendszeresen és jelentős 
mértékben a munkahelyen való rendelkezésre állásból (Arbeitsbereitschaft és/vagy 
Bereitschaftsdienst) áll. Az AZG hozzáteszi, hogy ilyen esetben külön szabályokat kell 
megállapítani annak biztosítása érdekében, hogy a munkavállalók egészsége ne legyen 
veszélynek kitéve, és ha a munkanap meghaladja a 12 órát, a munkavállalónak minimum 
tizenegy összefüggő órából álló pihenőidőt kell biztosítani közvetlenül a munkavégzést 
követően. Az azonban nem egyértelmű, hogy ez a rendelkezés biztosítja-e az irányelv által 
előírt, ugyanannyi kompenzáló pihenőidőt. 

Úgy tűnik, hogy a petíció benyújtója által említett, a közszektorban kötött kollektív szerződés 
nem más, mint a Marburger Bund (az orvosok szakszervezete) és a helyi önkormányzat 
munkaadói szövetsége (VKA) között 2006. augusztus 17-én létrejött TV-Ärzte/VKA 
kollektív szerződés.

A Bizottság nem tehet észrevételt arra vonatkozóan, hogy a nemzeti jog értelmében ez a 
kollektív szerződés alkalmazható-e a petíció benyújtójának helyzetére.

A TV-Ärzte/VKA az „Arbeitszeitgesetz”-től való, munkamegállapodás vagy szolgáltatási 
megállapodás (Betriebsvereinbarung, Dienstvereinbarung) révén végrehajtandó eltéréseket ír 

                                               
1 Vagy, amennyiben a kollektív szerzõdés azt elõírja, egy munkamegállapodás (Betriebsvereinbarung) 
vagy szolgáltatási megállapodás (Dienstvereinbarung). 
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elő sürgős esetekben és az AZG 7. cikkében meghatározott korlátozásokon belül. 

A TV-Ärzte/VKA 10. cikkének (2) bekezdése alapján a napi munkaidő 8-ról legfeljebb 24 
órára hosszabbítható meg (az AZG 5. cikke szerinti minimális napi pihenőidő alóli 
kivételként), feltéve, hogy: 

- a 8 órát meghaladó időszak legalább rendelkezésre állási időből áll (Bereitschaftsdienst)
- a felek először megvizsgáltak alternatív munkaidő-modelleket
- stressz-vizsgálatot végeztek 
- a vizsgálatot követően lépéseket tettek az érintett munkavállalók biztonsága és egészsége 
védelmének biztosítása érdekében
- következésképpen a heti munkaidő nem haladja meg az átlagos 60 órát1 (ez a heti 
munkaidőnek az egyéni „opt-out” alapján történő meghosszabbítására vonatkozik, amelyet a 
kollektív szerződés egyéb rendelkezései említenek.)  

Az azonban nem egyértelmű, hogy szükséges-e ugyanannyi kompenzáló pihenőidőt 
biztosítani ilyen helyzetben, ahogy az sem, hogy azt mennyi időn belül kell biztosítani. 

III. Következtetések

A munkaidő-szervezésről szóló irányelv 2003/88/EK 24 órás időtartamonként 11 összefüggő
órából álló minimális napi pihenőidő biztosítását írja elő. 

Elvileg azonban jogi szempontból lehetséges, hogy – amennyiben a nemzeti jog vagy a 
közigazgatási rendelkezések úgy rendelkeznek, illetve a szociális partnerek közötti kollektív 
szerződések vagy megállapodások útján –, ettől a követelménytől a munkahelyen 
folyamatosan 24 órás időtartam ledolgozásával eltérjenek, többek között az orvosi 
szolgáltatásokat nyújtó orvosok konkrét esetében.

Az ilyen eltéréseknek számos feltételt kell teljesíteniük, beleértve azt is, hogy azon 
munkavállalók számára, akik kihagyják a minimális napi pihenőidő egészét vagy egy részét, 
megfelelő időn belül ugyanannyi kompenzáló pihenőidőt biztosítanak a kihagyott minimális 
napi pihenőidő helyett (a rendkívüli esetek kivételével, amennyiben ez objektív okok miatt 
lehetetlen). 

A petíció benyújtója által említett nemzeti jog és a közszektorban kötött kollektív szerződés 
egyaránt előír a minimális napi pihenőidőtől való eltéréseket, amelyek lehetővé tehetik, hogy 
a kórházi orvosokat arra kérjék, hogy folyamatosan 24 órás műszakban dolgozzanak. 

Lehetséges, hogy ezek az eltérések nincsenek teljesen összhangban a munkaidő-szervezésről 
szóló irányelv fent meghatározott követelményeivel. Ezzel kapcsolatban a Bizottsághoz már 
több panasz érkezett, és a Bizottság szorosan nyomon követi a helyzet alakulását. Fenntartja 
annak jogát, hogy adott esetben további lépéseket tesz a nemzeti hatóságokkal való további 
levelezés figyelembevételével.

                                               
1  Bizonyos esetekben 66 óra.
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4. A Bizottságtól kapott válasz: 2009. szeptember 25.

