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EIROPAS PARLAMENTS 2009 - 2014

Lūgumrakstu komiteja

19.2.2010

PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 1616/2008, ko, pievienojot parakstus, Valsts policistu apvienības 
vārdā iesniedza Francijas valstspiederīgā Dominique Achispon, par policistu darba 
stundām

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzēja norāda, ka kopš 2008. gada 1. aprīļa, kad valsts policijas darbinieku 
nodarbinātības noteikumos tika ieviestas izmaiņas, Francijā spēkā esošie noteikumi ir pretrunā 
Eiropas Parlamenta un Padomes 2003. gada 4. novembra Direktīvai 2003/88/EK par 
konkrētiem darba laika organizēšanas aspektiem. Kopš iepriekš minētā datuma nepastāv 
tiesiski darba laika ierobežojumi neatkarīgi no tā, vai tas tiek aprēķināts par nedēļu, mēnesi 
vai gadu. Tas nelabvēlīgi ietekmē attiecīgo darbinieku veselību un drošību. Lūgumraksta 
parakstītāji aicina nodrošināt Francijas tiesību aktu nodarbinātības jomā atbilstību 
Direktīvai 2003/88/EK.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2009. gada 20. martā. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2010. gada 19. februārī

„Lūgumraksta iesniedzēja uzskata, ka Francijas tiesību akti, kas reglamentē valsts policijas 
[Police Nationale] operatīvās vadības korpusa [corps de commandement] darbinieku darba 
laiku, ir pretrunā Darba laika direktīvai1. 
                                               
1 Agrāk Direktīva 93/104/EK, tagad Eiropas Parlamenta un Padomes 2003. gada 4. novembra 
Direktīva 2003/88/EK par konkrētiem darba laika organizēšanas aspektiem, OV L 299, 
18.11.2003, 9. lpp. 
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Lūgumraksta iesniedzēja īpaši norāda uz tām izmaiņām valsts tiesību aktos un praksē, kuras 
stājās spēkā 2008. gada aprīlī. Lūgumrakstā minēts, ka šo izmaiņu rezultātā virsstundas, kas 
šiem policijas darbiniekiem jāstrādā:

- netiek reģistrētas vai skaitītas, 
- par tām bieži vien netiek piešķirts līdzvērtīgs kompensējošs atpūtas laikposms, 
- par tām ne vienmēr maksā pēc virsstundu likmēm.

Darba laika direktīva nosaka, ka dalībvalstis, ņemot vērā nepieciešamību aizsargāt darba 
ņēmēju drošību un veselību, nodrošina, ka: 

- ikvienam darba ņēmējam ir tiesības uz ierobežotu nedēļas darba laiku;
- vidējais nedēļas darba laiks (ietverot virsstundu darba laiku) nedrīkst pārsniegt 48 stundas;
- ikvienam darba ņēmējam ir tiesības uz noteiktu obligāto ikdienas un iknedēļas atpūtas laiku. 

Direktīvā attiecībā uz šīm prasībām noteiktas arī dažas atkāpes un izņēmumi, kas sīkāk 
iztirzāti turpmāk tekstā.

Komisijas piezīmes par lūgumrakstu

a) Direktīvas piemērošana valsts policijai  

Lūgumraksts attiecas uz noteiktu policijas darbinieku darba apstākļiem valsts policijā [Police 
Nationale ]1 — bruņotajos civilajos spēkos, kas ietilpst Francijas civildienesta sastāvā.  

Darba laika direktīvā skaidri noteikts, ka šo direktīvu piemēro valsts sektoram2. 
Uz dažām policijas darbībām attiecas izņēmums:

„Šī direktīva nav piemērojama, ja tā ir nenovēršamā pretrunā dažu valsts dienestu darbības 
īpatnībām, piemēram, bruņotajos spēkos vai policijā, vai kādā īpašā civilās aizsardzības dienestā. 
Tādā gadījumā darba ņēmēju drošība un veselības aizsardzība, cik iespējams, jānodrošina, 
apzinoties šīs direktīvas izvirzītos mērķus.”3

Tomēr vairākās lietās, kas attiecas uz valsts civildienesta drošības un operatīvajiem spēkiem,4

