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PRANEŠIMAS NARIAMS

Tema: Peticija Nr. 1616/2008 dėl policijos pareigūnų darbo valandų, kurią pateikė 
Prancūzijos pilietis Dominique Achispon Nacionalinės policijos pareigūnų 
sąjungos (SNOP) vardu, su parašais

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas tvirtina, kad nuo tada, kai 2008 m. balandžio 1 d. įsigaliojo nacionalinės 
policijos pareigūnų darbo sąlygų pakeitimai, Prancūzijoje galiojančios taisyklės pažeidžia 
2003 m. lapkričio 4 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2003/88/EB dėl tam tikrų 
darbo laiko organizavimo aspektų. Nuo minėtos datos nebetaikomi jokie teisiniai darbo laiko 
apribojimai, nesvarbu, ar skaičiuojamas savaitės, mėnesio ar metų darbo laikas. Tai turi įtakos 
susijusių darbuotojų sveikatai ir saugai. Peticiją pasirašę asmenys reikalauja, kad Prancūzijos 
teisės aktai dėl policijos pareigūnų darbo valandų būtų suderinti su Direktyva 2003/88/EB.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2009 m. kovo 20 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją (pagal 
Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį). 

3. Komisijos atsakymas, gautas 2010 m. vasario 19 d.

„Peticijos pateikėjas mano, kad Prancūzijos teisės aktai, kuriais reglamentuojamas tam tikrų 
Police Nationale pareigūnų („corps de commandement“) darbo laikas, neatitinka Darbo laiko 
direktyvos1. 

                                               
1 Ankstesnė direktyva 93/104/EEB, dabar 2003 m. lapkričio 4 d. Europos Parlamento ir 
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Visų pirma peticijos pateikėjas nurodo nacionalinės teisės ir praktikos pakeitimus, kurie
įsigaliojo 2008 m. balandžio mėn. Peticijoje teigiama, kad dėl šių pokyčių viršvalandžiai, 
kuriuos tokie pareigūnai turi dirbti:

– nėra registruojami arba skaičiuojami, 
– dažnai nėra kompensuojami lygiaverčiu poilsio laiku,
– negarantuojamas mokėjimas už viršvalandžius pagal tarifus.

Pagal Darbo laiko direktyvą valstybės narės, atsižvelgdamos į darbuotojų sveikatos ir saugos, 
interesus, užtikrina, kad: 

– kiekvienas darbuotojas turėtų teisę į apribotą savaitės darbo laiką; 
– vidutinis darbo laikas, įskaitant viršvalandžius, per savaitę nebūtų ilgesnis kaip 48 valandos; 
– kiekvienas darbuotojas turėtų teisę į minimalų kasdienio bei savaitinio poilsio laiką. 

Direktyvoje taip pat numatomos kai kurios leidžiančios nukrypti nuo šių reikalavimų 
nuostatos ir išimtys, kurios išsamiau nagrinėjamos toliau.

Komisijos pastabos dėl peticijos 

a) Šios direktyvos taikymas nacionalinėms policijos pajėgoms

Peticija susijusi su Police Nationale1, ginkluotųjų civilinių pajėgų, sudarančių Prancūzijos 
viešosios tarnybos dalį, tam tikrų pareigūnų darbo sąlygomis.

Darbo laiko direktyvoje aiškiai nurodoma, kad ji taikoma viešajam sektoriui2.
Nustatyta ribota išimtis dėl tam tikros policijos veiklos:

„Ši direktyva netaikoma toms sritims, kurių ypatumai, būdingi tam tikrai specifinei valstybės 
tarnybos veiklai, tokiai kaip ginkluotosios pajėgos ir policija, arba tam tikrai specifinei 
veiklai civilinės saugos srityje, neišvengiamai jai prieštarauja.
Tuo atveju darbuotojų sauga ir sveikata turi būti užtikrinama kiek galima labiau atsižvelgiant 
į šioje direktyvoje nustatytus tikslus.“ 3

