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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 0925/2007, ko iesniedza Vācijas valstspiederīgais Joachim 
Weber, par Darba laika direktīvu

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs ir ārsts privātā klīnikā Hesenē, kur viņam ir jāstrādā 24 stundas ilgas 
maiņas. Šādu prasību viņa darba devējs pamato ar Vācijas Likuma par darba laiku 7. nodaļu 
un koplīgumu starp ārstiem un pašvaldības Darba devēju asociāciju (VKA), kurš attiecas uz 
pašvaldības slimnīcām, bet neattiecas uz privātām klīnikām. Lūgumraksta iesniedzējs vēlas 
zināt, vai tas ir saskaņā ar Darba laika direktīvu.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2008. gada 20. februārī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2008. gada 10. jūnijā

„I. Lūgumraksts

Lūgumraksta iesniedzējs paskaidro, ka viņš ir ārsts privātā klīnikā Hesenē, kur viņam darba 
devējs pieprasa strādāt 24 stundas ilgas maiņas.

Pēc lūgumraksta iesniedzēja teiktā, viņa darba devējs to pamato ar Vācijas Likuma par darba 
laiku 7. nodaļu un koplīgumu starp ārstiem un pašvaldības Darba devēju asociāciju (VKA), 
kuru ratificējusi Hesenes zeme un kurš attiecas uz pašvaldības slimnīcām.
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Lūgumraksta iesniedzējs vēlas zināt, vai tas ir saskaņā ar Darba laika direktīvu1.

II. Komisijas komentāri par lūgumrakstu

Komisija nevar ieteikt, kā piemērot dalībvalstu likumus vai koplīgumus domstarpībās starp 
privātpersonām.

To drīzāk interesē, vai lūgumraksta iesniedzēja minētie dalībvalsts likumi un pašvaldības akti 
atbilst Kopienas tiesību aktu prasībām.

Kopienas tiesību aktu prasības

Darba laika direktīvas 3. pantā ir noteikts: „Dalībvalstis veic vajadzīgos pasākumus, lai 
nodrošinātu, ka katram darba ņēmējam ir tiesības uz obligātu nepārtrauktu 11 stundu atpūtas 
laiku katrā 24 stundu laikposmā.”

Tomēr tiek pieļautas dažādas atkāpes no šī nosacījuma; piemēram, 17. panta 3. punktā (tādu 
darbību gadījumā, kurās ir vajadzīga nepārtraukta apkalpošana, arī slimnīcas sniegtie 
pakalpojumi, kas attiecas uz pacientu uzņemšanu, ārstēšanu un aprūpi), 17. panta 4. punktā 
(maiņu darbs) un 18. pantā (no darba koplīgumiem).

Tādējādi principā ir juridiski iespējams, ja to pieļauj dalībvalstu likumi, administratīvie 
noteikumi, koplīgumi vai vienošanās starp divām ražotāju pusēm, pieļaut atkāpi no noteiktā 
obligātā 11 stundu atpūtas laika, strādājot nepārtrauktu 24 stundas ilgu maiņu darba vietā2; arī 
noteiktos gadījumos, kad ārstiem jāsniedz medicīniski pakalpojumi.

Tomēr šīs atkāpes ir spēkā tikai tad, ja tiek ievēroti vairāki nosacījumi.

Pirmkārt, direktīvā skaidri noteikts3, ka šādā situācijā attiecīgajam darbiniekam jāsaņem 
atbilstošs kompensējošas atpūtas periods.

Otrkārt, Jaeger lietā Tiesa ņēma vērā maiņu darbu, ko veica tie slimnīcu ārsti Vācijā, kuriem 
darba vietā bija jāatrodas nepārtraukti līdz 30 stundām, (jo pieprasītais laiks4 darba vietā 
sekoja tūlīt pēc parastā darba laika). Tiesa nolēma, ka, lai būtu iespējamas šīs atkāpes, 
līdzvērtīga kompensējoša atpūta (neizmantotās obligātās dienas atpūtas vietā) šādos 