                                               
1 Francijā Police Nationale ir valsts policijas spēki, kas ir atbildīgi par noziedzības 
apkarošanu un likumības un kārtības uzturēšanu pilsētu teritorijās, bet gendarmerie ir valsts 
policijas spēki, kuriem ir līdzīgi pienākumi lauku teritorijās. Abas struktūrvienības ir iekšlietu 
ministra pakļautībā. 
2 Darba laika direktīvas 1. panta 3. punktā noteikts, ka šo direktīvu piemēro „visām darbību 
nozarēm, gan valsts, gan privātajām, Direktīvas 89/391/EEK [Veselības un drošības 
pamatdirektīvas] 2. panta nozīmē”.
3 Saskaņā ar iepriekšējā zemsvītras piezīmē citētajiem noteikumiem šis Veselības un drošības 
pamatdirektīvas 2. panta 2. punktā minētais izņēmums attiecas arī uz Darba laika direktīvas 
darbības jomu.  
4  Skatīt, piemēram, 2004. gada 5. oktobra spriedumu lietā C-398/01 Pfeiffer (glābšanas 
dienesti); 2005. gada 14. jūlija Eiropas Kopienu Tiesas rīkojumu lietā C-52/04 Personalrat 
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tostarp vienā lietā, kas attiecas uz militārajiem policijas spēkiem,1 Eiropas Kopienu Tiesa ir 
uzsvērusi, ka šis izņēmums ir „interpretējams, sašaurinot izņēmuma piemērojamību tiktāl, cik 
tas ir noteikti nepieciešams, lai neapdraudētu tās intereses, ko dalībvalstīm ar to atļauts 
aizsargāt”2.

Tiesa norāda, ka šie noteikumi pareizi jāinterpretē tā, ka šādu dienestu, tostarp policijas 
dienestu, parastajām darbībām šīs direktīvas piemēro. Tas attiecas pat uz tādiem dienestiem, 
kam ir „jārīkojas situācijās, kas būtībā nav paredzamas”, jo šo dienestu „darbības parastos 
apstākļos var organizēt iepriekš, tai skaitā ir iespējams novērst personāla drošības un/vai
veselības iespējamo apdraudējumu un paredzēt viņu darba laiku”3.

Tādējādi šis izņēmums jāinterpretē tā, ka tas attiecas tikai uz „ārkārtas gadījumiem, kad 
pienācīgai iedzīvotāju aizsardzības pasākumu īstenošanai nopietnās kolektīva riska situācijās 
ir nepieciešams, lai personāls, kam jācīnās pret šāda rakstura situācijām, savas darbības 
mērķim piešķirtu absolūtu prioritāti, lai to vispār būtu iespējams sasniegt. Tas pats attiecas 
arī uz dabas vai tehnoloģiju katastrofām, atentātiem, nelaimes gadījumiem vai citiem līdzīga 
rakstura notikumiem, kuru nopietnības un mēroga dēļ nepieciešams veikt neatliekamus 
pasākumus iedzīvotāju dzīvības, veselības un drošības aizsardzībai un kuru pienācīga 
īstenošana būtu apgrūtināta, ja būtu jāievēro visi [Veselības un drošības pamatdirektīvas un 
Darba laika direktīvas] noteikumi.4 Tiesa uzsvēra, ka „pat šādā ārkārtas situācijā Direktīvas 
89/391 2. panta 2. punkta pirmajā daļā kompetentām iestādēm noteikts pienākums „cik 
iespējams” nodrošināt darba ņēmēju drošību un veselības aizsardzību”5.

Tātad valsts policijas darba laika organizācijai parastos apstākļos Darba laika direktīvu 
piemēro.

b) Darba laika ierobežojumi: direktīvas prasības  

Darba laika direktīvu pieņēma Eiropas Parlaments un Padome saskaņā ar Eiropas Kopienas 
dibināšanas līguma 137. panta 2. punktu, kas paredz iespēju īstenot Kopienas pasākumus, 
kuru mērķis ir uzlabot darba vidi, aizsargājot darba ņēmēju veselību un drošību6. 

Direktīvas galvenais mērķis ir noteikt obligātās drošības un veselības aizsardzības prasības 
darba laika organizācijas jomā7.

