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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 0925/2007, którą złożył Joachim Weber (Niemcy) w sprawie 
dyrektywy dotyczącej organizacji niektórych aspektów czasu pracy

1. Streszczenie petycji

Składający petycję jest lekarzem w prywatnej klinice w Hesse, gdzie musi on pracować na 
dwudziestoczterogodzinnych zmianach. Wprowadzając taki wymóg pracodawca odwołał się 
do części 7 niemieckiej ustawy o czasie pracy, a także do układu zbiorowego podpisanego 
przez lekarzy i miejscowe stowarzyszenie pracodawców (VKA). Układ ten ma zastosowanie 
wobec zarządzanych przez władze lokalne szpitali, nie zaś klinik prywatnych. Składający 
petycję chciałby wiedzieć, czy jest to zgodne z dyrektywą dotyczącą organizacji niektórych 
aspektów czasu pracy.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 20 lutego 2008 r. Zwrócono się do Komisji, aby 
dostarczyła informacje (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 10 czerwca 2008 r.

I. Petycja

Składający petycję jest lekarzem w prywatnej klinice w Hesse, a jego pracodawca wymaga od 
niego pracy na dwudziestoczterogodzinnych zmianach. 

Według składającego petycję, pracodawca odwołuje się w tym kontekście do części 7 
niemieckiej ustawy o czasie pracy, a także do układu zbiorowego podpisanego przez lekarzy
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i miejscowe stowarzyszenie pracodawców (VKA), którą kraj związkowy Hesse ratyfikował
i stosuje wobec lokalnych władz szpitalnych. 

Składający petycję zwraca się z pytaniem, czy takie zasady są zgodne z dyrektywą dotyczącą 
organizacji niektórych aspektów czasu pracy1. 

II. Uwagi Komisji dotyczące petycji

Komisja nie może udzielać rad odnośnie do stosowania prawa krajowego i układów 
zbiorowych w sporach między osobami prywatnymi. 

Interesuje ją raczej to, czy prawo krajowe i wymieniane przez składającego petycję akty 
władz publicznych są zgodne z wymogami prawa wspólnotowego.

Wymogi prawa wspólnotowego

Dyrektywa dotycząca niektórych aspektów organizacji czasu pracy w art. 3 stanowi, że 
„Państwa członkowskie przyjmują niezbędne środki w celu zapewnienia, że każdy pracownik 
jest uprawniony do minimalnego dobowego odpoczynku w wymiarze 11 nieprzerwanych 
godzin w okresie 24-godzinnym”.

Dopuszcza się jednak liczne odstępstwa od tego przepisu; na przykład na mocy art. 17 ust. 3 
(działania obejmujące potrzebę ciągłości usług, w tym usługi szpitalne odnoszące się do 
przyjmowania, leczenia i opieki nad pacjentami), art. 17 ust. 4 (pracownicy zmianowi)
i art. 18 (odstępstwa w drodze układu zbiorowego).

Następnie stwierdza się, że jest prawnie możliwe w drodze przepisów ustawowych lub 
administracyjnych lub w drodze układów zbiorowych lub porozumień między partnerami 
społecznymi przyjęcie odstępstw od minimalnego dobowego odpoczynku w wymiarze 
11 nieprzerwanych godzin w przypadku pracy ciągłej na dwudziestoczterogodzinnej zmianie
w miejscu pracy2, w tym w odniesieniu do szczególnego przypadku lekarzy świadczących 
usługi medyczne.

Jednak odstępstwa te możliwe są tylko po spełnieniu pewnych warunków. 

