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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 0002/2008, ko iesniedza Francijas valstspiederīgais Marc Sasiek
un kam pievienoti ap 100 parakstu, par Francijas ambulances darbinieku darba 
laika un samaksas noteikumiem.

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs sūdzas par darba laika un stundas likmes samaksas aprēķinu 
ambulances darbiniekiem. Viņš uzskata, ka Francijas tiesību akti šajā jomā ir pretrunā Eiropas 
tiesību aktiem. Šajā jautājumā viņš atsaucas uz 2003. gada 4. novembra 
Direktīvu 2003/88/EK par konkrētiem darba laika organizēšanas aspektiem un Eiropas 
Kopienu Tiesas 2005. gada 1. decembra spriedumu lietā C-14/04 (Dellas lieta). Viņš uzskata, 
lai pieliktu punktu ap darba laiku esošajām problēmām, kas skar ambulances darbinieku 
drošību, morāli un samaksu, jāatceļ Francijas tiesību akts (2001. gada 30. jūlija Dekrēts 2001-
679).

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2008. gada 30. maijā. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 192. panta 4. punktu.

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

„Lūgumraksta iesniedzējs kritizē privātajā sektorā strādājošo neatliekamās medicīniskās 
palīdzības transportlīdzekļu vadītāju darba laika un/vai darba samaksas aprēķināšanas kārtību 
Francijā, kas, pēc viņa domām, ir pretrunā ar Darba laika direktīvu1. 

                                               
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.
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Viņš norāda, ka kopš 2001. gada neatliekamās medicīniskās palīdzības darbiniekiem privātajā 
sektorā nostrādāto darba laiku neuzskaita stundās, kā tam vajadzētu būt, bet gan piemēro 
proporcionalitātes principu, uzskaitot 75–90 % no nostrādātā laika (système d'équivalence). 
Tas, kā lūgumraksta iesniedzējs norāda, nozīmē, ka, lai gan Kopienas tiesību akti nosaka, ka 
maksimālais darba laiks nedēļā ir 48 stundas, šiem darbiniekiem ir jāstrādā 64 stundas 
(atbilstoši 75 % equivalence principam), lai sasniegtu šo noteikto ierobežojumu. Šāda pieeja, 
pēc viņa domām, ir pretrunā Eiropas Kopienu Tiesas 2005. gada lēmumam1, kas nosaka, ka 
proporcionalitātes sistēma saskaņā Dekrētu (décret) 2001-1384 ir pretrunā Kopienas tiesību 
aktiem. 

Lūgumraksta iesniedzējs pieprasa pārtraukt piemērot equivalence principu attiecībā uz 
neatliekamās medicīniskās palīdzības transportlīdzekļu vadītājiem Francijā. 

Darba laika direktīvā noteikti darba laika ierobežojumi (vidēji ne vairāk kā 48 stundas nedēļā, 
ieskaitot virsstundu darba laiku). Eiropas Kopienu Tiesa spriedumos SIMAP2 un Dellas3 lietā 
noteica, ka dežūras laiks, ko darba ņēmējs pavada savā darba vietā, šai saistībā ir uzskatāms 
par darba laiku un ka šādu laiku ir jāuzskaita stundās, nevis proporcionāli sagaidāmajai (vai 
faktiskajai) darba intensitātei. 

Komisija pieņem, ka līdz Eiropas Kopienu Tiesas spriedumu pasludināšanai Dellas lietā 
Francijā plaši izplatītas prakse bija darba vietā pavadīto dežūras laiku, no kura liela daļa bija 
dežūras laika neaktīvā daļa, uzskaitīt atbilstoši „système d'équivalence” – proporcionāli 
parastajam darba laikam. Francijas Darba kodeksa L.212-4 pants pieļauj šādu kārtību saskaņā 
ar dekrētu, kas pieņemts, pamatojoties uz nozares darba koplīgumu. L.212-4 pants bija pamats
Dekrētam 2001/1384 par „système d'équivalence” attiecībā uz sociālās aprūpes iestādēs 
strādājošo pedagogu un aprūpes darbinieku nakts dežūru, par ko tika ierosināta Dellas lieta. 

Jānorāda, ka „système d'équivalence” var attiekties kā uz darba samaksas, tā arī darba laika 
aprēķināšanu atbilstoši Darba laika direktīvai. 

Pēc sprieduma pasludināšanas Dellas lietā, Conseil d'Etat 2006. gada aprīlī atcēla 
Dekrēta 2001/1384 noteikumus.

