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1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas aiškina, kad Darbo laiko direktyvoje (2003 m. lapkričio 4 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyva 2003/88/EB dėl tam tikrų darbo laiko organizavimo aspektų) 
nustatyta, jog savanorių darbo valandos priskiriamos reguliariam darbo laikui. Pasak jo, tai 
turėtų reikšti, kad savanoriai turėtų nutraukti darbą, kai tik pasiekiamas maksimalus darbo 
valandų skaičius. Peticijos pateikėjas aiškina, kad dėl to gali įvykti nelaimingų atsitikimų. Jis 
prašo iš dalies keisti direktyvą.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2012 m. liepos 2 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją (pagal 
Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2014 m. sausio 31 d.

„Darbo laiko direktyvoje nustatyti bendri minimalūs darbuotojų sveikatos ir saugos standartai 
visose valstybėse narėse, įskaitant darbo laiko ribas (vidutinis darbo laikas yra ne ilgesnis kaip 
48 valandos per savaitę, įskaitant visus viršvalandžius), minimalų dienos ir savaitės poilsį ir 
bent 4 savaičių mokamas kasmetines atostogas.

Dėl klausimo, ar Darbo laiko direktyvoje ugniagesiai savanoriai laikomi darbuotojais, reikėtų 
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pažymėti, kad remiantis Europos Sąjungos Teisingumo Teismo sprendimu Isère byloje1, šioje 
direktyvoje nurodyta darbuotojo sąvoka pagal ES teisės aktus turi savarankišką reikšmę.
Tačiau, nors pagrindinis darbo santykių požymis yra tas, kad „asmuo tam tikrą laiką kito 
asmens naudai ir jo vadovaujamas teikia tam tikras paslaugas, už kurias gauna atlyginimą“, ši 
sąvoka turi būti apibrėžta remiantis objektyviais darbo santykius apibūdinančiais kriterijais, 
atsižvelgiant į atitinkamų asmenų teises ir pareigas. Teisingumo Teismas nusprendė, kad 
nacionalinis teismas, privalantis kvalifikuoti darbuotojo sąvoką, turi remtis objektyviais 
kriterijais ir visapusiškai įvertinti visas jo nagrinėjamos bylos aplinkybes, susijusias su 
vykdomos veiklos pobūdžiu ir santykiu tarp minėtų šalių. Todėl tai, ar ugniagesys savanoris 
patenka į Darbo laiko direktyvos taikymo sritį kaip „darbuotojas“, priklausys nuo 
nacionalinės teisės aktais reglamentuojamos darbo tvarkos, praktikos bei konkrečių 
aplinkybių.

Bet kuriuo atveju Darbo laiko direktyvoje numatytas didelis lankstumas, pritaikytas įvairių 
veiklos sričių poreikiams. Pavyzdžiui, pagalbos tarnybose, atsižvelgiant į tam tikras sąlygas, 
minimalų poilsį galima atidėti, atidedant visą laikotarpį arba jo dalį, ir pagrindinių šios 
direktyvos nuostatų taikymas, ypač ekstremalių situacijų atveju, gali būti laikinai sustabdytos.
Iš tiesų direktyvos 17 straipsnio 2 dalyje ir 3 dalies c punkto iii papunktyje numatyta, kad gali 
būti leidžiama nukrypti nuo dienos ir savaitės poilsio laiko reikalavimų, taip pat nustatant 
atskaitos laikotarpius vidutinei priešgaisrinės ir civilinės apsaugos darbuotojų darbo savaitės 
trukmei apskaičiuoti. Todėl Darbo laiko direktyvoje nereikalaujama, kad ugniagesiai kuo 
greičiau nutrauktų savo darbą, kai tik pasiekiamas maksimalus darbo valandų skaičius.

Galiausiai, reikia pažymėti, kad šiuo metu rengiamas išsamus poveikio vertinimas dėl 
galimybės peržiūrėti Darbo laiko direktyvą, kuris, inter alia, suteiks galimybę aiškiau įvertinti 
situaciją ir taisykles, taikomas tam tikriems specifinių sričių darbuotojams, kaip antai 
ugniagesiams savanoriams, siekiant išsaugoti visą parą veikiančių pagalbos tarnybų 
veiksmingumą.

Išvada

Ar ugniagesys savanoris patenka į Darbo laiko direktyvos taikymo sritį kaip „darbuotojas“, 
priklauso nuo nacionalinės teisės aktais reglamentuojamos darbo tvarkos, praktikos bei 
konkrečių aplinkybių.

Bet kuriuo atveju Darbo laiko direktyvoje numatytos nukrypti leidžiančios nuostatos, skirtos 
priešgaisrinės ir civilinės apsaugos tarnyboms, kuriomis vadovaujantis poilsio laiką galima 
atidėti. Todėl Darbo laiko direktyvoje nereikalaujama, kad ugniagesiai kuo greičiau nutrauktų 
savo darbą, kai tik pasiekiamas maksimalus darbo valandų skaičius.

Atsižvelgdama į tai, kad šiuo metu atliekamas poveikio vertinimas dėl galimybės peržiūrėti 
Darbo laiko direktyvą, Komisija atidžiai išnagrinės šią konkrečią ugniagesių savanorių 
situaciją ir sieks išsaugoti bei atitinkamai padidinti lankstumą, kuris būtinas visą parą 
veikiančioms pagalbos tarnyboms organizuojant savo darbą.“

                                               
1 Byla C-428/09, „Union syndicale Solidaires Isère prie Premier ministre ir kt.“; Rink. p. I-09961.


