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Tema: Peticija Nr. 0074/2010 dėl tariamo Direktyvos 2003/88/EB dėl tam tikrų 
darbo laiko organizavimo aspektų pažeidimo Belgijoje, kurią pateikė 
Belgijos pilietis Jean Pirotte FISP-IFOD (Fédération inter catégorielle des 
services publics) vardu

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas prašo Europos Parlamentą pasirūpinti, kad Komisija skubiai imtųsi 
priemonių Belgijos atžvilgiu dėl Direktyvos 2003/88/EB dėl tam tikrų darbo laiko 
organizavimo aspektų neįgyvendinimo ugniagesių atveju. Pasak peticijos pateikėjo, 
ugniagesiai budi 168 valandas per savaitę. Šiomis valandomis jie yra darbdavio žinioje, tačiau 
jiems nėra mokamas atlyginimas, jeigu jie neiškviečiami į tarnybą. Peticijos pateikėjas 
pabrėžia, kad keli asmenys pateikė atskirus skundus Belgijos teismams, tačiau jis kritikuoja 
patį šios direktyvos neįgyvendinimą, kuriuo kaltina valdžios institucijas.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2010 m. balandžio 27 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
(pagal Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2011 m. gegužės 6 d.

„Pasak peticijos pateikėjo, priešingai nei nustatyta Darbo laiko direktyvoje 
(Direktyva 2003/88/EB, buvusi Direktyva 93/104/EB), savanoriams ugniagesiams Belgijoje 
kiekvieną mėnesį leidžiama sukaupti 168 valandas budėjimo laiko per vieną savaitę. 

2010 m. gruodžio 1 d. Peticijų komiteto susitikime Komisija paaiškino, kad faktinės šio atvejo 
aplinkybės nėra aiškios ir kad sunku nustatyti, kokia apimtimi taikytini ES teisės aktai. Vėliau 
peticijos pateikėjas suteikė daugiau informacijos ir Peticijų komitetui pateikė Dinano 
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(Belgija) pirmosios instancijos tarnautojų teismo sprendimą, priimtą 2011 m. sausio 13 d. tam 
tikrų savanorių ugniagesių ir Kuveno miesto byloje. Teismas nutarė, kad savanoriai 
ugniagesiai turėtų būti laikomi dirbančiais Kuveno miesto institucijose ir kad jų budėjimo 
namuose laikas turėtų būti laikomas darbo laiku ir atitinkamai apmokamas.

Tiek spręsdamas, ar savanoriai ugniagesiai buvo įdarbinti laikantis nacionalinių teisės aktų ir 
ar dėl jų budėjimo laiko pobūdžio šis laikas turėtų būti laikomas darbo laiku, nacionalinis 
teismas rėmėsi Direktyva 93/104/EB (dabar Direktyva 2003/88/EB).   

Remiantis sprendimu, savanoriai ugniagesiai budėjo namuose. Informacija apie jų budėjimo 
laiko apimtį nepateikiama, tačiau bet kuriuo atveju teismas manė, kad jie buvo darbdavio 
žinioje, o to pagal 2000 m. gruodžio 14 d. įstatymo 8 straipsnio 1 dalyje pateiktą nacionalinę 
darbo laiko apibrėžtį pakanka, kad visas budėjimo laikas būtų laikomas darbo laiku. Be to, 
nepaisant to, kad pagal nacionalinius teisės aktus savanoriai ugniagesiai nebuvo įtraukti į 
darbuotojų apibrėžtį, teismas nutarė, kad juos bet kuriuo atveju reikia laikyti darbuotojais 
pagal galiojančius ES teisės aktus.  

Komisijos pastabos

Pirminės pastabos

Visų pirma reikėtu paminėti, kad 2011 m. sausio 13 d. nacionalinio teismo sprendimas 
pirmiausia susijęs su tuo, kaip turėtų būti aiškinama ir taikoma Belgijos teisė. Tai nacionalinių 
valdžios institucijų reikalas ir Komisija jame neatlieka jokio vaidmens. Tačiau taip pat reikėtų 
pastebėti, kad atsakovas akivaizdžiai norėjo apskųsti sprendimą. 