A Bizottság 2008 májusában e petícióval kapcsolatban részletes jogi elemzés kíséretében 
értesítést küldött: e kiegészítő értesítés azokra az új információkra korlátozódott, amelyekről a 
petíció benyújtója 2009 januárjában és 2009 júniusában utólag tájékoztatta a Palamentet. 

Összefoglalva, a petíció benyújtója korábban kifejtette, hogy orvosként dolgozik egy hessei 
magánklinikán, ahol a munkaadója megköveteli, hogy huszonnégy órás műszakban 
dolgozzon. A petíció benyújtója szerint munkáltatója e tekintetben a nemzeti jogszabályokra1

és egy közszektorban kötött olyan kollektív szerződésre2 támaszkodik, amely a hessei 
közkórházakra vonatkozik, a magánklinikákra azonban nem. A petíció benyújtója azt 
kérdezte, hogy ezek a szabályok megfelelnek-e a munkaidő-szervezésről szóló irányelvnek3. 

A Bizottság a 2008. májusi válaszában hangsúlyozta, hogy a magánszemélyek közötti 
munkajogi vitában nem adhat tanácsot a nemzeti jog vagy a kollektív szerződések 
alkalmazásával kapcsolatban. A Bizottság inkább azzal foglalkozik, hogy a nemzeti jog és a 
hatóságoknak a petíció benyújtója által említett jogi aktusai összhangban állnak-e a közösségi 
jogi követelményekkel. 

A Bizottság válaszában rávilágított a munkaidő-szervezésről szóló irányelv vonatkozó 
követelményeire, valamint a nemzeti jog és a petíció benyújtója által említett, közszektorban 
kötött kollektív szerződés vonatkozó rendelkezéseire. 

Arra a következtetésre jutott, hogy elvileg a munkaidő-szervezésről szóló irányelv értelmében 
jogi szempontból lehetséges, hogy – amennyiben a nemzeti jogszabályok vagy a kollektív 
szerződések így rendelkeznek – az irányelv minimális napi pihenőidőre vonatkozó 
követelményeitől eltérve 24 órás műszakban dolgozzanak. Az ilyen eltérések esetében 
azonban számos feltételnek kell eleget tenni, köztük annak az előírásnak, miszerint megfelelő 
időn belül ugyanannyi kompenzáló pihenőidőt kell biztosítani. A nemzeti jog és a petíció 
benyújtója által említett kollektív szerződés valóban előír ilyen eltéréseket, azonban az már 
nem derült ki, hogy ezek az eltérések teljes mértékben eleget tesznek-e a közösségi jogban 
megállapított feltételeknek.  Ez többek között az olyan tényezőktől függ, mint az ugyanannyi 
kompenzáló pihenőidő biztosítására vonatkozó intézkedések, a pihenőidő ütemezése, a 
munkaidő ütemezése és annak a munkavállalók egészségét és biztonságát érintő hatásai, 
valamint az, hogy a meghosszabbított műszakok feltétlenül szükségesek-e az eltérés által 
védett érdekek (például a kórházi szolgáltatások folyamatos biztosításának szükségessége) 
szempontjából.

A petíció benyújtója a 2009. januári és a 2009. júniusi levelében további részletekkel szolgált 
az üggyel kapcsolatban. 

A 2009 januárjában kelt levél ismerteti a petíció benyújtójára vonatkozó munkafeltételek 
kereteit. A petíció benyújtójának állítása szerint azt a Betriebsvereinbarung (vállalat 

                                               
1 Az Arbeitszeitgesezt – munkaidőről szóló törvény (AZG) – 7. cikke.
2 A Marburger Bund (az orvosok szakszervezete) és a helyi önkormányzat munkaadói szövetsége (VKA) 
között 2006. augusztus 17-én létrejött TV-Ärzte/VKA („Tarifvertrag- Ärzte/VKA”) kollektív szerződés.
3 Az Európai Parlament és a Tanács 2003/88/EK irányelve (2003. november 4.) a munkaidő-szervezés 
egyes szempontjairól, HL L 299., 2003.11.18.
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vezetősége és az üzemi tanács között létrejött kollektív szerződés) szabályozza, amely átvett 
ugyan néhány rendelkezést a petíció benyújtója által említett TV-Ärzte/VKA kollektív 
szerződésből, azonban a túlórával és az éjszakai munkával kapcsolatos rendelkezéseket nem 
vette át. (A petíció benyújtója által említett, a Betriebsvereinbarung által a TV-Ärzte/VKA
kollektív szerződésből átvett rendelkezések között van egy olyan rendelkezés, amely az 
érintett munkavállaló meghosszabbított munkaidőhöz való személyes hozzájárulásával 
lehetővé teszi az irányelv 22. cikke szerinti eltérés alkalmazását.) 

A petíció benyújtója azt kérdezte, hogy a német munkaügyi kapcsolatok joga értelmében az 
üzemi tanács érvényesen megköthetett-e egy olyan szerződést, amely véleménye szerint nem 
védi kellőképpen a munkavállalók jogait. 