                                                                                                                                                  
Tarybos direktyva 2003/88/EB dėl tam tikrų darbo laiko organizavimo aspektų, OL L 299, 
2003 11 18, p. 9. 
1 Prancūzijoje Police Nationale yra nacionalinės policijos pajėgos, atsakingos už kovą su 
nusikalstamumu ir viešosios tvarkos palaikymą miestuose, o žandarmerija yra nacionalinės 
pajėgos, vykdančios tokias pat pareigas kaimo vietovėse; jos abi pavaldžios vidaus reikalų 
ministrui. 
2 Darbo laiko direktyvos 1 straipsnio 3  dalyje nustatyta, kad ši direktyva taikoma „visoms 
Direktyvos 89/391/EEB [Darbuotojų saugos ir sveikatos pagrindų direktyva] 2 straipsnyje 
apibrėžtoms veiklos sritims, viešoms ir privačioms...“.
3 Darbuotojų saugos ir sveikatos pagrindų direktyvos 2 straipsnio 2 dalyje nustatyta išimtis 
taip pat taikoma Darbo laiko direktyvos taikymo sričiai remiantis ankstesnėje išnašoje 
nurodytomis nuostatomis. 
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Tačiau įvairiose bylose, susijusiose su viešojo sektoriaus apsaugos ir skubios pagalbos 
pajėgomis1, įskaitant ginkluotąsias policijos pajėgas2, Teisingumo Teismas pabrėžė, kad ši 
išimtis turėtų būti aiškinama siaurai ir yra „apribojanti jos taikymo sritį tiek, kiek yra būtina, 
siekiant apginti interesus, kuriuos ji leidžia valstybėms narėms ginti“3. 

Teisingas aiškinimas, pasak Teisingumo Teismo, yra toks, kad įprastinėmis sąlygomis 
vykdoma tokių tarnybų, įskaitant policijos tarnybas, veikla vis dėlto patenka į šios direktyvos 
taikymo sritį. Tai taikoma net tada, kai susijusioje tarnyboje „susiduriama su įvykiais, kurių iš 
esmės negalima numatyti“, nes „jos veiklą normaliomis sąlygomis...galima iš anksto 
organizuoti, įskaitant ir saugos ir sveikatos pavojaus prevenciją bei personalo darbo laiką“4. 

Vadinasi, turi būti suprantama, kad išimtis taikoma tik „išskirtinių įvykių atveju, kai norint 
imtis sėkmingų priemonių, skirtų visuomenės apsaugai užtikrinti esant dideliam kolektyviniam 
pavojui, privaloma, kad atsitikus tokiam įvykiui personalas teiktų absoliučią pirmenybę 
tokiomis priemonėmis siekiamam tikslui įgyvendinti. Tokia pati išvada darytina ir gamtinių 
arba technologinių katastrofų, pasikėsinimų, didelių nelaimingų atsitikimų arba kitų tokio 
pobūdžio įvykių atveju, dėl kurių ypatingo pavojaus ir didelio masto būtina imtis priemonių 
kolektyvinei gyvybei, sveikatai ir saugai apsaugoti, kurios bus įgyvendintos, jeigu bus 
laikomasi visų [Darbuotojų saugos ir sveikatos pagrindų direktyvoje ir Darbo laiko 
direktyvoje] įtvirtintų taisyklių“5. Teisingumo Teismas pabrėžė, kad „net ir esant tokiai 
išskirtinei situacijai, pagal Direktyvos 89/391 2 straipsnio 2 dalies antrąją pastraipą 
reikalaujama, kad kompetentingos valdžios institucijos „visomis įmanomomis priemonėmis“ 
užtikrintų darbuotojų saugą ir sveikatą“6.

Taigi normalus darbo laiko organizavimas nacionalinėse policijos pajėgose patenka į Darbo 
laiko direktyvos taikymo sritį.

b) Darbo laiko apribojimai: direktyvos reikalavimai

Europos Parlamentas ir Taryba Darbo laiko direktyvą priėmė pagal Europos bendrijos 
steigimo sutarties 137 straipsnio 2 dalį, kurioje numatomos Bendrijos priemonės siekiant 
pagerinti darbo aplinką ir apsaugoti darbuotojų sveikatą bei saugą7. 
Direktyvos pagrindinis tikslas – nustatyti būtiniausius saugos ir sveikatos reikalavimus dėl 