Šiuo etapu Komisija neketina komentuoti nacionalinio teismo sprendimo dėl to, kad atsakovas 
gali pateikti skundą. Tačiau Komisija norėtų pakartoti iš 2003 m. lapkričio 4 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyvos kylančius principus, susijusius su tam tikrais darbo laiko 
organizavimo aspektais1, kurią išaiškino Teisingumo Teismas.   

Direktyvos taikymas savanoriams ugniagesiams

Komisija nori priminti, kad remiantis Teisingumo Teismo praktika, įprasta ginkluotųjų 
pajėgų, skubios pagalbos tarnybų arba civilinės apsaugos tarnybų veikla, įskaitant, 
pavyzdžiui, gaisro gesinimą arba būtinąją medicinos pagalbą nelaimingų atsitikimų aukoms, 
patenka į šios direktyvos taikymo sritį. Tai galioja net ir tada, kai atitinkama tarnyba susiduria 
„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“.2

Kaip teigia Teismas, tokiai specialiai viešųjų tarnybų veiklai įprastų šioje direktyvoje 
nustatytų taisyklių galima netaikyti tik išimtiniais atvejais. Reikia suprasti, kad išimtį galima 
taikyti 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 
                                               
1 OL L 299, 2003 11 18, p. 9.
2Sprendimas byloje C-52/04, Feuerwehr Hamburg, 52 punktas. 



CM\866776LT.doc 3/5 PE464.843v01-00

LT

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 [Sveikatos ir saugos 
pagrindų bei Darbo laiko direktyvose] įtvirtintų taisyklių“.1

Darbo laiko direktyvos veiklos nuostatose kalbama apie „darbuotoją“ (dažniausiai minima 
„bet kuris darbuotojas“ arba „visi darbuotojai“). Ši sąvoka pačioje direktyvoje neapibrėžiama. 

Sveikatos ir saugos pagrindų direktyvos (89/391/EEB) 3 straipsnyje, kuriame nustatoma 
direktyvos materialioji taikymo sritis, darbuotojas apibrėžiamas kaip

„darbdavio įdarbintas asmuo, taip pat ir stažuotojai bei mokiniai, bet ši sąvoka neapima 
samdomų namų darbininkų“,

o darbdavys apibrėžiamas kaip

„bet kuris fizinis arba juridinis asmuo, susijęs su darbuotoju darbo santykiais ir atsakingas už 
įmonę ir (arba) įstaigą“.

Tačiau Isère2 bylos sprendime Teismas suabejojo, ar ši Sveikatos ir saugos pagrindų 
direktyvoje nurodyta „darbuotojo“ sąvoka būtinai taikytina ir Darbo laiko direktyvoje, 
pakomentuodamas, kad šioje direktyvoje nėra jokios konkrečios nuorodos į ją. 

Teismas taip pat pažymėjo, kad šioje direktyvoje nėra nuorodų ir į „darbuotojo“ apibrėžtis, 
susijusias su nacionaliniais teisės aktais ir praktika, ir daro išvadą, kad buvo taikoma 
nepriklausoma ES apibrėžtis:   

„Iš to darytina išvada, kad, siekiant taikyti Direktyvą 2003/88, ši sąvoka [„darbuotojo“] 
neturi būti skirtingai aiškinama pagal nacionalinės teisės aktus, nes tai yra Sąjungos teisės 
sąvoka. Ji turi būti apibrėžta remiantis objektyviais darbo santykius apibūdinančiais 
kriterijais atsižvelgiant į atitinkamų asmenų teises ir pareigas.  Pagrindinis darbo santykių 
požymis yra tas, kad asmuo tam tikrą laiką kito asmens naudai ir jo vadovaujamas vykdo 
veiklą, už kurią gauna atlyginimą <...>3.

Nacionalinis teismas, privalantis kvalifikuoti darbuotojo sąvoką, turi remtis objektyviais 
kriterijais ir visapusiškai įvertinti visas jo nagrinėjamos bylos aplinkybes, susijusias su 
vykdomos veiklos pobūdžiu ir santykiu tarp minėtų šalių. <…>“4

Isère byloje Teismas nusprendė, kad laikini sezoniniai atostogų ir laisvalaikio centrų 
darbuotojai, dirbę pagal terminuotas sutartis, kurių trukmė buvo ne ilgesnė kaip 80 dienų, 
akivaizdžiai buvo į šios direktyvos taikymo sritį patenkantys „darbuotojai“. Buvo nesvarbu, 
kad pagal nacionalinius teisės aktus jų darbo sutartims nebuvo taikomos tam tikros Darbo 
kodekso nuostatos: „reikia priminti, kad Teisingumo Teismas nusprendė, jog darbo santykių 
                                               