                                               
1 Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2003/88/EK (2003. gada 4. novembris) par konkrētiem darba 

laika organizēšanas aspektiem, OV L 299, 18.11.2003.
2 Šajā konkrētajā gadījumā mēs pieņemam, ka 24 stundas ilga maiņa tiek nostrādāta darba vietā. Ja tā, tad 

saskaņā ar Tiesas konsekventiem lēmumiem pieprasītais laiks jāuzskaita kā darba laiks kopumā. (Jēdziens 
„pieprasītais darba laiks darba vietā” šeit tiek lietots, lai apzīmētu jebkuru laika periodu, kurā darba 
ņēmējiem jāatrodas darba vietā, lai izpildītu savus uzdevumus vai pienākumus, kad to pieprasīs darba 
devējs.)
Tomēr, ja lūgumraksta iesniedzējs runā par nepārtrauktu 24 stundas ilgu maiņu, kurā viņš var atrasties 
mājās, kamēr tiek izsaukts, tad situācija ir atšķirīga. Tiesa norādīja SIMAP (lieta C-303/98) lietā, ka šādā 
gadījumā par darba laiku tiek uzskatīts tikai laiks, kad reāli veikti darba pienākumi.

3 Izņemot atsevišķus gadījumus, kad objektīvi nav iespējams nodrošināt līdzvērtīgu kompensējošu atpūtu. 
Tomēr šādos gadījumos šiem darba ņēmējiem jānodrošina cita „atbilstīga aizsardzība”. Sk. 17. panta 
2. punktu un 18. pantu. Mēs šeit pieņemam, ka saskaņā ar direktīvas 17. panta 1. punktu lūgumraksta 
iesniedzējs nav darba ņēmējs ar „autonomām lēmuma pieņemšanas tiesībām”.

4 Sk. 2. zemsvītras piezīmi iepriekšējā lpp. 
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gadījumos jānodrošina „laikā tūlīt pēc attiecīgā darba perioda”1. Turklāt nekādos apstākļos 
šāda ikdienas atpūtas perioda samazinājuma gadījumā nedrīkst pieļaut direktīvas 6. pantā 
noteiktā maksimālā darba laika (vidēji 48 stundas) pārsniegšanu.

Treškārt, Tiesa savos spriedumos, piemēram, SIMAP, Pfeiffer, Jaeger un Dellas lietās, ir 
vispārīgāk noteikusi, ka Darba laika direktīva, jo īpaši izņēmumi un atkāpes, jāskata saskaņā 
ar tās mērķi aizsargāt darba ņēmēju veselību un drošību. Tāpēc, apsverot direktīvas jebkuras 
atkāpes piemērošanu, jāņem vērā arī konkrētā darba ņēmēja reālā veselības un drošības 
situācija. Šajos apsvērumos jāiekļauj veikto darbību ietekme uz veselību un drošību, kā arī to 
iespējamā ilgtermiņa jeb kumulatīvā iedarbība uz veselību un drošību, ja tiek ierosināts atcelt 
obligātos atpūtas periodus regulāri vai ilgākā laikā.

Jaeger lietā, piemēram, Tiesa konstatēja, ka saskaņā ar direktīvas mērķiem veselības un 
drošības jomā tā jāskaidro kā prasība (pat gadījumā, ja pieļautas atkāpes no obligātās atpūtas 
periodu ievērošanas) „ievērot atbilstīgus atpūtas periodus, kuriem jābūt ne tikai efektīviem 
konkrēto personu darbā iegūtā noguruma likvidēšanā, bet arī profilaktiskiem pēc dabas, lai 
pēc iespējas samazinātu risku ietekmēt darba ņēmēju drošību un veselību, ko acīmredzami 
rada nepārtraukts darbs bez nepieciešamās atpūtas”2. Tiesa piebilda, ka, lai nodrošinātu 
darba ņēmēju veselības un drošības aizsardzību, galvenais noteikums ir, ka „darba un atpūtas 
periodiem regulāri jāmainās”, un piebilda, ka šīs prasības ievērošana „visvairāk, šķiet, ir 
nepieciešama tur, kur kā izņēmums galvenajam noteikumam normālais darba laiks tiek 
pagarināts, darbu veicot dežūras laikā”3.

Ceturtkārt, Tiesa konstatēja, ka 17. pantā pieejamās atkāpes „jāinterpretē tā, lai to joma tiek 
samazināta līdz tam, kas ir noteikti nepieciešams, lai aizsargātu intereses, kuras šīs atkāpes 
veicina aizsargāt”4.

