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1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas yra Heseno privačios klinikos gydytojas, ir šioje klinikoje jis turi dirbti 
24 valandų trukmės pamainas. Nustatydamas šį reikalavimą jo darbdavys remiasi Vokietijos 
darbo valandų įstatymo 7 skyriumi ir kolektyvine sutartimi tarp gydytojų ir vietos valdžios 
darbdavių asociacijos (VKA), kuri taikoma vietos valdžios ligoninėms, bet netaikoma 
privačioms klinikoms. Peticijos pateikėjas nori sužinoti, ar tai suderinama su Darbo laiko 
direktyva.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2008 m. vasario 20 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
(pagal Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2008 m. birželio 10 d.

„I. Peticija

Peticijos pateikėjas nurodo dirbantis Heseno privačios klinikos gydytoju ir jo darbdavys 
reikalauja, kad jis dirbtų 24 valandų trukmės pamainas. 

Peticijos pateikėjo teigimu, jo darbdavys šiuo atveju remiasi Vokietijos Darbo laiko įstatymo 
7 skyriumi ir gydytojų atstovų ir vietos valdžios darbdavių asociacijos (VKA) kolektyvine 
sutartimi, kurią patvirtino Heseno žemė ir kuri yra taikoma vietos ligoninėms.



PE407.984v03-00 2/7 CM\793268LT.doc

LT

Peticijos pateikėjas klausia, ar tokios taisyklės yra suderinamos su Darbo laiko direktyva1.

II. Komisijos pastabos dėl peticijos

Komisija negali konsultuoti nacionalinės teisės arba kolektyvinių sutarčių taikymo klausimais 
sprendžiant privačių asmenų ginčą.

Ji labiau rūpinasi tuo, ar peticijos pateikėjo paminėta nacionalinė teisė ir valdžios institucijų 
aktai yra suderinami su Bendrijos teisės reikalavimais.

Bendrijos teisės reikalavimai

Darbo laiko direktyvos 3 straipsnyje nustatyta, kad „valstybės narės imasi būtinų priemonių 
užtikrinti, kad kiekvienas darbuotojas turėtų teisę į minimalų 11 valandų nepertraukiamo 
kasdienio poilsio laiką per parą“.

Vis dėlto yra leistinos įvairios šios nuostatos išimtys; pavyzdžiui, pagal 17 straipsnio 3 dalį 
(veikla, susijusi su nepertraukiamomis paslaugomis, įskaitant ligoninės paslaugas, susijusias 
su pacientų priėmimu, gydymu ir priežiūra), 17 straipsnio 4 dalį (pamainomis dirbantys 
darbuotojai) ir 18 straipsnį (nustatyta kolektyvine sutartimi).

Darytina išvada, kad, jeigu tai numatyta nacionaliniuose įstatymuose ar kituose teisės aktuose 
arba yra sudarytos darbdavių ir darbuotojų kolektyvinės sutartys ar susitarimai, iš esmės 
teisiškai įmanoma netaikyti 11 kasdienio poilsio valandų reikalavimo dirbant ištisinę 
24 valandų pamainą darbo vietoje2, įskaitant – konkrečiai gydytojų atveju – medicininių 
paslaugų teikimą.

Vis dėlto šios išimtys taikytinos tik jeigu tenkinamos tam tikros sąlygos.

Pirma, minėtoje direktyvoje aiškiai reikalaujama3, kad tokiomis aplinkybėmis budintis 
darbuotojas privalomai gautų lygiavertį kompensuojamąjį poilsio laiką.

Antra, Teisingumo Teismas byloje Jaeger nagrinėjo darbo pamainas, dirbtas Vokietijos 
ligoninės gydytojų, kurių buvo reikalaujama likti darbo vietose iki 30 ištisinių valandų (nes 
budėjimo laikas darbo vietoje būdavo iškart po įprastinių darbo valandų). Teisingumo 
Teismas nusprendė, kad, norint taikyti nustatytas išimtis, tokiais atvejais lygiavertis 

