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Temats: Lūgumraksts Nr. 1841/2008, ko iesniedza Vācijas valstspiederīgais A. K., par 
Vācijas amatpersonu darba laiku

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs apgalvo, ka Direktīvas 2003/88/EK par konkrētiem darba laika 
organizēšanas aspektiem transponēšana Vācijas tiesību aktos ir nostādījusi neizdevīgā 
situācijā tās amatpersonas, kam jāmēro tāls ceļš līdz darbam. Lūgumraksta iesniedzējs ir 
policists, kurš 1998. gadā pārstrukturēšanas rezultātā tika norīkots darbā aptuveni 200 km 
attālumā no mājām. Saskaņā ar pašreizējo darba laika shēmu, viņa darba periodus bija 
iespējams saorganizēt tā, lai atliktu pietiekami daudz laika nokļūšanai darba vietā. Saskaņā ar 
jaunajiem noteikumiem tas vairs nav iespējams, un tādēļ izveidojas liela fiziska un garīga 
slodze. Iepriekšējā shēma bija plaši piemērojama un atbilda gan policijas interesēm, gan 
policistu sociālajām vajadzībām. Finansiālu un sociālu apsvērumu, ar pārcelšanos saistītās 
pārkārtošanas un viņa vecuma dēļ lūgumraksta iesniedzējs nevar pārcelties. Viņš apgalvo, ka 
ir iespējami atbrīvojumi no direktīvas prasībām, taču tie nav izskatīti. Viņš lūdz 
paskaidrojumu.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2009. gada 9. aprīlī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2010. gada 11. maijā

„Lūgumraksta iesniedzējs ir federālās policijas virsnieks, kurš sūdzas par izmaiņām Vācijas 
valsts tiesību aktos attiecībā uz federālo amatpersonu darba laiku (Verordnung über die 
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Arbeitszeit der Beamtinnen und Beamten des Bundes — AZV), kas tika pieņemtas 2006. gadā,
transponējot Darba laika direktīvu (Direktīva 2003/88/EK). Lūgumraksta iesniedzējs apgalvo, 
ka jaunajiem atpūtas periodu organizēšanas principiem, kas noteikti AZV, ir negatīva ietekme 
uz tiem policijas virsniekiem, kuri strādā maiņās un kuriem tālu jābrauc uz darbu.

Lūgumraksta iesniedzējs norāda, ka pirms šīm izmaiņām viņš un viņa kolēģi strādāja vairākās 
secīgās maiņās (vēlā/agrā/nakts), starp kurām bija ikdienas pārtraukums 8 stundu garumā, bet 
pēc tam — ilgāks pārtraukums vismaz 48 stundu garumā, kura laikā varēja braukt mājās. 
Lūgumraksta iesniedzējs raksta, ka šāds maiņu modelis iesaistītajiem darbiniekiem bija 
vispārīgi pieņemams, atbilda policijas spēku sniegto pakalpojumu prasībām un bija labvēlīgs 
darbinieku sabiedriskajai un ģimenes dzīvei. Pašreiz AZV noteikts ikdienas atpūtas periods 
vismaz 11 stundu garumā katrā 24 stundu periodā, un tas, pēc lūgumraksta iesniedzēja 
vārdiem, padara braukšanu mājās un uz darbu neiespējamu, turklāt izraisa lielu fizisku un 
garīgu slodzi.

Lūgumraksta iesniedzējs apgalvo, ka, lai gan ir iespējami zināmi atbrīvojumi no direktīvas 
prasībām, tie nav izskatīti. Vācijas Bundestāga Lūgumrakstu komiteja, kas pārsūtīja 
lūgumrakstu Eiropas Parlamentam, apgalvo, ka AZV saskaņā ar direktīvas 17. panta 3. punkta 
c) daļu ir paredzēta iespēja nepiemērot 11 stundu atpūtas periodu tādām darbībām, kas 
saistītas ar vajadzību nodrošināt pakalpojumus vai ražošanu nepārtraukti. Tomēr komiteja 
atzīst, ka šis noteikums nav pielāgots to darbinieku īpašajām vajadzībām, kuri dzīvo tālu no 
darba vietas un strādā maiņās.

