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ĪSS PAMATOJUMS

....

GROZĪJUMI

Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komiteja aicina Nodarbinātības un sociālo lietu 
komiteju kā atbildīgo komiteju savā ziņojumā iekļaut šādus grozījumus:

Komisijas ierosinātais teksts1 Parlamenta grozījumi

1. grozījums
7. APSVĒRUMS

(7) Vajadzīgs noteikt jaunu līdzsvaru starp 
strādnieku veselības aizsardzību un drošību, 
un nepieciešams sniegt kompānijām lielāku 
elastību darba laika organizēšanā, īpaši 
attiecībā uz dežūrlaiku, un jo sevišķi uz 
dežūrlaika neaktīvām daļām.

(7) Vajadzīgs noteikt līdzsvaru starp darba 
laiku un brīvo laiku, sevišķi sievietēm, 
veltot uzmanību strādnieku veselības un 
drošības aizsardzībai. Bez tam, ja 
kompānijām sniedz lielāku elastību darba 
laika organizēšanā, jāņem vērā fakts, ka ilgs 
darba laiks ierobežo, no vienas puses, 
sieviešu pieeju darba tirgum, bet no otras 
puses, palielina vīriešu piesaisti mājas 
darbiem.

Pamatojums

Tā kā komisija preambulā norāda uz trīs kritērijiem, kas jāievēro, t.i., strādnieku veselības un 
drošības aizsardzības augstu standartu; sniegt kompānijām lielāku elastību nosakot darba laiku 
un ļaut lielāku saderību starp darba laiku un ģimenes dzīvi, pēdējais šajā apsvērumā ir izlaists. 
Pirmais un otrais kritērijs ir pretrunīgi, īpaši, ja neņem vērā kritēriju, kas attiecas uz ģimenes 
dzīves un darba laika izlīdzināšanu. Ilgas darba stundas var radīt veselības problēmas, kā arī 
traucēt izlīdzināt darba laiku un brīvo laiku, īpaši sievietēm.

2. grozījums
7 A. APSVĒRUMS (jauns)

(7a) Atbilstoši Eiropas tiesas praksei, ņemot 
vērā 'darba laika' raksturīgās pazīmes, 

  
1 OV C ... /Nav vēl publicēts OV.
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izšķirošais faktors ir prasība atrasties darba 
devēja noteiktā vietā un spēja pienācīgā 
veidā pēc vajadzības nekavējoši sniegt 
darba devējam pakalpojumus

Pamatojums

Tiesa pamatoti iebilst, ka nepieciešamais strādnieks, kam ir jāuztur sevi būt spējīgam 
atrasties darba devēja norādītā vietā visu dežūrlaiku, ir pakļauts ievērojami lielākai slodzei 
nekā rezerves  strādnieks, jo tas ir atrauts no ģimenes un sociālās vides, un tam ir mazāk 
iespēju izrīkoties ar laiku, kad profesionālie pakalpojumi nav vajadzīgi. Tāpēc strādniekus, 
kas atrodas šādos apstākļos, nevar uzskatīt, ka tie atrodas bezdarbībā savā dežūrlaikā, kad tie 
neveic savus profesionālos pienākumus.

3. grozījums
9. APSVĒRUMS

(9) Pieredze, kas iegūta no 22(1) panta 
pielietošanas, rāda, ka individuāls galīgs 
lēmums, kas nav saistīts ar Direktīvas 6. 
pantu, var būt problemātisks divējādi: no 
strādnieku veselības drošības un 
aizsardzības, un strādnieka izvēles brīvības 
viedokļiem.

(9) Pieredze, kas iegūta no 22(1) panta 
pielietošanas, rāda, ka individuāls galīgs 
lēmums, kas nav saistīts ar Direktīvas 6. 
pantu, ir problemātisks un noved pie 
likumpārkāpuma divējādi: no strādnieku 
veselības drošības un aizsardzības, un 
strādnieka izvēles brīvības viedokļiem. 
Tāpēc atteikšanās nosacījums nav turpmāk 
pielietojams.

Pamatojums

Atteikšanās nosacījums ir jāatceļ pēc iespējas ātrāk, jo tas ir kliedzošā pretrunā ar Direktīvas 
mērķiem un nosacījumiem, kā arī ar veselības un drošības aizsardzības pamatprincipiem. Bez 
tam tas ir pret Līguma principiem un pretrunā ar visiem faktiem, kas liecina, ka darba laiks 
bez ierobežojuma rada nopietnus draudus strādnieku veselībai un drošībai, kā arī ģimenes un 
profesionālās dzīves izlīdzināšanai.

4. grozījums
14. APSVĒRUMS

(14)  Šī Direktīva respektē pamattiesības un 
aplūko speciāli atzītus principus, īpaši
Eiropas Savienības Pamattiesību hartā. Īpaši 
tā tiecas pilnībā nodrošināt labu un taisnīgu 
darba apstākļu atzīšanu (Eiropas Savienības 
Pamattiesību hartas 31. pants).

(14)  Šī Direktīva respektē pamattiesības un 
aplūko speciāli atzītus principus Eiropas 
Savienības Pamattiesību hartā. Īpaši tā tiecas 
pilnībā nodrošināt labu un taisnīgu darba 
apstākļu atzīšanu (Eiropas Savienības 
Pamattiesību hartas 31. pants) un tiesības 
izlīdzināt ģimenes un profesionālo dzīvi 
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(hartas 33. pants).

