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Ref.: Petiția nr. 1792/2008, adresată de Peter Onderka, de cetăţenie germană, 
privind nepunerea în aplicare de către Germania a Directivei 2003/88/CE a 
Parlamentului European şi a Consiliului privind anumite aspecte ale 
organizării timpului de lucru

1. Rezumatul petiţiei

Petiţionarul face referire la o serie de dispoziţii din legislaţia germană privind timpul de lucru 
care sunt contrare prevederilor Directivei 2003/88/CE. Prin urmare, acesta solicită 
Parlamentului European să analizeze problema pentru a asigura că legislaţia germană este în 
concordanţă cu prevederile UE aplicabile.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 7 aprilie 2009. Comisia a fost invitată să furnizeze informaţii 
[articolul 192 alineatul (4) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 22 aprilie 2010

Petiţionarul reclamă faptul că, potrivit legislaţiei naţionale din Germania de transpunere a
Directivei privind timpul de lucru1, în cazul persoanelor angajate în sectorul public nu se 
respectă cerinţele minime prevăzute în directivă în ceea ce priveşte timpul normal de lucru 
săptămânal, pauzele, perioadele de repaus, protecţia lucrătorilor de noapte şi protecţia 
sănătăţii în timpul lucrului normal.

El face trimitere la secţiunea 19 din Arbeitszeitgesetz (ArbZG, Legea germană privind timpul

                                               
1 Fosta Directivă 93/104/CE; în prezent, Directiva 2003/88/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 
4 noiembrie 2003 privind anumite aspecte ale organizării timpului de lucru, JO L 299, 18.11.2003, p. 9.
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de lucru) din 6 iunie 1994, astfel cum a fost modificată prin articolul 229 din Ordonanţa din 
31 octombrie 2006.

Aşa cum a fost citată de petiţionar, aceasta stipulează că:

„Secţiunea 19 Lucrul în sectorul public

Pentru îndeplinirea sarcinilor guvernamentale din sectorul public şi cu condiţia să nu existe un 
contract colectiv relevant, autoritatea administrativă poate să transfere dispoziţiile referitoare la 
timpul de lucru pentru funcţionari la lucrători: în acest caz, secţiunile 3-13 nu se aplică.”

Petiţionarul întreabă dacă nu este necesară introducerea în ArbZG/Legea germană privind 
timpul de lucru a unei cerinţe minime referitoare la anumite aspecte privind organizarea 
timpului de lucru pentru angajaţii din sectorul public.

Prevederea citată mai sus de către petiţionar nu pare să indice că lucrul în sectorul public este 
în afara vreunei transpuneri a Directivei privind timpul de lucru. Mai degrabă, ea pare să 
afirme că o autoritate administrativă poate opta să aplice în cazul lucrătorilor din sectorul 
public fie secţiunile 3-13 din ArbZG, fie, în cazul în care nu există un anumit nivel de 
protecţie în temeiul unor contracte colective, dispoziţiile referitoare la timpul de lucru care se 
aplică funcţionarilor federali (Beamte).

În temeiul prevederii citate, nu pare posibil ca o autoritate publică să decidă că niciuna dintre 
aceste trei metode de transpunere posibile nu se aplică.

Mai mult, potrivit tuturor informaţiilor aflate la dispoziţia Comisiei, cerinţele Directivei 
privind timpul de lucru au fost transpuse în legislaţia naţională germană. 

Pentru lucrătorii din sectorul privat, legislaţia de transpunere este, în general,
Arbeitszeitgesetz; contractele colective pot înlocui prevederile AZG dacă sunt mai favorabile 
lucrătorilor dar, potrivit jurisprudenţei Curţii federale a muncii (Bundesarbeitsgericht), 
acestea trebuie interpretate într-un mod care să fie în conformitate cu dreptul comunitar.

Pentru angajaţii din sectorul serviciilor publice şi civile, se aplică, de regulă, AZG, cu aceeaşi 
alternativă de contracte colective mai favorabile. 

Pentru funcţionarii din guvernele federale, ale landurilor sau municipale (Beamte), AZG nu se 
aplică. În schimb, aceşti funcţionari sunt acoperiţi de o serie de reglementări specifice privind 
timpul de lucru adoptate la nivel federal sau de land şi mai ales de AZV 
(Arbeitszeitverordnung, Ordonanţa privind timpul de lucru) federală din 23 februarie 2006 
(BGBl. I, p. 427). 

Potrivit informaţiilor puse la dispoziţia Comisiei, atât de către autorităţile naţionale, cât şi de 
uniunile din sectorul public, acest cadru de reglementare nu transpune în mod corect cerinţele 
Directivei privind timpul de lucru aşa cum sunt menţionate de petiţionar. 

De exemplu, potrivit AZV, timpul mediu săptămânal de lucru nu trebuie să depăşească 48 de 
ore pe săptămână (41 de ore pe săptămână pentru timpul normal de lucru săptămânal).
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Potrivit tuturor informaţiilor aflate la dispoziţia Comisiei, directiva a fost transpusă pentru 
angajaţii din sectorul public din Germania în ceea ce priveşte chestiunile specifice menţionate 
de petiţionar. Această transpunere îndeplineşte cerinţele minime prevăzute de directivă şi, în 
anumite privinţe, oferă un nivel de protecţie mai favorabil.


