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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 0074/2010, ko FISP-IFOD (Fédération inter catégorielle des 
services publics) vārdā iesniedza Beļģijas valstspiederīgais Jean Pirotte, par 
iespējamiem pārkāpumiem, kurus pieļauj Beļģija attiecībā uz 
Direktīvu 2003/88/EK par konkrētiem darba laika organizēšanas aspektiem

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs lūdz Eiropas Parlamentam panākt, lai Komisija veiktu steidzamus 
pasākumus pret Beļģiju, jo tā attiecībā uz ugunsdzēsējiem nepilda prasības, kas noteiktas 
Direktīvā 2003/88/EK par konkrētiem darba laika organizēšanas aspektiem. Saskaņā ar 
lūgumraksta iesniedzēja informāciju ugunsdzēsēji dežurē 168 stundas nedēļā. Šo stundu laikā 
viņi ir darba devēja rīcībā, nesaņemot samaksu, ja viņiem nav izsaukumu. Lūgumraksta 
iesniedzējs uzsver, ka vairākas personas iesniedza individuālas sūdzības Beļģijas tiesās, bet 
viņš sūdzas par direktīvas nepildīšanas faktu no iestāžu puses.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2010. gada 27. aprīlī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2011. gada 6. maijā.

Lūgumraksta iesniedzējs uzskata, ka pretēji tam, kā noteikts Darba laika direktīvā 
(Direktīva 2003/88/EK, ar ko tika aizstāta Direktīva 93/104/EK), brīvprātīgajiem 
ugunsdzēsējiem Beļģijā katra mēneša vienā nedēļā ir atļauts uzkrāt 168 dežūras stundas. 

Lūgumrakstu Komitejas sanāksmē 2010. gada 1. decembrī Komisija paskaidroja, ka šajā 
gadījumā nav skaidri faktiskie lietas apstākļi un ir grūti noteikt, ciktāl ir piemērojami ES 
tiesību akti. Pēc tam lūgumraksta iesniedzējs sniedza papildu informāciju un iesniedza 
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Lūgumrakstu komitejai Dinantes pilsētas (Beļģijā) pirmās instances civiltiesas 2011. gada 
13. janvāra spriedumu, kas tika pieņemts procesā, kurā bija iesaistīti atsevišķi brīvprātīgie 
ugunsdzēsēji un Kouvinas pilsēta. Tiesas spriedumā bija noteikts, ka brīvprātīgie ugunsdzēsēji 
ir jāuzskata par Kouvinas pilsētas iestāžu darbiniekiem un viņu dežūras laiks mājās ir 
jāuzskata par darba laiku un atbilstoši jāapmaksā.

Valsts tiesa atsaucās uz Direktīvu 93/104/EK (aizstāta ar Direktīvu 2003/88/EK), izlemjot gan 
to, vai brīvprātīgie ugunsdzēsēji tiek nodarbināti saskaņā ar valsts tiesību aktiem, gan arī to, 
vai ugunsdzēsēju dežūras laiks pēc savas būtības ir uzskatāms par darba laiku. 

No sprieduma izriet, ka brīvprātīgie ugunsdzēsēji dežurēja mājās. Informācija par dežūras 
norisi netika sniegta, bet tiesa uzskatīja, ka brīvprātīgie ugunsdzēsēji atradās darba devēja 
rīcībā, ar ko bija pietiekami, lai saskaņā ar valstī spēkā esošo darba laika definīciju, kura 
formulēta 2000. gada 14. decembrī pieņemtā Likuma 8.1. pantā, klasificētu visu dežūras 
periodu kā darba laiku. Turklāt, par spīti brīvprātīgo ugunsdzēsēju neiekļaušanai strādnieka 
definīcijā valsts tiesību aktos, tiesa pieņēma lēmumu, ka brīvprātīgie ugunsdzēsēji jebkurā
gadījumā ir uzskatāmi par strādniekiem saskaņā ar ES tiesību aktiem. 

Komisijas komentāri

Ievada apsvērumi

Vispirms ir jānorāda, ka valsts tiesas 2011. gada 13. janvāra spriedums primāri attiecas uz 
Beļģijas tiesību aktu interpretāciju un piemērošanu. Tas attiecas uz valsts varas iestādēm, 
kuras Komisija neietekmē. Turklāt ir jāatzīmē, ka atbildētājs acīmredzami grasījās pārsūdzēt 
spriedumu. 

Komisijai nav nolūka šajā stadijā komentēt valsts tiesas lēmumu iespējamās atbildētāja 
apelācijas sūdzības dēļ. Tā vietā Komisija vēlas atkārtoti uzsvērt no Eiropas Parlamenta un 
Padomes 2003. gada 4. novembra Direktīvas 2003/88/EK izrietošos principus attiecībā uz 
noteiktiem daba laika organizēšanas aspektiem 1 Eiropas Kopienu tiesas interpretācijā. 