Tādējādi 24 stundas ilga maiņa slimnīcu pakalpojumu ietvaros var tikt iekļauta Darba laika 
direktīvā noteiktajās atkāpēs ar nosacījumu, ka tiek nodrošināti vairāki apstākļi, arī 
neizmantotajam obligātajam atpūtas periodam līdzvērtīga kompensējoša atpūta piemērotā 
laika posmā.

Tas, kā šie apstākļi tiks nodrošināti, būs atkarīgs no daudziem nosacījumiem. Tie ir —
līdzvērtīgas kompensējošas atpūtas organizēšana, tās laika noteikšana, darba laika specifika 
un tās ietekme uz darba ņēmēju veselību un drošību, kā arī tas, vai tiešām šāds maiņu darbs ir 
nepieciešams to interešu labā, ko aizsargā atkāpe (piemēram, slimnīcu pakalpojumu 
nepārtrauktība).
Dalībvalsts likumi un valsts sektora koplīgums

Lūgumraksta iesniedzējs atsaucas uz Arbeitszeitgesetz (AZG) jeb Likumu par darba laiku
(1994. g.), kā arī uz koplīgumu, kas noslēgts starp slimnīcu ārstiem un valsts iestādēm 
(„Tarifvertrag- Ärzte/VKA”).

Saskaņā ar Arbeitszeitgesetz 5. pantu, ko grozīja 2006. gadā, darba ņēmējam ir tiesības vismaz 
                                               
1 Lieta C-151/02 Jaeger, sprieduma 103. punkts.
2 Lieta C-151/02 Jaeger, sprieduma 92. punkts.
3 Lieta C-151/02 Jaeger, sprieduma 77. punkts.
4 Lieta C-151/02 Jaeger, sprieduma 89. punkts.
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uz 11 stundu ilgu nepārtrauktu atpūtu pēc katras darba dienas.

Slimnīcās un attiecībā uz citām specifiskām darbībām šo laiku var samazināt ne mazāk kā līdz 
desmit stundām ar nosacījumu, ka līdzvērtīga kompensējoša atpūta tiek nodrošināta viena 
mēneša laikā. Saskaņā ar AZG 7. pantu dienas atpūtas laiku var samazināt ne mazāk kā līdz 
deviņām stundām ar nosacījumu, ka tas ir noteikts kolektīvajā līgumā, ka to pieprasa darba 
specifika un ka tiek nodrošināta kompensējoša atpūta.

Tomēr AZG 7. panta 2.a punktā, šķiet, tiek pieļauts izņēmums obligātajai dienas atpūtai bez
līdzvērtīgas kompensējošas atpūtas („ohne Ausgleich”), ja koplīgums1 paredz pagarināt darba 
dienas laiku un ja darba specifika ietver regulāras dežūras darba vietā (Arbeitsbereitschaft 
un/vai Bereitschaftsdienst). AZG piebilst, ka šādā gadījumā jānosaka īpaši noteikumi, lai 
nodrošinātu, ka darba ņēmēju veselība netiek apdraudēta, un, ja darba dienas ilgums pārsniedz 
12 stundas, darba ņēmējam nekavējoties jāsaņem nepārtraukta atpūta vismaz vienpadsmit 
stundas pēc darba beigām. Tomēr nav skaidrs, vai šis nosacījums nodrošina līdzvērtīgu 
kompensējošu atpūtu, kā tas pieprasīts direktīvā.

Lūgumraksta iesniedzēja pieminētais valsts sektora koplīgums, šķiet, ir 2006. gada 
17. augusta TV-Ärzte/VKA koplīgums, kas noslēgts starp Marburger Bund (ārstu apvienība) 
un pašvaldības un vietējo iestāžu darbinieku VKA asociāciju.

Komisija nevar komentēt šī koplīguma piemērojamību lūgumraksta iesniedzēja situācijai 
saskaņā ar dalībvalsts likumdošanu.

TV-Ärzte/VKA paredz, ka atkāpes no Arbeitszeitgesetz jāveic, noslēdzot darba līgumu vai 
pakalpojumu līgumu (Betriebsvereinbarung, Dienstvereinbarung) situācijās, kad ir steidzama 
vajadzība, kā arī AZG 7. pantā noteiktajās robežās.