Darba laika direktīvas 6. pantā noteikts:
                                                                                                                                                  
der Feuerwehr Hamburg (valsts ugunsdzēsības dienests). 
1 2006. gada 12. janvāra spriedums lietā C-132/04, Komisija pret Spāniju (par Veselības 
un drošības pamatdirektīvas piemērošanu žandarmērijai [Guardia Civil] Spānijā).
2 Komisija pret Spāniju, 23. punkts; Feuerwehr Hamburg, 42. punkts. 
3 Komisija pret Spāniju, 25. punkts; Feuerwehr Hamburg, 52. punkts.
4 Feuerwehr Hamburg, 53. un 54. punkts.
5 Feuerwehr Hamburg, 56. punkts.
6 1996. gada 12. novembra spriedums lietā C-84/94, Apvienotā Karaliste pret Eiropas 
Savienības Padomi, ECR [1996] I-05755.
7 Saskaņā ar Eiropas Kopienu Tiesas lēmumiem šajā kontekstā darba laika jēdziens 
ietver visu dežūras laiku darba vietā. 



PE439.187v01-00 4/9 CM\805885LV.doc

LV                          Ārējais tulkojums

„Dalībvalstis veic vajadzīgos pasākumus, lai nodrošinātu to, ka tiek ievērota vajadzība 
aizsargāt darba ņēmēju drošību un veselību: 
a) iknedēļas darba laiks ir ierobežots ar normatīvajiem vai administratīvajiem aktiem vai ar 
koplīgumiem vai līgumiem starp darba devējiem un darba ņēmējiem nozarē; 
b) vidējais darba laiks katram septiņu darba dienu laikposmam, ietverot virsstundu darba 
laiku, nepārsniedz 48 stundas.”

Eiropas Kopienu Tiesa vairākkārt ir spriedusi, ka „gan no Direktīvas (..) 6. panta 2. punkta, 
gan no tās mērķa un sistēmas izriet, ka maksimālais vidējais 48 stundu darba laiks nedēļā, 
iekļaujot virsstundas, ir uzskatāms par Kopienas sociālo tiesību principu, kas ir īpaši svarīgs 
un kuru kā minimālu normu, kurai ir jānodrošina drošības un veselības aizsardzība, ir 
tiesības izmantot katram darba ņēmējam”1. 

Līdzīgi Eiropas Savienības Pamattiesību hartas 31. panta 2. punktā noteikts, ka “ikvienam 
darba ņēmējam ir tiesības uz maksimālā darba laika ierobežošanu”2.

Tiesa ir arī norādījusi, ka 6. panta 2. punkts „atbilst visiem nosacījumiem, kas nepieciešami tā 
tiešai iedarbībai”3. Tādējādi šis noteikums paredz Kopienas tiesībās tādas noteiktas indivīdu
tiesības uz obligāto aizsardzības līmeni, kuras var izmantot attiecībā pret valsts varas 
iestādēm. 

c) Darba laika ierobežojumi: lūgumrakstā raksturotie valsts tiesību aktu noteikumi

Valsts tiesību aktu noteikumus par valsts policijas operatīvās vadības korpusa darbinieku
darba laiku lūgumraksta iesniedzēja kopumā raksturo šādi.

2000. gada 25. augusta dekrēta Nr.2000-815 par darba laiku valsts civildienestā (tostarp valsts 
policijā) 3. panta 1. punktā noteikts, ka nedēļas darba laiks, ietverot virsstundu darba laiku, 
nevienā nedēļā nedrīkst pārsniegt 48 stundas vai vidēji 44 stundas nedēļā jebkurā divpadsmit 
secīgu nedēļu laikposmā. (Šie darba laika ierobežojumi ir daudz mazāki par direktīvā 
noteiktajiem ierobežojumiem, kuri paredz, ka vidējais nedēļas darba laiks nedrīkst pārsniegt 
48 stundas, ietverot virsstundu darba laiku).

