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Temats: Lūgumraksts Nr. 1231/2007, ko iesniedza Spānijas valstspiederīgais R. G. S., par 
noteikumiem, kas reglamentē Navarras policistu darba apstākļus, un to 
neatbilstību Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2003/88/EK burtam un 
garam attiecībā uz atsevišķiem darba laika organizācijas aspektiem.

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs apgalvo, ka noteikumi, kas reglamentē Navarras policistu darba 
apstākļus (RPCPN), neatbilst Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2003/88/EK 
noteikumiem attiecībā uz atsevišķiem darba laika organizācijas aspektiem, jo īpaši iknedēļas 
atpūtas laiku. Lūgumraksta iesniedzējs arī norāda, ka Spānijas policistu darba apstākļi jau ir 
bijis temats Eiropas Kopienu Tiesā izskatītai lietai (lieta C-132/04 — Eiropas Kopienu 
Komisija / Spānijas Karaliste), kurā Tiesa atzina, ka attiecībā uz valsts pārvaldes iestāžu 
personālu, kurš nav civilie darbinieki, Spānijas Karaliste, savos valsts tiesību aktos nepilnīgi 
transponējot Padomes Direktīvas 89/381/EEK par pasākumiem, kas ieviešami, lai uzlabotu 
darba ņēmēju drošību un veselības aizsardzību darbā, 2. panta 1. un 2. punktu, kā arī 4. pantu, 
nav izpildījusi saistības, kuras tai uzliek šī direktīva. Tādēļ lūgumraksta iesniedzējs lūdz 
Eiropas Parlamentu rīkoties, lai nodrošinātu, ka noteikumi, kas reglamentē Navarras policistu 
darba apstākļus, tiktu saskaņoti ar atbilstīgajiem ES noteikumiem. 

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2008. gada 18. aprīlī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 192. panta 4. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2008. gada 25. novembrī.

Lūgumraksts



PE416.436v01-00 2/4 CM\756229LV.doc

LV                         Ārējais tulkojums

Lūgumraksta iesniedzējs apgalvo, ka noteikumi, kas reglamentē Navarras policistu darba 
apstākļus, neatbilst Darba laika direktīvas 1  noteikumiem attiecībā uz minimālo iknedēļas 
atpūtas laiku. 

Viņš paskaidro, ka saskaņā ar spēkā esošajiem noteikumiem policistiem ir tiesības uz 
„iknedēļas atpūtas laiku”, kas nepārtraukti ilgst vismaz 24 stundas. Tomēr atpūtas laiks var 
tikt piešķirts dažādās nedēļas dienās. Piemēram, ja 1. nedēļā policista 24 stundu iknedēļas 
atpūtas laiks ir pirmdienā, nākamais atpūtas laiks viņam var tikt piešķirts 2. nedēļas svētdienā. 
Tādējādi var izveidoties situācija, ka policistam starp iknedēļas atpūtas laikposmiem ir 
jāstrādā 12 dienas pēc kārtas. 

(Bet lūgumraksta iesniedzējs nenorāda, ka būtu problēmas saistībā ar obligāto dienas atpūtas 
laiku, ko garantē direktīvas 3. pants (nepārtraukts 11 stundu atpūtas laiks katrā 24 stundu 
laikposmā). Tādēļ tiek pieņemts, ka dienas atpūtas laiks ir nodrošināts saskaņā ar direktīvas 
noteikumiem.)  

Lūgumraksta iesniedzējs norāda, ka saskaņā ar Eiropas Kopienu Tiesas nesenajiem 
spriedumiem Darba laika direktīva attiecas uz policistu normālo ikdienas darbu; un apgalvo, 
ka, ieviešot pašreizējo atpūtas laika pārcelšanas sistēmu, ir pārprasts Darba laika direktīvas 
mērķis un ka šī sistēma veicina policistu noguruma uzkrāšanos starp iknedēļas atpūtas laikiem, 
un tas ir pretrunā darba ņēmēju drošības un veselības aizsardzības principiem.   

Komisijas komentāri par lūgumrakstu

 a) atbilstošie Kopienas tiesību akti

Iknedēļas atpūtas laiks saskaņā ar Darba laika direktīvas 5. pantu ir obligāta prasība, kas 
noteikta, lai aizsargātu darba ņēmēju drošību un veselību.

Lūgumraksta iesniedzējam ir taisnība, ka Darba laika direktīva attiecas uz policijas un avārijas 
dienestu normālo ikdienas darbu. Saskaņā ar Eiropas Kopienu Tiesas spriedumu parastos 
noteikumus var nepiemērot tikai ārkārtas gadījumos un gadījumos, kad parasto noteikumu 
piemērošana apgrūtinātu iespēju īstenot nozīmīgus pasākumus kopienas aizsardzībai pret 
nopietnām briesmām2.

Darba laika direktīvas 5. pants nosaka: 

„Dalībvalstis veic vajadzīgos pasākumus, lai nodrošinātu, ka katrās septiņās dienās katrs 
darba ņēmējs ir tiesīgs uz 24 stundu obligātu nepārtrauktu atpūtas laikposmu plus 11 stundu 
ikdienas atpūtu, kā minēts 3. pantā.