                                               
1 2003 m. lapkričio 4 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2003/88/EB dėl tam tikrų darbo laiko 
organizavimo aspektų, OL L 299, 2003 11 18.
2 Pateikiant atsakymą daroma prielaida, kad 24 valandų pamaina dirbama darbo vietoje. Jeigu taip ir yra, 
tuomet, remiantis nusistovėjusia Teisingumo Teismo praktika, budėjimo laikas turi būti įskaitomas į darbo laiką. 
(„Budėjimo laikas darbo vietoje“ šiuo atveju reiškia laiką, kai darbuotojas privalo būti darbo vietoje, kad 
darbdaviui paprašius galėtų vykdyti savo veiklą ar pareigas.)
Vis dėlto, jeigu peticijos pateikėjas kalba apie 24 valandų buvimo pasirengus pamainą, kai jis gali likti namuose, 
kol iškviečiamas, tuomet gali būti kitokia padėtis. Teisingumo Teismas sprendime SIMAP (byla C-303/98) 
nurodė, kad tokiu atveju tik laikas, susijęs su realiu pareigų atlikimu, turi būti laikomas darbo laiku. 
3 Išskyrus atvejus, kai dėl objektyvių priežasčių neįmanoma suteikti lygiaverčio kompensuojamojo 
poilsio laiko. Tokiais atvejais suinteresuotiems darbuotojams vis tiek turi būti suteikiama „atitinkama apsauga“. 
Žr. 17 straipsnio 2 dalį ir 18 straipsnį. Daroma prielaida, kad šiuo atveju peticijos pateikėjas yra „savarankiškas 
darbuotojas“ pagal šios direktyvos 17 straipsnio 1 dalį.
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kompensuojamasis poilsis (dėl negauto minimalaus dienos poilsio) turi būti suteiktas 
„laikotarpiui, iš karto einančiam po atitinkamų darbo laikotarpių“1. Be to, dėl tokio kasdienio 
poilsio laikotarpio sutrumpėjimo jokiais būdais negali būti viršijamas ilgiausias darbo laikas, 
nustatytas minėtos direktyvos 6 straipsnyje (vidutiniškai 48 val.).

Trečia, Teisingumo Teismas savo sprendimuose bylose SIMAP, Pfeiffer, Jaeger ir Dellas
bendresniais bruožais nurodė, kad Darbo laiko direktyva, ypač leidžiančios nukrypti nuostatos 
ir išimtys, turi būti aiškinama atsižvelgiant į jos tikslą apsaugoti darbuotojų sveikatą ir 
užtikrinti jų saugą. Todėl, svarstant bet kurią leidžiančią nukrypti direktyvos nuostatą, taip pat 
reikėtų išnagrinėti realų jos poveikį darbuotojo sveikatai ir saugai. Nagrinėjant reikėtų 
atsižvelgti į atliekamų veiklų padarinius darbuotojo sveikatai ir saugai, taip pat galimą jų 
ilgalaikį ar bendrąjį poveikį darbuotojo sveikatai ir saugai, jeigu jam nuolat arba ilgą 
laikotarpį siūloma atsisakyti minimalaus poilsio.

Pavyzdžiui, Teisingumo Teismas sprendime Jaeger nustatė, kad atsižvelgiant į direktyvos 
tikslus – sveikata ir sauga – ją reikia aiškinti kaip reikalaujančią (net ir tais atvejais, kai 
nuostatos dėl minimalaus kasdienio poilsio laikotarpių netaikomos) „atitinkamų poilsio 
laikotarpių, kurie turi būti ne tik veiksmingi, siekiant, kad atitinkami asmenys galėtų atstatyti 
dėl nuovargio darbe prarastas jėgas, bet kurie yra ir prevencinio pobūdžio – kad kuo labiau 
sumažintų poveikio darbuotojų saugai ir sveikatai riziką, kurią gali sukelti nepertraukiamo 
darbo laikotarpiai be būtino poilsio“2. Teisingumo Teismas pridūrė, kad siekiant veiksmingai 
užtikrinti darbuotojų sveikatą ir saugą, „turi būti numatyta bendra nuostata dėl to, kad darbo 
laikas nuolat keistųsi su poilsio laikotarpiu“, ir dar pridūrė, kad šis reikalavimas „yra dar 
reikalingesnis, jeigu išimtiniais atvejais kasdienis darbas pratęsiamas budėjimo laikotarpiu“.3

Ketvirta, Teisingumo Teismas nusprendė, kad 17 straipsnyje nustatytos nukrypti leidžiančios 
nuostatos „turi būti aiškinamos taip, kad jų taikymo sritis būtų apribota interesų, kuriuos tos 
nuostatos saugo, gynimu“4.