Tomēr saskaņā ar Komisijai sniegto informāciju valsts iestādes uzskata, ka spriedums Dellas 
lietā nav interpretējams kā „système d'équivalence” atzīšana par spēkā neesošu kā tādu, bet 
gan kā „système d'équivalence” piemērošanas aizliegums, kā rezultātā pārkāpti Darba laika 
direktīvas noteikumi attiecībā uz kopējo darba laiku4. Tādēļ 2007. gada 29. janvāra 
Dekrētā 2007/106, ar ko grozīja Sociālo un ģimenes tiesību kodeksu, tika noteikts, ka 
„système d'équivalence” ir jāpiemēro tādā veidā, lai netiktu pārkāpti direktīvā noteiktie darba 
laika ierobežojumi. 

                                               
1 Dellas lieta C-14/04, Eiropas Kopienu Tiesas 2005. gada 1. decembra spriedums.

2 SIMAP lieta C-303/98.

3 Dellas lieta C-14/4, kas minēta iepriekš tekstā.

4 Eiropas Kopienu Tiesas sprieduma 64. punkts. 
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Francijas iestādes norāda, ka šā principa pilnīga piemērošana ir galvenokārt attiecīgo nozares 
sociālo partneru pienākums un ka valdība ir aicinājusi visus šos partnerus pārskatīt darba 
koplīgumus, lai pilnībā nodrošinātu to atbilstību direktīvas prasībām. 

Lūgumraksta iesniedzējs nav sniedzis pietiekami daudz informācijas, lai būtu iespējams 
pienācīgi izvērtēt Francijas tiesību aktu par privātajā sektorā strādājošo neatliekamās 
medicīniskās palīdzības transportlīdzekļu vadītāju darba apstākļiem pašreizējo atbilstību. 

a) No lūgumrakstā sniegtās informācijas nav skaidrs, vai lūgumraksta iesniedzējs sūdzas par 
darba algas aprēķināšanu vai darba laika ierobežojumiem. Viņš, piemēram, norāda, ka 
neatliekamās medicīniskās palīdzības darbinieki vēlas, lai tiktu piemērota stundas tarifa likme 
par katru nostrādāto stundu. Darba laika direktīva attiecas uz drošību un veselības aizsardzību, 
nevis darba samaksas likmēm parastajam, dežūras vai virsstundu darbam1.

b) Lūgumraksta iesniedzējs nav norādījis Francijas tiesību aktus, uz kuriem viņš atsaucas. No 
lūgumrakstam pievienotā kopsavilkuma var secināt, ka attiecīgais tiesību akts varētu būt 
Dekrēts (décret) 2001/679. Šā tiesību akta 2.–4. pantā noteikts, ka faktisko darba laiku 
(„durée du travail effectif”) neatliekamās medicīniskās palīdzības darbiniekiem no 
2001. gada aprēķina, pamatojoties uz proporcionalitātes principu, „lai tiktu ņemts vērā 
neaktīvais laiks”. Tomēr nav skaidrs, vai šī tiesību norma attiecas uz darba laika 
ierobežojumu vai virsstundu darba samaksas aprēķināšanu. 

c) Turklāt, iepazīstoties ar Dekrētu 2001/679, nav iespējams secināt, attiecībā uz kādu dežūras 
veidu piemēro proporcionalitātes principu. Proti, vai to piemēro attiecībā uz dežūras laiku, 
kad darba ņēmējam ir jāatrodas darba vietā, vai arī attiecībā uz laiku, kad darba ņēmējs 
neatrodas savā darba vietā, bet ir darba gatavībā un ierodas īsā laikā pēc izsaukuma? Saskaņā 
ar Eiropas Kopienu Tiesas spriedumu2 dežūras laiku pilnībā ieskaita darba laikā, bet attiecībā 
uz laiku, kad darba ņēmēji ir darba gatavībā, darba laikā ieskaita tikai to laiku, kas ir saistīts ar 
faktisku pakalpojumu sniegšanu. 

Dekrētā ir norādīta atsauce uz 2000. gada 4. maija vispārējo darba koplīgumu („accord-
cadre'”), kas varētu sniegt atbildes uz šiem jautājumiem. Tomēr šā līguma kopija nav 
pievienota. 

Līdz šim lūgumraksta iesniedzējs nav sniedzis pietiekami plašu informāciju, lai Komisija 
varētu pienācīgi izvērtēt Darba laika direktīvas piemērošanu. Būtu lietderīgi saņemt papildu 
informāciju par iepriekš tekstā minētajiem aspektiem.”

                                               
1 Vovel lieta C-437/05, 2007. gada 11. janvāra rīkojums.

2 Iepriekš tekstā minētās SIMAP, Dellas lieta.


