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Temats: Lūgumraksts Nr. 0325/2012, ko iesniedza Austrijas valstspiederīgais 
Wolfgang Semrad, par Darba laika direktīvu

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs apstiprina, ka Darba laika direktīvā (Eiropas Parlamenta un Padomes 
2003. gada 4. novembra Direktīva 2003/88/EK par konkrētiem darba laika organizēšanas 
aspektiem) noteikts, ka brīvprātīgo nostrādātās darba stundas ir attiecināmas uz parasto darba 
laiku. Saskaņā ar viņa pausto tas nozīmētu, ka brīvprātīgajiem būtu jāpārtrauc savas darbības, 
tiklīdz būtu sasniegts maksimālais darba stundu skaits. Lūgumraksta iesniedzējs uzskata, ka 
tas varētu radīt starpgadījumus, un pieprasa izdarīt grozījumus direktīvā.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2012. gada 2. jūlijā. Komisijai lūgts sniegt informāciju saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2014. gada 31. janvārī

Darba laika direktīvā noteikti kopēji minimālie standarti darba ņēmēju veselības aizsardzībai 
un drošībai visās dalībvalstīs, tostarp paredzēts darba laika ierobežojums (ne vairāk kā vidēji 
48 stundas nedēļā, ietverot virsstundu darba laiku), obligāti ikdienas un iknedēļas atpūtas 
laikposmi, kā arī vismaz četras nedēļas ilgs apmaksāts ikgadējs atvaļinājums.

Saistībā ar jautājumu par to, vai brīvprātīgie ugunsdzēsēji atbilstīgi Darba laika direktīvai 
uzskatāmi par darba ņēmējiem, būtu jānorāda, ka saskaņā ar Eiropas Savienības Tiesas 
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spriedumu Isère lietā1 jēdzienam „darba ņēmējs” Darba laika direktīvā ir īpaša nozīme, kas 
raksturīga ES tiesību aktiem. Taču, lai gan darba attiecību būtiska iezīme ir tāda, ka „persona 
noteiktā laika posmā citas personas interesēs un šīs personas vadībā sniedz pakalpojumus, 
par kuriem tā saņem atalgojumu”, jēdziens jādefinē saskaņā ar darba attiecības 
raksturojošiem objektīviem kritērijiem, ņemot vērā attiecīgo personu tiesības un pienākumus. 
Tiesa lēma, ka darba ņēmēja jēdzienu kvalificē valsts tiesa un ka tai, kvalificējot šo jēdzienu, 
jābalstās uz objektīviem kritērijiem un kopumā jānovērtē visi tās izskatāmās lietas apstākļi, 
ņemot vērā gan attiecīgās darbības raksturu, gan attiecīgo pušu savstarpējās attiecības. 
Tādējādi tas, vai brīvprātīgais ugunsdzēsējs uzskatāms par darba ņēmēju saskaņā ar Darba 
laika direktīvu, ir atkarīgs no piemērojamos dalībvalsts tiesību aktos paredzētā darba laika 
režīma, kā arī prakses un faktiskajiem apstākļiem.

Katrā ziņā Darba laika direktīva paredz ievērojamu rīcības brīvību, kas pielāgota dažādu 
darbību veidu vajadzībām. Piemēram, ievērojot dažus nosacījumus, neatliekamās palīdzības 
dienestos strādājošajiem minimālo atpūtas laiku var daļēji vai pilnībā atlikt un ārkārtas 
izņēmuma gadījumos direktīvas galveno noteikumu piemērošanu var uz laiku pārtraukt. 
Direktīvas 17. panta 2. punkta un 3. punkta c) apakšpunkta iii) punkta noteikumi patiešām 
paredz, ka var izdarīt atkāpes attiecībā ikdienas un iknedēļas atpūtas laikposmiem, kā arī, 
nosakot bāzes laikposmus, lai aprēķinātu vidējo darba laiku nedēļā ugunsdzēsības un civilās 
aizsardzības jomā strādājošajiem. Tādējādi saskaņā ar Darba laika direktīvu ugunsdzēsējiem 
nav jāpārtrauc darbs, tiklīdz sasniegts maksimālais stundu skaits.

Nobeigumā būtu jānorāda, ka patlaban tiek veikts sīks ietekmes novērtējums par Darba laika 
direktīvas iespējamo pārskatīšanu, kas cita starpā nodrošinās iespēju panākt lielāku skaidrību 
attiecībā uz pašreizējo situāciju un noteikumiem, kas piemērojami atsevišķiem darba 
ņēmējiem, kas strādā konkrētās jomās, piemēram, brīvprātīgajiem ugunsdzēsējiem, lai 
saglabātu neatliekamās palīdzības dienestu darba efektivitāti 24 stundas diennaktī.

Secinājums

Tādējādi tas, vai brīvprātīgais ugunsdzēsējs uzskatāms par darba ņēmēju saskaņā ar Darba 
laika direktīvu, ir atkarīgs no piemērojamos dalībvalsts tiesību aktos paredzētā darba laika 
režīma, kā arī prakses un faktiskajiem apstākļiem.

Katrā ziņā Darba laika direktīvā paredzēta atkāpe attiecībā uz ugunsdzēsības un civilās 
aizsardzības dienestos strādājošajiem, kas ļauj atlikt atpūtas laikposmus. Tādējādi saskaņā ar 
Darba laika direktīvu ugunsdzēsējiem nav jāpārtrauc darbs, tiklīdz sasniegts maksimālais 
stundu skaits.

Saistībā ar patlaban veikto ietekmes novērtējumu par direktīvas iespējamo pārskatīšanu 
Komisija rūpīgi apsvērs šo konkrēto brīvprātīgo ugunsdzēsēju situāciju un meklēs iespējas 
atbilstīgi saglabāt un nostiprināt elastīgumu, kas 24 stundas diennaktī strādājošajiem 
neatliekamās palīdzības dienestiem vajadzīgs sava darba organizēšanai.

                                               
1 Spriedums lietā C-428/09, Union syndicale Solidaires Isère pret premjerministru un citiem, ECR I-09961.