Todėl 24 valandas trunkančiai pamainai teikiant ligoninės paslaugas gali būti taikomos Darbo 
laiko direktyvoje nustatytos nukrypti leidžiančios nuostatos, jeigu tenkinamos tam tikros 
sąlygos, tarp jų už negautas minimalaus poilsio valandas per tinkamą laiką suteikiamą 
lygiavertį kompensuojamąjį poilsį.

Kiek šios sąlygos yra tenkinamos priklausys nuo tam tikrų faktinių klausimų, t. y. susitarimo 
dėl lygiaverčio kompensuojamojo poilsio suteikimo, jo laiko, darbo laiko struktūros ir jos 
reikšmės darbuotojų sveikatai ir saugai, ir ar pamainos yra iš tiesų būtinos nukrypti 
leidžiančiomis nuostatomis siekiamam tikslui (pavyzdžiui, nepertraukiamų ligoninės paslaugų 
poreikis).

Nacionalinė teisė ir viešojo sektoriaus kolektyvinė sutartis

Peticijos pateikėjas remiasi 1994 m. Arbeitszeitgesetz (AZG), arba Darbo laiko įstatymu, ir 
ligoninės gydytojų ir valdžios institucijų kolektyvine sutartimi (Tarifvertrag-Ärzte/VKA).
                                               
1 Sprendimo Jaeger, C-151/02, 103 punktas.
2 Sprendimo Jaeger, C-151/02, 92 punktas.
3 Sprendimo Jaeger, C-151/02, 77 punktas.
4 Sprendimo Jaeger, C-151/02,, 89 punktas.
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Pagal AZG su pakeitimais, padarytais iki 2006 m., 5 straipsnį darbuotojas turi teisę į 
mažiausiai 11 valandų nepertraukiamo poilsio po kiekvienos darbo dienos. Ligoninėse ir 
atliekant tam tikras kitas konkrečias veiklas ši riba gali būti sumažinta iki ne mažiau kaip 
10 valandų, jeigu per vieną mėnesį suteikiamas lygiavertis kompensuojamasis poilsis. Pagal 
AZG 7 straipsnį kasdienis poilsis gali būti sumažintas iki ne mažiau kaip devynių valandų, 
jeigu tai yra numatyta kolektyvinėje sutartyje, to reikalauja darbo pobūdis ir suteikiamas 
kompensuojamasis poilsis.

Vis dėlto atrodo, kad AZG 7 straipsnio 2a punkte minimaliam kasdieniam poilsiui leidžiama 
taikyti išimtį neatsižvelgiant į lygiavertį kompensuojamąjį poilsį (vok. ohne Ausgleich), jeigu 
kolektyvinėje sutartyje1 yra numatytas kasdienių darbo valandų pailginimas, o darbas 
reguliariai sietinas su ilgais budėjimo darbo vietoje laikotarpiais (vok. Arbeitsbereitschaft ir 
(arba) Bereitschaftsdienst). AZG nurodyta, kad tokiu atveju turi būti nustatytos konkrečios 
taisyklės, siekiant užtikrinti, kad nekiltų pavojus darbuotojų sveikatai ir kad, jeigu darbo 
dienos trukmė viršija 12 valandų, darbuotojui iš karto po darbo būtų suteiktas mažiausiai 11 
valandų trukmės poilsis. Vis dėlto nėra aišku, ar šia nuostata užtikrinamas direktyvoje 
reikalaujamas lygiavertis kompensuojamasis poilsis.

Peticijos pateikėjo paminėta viešojo sektoriaus kolektyvinė sutartis yra Marburger Bund
(gydytojų sąjungos) ir VKA municipalinių ir vietos valdžios institucijų darbdavių asociacijos 
2006 m. rugpjūčio 17 d. sudaryta kolektyvinė sutartis TV-Ärzte/VKA.

Komisija negali komentuoti šios kolektyvinės sutarties taikymo peticijos pateikėjo atvejui 
remiantis nacionaline teise.

TV-Ärzte/VK nustatomos nukrypti nuo Arbeitszeitgesetz leidžiančios nuostatos, kurias galima 
numatyti įmonės susitarime arba paslaugų sutartyje (Betriebsvereinbarung, 
Dienstvereinbarung), jeigu yra neatidėliotina būtinybė ir laikantis AZG 7 straipsnyje 
nustatytų apribojimų.

