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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 0989/2004, ko Kieler Wach- und Schliessgesellschaft (apsardzes 
uzņēmums Ķīlē) vārdā iesniedza Vācijas valstspiederīgais Björn Wackerhagen, 
par Komisijas priekšlikumu grozīt Direktīvu 2003/88/EK par dažiem darba laika 
organizācijas aspektiem

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs apgalvo, ka Komisijas ierosinātais Direktīvas 2003/88/EK grozījums 
būtiski ietekmētu to uzņēmumu uzņēmējdarbību, kas darbojas drošības un apsardzes nozarē. 
Viņš īpaši kritizē noteikumus, saskaņā ar kuriem pagarināt darba laiku virs maksimāli 
atļautajām 48 stundām nedēļā var tikai ar darba ņēmēja rakstisku piekrišanu, bet kuru darba 
ņēmējs var dot tikai pēc pārbaudes laika. Tas ievērojami ierobežotu darba iespējas tiem darba 
ņēmējiem, kuri iztur pārbaudes laiku. Tas arī liegtu uzņēmumam pienācīgi novērtēt darba 
ņēmēja spējas. Turpinājumā lūgumraksta iesniedzējs arī sūdzas, ka priekšlikumā minētā 
prasība darba devējiem veikt uzskaiti par darba ņēmēju nostrādātajām darba stundām ir 
papildu administratīvi uzdevumi, kas samazina viņu darba efektivitāti. Tādēļ viņš aicina 
Eiropas Parlamentu pašreizējās likumdošanas procedūras laikā atbilstoši grozīt attiecīgos 
22. panta 1. punkta a) apakšpunkta noteikumus.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2005. gada 25. aprīlī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 192. panta 4. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2007. gada 23. martā

Ievads

Šis lūgumraksts sagatavots kāda Ķīles apsardzes uzņēmuma vārdā. Lūgumraksta iesniedzējs 
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atsaucas uz Darba laika direktīvu 2003/88/EK1 un Komisijas tiesību aktu priekšlikumu šīs 
direktīvas2 grozīšanai. Viņš uzskata, ka daži ierosinātie grozījumi negatīvi ietekmētu to 
uzņēmumu uzņēmējdarbību, kas darbojas drošības un apsardzes nozarē.

Lūgumraksta iesniedzējs īpaši atsaucas uz ierosinātajiem grozījumiem attiecībā uz direktīvas 
22. pantu (tā dēvētā iespēja nepiemērot 6. pantu, kas ir atkāpe no nedēļas maksimālā darba 
laika, kas noteikta Direktīvas 2003/88/EK 6. pantā).

Analīze

Saskaņā ar Direktīvas 2003/88/EK 6. pantu nedēļas darba laiks nedrīkst pārsniegt 48 stundas 
nedēļā, ieskaitot virsstundas, lai gan vidējo stundu skaitu var aprēķināt par vairākiem 
mēnešiem. Taču 22. pants dod dalībvalstīm iespēju nepiemērot šo noteikumu, tajā pašā laikā 
ievērojot vispārējos darba ņēmēju drošības un veselības aizsardzības principus, pieņemot, ka 
darba ņēmējs personiski piekrīt strādāt vairāk nekā vidēji 48 stundas (tā dēvētās atkāpes 
iespējas). 22. pantā ietilpst arī vairāki aizsardzības nosacījumi, kas paredzēti, lai nodrošinātu 
to, ka vienošanās par atkāpes iespējām apliecina darba ņēmēja brīvu piekrišanu un ka 
informācija par tiem darba ņēmējiem, kuri ir izmantojuši atkāpes iespējas, ir pieejama tām 
iestādēm, kas atbild par veselību un drošumu.

Lūgumraksta iesniedzējs iebilst pret Komisijas ierosinātā grozījuma nosacījumiem, kas 
neļautu darba devējam prasīt darba ņēmējam pārbaudes laikā piekrist atkāpes iespējām un kas 
liktu darba devējam veikt nostrādāto stundu uzskaiti tiem darba ņēmējiem, kuri ir vienojušies 
par atkāpes iespēju piemērošanu. Viņš uzskata, ka šīs izmaiņas varētu būtiski ietekmēt to 
uzņēmumu uzņēmējdarbību, kas darbojas drošības nozarē, ierobežojot darba devēja spēju 
novērtēt to darba ņēmēju potenciālu, kuri strādā pārbaudes laiku, un nosakot papildu 
administratīvos uzdevumus attiecībā uz darba stundu uzskaiti tiem darbiniekiem, kuri ir 
vienojušies par atkāpes iespējām.