                                               
1 Dyrektywa 2003/88/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 4 listopada 2003 r. dotycząca niektórych 

aspektów organizacji czasu pracy, Dz.U. L 299 z 18.11.2003.
2 Dla celów niniejszej odpowiedzi przyjmujemy, że dwudziestoczterogodzinna zmiana dotyczy pracy 

w miejscu pracy. A zatem zgodnie z konsekwentnymi decyzjami Trybunału Sprawiedliwości, cały czas 
dyspozycyjności należy wliczać do czasu pracy. („Czas dyspozycyjności w miejscu pracy” oznacza tu każdy 
okres, w trakcie którego pracownik jest zobligowany do pozostania dyspozycyjnym w miejscu pracy, tak 
aby móc podjąć działania i wypełniać obowiązki na żądanie pracodawcy). 
Jeżeli jednak składający petycję odnosi się do dwudziestoczterogodzinnej zmiany awaryjnej, w trakcie 
której może on pozostawać w domu w oczekiwaniu na wezwanie, wówczas stanowisko może być inne. 
Trybunał Sprawiedliwości w sprawie SIMAP (sprawa C-303/98) zaznaczył, że tylko czas związany 
z faktycznym wykonywaniem obowiązków musi być uwzględniany jako czas pracy. 
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Po pierwsze, przedmiotowa dyrektywa wyraźnie wymaga1, by w takiej sytuacji 
zainteresowany pracownik otrzymał równoważne okresy wyrównawczego odpoczynku. 

Po drugie, w sprawie Jaeger Trybunał Sprawiedliwości rozpatrzył kwestię zmian, na których 
pracują lekarze w szpitalach w Niemczech pozostający w miejscu pracy nieprzerwanie przez 
30 godzin, (ponieważ czas dyspozycyjności2 w miejscu pracy następował bezpośrednio po 
normalnym czasie pracy). Trybunał uznał, że aby skorzystać z możliwych odstępstw należy
w takich przypadkach zapewnić równoważny odpoczynek wyrównawczy (za stracony 
minimalny odpoczynek dobowy) „w okresie następującym bezpośrednio po odnośnych 
okresach pracy”3. Ponadto takie ograniczenie dobowego okresu odpoczynku w żadnych 
okolicznościach nie może prowadzić do przekroczenia maksymalnego tygodniowego czasu 
pracy określonego w art. 6 dyrektywy (średnio 48 godzin). 

Po trzecie, Trybunał Sprawiedliwości w wyrokach takich, jak SIMAP, Pfeiffer, Jaeger
i Dellas stwierdził bardziej ogólnie, że dyrektywę dotyczącą niektórych aspektów organizacji 
czasu pracy, a szczególnie wyjątki i odstępstwa, należy interpretować w świetle celów 
ochrony zdrowia i bezpieczeństwa pracowników. Rozpatrując zatem stosowanie 
jakichkolwiek odstępstw przewidzianych w niniejszej dyrektywie, trzeba wziąć pod uwagę 
rzeczywiste skutki dla zdrowia i bezpieczeństwa zainteresowanego pracownika. W sytuacji,
w której proponuje się rezygnację z odpoczynku w minimalnym wymiarze regularnie lub 
dłuższym okresie, należy uwzględnić wpływ odnośnej działalności na zdrowie
i bezpieczeństwo, jak również potencjalny długookresowy lub skumulowany wpływ na 
zdrowie i bezpieczeństwo. 

Na przykład w sprawie Jaeger Trybunał stwierdził, że w świetle celów zdrowotnych
i bezpieczeństwa dyrektywy należy ją interpretować (nawet w przypadku odstępstw od 
minimalnych dobowych okresów odpoczynku) jako wymagającą „odpowiednich okresów 
odpoczynku, które nie tylko muszą być efektywne w kontekście umożliwienia zainteresowanej 
osobie pozbycia się zmęczenia spowodowanego pracą, lecz także mieć charakter prewencyjny
i w jak największym możliwym stopniu zapobiegać wpływowi na zdrowie i bezpieczeństwo 
pracownika, jaki potencjalnie powodują kolejne okresy pracy bez niezbędnego odpoczynku”4.
Trybunał dodał, że w celu zapewnienia skutecznej ochrony zdrowia i bezpieczeństwa 
pracowników „z zasady okresy pracy powinny regularnie przypadać na zmianę z okresami 
odpoczynku”, a wymóg ten „wydaje się szczególnie konieczny tam, gdzie w drodze wyjątku od 
zasady ogólnej, normalny dobowy czas pracy wydłużony jest poprzez dopełnienie okresu 
dyspozycyjności”5.

