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Temats: Lūgumraksts Nr. 1402/2012, ko iesniedza Bulgārijas valstspiederīgais Petur 
Stoyanov, par iespējamiem trūkumiem darba apstākļu pārbaudē Kiprā

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs iebilst pret darba apstākļiem un darba drošības un veselības 
aizsardzības pārbaužu standartiem Kiprā un norāda, ka viņa sievai, kas bija ceturtajā 
grūtniecības mēnesī, bija jāstrādā 17 stundu dienā; tas radīja virkni komplikāciju, un viņu 
bērns piedzima ar bērnu cerebrālo trieku. Lūgumraksta iesniedzējs ļoti kritiski vērtē dzemdību 
nama apstākļus, norādot, ka tikai 2 ārsti apskatīja 150 grūtnieces un netika veiktas nekādas 
atsevišķo gadījumu sīkas analīzes.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2013. gada 8. aprīlī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2013. gada 19. decembrī

ES līmenī Direktīvas 92/85/EEK mērķis ir nodrošināt veselības aizsardzību un drošību darbā 
grūtniecēm, sievietēm pēcdzemdību periodā un sievietēm, kas baro bērnu ar krūti. Direktīvas I 
un II pielikumā atrodams neizsmeļošs to faktoru uzskaitījums, kuru iedarbībai grūtnieces 
pakļaut nedrīkst. Turklāt grūtnieces aizliegts nodarbināt pazemes raktuvēs. Direktīvas 6. panta 
1. punkts nosaka, ka grūtniecēm nekādos apstākļos nedrīkst likt veikt pienākumus, kuri 
saskaņā ar novērtējuma rezultātiem saistīti ar risku vai kuri varētu apdraudēt grūtnieces 
veselību. Direktīva transponēta 2002. gada Kipras Maternitātes aizsardzības likumā N.64 
(I)/2002 un 2002. gada Maternitātes aizsardzības noteikumos (darba drošība un veselības 
aizsardzība) P.I.(255/2002). Otrajā no minētajiem tiesību aktiem transponēts arī direktīvas 
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6. panta 1. punkts. Maternitātes aizsardzības noteikumu 3. pantā par darba drošību un 
veselības aizsardzību teikts, ka darba devējam jāveic vajadzīgie pasākumi riska novēršanai, 
mainot strādājošu grūtnieču darba apstākļus vai darba laiku.

Tomēr direktīvā nav nedz noteikti konkrēti darba laika ierobežojumi, nedz minēti nosacījumi 
attiecībā uz darba apstākļu pārbaužu un grūtnieču veselības valsts aprūpes kvalitāti. 
Direktīvas 2003/88/EK par konkrētiem darba laika organizēšanas aspektiem (Darba laika 
direktīva) 3. pantā noteikts minimālais ikdienas atpūtas laiks: „Dalībvalstis veic vajadzīgos 
pasākumus, lai nodrošinātu, ka katram darba ņēmējam ir tiesības uz obligātu nepārtrauktu 
11 stundu atpūtas laiku katrā 24 stundu laikposmā”. Turklāt direktīvas 5. pantā noteikts, ka 
katrās septiņās dienās katrs darba ņēmējs ir tiesīgs uz vismaz 24 stundu nepārtrauktu atpūtas 
laikposmu plus 11 stundu ikdienas atpūtu, kā minēts 3. pantā. Saskaņā ar 17. pantu 
gadījumos, kas minēti 17. panta 3. un 4. punktā, pieļaujamas atkāpes no direktīvas 3. un 
5. pantā noteiktā ar stingru nosacījumu, ka „attiecīgiem darba ņēmējiem piešķir līdzvērtīgus 
kompensējošus atpūtas laikposmus”. Lietā C-151/02 Landeshauptstadt Kiel/Norbert Jaeger
(Krājums 2003, I-8389. lpp.) Eiropas Savienības Tiesa nolēma, ka šādiem atpūtas 
laikposmiem „jāseko tūlīt pēc neitralizējamā [virsstundu] darba laika” (94. punkts). Turklāt 
direktīvas 13. pants nosaka, ka „dalībvalstis veic vajadzīgos pasākumus, lai nodrošinātu, ka 
darba devējs, kurš ir paredzējis organizēt darbu noteiktā veidā, ievēro vispārējos principus 
darba pielāgošanai darba ņēmējiem” un drošības un veselības aizsardzības prasības, jo īpaši 
attiecībā uz pārtraukumiem darba laikā. Darba laika direktīva ir transponēta Kipras 
2002. gada Likumā par darba laika organizēšanu.