Pagal TV-Ärzte/VKA 10 straipsnio 2 dalį kasdienės darbo valandos gali būti pailgintos nuo 
8 iki 24 valandų (taikant išimtį dėl minimalaus kasdienio poilsio pagal AZG 5 straipsnį), 
jeigu:

– 8 valandas viršijantis laikas yra budėjimo laikas (Bereitschaftsdienst);
– šalys pirmiausia apsvarstė darbo laiko alternatyvas;
– buvo atlikta streso analizė;
– atlikus tokią analizę buvo imtasi priemonių, kad būtų užtikrinta darbuotojo sveikatos 
apsauga ir sauga;
– dėl to vidutinis2 savaitės darbo laikas neviršija 60 valandų (tai yra susiję su savaitės darbo 
laiko pailginimu individualiai atsisakius (angl. „opt-out“) taikyti nuostatas, kaip nurodyta 
kitose kolektyvinės sutarties nuostatose).

                                               
1 Arba įmonės sutartyje (vok. Betriebsvereinbarung), arba paslaugų sutartyje (vok. Dienstvereinbarung), 
jeigu taip nustatyta kolektyvinėje sutartyje. 
2  Tam tikrais atvejais – 66 valandos.
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Vis dėlto nėra aišku nei ar tokiomis aplinkybėmis yra būtinas lygiavertis kompensuojamasis 
poilsis, nei per kiek laiko jis turėtų būti suteiktas.

III. Išvados

Darbo laiko direktyvoje 2003/88/EB nustatytas minimalus mažiausiai 11 ištisinių valandų 
trunkantis kasdienis poilsis per 24 valandas.

Vis dėlto, jeigu tai numatyta nacionaliniuose įstatymuose ar kituose teisės aktuose arba yra 
sudarytos kolektyvinės sutartys ar susitarimai tarp darbdavių ir darbuotojų, iš esmės teisiškai 
įmanoma netaikyti šio reikalavimo dirbant ištisinę 24 valandų pamainą darbo vietoje, įskaitant 
medicininių paslaugų teikimą gydytojų atveju.

Tokių išimčių atveju turi būti tenkinamos tam tikros sąlygos, tarp jų sąlyga, kad darbuotojui, 
kuris negauna viso arba dalies minimalaus kasdienio poilsio laikotarpio, per tinkamą laiką 
būtų suteiktas lygiavertis kompensuojamasis poilsis už negautas minimalaus poilsio valandas 
(išskyrus tikrai išimtinius atvejus, kai to padaryti neįmanoma dėl objektyvių priežasčių).

Peticijos pateikėjo minimuose nacionaliniuose teisės aktuose ir viešojo sektoriaus 
kolektyvinėje sutartyje yra numatytos nuo minimalaus poilsio reikalavimo leidžiančios 
nukrypti nuostatos, kuriomis remiantis galima reikalauti, kad ligoninės gydytojas dirbtų 
24 ištisinių valandų pamainą.

Gali būti, kad šios išimtys ne visiškai suderinamos su pirmiau nurodytais Darbo laiko 
direktyvos reikalavimais. Komisija jau gavo keletą skundų šiuo klausimu ir įdėmiai stebi 
padėtį. Atsižvelgdama į tolesnį susirašinėjimą su nacionalinėmis valdžios institucijomis, ji 
pasilieka teisę imtis tolesnių priemonių, kokios, jos manymu, bus tinkamos.“

4. Komisijos atsakymas, gautas 2009 m. rugsėjo 25 d.

„2008 m. gegužės mėn. Komisija išsiuntė pranešimą, susijusį su šia peticija, pateikdama 
išsamią teisinę analizę. Šiame papildomame pranešime pateikiamos tik papildomos detalės, 
kurios paaiškėjo peticijos pateikėjui 2009 m. sausio ir birželio mėn. pateikus naujos 
informacijos Parlamentui.

Apibendrinant galima teigti, kad peticijos pateikėjas jau nurodė dirbantis Heseno privačios 
klinikos gydytoju, ir jo darbdavys reikalauja, kad jis dirbtų 24 valandų trukmės pamainas. 
Peticijos pateikėjo manymu, jo darbdavys šiuo klausimu remiasi nacionaliniais teisės aktais1

ir viešojo sektoriaus kolektyvine sutartimi2, kuri yra taikoma Heseno vietos valdžios 
ligoninėms, bet netaikoma privačioms ligoninėms. Peticijos pateikėjas klausia, ar šios 
taisyklės atitinka Darbo laiko direktyvą3.