Po czwarte, Trybunał orzekł, że odstępstwa dopuszczalne na podstawie art. 17 „należy 
interpretować w taki sposób, by ich zakres ograniczał się do tego, co jest niezbędnie 
konieczne w celu zabezpieczenia tych interesów, których ochronę te odstępstwa 

                                               
1 Oprócz takich wyjątkowych wypadków, w których z powodów obiektywnych nie jest możliwe przyznanie 

wyrównawczego okresu odpoczynku. W takich przypadkach zainteresowanym pracownikom nadal należy 
zapewnić „właściwą ochronę”. Patrz art. 17 ust. 2 i art. 18. Zakładamy tutaj, że składający petycję nie jest 
„pracownikiem autonomicznym” w rozumieniu art. 17 ust. 1 dyrektywy. 

2 Patrz przypis 2 powyżej. 
3 Sprawa C-151/02 Jaeger i ust. 103 tego wyroku.
4 Sprawa C-151/02 Jaeger i ust. 92 tego wyroku.
5 Sprawa C-151/02 Jaeger i ust. 77 tego wyroku.
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umożliwiają”1.

Dlatego praca w dwudziestoczterogodzinnym systemie zmianowym w ramach świadczenia 
usług szpitalnych może wchodzić w zakres odstępstw przewidzianych w dyrektywie 
dotyczącej organizacji niektórych aspektów czasu pracy przy spełnieniu pewnych warunków,
w tym zapewnienia w odpowiednich ramach czasowych równoważnego okresu 
wyrównawczego odpoczynku za utraconego godziny minimalnego odpoczynku. 

W rzeczywistości stopień spełnienia tych warunków zależy od wielu okoliczności. Chodzi tu
o ustalenia dotyczące przydzielania wyrównawczego okresu odpoczynku, jego terminu, 
wzorców czasu pracy i ich skutków dla zdrowia i bezpieczeństwa pracowników oraz to, czy 
zmiany są bezwzględnie konieczne z punktu widzenia interesów chronionych tymi 
odstępstwami (na przykład konieczność ciągłego świadczenia usług szpitalnych). 

Prawo krajowe i układy zbiorowe w sektorze publicznym

Składający petycję odnosi się do Arbeitszeitgesetz (AZG), czyli ustawy o czasie pracy
z 1994 r., a także układu zbiorowego podpisanego przez lekarzy szpitalnych i władze 
publiczne („Tarifvertrag- Ärzte/VKA”). 

Na mocy art. 5 Arbeitszeitgesetz ostatnio zmienionego w 2006 r. pracownik po każdym dniu 
pracy jest uprawniony do nieprzerwanego odpoczynku w wymiarze 11 godzin. 

W przypadku szpitali i innych szczególnych rodzajów działalności odpoczynek może zostać 
skrócony do nie mniej niż 10 godzin, pod warunkiem zapewnienia w ciągu jednego miesiąca 
równoważnego okresu wyrównawczego odpoczynku. Na mocy art. 7 AZG odpoczynek 
dobowy można skrócić do nie mniej niż dziewięciu godzin, pod warunkiem, że odbywa się to
w drodze układu zbiorowego, wymaga tego charakter pracy i zapewniono odpoczynek 
wyrównawczy. 