                                               
1 Pvz., žr. 2004 m spalio 5 d. sprendimą Pfeiffer byloje (C-398/01) (skubios pagalbos 
tarnybos); 2005 m. liepos 14 d. Teisingumo Teismo nutartį Personalrat der Feuerwehr 
Hamburg byloje (C-52/04) (valstybinės priešgaisrinės apsaugos tarnybos). 
2 Komisija prieš Ispaniją, byla C-132/04, 2006 m. sausio 12 d. sprendimas (dėl 
Darbuotojų saugos ir sveikatos pagrindų direktyvos taikymo Guardia Civil Ispanijoje).
3 Komisija prieš Ispaniją, 23 punktas; Feuerwehr Hamburg byla, 42 punktas.
4 Komisija prieš Ispaniją, 25 punktas; Feuerwehr Hamburg byla, 52 punktas.
5 Feuerwehr Hamburg byla, 53–54 punktai.
6 Feuerwehr Hamburg byla, 56 punktas. 
7 Jungtinė Karalystė prieš ES Tarybą, byla C-84/94, 1996 m. lapkričio 12 d. 
sprendimas, ETT [1996] I–05.755. 
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darbo laiko organizavimo1.

Darbo laiko direktyvos 6 straipsnyje numatoma, kad:
„Valstybės narės imasi priemonių užtikrinti, kad, atsižvelgiant į būtinybę garantuoti 
darbuotojų saugą ir sveikatos apsaugą:
a) savaitės darbo laikas būtų apribotas įstatymais ar kitais teisės aktais arba kolektyvinėmis 
sutartimis ar darbdavių ir darbuotojų susitarimais; 
b) vidutinis darbo laikas, įskaitant viršvalandžius, per kiekvieną septynių dienų laikotarpį 
nebūtų ilgesnis kaip 48 valandos.

Teisingumo Teismas pakartotinai nusprendė, kad „atsižvelgiant į Direktyvos 93/104 
6 straipsnio 2 dalies formuluotę ir šios direktyvos tikslą bei bendrą struktūrą, darytina išvada, 
kad maksimalus 48 valandų vidutinis savaitės darbo laikas, įskaitant viršvalandžius, yra 
ypatingos svarbos Bendrijos socialinės teisės norma, kuria gali pasinaudoti kiekvienas 
darbuotojas, kadangi ji nustato minimalų reikalavimą, būtiną užtikrinti jo saugą ir sveikatos 
apsaugą“2. 

Taip pat Pagrindinių teisių chartijos 31 straipsnio 2 dalyje numatoma, kad „kiekvienas 
darbuotojas turi teisę į tai, kad būtų apribotas maksimalus darbo laikas…“3. 

Teisingumo Teismas taip pat nurodė, kad 6 straipsnio 2 dalis „atitinka visas tiesioginio 
veikimo sąlygas“4. Taigi valdžios institucijos turi užtikrinti būtiniausią asmenų teisinę 
apsaugą, jiems suteiktą pagal Bendrijos teisės nuostatas. 

c) Darbo laiko apribojimai: peticijos pateikėjo apibūdinta padėtis pagal nacionalinę teisę

Apibendrinant galima pasakyti, kad peticijos pateikėjas taip apibūdino padėtį pagal 
nacionalinės teisės aktus, susijusius su Police Nationale corps de commandement darbo laiko
apribojimais: 

2000 m. rugpjūčio 25 d. Dekreto (pranc. Décret) Nr. 2000–815 dėl darbo laiko viešosiose 
tarnybose (įskaitant Police Nationale) 3.1 straipsnyje nurodoma, kad savaitinis darbo laikas, 
įskaitant viršvalandžius, negali viršyti 48 valandų per savaitę, arba vidutiniškai 44 valandų per 
savaitę dvylika savaičių iš eilės. (Šios ribos toli gražu nesiekia 48 valandų vidutinio savaitės 
darbo laiko, įskaitant viršvalandžius, ribos, kuri nustatyta pagal Direktyvą.) 

