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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 1792/2008, którą złożył Peter Onderka (Niemcy) w sprawie 
niewdrożenia w Niemczech dyrektywy 2003/88/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady dotyczącej niektórych aspektów organizacji czasu 
pracy

1. Streszczenie petycji

Składający petycję odnosi się do kilku przepisów niemieckiej ustawie w sprawie czasu pracy, 
które są niezgodne z przepisami dyrektywy 2003/88/WE. Dlatego wzywa on Parlament 
Europejski do zajęcia się tą sprawą, tak aby zapewnić zgodność niemieckiej ustawy 
z obowiązującymi przepisami unijnymi.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 7 kwietnia 2009 r. Zwrócono się do Komisji, aby 
dostarczyła informacje (art. 192 ust. 4 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 22 kwietnia 2010 r.

Składający petycję skarży się, że zgodnie z prawem krajowym w Niemczech, które 
transponuje dyrektywę w sprawie czasu pracy1, osoby zatrudnione w służbie publicznej są 
wyłączone ze wszystkich minimalnych wymogów tejże dyrektywy w odniesieniu do 
powszechnie przyjętego tygodniowego wymiaru czasu pracy, przerw, okresów odpoczynku, 
ochrony pracowników wykonujących pracę w porze nocnej oraz ochrony zdrowia w ramach
regularnej służby.

                                               
1 Dawniej dyrektywa 93/104/WE; obecnie 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, s. 9.
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Odnosi się on do sekcji 19 Arbeitszeitgesetz (ArbZG, Ustawa o czasie pracy) z dnia 6 czerwca
1994 r., zmienionej artykułem 229 zarządzenia z dnia 31 października 2006 r. 

Przepis cytowany przez składającego petycję mówi, że: 

Sekcja 19 Zatrudnienie w sektorze publicznym

W celu wykonywania obowiązków rządowych w sektorze publicznym i pod warunkiem, że nie istnieje 
żaden odnośny układ zbiorowy, organ administracyjny może przenieść przepisy w sprawie czasu pracy 
urzędników na pracowników: w takich przypadkach nie stosuje się sekcji 3–13.

Składający petycję zapytuje, czy konieczne jest włączanie do ArbZG/niemieckiej Ustawy 
o czasie pracy wymogu minimalnego w odniesieniu do niektórych aspektów organizacji czasu 
pracy pracowników sektora publicznego. 

Przepis zacytowany powyżej przez składającego petycję nie wydaje się wskazywać, że służba 
publiczna jest wyłączona z zakresu transpozycji dyrektywy w sprawie czasu pracy. Stwierdza 
on raczej, że organ administracyjny może zdecydować się na zastosowanie wobec 
pracowników służby publicznej sekcji 3–13 ARbZG albo przepisów dotyczących czasu pracy 
urzędników federalnych (Beamte), chyba że konkretny poziom ochrony istnieje już na mocy 
układów zbiorowych. 

Nie wydaje się realne, by na mocy cytowanego przepisu organ publiczny decydował, iż żadna 
z trzech możliwych metod transpozycji nie będzie miała zastosowania. 

Ponadto, zgodnie ze wszystkimi informacjami dostępnymi Komisji, wymogi dyrektywy 
w sprawie czasu pracy zostały przeniesione na grunt niemieckiego prawa krajowego. 

W przypadku pracowników sektora prywatnego prawodawstwo transponujące to na ogół
Arbeitszeitgesetz; układy zbiorowe mogą zastępować przepisy AZG, jeżeli są bardziej 
korzystne dla pracowników, jednak należy je interpretować zgodnie z prawem 
precedensowym Federalnego Sądu Pracy (Bundesarbeitsgericht) w sposób, który nie jest 
sprzeczny z prawem wspólnotowym. 

W odniesieniu do pracowników służb publicznych i cywilnych na ogół ma zastosowanie 
AZG, przy czym istnieje ta sama alternatywa w postaci bardziej korzystnych układów 
zbiorowych.

W odniesieniu do urzędników rządowych na szczeblu federalnym, kraju związkowego 
i gminy (Beamte) AZG nie ma zastosowania. Urzędnicy ci są natomiast objęci szeregiem 
specyficznych regulacji w sprawie czasu pracy przyjętych na szczeblu federalnym oraz na 
szczeblu krajów związkowych, a przede wszystkim aktem federalnym AZV 
(Arbeitszeitverordnung) z dnia 23 lutego 2006 r. (BGBl. I, p. 427). 

Zgodnie z informacjami udostępnionymi Komisji zarówno przez władze krajowe, jak 
i związki zawodowe pracowników służby publicznej przedmiotowe ramy regulacyjne 
poprawnie transponują wymogi dyrektywy w sprawie czasu wymienione przez składającego 
petycję. 
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Na przykład zgodnie z AZV całkowity tygodniowy wymiar czasu pracy nie może przekraczać
48 godzin na tydzień (41 godzin na tydzień odnośnie do zwykłego tygodniowego wymiaru 
czasu pracy).

Zgodnie ze wszystkimi dostępnymi Komisji informacjami transpozycja przedmiotowej 
dyrektywy objęła pracowników sektora publicznego w Niemczech w odniesieniu do 
szczegółowych kwestii wspomnianych przez składającego petycję. Transpozycja ta spełnia 
minimalne wymogi określone w dyrektywie, a pod niektórymi względami zapewnia bardziej 
korzystny poziom ochrony.


