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PAZIŅOJUMS DEPUTĀTIEM

Lūgumraksts Nr. 0852/2005, ko iesniedza Ungārijas valstspiederīgais Nagy Gábor 
Budapeštas ugunsdzēsēju sindikāta un citu dalīborganizāciju vārdā un kam pievienoti 
276 paraksti, par darba laika tiesisko regulējumu

1. Lūgumraksta kopsavilkums 

Lūgumraksts Ungārijas ugunsdzēsēju sindikāta vārdā aizstāv ugunsdzēsēju darba laika 
organizāciju. Lūgumraksta iesniedzējs vērš uzmanību uz faktu, ka ungāru ugunsdzēsēju darba 
laiks ir visgarākais Eiropā, proti, 54 stundas nedēļā, taču viņu pamata darba alga ir uzskatāmi 
zemāka kā viņu Eiropas amata brāļiem, proti, 200-300 eiro mēnesī. Saskaņā ar viņa liecību
Ungārijas Republika nav ievērojusi atbilstošā direktīvā noteiktās saistības (Direktīva 
2003/88/EK). Uzskatot, ka pārrunas ar Ungārijas valdību līdz šim paliek neauglīgas un ka 
likums aizliedz ugunsdzēsējiem nedoties darbā, viņš vēršas pie Eiropas Parlamenta ar lūgumu 
pēc palīdzības šīs lietas atrisināšanā.

2. Pieņemamība 

Paziņots par pieņemamu 2006. gada 26. janvārī. Komisijai prasīja sniegt informāciju saskaņā 
ar Reglamenta 192. panta 4. punktu.

3. Komisijas atbilde saņemta 2007. gada 25. janvārī. 

Fakti 
Sūdzības iesniedzējs, Ungārijas valstspiederīgais, Ungārijas ugunsdzēsēju sindikāta 
priekšsēdētājs, apgalvo, ka Ungārijas likumdošana pārkāpj Direktīvu 2003/88/EK, kuras 
6. pantā neteikti konkrēti ugunsdzēsēju darba laika organizācijas aspekti.

Patiesi, atbilstoši sūdzības iesniedzēju liecībām, ungāru ugunsdzēsēji strādāja 54 stundas 
nedēļā, kas ir Direktīvas 2003/88/EK 6. panta nepārprotams pārkāpums. 

Turklāt, vadoties pēc sūdzības iesniedzēju liecībām, ungāru ugunsdzēsēju algas būtu 
jāuzskata par viszemākajām Eiropas Savienībā.
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Tā kā sarunas ar Ungārijas valdību nesniedz rezultātu un tā kā ugunsdzēsēji atbilstoši 
valsts likumdošanai nav tiesīgi piedalīties streikā, lūgumraksta iesniedzējs lūdz Eiropas 
Parlamenta palīdzību, lai nodrošinātu Eiropas likumdošanas ievērošanu attiecībā uz 
darba laiku.

Kopienas likums 

Attiecīgais darba laika jautājums 
Direktīvas 2003/88/EK 6. panta 2. punktā, kas attiecas uz konkrētiem 
ugunsdzēsēju darba laika organizācijas aspektiem, paredzēts, ka dalībvalstīm ir 
jāpieņem visi nepieciešamie mēri, lai vidējais darba laika ilgums katrā septiņu 
dienu periodā nepārsniegtu četrdesmit astoņas stundas, ieskaitot virsstundas. 

Darba laika ilgums ir noteikts 2. pantā kā „laika periods, kurā strādnieks atrodas 
darbā sava darba devēja rīcībā un izpilda savus dienesta pienākumus atbilstoši 
valsts likumdošanai un/vai valstu tiesību aktu praksei”. 

Atbilstoši 16. panta b) apakšpunktam, lai sekmētu 6. panta piemērošanu, 
dalībvalstis ir tiesīgas ieviest atsauces periodu, kura ilgums nedrīkst pārsniegt 
četrus mēnešus.