Vis dėlto Dekreto Nr. 2000–815 3.2 straipsnyje leidžiama nukrypti nuo šių ribų viešosiose 
tarnybose, kurios, siekiant užtikrinti asmenų ir gėrybių apsaugą, turi nuolat dirbti. Police 
Nationale atveju 2002 m. spalio 23 d. Dekreto Nr. 2002–1279 1 straipsnyje aiškiai
numatomos tokios leidžiančios nukrypti nuostatos dėl tarnaujančių pareigūnų, kurių pareigos 
susijusios su viešosios tvarkos ir saugos užtikrinimo, informavimo arba teisinio

                                               
1 Remiantis Teisingumo Teismo sprendimais, tokiomis aplinkybėmis darbo laiku 
laikomas visas budėjimo laikas darbo vietoje. 
2 Pfeiffer byla, 100 punktas; Dellas byla, 49 punktas; Vorel byla, 23 punktas. 
3 Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartija, OL C 364, 2000, p. 1. 
4 Pfeiffer byla, 106 punktas.
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bendradarbiavimo funkcijomis, kai to reikia.

Įvairiuose teisė aktuose numatoma, kad už viršvalandžius turi būti atlyginama skiriant 
kompensuojamojo poilsio laiką arba sumokant už viršvalandžius pagal nustatytus tarifus. Dėl 
viešųjų tarnybų plačiąja prasme, Dekreto Nr. 2000–815 4 straipsnyje numatoma, kad:

 ' … pour les agents relevant d'un régime de décompte horaire des heures supplémentaires, 
celles–ci sont prises en compte dès qu'il y a un dépassement des bornes horaires définies par 
le cycle de travail. Elles font l'objet d'une compensation horaire dans un délai fixé par 
arrêté… . A default, elles sont indemnisées.'

Konkrečiu Police Nationale atveju Dekreto 2002–1279 2 ir 7 straipsniuose numatoma, kad už 
viršvalandžius, kuriuos dirbo policijos pareigūnai, turi būti atlyginama arba už juos sumokant 
(compensation indemnitaire), arba suteikiant lygiavertį kompensuojamojo poilsio laiką1. 
2006 m. birželio mėn. įsake (pranc. arrêté) nustatomos išsamios kompensavimo taisyklės2. 
Jame taip pat nurodyta, kad aukštesniesiems Police Nationale vadovams (corps de conception 
et de direction) toks kompensavimas nenumatomas. Tačiau šios kompensavimo formos buvo 
taikomos corps de commandement ir jie jomis naudojosi. 

Peticijos pateikėjas skundžiasi, kad 2008 m. balandžio mėn.3 vidaus reikalų ministras taip 
pakeitė taisykles, kad nuo 2008 m. balandžio 1 d. corps de commandement už didžiąją savo 
viršvalandžių dalį nebeturi teisės gauti užmokesčio pagal tarifus ar kompensacijos poilsio 
laiku.

Apibūdinant bendrą padėtį peticijoje dėstoma, kad pagal Dekretą Nr. 2000–815 dėl viešųjų 
tarnybų darbo laiko policijos pareigūnų darbo laikas buvo organizuojamas pagal vieną iš 
dviejų tvarkų: „10 straipsnio“ tvarką, pagal kurią pareigūnas tvarko savo darbo laiką
savarankiškai, arba „4 straipsnio“ tvarką, pagal kurią pareigūnas dirba nustatytomis 
pamainomis ir turi skaičiuoti (décompter) savo darbo laiką. Peticijoje tvirtinama, kad 
apytikriai 96 proc. policijos pareigūnų dirbo pagal pastarąją tvarką. 

2008 m. balandžio 15 d. įsake ir 2008 m. balandžio 17 d. instrukcijoje nustatytos taisyklės, 