Saskaņā ar TV-Ärzte/VKA 10. panta 2. punktu darba dienas laiku var pagarināt no 8 līdz 
24 stundām (pieļaujot izņēmuma gadījumu obligātajai dienas atpūtai saskaņā ar AZG 5. pantu) 
ar nosacījumu, ka:

- vismaz tajā periodā, kas pārsniedz 8 stundas, darbs tiek veikts dežūras laikā
(Bereitschaftsdienst);
- puses vispirms ir meklējušas alternatīvus darba laika modeļus;
- ir veikta stresa analīze; 
- ņemot vērā šādu analīzi, ir veikti pasākumi, lai garantētu attiecīgo darba ņēmēju drošības un 
veselības aizsardzību;
- rezultātā nedēļas darba laiks nepārsniedz vidēji 60 stundas2 (tas attiecas uz nedēļas darba 
laika pagarināšanu pēc individuālas izvēles, kas iekļauta koplīguma citos nosacījumos).

Tomēr nav skaidrs, vai šādā situācijā ir nepieciešama līdzvērtīga kompensējoša atpūta un kādā 
laika periodā tā jānodrošina.

                                               
1 Vai, ja koplīgums paredz, darba līgums (Betriebsvereinbarung) vai pakalpojumu līgums 

(Dienstvereinbarung). 
2  Dažos gadījumos 66 stundas.
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III. Secinājumi

Darba laika direktīva 2003/88/EK nosaka obligātu nepārtrauktu 11 stundu atpūtas laiku katrā 
24 stundu laikposmā.

Tomēr principā ir juridiski iespējams, ja to pieļauj dalībvalstu likumi, administratīvie 
noteikumi, koplīgumi vai vienošanās starp divām ražotāju pusēm, pieļaut atkāpi no šīs 
prasības, strādājot nepārtrauktu 24 stundas ilgu maiņu darba vietā; arī noteiktos gadījumos, 
kad ārstiem jāsniedz medicīniski pakalpojumi.

Šādām atkāpēm jābūt saskaņā ar virkni nosacījumu, ieskaitot to, ka darba ņēmējiem, kuri 
nesaņem nekādu vai nesaņem obligāto dienas atpūtas periodu, atbilstīgā laika periodā tiek 
piešķirta līdzvērtīga kompensējoša atpūta par nesaņemtajām obligātajām atpūtas stundām 
(izņemot sevišķas ārkārtas situācijas, kad to nav iespējams izdarīt objektīvu iemeslu dēļ).

Gan lūgumraksta iesniedzēja minētais dalībvalsts likums, gan valsts sektora koplīgums paredz 
atkāpes no obligātās dienas atpūtas, pieļaujot pieprasīt slimnīcas ārstam strādāt 24 stundas 
ilgu nepārtrauktu maiņu.

Iespējams, ka šīs atkāpes pilnībā neatbilst iepriekš noteiktajām Darba laika direktīvas 
prasībām. Komisija jau ir saņēmusi vairākas sūdzības šajā sakarā un stingri uzrauga situāciju. 
Tā patur tiesības, ja nepieciešams, veikt turpmākus pasākumus, lai turpinātu saraksti ar valsts 
iestādēm.”

4. Komisijas atbilde, kas saņemta 2009. gada 25. septembrī

2008. gada maijā Komisija nosūtīja paziņojumu par šo lūgumrakstu ar detalizētu juridisko 
analīzi, norādot, ka minētais papildu paziņojums attiecas tikai uz papildu elementiem, kuri 
izriet no lūgumraksta iesniedzēja sniegtās informācijas Parlamentam 2009. gada janvārī un 
2009. gada jūnijā. 

Lūgumraksta iesniedzējs kopsavilkumā jau bija norādījis, ka viņš ir ārsts privātā klīnikā 
Hesenē, kur darba devējs viņam pieprasa strādāt 24 stundu ilgas maiņas. Saskaņā ar 
lūgumraksta iesniedzēja teikto viņa darba devējs šādu prasību pamato ar valsts tiesību aktiem1

un valsts sektora koplīgumu2, kurš attiecas uz Hesenes pašvaldības slimnīcām, bet neattiecas 
uz privātām klīnikām. Lūgumraksta iesniedzējs vēlas zināt, vai tas ir saskaņā ar Darba laika 
direktīvu3.