Jednak art. 7 ust. 2a AZG wydaje się dopuszczać wyjątki od minimalnego odpoczynku 
dobowego bez równoważnego odpoczynku wyrównawczego („ohne Ausgleich”), jeżeli układ 
zbiorowy2 przewiduje wydłużenie dobowego czasu pracy, a praca regularnie wiąże się
z długimi okresami dyspozycyjności w miejscu p r a c y  (Arbeitsbereitschaft i/lub
Bereitschaftsdienst). AZG dodaje, że w takim przypadku należy określić specjalne zasady tak, 
aby zapewnić, że zdrowie pracowników nie będzie zagrożone. Natomiast jeżeli dzień roboczy 
przekracza 12 godzin, natychmiast po zakończeniu pracy pracownikowi musi być przyznany 
okres nieprzerwanego odpoczynku w wymiarze przynajmniej jedenastu godzin. Nie jest 
jednak jasne, czy przepis ten zapewnia równoważny odpoczynek wyrównawczy wymagany na 
mocy dyrektywy. 

Wydaje się, że układem zbiorowym, o którym wspomina składający petycję, jest układ 
zbiorowy TV-Ärzte/VKA z dnia 17 sierpnia 2006 r. zawarty pomiędzy Marburger Bund 

                                               
1 Sprawa C-151/02 Jaeger i ust. 89 tego wyroku. 
2 Jeżeli stanowi tak układ zbiorowy, umowa o pracę (Betriebsvereinbarung) lub umowa o świadczenie usług 

(Dienstvereinbarung). 
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(związkiem lekarskim) oraz miejskim i lokalnym stowarzyszeniem pracodawców VKA.

Komisja nie może zgłaszać uwag w kwestii stosowania tego układu zbiorowego na mocy 
prawa krajowego w sytuacji składającego petycję.

TV-Ärzte/VKA stanowi, że odstępstwa od Arbeitszeitgesetz można wprowadzić w drodze 
umowy o pracę lub umowy o świadczenie usług (Betriebsvereinbarung, Dienstvereinbarung)
w sytuacji nagłej potrzeby i w ramach limitów określonych w art. 7 AZG. 

Na mocy art. 10 ust. 2 TV-Ärzte/VKA dobowy czas pracy może zostać wydłużony z 8 do 24
godzin (wyjątkowo do minimalnych okresów odpoczynku przewidzianych w art. 5 AZG), 
przy założeniu, że: 

- przynajmniej okres po przekroczeniu 8 godzin to okres dyspozycyjności do świadczenia 
usług (Bereitschaftsdienst);
- strony rozważyły najpierw alternatywne modele pracy;
- przeprowadzono analizę stresu;
- po takiej analizie podjęto działania w celu zapewnienia zainteresowanemu pracownikowi 
ochrony bezpieczeństwa i zdrowia;
- w rezultacie tygodniowy czas pracy nie przekracza średnio 60 godzin1 (odnosi się to do 
wydłużenia tygodniowego czasu pracy na podstawie indywidualnej klauzuli opt-out 
wymienianej w innych przepisach układu zbiorowego).

Nie jest jednak jasne, czy w takiej sytuacji wymagany jest równoważny odpoczynek 
wyrównawczy, ani w jakim okresie należy go zapewnić. 

III. Wnioski

Dyrektywa 2003/88/WE dotycząca niektórych aspektów organizacji czasu pracy ustanawia 
minimalny dobowy odpoczynek w wymiarze 11 nieprzerwanych godzin w okresie 
dwudziestoczterogodzinnym. 

Jednak z z a s a d y  jest p rawnie  możliwe w d r o d z e  przepisów ustawowych lub 
administracyjnych, układów zbiorowych lub porozumień między partnerami społecznymi 
wprowadzenie odstępstw od tego wymogu i zorganizowanie pracy w systemie 
dwudziestoczterogodzinnych zmian w miejscu pracy; w tym w odniesieniu do szczególnego 
przypadku lekarzy świadczących usługi medyczne.

