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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 1500/2012, ko Zakladna odborova organizacia sestier a 
porodnych asistentiek pri FNsP Zilina, Zakladna Odborova organizacia FNsP 
Zilina a Slovenske lekarske odbory pri FNsP Zilina vārdā iesniedza Slovākijas 
valstspiederīgās Monika Kavecka, Jozefina Sukenikova un valstspiederīgais Peter 
Blasko un kam pievienoti 3 paraksti, par darba laiku un darba iekšējo organizāciju 
FNsP Zilina

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzēji, kas pārstāv medmāsu arodbiedrības, veselības un sociālo lietu 
arodbiedrību un ārstu arodbiedrību, apstrīd Žilinas slimnīcas direktora vienpusējo lēmumu 
mainīt slimnīcas nodaļu iekšējos noteikumus un darba laiku. Ņemot vērā, ka šis rīkojums 
viņiem tika paziņots, iepriekš ar viņiem neapspriežoties, viņi to uzskata par spēkā neesošu. 
Viņi apstrīd arī darba laika nevienmērīgo sadalījumu, kas ir pretrunā spēkā esošajiem tiesību 
aktiem. Viņi lūdz EP iejaukties.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2013. gada 30. aprīlī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2013. gada 28. augustā

Lūgumraksta iesniedzēji uzstāj, ka Žilinas slimnīcas direktora vienpusējais 2012. gada 
24. oktobra lēmums nav spēkā, jo ar to ir mainīti iekšējie noteikumi par organizācijas darba 
laiku slimnīcas nodaļās, iepriekš par to nevienojoties ar darbinieku pārstāvjiem, un šāda rīcība 
ir pretrunā Slovākijas Darba kodeksam. It īpaši lūgumraksta iesniedzēji apstrīd nevienlīdzīgo 
darba laika sadalījumu, izmaiņas attiecībā uz vienošanās ceļā pieņemtajiem noteikumiem par 
avārijas dienestu darbu un virsstundām. 
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ES līmenī Darba laika direktīva (2003/88/EK) reglamentē konkrētus darba laika aspektus, 
tostarp virsstundas un dežūras laiku. Darba laika direktīva nosaka kopējus obligātos 
standartus darbinieku veselības un drošības aizsardzībai visās dalībvalstīs, tostarp nedēļas 
darba laika ierobežojumu (vidēji ne vairāk kā 48 stundas, ieskaitot jebkuras virsstundas, 
saskaņā ar šīs direktīvas 6. pantu) un minimālo ikdienas atpūtu (vismaz 11 stundu ilgs 
nepārtraukts atpūtas laiks katrā 24 stundu laikposmā saskaņā ar šīs direktīvas 3. pantu) un 
nedēļas atpūtas laiku (24 stundu obligāts nepārtraukts atpūtas laikposms plus 11 stundu 
ikdienas atpūta saskaņā ar šīs direktīvas 5. pantu).  Saskaņā ar Eiropas Savienības Tiesas 
(EST) judikatūru (piemēram, lietu C-303/98, SIMAP, C-151/02, Jaeger un lietu C-14/04, 
Dellas) laiks, ko darbinieki pavada dežūrā, kurā ir nepieciešama darbinieku fiziska klātbūtne 
darbavietā, ir pilnībā uzskatāms par darba laiku, nevis atpūtas laiku. Laiku, kurā darbiniekiem 
ir jābūt pieejamiem, bet kurā viņu fiziska klātbūtne darbavietā nav nepieciešama, nav pilnībā 
jāuzskata par darbalaiku. Tomēr tādā gadījumā viss laiks, kas saistīts ar pakalpojumu faktisku 
sniegšanu, atbildot uz izsaukumu, būtu jāuzskata par darbalaiku.

Tomēr Darba laika direktīvā nav noteikumu par darba laika nevienlīdzīgu sadalījumu. 
Direktīva arī neparedz, kādā veidā starp darba devēju un darba ņēmēju būtu jāorganizē 
izmaiņu veikšana attiecībā uz darba laika sadalījumu, virsstundām vai neatliekamās palīdzības 
pakalpojumu sniegšanu. Tādēļ ES tiesību akti neaizliedz lūgumrakstā minēto darba laika 
sadalījuma kārtību, ja vien ir ievēroti Darba laika direktīvā paredzētie darba laika 
ierobežojumi un minimālais atpūtas laiks. Lūgumrakstā nav minēta nekāda informācija par 
darba laiku, ko paredz direktora lēmums, tādēļ Komisijas dienestiem nav nepieciešamās 
informācijas, lai izvērtētu, vai šāds darba laika sadalījums ir saskaņā ar Darba laika direktīvu.

Papildus būtu jāatzīmē, ka Direktīva 2002/14/EK, ar ko izveido vispārēju sistēmu darbinieku 
informēšanai un uzklausīšanai Eiropas Kopienā1, nosaka, ka darba devējam jāīsteno darba 
ņēmēju pārstāvju informēšana un uzklausīšana par lēmumiem, kas var izraisīt būtiskas 
izmaiņas darba organizācijā vai darba attiecībās2. Šī direktīva ir transponēta Slovākijas iekšējā 
tiesību sistēmā3.  Dalībvalstu iestāžu, tostarp tiesu, kompetencē ir nodrošināt, lai valstu tiesību 
aktus, kuros šī direktīva ir transponēta, konkrētais darba devējs pareizi un efektīvi piemērotu, 
ņemot vērā katra gadījuma konkrētos apstākļus. 

Secinājumi

Direktīva 2003/88/EK par darba laiku neaizliedz lūgumrakstā minēto darba laika sadalījuma 
kārtību, ja vien ir ievēroti šajā direktīvā paredzētie darba laika ierobežojumi un minimālais 
atpūtas laiks. Lūgumrakstā nav sniegta nepieciešamā informācija, kas ļautu Komisijas 
dienestiem izvērtēt, vai tas attiecas uz šo gadījumu.

                                               
1Eiropas Parlamenta un Padomes 2002. gada 11. marta Direktīva 2002/14/EK, ar ko izveido vispārēju sistēmu 
darbinieku informēšanai un uzklausīšanai Eiropas Kopienā, OV L 80, 23.3.2002., 29. lpp.
2 Direktīvas 2002/14/EK 4. panta 2. punkta c apakšpunkts.
3 Sk. Komisijas dienestu darba dokumentu, kas pievienots Komisijas Paziņojumam par Direktīvas 2002/14/EK 
piemērošanas Eiropas Savienībā pārskatīšanu (SEC/2008/0334 galīgā redakcija), kas pieejams: http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52008SC0334:EN:NOT.
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Direktīva 2002/14/EK, ar ko izveido vispārēju sistēmu darbinieku informēšanai un 
uzklausīšanai Eiropas Kopienā, ir transponēta Slovākijas iekšējā tiesību sistēmā, un tas 
nozīmē, ka atbildīgas par to, lai konkrētais darba ņēmējs pareizi un efektīvi piemērotu valsts 
tiesību aktus, kuros šī direktīva transponēta, ir kompetentās valsts iestādes, tostarp tiesas.

Tā kā lūgumraksta iesniedzēji apgalvo, ka direktora lēmums ir pretrunā valsts tiesību aktiem, 
viņi tiek aicināti vērsties valsts tiesu sistēmā saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem.