Pamatojums

Ģimenes un darba laika saskaņošana ir viens no trīs komisijas kritērijiem, kas jāizpilda šīs 
jomas visos priekšlikumos. 

5. grozījums
1. PANTA 2. DAĻA

2 a. pants (Direktīva 2003/88(EC))

2. Dežūrlaika neaktīvo daļu nevar uzskatīt 
kā darba laiku, ja valsts likumi, atbilstoši 
valsts likumdošanai un/vai praksei, 
kolektīvais darba līgums vai nozares 
divpusējais līgums nav noteicis pretējo.
Laika periods, kurā strādnieks veic darbu vai 
pienākumus dežūrlaikā, vienmēr jāuzskata 
kā darba laiks.

2 Laika periods, kurā strādnieks veic darbu 
vai pienākumus dežūras laikā un dežūrlaika 
neaktīvā daļa, vienmēr jāuzskata kā darba 
laiks.

Pamatojums

Sk.7 A. APSVĒRUMU (jauns). Bez tam darba laika definīcija attiecas ne tikai uz veselības 
aprūpi, bet arī uz citām sfērām, tādām kā transports, mēdiji, ūdensapgāde, drošības pakalpojumi 
u.c. Sievietes sastāda ievērojamu strādnieku daļu, kas pakļauta rezerves un virsstundu darbiem, 
kas neizbēgami rada grūtības izlīdzināt ģimenes un darba laiku

6. grozījums
1. PANTA 8. DAĻA

22. panta 1. daļa (Direktīva 2003/88(EC)

1. Respektējot strādnieku drošības un 
veselības aizsardzības vispārējos principus, 
dalībvalstīm ir izvēle nepielietot 6. pantu. 
Tomēr šīs izvēles īstenošana ir skaidri 
jāparedz kolektīvā līgumā vai divpusējā 
nozares līgumā valsts vai reģionālā līmenī, 
vai arī, saskaņā ar valsts likumdošanu 
un/vai praksi, ar attiecīgā līmeņa kolektīvo 
līgumu vai divpusējo nozaru līgumu.
Šīs izvēles īstenošana ir arī iespējama ar 
līgumu starp darba devēju un strādnieku 
saskaņā ar valsts likumdošanu un/vai 
praksi noslēgt kolektīvo līgumu vai 

1. Dalībvalstis garantē, ka pēc šīs 
Direktīvas 4. panta noteiktā datuma 
nedēļas darba laiks, ieskaitot virsstundu 
darba laiku, nepārsniedz 48 stundas.
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divpusējo nozaru līgumu šajā jautājumā 
gadījumos, kad nav spēkā kolektīvais 
līgums un uzņēmumā vai likumīgā darbā 
nav strādnieku pārstāvības.
(1a) Visos gadījumos dalībvalstīm, kas 
pielieto 1. pantā sniegto iespēju, jāpieņem 
nepieciešamie mēri, lai:
a) darba devējs nepieprasa strādniekam 
strādāt vairāk par četrdesmit astoņām 
stundām septiņu dienu laika periodā, 
aprēķinātu kā vidējo atskaites periodā, 
atbilstoši 16 b. pantam), izņemot gadījumu, 
kad viņš pirmo reizi ieguvis darba līgumu 
šāda darba veikšanai. Šim līgumam ir jābūt 
spēkā laika periodā ne ilgāk par vienu 
gadu, ar iespēju to atjaunot. Līgums, kuru 
noslēdz individuālā darba līguma 
parakstīšanas brīdī vai stažēšanās laikā, 
zaudē spēku.
b) neviens strādnieks nedrīkst ciest no 
kaitīgas ietekmes, ja viņš nepiekrīt veikt 
tādu darbu;
c) neviens strādnieks nestrādā vairāk par 
sešdesmit piecām stundām nedēļā, ja 
kolektīvais līgums vai divpusējais nozares 
līgums neparedz citādi;
d) darba devējs savlaicīgi reģistrē visus 
strādniekus, kas veic tādu darbu, kā arī 
viņu faktiski nostrādāto stundu skaitu;
e) reģistrētos materiālus nodod 
kompetentām institūcijām, kas var 
gadījumos, saistītos ar strādnieku drošību 
un/vai veselīgu, aizliegt vai ierobežot 
iespēju pārsniegt maksimālo nedēļas darba 
laiku;
f) darba devējs pēc kompetento institūciju 
pieprasījuma sniedz tām informāciju par 
gadījumiem, kad ar strādniekiem noslēgti 
līgumi par darba laiku, kas pārsniedz 48 
stundas septiņu dienu laika periodā, 
aprēķinātu kā vidējo atskaites periodā, 
atbilstoši 16 (b). pantam, kā arī informāciju 
par attiecīgo strādnieku faktiski 
nostrādātām stundām.
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Pamatojums

Atteikšanās nosacījums, kas iekļauts 22. pantā, ir jāatceļ pēc iespējas ātrāk, jo tas ir kliedzošā 
pretrunā ar Direktīvas mērķiem un nosacījumiem, kā arī ar veselības un drošības 
aizsardzības pamatprincipiem. Bez tam tas ir pret Līguma principiem un pretrunā ar visiem 
faktiem, kas liecina, ka darba laiks bez ierobežojuma rada nopietnus draudus strādnieku 
veselībai un drošībai, kā arī ģimenes un profesionālās dzīves izlīdzināšanai, īpaši attiecībā uz 
sievietēm.
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