Komisijas dienesti 2005. gada 18. jūlija atbildes vēstulē lūgumraksta iesniedzējam lūdza 
sniegt paskaidrojumu. Šajā vēstulē jautāts, vai lūgumraksta iesniedzējs faktiski izmanto Darba 
laika direktīvas 22. pantu, un, ja izmanto, tad saskaņā ar kādiem valsts tiesību aktu 
noteikumiem. Šīs direktīvas 22. pants piemērojams tikai tādā gadījumā, ja attiecīgā dalībvalsts 
vēlas izmantot šo atkāpes iespēju. Ja viņš neizmanto 22. pantu, tad viņam lūdza paskaidrot, 
kādā veidā ierosinātie grozījumi, viņaprāt, negatīvi ietekmē drošības nozari.

Komisijas dienesti nesaņēma atbildi uz šo vēstuli.

Secinājumi

Komisijas dienesti uzskata, ka, pirms tiek sniegta atbilde uz lūgumraksta iesniedzēja 
paustajām bažām, būtu jāsaņem no viņa paskaidrojums par šiem punktiem. Komisija nevar 
nodot šo lietu izskatīšanai, ja nav saņemta atbilde uz minētajiem jautājumiem.

                                               
1 OV L 299, 18.11.2003., 9. lpp.
2 COM (2004) 607 galīgā redakcija. Pēc pirmā lasījuma Eiropas Parlamentā un Parlamenta 2005. gada 11. maija 
rezolūcijas, Komisija pieņēma grozīto priekšlikumu, COM (2005) 246 galīgā redakcija.
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4. Komisijas papildu atbilde, kas saņemta 2009. gada 19. jūnijā

Saskaņā ar Direktīvas 2003/88/EK 6. pantu nedēļas darba laiks nedrīkst pārsniegt 48 stundas 
nedēļā, ieskaitot virsstundas, lai gan vidējo stundu skaitu var aprēķināt par vairākiem 
mēnešiem. Taču 22. pants dod dalībvalstīm iespēju nepiemērot šo noteikumu, tajā pašā laikā 
ievērojot vispārējos darba ņēmēju drošības un veselības aizsardzības principus, pieņemot, ka 
darba ņēmējs personiski piekrīt strādāt vairāk nekā vidēji 48 stundas nedēļā (tā dēvētā atkāpes 
iespēja). 22. pantā ietilpst arī vairāki aizsardzības nosacījumi, kuru nolūks ir nodrošināt, ka
vienošanās par atkāpes iespējām apliecina darba ņēmēja brīvu piekrišanu un ka informācija 
par tiem darba ņēmējiem, kuri ir izmantojuši atkāpes iespējas, ir pieejama tām iestādēm, kas 
atbild par veselību un drošumu. 

Lūgumraksta iesniedzējs iebilst pret Komisijas ierosinātā grozījuma nosacījumiem, kas 
neļautu darba devējam prasīt darba ņēmējam pārbaudes laikā piekrist atkāpes iespējām un kas 
liktu darba devējam veikt nostrādāto stundu uzskaiti tiem darba ņēmējiem, kuri ir vienojušies 
par atkāpes iespēju piemērošanu. Viņš uzskata, ka šīs izmaiņas varētu būtiski ietekmēt to 
uzņēmumu uzņēmējdarbību, kas darbojas drošības nozarē, ierobežojot darba devēja spēju 
novērtēt to darba ņēmēju potenciālu, kuri strādā pārbaudes laiku, un nosakot papildu 
administratīvos uzdevumus attiecībā uz darba stundu uzskaiti tiem darbiniekiem, kuri ir 
vienojušies par atkāpes iespējām. 

