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ДИРЕКТИВА 2008/.../ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА

от

за изменение на Директива 2003/88/EО относно някои аспекти

на организацията на работното време

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално 

член 137, параграф 2 от него,

като взеха предвид предложението на Комисията,

като взеха предвид становището на Европейския икономически и социален комитет1,

като взеха предвид становището на Комитета на регионите2,

в съответствие с процедурата, предвидена в член 251 от Договора3,

                                               

1 OВ C 267, 27.10.2005 г., стp. 16.
2 OВ C 231, 20.9.2005 г., стp. 69.
3 Становище на Европейския парламент от 11 май 2005 г. (OВ C 92 E, 20.4.2006 г., стр. 

292), Обща позиция на Съвета от ...
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като имат предвид че:

(1) Член 137 от Договора предвижда, че Общността трябва да подкрепя и допълва 

дейностите на държавите-членки за подобряване на работната среда за опазване на 

здравето и безопасността на работниците. Директивите, приети въз основа на 

горепосочения член, трябва да избягват налагането на административни, финансови 

и правни ограничения, по начин който би възпрепятствал създаването и развитието 

на малки и средни предприятия.

(2) Директива 2003/88/ЕО1 установява минимални изисквания за организацията на 

работното време, inter alia по отношение на продължителността на междудневната и 

междуседмичната почивка, почивката в работно време, максималната 

продължителност на седмичното работно време, годишния отпуск и някои аспекти 

на нощния труд, работата на смени и режимите на работа.

(3) Член 19, трети параграф и член 22, параграф 1, втора алинея от 

Директива 2003/88/ЕО предвиждат преразглеждане преди 23 ноември 2003 г. 

(4) Повече от десет години след приемането на Директива 93/104/ЕО на Съвета от 23 

ноември 1993 г.2 - първата директива относно организацията на работното време, се 

налага да се отчетат новите развития и исканията както на работодателите, така и на 

работниците, и да се осигурят средствата, необходими за постигането на целите за 

растеж и заетост, определени от Европейския съвет от 22 и 23 март 2005 г. в 

контекста на Лисабонската стратегия.

                                               

1 OВ L 299, 18.11.2003 г., стp. 9.
2 OВ L 307, 13.12.1993 г., стp. 1. Директива отменена с Директива 2003/88/EО.
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(5) Съчетаването на професионалния и семейния живот е също основен елемент за 

постигане на целите, установени от Европейския съюз в рамките на Лисабонската 

стратегия, особено за повишаването на нивото на заетост сред жените. Целта е не 

само да се създаде по-удовлетворителна работна среда, но също и да се задоволят в 

по-висока степен потребностите на работниците, особено на тези със семейни 

задължения. Някои от измененията, съдържащи се в настоящата директива имат за 

цел да позволят по-голяма съвместимост между професионалния и семейния живот.

(6) В този контекст държавите-членки следва да насърчават социалните партньори да 

сключват споразумения на подходящо равнище, с цел да се подобри съчетаването на 

професионалния и семейния живот.

(7) Налице е необходимост от укрепване на защитата на здравето и безопасността на 

работниците и от по-голяма гъвкавост при организацията на работното време, 

особено по отношение на времето на разположение, и по-конкретно по отношение на 

неактивните периоди в рамките на времето на разположение, както и от постигането 

на нов баланс между съчетаването на професионалния и семейния живот, от една 

страна, и по-гъвкава организация на работното време, от друга.

(8) Работниците следва да получат компенсационни периоди на почивка в случаите, 

когато не е било предоставено време за почивка. Държавите-членки следва сами да 

определят продължителността на разумния период, в рамките на който на 

работниците се предоставя равностойна компенсационна почивка, като се отчита 

необходимостта да се осигури безопасността и здравето на съответните работници и 

да се спази принципът на пропорционалност.
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(9) Трябва да се преразгледат също и разпоредбите относно референтния период за 

максималната продължителност на седмично работно време, с цел тяхното 

адаптиране към потребностите на работодателите и служителите, които подлежат на 

предпазните мерки за защита на здравето и безопасността на работниците.

(10) Когато срокът на трудовия договор е по-кратък от една година, референтният период 

следва да не надвишава срока на трудовия договор.

(11) Придобитият опит при прилагането на член 22, параграф 1 от Директива 2003/88/ЕО 

показва, че изцяло индивидуалното решение за неприлагане на член 6 от нея може да 

бъде проблематично по отношение на защитата на здравето и безопасността на 

работниците и тяхната свобода на избор. 

(12) Предвидената в член 22, параграф 1 опция представлява дерогация от принципа за 

максимална продължителност на работната седмица от 48 часа, изчислена като 

средна стойност за референтен период. Тази опция се подчинява на изискването за

ефективна защита на здравето и безопасността на работниците, както и за изрично, 

свободно изразено и информирано съгласие на съответния работник. Нейното 

използване трябва да бъде предмет на подходящи предпазни мерки, които да 

осигурят спазването на тези условия, както и на строго наблюдение. 

(13) Преди прилагането на предвидената в член 22, параграф 1 опция, следва да се 

обмисли дали най-продължителният референтен период или други разпоредби за 

гъвкавост предвидени в Директива 2003/88ЕО не гарантират желаната гъвкавост. 

(14) За да се избегнат рисковете за здравето и безопасността на работниците, не е 

възможно едновременното използване в държава-членка както на предвидения в 

член 19, буква б), първи параграф, гъвкав референтен период, така и на опция по 

член 22, параграф 1.
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(15) В съответствие с член 138, параграф 2 от Договора, Комисията проведе консултация 

със социалните партньори на общностно равнище относно възможните насоки на 

действия на Общността в тази област.

(16) Вследствие на тази консултация Комисията прецени, че е препоръчително да се 

предприемат действия от страна на Общността и се консултира допълнително със 

социалните партньори относно съдържанието на планираното предложение, в 

съответствие с член 138, параграф 3 от Договора.

(17) След този втори етап на консултации социалните партньори на общностно равнище 

не уведомиха Комисията дали възнамеряват да започнат процедурата, която би 

могла да доведе до сключване на споразумение, предвидено в член 139 от Договора.

(18) Доколкото целта на настоящата директива, а именно осъвременяване на 

законодателството на Общността по отношение на организацията на работното 

време, не може да бъде постигната в достатъчна степен от държавите-членки и може 

следователно да бъде по-добре постигната на общностно равнище, Общността може 

да предприеме мерки в съответствие с принципа на субсидиарност, уреден в член 5 

от Договора. В съответствие с принципа на пропорционалност, уреден в същия член, 

настоящата директива не надхвърля необходимото за постигането на тази цел.

(19) Настоящата директива зачита основните права и съблюдава принципите, признати в 

Хартата на основните права на Европейския съюз1. Настоящата директива цели по-

специално да гарантира пълното зачитане на правото на справедливи и равни 

условия на труд, посочено в член 31 от Хартата, и по-специално в параграф 2 от нея, 

който предвижда, че „всеки работник има право на ограничаване на максималната 

продължителност на труда, на периоди на дневна и седмична почивка, както и на 

платен годишен отпуск“. 

                                               

1 OВ C 303, 14.12.2007 г., стp. 1.
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(20) Изпълнението на настоящата директива следва да запази общото ниво на защита, 

предоставено на работниците по отношение на здравето и безопасността на 

работното място,

ПРИЕХА НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА:

Член 1

Директива 2003/88/EО се изменя, както следва:

1. В член 2 се създават следните параграфи:

„1а. „време на разположение“: означава всеки период, през който работникът е 

длъжен да бъде на разположение на работното си място, с цел по искане на 

работодателя да се намеси и да изпълни професионалната си дейност или 

задължения;

1б. „работно място“: означава мястото или местата, където работникът обикновено 

извършва професионалната си дейност и изпълнява задълженията си, определени в 

съответствие с условията на трудовото правоотношение или договора, приложими за 

работника;

1в. „неактивен период в рамките на времето на разположение“: означава всеки 

период, през който работникът е на разположение по смисъла на параграф 1а, но 

работодателят му не е поискал от него да изпълнява ефективно професионалната си 

дейност или задължения;“.
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2. Създават се следните членове:

„Член 2a

Време на разположение

Неактивният период в рамките на времето на разположение не се счита за работно 

време, освен ако не е предвидено друго в националното законодателство, колективен 

трудов договор или споразумение между социалните партньори, в съответствие с 

националното законодателство и/или практика.