Odstępstwa te możliwe są tylko po spełnieniu pewnych warunków. Dotyczy to między 
innymi przypadku, gdy pracownik, który utracił cały lub częściowy okres minimalnego 
odpoczynku dobowego otrzymuje równoważny okres wyrównawczego odpoczynku za 
stracone godziny odpoczynku minimalnego w odpowiednich ramach czasowych (oprócz 
wysoce wyjątkowych sytuacji, w których z przyczyn obiektywnych nie jest to możliwe). 

Zarówno prawo krajowe, jak i wspomniany przez składającego petycję układ zbiorowy
                                               
1 W niektórych przypadkach 66 godzin.
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w sektorze publicznym przewiduje odstępstwa w odniesieniu do minimalnego odpoczynku 
dobowego, które umożliwiają lekarzowi pracującemu w szpitalu wystąpienie o pracę
w dwudziestoczterogodzinnym systemie zmianowym. 

Jest możliwe, że odstępstwa te nie są w pełni zgodne z wymienionymi wyżej wymogami 
dyrektywy dotyczącej niektórych aspektów organizacji czasu pracy. Komisja otrzymała już 
kilka skarg dotyczących tej sprawy i ściśle monitoruje sytuację. Zastrzega sobie ona prawo do 
podjęcia kolejnych kroków, które mogą się okazać wskazane w świetle dalszej 
korespondencji w władzami krajowymi.

4. Dodatkowa odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 25 września 2009 r.

W maju 2008 r. Komisja wystosowała odpowiedź dotyczącą tej petycji, zawierającą 
szczegółową analizę prawną. Niniejsza odpowiedź uzupełniająca ogranicza się do wskazania 
dodatkowych elementów wynikających z dalszych informacji dostarczonych Parlamentowi 
przez składającego petycję w styczniu i w czerwcu 2009 r.

W skrócie, składający petycję zaznaczył już wcześniej, że jest lekarzem w prywatnej klinice
w Hesse, a jego pracodawca wymaga od niego pracy na dwudziestoczterogodzinnych 
zmianach. Zdaniem składającego petycję jego pracodawca opiera się w tej kwestii na 
ustawodawstwie krajowym1 oraz układzie zbiorowym sektora publicznego2, który ma 
zastosowanie do szpitali zarządzanych przez władze lokalne w Hesse, ale nie do szpitali 
prywatnych. Składający petycję chciałby wiedzieć, czy te przepisy są zgodne z dyrektywą 
dotyczącą organizacji niektórych aspektów czasu pracy3. 

W odpowiedzi z maja 2008 r. Komisja podkreśliła, że nie może udzielać rad odnośnie do 
stosowania prawa krajowego i układów zbiorowych w sporach między osobami prywatnymi 
dotyczących prawa pracy. Interesuje ją raczej to, czy prawo krajowe i wymieniane przez 
składającego petycję akty władz publicznych są zgodne z wymogami prawa wspólnotowego. 

W odpowiedzi objaśniono odnośne wymogi dyrektywy dotyczącej organizacji niektórych 
aspektów czasu pracy i odnośne przepisy prawa krajowego oraz układu zbiorowego sektora 
publicznego wymienione przez składającego petycję. 

Na koniec stwierdzono, że w zasadzie na mocy dyrektywy dotyczącej organizacji niektórych 
aspektów czasu pracy praca ciągła na dwudziestoczterogodzinnej zmianie jest prawnie 
możliwa, jeżeli przepisy krajowe lub układy zbiorowe przewidują przyjęcie odstępstw od 
minimalnego dobowego odpoczynku. Jednak odstępstwa te możliwe są tylko po spełnieniu 
pewnych warunków, z uwzględnieniem zapewnienia w odpowiednim terminie równoważnych 
okresów wyrównawczego odpoczynku. Prawo krajowe i układy zbiorowe wymieniane przez 
składającego petycję przewidują przyjęcie tego rodzaju odstępstwa, ale nie jest jasne, czy jest
                                               
1 Art. 7 Arbeitszeitgesetz, czyli ustawy o czasie pracy (AZG).

2 TV-Ärzte/VKA („Tarifvertrag- Ärzte/VKA”) – układ zbiorowy z 17 sierpnia 2006 r., zawarty pomiędzy 
Marburger Bund (związkiem lekarskim) oraz miejskim i lokalnym stowarzyszeniem pracodawców VKA.