                                               
1 Atrodo, kad kompensuojamojo poilsio atitikmeniu turėtų būti laikoma viena 
kompensuojamojo poilsio valanda už kiekvieną viršvalandžių valandą, o lygiaverčiu
kompensuojamuoju poilsio laiku turėtų būti laikomas laikas, suteikiamas už viršvalandžių 
valandą vietoj užmokesčio, pvz., už viršvalandžių valandą, už kurią turėtų būti mokama 
150 proc. valandinio darbo užmokesčio, galėtų būti suteikta pusantros valandos 
kompensuojamojo poilsio. 
2 Nustatyta reglement générale de l'emploi de la Police Nationale (2006 m. birželio mėn.
vidaus reikalų ministro įsakas, vėliau iš dalies pakeistas 2008 m. sausio 30 d. įsaku). 2006 m.
įsake taip pat pateikiama nuoroda į Dekretą Nr. 2000–194, kuriame išdėstytos užmokesčio už 
viršvalandžius pagal tarifus detalės. 
3 2008 m. balandžio 15 d. įsakas, kuriuo iš dalies keičiamas 2006 m. birželio 6 d įsakas; ir 
2008 m. balandžio 17 d. instrukcija NOR INTC0800092C, kuria papildomos ir iš dalies 
pakeičiamos ankstesnės 2002 m. spalio 18 d. instrukcijos INTC0200190C dėl darbo 
organizavimo Police Nationale taisyklės.
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pagal kurias pakeičiama anksčiau corps de commandement atveju taikyta kompensavimo už 
viršvalandžius tvarka:

– Pareigūnai, kurie turi papildomai (papildoma pamaina) dirbti po įprastų darbo valandų 
(naktimis, švenčių dienomis, kompensuojamojo poilsio laiku arba sekmadieniais), turi teisę į 
kompensuojamojo poilsio laiką. Kompensuojamojo poilsio ir oficialiai nustatyto papildomo 
darbo trukmė turi būti vienoda, tačiau nebus kompensuojama (nei poilsio valandomis, nei 
užmokesčiu) už nustatytas papildomas darbo valandas viršijantį laiką. 

– Pareigūnams, kurie iškviečiami į darbą po įprastų darbo valandų (rappel de service),
nesuteikiama teisė į kompensaciją už viršvalandžius nei poilsio valandomis, nei užmokesčiu. 

– Pareigūnams, kurie dirba viršvalandžius likdami darbe po jiems nustatytų darbo valandų 
arba atostogų metu (dépassement horaire de la journée de travail ou de vacation),
nesuteikiama teisė į kompensaciją už viršvalandžius nei poilsio valandomis, nei užmokesčiu. 

– Pareigūnai, kurie turi likti budėti (astreinte)1, iš esmės turi teisę į užmokestį už budėjimo 
laiką. Atsižvelgiant į biudžeto galimybes, vietoj užmokesčio gali būti skiriamas 
kompensuojamojo poilsio laikas. Kaip kompensacija gali būti skiriamas (nekintamas) valandų 
skaičius (compensation horaire) arba kompensuojamojo poilsio laikas (repos compensateur).
Vis dėlto pareigūnams, kurie gauna dienpinigius (allocation de service) arba priedą už 
apgyvendinimą (concession de logement), nesuteikiama teisė į užmokestį už budėjimą. 
[Konkrečiai nenurodoma, ar šiems pareigūnams tuomet suteikiama teisė į kompensuojamojo 
poilsio laiką.] 

Be to, peticijoje nurodyta, kad dėl 2008 m. padarytų pakeitimų policijos pareigūnams tapo 
sunkiau gauti bet kokios trukmės kompensuojamojo poilsio laiko, į kurį jie turi teisę, nes buvo 
pakeistas laikotarpis, per kurį gali būti pasinaudota kompensuojamojo poilsio laiku. Anksčiau 
visas „uždirbtas“ kompensuojamojo poilsio laikas turėjo būti išnaudotas per kalendorinius 
metus, kuriais jis buvo įgytas; jei tai nebuvo įmanoma dėl darbo aplinkybių, teisė į jį 
išlikdavo2. Tačiau 2008 m. balandžio 15 d. įsake numatyta netaikyti šios taisyklės corps de 
commandement. Dabar šie pareigūnai teise į kompensuojamojo poilsį turi pasinaudoti per 
septynias dienas arba daugiausia (jei tai neįmanoma dėl darbo aplinkybių (nécessités de 
service)) per aštuonias savaites. Per daugiausia aštuonias savaites neišnaudotas 
kompensuojamojo poilsio laikas prarandamas.