Tomēr dekrēta Nr. 2000-815 3. panta 2. punktā šiem ierobežojumiem ir paredzēti izņēmumi
attiecībā uz valsts civildienestiem, kuriem pastāvīgi jābūt nodrošinātiem ar darbiniekiem, lai
tie spētu garantēt cilvēku un preču aizsardzību. Attiecībā uz valsts policiju 2002. gada 
23. oktobra dekrēta Nr. 2002-1279 1. pants skaidri paredz šādu izņēmumu piemērošanu 
policijas darbiniekiem, kuru pienākumi, kas saistīti ar sabiedrisko mieru un drošību, 
informāciju vai tiesu policijas funkcijām, nosaka nepieciešamību piemērot šādu izņēmumu.

Vairākos tiesību aktos noteikts, ka virsstundu darbs ir jāatlīdzina, piešķirot kompensējošas 
brīvdienas vai izmaksājot atlīdzību pēc virsstundu samaksas likmēm. Attiecībā uz valsts 
civildienestu kopumā dekrēta Nr. 2000-815 4. punktā noteikts, ka: 

                                               
1 Pfeiffer, 100. punkts; Dellas, 49. punkts; Vorel, 23. punkts. 
2 Eiropas Savienības Pamattiesību harta, OV 2000 C 364, 1. lpp. 
3 Pfeiffer, 106. punkts.  
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 ' … 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.'

Attiecībā uz valsts policiju dekrēta Nr. 2002-1279 2. un 7. pantā noteikts, ka par policijas 
darbinieku virsstundām atlīdzina, samaksājot par virsstundu darbu [compensation 
indemnitaire] vai piešķirot tādu pašu vai līdzvērtīgu kompensējošu atpūtas laikposmu1. 
2006. gada rīkojumā izklāstīti sīki izstrādāti atlīdzināšanas noteikumi2. Tajā arī noteikts, ka uz 
valsts policijas augstākā līmeņa vadību [corps de conception et de direction] šāda 
atlīdzināšana neattiecas. Tomēr uz operatīvās vadības korpusa darbiniekiem šie atlīdzināšanas 
veidi attiecas, un viņi tos var izmantot.  

Lūgumraksta iesniedzēji sūdzas, ka 2008. gada aprīlī3 iekšlietu ministrs grozīja noteikumus tā, 
ka no 2008. gada 1. aprīļa operatīvās vadības korpusa darbinieki par lielu daļu virsstundu 
darba vairs nav tiesīgi saņemt atlīdzību pēc virsstundu samaksas likmes vai kompensējošu
atpūtas laiku.  

Kā papildu informācija lūgumrakstā norādīts, ka saskaņā ar dekrētu Nr. 2000-815 par darba 
laiku valsts civildienestā policijas darbinieku darba laiks tika organizēts atbilstīgi kādam no 
diviem režīmiem: „10. panta” režīmam, kas paredz, ka darbinieks pats pārvalda savu darba 
laiku, vai „4. panta” režīmam, kas paredz, ka darbinieks strādā fiksētu maiņu darbu un mēra
[décompter] sava darba laika ilgumu. Līgumrakstā norādīts, ka aptuveni 96 % policijas 
darbinieku strādāja, ievērojot pēdējo minēto režīmu.  

2008. gada 15. aprīļa rīkojumā un 2008. gada 17. aprīļa norādījumos izklāstīti noteikumi, ar 
kuriem paredzēts aizstāt noteikumus, ko operatīvās vadības korpusa darbinieku virsstundu
darba atlīdzināšanai piemēroja iepriekš: 

- policijas darbiniekiem, kuriem jāstrādā nepārtraukta maiņa [permanence] ārpus parastā 
darba laika (pa nakti, brīvdienās, kompensējošo atpūtas stundu laikā vai svētdienās), ir 
tiesības uz kompensējošu atpūtas laiku. Kompensējošā atpūtas laika ilgums atbilst oficiāli 
noteiktajam nepārtrauktās maiņas ilgumam, bet par stundām, kas pārsniedz šo ilgumu, laika 
vai naudas atlīdzību nepiešķir;

