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BG Единство в многообразието BG

ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

22.4.2010

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 1792/2008, внесена от Peter Onderka, с германско гражданство, 
относно неизпълнението в Германия на Директива 2003/88/EО на 
Европейския парламент и на Съвета относно някои аспекти на 
организацията на работното време

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията се позовава на няколко разпоредби в германското право 
относно работното време, които противоречат на разпоредбите на Директива 
2003/88/ЕО. Поради това той призовава Европейския парламент да се заеме с този 
въпрос, за да осигури привеждането на германското право в съответствие с 
приложимите разпоредби на ЕС.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 7 април 2009 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 192, параграф 4 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 22 април 2010 г.

Вносителят се оплаква, че съгласно националното право на Германия, което 
транспонира Директивата за работното време1, лицата, работещи в публичната 
администрация, са изключени от всички минимални изисквания на директивата по 
отношение на редовното седмично работно време, почивките по време на работа, 
междуседмичните почивки, защитата на работниците при полагане на нощен труд и 

                                               
1 Предишна Директива 93/104/EО; понастоящем Директива 2003/88/EО на Европейския парламент и на 
Съвета от 4 ноември 2003 година относно някои аспекти на организацията на работното време, OВ L 299, 
18.11.2003 г., стр. 9.
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защитата на здравето при постоянен трудов договор.

Той се позовава на раздел 19 от Arbeitszeitgesetz (ArbZG, Закон за работното време) от 6 
юни 1994 г., изменен с член 229 от Наредбата от 31 октомври 2006 г.

Съгласно цитираното от вносителя, въпросният раздел гласи следното:

„Раздел 19 Заетост в публичния сектор

Административният орган може, за изпълнението на правителствени задължения в 
публичния сектор и при условие че не съществува съответен колективен трудов договор, да 
прехвърля разпоредбите относно работното време на длъжностни лица върху работници: в 
тези случаи раздели 3–13 не се прилагат.”

Вносителят пита дали е необходимо в ArbZG (германския закон за работното време) да 
се въведе минимално изискване за някои аспекти на организацията на работното време 
за служители в публичния сектор.

Цитираната от вносителя разпоредба не показва, че лицата, работещи в публичната 
администрация, са изключени от транспонирането на Директивата за работното време. 
По-скоро изглежда, че административният орган може да избере дали да прилага по 
отношение на лицата, работещи в публичната администрация, раздели 3–13 от ARbZG 
или, освен ако не съществува специално равнище на защита съгласно колективен 
трудов договор, разпоредбите относно работното време, които се прилагат за 
федерални длъжностни лица (Beamte).

Съгласно цитираната разпоредба не изглежда възможно публичният орган да реши да 
не приложи нито един от тези три възможни метода на транспониране.

Освен това, съгласно цялата информация, с която разполага Комисията, изискванията 
на Директивата за работното време са транспонирани в германското национално 
законодателство.

За работниците в частния сектор транспониращото законодателство е главно 
Arbeitszeitgesetz; колективни трудови договори могат да отменят разпоредбите на AZG,
ако са по-благоприятни за служителите, но следва да се тълкуват, в съответствие със 
съдебната практика на Федералния трудов съд (Bundesarbeitsgericht), по начин, който 
съответства на законодателството на Общността.

За служителите в публичната администрация и за държавните служители по принцип се 
прилага AZG със същата възможност за по-благоприятни колективни трудови 
договори.

За длъжностни лица във федералното правителство или в правителствата на 
провинциите или общините (Beamte) AZG не се прилага. Тези длъжностни лица влизат 
в обхвата на специални правила за работното време, приети на федерално равнище или 
на равнище провинция, и по-специално от федералния AZV (Arbeitszeitverordnung) от
23 февруари 2006 г. (BGBl. I, стр. 427).
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Съгласно информацията, с която разполага Комисията както от националните органи, 
така и от профсъюзите на служителите в публичната администрация, тази регулаторна 
рамка транспонира правилно изискванията на Директивата за работното време по 
отношение на посоченото от вносителя.

Например съгласно AZV общото средно седмично работно време не може да 
надвишава 48 часа на седмица (41 часа на седмица за нормално седмично работно 
време).

Съгласно информацията, с която разполага Комисията, директивата е транспонирана за 
служители в публичния сектор в Германия, по отношение на конкретните въпроси, 
споменати от вносителя. Транспонирането отговаря на минималните изисквания, 
определени в директивата, а в някои отношения предлага по-благоприятно равнище на 
защита.