Vācijas Bundestāga Lūgumrakstu komiteja apgalvo, ka direktīvā nav paredzēti citi 
atbrīvojumi, kuri būtu piemēroti šiem policistiem, tādēļ problēmu nav iespējams risināt valsts 
līmenī. Komiteja uzskata, ka, lai šo problēmu novērstu, ir jānodrošina risinājums Eiropas 
līmenī.

Komisijai jau ir bijusi izdevība paust savu viedokli par līdzīgiem jautājumiem, kuri bija 
minēti lūgumrakstā Nr. 667/2006.

- Prasības

Darbinieku veselības un drošības interesēs Darba laika direktīvā ir noteikti minimālie ikdienas 
un iknedēļas atpūtas periodi. Saskaņā ar 3. pantu dalībvalstīm ir jāveic nepieciešamie 
pasākumi, lai nodrošinātu, ka katram darbiniekam diennaktī ir iespēja atpūsties vismaz 
11 stundas pēc kārtas. Saskaņā ar 5. pantu dalībvalstīm arī jānodrošina, ka katram 
darbiniekam pienākas nepārtraukts iknedēļas atpūtas periods vismaz 24 stundu garumā, kā arī 
11 stundu ikdienas atpūtas periods. Direktīvas 5. pantā arī noteikts, ka gadījumos, kad tas 
pamatojams ar objektīviem, tehniskiem vai ar darba organizāciju saistītiem iemesliem, drīkst 
piemērot arī tikai 24 stundas garo minimālo iknedēļas atpūtas periodu (papildus nepiemērojot 
iepriekš minēto 11 stundu periodu).

Direktīvā arī paredzēti īpaši noteikumi naktī strādājošajiem (ieskaitot darbiniekus, kas nakts 
laikā, iespējams, strādā noteiktu daļu no sava gada darba laika saskaņā ar valsts tiesību aktiem 
vai koplīgumu). Saskaņā ar 8. pantu dalībvalstīm ir jāveic nepieciešamie pasākumi, lai 
nodrošinātu, ka parastais darba laiks naktī strādājošajiem nepārsniedz vidēji astoņas stundas 
jebkurā 24 stundu laikposmā.



CM\817791LV.doc 3/4 PE441.323v02-00

                               Ārējais tulkojums LV

- Noteikumi prasību nepiemērošanai

Direktīvā tomēr ir paredzēta arī elastīga pieeja attiecībā uz iepriekš minētajām prasībām.

Piemēram, ir iespējamas atkāpes no 3., 5. un 8. panta prasībām:

- gadījumā, ja darbinieka darbavieta un dzīvesvieta atrodas tālu viena no otras (17. panta 
3. punkta a) apakšpunkts),

- tādu drošības un novērošanas darbību gadījumā, kas prasa pastāvīgu klātbūtni, lai 
aizsargātu īpašumu un personas (17. panta 3. punkta b) apakšpunkts),

- tādu darbību gadījumā, kurās ir vajadzīga nepārtraukta apkalpošana (17. panta 3. punkta 
c) apakšpunkts).

Iespējamas atkāpes arī no 3. un 5. panta:

- maiņu darbu gadījumā, katru reizi, kad darbinieks nevar saņemt ikdienas un/vai iknedēļas 
atpūtu laikā starp vienas maiņas beigām un otras maiņas sākumu (17. panta 4. punkta 
a) apakšpunkts).