1Feuerwehr Hamburg, 53–54 punktai.
2 Sprendimas Isère (C-428/09), 27 punktas. 
3 Teismas nurodė pagal Sprendimo [1986 m.] Lawrie-Blum, 66/85, Rink. p. 2121, 16 ir 17 punktų (dėl 

EB 39 straipsnio) bei Sprendimo Collins [2004 m.], C-138/02, Rink. p. I-2703, 26 punkto analogiją. 
4 Sprendimas Isère, 28–29 punktai.
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teisinė prigimtis sui generis nacionalinės teisės atžvilgiu negali daryti įtakos darbuotojo 
statusui pagal Sąjungos teisę“. 1

„Darbo laiko“ sąvoka 

Pagal Direktyvos 2 straipsnio 1 dalį „darbo laikas“ yra „bet koks laikas, kai darbuotojas yra 
darbo vietoje, darbdavio žinioje ir vykdo savo veiklą arba atlieka pareigas pagal nacionalinės 
teisės aktus ir (arba) praktiką“.

Teismas konstatavo, kad būdingoms „darbo laiko“ sąvokos savybėms būtinos dvi sąlygos: 
darbuotojas turi fiziškai būti darbdavio nustatytoje vietoje ir turi būti pasiekiamas darbdaviui 
ir galėti nedelsdamas suteikti atitinkamas paslaugas, jei prireiktų2. 

Matyti, kad pagal 2000 m. Belgijos įstatymą, susijusį su tam tikrais darbo viešajame 
sektoriuje organizavimo aspektais, kurį peticijos pateikėjo pateiktame sprendime išaiškino 
nacionalinis pirmosios instancijos teismas, darbo laiko sąvoka priklauso tik nuo antrojo 
kriterijaus, būtent nuo prieinamumo darbdaviui. Taigi atrodo, kad Belgijos įstatymai yra 
dosnesni nei pati direktyva. Toks požiūris suderinamas su šia direktyva, nes pastarojoje 
numatyti minimalūs reikalavimai. 

Be to, SIMAP3 byloje Teisingumo Teismas, atsakydamas į Ispanijos teismo prašymą, 
nusprendė, kad „budėjimo laikas“, per kurį iš gydytojų reikalaujama būti darbo vietoje, visais 
atžvilgiais turi būti laikomas darbo laiku Darbo laiko direktyvoje apibrėžta prasme. Tačiau 
Teismas nusprendė, kad budėjimo laikas, per kurį su gydytojais turi būti įmanoma susisiekti, 
bet per kurį gydytojai neprivalo būti darbo vietoje, neturi būti laikomas darbo laiku, išskyrus 
tą laiką, kurį jie faktiškai praleidžia teikdami medicinos paslaugas, juos iškvietus. Jaeger4

byloje Teismas patvirtino, kad budėjimo laikas, per kurį darbuotojai turi būti darbo vietoje, 
bet gali ilsėtis, kol jų neiškviečia, visais atžvilgiais turi būti laikomas darbo laiku ir negali būti 
įskaitomas į poilsio laiką. 

Reikia pažymėti, kad Teismo sprendimuose nurodomas ne tik budėjimo laikas, kurio metu 
reikia būti darbo vietoje, tačiau jis išplečiamas iki budėjimo laiko, kurio metu reikia būti bet 
kokioje kitoje darbdavio nustatytoje vietoje.5

Svarbu paminėti tokias Teismo pastabas, pateiktas Jaeger bylos sprendimo 65 punkte: „Be to, 
reikia pridurti, kad, kaip nusprendė Teisingumo Teismas minėto sprendimo Simap 50 punkte, 
palyginti su gydytoju, atliekančiu tarnybą pagal iškvietimą, kuri tik reikalauja būti nuolat 
pasiekiamam, bet jis neturi būti sveikatos priežiūros įstaigoje, tam gydytojui, kuris visą 
budėjimo laiką turi būti darbdavio žinioje ir jo nurodytoje vietoje, yra taikomi gerokai didesni 
apribojimai, nes jis atskiriamas nuo savo šeiminės ir socialinės aplinkos ir turi mažiau laisvės 
organizuodamas laiką, kai jam nereikia atlikti savo profesinių pareigų.“