В колективен трудов договор или споразумение, сключено между социалните 

партньори, както и в националното законодателство, след консултация със 

социалните партньори, неактивният период в рамките на времето на разположение 

може да се изчисли въз основа на средния брой часове или въз основа на дела на 

времето на разположение, като се отчете практиката в съответния сектор.

Неактивният период в рамките на времето на разположение не се отчита при 

изчисляване на междудневната и междуседмичната почивка, установени съответно в 

членове 3 и 5, освен ако не е предвидено друго:

а) в колективен трудов договор или споразумение, сключено между социалните 

партньори;

или

б) в националното законодателство, след консултация със социалните партньори.

Периодът в рамките на времето на разположение, през който работникът ефективно

изпълнява професионалната си дейност или задължения, винаги се счита за работно 

време.“



10597/2/08 REV 2 MIK/dim 8

BG

„Член 2б

Съчетаване на професионалния и семейния живот

Държавите-членки насърчават социалните партньори на подходящото равнище, без 

да се засяга тяхната независимост, да сключват споразумения целящи подобряване 

на съчетаването на професионалния и семейния живот.

Без да се засяга Директива 2002/14/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 11 

март 2002 г. за създаване на обща рамка за информиране и консултиране на 

работниците и служителите в Европейската общност* и след консултация със 

социалните партньори, държавите-членки гарантират, че работодателите уведомяват 

работниците своевременно за всякакви значителни промени в режима или 

организацията на работното им време.

Като вземат предвид потребностите на работниците от гъвкавост на работното време 

и режима на работа, държавите-членки, в съответствие с националните практики, 

също така насърчават работодателите да разглеждат молби за промени на това 

работно време или режим на работа съобразно нуждите на работата, както и нуждите 

на работодателите и работниците от гъвкавост.“ 

___________________

* OВ L 80, 23.3.2002 г., стp. 29.".
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3. Член 17 се изменя, както следва:

а) в параграф 1 думите „членове 3—6, 8 и 16“ се заменят с „членове 3—6, член 8 

и член 16, букви а) и в)“;

б) в параграф 2 думите „при условие, че съответните работници се компенсират с 

равностойни периоди за почивка“ се заменят с „ при условие, че съответните 

работници се компенсират с равностойни периоди на почивка в рамките на 

разумен период, който се определя в съответствие с националното 

законодателство, колективен трудов договор или споразумение, сключено 

между социалните партньори“;

в) в параграф 3, уводно изречение, думите „членове 3, 4, 5, 8 и 16“ се заменят с 

„членове 3, 4, 5, 8 и член 16, буква а) и в)“;

г) параграф 5 се изменя, както следва:

i) първа алинея се заменя със следното:

„5. В съответствие с параграф 2 от настоящия член, дерогации от член 6 

се допускат в случай на обучаващи се лекари в съответствие с

разпоредбите, установени в шеста алинея от настоящия параграф.“

ii) последната алинея се заличава.
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4. В член 18, трети параграф думите „при условие, че съответните работници се 

компенсират с равностойни периоди за почивка“ се заменят с „при условие, че на 

съответните работници се предоставят равностойни компенсационни периоди на 

почивка в рамките на разумен период, който се определя в съответствие с 

националното законодателство, колективен трудов договор или споразумение, 

сключено между социалните партньори“. 

5. Член 19 се заменя със следното:

„Член 19

Ограничения на дерогациите от референтните периоди

Без да се засягат разпоредбите на член 22а, буква б), и чрез дерогация от член 16, 

буква б), държавите-членки разполагат с опцията, при спазване на общите принципи 

за защита на безопасността и здравето на работниците, по обективни или технически 

съображения или съображения, свързани с организацията на работа, да допуснат 

референтният период да не надвишава дванадесет месеца:

а) по силата на колективен трудов договор или споразумение между социалните 

партньори, както е установено в член 18;

или

б) по силата на законови или подзаконови разпоредби, след консултация със 

социалните партньори на подходящото равнище.

Когато използват предвидената в първи параграф, буква б) опция, държавите-членки 

гарантират, че работодателите изпълняват задълженията си, установени в раздел II 

от Директива 89/391/ЕИО.“.
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6. Член 22 се заменя със следното:

„Член 22

Други разпоредби

1. Въпреки че основният принцип е, че максималната продължителност на 

седмичното работно време в Европейския съюз е 48 часа и че на практика 

работници в Съюза, които работят повече от това време, са изключение, 

държавите-членки могат да решат да не прилагат член 6, при условие че са 

взели необходимите мерки за осигуряване на ефективна защита на 

безопасността и здравето на работниците. Прилагането на тази опция обаче 

трябва да бъде изрично установено в колективен трудов договор или 

споразумение между социалните партньори на подходящото равнище, или от 

националното законодателство след консултация със социалните партньори на 

подходящото равнище.

2. Във всички случаи държавите-членки, които желаят да използват тази опция, 

предприемат необходимите мерки да гарантират, че:

а) никой работодател не изисква от работник да работи средно повече от 48 

часа през период от седем дни, изчислени като средна стойност за 

референтния период, посочен в член 16, буква б), освен ако преди това не 

е получил съгласието на работника да извършва такава работа. Това 

съгласие остава валидно за срок, не по-дълъг от една година, и може да 

бъде подновявано;
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б) никой работник не търпи вреди от работодателя си за това, че не желае да 

даде съгласието си за извършване на такава работа или за това, че по 

каквато и да е причина той е оттеглил съгласието си;

в) съгласие, дадено:

i) при подписването на индивидуалния трудов договор; или

ii) през първите четири седмици на трудовото правоотношение

е недействително;

г) никой работник, който е дал съгласие по силата на настоящия член, не 

може, в рамките на период от седем дни, да работи повече от:

i) 60 часа, изчислени като средна стойност за период от три месеца, 

освен ако в колективния трудов договор или в споразумението, 

сключено между социалните партньори, не е предвидено друго; или

ii) 65 часа, изчислени като средна стойност за период от три месеца, 

при отсъствието на колективен договор и когато неактивната част от 

времето на разположение се счита за работно време съгласно член 

2а;

д) всеки работник, при своевременно писмено уведомяване на работодателя, 

има право да оттегли с незабавно действие съгласието си да извършва 

такава работа или през първите шест месеца след подписването на 

валиден договор, или по време на и до три месеца след изтичането на 

изпитателния срок, посочен в договора, като се взема предвид по-дългият 

период от време. Впоследствие работодателят може да поиска от 

работника да даде писмено предизвестие, чийто срок не надвишава два 

месеца; 



10597/2/08 REV 2 MIK/dim 13

BG

е) работодателят води актуална документация за всички работници, които 

извършват такава работа, както и необходимата документация, която 

свидетелства, че се спазват разпоредбите на настоящата директива;

ж) документацията се предоставя на разположение на компетентните органи, 

които от съображения, свързани с безопасността и/или здравето на 

работниците, могат да забраняват или ограничават опцията за 

превишаване на максималната продължителност на седмичното работно 

време;

з) по искане на компетентните органи работодателят им предоставя 

информация за случаите, в които работниците са дали съгласие да 

работят повече от 48 часа през седемдневен период, изчислени като 

средна стойност за референтния период, посочен в член 16, буква б), 

както и подходящата документация, която свидетелства, че се спазват 

разпоредбите на настоящата директива.

3. При спазване на общите принципи за защита на безопасността и здравето на 

работниците, когато работникът е нает на работа от един и същ работодател за

период или периоди, които не надвишават общо десет седмици в период от 

дванадесет месеца, разпоредбите на параграф 2, буква в), подточка ii) и буква г) 

не се прилагат.“

7. Създава се следният член:

„Член 22а

Специални разпоредби

Когато държава-членка използва опцията, предвидена в член 22:

а) опцията, установена в член 19, първи параграф, буква б) не се прилага.
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б) чрез дерогация от член 16, буква б), държавата-членка може, по обективни или 

технически съображения или съображения, свързани с организацията на 

работа, посредством законови, подзаконови или административни разпоредби, 

да разреши референтният период да не надвишава шест месеца. 