3 Dyrektywa 2003/88/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 4 listopada 2003 r. dotycząca organizacji 
niektórych aspektów czasu pracy, Dz.U. L 299 z 18.11.2003 r.
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ono w pełni zgodne z wymogami prawa wspólnotowego. Zależałoby to od takich czynników, 
jak ustalenia dotyczące przydzielania wyrównawczego okresu odpoczynku, jego terminu, 
wzorców czasu pracy i ich skutków dla zdrowia i bezpieczeństwa pracowników oraz tego, czy 
wydłużone zmiany są bezwzględnie konieczne z punktu widzenia interesów chronionych tymi 
odstępstwami (na przykład konieczność ciągłego świadczenia usług szpitalnych).

Składający petycję dostarczył dalsze informacje w swojej sprawie w pismach ze stycznia
i czerwca 2009 r.

W piśmie ze stycznia 2009 r. przedstawiono wyjaśnienia dotyczące systemu regulującego 
warunki zatrudnienia składającego petycję. Składający petycję informuje, że są one 
regulowane przez Betriebsvereinbarung (umowę pomiędzy radą zakładową i kierownictwem 
na szczeblu przedsiębiorstwa), która obejmuje pewne zapisy układu zbiorowego 
TV-Ärzte/VKA wspomnianego przez składającego petycję, ale nie obejmuje postanowień 
dotyczących pracy w nadgodzinach i pracy wykonywanej w porze nocnej. (Postanowienia 
TV-Ärzte/VKA, które zdaniem składającego petycję zostały uwzględnione
w Betriebsvereinbarung, obejmują zapis umożliwiający zastosowanie klauzuli „opt-out”
zgodnie z art. 22 dyrektywy, w przypadku wyrażenia przez zainteresowanego pracownika 
zgody na pracę w zwiększonym wymiarze godzin).

Składający petycję zapytał, czy zawarcie przez radę zakładową takiego porozumienia, które 
jego zdaniem w niewystarczającym stopniu chroni prawa pracowników, jest legalne na mocy 
niemieckich przepisów w zakresie stosunków przemysłowych. 

W piśmie z czerwca 2009 r. znalazła się odpowiedź pracodawcy skierowana do składającego 
petycję. Wynika z niej, że w kwietniu 2009 r. składający petycję wyraził pisemną zgodę na 
mocy art. 7 Arbeitszeitgesetz (AZG) na pracę w zwiększonym dziennym i tygodniowym 
wymiarze godzin. Zaznaczył on jednak, że jego zgoda była uzależniona od układu 
zbiorowego, który nie został jeszcze zawarty; prawdopodobnie chodzi o układ pomiędzy 
Marburger Bund (związkiem lekarskim) a prywatną kliniką, w której składający petycję był 
zatrudniony. Pracodawca zaznaczył, że nie może zaakceptować takiej warunkowej zgody jako 
ważnej zgody: jeśli składający petycję ma być uwzględniany w grafiku dyżurów, konieczna 
jest jego zgoda nieobjęta takim warunkiem. Na poparcie swojego podejścia pracodawca 
odwołuje się do art. 7 AZG w połączeniu z Betriebsvereinbarung przedsiębiorstwa.
Pracodawca dodaje, że składający petycje może ewentualnie nie wyrazić bezwarunkowej 
zgody. W takim przypadku nie będzie uwzględniany w grafiku dyżurów i nie znajdzie się
w niekorzystnej sytuacji z powodu niewyrażenia zgody.

