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Tema:  Peticija Nr. 1841/2008 dėl Vokietijos pareigūnų darbo valandų, kurią pateikė 
Vokietijos pilietis A. K.

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas teigia, kad Direktyvos 2003/88/EB dėl tam tikrų darbo laiko organizavimo 
aspektų perkėlimas į Vokietijos teisę nepalankus pareigūnams, kurie turi vykti į darbą iš toli. 
Peticijos pateikėjas yra policijos pareigūnas ir 1998 m. įvykdžius restruktūrizaciją buvo 
pervestas į postą, kuris yra apie 200 kilometrų nuo jo namų. Pagal galiojančią darbo tvarką jo 
darbo grafikas galėjo būti sutvarkytas taip, kad jis turėtų pakankamai laiko kelionei. Tačiau tai 
neįmanoma pagal naują tvarką, tai sukelia didelę fizinę ir protinę įtampą. Senoji tvarka buvo 
lanksti ir paremta policijos interesais, taip pat atitiko policijos pareigūnų socialinius poreikius. 
Persikraustyti peticijos pateikėjas negali dėl finansinių ir socialinių priežasčių, dėl pokyčių, 
kuriuos reiktų patirti ir dėl amžiaus. Jis teigia, kad direktyvos nuostatų išimtys yra galimos, 
tačiau jam šios išimtys nebuvo pritaikytos. Peticijos pateikėjas prašo paaiškinimo. 

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2009. m. balandžio 9 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
(pagal Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2010. m. gegužės 11 d.

"Peticijos pateikėjas, federalinės policijos pareigūnas, skundžiasi dėl Vokietijos nacionalinio 
įstatymo dėl federalinių valstybės tarnautojų darbo laiko (Verordnung über die Arbeitszeit der 
Beamtinnen und Beamten des Bundes (AZV)) pakeitimo 2006 m., į nacionalinę teisę perkėlus 
Darbo laiko direktyvą (Direktyva Nr. 2003/88/EB). Peticijos pateikėjas tvirtina, kad nauja 
AZV įstatyme numatyta poilsio laiko tvarka yra kenksminga policijos pareigūnams, kurie 
dirba pamainomis ir į darbą vyksta iš toli.
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Peticijos pateikėjas nurodo, kad iki šio pakeitimo, jis ir jo kolegos dirbdavo kelias pamainas iš 
eilės (vėlyvąją, ankstyvąją, naktinę) su 8 val. poilsio pertraukomis kasdien, o po to turėdavo 
ilgą 48 val. poilsio pertrauką, kurią galėdavo išnaudoti kelionei namo. Peticijos pateikėjas 
teigia, kad toks pamaininis darbas iš esmės tenkino suinteresuotus darbuotojus, atitiko 
policijos pajėgų tarnybinius reikalavimus ir buvo naudingas, atsižvelgiant į darbuotojų 
socialinius poreikius ir šeimyninį gyvenimą. Dabar pagal AZV įstatymą nustatyta, kad 
minimalus poilsio laikas kasdien yra 11 valandų per kiekvieną 24 val. laikotarpį, todėl, pasak 
peticijos pateikėjo, į darbą iš toli važinėti neįmanoma, tai sukelia didžiulę fizinę ir protinę 
įtampą. 

Peticijos pateikėjas teigia, kad nors tam tikros direktyvos nuostatų išimtys yra galimos, jos 
netaikomos. Vokietijos Bundestago peticijų komitetas, pateikęs peticiją Europos Parlamentui, 
tvirtina, kad AZV įstatyme, remiantis direktyvos 17 straipsnio 3 dalies c punktu, numatyta 
galimybė taikyti 11 valandų poilsio laikotarpio išimtis veiklos, kuriai reikalingas paslaugų 
arba gamybos nepertraukiamumas, atveju. Tačiau komitetas sutinka, kad jame neatsižvelgta į 
ypatingus iš toli į darbą vykstančių ir pamainomis dirbančių asmenų interesus. 
Vokietijos Bundestago peticijų komitetas teigia, kad direktyvoje nenumatytos išimtys, kurios 
galėtų būti taikomos suinteresuotiems policijos pareigūnams, todėl neįmanoma imtis veiksmų 
nacionaliniu lygiu. Taigi, pasak komiteto, norint išspręsti šią problemą, reikia imtis priemonių 
Europos lygiu.

Komisija jau turėjo galimybę pateikti savo pastabas panašiais klausimais, kurie buvo iškelti 
peticijoje Nr. 667/2006.

- Reikalavimai
Darbo laiko direktyvoje numatyta, atsižvelgiant į darbuotojų sveikatą ir saugumą, minimalūs 
dienos ir savaitės poilsio laikotarpiai. Pagal 3 straipsnį valstybės narės turi imtis būtinų 
priemonių, kad užtikrintų, jog kiekvienas darbuotojas turėtų teisę į minimalų 11 valandų 
nepertraukiamo kasdienio poilsio laiką per parą. Pagal 5 straipsnį valstybės narės taip pat turi 
užtikrinti, kad kiekvienas darbuotojas turėtų teisę į minimalų 24 valandų nepertraukiamo 
poilsio laiką per kiekvieną savaitės laikotarpį, taip pat 11 kasdienio poilsio valandų. (5 
straipsnyje taip pat nurodyta, kad jeigu reikia dėl objektyvių, techninių, arba darbo 
organizavimo priežasčių, galima taikyti minimalų 24 valandų poilsio laiką (be minėtųjų 
papildomų 11 valandų). 