                                               
1 Šķiet, ka tāds pats kompensējošs atpūtas laikposms nozīmē, ka tiek piešķirta viena 
kompensējošas atpūtas stunda par katru nostrādāto virsstundu, bet līdzvērtīgs kompensējošs 
atpūtas laikposms nozīmē, ka virsstundu, uz kura attiecas virsstundu samaksas likme, 
piemēram, 150 % apmērā, var atlīdzināt ar 1,5 stundas ilgu kompensējošu atpūtu. 
2 Iekļauti vispārējos noteikumos par valsts policijas darbu [reglement generale de l'emploi de 
la Police Nationale] (iekšlietu ministra 2006. gada 6. jūnija rīkojums, kas vēlāk grozīts ar 
2008. gada 30. janvāra rīkojumu). 2006. gada rīkojums attiecas arī uz dekrētu Nr. 2000-194, 
kurā sīki izklāstīti noteikumi par virsstundu samaksas likmēm. 
3 2008. gada 15. aprīļa rīkojums, ar ko groza 2006. gada 6. jūnija rīkojumu, un 2008. gada 
17. aprīļa norādījumi NOR INTC0800092C, kas papildina un daļēji aizstāj noteikumus, kuri 
iekļauti iepriekš piemērotajos 2002. gada 18. oktobra norādījumos NTC0200190C par darba 
organizāciju valsts policijā. 
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- policijas darbiniekiem, kas izsaukti uz darbu ārpus parastā darba laika [rappel de service],
nav tiesību saņemt laika vai naudas atlīdzību par virsstundām, kas tādējādi radušās;

- policijas darbiniekiem, kas strādā virsstundas, paliekot darbā pēc noteiktā darba laika vai 
klātbūtnes laika [dépassement horaire de la journée de travail ou de vacation], nav tiesību uz 
laika vai naudas atlīdzību par virsstundām, kas tādējādi radušās;

- policijas darbiniekiem, kuriem jābūt gaidīšanas režīmā [astreinte],1 parasti ir tiesības uz 
samaksu par gaidīšanas laikposmu. Atkarībā no budžeta iespējām samaksu var aizstāt ar laika 
atlīdzību. Laika atlīdzība var būt (noteikts) stundu skaits [compensation horaire] vai 
kompensējošs atpūtas laiks [repos compensateur]. Tomēr policijas darbinieki, kuri saņem 
darba piemaksas [allocation de service] vai kuriem ir piešķirta dzīvesvieta [concession de 
logement], nav tiesīgi saņemt samaksu par gaidīšanas laikposmu. [Nav konkrēti noteikts, vai 
šiem darbiniekiem ir tiesības samaksas vietā saņemt laika atlīdzību.]

Lūgumrakstā arī norādīts, ka pēc 2008. gadā ieviestajām izmaiņām policijas darbiniekiem ir 
grūtāk saņemt kompensējošo atpūtu, uz kuru viņiem ir tiesības, jo ir mainīts laikposms, kurā 
šīs tiesības uz kompensējošo atpūtu var izmantot. Iepriekš visas tiesības uz kompensējošo
atpūtu bija jāizmanto tā kalendārā gada laikā, kurā tās bija iegūtas: ja darba vajadzību dēļ to 
nebija iespējams izdarīt, šīs tiesības joprojām palika spēkā2. Tomēr ar 2008. gada 15. aprīļa 
rīkojumu tika noteikts, ka šis noteikums vairs neattiecas uz operatīvās vadības korpusa 
darbiniekiem. Šiem darbiniekiem tiesības uz kompensējošo atpūtu jāizmanto septiņu dienu 
laikā vai (ja darba vajadzību dēļ tas nav iespējams) ne ilgāk kā astoņu nedēļu laikā. Ja tiesības 
uz kompensējošo atpūtu netiek izmantotas astoņu nedēļu laikā, tās tiek zaudētas.

Tomēr jānorāda, ka attiecīgie 2008. gada rīkojuma un norādījumu noteikumi attiecas arī uz 
tiesībām, ko piešķir saskaņā ar darba laika pielāgošanas un samazināšanas [aménagement et 
réduction du temps de travail] (brīva darba režīma) un termiņnoguldījumu konta [compte 
épargne-temps] sistēmām, kuras, cik noprotams, šīs izmaiņas neietekmē. No lūgumraksta nav 
skaidrs, kā šīs sistēmas darbojas attiecībā uz lūgumraksta iesniedzēju virsstundu darbu, un 
būtu lietderīgi saņemt vairāk informācijas par šo jautājumu. 

