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RÖVID INDOKOLÁS

MÓDOSÍTÁSOK

A Nők Jogai és a Nemek Közötti Egyenlőség Bizottsága felkéri a Foglalkoztatási és Szociális 
Ügyek Bizottságát, mint felelős bizottságot, hogy jelentésébe építse be a következő 
módosításokat:

A Bizottság által javasolt szöveg1 A Parlament módosításai

1. módosítás 
7. PREAMBULUMBEKEZDÉS

(7) Új egyensúlyt szükséges teremteni –
különösen, ami az ügyeleti időt, 
pontosabban szólva, az ügyeleti idő passzív 
részét illeti – a munkavállalók egészségének 
és biztonságának védelme és azon igény 
között, hogy a vállalatok számára nagyobb 
rugalmasságot biztosítsanak a munkaidő-
szervezés terén.

(7) Egyensúlyt kell teremteni – tekintettel a 
munkavállalók egészségének és 
biztonságának védelmére – a munkahelyi 
életvitel és a magánélet között, különösen a 
nők esetében. Azonkívül, amikor nagyobb 
rugalmasságot biztosítanak a vállalatoknak a 
munkaidő-szervezés terén, figyelembe kell 
venni azt a tény, hogy a hosszú munkaórák 
egy részről akadályát jelentik, hogy a nők 
kijuthassanak a munkaerőpiacra, másrészről 
pedig annak is, hogy a férfiak jobban 
kivehessék részüket az otthoni munkából. 

Indokolás

Jóllehet a Bizottság a preambulumban felhívta a figyelmet három olyan kívánalomra is, 
amelynek eleget kell tenni ti. a munkavállalók egészségének és biztonságának magas színvonalú 
védelmére; arra, hogy a vállalatoknak nagyobb fokú rugalmasságot kell biztosítani a munkaidő 
megszervezése terén, egyszersmind nagyobb kompatibilitást kell lehetővé tenni a munkahelyi 
életvitel és a családi élet között, az utóbbiról ez a preambulumbekezdés nem vesz tudomást. Az 
első és második kritérium egymásnak ellentmondó, különösen, ha a családi élet és a munkahelyi 
életvitel összeegyeztetésére vonatkozó kívánalmat nem vesszük figyelembe. A hosszú munkaórák 
egészségügyi problémákat vethetnek fel, egyszersmind akadályát képezhetik – különösen nők 
esetében – a munkahelyi életvitel és a magánélet összeegyeztetésének.

  
1 HL C.../Még nem hirdették ki a Hivatalos Lapban.
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2. módosítás
7 A PREAMBULUM BEKEZDÉS

(7a) Az Európai Bíróság ítélkezési 
gyakorlata szerint, amikor a “munkaidő” 
fogalmának jellegzetes tulajdonságait 
vesszük figyelembe, döntő tényező az a 
követelmény, hogy a munkaadó által 
meghatározott helyen kell lenni, ugyanakkor 
pedig a munkaadó rendelkezésére kell állni, 
mert - ha szükséges – így lehet csak azonnal 
szolgáltatást nyújtani. 

Indokolás

A Bíróság jogosan érvel azzal, hogy az a munkavállaló, akinek a munkaadó rendelkezésére 
kell állnia az utóbbi által meghatározott helyen és az ügyeleti időszakok teljes időtartamára, 
jelentősen több korlátozás alá esik, mint az a munkavállaló, aki készenléti állományban van, 
mivel a munkavállalónak távol kell lennie családjától és társadalmi környezetétől, 
egyszersmind kisebb is a mozgástere annak az időnek a megszervezésekor, amikor szakmai 
szolgáltatásaira nincs szükség. Ennél fogva a szóban forgó feltételek mellett dolgozó 
munkavállalók nem tekinthetők az ügyeleti időszakokban pihenőknek, amikor ténylegesen nem 
végeznek semmilyen szakmai tevékenységet. 

3. módosítás
9. PREAMBULUMBEKEZDÉS

(9)  A 22. cikk (1 ) bekezdésének 
alkalmazása során szerzett tapasztalat azt 
mutatja, hogy az egyéni végleges döntés, 
amely az irányelv 6. cikke révén nem 
kötelező, két szempontból is nehézséget 
jelenthet: a munkavállalók egészségének és 
biztonságának védelme, valamint a 
munkavállaló választási szabadsága 
szempontjából.