Подобен референтен период зависи от съблюдаването на общите принципи, 

свързани със защитата на здравето и безопасността на работниците и не засяга 

тримесечния референтен период, който съгласно член 22, параграф 2, буква г) 

се прилага за работници, които са встъпили във валидна договореност по 

член 22, параграф 2, буква а).“.

8. Член 24 се заменя със следното:

„Член 24

Отчети

1. Държавите-членки съобщават на Комисията текстовете на разпоредбите от 

националното законодателство, които вече са приели или които ще приемат в 

областта, уредена с настоящата директива.

2. На всеки пет години държавите-членки докладват на Комисията за 

изпълнението на настоящата директива, като отразяват гледните точки на

социалните партньори.

Комисията информира за това Европейския парламент, Съвета, Европейския 

икономически и социален комитет и Консултативния комитет за безопасност и 

здраве на работното място.
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3. На всеки пет години, считано от 23 ноември 1996 г., Комисията представя на 

Европейския парламент, на Съвета и на Европейския икономически и социален 

комитет доклад за прилагането на настоящата директива, като взема под 

внимание разпоредбите на параграфи 1 и 2.“.

9. Създава се следният член:

„Член 24a

Доклад за оценка

1. До ...: 

а) Държавите-членки, които използват опцията, предвидена в член 22, 

параграф 1, информират Комисията за причините, сектора(ите), 

дейностите и броя съответни работниците, след консултация със 

социалните партньори на национално равнище. Докладът на всяка 

държава-членка дава информация относно въздействието върху здравето 

и безопасността на работниците, посочва гледните точки на социалните 

партньори на подходящото равнище, и се предоставя също на социалните 

партньори на национално равнище. 

б) Държавите-членки, които използват опцията, предвидена в член 19, първи 

параграф, буква б), информират Комисията за начина, по който са 

приложили настоящата разпоредба, и за нейното въздействие върху 

здравето и безопасността на работниците. 

                                               

 ОВ: Моля въведете дата шест години след датата на влизане в сила на настоящата 
директива.
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2. До ... Комисията, след консултация с социалните партньори на Общностно 

равнище, представя на Европейския парламент, на Съвета и на Европейския 

икономически и социален комитет доклад относно: 

а) използването на опцията, предвидена в член 22, параграф 1, и причините 

за това използване, както и

б) други фактори, които могат да са причина за продължително работно 

време, като например използването на член 19, първи параграф, буква б).

Докладът може да бъде придружен с подходящи предложения за 

намаляване на прекомерното работно време, включително по отношение 

използването на опцията по член 22, параграф 1, като се взема под 

внимание въздействието му върху здравето и безопасността на 

работниците, попадащи в обхвата на тази опция.

3. Въз основа на доклада, посочен в параграф 2, Съветът прави оценка на 

използването предвидените в настоящата директива опции и по-специално

тези, установени в член 19, първи параграф, буква б) и член 22, параграф 1. 

Като се вземе под внимание тази оценка, Комисията може, до ... ако е подходящо, 

да представи предложение на Европейския парламент и на Съвета за изменение на 

настоящата директива, включително опцията, установена в член 22, параграф 1“.

                                               

 ОВ: Моля въведете дата седем години след датата на влизане в сила на настоящата 
директива.

 ОВ: Моля въведете дата осем години след датата на влизане в сила на настоящата 
директива.
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Член 2

Държавите-членки установяват система от санкции, приложими в случаи на нарушения на 

националните разпоредби, въвеждащи настоящата директива, и вземат всички необходими 

мерки за осигуряване прилагането им. Предвидените санкции трябва да бъдат ефективни, 

пропорционални и възпиращи. Държавите-членки нотифицират на Комисията тези 

разпоредби до ..... Държавите-членки нотифицират своевременно Комисията за всякакви 

изменения на тези разпоредби. По-специално, те гарантират, че работниците и/или техните 

представители разполагат с адекватни средства за изпълнението на задълженията по 

настоящата директива.

Член 3

1. Държавите-членки въвеждат в сила законовите, подзаконовите и административните

разпоредби, необходими, за да се съобразят с настоящата директива до ... или 

осигуряват въвеждането на необходимите разпоредби от социалните партньори 

посредством споразумение, при което държавата-членка взема необходимите мерки, 

за да им даде възможност да гарантират по всяко време постигането на целите на 

настоящата директива. Държавите-членки незабавно информират Комисията за това.

Когато държавите-членки приемат тези мерки, в тях се съдържа позоваване на 

настоящата директива или то се извършва при официалното им публикуване. 

Условията и редът на позоваване се определят от държавите-членки.

2. Държавите-членки съобщават на Комисията текста на разпоредбите от националното 

законодателство, които приемат в областта, уредена с настоящата директива.

                                               

 ОВ: Моля въведете дата три години след датата на влизане в сила на настоящата 
директива.

 ОВ: Моля въведете дата три години след датата на влизане в сила на настоящата 
директива.
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Член 4

Настоящата директива влиза в сила в деня на публикуването ѝ в Официален вестник на 

Европейския съюз.

Член 5

Адресати на настоящата директива са държавите-членки.

Съставено в 

За Европейския парламент За Съвета

Председател Председател
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I. ВЪВЕДЕНИЕ

На 24 септември 2004 г. Комисията представи предложение за директива на 

Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2003/88/ЕО относно 

някои аспекти на организацията на работното време1. Предложението се основава на 

член 137, параграф 2 от Договора.

В съответствие с член 251 от Договора, Европейският парламент представи 

становището си на първо четене на 11 май 2005 г.2

Икономическият и социален комитет представи становището си на 11 май 2005 г.3, а 

Комитетът на регионите на 14 април 2005 г.4

На 2 юни 2005 г. Комисията представи измененото си предложение5, в което възприема 

13 от 25-те изменения, приети от Европейския парламент.

На 9 юни 2008 г. Съветът постигна политическо споразумение с квалифицирано 

мнозинство по обща позиция, успоредно с политическо споразумение с квалифицирано 

мнозинство по обща позиция относно директивата за условията на труд на временни 

работници. Пет от делегациите, които не можеха да приемат текста на политическото 

споразумение относно директивата за работното време, внесоха съвместна декларация 

в протокола на Съвета6.

В съответствие с член 251, параграф 2 от Договора за ЕО, Съветът прие своята обща 

позиция с квалифицирано мнозинство на 15 септември 2008 г.

                                               
1 ОВ C 322, 29.12.2004 г., стp. 9.
2 ОВ C 92, 20.4.2006 г., стp. 292.
3 ОВ C 267, 27.10.2005 г., стp. 16.
4 ОВ C 231, 20.9.2005 г., стp. 69.
5 ОВ C 146, 16.6.2005 г., стp. 13.
6 Док. 10583/08 ADD 1.
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II. ЦЕЛИ

Предложението има две цели:

 На първо място,да се преразгледат някои от разпоредбите на Директива 
2003/88/ЕО (която последно измени Директива 93/104/ЕО) в съответствие с 
членове 19 и 22 от същата директива. Тези разпоредби се отнасят до дерогациите 
от референтните периоди за прилагане на член 6 (максимална продължителност 
на седмичното работно време) и до възможността да не се прилага член 6, ако 
работникът даде съгласието си да положи такъв труд („клауза за неучастие“);

 На второ място, да се отчете съдебната практика на Съда на Европейските 
общности, по-специално решенията по делата SIMAP7 и Jaeger8, които 
постановяват, че дежурството на лекар, когато е необходимо той да присъства 
физически в болницата, трябва да се разглежда като работно време. Това 
тълкуване на Съда на Европейските общности на някои разпоредби от 
директивата, последвало няколко искания за преюдициални решения съгласно 
член 234 от Договора, имаше дълбоки последици върху понятието „работно 
време“ и оттам върху съществени разпоредби от директивата.

По-специално:

 С цел да се осигури подходящ баланс между опазването на здравето и 
безопасността на работниците, от една страна, и необходимата гъвкавост за 
работодателите, от друга, предложението въвежда общи принципи за защита на 
работниците на дежурство, както по време на активни, така и на неактивни 
периоди от дежурството. В тази рамка предложението предвижда, че неактивната 
част от дежурството не е работно време по смисъла на директивата, освен ако 
националното законодателство, колективните трудови договори или 
споразуменията между социалните партньори не постановяват друго.