                                               
1 Čia Teismas nurodė Sprendimo Kiiski  [2007 m.], C-116/06, Rink. p. I-7643, 26 punktą ir jame 

nurodytą teismų praktiką.
2 Žr. 2005 m. gruodžio 1 d. Sprendimo Dellas ir kt. 48 punktą ir jame nurodytą teismų praktiką.
3 Byla C-303/98.
42003 m. rugsėjo 9 d. sprendimas byloje C-151/02, Jaeger, 60 ir 61 punktai. 
5Žr., pvz., Jaeger bylos sprendimo 63, 65 ir 69 punktus.
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Atsižvelgiant į Teismo nutartis, svarbi yra vieta, kurioje ugniagesiai turėtų būti per tą 
laikotarpį, kurio metu juos būtų galima iškviesti. Laikotarpis, per kurį su darbuotoju prireikus 
turi būti galima susisiekti darbo klausimais, bet per kurį darbuotojas gali pasirinkti, ar būti 
namuose ar kitoje darbuotojo pasirinktoje vietoje (net jei ši vieta turi būti pakankamai arti 
darbo vietos, kad prireikus darbuotojas galėtų skubiai atvykti), nebūtinai turi būti visas 
laikomas darbo laiku. Tokiu atveju tik „tiesiogiai su faktiniu paslaugos teikimu susijęs“ laikas 
turi būti skaičiuojamas kaip darbo laikas. Šiuo atveju panašu, kad turėtų būti taikomas
spendimo SIMAP byloje 50 punktas, nes darbuotojas gali „planuoti savo laiką su mažesniais 
apribojimais ir užsiimti asmenine veikla“, kol bus iškviestas atlikti užduoties. Peticijoje 
nurodomos 168 valandos budėjimo namuose ar kitoje darbuotojo pasirinktoje vietoje 
valandos. Komisijos tarnybos kol kas dar neturi jokios informacijos apie tai, kiek laiko 
praleidžiama darbo vietoje ar faktiškai teikiant paslaugas (apie laiką, kuris pagal šią direktyvą 
turi būti skaičiuojamas kaip darbo laikas).

Išvados

Valdžios institucijų samdomi ugniagesiai patenka į šios direktyvos taikymo sritį. Remiantis 
Teisingumo Teismo nutartimi Isère byloje, dėl to, ar savanoris ugniagesys, kaip šiuo atveju, 
laikomas dirbančiu valdžios institucijoje, turi spręsti nacionaliniai teismai. Priimdamas tokį 
sprendimą nacionalinis teismas privalo taikyti nepriklausomą Europos Sąjungos teisės 
„darbuotojo“ sąvoką, kaip nurodoma Isère bylos nutartyje, atsižvelgdamas į visas bylos 
aplinkybes.

Pagal Direktyvą 2003/88/EB visas budėjimo laikas, per kurį darbuotojai turi būti darbo 
vietoje, turi būti laikomas darbo laiku. Tačiau budėjimo namuose ar darbuotojo pasirinktoje 
vietoje (net jei jis privalo galėti greitai pasiekti darbo vietą) laikas darbo laiku nelaikomas. Iš 
nacionalinio teismo sprendimo matyti, kad peticija daugiausia ar visiškai susijusi su pastarojo 
pobūdžio budėjimo laiku.   

Iš peticijos pateikėjo atsiųstos medžiagos matyti, kad pagal 2000 m. gruodžio 14 d. Belgijos 
įstatymą, susijusį su tam tikrais darbo viešajame sektoriuje organizavimo aspektais, kurį 
peticijos pateikėjo pateiktame sprendime išaiškino nacionalinis pirmosios instancijos teismas, 
darbo laiko sąvoka priklauso tik nuo vieno kriterijaus, būtent nuo prieinamumo darbdaviui, 
nėra būtina fiziškai būti darbdavio nustatytoje vietoje. Taigi šiuo atžvilgiu nacionalinio teismo 
nutartis patenka į nacionalinių teisės aktų taikymo sritį ir neatitinka minimalių ES teisės 
reikalavimų pagal Teisingumo Teismo išaiškinimą.“