Direktīvas piemērošana brīvprātīgajiem ugunsdzēsējiem

Komisija vēlas atgādināt, ka saskaņā ar Eiropas Kopienu tiesas praksi Direktīvas darbības 
jomā ietilpst bruņoto spēku, avārijas dienestu un civilās aizsardzības dienestu parastās 
darbības, tostarp, piemēram, ugunsgrēka dzēšana vai neatliekamās medicīniskās palīdzības 
sniegšana negadījumā cietušajiem. To piemēro arī tad, ja attiecīgajam dienestam „ir jārisina 
notikumi, kas pēc definīcijas ir neparedzami”, jo „darbības, ko tas ietver parastos apstākļos .. 
tomēr var iepriekš organizēt, tostarp .. darbinieku darba laiku un drošības un veselības 
apdraudējuma novēršanu”. 2

Saskaņā ar Tiesas spriedumu, tikai izņēmuma gadījumos uz šādām specifiskām sabiedriskā 
pakalpojuma aktivitātēm var netikt attiecināti Direktīvas noteikumi. Noteikumu 
nepiemērošana ir jāattiecina tikai uz „ārkārtas gadījumiem, kuros sabiedrības aizsardzības 
nopietna apdraudējuma ietekmē pasākumu piemērotai realizācijai ir vajadzīgs, lai 
                                               
1 OV L 299, 18.11.2003., 9. lpp.
2Spriedums lietā C-52/04 Feuerwehr Hamburg, 52. punkts. 
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attiecīgajam personālam, kas nodarbojas ar šāda veida situācijām, šo mērķu sasniegšanai 
tiktu noteikta absolūta prioritāte. Tā tam ir jābūt dabas un tehnoloģisku katastrofu, 
uzbrukumu, nopietnu avāriju vai līdzvērtīgos gadījumos, kuru smagums un pakāpe nosaka 
vajadzību veikt pasākumus, kas nepieciešami lielas sabiedrības daļas dzīvības, veselības un 
drošības aizsardzībai, un kuru pareiza īstenošana tiktu apdraudēta, ja tiktu ievēroti visi
[Veselības un drošības pamatdirektīvas, kā arī Darba laika direktīvas] noteikumi.”1

Darba laika direktīvas operatīvie noteikumi atsaucas uz „darba ņēmēju” (bieži vien uz 
„jebkuru darba ņēmēju” vai „katru darba ņēmēju”). Šī koncepcija nav definēta pašā Direktīvā. 

Veselības un drošības pamatdirektīvas (89/391/EEK) 3. pantā, ar kuru tiek definēta Direktīvas 
darbības joma, darba ņēmējs ir definēts kā:

„katra persona, ko nodarbina kāds darba devējs, arī praktikanti un mācekļi, bet ne 
mājkalpotāji”,

savukārt darba devējs ir definēts kā:

„katra fiziska vai juridiska persona, kas ir darba attiecībās ar darba ņēmējiem un atbild par 
uzņēmumu un/vai iestādi”.

Tomēr savā spriedumā Isère lietā 2 Tiesa apšaubīja, ka Veselības un drošības pamatdirektīvā 
norādītā darba devēja koncepcija obligāti būtu attiecināma arī uz Darba laika direktīvu, 
komentējot, ka Direktīvā uz to nav sniegtas konkrētas atsauces. 

Tiesa arī atzīmēja, ka Direktīva neatsaucās ne uz vienu no „darba ņēmēja” definīcijām, kas ir 
atvasinātas no valsts likumdošanas aktiem un prakses, secinot, ka tika piemērota autonoma ES 
definīcija.

„Šā fakta sekas ir tādas, ka Direktīvas 2003/88 piemērošanas mērķiem [„darba ņēmēja”] 
koncepciju nedrīkst interpretēt savādāk, saskaņā ar dalībvalstu tiesību aktiem, bet tai ir jābūt 
autonomai nozīmei, kas definēta ES tiesību aktos. Šī koncepcija ir jādefinē saskaņā ar 
objektīviem kritērijiem, kas izšķir starp darba attiecībām, atsaucoties uz attiecīgo personu 
tiesībām un pienākumiem. Darba attiecību raksturīga iezīme tomēr ir tā, ka persona noteiktu 
laiku citas personas labā un tās vadībā sniedz pakalpojumus, pretī saņemot darba samaksu 
.. 3.

