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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 1792/2008 af Peter Onderka, tysk statsborger, om manglende 
gennemførelse i Tyskland af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/88/EF 
om visse aspekter i forbindelse med tilrettelæggelse af arbejdstiden

1. Sammendrag

Andrageren henviser til en række bestemmelser i den tyske lov om arbejdstid, der er i 
modstrid med bestemmelserne i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/88/EF om visse 
aspekter i forbindelse med tilrettelæggelse af arbejdstiden. Han anmoder følgelig Europa-
Parlamentet om at tage sagen op og bevirke, at den tyske lov bliver bragt i overensstemmelse 
med EU's gældende bestemmelser.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 7. april 2009).
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 192, stk. 4).

3. Kommissionens svar, modtaget den 22. april 2010.

"Andrageren klager over, at ifølge den nationale lovgivning i Tyskland, der gennemfører 
arbejdstidsdirektivet1, udelukkes personer, der er ansat ved det offentlige, fra alle direktivets 
mindstekrav med hensyn til regelmæssig ugentlig arbejdstid, pauser, hvileperioder, 
beskyttelse for natarbejdere og sundhedsbeskyttelse i almindelig tjeneste. 

Han refererer til afsnit 19 i Arbeitszeitgesetz (ArbZG, det tyske arbejdstidsdirektiv) af 6. juni 
1994, som ændret ved artikel 229 i anordningen af 31. oktober 2006. 

                                               
1 Tidligere direktiv 93/104/EF, nu Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/88/EF af 4. november 2003 om 
visse aspekter i forbindelse med tilrettelæggelse af arbejdstiden, EUT L 299 af 18.11.2003, s. 9.
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Som andrageren henviser til, anføres der i afsnit 19 om beskæftigelse i den offentlige sektor, at de 
administrative myndigheder for udøvelsen af regeringsforpligtelser i den offentlige sektor og forudsat, 
at der ikke eksisterer relevante kollektive aftaler, kan overføre bestemmelserne om arbejdstid for 
embedsmænd til arbejdstagere. I sådanne tilfælde finder afsnit 3 til 13 ikke anvendelse.

Andrageren spørger, om det er nødvendigt i ArbZG/det tyske arbejdstidsdirektiv at indarbejde 
et mindstekrav for visse aspekter af tilrettelæggelsen af arbejdstiden for ansatte i den 
offentlige sektor. 

Bestemmelsen, som andrageren henviser til ovenfor, synes ikke at indikere, at den offentlige 
tjeneste er undtaget fra nogen gennemførelse af arbejdstidsdirektivet. Den synes nærmere at 
angive, at en administrativ myndighed over for offentlige tjenestearbejdere kan vælge enten 
afsnit 3 til 13 i ARbZG eller, medmindre der allerede findes et specifikt beskyttelsesniveau 
under kollektive aftaler, bestemmelserne angående arbejdstid, som gælder for 
forbundstjenestemænd (Beamte). 

Det synes under de henviste bestemmelser ikke muligt for en offentlig myndighed at beslutte, 
at ingen af disse tre mulige metoder for gennemførelse kan gælde. 

Ifølge alle de oplysninger, som Kommissionen er i besiddelse af, er kravene i 
arbejdstidsdirektivet blevet gennemført i den tyske nationale lovgivning. 

For arbejdstagere i den private sektor er gennemførelseslovgivningen normalt 
Arbeitszeitgesetz. Kollektive aftaler kan tilsidesætte bestemmelserne i ArbZG, hvis det er 
mere gunstigt for arbejderen, men de skal fortolkes ifølge retspraksis i forbundsarbejdsretten 
(Bundesarbeitsgericht) på en måde, der er i overensstemmelse med fællesskabslovgivningen. 

For medarbejdere i offentlige og civile tjenester gælder ArbZG normalt med samme 
muligheder for favorable kollektive aftaler. 

For embedsmænd i forbundsstater, delstater eller kommuner (Beamte) gælder ArbZG ikke. I 
stedet er disse embedsmænd dækket af en række specifikke arbejdstidsbestemmelser, der er 
vedtaget på forbunds- eller delstatsniveau og navnlig af forbundsstatens AZV 
(Arbeitszeitverordnung) af 23. februar 2006 (BGBl. I, s. 427). 

Ifølge de oplysninger, som Kommissionen har adgang til, både fra de nationale myndigheder 
og fra offentlige tjenesteforbund, er kravene i arbejdstidsdirektivet som nævnt af andrageren 
korrekt gennemført via disse lovgivningsrammer. 

F.eks. må den samlede gennemsnitlige ugentlige arbejdstid ifølge AZV ikke overskride 48 
timer pr. uge (41 timer pr. uge for normal ugentlig arbejdstid).

Ifølge alle de oplysninger, som Kommissionen er i besiddelse af, er direktivet blevet 
gennemført for medarbejdere i den offentlige sektor i Tyskland med hensyn til de specifikke 
spørgsmål, som andrageren nævner. Denne gennemførelse lever op til de mindstekrav, der er 
fastsat i direktivet, og giver i nogle henseender et mere favorabelt beskyttelsesniveau."