Komisijas dienesti 2005. gada 18. jūlija atbildes vēstulē lūgumraksta iesniedzējam lūdza 
sniegt paskaidrojumu. Komisijas iepriekšējā atbildē ir norādīts, ka atbilde uz šo vēstuli nav 
saņemta, taču tā izrādās aplama informācija. Patiesībā atbilde 2005. gada augustā tika 
saņemta, taču kļūdas pēc tā nesasniedza adresātu.  Komisija izsaka nožēlu, ka iepriekšējais 
apgalvojums bija kļūdīgs.
Šajā atbildē ir ņemti vērā skaidrojumi, ko sniedzis lūgumraksta iesniedzējs Komisijai 
2005. gada augustā, kā arī viņa atbilde Lūgumrakstu komitejai 2007. gada augustā. 

Turklāt tajā ņemti vērā jaunākie notikumi saistībā ar likumdošanas priekšlikuma grozīšanu, 
kas ir šā lūgumraksta temats. Tā kā Padome un Parlaments nespēja vienoties par kopīgu tekstu 
pēdējā Samierināšanas komitejas sanāksmē 2009. gada 27. aprīlī, priekšlikumu tagad nevar 
pieņemt. 

Analīze, kas veikta pēc papildu informācijas saņemšanas no lūgumraksta iesniedzēja 

Pēc lūgumraksta iesniedzēja 2005. gada augusta un 2007. gada augusta vēstulēm: 

a) Atkāpes iespējas izmantošana drošības nozarē
Informācijai jānorāda — lūgumraksta iesniedzējs apgalvo, ka koplīgumos1 drošības nozarē 
Vācijā ir plaši izmantots valsts likumā2 iekļautais noteikums, kas ļauj izmantot atkāpes 
iespēju. Komisija to saprot šādi — šis noteikums ierobežo atkāpes iespēju nozarēs, kur lielu 
daļu darba laika aizņem „gatavība darbam” (Arbeitsbereitschaft), kad darba ņēmējam ir jābūt 
pieejamam, lai varētu atbildētu uz zvaniem, taču kad darba ņēmējam nav visu laiku jābūt 

                                               
1 Saskaņā ar Vācijas tiesību aktiem, lai izmantotu atkāpes iespēju, ir nepieciešama gan darba 
ņēmēja rakstiska piekrišana, gan apstiprinājums ar koplīgumu. 
2 Likuma par darba laiku (ArbZG) 7. panta 2. punkta a) apakšpunkts, ar grozījumiem. 
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modram un viņš var atpūsties vai gulēt, līdz kāds piezvana. Jēdziens „Arbeitsbereitschaft” 
šķiet būtiskāks drošības nozarē. 

b) Priekšlikums aizliegt vienošanos strādāt vairāk nekā 48 stundas nedēļā pārbaudes laikā
Lūgumraksta iesniedzējs iebilst pret Komisijas priekšlikumu, ka darba ņēmēja piekrišanu 
strādāt vairāk nekā 48 stundas nedēļā (atkāpes iespēja saskaņā ar 22. pantā paredzēto atkāpi) 
būtu jāuzskata par spēkā neesošu, ja šāda piekrišana tiktu sniegta pārbaudes laikā. Viņš 
uzskata, ka šāds noteikums pārmērīgi apgrūtinātu praktisko darba organizāciju. 

Lūgumraksta iesniedzējs uzskata, ka nozares vajadzības prasa izmantot visu drošības 
personālu, tostarp pārbaudes laika darbiniekus, lai varētu nodrošināt darbu 24 stundu maiņās. 
Tomēr šķiet, ka lūgumraksta iesniedzēja minētās problēmas rodas ne tik daudz Darba laika 
direktīvas dēļ, cik valsts tiesību aktu noteikumu dēļ, kuri ierobežo darba laiku līdz 
maksimums 10 stundām dienā. Direktīva jau pieļauj elastību saistībā ar diennakts maiņām —
17. pantā paredzēts, ka drošības darbību, tostarp apsardzes un uzraudzības darbību, gadījumā 
minimālo ikdienas 11 stundu diennakts atpūtu katrā 24 stundu ilgā laikposmā var pārcelt ar 
nosacījumu, ka darba ņēmējam vēlāk tiek nodrošināti līdzvērtīgi kompensācijas atpūtas laiki. 