Komisija savā 2008. gada maija paziņojumā norādīja, ka tā nevar ieteikt, kā piemērot valsts
tiesību aktus vai koplīgumus darba strīdos starp privātpersonām. To drīzāk interesē, vai 
lūgumraksta iesniedzēja minētie valsts tiesību akti un valsts iestāžu tiesību akti atbilst 
Kopienas tiesību aktu prasībām.
                                               
1 Arbeitszeitgesetz (AZG) jeb Likuma par darba laiku 7. nodaļa.
2 2006. gada 17. augusta TV-Ärzte/VKA („Tarifvertrag- Ärzte/VKA”) koplīgums, kas noslēgts starp 

Marburger Bund (ārstu apvienība) un pašvaldības un vietējo iestāžu darbinieku VKA asociāciju.
3 Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2003/88/EK (2003. gada 4. novembris) par konkrētiem darba 

laika organizēšanas aspektiem, OV L 299, 18.11.2003.
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Paziņojumā ir izskaidrotas Darba laika direktīvas prasības, kā arī attiecīgie valsts tiesību aktu
un lūgumraksta iesniedzēja minētā valsts sektora koplīguma noteikumi.

Komisija ir secinājusi, ka principā saskaņā ar Darba laika direktīvu ir likumīgi iespējams
strādāt 24 stundu ilgas maiņas, ja to kā atkāpi no minētajā direktīvā noteiktā obligātā 
11 stundu atpūtas laika pieļauj valsts tiesību akti vai koplīgumi. Tomēr šādām atkāpēm 
jāatbilst virknei nosacījumu, ieskaitot noteikumu par līdzvērtīgu kompensējošu atpūtu 
atbilstīgā laika periodā. Lūgumraksta iesniedzēja minētie valsts tiesību akti un koplīgums 
paredz šādas atkāpes, bet nav skaidrs, vai šādas atkāpes pilnībā atbilst Kopienas tiesību aktu 
prasībām. Tas atkarīgs no tādiem faktoriem kā līdzvērtīgas kompensējošas atpūtas 
organizēšana, tās laika noteikšana, darba laika specifika un tās ietekme uz darba ņēmēju 
veselību un drošību, kā arī no tā, vai tiešām šāds maiņu darbs ir nepieciešams interešu 
aizsardzībai, ko paredz atkāpe (piemēram, vajadzība pēc slimnīcu pakalpojumu 
nepārtrauktības).

Lūgumraksta iesniedzējs ir sniedzis sīkāku informāciju par šo gadījumu savās 2009. gada 
janvāra un 2009. gada jūnija vēstulēs.

2009. gada janvāra vēstule skaidro tiesisko regulējumu, kas nosaka viņa darba apstākļus. 
Lūgumraksta iesniedzējs apgalvo, ka tos nosaka Betriebsvereinbarung (nolīgums starp 
uzņēmuma padomi un darba devēju uzņēmuma ietvaros), kurā pieņemti vairāki lūgumraksta 
iesniedzēja minētā TV-Ärzte/VKA koplīguma noteikumi, bet nav pieņemti tie, kuri attiecas uz 
virsstundu darbu un nakts darbu. (Lūgumraksta iesniedzēja minētie TV-Ärzte/VKA noteikumi, 
kas pieņemti ar Betriebsvereinbarung, ietver noteikumu, kas atļauj piemērošanas izvēli
saskaņā ar direktīvas 22. pantu, ja darba ņēmējs devis individuālu piekrišanu strādāt papildu 
stundas.)

Lūgumraksta iesniedzējs jautāja, vai uzņēmuma padome šādu līgumu, kas, pēc viņa domām, 
nepietiekami aizsargā darba ņēmēju tiesības, var likumīgi noslēgt saskaņā ar Vācijas Likumu 
par industriālajām attiecībām. 