17. panta 1. un 3. punktā un 18. pantā pieļauta atkāpšanās no 16. panta 
noteikumiem atsevišķos tam paredzētos apstākļos. 

Gadījumos, ja notiek atkāpšanās no 16. panta noteikumiem, 19. pantā paredzēti šīs 
atkāpšanās ierobežojumi: tiesības uz atkāpšanos atsauces perioda laikā nedrīkst 
novest pie atsauces perioda ieviešanas, kas pārsniedz sešus mēnešus vai 
divpadsmit mēnešus, gadījumā, ja tas ir ieviests, pamatojoties uz kolektīvu 
vienošanos.

Attiecībā uz atlīdzību 
EK līguma 137. panta 5. punktā paredzēts, ka „iepriekš minētā panta priekšraksti 
neattiecās ne uz darba atlīdzību, ne uz asociāciju tiesībām, ne uz streiku vai 
lokauta tiesībām”. 

Tādējādi Kopienas līmenī nav neviena likumdošanas teksta, kas skar atalgojuma 
līmeni, kurš paliek tikai dalībvalstu kompetencē.

Analīze 

Attiecībā uz atbilstību Direktīvai 2003/88/EK 
Galvenais šajā sūdzībā izvirzītais jautājums ir noskaidrot, vai ugunsdzēsēju 
dežūras laiks viņu darba vietās ir jāuzskata par darba laiku direktīvas nozīmē. 

Eiropas Kopienu Tiesa patstāvīgas jurisprudences izpratnē attiecībā uz veselības 
aizsardzības nozari nosaka ar likumu, ka direktīva „jāizprot tādējādi, ka par dežūru 
jāuzskata laiks, ko ārsts izmanto atbilstoši noteikumiem, paredzošiem tā fizisku 
klātbūtni slimnīcā kā sava darba laika integrētu sastāvdaļu šīs direktīvas nozīmē,
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pat laikā, kad ieinteresētajam ir atļauts atpūsties savā darba vietā brīžos, kad viņa 
pakalpojumi netiek lūgti”.

Lūgumraksta iesniedzēja gadījumā atbilstoši Eiropas Kopienu Tiesas 
jurisprudencei darba laika ilgums, ieskaitot dežūras laiku un neparedzētu darbu, 
nedrīkstētu vidēji pārsniegt 48 stundas nedēļā. 

Taču atbilstoši lūgumraksta iesniedzēja sniegtajai informācijai viņa darba laiks 
pārsniedz direktīvā pieļauto darba laiku tā Eiropas Kopienu Tiesas interpretācijas 
ietvaros.

Tādējādi, ievērojot iepriekšminēto Eiropas Kopienu Tiesas likumdošanu, Komisija 
pārtrauca direktīvas priekšlikumu, kas paredz izdarīt grozījumus direktīvā 
Nr. 2003/88/EK. Šis priekšlikums ievieš divus jaunus jēdzienus — „dežūras laiks”
un „brīvie brīži dežūras laikā”. Atbilstoši priekšlikumam brīvie brīži dežūras laikā 
netiek uzskatīti par darba laiku direktīvas nozīmē. 

Ja likumdevēji akceptētu Komisijas priekšlikumu, būtu iespējams ieviest sūdzētāja 
prasībām atbilstošu darba laiku, kas atbilst Kopienas likumdošanai.

Valsts jurisprudencei visā tas kopumā, gadījumos, ja pie tās ir vērsusies kāda 
privātpersona, cik iespējams, jābūt saskaņotai ar savas valsts tiesību vērtējuma 
pilnvarām, lai piemērotu kādu noteiktu direktīvu, vajadzētu sniegt papildu 
interpretāciju valsts likumam un nodrošināt tā piemērošanu atbilstoši Kopienas 
tiesību prasībām.

Attiecībā uz atlīdzību 
Šis jautājums stingri izriet no valsts likuma un neprasa komentārus no Komisijas puses. 
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