Lūgumraksta iesniedzējs norāda, ka „tāds darba ritms [17 stundu dienā] piepeši tika pārtraukts 
pēc divām nedēļām”. Nav pilnībā skaidrs, vai tas nozīmē, ka attiecīgā darba ņēmēja strādāja 
vairākas dienas pēc kārtas pa 17 stundām dienā, vai to, ka līdzvērtīgs kompensējošs atpūtas 
laiks tika piešķirts pēc katras 17 stundu maiņas. Tāpēc trūkst pietiekamas informācijas, kas 
ļautu precīzi noteikt, vai šajā gadījumā vērojama neatbilstība Darba laika direktīvas 
nosacījumiem attiecībā uz minimālo ikdienas un iknedēļas atpūtas laiku un līdzvērtīga 
kompensējoša atpūtas laika piešķiršanu un ilgumu. Jebkurā gadījumā, pat ja pastāvētu 
neatbilstība, no lūgumraksta izriet, ka gadījums attiecas uz privātu darba devēju un tā 
risinājums meklējams pašas dalībvalsts līmenī. Komisijas dienestu kompetencē ir izskatīt 
sūdzības pret dalībvalstīm vai dalībvalstu iestādēm, kuras nepilda savus pienākumus, ko tām 
uzdod ES tiesību akti. ES tiesību akti tiek precīzi transponēti dalībvalstu tiesību aktos, lai 
nodrošinātu dalībvalstu iedzīvotāju tiesību tiešu aizsardzību ar attiecīgās valsts darba tiesību 
aizsardzības iestāžu (tostarp dažādu tiesu iestāžu) starpniecību, ja privātā sektora darba devējs 
neievēro darba ņēmēja tiesības.

Regulējums attiecībā uz darba apstākļu pārbaužu kvalitāti ES līmenī nepastāv, jo noteikt 
kārtību, kādā īstenojami un uzraugāmi darba apstākļi katrā dalībvalstī, ir attiecīgās dalībvalsts 
kompetencē.

Secinājums

No lūgumraksta nav konstatējams, ka būtu pārkāpta Direktīva 92/85/EEK. 
Direktīva 92/85/EEK ir pienācīgi transponēta Kipras tiesību aktos. Ja darba devējs pārkāpj 



CM\1015864LV.doc 3/3 PE527.879v01-00

LV

dalībvalsts tiesību aktus, personai, kuras tiesības ir pārkāptas, ir jāvēršas pēc palīdzības 
saskaņā ar attiecīgās valsts tiesību aktiem. 

Lūgumrakstā nav pietiekami daudz informācijas, kas ļautu precīzi noteikt, vai šajā gadījumā 
vērojama neatbilstība Darba laika direktīvas noteikumiem attiecībā uz minimālo ikdienas un 
iknedēļas atpūtas laiku un līdzvērtīga kompensējoša atpūtas laika piešķiršanu un ilgumu, ja 
piemērojamas direktīvas 17. panta 3. un 4. punktā minētās atkāpes. Jebkurā gadījumā — kā 
norādīts iepriekš — ja darba devējs pārkāpj dalībvalsts tiesību aktus, personai, kuras tiesības 
ir pārkāptas, ir jāvēršas pēc palīdzības saskaņā ar attiecīgās valsts tiesību aktiem.