Attiecībā uz nedēļas darba laiku lūgumraksta iesniedzējs apgalvo, ka kopējais nedēļas darba 
laiks drošības personālam ir vidēji 250 stundu mēnesī, kas ir līdzvērtīgs 55,5 stundām nedēļā. 
Tā kā pārbaudes laiks ir seši mēneši un šī direktīva jau ļauj ņemt vērā nedēļas darba laiku, 
aprēķinot vidējo 12 mēnešu darba laiku gadījumos, kad tas paredzēts koplīgumā, Komisija 
neuzskata, ka aizliegums strādāt vairāk nekā 48 stundas nedēļā pārbaudes laikā radītu 
nopietnus sarežģījumus darba organizācijai. 

Turklāt Komisija atgādina, ka šā priekšlikuma pamatā ir rūpes nodrošināt, ka jebkura 
piekrišana strādāt ilgāk par 48 stundām nedēļā ir jāsniedz brīvprātīgi, kā uzsvērts Eiropas 
Kopienu Tiesas nolēmumā Pfeiffer lietā1. Darba ņēmējs, kas vēl strādā pārbaudes laiku, 
atrodas neizdevīgākā stāvoklī, un uz viņu nevajadzētu izdarīt nepiemērotu spiedienu piekrist 
viņa vai viņas tiesību ierobežošanai saskaņā ar šo direktīvu. Komisija arī atgādina, ka 
Parlaments ir konsekventi atbalstījis šo priekšlikumu. 

c) Ierosinātais pienākums veikt darba laika uzskaiti
Lūgumraksta iesniedzējs iebilst pret Komisijas priekšlikumu, ka gadījumā, ja darba ņēmēji 
atkāpjas no tiesību aktiem saskaņā ar direktīvas 22. pantu, darba devējiem būtu jāveic un 
jāatjauno uzskaite par faktiski nostrādāto stundu skaitu un šai uzskaitei būtu jābūt pieejamam 
kompetentajām iestādēm pēc pieprasījuma. Tomēr šis iebildums nav paskaidrots sīkāk.  

Komisija atgādina, ka saskaņā ar šo direktīvu parastais noteikums ir 48 stundu nedēļas darba 
laika ierobežojums, kas saskaņā ar Eiropas Kopienu Tiesas nolēmumu Pfeiffer lietā (minēts 
iepriekš, 100. punkts) „ir īpašas nozīmes Kopienas sociālās jomas tiesību aktu noteikums”, 
kura nolūks ir aizsargāt darba ņēmēju veselību un drošību.  Saskaņā ar 22. punktu darba 
devējs var pieprasīt darba ņēmējam strādāt ilgāku darba laiku tikai tad, ja darba ņēmējs tam 
devis brīvprātīgu piekrišanu. Direktīva nenosaka skaidru ierobežojumu darba laikam, ko 
drīkst strādāt šādā situācijā, taču 22. panta 1. punkta d) apakšpunkts nosaka, ka valsts iestādes 
var iejaukties, lai aizliegtu vai ierobežotu darba laika ilgumu, kas pārsniedz 48 stundas nedēļā, 
                                               
1 Pfeiffer lieta (C-397/01 līdz C-403/01), 81. punkts.
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„saistībā ar darba ņēmēja darba drošības un veselības aizsardzības apsvērumiem”. 

Šajā sakarībā Komisija uzskata, ka darba ņēmēju veselības un drošības pienācīgai aizsardzībai 
ir būtiski veikt un atjaunot faktisko nostrādāto stundu uzskaiti. Tā kā tiek veikta liela atkāpe 
no svarīgām sociālām tiesībām, tas nešķiet nesamērīgs apgrūtinājums darba devējiem. 
Komisija arī atgādina, ka Parlaments ir konsekventi atbalstījis šo priekšlikumu. 

Secinājumi

2004. gada likumdošanas priekšlikums grozījumiem netika pieņemts, jo Samierināšanas 
komiteja 2009. gada 27. aprīlī nespēja panākt vienošanos. Tādēļ konkrētie priekšlikumi, uz 
kuriem atsaucas lūgumraksta iesniedzējs, nestāsies spēkā. 


