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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 1071/2016, ko Fédération Autonome des Sapeurs-Pompiers 
professionnels et des personnels administratifs, techniques et spécialisés vārdā 
iesniedza Francijas valstspiederīgais André Goretti, par profesionālo 
ugunsdzēsēju darba laiku

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs atsaucas uz savu iepriekšējo lūgumrakstu par šo pašu tematu, ko 
slēdza 2015. gada martā pēc tam, kad tika saņemta Komisijas nostāja, kurā teikts, ka, izdarot 
ar dekrētu pieņemtus grozījumus attiecīgajā Francijas tiesību aktā, ir labota situācija 
attiecīgajā dalībvalstī saistībā ar ES tiesību aktiem par darba laika organizēšanu. Tomēr 
lūgumraksta iesniedzējs apgalvo, ka Tiesas spriedums lietā C-180/14 Eiropas 
Komisija/Grieķijas Republika ir bijis pretrunā Komisijas nostājai. Tāpēc minētā nostāja būtu 
jāpārskata un pret Franciju būtu jāsāk jauna tiesvedība par Direktīvas 2003/88/EK 
neievērošanu.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2017. gada 11. janvārī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 216. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2017. gada 30. augustā

No šīs pašas personas iepriekš saņemtais lūgumraksts par šo pašu tematu (Nr. 762/2011) bija 
iekļauts pienākumu neizpildes procedūrā pret Franciju (reģistrēta ar atsauces numuru 
NIF 2006/4581) par profesionālo ugunsdzēsēju darba laiku. Pēc tam, kad bija sākta 
pienākumu neizpildes procedūra, Francijas iestādes piemērojamo tiesību aktu (2013. gada 
18. decembra Dekrēts Nr. 2013-1186, ar kuru grozīja Dekrētu Nr. 2001/1382) grozīja. Grozīto 
tiesību aktu atzina par atbilstīgu ES tiesību aktiem. Tādēļ Komisija 2014. gada 20. februārī 
pienākumu neizpildes procedūru slēdza.
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Tomēr tagad lūgumraksta iesniedzējs apgalvo, ka Eiropas Savienības Tiesas spriedums 
lietā C-180/14 Eiropas Komisija/Grieķijas Republika bijis pretrunā Komisijas nostājai. Tāpēc 
minētā nostāja būtu jāpārskata un pret Franciju būtu jāsāk jauna tiesvedība par 
Direktīvas 2003/88/EK neievērošanu. 

Komisijas dienesti izvērtēja ietekmi, kāda spriedumam lietā C-180/14 Komisija/Grieķijas 
Republika varētu būt uz konkrētā tiesību akta atbilstību. Tie secināja, ka nav radušies nekādi 
jauni aspekti, kas attaisnotu lēmumu atsākt pienākumu neizpildes procedūru, kura, 
pamatojoties uz to, ka konkrētais tiesību akts ticis grozīts, jau ir slēgta.

4. Komisijas atbilde (REV), kas saņemta 2019. gada 21. maijā

Reaģējot uz Komisijas sākotnējiem komentāriem saistībā ar šo lūgumrakstu, kuri 
Parlamentam tika nosūtīti 2017. gada augustā, lūgumraksta iesniedzējs sniedza papildu 
informāciju un skaidrojumus. Konkrēti, viņš norādīja, ka profesionālajiem ugunsdzēsējiem 
Francijā piemēro 24 stundas ilgas dežūras pienākumu, tādējādi pārkāpjot viņu tiesības uz 
ikdienas atpūtu, kompensējošo atpūtu, atpūtu, kas saistīta ar darbu naktīs, un iknedēļas atpūtu, 
ko garantē Darba laika direktīva1.

Secinājums

Komisija patlaban izskata lūgumraksta iesniedzēja sniegto informāciju un analizē tiesību 
aktus un noteikumus, ko Francijā piemēro profesionālajiem ugunsdzēsējiem, kuri veic dežūru 
24 stundu ilgās maiņās. Kad Komisija analīzi būs beigusi, tā informēs Parlamentu par saviem 
konstatējumiem un secinājumiem. 

1 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.–19. lpp.)


