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Temats: Lūgumraksts Nr. 0591/2019, ko iesniedza Francijas valstspiederīgais Guy 
Froment, par darba laiku, kas noteikts profesionāliem ugunsdzēsējiem, un 
iespējamu ES tiesību aktu pārkāpumu

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs apgalvo, ka Ronas departamenta un Lionas metropoles centra 
ugunsdzēsības dienesta (Service d’Incendie et de Secours du Département du Rhone et de la 
Metropole de Lyon (SDMIS)) profesionālie ugunsdzēsēji 2018. gada beigās tika aicināti strādāt 
darba stundas, kas neatbilst Eiropas Parlamenta un Padomes 2003. gada 4. novembra 
Direktīvai 2003/88/EK par konkrētiem darba laika organizēšanas aspektiem.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2019. gada 14. novembrī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 227. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2020. gada 28. aprīlī

Darba laika direktīva1 reglamentē konkrētus darba laika organizēšanas aspektus. Tā paredz 
vairākus noteikumus, kuru mērķis ir aizsargāt darba ņēmēju veselību un drošību. Saskaņā ar 
direktīvas 1. panta 3. punktu saistībā ar direktīvas par drošību un veselības aizsardzību darbā2 
2. pantu tā ir piemērojama visām nozarēm, gan publiskajā, gan privātajā sektorā, izņemot tās, 
kur konkrētiem publiskā sektora dienestiem, piemēram, bruņotajiem spēkiem vai policijai, vai 
konkrētām civilās aizsardzības dienestu darbībām raksturīgas īpatnības neizbēgami būtu ar to 

1 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.–19. lpp.
2 Padomes 1989. gada 12. jūnija Direktīva 89/391/EEK par pasākumiem, kas ieviešami, lai uzlabotu darba ņēmēju 
drošību un veselības aizsardzību darbā, OV L 183, 29.6.1989., 1.–8. lpp.  
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pretrunā. 

Saskaņā ar Eiropas Savienības Tiesas judikatūru3 darbības, ko veic valsts ugunsdzēsības 
dienesta operatīvās brigādes, parasti ietilpst Darba laika direktīvas piemērošanas jomā. Tiesa ir 
norādījusi, ka Drošības un veselības aizsardzības darbā direktīvas 2. pantā paredzētais 
izņēmums tika pieņemts tikai tādēļ, lai nodrošinātu pienācīgu darbību dienestiem, kas ir 
nepieciešami sabiedrības veselības, drošības, kā arī sabiedriskās kārtības aizsardzībai īpaši 
smagas un plaša mēroga situācijas gadījumā, kā piemēram, katastrofas gadījumā, kuru raksturo 
tas, ka šādos apstākļos palīdzības un glābšanas vienību darba laiks pēc būtības nepakļaujas 
plānojumam.4.

Saskaņā ar 17. panta 2. un 3. punktu Darba laika direktīvā var pieļaut atkāpes no vairākiem 
direktīvas noteikumiem5 dažādos apstākļos, tostarp attiecībā uz darbībām, kas saistītas ar 
vajadzību pēc pakalpojuma vai ražošanas nepārtrauktības, jo īpaši ugunsdzēsības un civilās 
aizsardzības pakalpojumiem. Šādas atkāpes var pieņemt ar normatīviem un administratīviem 
aktiem vai ar koplīgumiem ar noteikumu, ka attiecīgajiem darba ņēmējiem piešķir līdzvērtīgus 
kompensējošus atpūtas laikposmus vai izņēmuma gadījumos, kad objektīvu iemeslu dēļ nav 
iespējams piešķirt šādus līdzvērtīgus kompensējošus atpūtas laikposmus, attiecīgajiem darba 
ņēmējiem tiek nodrošināta pienācīga aizsardzība.