                                               
1 Arbeitszeitgesetz, arba Darbo laiko įstatymo (AZG), 7 skyrius.
2 TV-Ärzte/VKA ('Tarifvertrag- Ärzte/VKA') – 2006 m. rugpjūčio 17 d. kolektyvinė sutartis tarp 
Marburger Bund (gydytojų sąjungos) ir VKA municipalinių ir vietos valdžios institucijų darbdavių asociacijos.
3 2003 m. lapkričio 4 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2003/88/EB dėl tam tikrų darbo laiko 
organizavimo aspektų, OL L 299, 2003 11 18.
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2008 m. gegužės mėn. Komisijos pranešime pabrėžiama, kad Komisija negali konsultuoti 
nacionalinės teisės arba kolektyvinių sutarčių taikymo klausimais privačių asmenų ginče. 
Komisija labiau rūpinasi tuo, ar peticijos pateikėjo paminėta nacionalinė teisė ir valdžios 
institucijų aktai yra suderinami su Bendrijos teisės reikalavimais.

Pranešime paaiškinami atitinkami Darbo laiko direktyvos reikalavimai ir peticijos pateikėjo 
paminėtos nacionalinės teisės ir viešojo sektoriaus kolektyvinės sutarties atitinkamos 
nuostatos.

Prieita prie išvados, kad jeigu nacionaliniuose įstatymuose arba kolektyvinėse sutartyse tai 
nustatyta, iš esmės teisiškai įmanoma dirbti 24 valandų trukmės pamainą pagal Darbo laiko 
direktyvą nukrypstant nuo direktyvos reikalavimų dėl minimalaus kasdienio poilsio. Vis dėlto 
tokie nukrypimai turi atitikti tam tikras sąlygas, tarp jų lygiaverčio kompensuojamojo poilsio 
suteikimą per tinkamą laiką. Peticijos pateikėjo paminėta nacionalinė teisė ir kolektyvinė 
sutartis numato tokio nukrypimo galimybę, tačiau nėra aišku, ar nukrypimas visiškai atitinka 
Bendrijos teisės nustatytas sąlygas. Tai priklausys nuo tokių veiksnių kaip susitarimas dėl 
lygiaverčio kompensuojamojo poilsio suteikimo, jo laiko, darbo laiko struktūros ir jos 
reikšmės darbuotojų sveikatai ir saugai ir ar ilgesnės pamainos yra iš tiesų būtinos nukrypti 
leidžiančiomis nuostatomis siekiamam tikslui (pavyzdžiui, nepertraukiamų ligoninės paslaugų 
poreikis).

Savo 2009 m. sausio ir birželio mėn. laiškuose peticijos pateikėjas pateikė naujos su jo atveju 
susijusios informacijos.

2009 m. sausio mėn. laiške paaiškinama peticijos pateikėjo darbo sąlygų reglamentavimo 
sistema. Peticijos pateikėjas tvirtina, kad darbo sąlygas reglamentuoja Betriebsvereinbarung
(įmonės lygmeniu sudarytas įmonės tarybos ir vadovybės susitarimas), kuriame yra įtvirtinta 
dalis peticijos pateikėjo minėtos TV-Ärzte/VKA kolektyvinės sutarties nuostatų, tačiau 
neįtrauktos nuostatos, reglamentuojančios viršvalandžius ir naktinį darbą. (Peticijos pateikėjo 
cituotos TV-Ärzte/VKA nuostatos, paminėtos įtrauktos į Betriebsvereinbarung, apima nuostatą 
dėl atsisakymo (angl. opt–out) pagal direktyvos 22 straipsnį susijusiam darbuotojui 
individualiai sutikus dirbti papildomas valandas.)

Peticijos pateikėjas iškėlė klausimą, ar pagal Vokietijos darbo santykių teisę įmonės taryba 
gali teisėtai sudaryti tokį susitarimą, kuris, jo nuomone, nepakankamai saugo darbuotojo 
teises.

