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Peticijų komitetas

22.4.2010

PRANEŠIMAS NARIAMS

Tema: Peticija Nr. 1792/2008 dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 
2003/88/EB dėl tam tikrų darbo laiko organizavimo aspektų nesilaikymo, 
kurią pateikė Vokietijos pilietis Peter Onderka.

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas nurodo kelias darbo laikui reglamentuoti skirto Vokietijos įstatymo 
nuostatas, nesuderinamas su Direktyvos 2003/88/EB nuostatomis. Jis ragina Europos 
Parlamentą išnagrinėti šį klausimą, siekiant užtikrinti Vokietijos įstatymo atitiktį 
galiojančioms ES teisės nuostatoms.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2009 m. balandžio 7 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
(pagal Darbo tvarkos taisyklių 192 straipsnio 4 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2010 m. balandžio 22 d.

„Peticijos pateikėjas skundžiasi, kad pagal nacionalinį įstatymą, kuriuo į Vokietijos teisės 
sistemą perkeliama Darbo laiko direktyva1, valstybės tarnautojams netaikomi jokie 
direktyvoje nustatyti būtinieji reikalavimai, susiję su įprasta darbo savaitės trukme, 
pertraukomis, poilsio laikotarpiais, naktinės pamainos darbuotojų apsauga ir įprastomis 
sąlygomis dirbančių asmenų sveikatos apsauga.

Peticijos pateikėjas remiasi 1994 m. birželio 6 d. priimto ir 2006 m. spalio 31 d. Potvarkio 
229 straipsniu iš dalies pakeisto Arbeitszeitgesetz įstatymo (vok. ArbZG, Darbo laiko 

                                               
1 Ankstesnioji Direktyva 93/104/EB, pakeista 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, p. 9.
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įstatymas), 19 straipsniu.

Su straipsnio nuostatomis peticijos pateikėjas supažindina pasitelkdamas tokią citatą:

„19 straipsnis Darbas viešajame sektoriuje

Jeigu negalioja jokia susijusi kolektyvinė sutartis, administracinės valdžios institucija gali, vykdydama 
viešosios valdžios funkcijas viešajame sektoriuje, valstybės pareigūnams skirtas nuostatas dėl darbo 
laiko taikyti ir kitiems tarnautojams: tokiais atvejais 3–13 straipsniai netaikomi.“

Peticijos pateikėjas klausia, ar į ArbZG, Vokietijos darbo laiko įstatymą, reikia įtraukti 
viešojo sektoriaus darbuotojams taikomą būtinąjį reikalavimą dėl tam tikrų darbo laiko 
organizavimo aspektų.

Peticijos pateikėjo anksčiau cituota nuostata neteikia pagrindo manyti, kad į Vokietijos teisės 
sistemą perkelta Darbo laiko direktyva nėra taikoma viešojo sektoriaus darbuotojams. Citatoje 
veikiau nurodoma, kad administracinės valdžios institucija gali savo nuožiūra valstybės 
tarnautojams taikyti arba ArbZG 3–13 straipsnius, arba, jei negalioja tam tikram apsaugos 
lygiui užtikrinti skirtos kolektyvinės sutartys, federaliniams pareigūnams (vok. Beamte) 
taikomas nuostatas dėl darbo laiko.

Neatrodo, kad, remdamasi anksčiau cituota nuostata, viešosios valdžios institucija galėtų 
nuspręsti, jog nė vienas iš trijų galimų direktyvos perkėlimo būdų nėra taikytinas.

Be to, remiantis visais Komisijos turimais duomenimis, Darbo laiko direktyvos reikalavimai 
yra perkelti į Vokietijos nacionalinę teisę.

Dauguma privačiojo sektoriaus darbuotojams taikytinų teisės normų perkelta Arbeitszeitgesetz
įstatymu; ArbZG nuostatos gali būti keičiamos kolektyvinėmis sutartimis, jei toks sprendimas 
priimtinesnis darbuotojams, tačiau šias sutartis būtina aiškinti remiantis Federalinio darbo 
teismo (vok. Bundesarbeitsgericht) praktika ir atsižvelgiant į Bendrijos teisę.

Valstybės tarnybos ir viešajame sektoriuje paprastai vadovaujamasi ArbZG įstatymu, tačiau 
kartais, kaip darbuotojams palankesnė alternatyva, taikomos kolektyvinės sutartys.

Federacijos valdžios, federalinių žemių (vok. Länder) valdžios ar savivaldybių pareigūnams 
(vok. Beamte) ArbZG netaikomas. Šiems pareigūnams taikomi specialūs, federacijos ar 
federalinių žemių lygmeniu patvirtinti darbo laiko reglamentai, visų pirma, federalinis 
2006 m. vasario 23 d. Darbo laiko reglamentas (vok. AZV, Arbeitszeitverordnung, oficialiojo 
leidinio BGBl. I dalis, p. 427).

Remiantis Komisijos turima informacija, gauta iš nacionalinės valdžios institucijų ir valstybės 
tarnautojų profesinių sąjungų, peticijos pateikėjo nurodyti Darbo laiko direktyvos 
reikalavimai, taikant šią teisinio reguliavimo sistemą, perkelti tinkamai.

Pavyzdžiui, AZV reglamente nustatyta, kad vidutinė darbo savaitė negali trukti ilgiau kaip 
48 val. (įprastai darbo savaitė trunka 41 val.).
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Remiantis visais Komisijos turimais duomenimis, į Vokietijos teisės sistemą perkelta Darbo 
laiko direktyva peticijos pateikėjo išdėstytais konkrečiais atvejais taikoma ir viešojo 
sektoriaus darbuotojams. Toks perkėlimas atitinka direktyvoje nustatytus būtinuosius 
reikalavimus ir kai kuriais atžvilgiais teikia galimybių užtikrinti aukštesnį apsaugos lygį.“