Lūgumraksta iesniedzējs norāda, ka 2018. gada 11. decembrī Tribunal administratif de Lyon 
(Lionas administratīvā tiesa) ar “référé-liberté” ārkārtas pagaidu lēmumu noteica, ka pasākumi, 
kurus kompetentās iestādes6 veikušas, reaģējot uz personāla trūkumu, un saskaņā ar kuriem 
dažiem profesionāliem ugunsdzēsējiem, kas beiguši maiņu, tika uzdots turpināt darbu, var 
apdraudēt tiesības uz veselības aizsardzību, kuras ir katram darba ņēmējam saskaņā ar ES 
Pamattiesību hartas 31. pantu (“Godīgi un taisnīgi darba apstākļi”) un 35. pantu (“Veselības 
aizsardzība”). Lūgumraksta iesniedzējs apgalvo, ka attiecīgajiem darbiniekiem bija jāstrādā līdz 
pat 36 stundas pēc kārtas7 vai 60 stundas 72 stundu laikposmā bez jebkādas kompensējošas 
atpūtas. 

Iepriekš minētajā spriedumā Lionas administratīvā tiesa pauda viedokli, ka Eiropas Savienības 
Tiesas paredzētajos izņēmuma gadījumos var nepiemērot noteikumu par profesionālo 
ugunsdzēsēju maiņu ilguma 24 stundu ierobežojumu. Tiesa secināja, ka piemērojamie Francijas 
tiesību aktu noteikumi nav pārkāpti. 

Secinājums

Nevar izslēgt, ka dažos īpašos un neparedzamos gadījumos, kad ir apdraudēta tādu 
pamatpakalpojumu sniegšana, ar kuriem aizsargā visas sabiedrības veselību un drošību, valsts 

3 Lēmums lietā C-52/04, Personalrat der Feuerwehr Hamburg, ECLI:EU:C:2005:467. 
4 Spriedums apvienotajās lietās C-397/01 līdz C-403/01, Pfeiffer and Others, ECLI:EU:C:2004:584. 
5 3. pants (“Ikdienas atpūta”), 4. pants (“Pārtraukumi”), 5. pants (“Nedēļas atpūtas laiks”), 8. pants (“Nakts darba 
ilgums”) un 16. pants (“Bāzes laikposmi”). 
6 Service Départemental-Métropolitain d’Incendie et de Secours du Rhône (Ronas un Lionas un tās apkārtnes 
ugunsdzēsības un glābšanas dienests). 
7 Saskaņā ar lūgumraksta iesniedzēja sniegto informāciju dažiem darbiniekiem, kas strādā 12 stundu maiņās, bija 
jāstrādā 24 stundas pēc kārtas, savukārt citiem darbiniekiem, kas strādā 24 stundu maiņās, tika dots norādījums 
strādāt 36 stundas pēc kārtas.  
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tiesa varētu secināt, ka ir piemērojama Darba laika direktīvas 17. panta 2. punktā paredzētā 
atkāpe un ka attiecīgajiem darba ņēmējiem var piešķirt mazāk atpūtas laika, nekā parasti 
nepieciešams, ar noteikumu, ka viņiem tiek nodrošināta pienācīga veselības un drošības 
aizsardzība.

Tā kā šis vērtējums ir jāveic valsts tiesai, kas vislabāk pārzina konkrētā gadījuma faktisko 
situāciju, Komisija nevar apstrīdēt valsts tiesas spriedumu, saskaņā ar kuru kompetentās valsts 
iestādes ir rīkojušās atbilstīgi Savienības tiesību aktiem.

4. Komisijas papildu atbilde, kas saņemta 2020. gada 26. oktobrī

2020. gada jūlijā Lūgumrakstu komiteja saņēma vēstuli no lūgumraksta iesniedzēja. Šī vēstule 
bija atbilde uz Komisijas pirmajiem apsvērumiem par lūgumrakstā izklāstīto jautājumu, kas 
Lūgumrakstu komitejai tika nosūtīts 2020. gada aprīlī. Šajā vēstulē lūgumraksta iesniedzējs 
sniedz komentārus un aktualizē jautājumus, kas saistīti ar šiem apsvērumiem.  Lūgumraksta 
iesniedzējs skaidri pieprasa Eiropas iestāžu atzinumu par apstrīdēto pasākumu, ko 2018. gada 
6. decembrī īstenoja SDMIS (Service Départemental-métropolitain d’Incendie et de Secours 
du Rhône, t. i., Ronas un Lionas un tās apkārtnes ugunsdzēsības un glābšanas dienests), kura 
ietvaros dažiem profesionāliem ugunsdzēsējiem, kuri bija beiguši savu maiņu, tika uzdots 
turpināt darbu. Saskaņā ar lūgumraksta iesniedzēja sniegto informāciju attiecīgajiem 
darbiniekiem bija jāstrādā līdz pat 36 stundas pēc kārtas vai 60 stundas 72 stundu laikposmā 
bez jebkādas kompensējošas atpūtas. 