Lūgumraksta iesniedzēja apgalvo, ka būtībā operatīvās vadības korpusa darbiniekiem tagad ir 
jāstrādā tik daudz virsstundu, cik ir nepieciešams darba vajadzībām, turklāt nav noteikti 
ierobežojumi to stundu (ietverot virsstundas) kopējam skaitam, kuras drīkst strādāt, nepastāv 
prasība, ka par virsstundām ir jāatlīdzina ar līdzvērtīgu atpūtas laikposmu, un pastāvošajos 
apstākļos tiesības uz kompensējošo atpūtu praktiski ir grūti izmantot.
                                               
1 Gaidīšanas režīms attiecas uz laikposmu, kura laikā darba ņēmējam ir jābūt gatavam pēc 
izsaukuma ierasties darbā, taču līdz izsaukšanas brīdim viņš drīkst atrasties jebkurā vietā pēc 
saviem ieskatiem. SIMAP lietā Eiropas Kopienu Tiesa sprieda, ka saskaņā ar direktīvu par 
darba laiku ir jāuzskata viss tādas dežūras laikposms, kuras laikā darba ņēmējam ir jāatrodas 
un jābūt pieejamam darba vietā, taču par darba laiku nav uzskatāms viss tādas dežūras 
laikposms, kuras laikā darba ņēmējs līdz izsaukšanas brīdim var atrasties jebkurā vietā. Pēdējā 
minētajā gadījumā par darba laiku jāuzskata tikai tās stundas, kas saistītas ar faktisku 
pakalpojumu sniegšanu pēc izsaukuma. 
2 Dekrēts Nr. 2000-815 par valsts civildienestu, ko valsts policijai piemēro ar 2002. gada 
3. maija rīkojumu.
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Lūgumrakstā arī minēts, ka valsts tiesību aktu grozījumu dēļ valsts policija vairs nereģistrē un 
neaprēķina operatīvās vadības korpusa darbinieku virsstundu skaitu. Lūgumrakstā minētas
valsts policijas ģenerāldirektora 2008. gada 16. aprīļa un 2008. gada 14. augusta vēstules, 
kuras, šķiet, apstiprina, ka tā patiešām notiek. Lūgumrakstā apgalvots, ka šāda pieeja neļauj 
kontrolēt operatīvās vadības korpusa darbinieku faktisko darba laiku veselības aizsardzības un 
drošības nolūkos.

Lūgumraksta iesniedzēja apgalvo, ka šo valsts tiesību aktu grozījumu dēļ attiecībā uz valsts 
policijas operatīvā vadības korpusa darbiniekiem Francijas tiesību akti vairs neatbilst 
prasībām, kas direktīvā noteiktas saistībā ar darba laika ierobežojumiem.

d) Darba laika direktīvā noteikto atkāpju piemērojamība

Darba laika direktīvā paredzētas divas iespējamās atkāpes no 6. pantā noteiktā darba laika 
ierobežojuma. Direktīvas 22. pantā minētā atkāpe (tā sauktā „atkāpes iespēja”) uz šo 
gadījumu neattiecas, jo Komisijas rīcībā esošā informācija liecina, ka Francija neparedz šīs 
atkāpes izmantošanu attiecībā uz valsts policiju un drošības spēkiem. Vēl viens noteikums, 
kas varētu attiekties uz šo gadījumu, ir direktīvas 17. panta 1. punkts:

„17. pants
Atkāpes
1. Pienācīgi ievērojot darba ņēmēju drošības un veselības aizsardzības principus, dalībvalstis var atkāpties 
no 3. līdz 6. pantam, kā arī no 8. un 16. panta, kad attiecīgās darbības īpašo iezīmju dēļ darba laika ilgums 
netiek mērīts un/vai iepriekš noteikts, vai to var noteikt paši darba ņēmēji, jo īpaši šādos gadījumos:
a) vadošiem administratīviem darba ņēmējiem vai citām personām, kam i r  autonomas lēmumu 
pieņemšanas pilnvaras.”1

Šis noteikums ir analizēts lietā C-484/04, Komisija pret Apvienoto Karalisti, kurā Eiropas 
Kopienu Tiesa sprieda (16.–21. punkts), ka valsts noteikumi, ar kuriem 17. panta 1. punktā 
minēto atkāpi piemēro darba ņēmējiem, kam darba laika ilgums tiek daļēji mērīts vai to daļēji 
nosaka paši darba ņēmēji, ir pretrunā direktīvai. 