Kartu su 2009 m. birželio mėn. laišku pateikiamas darbdavio atsakymas peticijos pateikėjui. 
Iš atsakymo matyti, kad 2009 m. balandžio mėn. peticijos pateikėjas davė raštišką sutikimą 
pagal Arbeitszeitgesetz (AZG) 7 skyrių dirbti pailgintas dienos ir savaitės valandas. Vis dėlto 
jis nurodė, kad jo sutikimas yra sąlygiškas atsižvelgiant į kolektyvinę sutartį (greičiausiai tai 
sutartis tarp Marburger Bund (gydytojų sąjunga) ir privačios klinikos, kurioje jis dirbo), kuri 
dar nebuvo sudaryta. Darbdavys nurodė negalįs tokio sąlygiško sutikimo laikyti galiojančiu: 
tam, kad peticijos pateikėjas būtų įtrauktas į budėjimo sąrašą, reikalaujama sutikimo be šios 
sąlygos. Savo požiūrį darbdavys grindžia AZG 7 skyriumi kartu ir įmonės
Betriebsvereinbarung. Darbdavys priduria, kad peticijos pateikėjas tai pat gali neduoti 
besąlygiško sutikimo. Tokiu atveju jis nebūtų įtrauktas į budėjimo sąrašą ir dėl nesutikimo 
nepatektų į nepalankią padėtį.
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Komisija mano, kad, remiantis peticijos pateikėjo nurodyta nauja informacija, peticija aiškiai 
susijusi su privačių asmenų ginču. Vokietijos darbo laiką reglamentuojantys teisės aktai 
(AZG) sudaro sąlygas kolektyvinėmis sutartimis nukrypti nuo reikalavimų, ir iš peticijos 
pateikėjo ir darbdavio paaiškinimų matyti, kad iš tiesų peticijos pateikėjo kritikuojamas 
taisykles nustato ne viešojo sektoriaus kolektyvinė sutartis, o greičiau įmonės lygmeniu 
sudaryta susitarimas tarp įmonės tarybos ir privačios klinikos vadovybės. Ar tokios taisyklės 
yra suderinamos su Vokietijos darbo santykių teise ar net su Bendrijos teisės reikalavimais yra 
klausimas, kurį turi spręsti nacionalinės valdžios institucijos.

Be to, remiantis pateikta informacija negalima daryti išvados dėl to, ar peticijos pateikėjo 
faktinės darbo sąlygos minimalaus poilsio požiūriu yra suderinamos su Darbo laiko 
direktyvoje nustatytais minimaliais reikalavimais. Kaip nurodyta ankstesniame pranešime, 
darbas 24 valandų trukmės pamainoje iš esmės leidžiamas Darbo laiko direktyva, jeigu 
tenkinamos tam tikros sąlygos. Peticijos pateikėjo atveju Komisija šiais klausimais neturi 
informacijos, ypač informacijos apie bendrą darbo valandų skaičių, naktinių darbo valandų 
dažnumą, darbo pailgintose pamainose dažnumą, kompensuojamojo poilsio trukmę ir laiką, 
darbo valandų struktūrą ar kitų pagalbinių sveikatos ir saugos aspektų kontrolę ir jų laikymąsi.

Iš papildomai pateiktos informacijos matyti, kad peticijos pateikėjo buvo paprašyta sutikti 
dirbti bendrą valandų skaičių (įskaitant budėjimą), kuris viršijo tiek nacionalinėje teisėje 
nustatytą dienos darbo laiko normą, tiek savaitinę darbo laiko normą, tiek abi kartu. Toks 
sutikimas gali reikšti, kad viršijama Darbo laiko direktyvos 6 straipsnyje nustatyta darbo laiko 
norma (vidutiniškai 48 valandos per savaitę) ir pagal šios direktyvos 22 straipsnį individualiai 
atsisakoma taikyti nuostatą. Vis dėlto AZG leidžia Vokietijoje naudotis šia galimybe 
reguliarių budėjimų atveju, jeigu tai leidžiama kolektyvine sutartimi, o šiuo atveju taip ir yra. 
Be to, remiantis peticijos pateikėjo nurodyta informacija, jo darbdavys nurodė neįrašysiąs jo į 
budėjimo sąrašus, jeigu jis su tuo nesutinkąs ir dėl nesutikimo peticijos pateikėjas nepateks į 
nepalankią padėtį. Atrodo, kad tai atitinka minėtos direktyvos 22 straipsnio, ypač 1 dalies 
b punkto, reikalavimus.

Išvados

Komisija mano, kad, remiantis peticijos pateikėjo pateikta nauja informacija, ši peticija yra 
aiškiai susijusi su privačių asmenų ginču. Iš turimos informacijos, regis, nematyti nieko, kas 
skatintų daryti išvadą, kad šiomis aplinkybėmis peticijos pateikėjo minėtame 
Arbeitszeitsgesetz arba viešojo sektoriaus kolektyvinėje sutartyje nustatoma darbo laiko 
praktika prieštarautų Bendrijos teisei.“