Valsts tiesai šī „darba ņēmēja” definīcija jāpielieto visās klasifikācijās, kurām jātiek 
balstītām uz objektīviem kritērijiem, kā arī jāveic izskatāmās lietas visu apstākļu izvērtēšana, 
ņemot vērā gan attiecīgo aktivitāšu būtību, gan iesaistīto pušu attiecības.”4

                                               
1Feuerwehr Hamburg, 53. un 54. punkts.
2 Isère, lieta C-428/09, 27. punkts. 
3 Tiesa pēc analoģijas atsaucās uz saviem komentāriem lietā 66/85 Lawrie-Blum [1986] ECR 
2121, 16. un 17. punkts (attiecībā uz 39. pantu EC), kā arī lietā C-138/02 Collins [2004] ECR 
I-2703, 26. punkts. 
4 Isère, 28. un 29. punkts.
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Isère lietā tiesa izlēma, ka brīvdienu un atpūtas centru sezonālie darbinieki, kas strādāja 
atbilstoši līgumiem ar fiksētu termiņu, kurš nepārsniedz 80 dienas, ir skaidri pieskaitāmi pie 
Direktīvā definētajiem „darba ņēmējiem”. Nebija nozīmes tam, ka saskaņā ar valsts tiesību 
aktiem uz šo darba ņēmēju līgumiem neattiecās atsevišķi Darba kodeksa noteikumi: „.. jāņem 
vērā, ka atbilstoši Tiesas lēmumam darba attiecību sui generis likumiskā būtība saskaņā ar 
valsts tiesību aktiem nekādā veidā nedrīkst ietekmēt to, vai attiecīgā persona tiek uzskatīta 
par darba ņēmēju saskaņā ar Eiropas Savienības tiesību aktiem.” 1

„Darba laika” koncepcija 

Direktīvas 2. panta 1. punktā noteikts, ka „darba laiks” ir „jebkurš laikposms, kurā darba 
ņēmējs strādā darba devēja labā un veic savu darbu vai pilda pienākumus saskaņā ar valsts 
tiesību aktiem un/vai praksi”.

Tiesa noteica, ka „darba laika” koncepcijas raksturiezīmēm jāatbilst diviem nosacījumiem: 
darba ņēmējam ir fiziski jāatrodas darba devēja noteiktā vietā un jābūt darba devēja rīcībā, lai 
vajadzības gadījumā nekavējoties varētu sniegt attiecīgos pakalpojumus 2. 

Acīmredzot saskaņā ar Beļģijas 2000. gada 14. decembra tiesību aktiem, kas attiecas uz 
noteiktiem darba laika organizēšanas aspektiem publiskajā sektorā atbilstoši pirmās instances 
valsts tiesas interpretācijai, darba laika koncepcija ir atkarīga tikai no otrā kritērija, respektīvi, 
atrašanās darba devēja rīcībā. Līdz ar to šķiet, ka Beļģijas likumdošanas akti ir labvēlīgāki par 
pašu Direktīvu. Šāda pieeja ir saskaņā ar Direktīvu, jo tā nodrošina atbilstību minimālajām 
prasībām. 

Turklāt, SIMAP 3 lietā Kopienu tiesa, atsaucoties uz Spānijas tiesu, atzina, ka „dežūras laiks”, 
kad ārstiem ir jāpaliek darba vietā, ir pilnībā jāuzskata par darba laiku Darba laika direktīvas 
izpratnē. Turpretim tiesa atzina, ka dežūras laiks, kad ārstiem bija jābūt pieejamiem, bet 
nebija obligāti jāatrodas darba vietā, nav jāuzskata par darba laiku, izņemot tos laikposmus, 
kas tika faktiski pavadīti, sniedzot medicīnas pakalpojumus pēc uzaicinājuma. Jaeger 4 lietā 
tiesa apstiprināja, ka dežūras laiks, kad darba ņēmējiem bija jāpaliek darba vietā, bet viņi 
varēja atpūsties, ja netika aicināti, arī pilnībā jāuzskata par darba laiku un to nevar uzskatīt par 
atpūtas laikposmu. 