Šajā saistībā jānorāda arī apsvērumi, ko tajā pašā lietā sniedza ģenerāladvokāte J. Kokott, 
kuras secinājumos (29.–31. pants) tika uzsvērts, ka, ņemot vērā Darba laika direktīvā 
izklāstīto sociālo noteikumu nozīmību, šī atkāpe ir jāinterpretē sašaurināti un tā, lai tiktu 
ņemts vērā šīs direktīvas vispārējais mērķis aizsargāt darba ņēmēju veselību un drošību. 

Lūgumrakstā minētās tiesību aktu izmaiņas ir daļa no valsts policijas vispārējām reformām, 
kuru mērķis ir izveidot vadošo darbinieku nodarbināšanas kārtību [regime d' emploi cadre], 
kas attiektos uz operatīvās vadības korpusu. Valsts policijas ģenerāldirektora 2008. gada 
14. augusta vēstulē, piemēram, norādīts, ka operatīvās vadības korpusa darbinieki tagad tiek 
uzskatīti par vadošiem darbiniekiem, tāpēc viņiem ir jābūt iespējai organizēt savu darba laiku 
tā, lai pastāvīgi netiktu pārsniegts vidējais darba dienas stundu skaits. 
Tomēr ir jānorāda, ka valsts policijas operatīvās vadības korpusā, šķiet, ietilpst tikai zemākā 
                                               
1 Citas 17. panta 1. punktā minētās cilvēku grupas (ģimenē strādājošie un darba ņēmēji, kas 
pilda pienākumus reliģiskās ceremonijās) uz šo lūgumrakstu neattiecas. 



PE439.187v01-00 8/9 CM\805885LV.doc

LV                          Ārējais tulkojums

un vidējā vadības līmeņa darbinieki1. Ir jāņem vērā arī lūgumrakstā minētā regulārā 
nepieciešamība pēc virsstundām, kuru var radīt valsts policijas dienestiem uzticētie svarīgie
uzdevumi, un praktiski nepieciešamā virsstundu darba apjoms. 

Nav pilnīgi skaidrs, vai šā līmeņa policijas darbiniekiem praktiski ir reāla un faktiska 
autonomija attiecībā uz sava darba laika ilgumu un organizāciju. Ir jānoskaidro arī tas, vai šie 
darbinieki, kas brīvi nosaka savu darba laiku, brīvi drīkst noteikt visu vai daļu šā darba laika.  

Pat tad, ja operatīvās vadības korpusa darbinieku autonomija ir pietiekama, lai uz viņiem
attiektos 17. panta 1. pantā minētā atkāpe, rodas jautājums, vai 2008. gadā veiktie tiesību aktu 
grozījumi samazina vispārējo aizsardzības līmeni, kas uz šiem darba ņēmējiem attiecās 
iepriekš.

e) Direktīvas piemērošana samaksai par virsstundu darbu

Lūgumrakstā pausti iebildumi pret to, ka pēc lūgumrakstā sīki raksturoto grozījumu 
izdarīšanas valsts tiesību aktos operatīvās vadības korpusa darbiniekiem kopš 2008. gada 
1. aprīļa vairs nav tiesību saņemt samaksu par virsstundām pēc virsstundu samaksas likmēm
un viņi par virsstundām var saņemt samaksu pēc nemainīgām likmēm, kas ir mazākas par 
samaksas likmi, kuru piemēro darbam parastajā darba laikā.  

Tomēr jānorāda, ka Darba laika direktīvā nav iekļauti noteikumi par atlīdzību (samaksas 
likmēm vai virsstundu samaksas likmēm), izņemot prasību, ka ikgadējo atvaļinājumu 
apmaksā pēc darba ņēmēja parastās atlīdzības likmes (lai nodrošinātu, ka darba ņēmējs var 
finansiāli atļauties pilnīgi izmantot tiesības uz ikgadējo atvaļinājumu).