2009. gada jūnija vēstule ietver atbildi lūgumraksta iesniedzējam no viņa darba devēja. No 
minētās atbildes var secināt, ka 2009. gada aprīlī lūgumraksta iesniedzējs saskaņā ar
Arbeitszeitgesetz (AZG) 7. nodaļu ir devis rakstisku piekrišanu katru dienu un katru nedēļu 
strādāt papildu darba stundas. Tomēr viņš norāda, ka viņa piekrišana bija atkarīga no vēl 
nenoslēgtā koplīguma starp Marburger Bund (ārstu apvienību) un privāto klīniku, kurā viņš
strādāja. Darba devējs norādīja, ka šādu piekrišanu viņš nevarēja atzīt kā derīgu — lai 
lūgumraksta iesniedzēju iekļautu dežūru sarakstā, nepieciešama piekrišana, kas neattiecas uz 
minēto nosacījumu. Lai pamatotu šo pieeju, darba devējs atsaucas uz AZG 7. nodaļu, kas 
apvienots ar uzņēmuma Betriebsvereinbarung. Darba devējs piebilst, ka lūgumraksta 
iesniedzējs varēja pieņemt alternatīvu lēmumu nedot beznosacījuma piekrišanu. Šādā 
gadījumā viņš netiktu iekļauts dežūru sarakstā un tādēļ nenokļūtu neizdevīgākā situācijā.

Komisija uzskata, ka, pamatojoties uz lūgumraksta iesniedzēja sniegto papildu informāciju, 
šis lūgumraksts pilnībā attiecas uz strīdu starp privātpersonām. Vācijas Likums par darba 
laiku (AZG) atļauj atkāpes koplīgumos, tādēļ no lūgumraksta iesniedzēja, kā arī darba devēja 
teiktā izriet, ka būtībā noteikumus, par kuriem viņš sūdzas, nosaka nevis valsts sektora 
koplīgums, bet drīzāk līgums, kas noslēgts uzņēmuma līmenī starp uzņēmuma padomi un 
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privātās klīnikas administrāciju. Tas, vai šādi noteikumi atbilst Vācijas Likumam par 
industriālajām attiecībām un Kopienas tiesību aktu prasībām, ir jāizvērtē valsts varas
iestādēm.

Turklāt no sniegtās informācijas nevar secināt, vai lūgumraksta iesniedzēja faktiskie 
sadarbības noteikumi, kas attiecas uz minimālo atpūtas periodu, atbilst Darba laika direktīvā
izvirzītajām minimālajām prasībām. Kā norādīts iepriekšējā paziņojumā, Darba laika direktīva 
principā neizslēdz 24 stundu ilgas darba maiņas, ja ir ievēroti vairāki nosacījumi. 
Lūgumraksta iesniedzēja gadījumā Komisijai nav informācijas par minēto nosacījumu izpildi, 
kā arī par kopējo nostrādāto stundu skaitu, nakts maiņu un pagarināto maiņu biežumu,
kompensējošo atpūtas periodu biežumu un ilgumu, darba laika organizācijas modeli, kā arī 
jebkādiem papildu pasākumiem, lai pārbaudītu ietekmi veselības un drošības jomā.

No iesniegtās papildu informācijas izriet, ka lūgumraksta iesniedzējam bija jāpiekrīt kopējam 
darba stundu skaitam (ieskaitot dežūras), kas pārsniedz valsts tiesību aktos noteikto darba 
dienas vai nedēļas limitu, vai arī abus. Ar šādu piekrišanu tiktu pārkāpts Darba laika 
direktīvas 6. pantā noteiktais darba laika limits (vidēji 48 stundas nedēļā), tādēļ saskaņā ar 
minētās direktīvas 22. pantu tā būtu individuāla izvēle. Tomēr Vācijas AZG paredz minēto
atteikuma iespēju saistībā ar regulārām dežūrām, ja tādu paredz koplīgums, un šķiet, ka šis ir 
tāds gadījums. Turklāt saskaņā ar sniegto informāciju darba devējs ir norādījis, ka 
lūgumraksta iesniedzējs bez viņa piekrišanas netiktu iekļauts dežūru sarakstā un tādēļ 
nenokļūtu neizdevīgākā situācijā. Šķiet, ka šāda situācija atbilst minētās direktīvas 22. panta, 
īpaši 22. panta 1. punkta b) apakšpunkta, prasībām.

Secinājumi

Komisija uzskata, ka, pamatojoties uz lūgumraksta iesniedzēja sniegto papildu informāciju, 
šis lūgumraksts pilnībā attiecas uz strīdu starp privātpersonām. Pieejamā informācijā nav 
elementu, pēc kuriem varētu secināt, ka lūgumraksta iesniedzēja minētais Arbeitszeitsgesetz
vai valsts sektora koplīgums veicina tādu darba laika praksi, kura ir pretrunā ar Kopienas 
tiesību aktiem.”