(9)  A 22. cikk (1 ) bekezdésének 
alkalmazása során szerzett tapasztalat azt 
mutatja, hogy az egyéni végleges döntés, 
amely az irányelv 6. cikke révén nem 
kötelező, problémás és visszaélésekhez 
vezetett már két tekintetben is: vagyis a 
munkavállalók egészségének és 
biztonságának védelme, valamint a 
munkavállaló választási szabadsága 
szempontjából. Ennél fogva az “opt-out” 
kikötés a továbbiakban nem alkalmazandó.
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Indokolás

Az “opt-out” kikötés, amint lehet, törlendő, mivel kirívóan ellentmond az irányelv 
célkitűzéseinek és előírásainak, valamint az egészség- és biztonságvédelem alapvető elveinek 
is. Azonkívül szemben áll a Szerződés elveivel és ellentmond mindazon bizonyítékoknak, 
amelyek jelzik, hogy a korlátozás nélküli munkaidő komoly kockázatot jelent a munkavállalók 
egészsége és biztonsága, valamint a családi élet és a szakmai életvitel összeegyeztetése 
szempontjából egyaránt.

4. módosítás 
14. PREAMBULUMBEKEZDÉS

(14)  Ez az irányelv az alapvető jogokat 
tiszteletben tartja és figyelemmel van a 
különösen az Európai Unió alapjogi 
chartájában elismert alapelvekre. Különösen 
szorgalmazza a tisztességes és méltányos 
munkafeltétekhez fűződő jog teljes körű 
tiszteletben tartásának biztosítását (az 
Európai Unió alapjogi chartájának 31. 
cikke) 

(14)  )  Ez az irányelv az alapvető jogokat 
tiszteletben tartja és figyelemmel van az 
Európai Unió alapjogi chartájában 
különösen elismert alapelvekre. Különösen 
szorgalmazza a tisztességes és méltányos 
munkafeltételekhez fűződő jog teljes körű 
tiszteletben tartásának (a charta 31. cikke), 
és a családi élet, valamint a munkahelyi 
életvitel összeegyeztetéséhez fűződő jog (a 
charta 33. cikke)teljes körű tiszteletben 
tartásának biztosítását.

Indokolás

A családi élet és a munkahelyi életvitel összeegyeztetése szerepel a Bizottság által jelzett azon 
három kívánalom között, amelynek ezen területen minden javaslatban eleget kell tenni.

5. módosítás
1. CIKK 2. PONTJA

2 A cikk (2003/88/EK irányelv)

2. Az ügyeleti idő passzív része nem 
tekintendő munkaidőnek, hacsak nemzeti 
jogszabály vagy – nemzeti jogszabálynak 
és/vagy gyakorlatnak megfelelően – kollektív 
szerződés, illetve az ágazat két oldala között 
létrejött megállapodás másképp nem határoz.
Azt az időtartamot, amikor a munkavállaló 
tevékenységét az ügyeleti idő alatt végzi, 
illetve kötelezettségeit az ügyeleti idő alatt 
látja el, mindig munkaidőnek tekintendő.

2  Azt az időtartamot, amikor a 
munkavállaló tevékenységét az ügyeleti idő 
alatt végzi, illetve kötelezettségeit az 
ügyeleti idő alatt látja el, valamint az 
ügyeleti idő passzív részét, mindig 
munkaidőnek kell tekinteni.
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Indokolás

Lásd a 7 A (új) preambulumbekezdés indokolását. Azonkívül a munkaidő meghatározása nem 
csak az egészségügyi ágazatokat érinti, hanem más olyan területeket is, mint a közlekedés, 
média, vízművek, biztonsági szolgálatok stb. A nők jelentős részét képezik a készenléti 
kötelezettségek és a túlóra révén érintett munkavállalóknak, ami viszont elkerülhetetlenül 
akadályt jelent, ha a családi életet és a munkahelyi életvitelt össze kívánják egyeztetni.