                                               
7 Решение на Съда от 3 октомври 2000 г. по дело C-303/98, Sindicato de Mйdicos de 

Asistencia Publica (SIMAP) / Conselleria de Sanidad y Consumo de la Generalidad 
Valenciana, ECR 2000, стp. I-07963.

8 Решение на Съда от 9 октомври 2003 г. по дело C 151/02 по иск за постановяване на 
преюдициално заключение: Landesarbeitsgericht Schleswig Holstein (Германия) в 
рамките на започнало производство в този съд между Landeshauptstadt Kiel и Norbert 
Jaeger, все още непубликувано.
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 Предложението има за цел да предостави на работодателите и на държавите-
членки по-голяма гъвкавост за организиране на работното време при определени 
условия, като дава възможност за удължаване до една година на референтния 
период за изчисляване на максималната продължителност на седмичното работно 
време, което позволява на фирмите да се справят с повече или по-малко 
обичайните колебания в търсенето.

 Предложението предвижда по-добра съвместимост между професионалния и 
семейния живот, по-специално чрез предлаганите промени по отношение на 
член 22.

 Що се отнася до индивидуалната възможност за неучастие при 48-часова средна 
максимална продължителност на работната седмица, предложението укрепва 
социалния диалог, като ангажира социалните партньори с всички решения на 
държава-членка, които дават възможност за използване на неучастието от страна 
на отделни работници. Според тази система решение на държава-членка, което 
дава възможност за използване на неучастието, трябва да се изпълни чрез 
колективен трудов договор или чрез споразумение между социалните партньори 
на съответното равнище, или посредством националното законодателство след 
консултации със социалните партньори на съответното равнище. Продължава да 
важи принципът, че никой работодател на може да задължи работник да работи 
повече от 48-часова средна максимална продължителност на работната седмица, 
поради което отделният работник трябва да се съгласи и за използването на 
възможността за неучастие. На общностно равнище ще се прилагат по-строги 
условия и за предотвратяване на злоупотребите и гарантиране на напълно 
свободния избор на работник, който обмисля да използва неучастието.
Предложението също така въвежда общ принцип, съгласно който максималната 
продължителност на седмичното работно време следва да бъде ограничена.

ІІІ. АНАЛИЗ НА ОБЩАТА ПОЗИЦИЯ

1. Общи бележки:

а) Изменено предложение на Комисията

Европейският парламент прие 25 изменения на предложението на Комисията. 13 
от тези изменения бяха включени в измененото предложение на Комисията 
изцяло, частично или след преформулиране (изменения 1, 2, 3, 4, 8, 11, 12, 13, 16, 
17, 18, 19 и 24). Останалите 12 изменения обаче не бяха приемливи за Комисията 
(изменения 5, 6, 7, 9, 10, 14, 15, 20, 21, 22, 23 и 25).
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б) Обща позиция на Съвета:

Съветът можа да приеме 8 от 13-те изменения, които бяха изцяло или частично 
включени в измененото предложение на Комисията, а именно изменения 1 и 2 
(съображение № 4 цитира заключенията на Европейския съвет от Лисабон), 3 
(съображение № 5 се позовава на увеличаването на процента на заетост сред 
жените), 4 (съображение № 7: добавено е позоваване на съвместимостта между 
професионалния и семейния живот), 8 (съображение № 14 цитира член 31, 
параграф 2 от Хартата за основните права), 16 (член 17, параграф 2 засяга времето 
за почивка като компенсация), 17 (член 17, параграф 5, първо тире, поправка на 
грешка) и 18 (член 18, параграф 3 засяга времето за почивка като компенсация).

Съветът прие също така принципите, на които се основават измененията, при 
условие че бъдат преформулирани:

 № 12 (член 2б: добавяне на разпоредба относно съвместимостта между 
професионалния и семейния живот);

 № 13 (заличаване на член 16б, параграф 2 относно 12-месечния референтен 
период);

 № 19 (член 19: референтен период).

Въпреки това Съветът не счете за препоръчително да приеме следните изменения:

 № 11 (натрупване на часове при наличие на няколко трудови договора), 
взето предвид в съображение № 2 от измененото предложение, тъй като 
съображение № 3 от сега действащата директива предвижда, че 
„разпоредбите на Директива 89/391/ЕИО на Съвета от 12 юни 1989 година 
за въвеждане на мерки за насърчаване подобряването на безопасността и 
здравето на работниците на работното място са напълно приложими за 
областите, уредени от настоящата директива, без да се засягат 
съдържащите се в нея по-строги и/или специфични разпоредби“ и тъй като 
член 1, параграф 4 от тази директива също предвижда, че разпоредбите на 
Директива 89/391/ЕИО са напълно приложими към минималните периоди на 
междудневната почивка, междуседмичната почивка и годишния отпуск, 
почивките в работно време и максималната продължителност на работната 
седмица, както и към някои аспекти на нощния труд, работата на смени и 
режима на работа;
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 № 24 (разпоредба относно валидността на споразуменията за неучастие, 

подписани преди влизането в сила на директивата, член 22 (1в)): Съветът не 

счете за необходимо да приеме тази разпоредба, която бе включена в 

измененото предложение на Комисията;

 № 25 (което предвижда, че копие от директивата ще бъде изпратено на 

правителствата и парламентите на страните кандидатки).

Съветът не можа да приеме и изменения 5, 6, 7, 9, 10, 14, 15, 20, 21, 22 и 23 поради 

причините, посочени от Комисията в измененото ѝ предложение.

Комисията прие общата позиция, съгласувана от Съвета.

2. Конкретни бележки

Разпоредби относно „дежурството“:

Съветът се съгласи с определенията на „дежурство“ и „неактивна част от 

дежурството“, включени от Комисията в първоначалното ѝ предложение и 

запазени в измененото предложение.

Съветът също така изрази съгласието си с Комисията относно необходимостта да 

се добави определение за „работно място“ в член 1, параграф 1, подточка 1б от 

общата позиция, което да направи по ясно определението за „дежурство“.

По отношение на новия член 2а за дежурството, Съветът и Комисията имат 

еднакво виждане относно принципа, че неактивната част от дежурството не 

следва да се разглежда като работно време, освен ако не е предвидено друго в 

националното законодателство или в колективен трудов договор или 

споразумение между социалните партньори, сключени в съответствие с 

националното законодателство и/или практика. Съветът споделя становището на 

Комисията, че въвеждането на тази нова категория би трябвало да спомогне за 

изясняване на връзката между работно време и периоди за почивка.
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Съветът също така възприе подхода на Комисията относно метода на изчисляване 

на неактивната част от дежурството, като същевременно уточни, че този метод 

може да се определя не само от колективен трудов договор или споразумение 

между социалните партньори, но и от националното законодателство след 

консултации със социалните партньори.

Съветът призна като общ принцип, че неактивната част от дежурството не следва 

да се отчита при изчисляването на междудневните и междуседмичните периоди за 

почивка. Въпреки това Съветът счете за уместно да предвиди възможността за 

въвеждане на гъвкавост при прилагането на тази разпоредба чрез колективни 

трудови договори, споразумения между социалните партньори или посредством 

националното законодателство след консултации със социалните партньори.

Време за почивка като компенсация

По отношение на членове 17, параграф 2 и 18, параграф 3 от директивата, Съветът 

може да се съгласи с изменения 16 и 18, както са преформулирани в 

предложението на Комисията.

Общият принцип е, че работниците следва бъдат компенсирани с периоди за 

почивка при обстоятелства, които не позволяват да бъдат ползвани нормалните 

периоди за почивка. Държавите-членки следва сами да определят 

продължителността на разумния период, в рамките на който на работниците се 

предоставя равностойна почивка като компенсация при отчитане на 

необходимостта да се осигури безопасността и здравето на засегнатите работници 

и да се спази принципът на пропорционалност.

Съчетаване на професионалния и семейния живот

Съветът споделя виждането на Парламента по необходимостта от по-добро 

съчетаване на професионалния и семейния живот. Тази загриженост е особено 

ясно проявена в общата позиция в съображения № 5, 6 и 7, както и в член 1, 

параграф 2, който предвижда създаването на нов член 2б.