Vis dėlto reikėtų pažymėti, kad atitinkamose 2008 m. įsako ir instrukcijos nuostatose taip pat 

                                               
1 Astreinte (budėjimas) – tai laikotarpis, kai darbuotojas privalo ir toliau būti pasiekiamas ir, 
jei reikia, grįžti į darbą, tačiau iki iškvietimo gali likti savo pasirinktoje vietoje. SIMAP byloje 
Teisingumo Teismas nusprendė, kad visas budėjimo laikas, kai darbuotojas privalo būti savo 
darbo vietoje, turi būti laikomas jų darbo laiku, kaip apibrėžta Direktyvoje. Vis dėlto 
budėjimo, per kurį darbuotojas gali pasirinkti, kur būti iki iškvietimo, laikas neturi būti visas  
įskaitytas į jo darbo laiką. Pastaruoju atveju į darbo laiką turi būti įskaitytas tik faktinis po 
iškvietimo suteiktų paslaugų teikimo laikas. 
2 Dekretas Nr. 2000-815 dėl viešųjų tarnybų, kuris Police Nationale atveju taikomas 2002 m. 
gegužės 3 d. patvirtintu įsaku.
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kalbama apie teisę į išmokas pagal ARTT (lankstusis darbo grafikas) ir darbo laiko banko 
(compte épargne–temps) sistemas, kurioms, matyt, šie pokyčiai neturi įtakos. Iš peticijos 
neaišku, kaip šios sistemos taikomos peticijos pateikėjų atidirbtų viršvalandžių atveju, todėl 
būtų naudinga gauti daugiau informacijos šiuo klausimu. 

Peticijos pateikėjas teigia, kad iš esmės corps de commandement dabar privalo dirbti 
viršvalandžius atsižvelgiant į tarnybos poreikius be jokių bendro nustatyto darbo valandų 
skaičiaus (įskaitant viršvalandžius) apribojimų ir netaikant jokių reikalavimų, pagal kuriuos
viršvalandžiai būtų kompensuojami lygiaverčiu poilsiu, o jei ir taip, tai tokiomis sąlygomis, 
kuriomis remiantis sunku praktiškai pasinaudoti kompensuojamojo poilsio teise. 

Be to, peticijoje nurodyta, kad dėl nacionalinės teisės pakeitimų Police Nationale corps de 
commandement viršvalandžių neregistruoja arba jų neskaičiuoja. Joje nurodyti 2008 m. 
balandžio 16 d. ir 2008 m. rugpjūčio 14 d. Police Nationale generalinio direktoriaus laiškai, 
kurie, atrodo, patvirtina, kad taip yra iš tikrųjų. Peticijoje teigiama, kad dėl tokio požiūrio 
neįmanoma sveikatos ir saugos sumetimais apskaičiuoti faktinio corps de commandement
darbo laiko.

Peticijos pateikėjas teigia, kad dėl šių nacionalinės teisės pakeitimų Prancūzijos teisės aktai
Police Nationale priklausančių corps de commandement atžvilgiu nebeatitinka Direktyvos dėl 
tam tikrų darbo laiko organizavimo aspektų reikalavimų.

d) Darbo laiko direktyvoje apibrėžtų leidžiančių nukrypti nuostatų taikymas 

Pagal Darbo laiko direktyvą leidžiama taikyti dvi leidžiančias nukrypti nuostatas, susijusias su 
6 straipsnyje nustatytais darbo laiko apribojimais. 22 straipsnyje išvardytos nukrypti 
leidžiančios nuostatos (vadinamosios išlygos) su šiuo atveju, atrodo, neturi nieko bendra, nes 
Prancūzija, remiantis Komisijos turima informacija, nenumato jų taikymo nacionalinėms 
policijos ir saugumo pajėgoms. Kitose susijusiose (Direktyvos 17 straipsnio 1 dalies)
nuostatose apibrėžiama, kad:

„17 straipsnis
Leidžiančios nukrypti nuostatos
1. Deramai laikydamosi darbuotojų saugos ir sveikatos apsaugos bendrųjų principų, 
valstybės narės gali nukrypti nuo 3–6, 8 ir 16 straipsnių, kai atsižvelgiant į minimos 
veiklos konkrečias ypatybes, darbo laikas neskaičiuojamas ir (arba) nenustatomas, arba 
jį gali nusistatyti patys darbuotojai, pirmiausia:
a) vadovai arba kiti asmenys, galintys savarankiškai priimti sprendimus; …“1