Dellas lietā Eiropas Kopienu Tiesa norādīja: 
„Uzreiz ir jāpaskaidro, kā arī izriet gan no šo noteikumu mērķa, gan formulējuma, ka [Darba 
laika direktīva] nav piemērojama attiecībā uz algoto darbinieku atalgojumu. Turklāt šī 
interpretācija nešaubīgi izriet no EKL 137. panta 6. punkta, saskaņā ar ko atalgojumam 
nepiemēro minimālos noteikumus, ko Eiropas Savienības Padome var pieņemt direktīvu veidā 
un kas (..) ir domāti algoto darbinieku veselības un drošības aizsardzībai”2.

Tāpēc uz valsts praksi, saskaņā ar kuru par virsstundu darbu maksā citādu samaksu nekā par 
darbu parastajā darba laikā vai par virsstundām nemaksā pēc virsstundu likmēm, Darba laika 
direktīva neattiecas. Šis ir valsts tiesību jautājums.
                                               
1 Dekrēta Nr. 2005-716 [Décret portant statut particulier du corps de commandement de la 
Police Nationale], kas minēts lūgumraksta VI pielikuma 5. lappusē, 3. pantā noteikts, ka 
valsts policijas operatīvās vadības korpusu veido trīs noteiktu dienesta pakāpju darbinieki: 
policijas leitnants [lieutenant de police], policijas kapteinis [capitaine de police] un policijas 
komandieris [commandant de police]. Tomēr jānorāda, ka Francijas Iekšlietu ministrijas 
oficiālajā tīmekļa vietnē minēts, ka valsts policijā ir arī koncepcijas un vadības korpuss [corps 
de conception et de direction], kuru veido vairāki augstākas dienesta pakāpes virsnieki, 
piemēram, policijas komisāri [commissaires de police] un galvenie superintendanti 
[commissaires divisionnaires], kas veic stratēģiskās vadības funkcijas.
2 Spriedums lietā Dellas, 38. un 39. pants; līdzīgi norādīts arī Tiesas 2007. gada 
11. janvāra  rīkojumā Vorel lietā C-437/05, 32. un 35. pantā. 
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Secinājumi

Uz jautājumiem, kas lūgumrakstā izvirzīti saistībā ar virsstundu darba samaksas likmēm, 
Darba laika direktīva neattiecas. 

Tomēr jautājumi, kas lūgumrakstā izvirzīti saistībā ar policijas darbinieku darba laika ilgumu, 
patiešām rada jautājumu par to, vai valsts tiesību akti, kas reglamentē valsts policijas 
operatīvās vadības korpusa darbinieku darba laiku, atbilst Darba laika direktīvas 6. panta 
noteikumiem.

Nav skaidrs, vai pēc lūgumrakstā minēto izmaiņu ieviešanas valsts tiesību aktos un praksē uz 
šo darba ņēmēju nedēļas darba laiku (ietverot virsstundas) attiecas faktiski ierobežojumi vai 
arī tas drīkst pārsniegt maksimāli pieļaujamo vidējo rādītāju 48 stundas nedēļā (ietverot 
virsstundas).  

Nav skaidrs arī tas, vai uz šiem darba ņēmējiem attiecas kāda no direktīvā minētajām 
atkāpēm, jo īpaši 17. panta 1. punkts.  

Vispirms Komisija vēlētos saņemt valsts varas iestāžu skaidrojumus par iepriekš minētajiem 
aspektiem.  

Pamatojoties uz šo lūgumrakstu, Komisija ir reģistrējusi sūdzību par to, ka Francijas tiesību 
akti, kas reglamentē valsts policijas vidējā līmeņa darbinieku (operatīvās vadības korpusa 
darbinieku) darba laiku, neatbilst Darba laika direktīvai (Direktīvai 2003/88/EK).

Komisijas dienesti pašreiz sūta valsts varas iestādēm vēstules, lūdzot paskaidrot to, vai, 
viņuprāt, attiecīgajos tiesību aktos ir pareizi transponēta direktīva. Komisija informēs 
Lūgumrakstu komiteju par turpmākajām norisēm saistībā ar šo lūgumrakstu.”