Съветът е съгласен с изменения 2 и 3 (по отношение на съображения 4 и 5), както 

се преформулирани в измененото предложение на Комисията.
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По отношение на новия член 2б Съветът прие текста на първия параграф от 

измененото предложение на Комисията, в който се заявява, че „Държавите-

членки насърчават социалните партньори на подходящото равнище, без да 

засягат тяхната независимост, да сключват споразумения с цел да се подобри 

съчетаването на професионалния и семейния живот.“

Останалите два параграфа са мотивирани от изменение 12 и се основават на 

измененото предложение на Комисията. Вторият параграф въвежда допълнителни 

позовавания на Директива 2002/14/ЕО за създаване на обща рамка за 

информиране и консултиране на работниците и служителите в Европейската 

общност, и на консултациите със социалните партньори. Третият параграф 

предвижда, че държавите-членки следва да насърчават работодателите да 

разглеждат молбите на работниците за промени на тяхното работно време или 

режим на работа, като се съобразяват както с нуждите на предприятието, така и с 

нуждите на работодателите и работниците от гъвкавост.

Референтен период (Член 19)

Съветът споделя виждането на Европейския парламент, че удължаването на

референтния период следва да се осъществява паралелно с увеличаване на 

участието на работниците и техните представители, както и с всички необходими 

превантивни мерки по отношение на рисковете за безопасността и здравето на 

работниците. Въпреки това Съветът счита, че позоваването на раздел ІІ от 

Директива 89/391/ЕО9, който предвижда редица разпоредби в този смисъл, би 

предоставило подходящи гаранции в това отношение.

                                               
9 ОВ L 183, 29.6.1989 г., стр. 1.



10597/2/08 REV 2 ADD 1 ee/vv 9
BG

Рамка за възможността за неучастие (член 22)

Съветът не можа да приеме нито изменение № 20, съгласно което член 22 относно 
възможността за неучастие следва да бъде отменен 36 месеца след влизането в 
сила на директивата, нито измененото предложение на Комисията, което 
предвижда възможността за удължаване на тази опция след три години. Макар че 
някои делегации подкрепиха принципа за прекратяване използването на 
възможността за неучастие след определен период, мнозинството делегации се 
противопоставиха на такова решение, което обаче не означава непременно, че 
всички те биха използвали възможността за неучастие на този етап.

Във връзка с това, след като разгледа различните възможности за решение 
Съветът в крайна сметка стигна до заключението, че единственото приемливо 
решение за квалифицирано мнозинство от делегациите би било да се предвиди 
продължаване на възможността за неучастие, като обаче се въведат гаранции 
срещу злоупотреба в ущърб на работника.

По-специално член 1, параграф 7 от общата позиция във връзка с член 22а, буква 
а) от директивата предвижда, че използването на възможността за неучастие не 
може да се комбинира с предвидената в член 19, буква б) възможност. Освен това, 
в съображение 13 се посочва, че преди да се приложи възможността за неучастие, 
следва да се обмисли дали най-дългият референтен период или други предвидени 
в директивата разпоредби не гарантират желаната гъвкавост.

По отношение на условията, приложими към възможността за неучастие общата 
позиция предвижда, че:

 работната седмица в ЕС не следва да надвишава 48 часа в съответствие с 
член 6 от сега действащата директива, освен ако дадена държава-членка не 
предвиди клауза за неучастие чрез колективни трудови договори или 
споразумения със социалните партньори на подходящо равнище, или чрез 
националното си законодателство след консултации със социалните 
партньори на подходящо равнище, както и ако отделният работник не реши 
да използва възможността за неучастие. Следователно решението се взема 
от отделния работник и той не може да бъде принуден да работи повече от 
48 часа;
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 нещо повече, използването на тази възможност се подчинява на строги 
условия, които имат за цел да защитят свободното съгласие на работника, да 
въведат законов лимит за броя изработени часове за една седмица в рамките 
на възможността за неучастие и да предвидят специфични задължения за 
работодателите да предоставят информация на компетентните органи по 
тяхно искане.

По отношение на защитата на свободното съгласие на работника, общата позиция 
постановява, че възможността за неучастие е валидна, единствено ако работникът 
е дал съгласието си преди полагането на съответния труд и за срок, не по-дълъг от 
една година с възможност за подновяване. Работодателят не може при никакви 
обстоятелства да налага наказания на работника за това, че последният не желае 
да даде съгласието си за полагане на такъв труд или за това, че по каквато и да е 
причина е оттеглил съгласието си; Нещо повече, освен в случаите на 
краткосрочни договори (вж. по-долу), клаузата за неучастие може да бъде 
подписана единствено след първите четири седмици на работа и от никой 
работник не може да бъде изисквано да подпише клауза за неучастие при 
подписването на трудовия договор. Работникът има също така право в рамките на 
определен срок да оттегли съгласието си да работи в условията на клаузата за 
неучастие.

Общата позиция въвежда законови лимити за броя часове, през които е разрешено 
да се работи в условията на клаузата за неучастие и за които в сега действащата 
директива няма разпоредба. При нормални обстоятелства лимитът би бил 60 часа 
на седмица, изчислени като средна стойност за период от 3 месеца, освен ако не е 
предвидено друго в колективния трудов договор или в споразумението, сключено 
между социалните партньори; Този лимит би могъл да се увеличи на 65 часа, 
изчислени като средна стойност за период от 3 месеца, при липса на колективен 
трудов договор и когато неактивната част от дежурството се счита за работно 
време.

Общата позиция също така постановява, че работодателите трябва да поддържат 
документация за часовете, отработени от служителите в условията на клаузата за 
неучастие. Документацията се предоставя на разположение на компетентните 
органи, които от съображения, свързани с безопасността и/или здравето на 
работниците, могат да забраняват или ограничават възможността за превишаване 
на максималната седмична продължителност на работното време. Нещо повече, 
компетентните органи могат да поискат от работодателя да предостави 
информация за случаите, в които работниците са дали съгласие да работят повече 
от 48 часа за период от седем дни, изчислени като средна стойност за 
референтния период, посочен в член 16, буква б).
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Общата позиция предвижда специфични условия за краткосрочните договори 

(когато работникът е нает от един и същ работодател за период или периоди, 

ненадхвърлящи общо 10 седмици за период от 12 месеца): в този случай 

съгласието за използване на възможността за неучастие може да бъде дадено през 

първите четири седмици от трудовото правоотношение, а законовите лимити за 

броя часове, през които е разрешено да се работи в условията на неучастие, не се 

прилагат. Въпреки това от работника не може да бъде поискано да даде 

съгласието си да работи в условията на клаузата за неучастие при подписване на 

трудовия си договор.

В допълнение, общата позиция предвижда, че при използване на възможността за 

неучастие, дадена държава-членка може да разреши посредством законови, 

подзаконови или административни разпоредби и поради обективни и технически 

причини, или причини, свързани с организацията на работа, референтният период 

да бъде фиксиран на не повече от шест месеца. Този референтен период обаче не 

следва да засяга тримесечния референтен период, приложим при изчисляването 

на 60- или 65-часовата максимална продължителност на работната седмица.

Разпоредби за наблюдение, оценка и преглед

Член 1, параграф 9 от общата позиция във връзка с член 24а от директивата 

предвижда подробни изисквания за представяне на доклади относно използването 

на възможността за неучастие и относно други фактори, които могат да доведат 

до удължаване на работното време, като например прилагането на член 19, буква 

б) (12 месечния референтен период). Тези изисквания имат за цел да позволят 

обстойно наблюдение от страна на Комисията.

По-конкретно, общата позиция предвижда, че Комисията:

 ще представи доклад, не по-късно от четири години след влизане в сила на 

директивата, придружен при необходимост от подходящи предложения за 

намаляване на прекомерното работно време, включително за използване на 

възможността за неучастие при отчитане на последиците му върху здравето 

и безопасността на работниците, които работят в условията на тази 

възможност. Съветът следва да даде оценката си по този доклад.
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 може, при отчитане на тази оценка и не по-късно от пет години след влизане 

в сила на директивата, да представи на Съвета и Европейския парламент 

предложение за преразглеждане на директивата, включително на 

възможността за неучастие.

V. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Като отчита много осезателния напредък, постигнат успоредно с директивата за 

временните работници, Съветът е на мнение, че общата позиция относно директивата 

за работното време представлява балансирано и реалистично решение на въпросите, 

съдържащи се в предложението на Комисията, предвид съществените разлики в 

състоянието на трудовите пазари в държавите-членки и в техните виждания за 

необходимите условия за изглаждане на тези разлики. Съветът се надява на 

конструктивна дискусия с Европейския парламент с оглед постигане на окончателно 

съгласие по настоящата важна директива.

_________________
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Относно: Предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета за 

изменение на Директива 2003/88/ЕО относно някои аспекти на организацията 
на работното време [първо четене]
- Приемане (оп + и)
а) на общата позиция
б) на изложението на мотивите на Съвета
- Изявления

1. Съвместно изявление на делегациите на Белгия, Кипър, Гърция, Унгария и 

Испания

Белгия, Кипър, Гърция, Испания и Унгария считат, че от социална гледна точка не е 

постигнат необходимият баланс между защитата на работниците, от една страна, и 

гъвкавата организация на работата, от друга, във връзка с един основен въпрос като 

работното време. Не е постигнат значителен напредък и по отношение на 

подобряването на здравето и безопасността на работниците на работното място.
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Делегациите изразяват съжаление, че в директивата за работното време се запазва 

възможност за дерогация за неопределено време, което не позволява да се отбележи 

напредък по отношение на ограничаването на използването на клаузата за отказ от 

участие или определянето на срок за постепенното заличаване на тази клауза.

Делегациите изразяват съжаление и че в рамките на системата за право на отказ от 

участие е възможна допълнителна дерогация над максимума от 60 и 65 часа. Те смятат, 

че срокът на краткосрочните договори, които би следвало да се считат за изключения, е 

прекалено продължителен.

Някои делегации продължават да настояват, че неактивният период от времето на 

разположение не може да се счита за почивка.

Някои делегации изразяват съжаление, че социалният диалог не е бил взет предвид 

така, както при директивата за временните работници.

По тези причини, на този етап от процедурата въпросните държави-членки не могат да 

подкрепят последното представено компромисно предложение относно директивата за 

работното време.

Въпреки това тези държави членки подчертават, че имат готовност за конструктивно 

проучване на други варианти за постигане на цялостно компромисно споразумение с 

председателството, Комисията и Европейския парламент на етапа на окончателното 

приемане на проекта за директива.

2. Изявление на делегацията на Франция

Член 2а от предложението на Словения за директива за изменение на Директива 

2003/88/ЕО относно някои аспекти на организацията на работното време позволява 

дерогация от принципа, съгласно който неактивният период от времето на 

разположение не се отчита при изчисляване на междудневната и междуседмичната 

почивка, като дерогацията е въз основа на колективен трудов договор, или на 

националното законодателство, след консултация със социалните партньори.
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Франция счита, че неактивните периоди, макар да не предполагат същинска работа, не 

могат да се считат за периоди на почивка, тъй като работникът остава на разположение 

на работодателя и не може свободно да се занимава с лични дела. Отчитането на 

междудневната и междуседмичната почивка се явява основна гаранция за ефективна 

защита на здравето на работниците.

В този смисъл Франция заявява, че не възнамерява да транспонира в националното си 

законодателство възможността неактивният период от времето на разположение да се 

взема предвид при изчисляване на междудневната и междуседмичната почивка.

________________________
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2004/0209 (COD) 

  

СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА 
ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ 

 
съгласно член 251, параграф 2, втора алинея от Договора за ЕО 

 
относно 

общата позиция на Съвета във връзка с приемането на предложение за директива 
на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2003/88/ЕО 

относно някои аспекти на организацията на работното време 
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2004/0209 (COD) 

СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА 
ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ 

 
съгласно член 251, параграф 2, втора алинея от Договора за ЕО 

 
относно 

общата позиция на Съвета във връзка с приемането на предложение за директива 
на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2003/88/ЕО 

относно някои аспекти на организацията на работното време 

1. КОНТЕКСТ 

Дата на предаване на предложението на Европейския 
парламент и на Съвета 
 
(документ COM(2004) 607 окончателен: 2004/0209 (COD) 

22 септември 2004 г. 

 
Дата на становището на Комитета на регионите 

 
14 април 2005 г. 
 

Дата на становището на Европейския парламент на първо 
четене 

11 май 2005 г. 
 

Дата на становището на Европейския икономически и социален 
комитет 

11 май 2005 г. 
 

Дата на предаване на измененото предложение на Европейския 
парламент и на Съвета  
( COM(2005) 246 окончателен) 
 

31 май 2005 г. 

Дата на постигане от Съвета на политическо споразумение по 
обща позиция (с квалифицирано мнозинство) 

9 юни 2008 г. 

Дата на официално приемане на общата позиция от Съвета 15 септември 2008 г. 

2. ЦЕЛ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО НА КОМИСИЯТА 

Предложението на Комисията има за цел да се внесат изменения в директивата за 
работното време1 чрез въвеждането на балансиран пакет от промени, отговарящ на 
четири основни критерия:  

- предлагане на законодателно решение на посочените по време на общественото 
допитване през 2004 г. проблеми, отнасящи се до третирането на времето на 
разположение и планираното използване на компенсационната почивка;  

                                                 
1 Директива 2003/88/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 4 ноември 2003 г. относно 

някои аспекти на организацията на работното време, ОВ L 299, 18.11.2003 г., стр. 9.  



 

BG 3   BG 

- подобряване на опазването на здравето и безопасността на работниците, по-специално 
по отношение на рисковете, свързвани с прекомерното работно време;  

- позволяване на по-голяма гъвкавост по отношение на референтния период за 
изчисляване на седмичното работно време – също в отговор на общественото 
допитване от 2004 г.; както и  

- предоставяне на по-голяма подкрепа с цел съчетаване на професионалния и семейния 
живот.  

Основните промени, залегнали в измененото предложение на Комисията, са, както 
следва:  

Време на разположение  
Да се въведат в законодателството определения на времето „на разположение“, като се 
направи разлика между отделните разновидности на времето на разположение, в 
отговор на неотдавнашни решения на Съда (SIMAP 2, Jaeger 3…), повлияли съществено 
на организацията на работното време в сектора на обществените услуги.  

Съчетаване на професионалния и семейния живот  
Да се предвиди задължение за държавите-членки да поощряват сключването от 
социалните партньори на споразумения в подкрепа на съчетаването на професионалния 
и семейния живот и да предприемат необходимите мерки, за да гарантират 
своевременното уведомяване на работниците от страна на техните работодатели за 
всяка промяна в организацията на работното им време и задължение за последните да 
разглеждат молбите на работниците за промени на работното време или режим на 
работа.  

Изчисляване на лимити за седмичното работно време 
Директивата предвижда средната продължителност на седмичното работно време, в т.ч. 
и извънредният труд, да не надвишава 48 часа. Предложението няма да промени 
лимита, но ще осигури по-голяма гъвкавост при изчисляването на средната 
продължителност, като ще позволи референтният период да бъде удължен по 
законодателен път до максимум дванадесет месеца по обективни или технически 
причини, или по причини, свързани с организацията на работа. Подобно удължение ще 
бъде обвързано с изискването за опазване на здравето и обезпечаване безопасността на 
работниците, както и за консултации със социалните партньори.  

Бъдеще на възможността за неучастие  
Предвидената в член 22, параграф 1 от директивата възможност за неучастие 
понастоящем позволява на държавите-членки да предвидят възможност работникът да 
даде пред своя работодател съгласието си да отработи повече часове от установения 48-
часов лимит, при условие че са спазени определени условия за защита. В измененото 
предложение се предвижда тази дерогация да отпадне от определена дата, като 
междувременно се прилагат допълнителни условия за защита.  

Планирано използване на периодите за почивка 

                                                 
2 Решение на Съда от 3 октомври 2000 г. по дело C-303/98, SIMAP, [2000] СПС I-07963. 
3 Решение на Съда от 9 септември 2003 г. по дело C-151/02, Jaeger, [2003] СПС I-8389. 
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Да се предвиди, че в случай на дерогации от минималните периоди за дневна или 
седмична почивка, каквито се изискват по силата на директивата, последващото 
компенсиране с равностойни периоди за почивка трябва да бъде предоставено в 
рамките на „разумен срок“, който се определя от националното законодателство или с 
колективни трудови договори, или със споразумения между социалните партньори. 
Тази промяна ще предостави както на работниците, така и на работодателите по-голяма 
гъвкавост при организацията на работата им.  

