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СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0553/2006, внесена от Andreas Riedl, с германско гражданство, 
относно прилагането на Директива 2002/15/EО за организацията на 
работното време на лицата, извършващи транспортни дейности в 
автомобилния транспорт

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията счита, че Директива 2002/15/EО на Европейския парламент и 
на Съвета от 11 март 2002 г .  за организацията на работното време на лицата, 
извършващи транспортни дейности в автомобилния транспорт, не се прилага правилно 
(или в определения срок) от германските компетентни органи. Въпреки че в 
законодателството в областта на работното време са извършени редица промени, 
според вносителя на петицията не се спазва член 3, параграф 2, буква (i), според който 
„нощна работа“ трябва да означава работа, извършвана през нощта. Той твърди, че 
всяка работа, извършвана нощно време, определено от отделната държава-членка, 
трябва да се счита за нощна работа от минутата на започването й. Съгласно член 2, 
параграф 4 от Закона за работното време обаче, работата, извършвана през това време, 
се определя като нощна само ако времетраенето й е повече от два часа в рамките на 
нощта. Вносителят на петицията предлага ред изменения на Закона за работното време 
и моли към Германия да бъде отправено искане за възможно най-бързо въвеждане на 
изменение на въпросното определение. Вносителят на петицията отправя и ред други 
препоръки във връзка с условията на труд на работещите в областта на пътническия 
транспорт в Европа, в това число за по-широкообхватна защита на водачите по редовни 
линии с маршрут, ненадвишаващ 50 км. Той разглежда причините за разграничаването 
на редовни линии с маршрут, надвишаващ 50 км, от линии с маршрут, ненадвишаващ 
50 км. Към тези разграничения са приложими различни директиви (съответно 
Директива 2002/15/EО и Директива 2003/88/EО).
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2. Допустимост

Обявена за допустима на 28 ноември 2006 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения съгласно член 192, параграф 4 от правилника.

3. Отговор на Комисията, получен на 19 октомври 2007 г.

Що се отнася до прилагането на Директива 2002/15/EО, Германия не е изпълнила 
задълженията си във връзка с нейното въвеждане в националното законодателство в 
срок най-късно до 23 март 2005 г. Следователно Комисията е започнала процедура за 
нарушение съгласно член 226 от Договора за създаване на Европейската общност.

Впоследствие, въвеждането в германското законодателство е извършено чрез 
приемането на „Gesetz zur Änderung personenbeförderungsrechtlicher Vorschriften und 
arbeitszeitrechtlicher Vorschriften für Fahrpersonal“ (Закон за изменение на правните 
разпоредби относно пътническия транспорт и на правните разпоредби относно 
работното време на транспортните работници), BGBl. I, стр. 1962. Комисията е 
уведомена на 1 септември 2006 г. Вносителят на петицията, който едновременно с 
петицията е отправил и подобно запитване към Комисията, получава сведение от 
службите на Комисията на 18 септември 2006 г.

Междувременно, след приключване на оценката на законодателството, въвеждащо 
Директива 2002/15/EО, службите на Комисията отправят към Германия искане за 
представяне на допълнителни пояснения. Комисията ще продължи да предприема 
необходимите мерки за гарантиране на пълното спазване на законодателството на 
Общността.

4. Допълнителен отговор на Комисията, получен на 5 май 2008 г.

Комисията поиска допълнителни пояснения от Германия на 15 ноември 2007 г. 
Германските компетентни органи отговориха на 21 декември 2007 г. Службите на 
Комисията са разгледали проблема и считат, че германското законодателство може да 
породи въпроси относно съгласуваността с Директива 2002/15/ЕО. В момента се 
подготвят процедури за нарушение по член 226 от Договора за ЕО за несъгласуваност и 
се очаква Комисията скоро да изпрати писмо с официално уведомление до германските 
компетентни органи.

5. Допълнителен отговор на Комисията, получен на 21 октомври 2008 г.

В доклада на Комисията от 23 май 2007 г. относно Директива 2002/15/ЕО1 се разглежда 
въпросът относно правилата за нощна работа. Въз основа на констатациите в него, в 
момента Комисията разглежда различните възможности за подобряване на 
приложението на директивата, включително разпоредбите във връзка с нощната работа.

                                               
1 Директива 2002/15/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 11 март 2002 г. за организацията на 
работното време на лицата, извършващи транспортни дейности в автомобилния транспорт, ОВ L 80, 
23.3.2002 г., стр. 35—39.
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В допълнение, на 15 ноември 2007 г. Комисията поиска от германските органи 
допълнителни разяснения и след получения отговор на 27 юни 2008 г. изпрати писмо с 
официално известие до Германия в съответствие с член 226 от Договора за ЕО.

Що се отнася до защитата на водачите по редовни линии, които не надвишават 50 км, 
на 7 юли 2006 г. Комисията публикува доклад за действието на разпоредбите в 
Директива 2003/88/ЕО (организация на работното време на работниците, занимаващи 
се с превоз на пътници по редовни градски транспортни линии)1. Комисията проведе 
консултации с държавите-членки и социалните партньори на европейско ниво, за да се 
направи оценка на това, доколко са подходящи разпоредбите на Директивата за 
градския транспорт.

В доклада се отбелязва по принцип предоставянето на по-високо ниво на защита на 
работниците в градския транспорт в сравнение с минималните изисквания съгласно 
Директивата. Всъщност, нито профсъюзите, нито представителите на работодателите 
не са поискали преглед на приложимите в този сектор разпоредби. Комисията не смята, 
че са необходими промени в правилата относно организацията на работното време на 
работниците, занимаващи се с превоз на пътници по редовни градски транспортни 
линии.

6. Отговор на Комисията, получен на 20 февруари 2009 г.

На 27 юни 2008 г. Комисията е изпратила официално предупреждение до Германия, на 
което Германия е отговорила на 21 август 2008 г. В своя отговор германските органи са 
обяснили по какъв начин според тях предвиденото в германския закон за работното 
време и колективните трудови договори отговаря на изискванията, заложени в 
Директивата за организацията на работното време на лицата, извършващи транспортни 
дейности в автомобилния транспорт2 за защита на работниците, ангажирани в сектора 
на автомобилния транспорт и по-специално по отношение на нощната работа.

Междувременно Комисията е публикувала предложение за Директива на Парламента и 
на Съвета за изменение на Директивата за работното време на лицата, извършващи 
транспортни дейности в автомобилния транспорт3. Наред с други клаузи, това 
предложение съдържа нова клауза, която пояснява определението за „нощно време”.

                                               
1 COM (2006) 371 окончателен.
2 Директива 2002/15/ЕО на Европейския парламент и на Съвета за организацията на работното време на 
лицата, извършващи транспортни дейности в автомобилния транспорт.
3 COM (2008) 650 окончателен от 15 октомври 2008 г., Предложение за Директива на Европейския 
парламент и на Съвета за изменение на Директива 2002/15/ЕО за организацията на работното време на 
лицата, извършващи транспортни дейности в автомобилния транспорт
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