6. módosítás 
1. CIKK 8. PONTJA

22. cikk 1. bekezdése (2003/88/EK)

1. A tagállamok számára biztosított az a 
választási lehetőség, hogy – miközben a 
munkavállalók biztonság- és 
egészségvédelmének általános elveit 
tiszteletben tartják – a 6. cikket nem 
alkalmazzák. Ennek az opciónak (választási 
lehetőségnek) alkalmazását azonban 
kifejezetten vélelmezni kell kollektív 
szerződésben vagy az ágazat két oldala 
között nemzeti, illetve regionális szinten 
létrejött megállapodásban, valamint –
nemzeti jogszabálynak és/vagy 
gyakorlatnak megfelelően – kollektív 
szerződések, illetve az ágazat két oldala 
között a megfelelő szinten létrejött 
megállapodások révén. Ennek a választási 
lehetőségnek az alkalmazása a 
munkavállaló és a munkáltató között 
létrejött megállapodás révén azokban az 
esetekben is lehetséges, ahol nincs hatályos  
kollektív szerződés és a vállalkozáson vagy 
vállalaton belül nincs olyan munkavállalói 
képviselet, amely – a nemzeti 
jogszabályoknak és/vagy gyakorlatnak 
megfelelően – fel van hatalmazva, hogy 
kollektív megállapodást vagy az ágazat két 
oldala között létrejött megállapodást kössön 
e kérdésben.
(1a.) Mindenesetre az 1. bekezdésben előírt 
lehetőséget kihasználó tagállamok 
megteszik a szükséges intézkedéseket annak 
biztosítására, hogy:
a) egyetlen munkaadó sem követeli meg a 

1. A tagállamok gondoskodnak arról, hogy 
a jelen irányelv 4. cikkében hivatkozott 
időponttól, a heti munkaidő (beleértve a 
túlórát is) nem lépi túl a 48 órát.
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munkavállalótól, hogy egy adott hétnapos 
időszakban negyvennyolc óránál többet 
dolgozzon – amelyet egyébként a 16. cikk 
(b) bekezdésében hivatkozott referencia-
időszakra vonatkozó átlagként számítanak 
ki – hacsak a munkaadó előbb be nem 
szerezte a munkavállaló hozzájárulását a 
szóban forgó munka elvégzéséhez. Ez a 
hozzájárulás egy évet meg nem haladó 
időtartamra érvényes és megújítható. Az 
egyéni munkaszerződés aláírásának 
időpontjában, illetve a próbaidő alatt adott 
hozzájárulás semmis és érvénytelen.
b) egyetlen munkavállaló sem szenved 
semmilyen hátrányt, amiért nem hajlandó a 
szóban forgó munka elvégzéséhez 
hozzájárulását adni;
c) egyetlen munkavállaló sem dolgozik 
bármely adott héten hatvanöt óránál többet, 
hacsak a kollektív szerződés vagy az ágazat 
két oldala között létrejött megállapodás 
másként elő nem írja;
d) a munkaadó naprakész nyilvántartást 
vezet minden olyan munkavállalóról, aki a 
szóban forgó munkát végzi, valamint a 
ténylegesen ledolgozott munkaórák 
számáról;
e) a nyilvántartást az illetékes hatóságok 
rendelkezésére bocsátják, amelyek – a 
munkavállalók biztonságához és/vagy 
egészségéhez kapcsolódó indok alapján – a 
maximális heti munkaidő túllépésének 
lehetőségét megtilthatják ill. korlátozhatják.
f) a munkaadó, kérésre, átadja az azokra az 
esetekre vonatkozó adatokat az illetékes 
hatóságoknak, amelyek esetében a 
munkavállalók hozzájárultak az egy adott 
hétnapos időtartam során a 48 órát 
meghaladó munkavégzéshez – amelyet 
egyébként a 16. cikk (b) bekezdésében 
hivatkozott referencia-időszakra vonatkozó 
átlagként számítanak ki-, valamint az 
érintett munkavállalók által ténylegesen 
ledolgozott munkaórák számára vonatkozó 
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adatokat is átadja.

Indokolás

A 22. cikkben szereplő “opt-out” előírást, amint lehet, törölni kell, mivel kirívóan ellentmond 
az irányelv célkitűzéseinek és előírásainak, valamint az egészség- és biztonságvédelem 
alapelveinek. Azonkívül szemben áll a Szerződés elveivel és ellentmond mindazon 
bizonyítékoknak, amelyek jelzik, hogy a korlátozás nélküli munkaidő komoly kockázatot jelent 
a munkavállalók egészsége és biztonsága, valamint a családi élet és szakmai életvitel 
összeegyeztetése szempontjából egyaránt.
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