3. КОМЕНТАРИ ОТНОСНО ОБЩАТА ПОЗИЦИЯ 

1.1. Кратки общи коментари относно общата позиция 

Общата позиция съдържа редица аспекти, които се различават от измененото 
предложение на Комисията. По-специално, в нея не са възприети няколко изменения, 
предложени от Европейския парламент, въпреки че в измененото предложение на 
Комисията бяха включени значителен брой предложения на Парламента.  

Общата позиция беше приета след особено продължително и трудно първо четене в 
Съвета, по време на което значителен брой държави-членки отстояваха силно 
различаващи се позиции, въпреки положените от няколко последователни 
председателства (с подкрепата на Комисията) усилия за намиране на приемлив 
компромис.  

Някои от предложените от Съвета промени – като допълнителни условия за защита 
срещу злоупотребата с възможността за неучастие, – могат да бъдат подкрепени от 
Комисията, тъй като те биха предоставили по-добра защита на група работници, която 
е особено уязвима по отношение на полагане на наднормени часове.  

Други промени по отношение на бъдещето на „възможността за неучастие“ в крайна 
сметка бяха приети от Комисията, в светлината на важни промени при използването на 
тази възможност от държавите-членки, които са описани по-подробно по-долу.  

Комисията подкрепи цялостното споразумение, като взе предвид спешната 
необходимост от изясняване на правната ситуация, което да позволи по-последователно 
прилагане на директивата във всички държави-членки.  

1.2. Резултат от измененията, приети от Европейския парламент на първо 
четене  

1.2.1. Предложени от Европейския парламент изменения, които бяха включени 
(изцяло, частично или принципно) както в измененото предложение на 
Комисията, така и в общата позиция на Съвета 

По съображенията: 

• изменение № 1 (цитиращо заключенията на Европейския съвет от Лисабон): вж. 
съображение 4 от общата позиция; 

• изменение № 2 (подробно позоваващо се на заключенията на Европейския съвет от 
Лисабон): вж. съображение 4 от общата позиция; 
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• изменение № 3 (позоваващо се на целта за увеличаване на дела на заетостта сред 
жените): вж. съображение 5 от общата позиция; 

• изменение № 4 (по-силно позоваване на защитата на безопасността и здравето на 
работниците, както и добавяне на позоваване на съчетаването на професионалния и 
семейния живот): вж. съображение 7 от общата позиция; 

• изменение № 8 (цитиращо член 31, параграф 2 от Хартата за основните права): вж. 
съображение 19 от общата позиция;  
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По членовете: 

• изменение № 10 (неактивното време на разположение може да бъде изчислено 
пропорционално): вж. член 1, параграф 2 от общата позиция (предложен нов член 
2а);  

• изменение № 12 (за добавяне на разпоредба относно съчетаването на 
професионалния и семейния живот. вж. член 1, параграф 2 от общата позиция 
(предложен нов член 2б); 

• изменение № 13 (за заличаване на предложения нов текст в член 16, буква б): 
заличеният текст вече не фигурира в общата позиция; 

• изменения №№ 16 и 18 (периоди за почивка като компенсация): вж. член 1, параграф 
3, буква б) от общата позиция (изменящ член 17, параграф 2) и член 1, параграф 4 от 
общата позиция (изменящ член 18); 

• изменение № 17 (за поправяне на грешка): вж. член 1, параграф 3, буква г), i) от 
общата позиция, изменящ член 17, параграф 5; 

• изменение № 19 (референтен период): вж. член 1, параграф 5 от общата позиция, 
изменящ член 19. 

1.2.2. Предложени от Европейския парламент изменения, които са включени в 
измененото предложение, но не и в общата позиция  

• Изменение № 11 (ограничения на работното време, които да се прилагат поотделно 
за всеки работник, а не за всеки трудов договор) 

Вж. съображение 2 в измененото предложение, което отчасти взима под внимание това 
изменение.  

• Изменение № 20 (за отмяна на възможността за неучастие, предвидена в член 22, 
параграф 1, три години след влизане на директивата в сила)  

Вж. член 22, параграф 1 от измененото предложение.  

• Изменение № 24 (след предлаганата отмяна на възможността за неучастие, срокът на 
действие на индивидуалните споразумения, които все още са валидни, ще изтече в 
рамките на една година) 

Вж. член 22, параграф 1, буква в) от измененото предложение.  

1.2.3. Основни точки на разминаване между измененото предложение на 
Комисията и общата позиция на Съвета 

Прилагане спрямо всеки отделен работник на ограниченията на работното време и 
периодите за почивка, изисквани от директивата 

Комисията счита, че предвид необходимостта да се гарантира, че целите по отношение 
на здравето и безопасността, съдържащи се в директивата за работното време, са 
напълно ефективни, в законодателството на държавите-членки трябва да са предвидени 
подходящи мерки, за да се гарантира, че ограниченията, които директивата предвижда 
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за средната продължителност на седмичното работно време и дневната и седмичната 
почивка, се спазват, доколкото е възможно, за всеки работник поотделно, в случай на 
работници, работещи едновременно по две или повече трудови правоотношения, които 
попадат в приложното поле на директивата. Комисията вече изложи тази позиция в 
своя доклад от 2000 г. във връзка с директивата за работното време.4. 

Този въпрос породи обширна дискусия по време на ранния период от първото четене в 
Съвета. По сведения на Комисията, поне 12 държави-членки понастоящем прилагат 
тези разпоредби за всеки работник поотделно, докато най-малкото 12 други държави-
членки ги прилагат за всеки трудов договор поотделно. Тази картина е подхранила и 
дебата в Съвета. Въпреки предложеното от Европейския парламент изменение, не можа 
да бъде постигнато никакво споразумение по включването на конкретна разпоредба, че 
тези правила трябва да бъдат прилагани спрямо всеки работник поотделно. Комисията 
счита, че този въпрос е подходящо да бъде преразгледан отделно от настоящото 
законодателно предложение.  

Време на разположение 

По силата на измененото предложение се прави разграничение между „активни“ и 
„неактивни“ периоди5 на време на разположение на работното място. Комисията 
предложи активните периоди на време на разположение (периодите, през които 
работниците ефективно са изпълнявали задълженията си в отговор на повикване) 
винаги да се считат за работно време. И обратно, неактивните периоди да не се считат 
за работно време, освен ако националното законодателство или колективните трудови 
договори не предвиждат това. Неактивните периоди обаче никога няма да могат да се 
броят като време за почивка.  

Общата позиция не предвижда никаква промяна по отношение на „активното“ време на 
разположение, но позволява „неактивните“ периоди да бъдат третирани като работно 
време или време за почивка, в съответствие с националното законодателство или 
колективните трудови договори.  

Съчетаване на професионалния и семейния живот  

По силата на измененото предложение държавите-членки ще предприемат мерките, 
които са необходими, за да се „гарантира“, че работодателите са задължени да 
разглеждат молбите на работниците за промяна на работното им време, като при това 
се взема под внимание потребността и на двете страни от гъвкавост. В общата позиция 
се предвижда, вместо това, държавите-членки да „насърчават“ работодателите да 
разглеждат подобни искания, които са подложени на допълнителни ограничения.  

При все това предложеният текст носи със себе си цялостно подобрение на условията 
на труд, тъй като директивата не съдържа конкретни разпоредби относно съчетаването, 
а с предложения текст се въвежда и ново задължение за държавите-членки да 
гарантират, че работодателите своевременно информират работниците за всякакви 
съществени промени в организацията на работното време.  

                                                 
4 COM (2000) 787, точка 14.2. 
5 „Време на разположение“ означава период, през който работникът е длъжен да бъде на 

разположение на работното място, за да работи, ако от него бъде поискано да направи това. 
„Активни“ периоди са периодите от време на разположение, когато работникът ефективно 
изпълнява функциите си в отговор на повикване. „Неактивни“ периоди са периодите, когато 
работникът остава на разположение на работното място, но не е ефективно ангажиран с 
изпълнение на своите задължения.  
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Бъдеще на възможността за неучастие 

Бъдещето на възможността за неучастие бе най-спорната точка в хода на 
продължителните и трудни обсъждания в Съвета по време на първото четене.  

