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Asia: Vetoomus nro 553/2006, Andreas Riedl, Saksan kansalainen, 
maantieliikenteen liikkuvissa tehtävissä toimivien henkilöiden työajan 
järjestämisestä annetun direktiivin 2002/15/EY täytäntöönpanosta

1. Yhteenveto vetoomuksesta

Vetoomuksen esittäjä katsoo, että Saksan viranomaiset eivät pane asianmukaisesti (tai 
annetussa määräajassa) täytäntöön 11. maaliskuuta 2002 annettua Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiiviä 2002/15/EY maantieliikenteen liikkuvissa tehtävissä toimivien 
henkilöiden työajan järjestämisestä. Vaikka työaikalainsäädäntöön on tehty useita eri 
muutoksia, vetoomuksen esittäjä katsoo, että valtiossa ei noudateta 3 artiklan toisen kohdan 
i alakohtaa, jossa todetaan, että "yötyöllä" tarkoitetaan työtä, joka tehdään yöaikaan. Hän 
toteaa, että kaikki yksittäisen jäsenvaltion määrittelemään yöaikaan tehtävät työt on katsottava 
yötyöksi ensimmäisestä minuutista alkaen. Työaikaa koskevan säädöksen 2 pykälän 
4 momentissa kyseiseen aikaan tehtävä työ määritellään yötyöksi ainoastaan siinä 
tapauksessa, että työtä tehdään yön aikana yli kahden tunnin ajan. Vetoomuksen esittäjä 
ehdottaa useita tarkistuksia työaikaa koskevaan säädökseen ja pyytää esittämään asiasta 
huomautuksen Saksalle, jotta asiaa koskevaa määritelmää tarkistetaan mahdollisimman pian. 
Lisäksi vetoomuksen esittäjä esittää useita muita ehdotuksia Euroopan henkilöliikenteen 
parissa työskentelevien henkilöiden osalta. Ehdotukset koskevat muun muassa alle 
50 kilometrien mittaisia säännöllisiä reittejä ajavien kuljettajien kattavampaa suojaa, yli ja alle 
50 kilometrin mittaisten säännöllisten reittien eri kohtelun syiden tutkimista sekä asiaan 
sovellettavia eri direktiivejä (direktiivi 2002/15/EY ja direktiivi 2003/88/EY tässä 
järjestyksessä).

2. Käsiteltäväksi ottaminen

Vetoomus otettiin käsiteltäväksi 28. marraskuuta 2006. Komissiota pyydettiin toimittamaan 
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tietoja työjärjestyksen 192 artiklan 4 kohdan mukaisesti.

3. Komission vastaus, saatu 19. lokakuuta 2007

Direktiivin 2002/15/EY täytäntöönpanon osalta voidaan todeta, että Saksa ei ole täyttänyt 
velvoitteitaan, sillä se ei saattanut direktiiviä osaksi kansallista lainsäädäntöään ennen 
23. maaliskuuta 2005. Näin ollen komissio käynnisti rikkomismenettelyn EY:n 
perustamissopimuksen 226 artiklan nojalla. 

Direktiivi saatettiin myöhemmin osaksi Saksan kansallista lainsäädäntöä antamalla Gesetz zur 
Änderung personenbeförderungsrechtlicher Vorschriften und arbeitszeitrechtlicher 
Vorschriften für Fahrpersonal, BGBl. I, I, S. 1962. Asiasta ilmoitettiin komissiolle 
1. syyskuuta 2006. Koska vetoomuksen esittäjä esitti samanaikaisesti komissiolle tätä asiaa 
koskevan tiedustelun, komission yksiköt tiedottivat hänelle asiasta 18. syyskuuta 2006. 

Komission yksiköt ovat myös arvioineet säädökset, joilla direktiivi 2002/15/EY on saatettu 
osaksi kansallista lainsäädäntöä. Arvioinnin perusteella ne vaativat Saksalta lisätietoja asiasta. 
Komissio toteuttaa jatkossakin kaikki tarvittavat toimet yhteisön lainsäädännön säännösten 
täysimääräisen noudattamisen varmistamiseksi.

