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Tárgy: Peter Onderka, német állampolgár által benyújtott 1792/2008. számú petíció 
a munkaidő-szervezés egyes szempontjairól szóló 2003/88/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelv németországi végrehajtásának elmulasztásáról

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója utal a munkaidőről szóló német törvényben található számtalan olyan 
rendelkezésre, amelyik ellenkezik a munkaidő-szervezés egyes szempontjairól szóló 
2003/88/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel. A petíció benyújtója következésképpen 
arra kéri az Európai Parlamentet, hogy foglalkozzon az üggyel és érje el, hogy a német 
törvényt hozzák összhangba az Európai Unió alkalmazandó rendelkezéseivel.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2009. április 07. Felkérik a Bizottságot, hogy az eljárási 
szabályzat 192. cikkének (4) bekezdése szerint nyújtson tájékoztatást.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2010. április 22.

A petíció benyújtója azt kifogásolja, hogy a munkaidőről szóló irányelvet1 átültető német 
jogszabály a rendes szolgálatban a heti rendes munkaidő, munkaközi szünetek, pihenőidők, az 
éjszakai munkát végzők védelme, valamint a munkavállalók egészségének védelme 
tekintetében kizárja a közszolgáltatásban dolgozókat az irányelv valamennyi 
minimumkövetelménye alól. 

                                               
1 Korábban 93/104/EK irányelv; jelenleg a munkaidő-szervezés egyes szempontjairól szóló, 2003. november 4-I 
2003/88/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL L 299., 2003. 11. 18., 9. o.)
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A petíció benyújtója az 1994. június 6-i Arbeitszeitgesetz (ArbZG, munkaidőről szóló 
törvény) 2006. október 31-i rendelet 229. cikkével módosított 19. szakaszára hivatkozik. 

A petíció benyújtója által idézett formában ez a következőt mondja ki: 

„19. szakasz Közalkalmazotti foglalkoztatás

A közigazgatási szerv kormányzati feladatainak teljesítése érdekében – amennyiben nem létezik erre 
irányadó kollektív szerződés – kiterjesztheti a munkaidőre vonatkozó rendelkezéseket a tisztviselőktől 
kezdve a fizikai munkát végzőkkel bezárólag; ilyen esetekben a 3–13. szakaszt nem kell alkalmazni.'  

A petíció benyújtója azt kérdezi, hogy be kell-e építeni az ArbZG-be (a munkaidőről szóló 
német törvény) a közalkalmazottak munkaidő-szervezésének egyes szempontjairól szóló 
minimumkövetelményt. 

Úgy tűnik, hogy a petíció benyújtója által fent idézett rendelkezés nem jelzi, hogy a közszféra 
ki lenne zárva a munkaidőre vonatkozó irányelv nemzeti jogba történő átültetéséből. Ehelyett 
úgy tűnik, hogy a közigazgatási szervek választhatnak, hogy a közszférára vagy az ArbZG 3–
13. szakaszát, vagy – amennyiben kollektív szerződés értelmében már létezik különös szintű 
védelem – a munkaidővel kapcsolatos, a szövetségi köztisztviselőkre (Beamte) alkalmazandó 
rendelkezést alkalmazzák.  

Az idézett rendelkezés alapján nem tűnik lehetségesnek, hogy egy közigazgatási szerv úgy 
döntsön, hogy a nemzeti jogba való átültetés három lehetséges módja közül egyiket sem 
alkalmazza.  

Ezenfelül, a Bizottság rendelkezésére álló információk szerint a munkaidőre vonatkozó 
irányelv követelményeit már átültették a német nemzeti jogba.  

A magánszférában dolgozók vonatkozásában az átültető jogszabály általánosságban az 
Arbeitszeitgesetz; kollektív szerződés – amennyiben a munkavállalók számára kedvezőbb –
felülírhatja az AZG rendelkezéseit, de azt a német szövetségi munkaügyi bíróság 
(Bundesarbeitsgericht) ítélkezési gyakorlata szerint, a Közösségi jognak megfelelő módon 
kell értelmezni.  

A közszolgáltatásban és közigazgatásban dolgozó munkavállalókra főszabályként az AZG, 
vagy – kedvező irányba való eltéréssel – a kollektív szerződés vonatkozik. 

A szövetségi, tartományi, illetve helyi önkormányzatoknál (Beamte) dolgozó 
köztisztviselőkre az AZG nem vonatkozik. Ehelyett ők szövetségi vagy tartományi szinten 
elfogadott, a munkaidőről szóló különös jogszabályok, valamint különösen a 2006. február 
23-i szövetségi AZV (Arbeitszeitverordnung) hatálya alá tartoznak (BGBl. I,  427. o.).  

A Bizottság rendelkezésére álló, a nemzeti hatóságoktól valamint a szakszervezetektől 
származó információk alapján ez a szabályozási keret megfelelő módon ülteti át a 
munkaidőről szóló irányelvnek a petíció benyújtója által említett követelményeit.  
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Az AZV értelmében például a heti összes átlagos munkaóra nem haladhatja meg a 48 órát (41 
óra a rendes heti munkaidő tekintetében).

A Bizottság számára rendelkezésre álló valamennyi információ szerint az irányelvet már 
átültették a német jogrendszerbe a közszférában dolgozók vonatkozásában a petíció 
benyújtója által említett egyes kérdéseket illetően. Az átültetés megfelel az irányelvben 
megállapított minimumkövetelményeknek, és bizonyos tekintetben a védelem kedvezőbb 
szintjét teszi lehetővé.


