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Temats: Lūgumraksts Nr. 1792/2008, ko iesniedza Vācijas valstspiederīgais Peter 
Onderka, par to, ka Vācijā netiek īstenota Eiropas Parlamenta un Padomes 
Direktīva 2003/88/EK par konkrētiem darba laika organizēšanas aspektiem

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs norāda uz vairākiem noteikumiem Vācijas tiesību aktos par darba 
laiku, kas ir pretrunā ar Direktīvas 2003/88/EK noteikumiem. Tādēļ viņš aicina Eiropas 
Parlamentu izskatīt šo lietu, lai nodrošinātu Vācijas tiesību aktu saskaņošanu ar 
piemērojamajiem ES noteikumiem.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2009. gada 7. aprīlī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 192. panta 4. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2010. gada 22. aprīlī

„Lūgumraksta iesniedzējs sūdzas, ka saskaņā ar Vācijas tiesību aktiem, kuros tiek transponēta 
Darba laika direktīva1, uz valsts dienestā nodarbinātām personām netiek attiecināta neviena 
obligātā Direktīvas prasība par oficiālo nedēļas darba laiku, pārtraukuma laiku, atpūtas laiku, 
nakts darba ņēmēju aizsardzību un veselības aizsardzību ikdienas darbā.

Viņš atsaucas uz 1994. gada 6. jūnija Arbeitszeitgesetz (ArbZG, Darba laika akts), kas grozīts 
ar 2006. gada 31. oktobra Rīkojuma 229. pantu.

                                               
1 Bijusī Direktīva 93/104/EK; tagad Eiropas Parlamenta un Padomes 2003. gada 4. novembra Direktīva 
2003/88/EK par konkrētiem darba laika organizēšanas aspektiem , OV L 299, 18.11.2003., 9. lpp.
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Citējot lūgumraksta iesniedzēju, Darba laika aktā teikts:

„19. iedaļa Nodarbinātība valsts sektorā

Pārvaldes iestāde par valsts dienesta pienākumu pildīšanu valsts sektorā, un, ja nav noslēgts 
koplīgums, ierēdņu darba laiku var attiecināt uz darba ņēmējiem; šādos gadījumos nepiemēro 3. līdz 
13. iedaļu.”

Lūgumraksta iesniedzējs vaicā, vai tiešām ArbZG/Vācijas Darba laika aktā ir jāiekļauj 
obligātā prasība par konkrētiem darba laika organizēšanas aspektiem attiecībā uz valsts 
sektorā nodarbinātajiem.

Iepriekš minētais lūgumraksta iesniedzēja citētais noteikums neliecina, ka, transponējot Darba 
laika direktīvu, valsts sektors tiek izslēgts. Drīzāk tajā teikts, ka pārvaldes iestāde var 
izvēlēties piemērot valsts sektorā strādājošajiem vai nu ArbZG 3. līdz 13. iedaļu, vai arī, ja 
vien saskaņā ar koplīgumiem jau nepastāv kāds īpašs aizsardzības līmenis, noteikumus 
attiecībā uz darba laiku, ko piemēro federālajām amatpersonām (Beamte).

Ņemot vērā iepriekš citēto noteikumu, nešķiet iespējams, ka valsts varas iestāde izlemtu 
nepiemērot nevienu no trim transponēšanas metodēm.

Turklāt saskaņā ar Komisijas rīcībā esošo informāciju Darba laika direktīvas prasības ir 
transponētas Vācijas tiesību aktos.

Attiecībā uz privātajā sektorā strādājošajiem tiesību akts, kurā transponēti direktīvas 
noteikumi, galvenokārt ir Arbeitszeitgesetz; koplīgumi var aizstāt AZG noteikumus, ja tas ir 
labvēlīgāk darba ņēmējiem, bet tos jāinterpretē saskaņā ar Federālās Darba strīdu tiesas 
(Bundesarbeitsgericht) praksi atbilstīgi Kopienas tiesību aktiem.

Valsts dienestā un civildienestā strādājošajiem AZG parasti piemēro, par alternatīvu izvēloties 
minētos labvēlīgākos koplīgumus.

AZG nepiemēro attiecībā uz federālajiem, Länder vai pašvaldību ierēdņiem (Beamte). Šādiem 
ierēdņiem piemēro vairākus darba laika noteikumus, kas pieņemti federālajā vai federālo 
zemju (Land) līmenī, it īpaši 2006. gada 23. februāra federālo AZV (Arbeitszeitverordnung) 
(BGBl. I, 427. lpp).

Saskaņā ar Komisijas rīcībā esošo informāciju, ko sniegušas valsts varas iestādes un valsts 
dienesta darbinieku arodbiedrības, minētajos reglamentējošos noteikumos ir pareizi 
transponētas Darba laika direktīvas prasības, kā to minēja lūgumraksta iesniedzējs.

Piemēram, saskaņā ar AZV vidējais nedēļas darba laiks nedrīkst pārsniegt 48 stundas 
(parastais darba laiks ir 41 stunda nedēļā).

Komisijas rīcībā esošā informācija liecina, ka saistībā ar lūgumraksta iesniedzēja minētajiem 
konkrētajiem jautājumiem Direktīva ir transponēta, ņemot vērā valsts sektorā nodarbinātos 
Vācijā. Transponēšana atbilst Direktīvā noteiktajām obligātajām prasībām un savā ziņā sniedz 
labvēlīgāku aizsardzības līmeni.”