4. Komission vastaus, saatu 5. toukokuuta 2008

Komissio pyysi lisäselvitystä Saksalta 15. marraskuuta 2007. Saksan viranomaiset vastasivat 
21. joulukuuta 2007. Komission yksiköt katsovat asiaa tutkittuaan, että Saksan lainsäädännön 
yhdenmukaisuus direktiivin 2002/15/EY kanssa on kyseenalaista. Parhaillaan 
valmistaudutaan aloittamaan EY:n perustamissopimuksen 226 artiklan mukainen 
rikkomismenettely direktiivin säännösten rikkomisen johdosta, ja komissio lähettänee pian 
virallisen huomautuksen Saksan viranomaisille.

5. Komission vastaus, saatu 21. lokakuuta 2008

23. toukokuuta 2007 annettu komission raportti direktiivistä 2002/15/EY1 käsittelee 
yötyösääntöihin liittyvää kysymystä. Raportissa esitettyjen tulosten pohjalta komissio tutkii 
parhaillaan eri vaihtoehtoja parantaakseen direktiivin täytäntöönpanokelpoisuutta yötyöhön 
liittyvät määräykset mukaan lukien. 

Tämän lisäksi komission on pyytänyt lisäselvitystä Saksan viranomaisilta 15. marraskuuta 
2007 ja vastauksen jälkeen lähettänyt Saksalle virallisen huomautuksen 27. kesäkuuta 2008 
EY 226 artiklan mukaisesti.

Komissio antoi raportin 7. heinäkuuta 2006 direktiivin 2003/88/EY säännösten toiminnasta 
(työajan järjestämisestä työntekijöille, jotka kuljettavat matkustajia kaupunkiliikenteessä) 
koskien kuljettajien suojelua säännöllisillä reiteillä, jotka eivät ylitä 50 kilometriä2. Komissio 

                                               
1 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2002/15/EY, annettu 11 maaliskuuta 2002, maantieliikenteen 
liikkuvissa tehtävissä toimivien henkilöiden työajan järjestämisestä, EYVL L 80, 23.3.2002, s. 35–39.
2 KOM(2006) 371 lopullinen.
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pyysi jäsenvaltioiden ja Euroopan tason työmarkkinaosapuolien mielipidettä arvioidakseen 
direktiivin määräysten sopivuutta kaupunkiliikennesektorille.

Raportissa todettiin, että yleisesti ottaen kaupunkiliikenteen työntekijöille oli myönnetty 
korkeampi suojelutaso kuin direktiivin määräämät vähimmäisvaatimukset edellyttivät. 
Ammattiyhdistykset tai työntekijöiden edustajat eivät ole pyytäneet tällä sektorilla 
noudatettavien määräysten tarkistamista. Komissio ei nähnyt tarvetta muuttaa sääntöjä 
koskien niiden työntekijöiden työnajan järjestämistä, jotka kuljettavat matkustajia 
säännöllisessä kaupunkiliikenteessä.

6. Komission vastaus, saatu 20. helmikuuta 2009

Komissio lähetti Saksalle virallisen huomautuksen 27. kesäkuuta 2008, johon Saksa vastasi 
21. elokuuta 2008. Vastauksessaan Saksan viranomaiset selittivät, että heidän näkemyksensä 
mukaan Saksan työaikalain säännökset yhdessä työehtosopimusten kanssa vastaavat 
kuljettajien työaikadirektiivissä1 säädettyjä vaatimuksia, joiden tarkoituksena on suojata 
etenkin yötyötä tekeviä tieliikennealan työntekijöitä.

Komissio on tällä välin antanut ehdotuksen parlamentin ja neuvoston direktiiviksi kuljettajien 
työaikadirektiivin muuttamisesta2. Ehdotukseen sisältyy muun muassa uusi säännös, joka 
selkeyttää "yötyön" määritelmää.

                                               
1 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2002/15/EY maantieliikenteen liikkuvissa tehtävissä toimivien 
henkilöiden työajan järjestämisestä
2 KOM(2008) 650 lopullinen, annettu 15 lokakuuta 2008, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi, 
maantieliikenteen liikkuvissa tehtävissä toimivien henkilöiden työajan järjestämisestä annetun direktiivin 
2002/15/EY muuttamisesta.
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