Į šią nuostatą buvo atsižvelgta byloje Komisija prieš Jungtinę Karalystę (C-484/04), kurioje 
Teisingumo Teismas nusprendė (žr. 16–21 punktus), kad nacionalinės taisyklės, apibrėžtos 
remiantis 17 straipsnio 1 dalyje numatyta nukrypti leidžiančia nuostata, viršijo leistinas 
Direktyvos taikymo ribas, nes buvo taikytos „darbuotojams, kurių tik dalis darbo laiko yra 
                                               
1 Kitos 17 straipsnio 1 dalyje minimos grupės (darbuotojai šeimose ir religines apeigas 
atliekantys darbuotojai) nėra susijusios su peticija. 
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skaičiuojama, nustatyta ar kurią jie gali nustatyti patys“.

Taip pat svarbu atkreipti dėmesį į toje pačioje byloje generalinės advokatės J. Kokott 
pateiktas pastabas; jos nuomonėje pabrėžiama (žr. 29–31 punktus), kad ši leidžianti nukrypti 
nuostata, atsižvelgiant į Darbo laiko direktyvoje nustatytų socialinių taisyklių svarbą, turi būti 
aiškinama siaurai ir tokiu būdu, kurį taikant būtų atsižvelgta į bendrą direktyvos tikslą –
darbuotojų saugą ir sveikatos apsaugą.

Peticijoje aprašyti teisės aktų pakeitimai susiję su visos Police Nationale reforma, kurią
įgyvendinant numatyta nustatyti corps de commandement skirtą „regime d' emploi cadre“ 
(vadovų darbo sąlygas). Pvz., 2008 m. rugpjūčio 14 d. Police Nationale generalinio 
direktoriaus laiške teigiama, kad atsižvelgiant į tai, jog corps de commandement nariai dabar 
laikomi vadovais, šie pareigūnai turėtų sugebėti organizuoti savo darbo laiką taip, kad būtų 
išvengta reguliaraus vidutinės darbo dienos viršijimo. 
Vis dėlto svarbu pažymėti, kad Police Nationale „corps de commandement“, atrodo, 
priklauso tik žemesnės ir vidurinės valdymo grandies policijos pareigūnai1. Taip pat reikėtų 
atsižvelgti į reguliarų viršvalandžių, kurie gali susidaryti vykdant svarbias nacionalinės 
policijos tarnyboms pavestas užduotis, taip pat viršvalandžių, susidarančių dėl įvairios 
peticijoje minimos praktinės veiklos, poreikį. 

Nėra visiškai aišku, ar praktiškai šio lygmens pareigūnai ilgainiui galėtų naudotis tikra ir 
veiksminga autonomija ir savarankiškai organizuoti savo darbo laiką. Taip pat reikia 
apsvarstyti, ar šie pareigūnai, tiek, kiek tai susiję su savarankišku jų darbo laiko nustatymu, 
gali nustatyti visą darbo laiką, ar tik jo dalį. 

Be to, net jei corps de commandement galėtų naudotis pakankama autonomija, patenkančia į 
17 straipsnio 1 dalies išimties taikymo sritį, kyla klausimas, ar 2008 m. padaryti nacionalinės 
teisės pakeitimai iš esmės nesumažina anksčiau šiems darbuotojams taikytos apsaugos lygio.

e) Direktyvos taikymas užmokesčio už viršvalandžius atveju

Peticijoje teigiama, kad po nacionalinės teisės pakeitimų, kurie joje išsamiai aprašomi, corps 
de commandement nariai nuo 2008 m. balandžio 1 d. nebetenka teisės į užmokestį už 
viršvalandžius pagal užmokesčio už viršvalandžius tarifus. Jiems gali būti mokama pagal 
nustatytus tarifus, žemesnius už įprastų darbo valandų tarifus.