- Nosacījumi prasību nepiemērošanai

Visām iepriekš minētajām iespējām izdarīt atkāpes ir piemērojama prasība saskaņā ar 
17. panta 2. punktu piešķirt kompensējošus atpūtas laikposmus. Tas nozīmē, ka gadījumos, 
kad saistībā ar kādu no šīm atkāpēm darbinieks pilnībā vai daļēji neizmanto savu ikdienas vai 
iknedēļas atpūtu, viņam vai viņai ir jāpiešķir līdzvērtīgs kompensējošs atpūtas laikposms 
(izņemot īpašus gadījumus, kad šāds atpūtas laikposms objektīvu iemeslu dēļ nav iespējams).

Eiropas Kopienu Tiesa Jaeger lietā (C-151/02) nolēma, ka saskaņā ar direktīvu līdzvērtīgs 
kompensējošs atpūtas laikposms ir jāpiešķir tūlīt pēc attiecīgā nostrādātā laika perioda. Tādēļ, 
ja, piemēram, darbinieks saskaņā ar kādu no atkāpēm izmanto tikai 8 stundas garu ikdienas 
pārtraukumu vajadzīgo 11 stundu vietā, tad nākamo 24 stundu laikā viņam vai viņai ir 
jāizmanto trīs papildu stundas atpūtai.

Jāatzīmē, ka 2004. gadā Komisija sagatavoja tiesību akta projektu1, lai grozītu Darba laika 
direktīvu un ieviestu vairākas līdzsvarotas izmaiņas pašreizējos noteikumos. Priekšlikumā arī 
bija paredzēts, ka kompensējošs atpūtas laikposms nebūtu obligāti jāizmanto jau nākamajā 
laika periodā, bet to varētu piešķirt „saprātīgā laika posmā”, kas būtu noteikts valsts tiesību 
aktos, koplīgumos vai vienošanās dokumentos starp sociālajiem partneriem. Tomēr 
2009. gada aprīlī Padome un Parlaments secināja, ka, neraugoties uz diviem lasījumiem un 
samierināšanas procesu, tie nespēj vienoties par priekšlikumu. Tādēļ priekšlikums nav spēkā 
un joprojām ir piemērojama Eiropas Kopienu Tiesas sniegtā interpretācija Jaeger lietā.

- Dalībvalstu rīcības brīvība

                                               
1 Sākotnējais priekšlikums COM (2004) 607; rediģēts priekšlikums ar Eiropas Parlamenta komentāriem 
COM (2005) 246.
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Tas, ka Direktīvā ir paredzēta iespēja veikt atkāpes, protams, nenozīmē, ka dalībvalstīm būtu 
jāizmanto kāda vai visas no šīm atkāpēm. Šis jautājums ir valsts varas iestāžu kompetencē.

Secinājumi

Pamatojoties uz pieejamo informāciju, nešķiet, ka apstrīdētais valsts tiesību akts ir pretrunā 
Kopienas tiesību aktiem.

Saskaņā ar Darba laika direktīvu katrā ziņā ir iespējams nodrošināt elastību attiecībā gan uz 
minimālo ikdienas atpūtas periodu ilgumu, gan uz ikdienas atpūtas periodu ilgumu naktī 
strādājošajiem, piemēram, gadījumos, kad darbinieki dzīvo tālu no savas darba vietas.

Tomēr tas, ka Direktīvā ir paredzēta iespēja izdarīt atkāpes, protams, nenozīmē, ka 
dalībvalstīm būtu jāizmanto kāda vai visas no šīm atkāpēm. Ja vien tiek efektīvi ievērots 
direktīvā noteikto juridisko prasību minimums, lēmums par to, kā tieši transponēt direktīvu 
praksē, ir valsts varas iestāžu kompetencē. Komisija ir bieži uzsvērusi, cik lielu nozīmi tā 
piešķir darba un ģimenes dzīves apvienošanai, taču Darba laika direktīvā šajā ziņā nav 
noteiktas nekādas juridiskas prasības.

Šajā lūgumrakstā skartie jautājumi ir valsts varas iestāžu kompetencē.”