A petíció benyújtója a 2009. júniusi leveléhez csatolta a munkáltatójától kapott választ. E 
válaszból az derül ki, hogy a petíció benyújtója 2009 áprilisában az Arbeitszeitgesetz (AZG) 
7. cikkének megfelelően írásban hozzájárult ahhoz, hogy magasabb napi, illetve heti 
óraszámban dolgozzon. A petíció benyújtója azonban hozzátette, hogy hozzájárulásának 
feltétele egy olyan kollektív szerződés volt, amely a Marburger Bund (orvosok 
szakszervezete) és az őt alkalmazó magánklinika között jött volna létre, de amelyet még 
mindig nem kötöttek meg. A munkáltató szerint azonban a feltételes hozzájárulás nem 
fogadható el érvényes hozzájárulásként: amennyiben a petíció benyújtóját ügyeletre kell 
beosztani, ahhoz feltétel nélküli hozzájárulásra van szükség. A munkáltató e megközelítés 
alapjaként az AZG 7. cikkére, illetve a vállalati kollektív szerződésre (Betriebsvereinbarung)
hivatkozik. A munkáltató hozzáteszi még, hogy a petíció benyújtója dönthet úgy is, hogy nem 
adja feltétlen hozzájárulását. Ebben az esetben nem fogják beosztani őt ügyeletre, és a 
hozzájárulás megtagadása nem fog számára hátrányos helyzetet teremteni. 

A Bizottság úgy véli, hogy a petíció benyújtója által szolgáltatott további információk alapján 
e petíció egyértelműen magánszemélyek közötti vitát érint. A munkaidőről szóló német 
törvény (AZG) lehetővé teszi a kollektív szerződésektől való eltérést, illetve a petíció 
benyújtója és a munkáltató által közöltekből kiderül, hogy a petíció benyújtója valójában nem 
a közszektorban kötött kollektív szerződésben megállapított szabályokat kifogásolja, hanem 
azokat, amelyeket az üzemi tanács és a magánklinika vezetősége között létrejött vállalati 
szintű szerződésben rögzítettek. A nemzeti hatóságok feladata azonban már annak 
megállapítása, hogy ezek a szabályok összhangban állnak-e a német munkaügyi kapcsolati 
joggal, sőt a közösségi jog követelményeivel. 

Ráadásul a szolgáltatott információk alapján nem állapítható meg, hogy a petíció 
benyújtójának a minimális pihenőidővel kapcsolatos jelenlegi munkafeltételei 
összeegyeztethetetlenek lennének a munkaidő-szervezésről szóló irányelvben megállapított 
minimumkövetelményekkel. Ahogy azt már a korábbi válaszban is kifejtettük, a munkaidő-
szervezésről szóló irányelv elvileg nem zárja ki a 24 órás műszakban való munkavégzést, 
feltéve, hogy számos feltétel teljesül. A petíció benyújtójának esetében a Bizottság erről nem 
rendelkezik információval, és gyakorlatilag az összes ledolgozott órák számáról, az éjszakai 
műszakok és a túlórák gyakoriságáról, a kompenzáló pihenőidő hosszáról és ütemezéséről, a 
munkaidő szerkezetéről, illetve az egészségügyi és biztonsági szempontok figyelembe vételét 
és tiszteletben tartását célzó kísérő intézkedésekről sem. 

A megküldött kiegészítő információkból kitűnik továbbá, hogy a petíció benyújtójától 
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hozzájárulást kértek a maximális óraszámban való munkavégzéshez (beleértve az ügyeletet 
is), amely meghaladja vagy a nemzeti jog szerinti maximális napi munkaidőt, vagy a 
maximális heti munkaidőt, vagy akár mindkettőt. Egy ilyen hozzájárulás kiterjedhet a 
munkaidő-szervezésről szóló irányelv 6. cikke szerinti maximális munkaidő (átlagosan heti 48 
óra) túllépésére is, ami az irányelv 22. cikke szerinti egyedi eltérést teremtene.  Mindazonáltal 
az AZG Németországban lehetővé teszi az eltérés alkalmazását a rendszeres ügyelettel 
kapcsolatban, amennyiben a kollektív szerződés azt engedélyezi, és úgy tűnik, hogy ebben az 
esetben is erről van szó. Ezenfelül a petíció benyújtója által adott tájékoztatás szerint 
munkáltatója azt állítja, hogy amennyiben nem járul hozzá, nem fogják őt beosztani ügyeletre, 
és a hozzájárulás megtagadása nem fog számára hátrányos helyzetet teremteni. Láthatólag ez 
összhangban van az irányelv 22. cikkében és különösen annak (1) bekezdésének b) pontjában 
foglalt követelményekkel.  

Következtetések

A Bizottság úgy véli, hogy a petíció benyújtója által szolgáltatott további információk alapján 
e petíció egyértelműen magánszemélyek közötti vitát érint. A rendelkezésre álló információk 
ebben a stádiumban nem engednek arra következtetni, hogy az Arbeitszeitsgesetz vagy a 
petíció benyújtója által említett, közszektorban kötött kollektív szerződés olyan munkaidővel 
kapcsolatos gyakorlatot eredményezne, amely ellentétes lenne a közösségi joggal.