Vis dėlto reikėtų pažymėti, kad į Darbo laiko direktyvą neįtrauktos nuostatos apie atlyginimus 
(darbo užmokestį arba užmokestį už viršvalandžius), išskyrus reikalavimą, kad už kasmetines 

                                               
1 Dekreto Nr. 2005–716 (Décret portant statut particulier du corps de commandement de la 
Police Nationale), kuris minėtas prie peticijos pridėtame VI priede (žr. 5 p.), 3 straipsnyje 
nurodoma, kad Police Nationale „corps de commandement“ sudarytas iš šių trijų rangų 
karininkų: lieutenant de police, capitaine de police, and commandant de police. Vis dėlto 
reikėtų pažymėti, kad remiantis oficialios Prancūzijos vidaus reikalų ministerijos interneto 
svetainės informacija Policijos nationale taip pat priklauso „corps de conception et de 
direction“, kurį sudaro daug aukštesnių rangų pareigūnai, pvz., commissaires de police and 
commissaires divisionnaires, atliekantys strateginio valdymo funkcijas. 
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atostogas darbuotojas turi gauti įprastą darbo užmokestį (kuriuo siekiama užtikrinti, kad 
darbuotojas finansiniu požiūriu turėtų galimybę pasinaudoti visomis savo kasmetinėmis 
atostogomis). 

Kaip Teisingumo Teismas nurodė Dellas byloje:
„Vis dėlto, kalbant apie pastarąjį aspektą, būtina iš karto patikslinti, kad iš ... nuostatų tikslo ir 
pačios formuluotės išplaukia, jog [Darbo laiko direktyva] nėra taikoma darbuotojų 
užmokesčiui. Be to, šis aiškinimas vienareikšmiškai išplaukia iš EB 137 straipsnio 6 dalies, 
pagal kurią būtiniausi reikalavimai, kuriuos Europos Sąjungos Taryba gali nustatyti 
priimdama direktyvas … darbuotojų saugai ir sveikatos apsaugai užtikrinti, negali būti taikomi 
užmokesčiams.“ 1

Dėl to atrodo, kad nacionalinė praktika, pagal kurią už viršvalandžius mokama kitaip nei už 
įprastas darbo valandas arba nemokama pagal viršvalandžių tarifus, nepatenka į Darbo laiko 
direktyvos taikymo sritį. Tai nacionalinės teisės dalykas. 

Išvados

Peticijoje iškelti klausimai dėl užmokesčio už viršvalandžius tarifų, atrodo, nepatenka į Darbo 
laiko direktyvos taikymo sritį.

Vis dėlto peticijoje iškelti klausimai dėl policijos pareigūnų bendros darbo laiko trukmės kelia 
klausimų dėl nacionalinės teisės aktų, kuriais reglamentuojamas Police Nationale corps de 
commandement darbo laikas, suderinamumo su Darbo laiko direktyvos 6 straipsniu. 

Atsižvelgiant į peticijoje minėtus nacionalinės teisės ir praktikos pakeitimus, nėra aišku, ar šių 
darbuotojų savaitiniam darbo laikui (įskaitant viršvalandžius) taikomi veiksmingi apribojimai, 
ir ar jis gali viršyti didžiausią 48 valandų per savaitę vidurkį (įskaitant viršvalandžius). 

Taip pat neaišku, ar susijusiems darbuotojams turėtų būti taikoma kuri nors iš leidžiančių 
nukrypti nuostatų (visų pirma direktyvos 17 straipsnio 1 dalis). 

Komisija pirmiausia norėtų gauti nacionalinių valdžios institucijų paaiškinimus dėl minėtų
klausimų. 

Komisija užregistravo šia peticija paremtą skundą, kuriame nurodoma, kad Prancūzijos teisės 
aktai, kuriais reglamentuojamas nacionalinių policijos pajėgų miestuose (Police Nationale) 
viduriniosios grandies pareigūnų (corps de commandement) darbo laikas, neatitinka Darbo 
laiko direktyvos (Direktyva 2033/88/EB) reikalavimų. 

Komisijos tarnybos raštu kreipsis į nacionalines valdžios institucijas, prašydamos paaiškinti, 
ar jos mano, kad direktyva tinkamai perkelta į susijusius nacionalinės teisės aktus. Komisija 
informuos Peticijų komitetą apie tolesnę šios peticijos nagrinėjimo eigą.“

                                               
1 Dellas byla, 38–39 punktai. Panašu į 2007 m. sausio 11 d. teismo nutartį Vorel byloje 
(žr. bylą C-437/05, 32 ir 35 punktai). 