Na podstawie dodatkowych informacji dostarczonych przez składającego petycję Komisja 
uznaje, że petycja ewidentnie dotyczy sporu między osobami prywatnymi. Niemiecka ustawa 
dotycząca czasu pracy (AZG) zezwala na dokonywanie odstępstw w drodze układów 
zbiorowych, a z informacji podanych przez składającego petycję i pracodawcę wynika, jak się 
zdaje, że przepisy, na które uskarża się składający petycję, nie są przepisami określonymi 
przez układ zbiorowy sektora publicznego, ale raczej są to postanowienia uwzględnione
w porozumieniu zawartym na szczeblu przedsiębiorstwa pomiędzy radą zakładową 
i kierownictwem prywatnej kliniki. Ustalenie, czy takie przepisy są zgodne z niemieckim 
prawem w zakresie stosunków przemysłowych, należy do władz krajowych. 
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Ponadto na podstawie dostarczonych informacji nie możemy wywnioskować, czy obecne 
ustalenia dotyczące pracy składającego petycję są niezgodne – w odniesieniu do minimalnego
odpoczynku – z minimalnymi wymogami określonymi w dyrektywie dotyczącej organizacji 
niektórych aspektów czasu pracy. Jak już stwierdzono we wcześniejszej odpowiedzi,
dyrektywa dotycząca organizacji niektórych aspektów czasu pracy w zasadzie nie wyklucza,
z zastrzeżeniem spełnienia pewnych warunków, pracy na dwudziestoczterogodzinnej zmianie.
W przypadku składającego petycję Komisja nie dysponuje informacjami na ten temat,
a w szczególności na temat łącznej liczby godzin pracy, częstotliwości pracy w godzinach 
nocnych, częstotliwości wydłużonych zmian, długości wyrównawczego okresu odpoczynku, 
jego terminu, wzorców czasu pracy ani dodatkowych środków umożliwiających kontrolę 
skutków dla zdrowia i bezpieczeństwa. 

Z dodatkowych informacji dostarczonych przez składającego petycję wynika, że został on 
poproszony o wyrażenie zgody na pracę przez łączną liczbę godzin (z uwzględnieniem czasu 
dyżurów), która według prawa krajowego przekracza albo dzienny limit czasu pracy, albo 
tygodniowy limit czasu pracy, albo też oba te limity. Taka zgoda mogłaby wiązać się
z przekroczeniem limitu wymiaru czasu pracy na mocy art. 6 dyrektywy dotyczącej 
organizacji niektórych aspektów czasu pracy (średnio 48 godzin tygodniowo) i wówczas 
oznaczałaby indywidualny wybór opt-out na mocy art. 22 dyrektywy. AZG umożliwia jednak 
korzystanie z klauzuli opt-out w Niemczech w kontekście regularnych dyżurów, gdy pozwala 
na to układ zbiorowy, co, jak się wydaje, ma miejsce w tym przypadku. Ponadto, zgodnie
z informacjami dostarczonymi przez składającego petycję, jego pracodawca stwierdza, że
w przypadku niewyrażenia zgody przez składającego petycję nie będzie on uwzględniany
w grafiku dyżurów i nie znajdzie się w niekorzystnej sytuacji z powodu niewyrażenia zgody. 
Wydaje się to zgodne z wymogami art. 22, a w szczególności art. 22 ust. 1 lit. b) dyrektywy. 

Wnioski

Komisja uważa, na podstawie dalszych informacji dostarczonych przez składającego petycję, 
że przedmiotowa petycja ewidentnie dotyczy sporu między osobami prywatnymi. Dostępne 
informacje nie zawierają na tym etapie jakichkolwiek elementów na poparcie wniosku, iż 
Arbeitszeitgesetz lub układ zbiorowy w sektorze publicznym wspomniane przez składającego 
petycję są powodem sprzecznych z prawem wspólnotowym praktyk dotyczących czasu pracy.