Lūgumraksta iesniedzējs jo īpaši uzsver to, vai darba devējam būtu bijis iespējams rast 
alternatīvus risinājumus, lai kompensētu darbinieku trūkumu, un, ja tāda iespēja netika rasta, 
vai darba devējam bija tiesības izmantot Darba laika direktīvas8 17. panta 2. punktā paredzēto 
atkāpi, nepiešķirot kompensējošu atpūtas laiku. Lūgumraksta iesniedzējs vēlējās arī noskaidrot, 
vai Eiropas Savienības Tiesas judikatūra Feuerwehr Hamburg9 lietā, kas konkrētos ārkārtas 
apstākļos ļauj nepiemērot direktīvu, atbilst lūgumrakstā aprakstītajai situācijai. Lūgumraksta 
iesniedzējs arī izvirzīja jautājumu par to, vai 24 stundu maiņu iepriekšēja plānošana atbilst 
Darba laika direktīvai. 

Kā ir skaidrots iepriekš tekstā, lūgumraksta iesniedzējs jo īpaši lūdza Komisijai sniegt viedokli 
par SDMI 2018. gada decembra sākumā pieņemto lēmumu. Šī lēmuma kontekstu raksturo gan 
personāla trūkums, gan arī īpašās personāla prasības konkrētajā gadījumā, jo “Fête des 
Lumières” tiek rīkots katru gadu un tas ir plaši apmeklēts pasākums. 

Tomēr Komisija nevar komentēt to, vai konkrētais lēmums, ko vietējā līmenī pieņēma 
personāla vadība, atbilst ES tiesību aktiem, tostarp Eiropas Savienības Tiesas judikatūrai par 
Darba laika direktīvas interpretāciju. Valsts tiesu iestādēm ir jānovērtē SDMIS pieņemtā 
lēmuma atbilstība valsts tiesību aktiem, ar kuriem īsteno Darba laika direktīvā noteikto. 

Attiecībā uz 24 stundu maiņu iepriekšēju plānošanu profesionāliem ugunsdzēsējiem šādas 
maiņas kā tādas nav nesavietojamas ar direktīvu, ja tiek nodrošināta proporcionalitātes principa 
ievērošana un mērķis nodrošināt pakalpojumu nepārtrauktību ir sasniegts apmierinoši, kā arī 
tiek piemēroti Darba laika direktīvas noteikumi par darba ņēmēju drošību un veselības 

8 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.–19. lpp.
9 Lēmums lietā C-52/04, Personalrat der Feuerwehr Hamburg, ECLI:EU:C:2005:467. 
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aizsardzību gadījumos, kad piemēro atkāpes no dažiem noteikumiem. Kompetentajām valsts 
iestādēm ir jāreglamentē un jānovērtē šādu atkāpju izmantošana, jo īpaši ņemot vērā katras 
dalībvalsts politiskos, sociālos un citus apsvērumus, kā arī tai raksturīgo vispārīgo situācijas 
kontekstu.

Secinājums

Īpašos gadījumos, kāds ir šis konkrētais gadījums, kompetentajām valsts iestādēm ir jāizskata 
tām iesniegtie jautājumi un jānosaka, kā arī vajadzības gadījumā jānodrošina tiesiskā 
aizsardzība. 

Tā kā nav pierādījumu, ka viena vai vairākas vispārēji piemērojamas Francijas tiesību normas 
vai Francijas administratīvo vai tiesu iestāžu iedibināta un konsekventa prakse būtu pretrunā 
ES tiesību aktiem, Komisijai nav pamata iejaukties šajā lietā. 