                                               
1 Eiropas Parlamenta un Padomes 2003. gada 4. novembra Direktīva 2003/88/EK par konkrētiem darba laika 

organizēšanas aspektiem, OV L 299, 18.11.2003.

2  2006. gada 12. janvāra spriedums lietā C-132/04 Komisija/Spānija; 2006. gada 14. jūlija rīkojums lietā C-
152/04 Personalrat der Feuerwehr Hamburg.
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Ja objektīvi, tehniski vai darba organizācijas apstākļi to pamato, var piemērot obligāto 
24 stundu atpūtas laikposmu.” 

16. pants nosaka: 

„Dalībvalstis var noteikt: 

a) bāzes laikposmu, kas nepārsniedz 14 dienas, lai piemērotu 5. pantu (atpūtas laiks 
nedēļā)..”

17. panta 2. un 3. punkts nosaka, ka noteiktu darbību gadījumā, tostarp drošības un 
novērošanas darbību un tādu darbību gadījumā, kurās ir vajadzīga nepārtraukta apkalpošana, 
var pieļaut atkāpes no 5. un 16. panta, izmantojot normatīvus aktus. Tomēr šādas atkāpes var 
pieļaut ar noteikumu, ka „attiecīgiem darba ņēmējiem piešķir līdzvērtīgus kompensējošus 
atpūtas laikposmus vai izņēmuma gadījumos, kad objektīvu iemeslu dēļ nav iespējams piešķirt 
līdzvērtīgus kompensējošus atpūtas laikposmus, attiecīgajiem darba ņēmējiem tiek 
nodrošināta pienācīga aizsardzība”.

Eiropas Kopienu Tiesa ņēma vērā noteikumus par līdzvērtīgu kompensējošu atpūtas 
laikposmu piešķiršanu Jaeger lietā (lieta C-151/02) un nolēma, ka „šādus atpūtas 
laikposmus ... piešķir tūlīt pēc nostrādātā laika, par kuru pienākas kompensējoši laikposmi, 
lai nepieļautu, ka darba ņēmējs cieš no noguruma vai pārslodzes, ko izraisa nepārtraukta 
darba posmu uzkrāšanās” 1 . (Tomēr ir jāņem vērā, ka Tiesa šajā gadījumā atsaucās uz 
obligāto ikdienas atpūtu saskaņā ar direktīvas 3. pantu.)

b) noteikumu piemērošana šajā situācijā

Lūgumraksta iesniedzēja sniegtais piemērs nepierāda, ka noteikumi, kas reglamentē Navarras 
policistu darbu, neatbilst Darba laika direktīvai. 

Šķiet, ka noteikumi paredz nepārtrauktu obligāto dienas un iknedēļas atpūtas laiku atbilstoši 
direktīvas 3. un 5. panta noteikumiem. Dienas atpūta, šķiet, tiek nodrošināta tūlīt pēc 
nostrādātā laika, un iknedēļas atpūta tiek nodrošināta 2–14 dienu laikā. 

Jautājums ir, vai iknedēļas atpūta katru nedēļu ir jānodrošina vienā un tajā pašā dienā vai to 
var nodrošināt citā tās pašas nedēļas dienā. Tomēr attiecībā uz šo gadījumu ir jāņem vērā, ka 
direktīvas 16. panta a) apakšpunktā ir skaidri noteikts, ka bāzes laikposms iknedēļas atpūtas 
laika piešķiršanai var būt līdz 14 dienām, ja dalībvalsts tā ir noteikusi. 

Patiešām pastāv iespēja atkāpties no 17. panta 2. punkta un 3. punkta noteikumiem, nosakot 
bāzes laikposmu, kas ir garāks par 14 dienām, ja darba ņēmējam tiek piešķirti līdzvērtīgi 
kompensējoši atpūtas laikposmi. Tomēr šādā gadījumā var piemērot Eiropas Kopienas Tiesas 
Jaeger lietā rasto risinājumu attiecībā uz līdzvērtīgu kompensējošu atpūtas laikposmu, 
nosakot, ka tad, ja iknedēļas atpūtas laika piešķiršana tiek atlikta ilgāk par 16. panta 
a) apakšpunktā noteikto 14 dienu bāzes laikposmu, līdzvērtīgs kompensējošs atpūtas 
laikposms ir jāpiešķir tūlīt pēc nostrādātā laika, par kuru pienākas kompensējoši laikposmi, lai 

                                               
1 Lieta C-151/02 Jaeger, 94. punkts.
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nodrošinātu, ka tiek ievērots vispārējais darba ņēmēju veselības un drošības aizsardzības 
princips. 

Secinājumi
Ņemot vērā Darba laika direktīvas 16. panta a) apakšpunkta noteikumus, lūgumraksta 
iesniedzēja sniegtais piemērs nepierāda, ka noteikumi, kas reglamentē Navarras policistu 
darba apstākļus, neatbilst Darba laika direktīvai.