Pagal direktyvą taip pat taikomos specialios taisyklės naktį dirbantiems asmenims (taip pat 
darbuotojams, kuriems gali tekti dalį metinio darbo laiko dirbti naktį taip, kaip nurodyta 
nacionaliniuose teisės aktuose arba kolektyviniuose susitarimuose). Pagal 8 straipsnį 
valstybės narės privalo imtis būtinų priemonių, kad užtikrintų, jog naktinės pamainos 
darbuotojų įprastinės darbo valandos per parą neviršytų vidutiniškai aštuonių valandų.  
- nukrypti leidžiančios nuostatos 
Tačiau direktyvoje taip pat numatomos įvairios nustatytų reikalavimų taikymo lankstumo 
formos. 
Pavyzdžiui, gali būti taikomos 3, 5 ir 8 straipsnių išimtys: 
- tais atvejais, kai darbuotojo darbo ir gyvenamoji vieta yra toli viena nuo kitos (17 straipsnio 
3 d.  p.) ;
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- su apsauga ir sekimu susijusiai veiklai, reikalaujančiai nuolatinio buvimo, kad būtų 
apsaugotas turtas ir asmenys, ypač apsaugos darbuotojams, prižiūrėtojams ir apsaugos 
firmoms (17 straipsnio 3 dalies, b punktas) ;

- veiklai, susijusiai su nepertraukiamomis paslaugomis arba nenutrūkstama gamyba (17 
straipsnio 3 dalies, c punktas) ; 

Taip pat gali būti taikomos 3 ir 5 straipsnių išimtys: 

- dirbant pamaininį darbą, kiekvieną kartą, kai darbuotojas keičia pamainą ir nuo vienos 
pamainos pabaigos iki kitos pradžios negali turėti dienos ir (arba) savaitės poilsio laiko (17 
straipsnio 4 dalies a punktas.)

- nukrypti leidžiančios sąlygos 

Visos šios išlygos galimos, jei laikomasi 17 straipsnio 2 dalies reikalavimo dėl 
kompensuojamojo poilsio laiko. Tai reiškia, kad jeigu darbuotojas praleidžia dalį minimalaus 
dienos ar savaitės poilsio pertraukos pagal kurią nors iš tų išimčių, jam arba jai turi būti 
suteiktas tokios pat trukmės kompensuojamojo poilsio laikas (išskyrus išimtiniais atvejais, kai 
kompensuojamojo poilsio suteikti neįmanoma dėl objektyvių priežasčių). 

Teisingumo Teismas Jaeger byloje (Nr. C-151/02) konstatavo, kad tokios pat trukmės 
kompensuojamojo poilsio laikas pagal direktyvą privalo būti suteiktas iškart po atitinkamo 
darbo laiko. Taigi, kai (pavyzdžiui) darbuotojas pagal vieną iš išimčių išnaudoja tik 8 valandų 
poilsio laiką, skirtumas palyginti su minimaliu 11 valandų poilsio laiku turėtų būti išnaudotas 
per artimiausias 24 val.   

Reikėtų paminėti, kad 2004 m. Komisija pateikė teisėkūros pasiūlymą1 iš dalies keisti Darbo 
laiko direktyvą – įtraukti tam tikrus suderintus esamų taisyklių pakeitimus. Vienas iš šio 
pasiūlymo aspektų buvo tas, kad kompensuojamąjį poilsį reikėtų išnaudoti ne iš karto, o „per 
pagrįstą laikotarpį“, kuris turėtų būti nustatytas nacionalinės teisės aktuose, kolektyviniuose 
susitarimuose arba socialinių partnerių susitarimuose. Tačiau 2009m. balandžio mėn. Taryba 
ir Parlamentas padarė išvadą, kad jie negalės susitarti dėl pasiūlymo, nepaisant dviejų 
svarstymų ir taikinimo procedūros. Todėl pasiūlymas nebuvo priimtas ir taikomas Teisingumo 
Teismo išaiškinimas, pateiktas Jaeger byloje. 

- Valstybių narių nuožiūra 

Žinoma, tai, kad direktyvoje numatomos galimybės nukrypti nereiškia, kad valstybės narės 
privalo taikyti kurią nors iš jų ar jas visas. Šis sprendimas priklauso nacionalinių valdžios 
institucijų kompetencijai. 

Išvados

Turima informacija nerodo, kad ginčijama nacionalinė priemonė prieštarautų Bendrijos teisei. 

                                               
1 Pradinis pasiūlymas COM(2004)607; redaguotas pasiūlymas, atsižvelgiant į Europos Parlamento nuomonę, 
COM(2005)246.



PE441.323v02-00 4/4 CM\817791LT.doc

LT

Pagal Darbo laiko direktyvą tikrai galima sutekti lankstumo ir nustatant minimalaus dieninio 
poilsio laiką, ir dieninio poilsio trukmę naktiniams darbuotojams, pavyzdžiui, kai darbuotojai 
gyvena toli nuo savo darbo vietos.  

Tačiau tai, kad direktyvoje numatomos nukrypti leidžiančios nuostatos, dar nereiškia, kad 
valstybė narė privalo taikyti visas ar kai kurias iš jų. Jeigu minimalūs teisiniai direktyvos 
reikalavimai yra veiksmingai įvykdyti, nacionalinės valdžios institucijos sprendžia, kaip 
konkrečiai direktyva turėtų būti praktiškai įgyvendinama. Komisija dažnai pabrėžia, kaip 
svarbu derinti profesinį ir šeimos gyvenimą, tačiau Darbo laiko direktyvoje šiuo atžvilgiu 
nenustatyti jokie teisiniai reikalavimai. 

Ši peticija yra susijusi su nacionalinių valdžios institucijų kompetencijai priklausančiais 
klausimais."