Jāņem vērā, ka Tiesas lēmumi attiecas ne vien uz dežūrām, kuru veikšanai ir vajadzīga 
klātbūtne darba vietā, bet arī uz dežūrām, kuru laikā darba ņēmējam ir jāatrodas jebkādā darba 
devēja noteiktā vietā. 5

Ir svarīgi ņemt vērā šādus Tiesas secinājumus Jaeger lietas izskatīšanas 65. punktā: 
„Jāpiebilst, kā jau tas norādīts Simap lietas 50. punktā, atšķirībā no dežurējoša ārsta, kam 

                                               
1 Šeit Tiesa atsaucās uz lietu C-116/06 Kiiski [2007] ECR I-7643, 26. pants, kā arī tajā citēto 
tiesu praksi.
2 Sk. Tiesas 2005. gada 12. decembra spriedumu lietā Dellas u. c., 48. punkts, un tajā citēto 
tiesu praksi.
3 Lieta C-303/98.
4Jaeger, lieta C-151/02, 2003. gada 9. septembra spriedums, 60. un 61. punkts. 
5Kā piemēru sk. Jaeger, 63., 65. un 69. punktu.
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jābūt vienmēr pieejamam, bet ne klātesošam veselības centrā, ārsts, kuram nepārtraukti ir 
jābūt sava darba devēja rīcībā tā noteiktā vietā visā dežūras laikā, ir ierobežots daudz lielākā 
mērā, jo viņam nav iespējas pavadīt laiku kopā ar ģimeni un savā sabiedriskajā vidē, kā arī 
viņam ir mazāk iespēju pārvaldīt laiku, kurā nav vajadzīga viņa profesionālo pakalpojumu 
sniegšana.” 

Saskaņā ar tiesas lēmumiem kļūst nozīmīga vieta, kur darba ņēmējiem jāatrodas 
darbgatavības laikposmu ietvaros. Darbgatavības laikposmi, kuru laikā darba ņēmējam 
vajadzības gadījumā jābūt pieejamam, bet viņš var izvēlēties būt mājās vai citā darba ņēmēja 
izvēlētā vietā (arī tad, ja šai vietai jābūt tuvu darba vietai, lai vajadzības gadījumā būtu ātrā 
gatavībā), nav pilnībā jāuzskata par darba laiku. Šādā situācijā tikai tas laiks, kas saistīts ar 
„faktisku pakalpojumu sniegšanu”, ir uzskatāms par darba laiku. Šādā situācijā šķietami būtu 
jāpiemēro SIMAP 50. punkts, jo darba ņēmējs var „pārvaldīt savu laiku ar mazākiem 
ierobežojumiem un nodarboties ar savām interesēm” līdz tiks aicināts veikt intervenci. 
Lūgumraksts attiecas uz 168 stundām dežūras laika mājās vai citā vietā pēc darba ņēmēja 
izvēles. Komisijas dienestiem vēl nav pieejama informācija par darba vietā pavadītā laika 
daudzumu un faktiskai pakalpojumu sniegšanai izmantoto laika daudzumu (kas, saskaņā ar 
Direktīvu, ir jāuzskaita kā darba laiks).

Secinājumi

Valsts iestādēs nodarbinātie ugunsdzēsēji ietilpst Direktīvas darbības jomā. Saskaņā ar 
Eiropas Kopienu tiesas spriedumu Isère lietā valsts tiesām ir jāizlemj, vai brīvprātīgie 
ugunsdzēsēji, kā tas ir šajā gadījumā, tiek nodarbināti valsts iestādē. Pieņemot šo lēmumu,
valsts tiesai ir jāpiemēro autonomā „darba ņēmēja” koncepcija saskaņā ar ES likumdošanas 
aktiem atbilstoši Isère lietas lēmumā noteiktajam un ņemot vērā visus attiecīgās lietas 
apstākļus.

Saskaņā ar Direktīvu 2003/88/EC, viss dežūras laiks, kas darba ņēmējam jāpavada darba 
vietā, ir jāuzskata par darba laiku. Tomēr, ja dežūras laiks tiek pavadīts mājās vai gadījumā, ja 
darba ņēmējam pašam ir iespējams izvēlēties palikšanas vietu dežūras laikā (arī gadījumā, ja 
darba ņēmējam jāspēj ļoti ātri nokļūt darba vietā), tas netiek uzskatīts par darba laiku. No 
valsts tiesas materiāliem izriet, ka lūgumraksts galvenokārt vai pilnībā attiecas uz pēdējo 
minēto dežūru veidu.

Lūgumraksta iesniedzēja nosūtītais materiāls norāda, ka saskaņā ar Beļģijas 2000. gada 
14. decembra Likumu, kas attiecas uz noteiktiem aspektiem darba laika organizēšanā 
publiskajā sektorā, atbilstoši pirmās instances valsts tiesas interpretācijai, darba laika 
koncepcija ir atkarīga tikai no viena kritērija, respektīvi, atrašanās darba devēja rīcībā, un nav 
nepieciešama fiziska klātbūtne darba devēja noteiktā atrašanās vietā. Līdz ar to šajā aspektā 
valsts tiesas lēmums sakrīt ar valsts tiesību aktu darbības jomu, kas pārsniedz minimālās 
prasības saskaņā ar ES tiesību aktiem, kā to interpretē Eiropas Kopienu tiesa.


