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PRANEŠIMAS NARIAMS

Tema: Peticija Nr. 1500/2012 dėl darbo laiko ir vidinio darbo organizavimo, kurią 
„Zakladna odborova organizacia sestier a porodnych asistentiek pri FNsP 
Zilina“, „Zakladna Odborova organizacia FNsP Zilina“ ir „Slovenske 
lekarske odbory pri FNsP Zilina“ vardu pateikė Slovakijos piliečiai Monika 
Kavecka, Jozefina Sukenikova ir Peter Blasko, su 3 parašais

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjai, atstovaujantys slaugytojų profesinei sąjungai, sveikatos ir socialinių 
reikalų profesinei sąjungai ir gydytojų profesinei sąjungai, prieštarauja vienašaliam Žilinos 
ligoninės vadovo sprendimui, kuriuo jis pakeitė ligoninės skyrių vidaus taisykles ir darbo 
laiką. Atsižvelgdami į tai, kad apie šį įsakymą jiems pranešta prieš tai su jais 
nepasikonsultavus, peticijos pateikėjai mano, kad jis negalioja. Jie taip pat nepritaria 
nevienodam darbo laiko paskirstymui, kuriuo pažeidžiami galiojantys teisės aktai. Jie prašo 
EP įsikišti.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2013 m. balandžio 30 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
(pagal Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2013 m. rugpjūčio 28 d.

„Peticijos pateikėjai skundžiasi, kad Žilinos ligoninės direktoriaus 2012 m. spalio 24 d. 
priimtas vienašalis sprendimas negalioja, nes juo siekiama pakeisti ligoninės skyrių darbo 
laiko organizavimo vidaus taisykles, prieš tai negavus darbuotojų atstovų sutikimo, o tai 
prieštarauja Slovakijos darbo kodeksui. Visų pirma peticijos pateikėjai nesutinka su 
nevienodu darbo laiko paskirstymu, skubios pagalbos teikimo tvarkos ir viršvalandžių 
pakeitimu. 
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Komisijos pastabos 

ES lygmeniu Darbo laiko direktyva (2003/88/EB) reglamentuojami kai kurie darbo laiko 
aspektai, įskaitant viršvalandžius ir budėjimo laiką. Darbo laiko direktyvoje nustatyti visoms 
valstybėms narėms bendri minimalūs darbuotojų sveikatos apsaugos ir saugos standartai, 
įskaitant savaitės darbo laiko ribojimą (pagal direktyvos 6 straipsnį vidutiniškai – daugiausia 
48 val., įskaitant visus viršvalandžius) ir minimalų dienos (pagal direktyvos 3 straipsnį – bent 
11 valandų iš eilės per 24 val.) ir savaitės (pagal direktyvos 5 straipsnį – bent 24 val. 
nepertraukiamo poilsio ir 11 val. dienos poilsio) poilsio laiką. Pagal Europos Sąjungos 
Teisingumo Teismo (ESTT) praktiką (pvz., 2000 m. spalio 3 d. Sprendimas SIMAP
(C-303/98); 2003 m. rugsėjo 9 d. Sprendimas Jaeger (C-151/02) ir 2005 m. gruodžio 1 d. 
Sprendimas Dellas (C-14/04), visas budėjimui skirtas laikas, jeigu darbuotojai privalo fiziškai 
būti darbo vietoje, turi būti laikomas darbo, o ne poilsio laiku. Nebūtina darbo laiku laikyti 
viso laiko, per kurį su darbuotojais turi būti galima susisiekti, tačiau per kurį jiems nebūtina 
fiziškai būti darbo vietoje. Tačiau šiuo atveju visą laiką, susijusį su faktiniu paslaugų teikimu 
reaguojant į iškvietimą, reikėtų įskaičiuoti į darbo laiką.

Tačiau Darbo laiko direktyvoje nėra jokių nuostatų, susijusių su nevienodu darbo laiko 
paskirstymu. Direktyvoje taip pat nenurodyta, kaip darbuotojas ir darbdavys turėtų 
tarpusavyje susitarti dėl pokyčių, susijusių su darbo laiko paskirstymu, viršvalandžiais ar 
skubios pagalbos paslaugų teikimu. Todėl peticijoje nurodyta tvarka pagal ES teisę 
nedraudžiama, jeigu tik paisoma Darbo laiko direktyvoje nustatytų darbo laiko apribojimų ir 
minimalaus poilsio laiko. Peticijoje nepateikta jokios informacijos apie tai, kokios darbo 
valandos numatytos direktoriaus sprendime, todėl Komisijos tarnyboms trūksta būtinos 
informacijos įvertinti, ar tokios darbo valandos atitiktų Darbo laiko direktyvą.

Reikėtų pridurti, jog Direktyvoje 2002/14/EB, kuria nustatoma bendra darbuotojų 
informavimo ir konsultavimosi su jais sistema EB1, nustatyta, kad darbdavys turi teikti 
darbuotojų atstovams informaciją ir konsultuotis su jais dėl sprendimų, dėl kurių gali iš esmės 
pasikeisti darbo organizavimas arba sutartiniai santykiai2. Direktyva perkelta į Slovakijos 
vidaus teisės sistemą3. Kompetentingos nacionalinės institucijos, įskaitant teismus, turi 
užtikrinti, kad atitinkamas darbdavys teisingai ir veiksmingai taikytų nacionalinės teisės 
aktus, kuriais į nacionalinę teisę perkeliama direktyva, atsižvelgiant į kiekvieno konkretaus 
atvejo aplinkybes. 

Išvados

Direktyva 2003/88/EB dėl darbo laiko nedraudžiama peticijoje nurodyta tvarka, jeigu tik 
paisoma direktyvoje nustatytų darbo laiko apribojimų ir užtikrinamas minimalus poilsio 
laikas. Peticijoje nepateikta būtina informacija, kad Komisijos tarnybos galėtų įvertinti, ar taip 
yra.

                                               
12002 m. kovo 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2002/14/EB dėl bendros darbuotojų informavimo 
ir konsultavimosi su jais sistemos sukūrimo Europos bendrijoje (OL L 80, 2002 3 23, p. 29).
2 Direktyvos 2002/14/EB 4 straipsnio 2 dalies c punktas.
3 Žr. Komisijos darbinį dokumentą, pridėtą prie Komisijos komunikato dėl Direktyvos 2002/14/EB taikymo ES 
peržiūros (SEC/2008/0334 final), skelbiamą http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52008SC0334:LT:NOT
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Direktyva 2002/14/EB dėl darbuotojų informavimo ir konsultavimosi su jais perkelta į 
Slovakijos vidaus teisės sistemą, o tai reiškia, kad kompetentingos nacionalinės institucijos, 
įskaitant teismus, turi užtikrinti, kad atitinkamas darbdavys teisingai ir veiksmingai taikytų 
nacionalinės teisės aktus, kuriais direktyva perkelta į nacionalinę teisę.

Kalbant apie peticijos pateikėjų teiginį, kad direktoriaus sprendimas neatitinka nacionalinės 
teisės, peticijos pateikėjai raginami ginti savo teises nacionalinėje teisės sistemoje pagal 
taikytinus teisės aktus.“