В измененото предложение се предвиждаше възможността за неучастие да отпадне три 
години след като предложената директива влезе в сила, като същевременно бъдат 
прилагани условия, осигуряващи по-голяма защита за работниците, които са дали 
съгласие за използване на възможността за неучастие.  

Общата позиция не предвижда отмяна на възможността за неучастие. Вместо това, тя 
разширява вече предложената от Комисията засилена защита, създавайки нова рамка, 
съставена от четири точки, за възможността за неучастие: по-ясни ограничения, набор 
от по-строги практически условия за защита на работниците, бъдещ преглед на 
неучастието въз основа на подробни национални доклади, както и разпоредба, с която 
държавите-членки се задължават да избират измежду неучастието и това да бъдат в 
състояние да усреднят работното време в рамките на по-дълъг период (до 12 месеца) по 
законодателен път. Този подход е описан в повече детайли по-долу.  

Комисията остава на мнение, че възможността за неучастие представлява дерогация от 
основния принцип за 48-часова максимална продължителност на работната седмица, 
която може да представлява риск за здравето и безопасността на работниците както в 
краткосрочен, така и в дългосрочен план. По тази причина Комисията винаги е била 
последователна в отстояването на предложението си значително да се увеличат 
гаранциите за защита на онези работници, които са съгласни да се използва 
възможността за неучастие.  

Комисията е на мнение, че тенденцията по отношение на използването на 
възможността за неучастие значително се е променила през последните години. През 
2000 г. реално само една държава-членка се е възползвала от тази дерогация. През 
2008 г. някъде около четиринадесет държави-членки изрично предвиждат използване 
на възможността за неучастие, въпреки че са налице съществени различия в начина, по 
който тя се прилага в националното законодателство6. Освен държавите-членки, които 
вече използват възможността за неучастие, съществуват и други държави-членки, които 
желаят да запазят възможността за използването ѝ в бъдеще, в отговор на възможен 
отраслов или общ недостиг на работна ръка.  

По мнение на Комисията, тази картина сериозно е подхранила дебата в Съвета. Освен 
това, изискването всички периоди на разположение да се третират като работно време 
беше фактор от решаващо значение за бързото разпространение от 2000 г. насам на 
прибягването до клаузи за неучастие, конкретно разработени за отраслите, използващи 
времето на разположение.  

Някои от предлаганите промени в третирането на неактивното време на разположение 
се очаква да смекчат трудностите, които изпитват някои държави-членки при 
осигуряване на необходимия обучен персонал в краткосрочен или в средносрочен план 
(поради структурни фактори или поради потока на работна ръка между държавите-
членки и към трети страни). Прегледът, който е предвиден по силата на новия член 24а, 
ще позволи на Комисията да направи равносметка за въздействието на тези промени 
върху действителното използване от страна на държавите-членки на възможността за 

                                                 
6 Например, някои държави-членки използват обобщена възможност за неучастие, която е 

достъпна за всеки отрасъл, докато други позволяват възможност за неучастие само в определен 
отрасъл, или само в отрасли, които широко прилагат времето на разположение. 
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неучастие, а също така ще осигури много по-подробна информация за действителното 
използване на възможността за неучастие, в сравнение с наличната такава. Въз основа 
на горната картина, Комисията може по-добре да направи цялостни изводи (и, ако е 
целесъобразно, предложения) по отношение на бъдещето на възможността за 
неучастие. 

В светлината на всички тези фактори Комисията подложи на продължително и 
подробно разглеждане въпроса за най-добрия начин да се върви напред и стигна до 
заключението, че, за да може предложението да стигне до второ четене, ще бъде 
необходимо да се подкрепят предложенията във връзка с възможността за неучастие, 
които се съдържат в общата позиция, в рамките на едно цялостно споразумение.  

Максимална продължителност на работното време за работниците, които се откажат от 
ограничението за 48-часова продължителност на седмичното работно време 

С директивата за работното време същото вече е ограничено до 48-часова средна 
седмична продължителност, включително всякакъв извънреден труд. В рамките на 
клаузата за неучастие обаче работник може да се споразумее с работодателя за работно 
време, надхвърлящо този лимит. Ако работник направи това, директивата не 
установява изрично каквото и да било ограничение на неговото работно време. 

Директивата съдържа две имплицитни ограничения. На първо място, отработените 
часове не могат да бъдат за сметка на минималните дневни и седмични почивки, 
изисквани от директивата, като тези изисквания не са засегнати от възможността за 
неучастие. На второ място, член 22, параграф 1 гласи, че възможността за неучастие e 
подчинена на изискването за съблюдаване на общите принципи за защита на 
безопасността и здравето на работниците, а Съдът последователно е постановявал, че 
дерогациите от правата, установени в законодателството на Общността, подлежат на 
ограничително тълкуване. Съгласно член 22, параграф 1, буква г) от Директива 
2003/88/ЕО, компетентните национални органи могат да предприемат „от 
съображения, свързани с безопасността и/или здравето на работниците“ мерки за 
„забрана или ограничаване“ възможността работниците да превишат 48-часовия лимит, 
дори когато те са се съгласили да направят това. Ето защо трябва да се приеме, че дори 
ако работникът се съгласи да се възползва от възможността за неучастие, извънредните 
часове, които той може да отработи, винаги по подразбиране са ограничени от реалните 
рискове за здравето и безопасността, които те представляват.  

Независимо от това Комисията беше на мнение, че липсата на конкретен горен лимит 
за работниците, избрали възможността за неучастие, поражда сериозен риск от 
злоупотреба. В измененото предложение изрично се определя нова максимална 
продължителност на работното време за работници, избрали възможността за 
неучастие, в размер на 55 часа седмично, освен ако в колективни трудови договори или 
споразумения между социалните партньори не е предвидено друго.  

В общата позиция е възприет различен подход в предложения член 22, параграф 2, 
буква г). Определен е 60-часов лимит за работници, избрали възможността за неучастие 
(средно за 3-месечен период от време), освен ако в колективни трудови договори или 
споразумения между социалните партньори не е предвидено друго. , или 65 часа 
(средно за период от 3 месеца), в случай че неактивните периоди от време на 
разположение са разглеждани като работно време и че не са прилагани колективни 
споразумения.  

Комисията признава, че лимитите, предлагани в общата позиция, представляват крачка 
напред в сравнение със сегашната липса на какъвто и да било горен лимит за 



 

BG 10   BG 

работниците, които са съгласни да се използва възможността за неучастие. Комисията 
също така счита, че е оправдано да позволи малко по-висок лимит, когато неактивният 
период от време на разположение се признава за работно време, тъй като подобен 
подход по принцип предполага по-високо ниво на защита на безопасността и здравето 
на работниците.  

1.3. Нови разпоредби, въведени от Съвета и позиция на Комисията по тях 

Новата защитна рамка на възможността за неучастие  

С общата позиция се разширява вече предложената от Комисията увеличена защита, с 
което се създава следната рамка, съставена от четири точки, за възможността за 
неучастие:  

- По-експлицитно определени ограничения: Възможността за неучастие е представена 
като дерогация, подчинена на условието за ефективна защита на безопасността и 
здравето на работниците, както и за изрично, свободно изразено и информирано 
съгласие на съответния работник. Нейното използване трябва да бъде предмет на 
подходящи предпазни мерки, за да се запазят тези условия, както и на строго 
наблюдение. Подобно използване изисква също така консултации със социалните 
партньори (Съображение 12, предложен член 22, параграф 1). 

- По-добра практическа защита за работниците: Повече и по-строги условия за 
практическо използване на възможността за неучастие. Те са насочени към: по-добра 
защита на работниците срещу упражняване на натиск за неучастие, гарантиране, че те 
могат да се върнат бързо и без страх от преследване, ако те желаят да направят това, 
към 48-часовия лимит, задължаване работодателите да водят пълна документация за 
националните органи за това как възможността за неучастие се използва в практиката, 
и създаване гаранции, че националните органи могат да наблюдават и по-ефективно да 
се намесят там, където съществуват рискове за безопасността и здравето. (предложен 
член 22, параграф 2)  

- Допълнителен преглед: Комисията ще докладва на Съвета7 за използването на 
възможността за неучастие (както и на други фактори, които могат да допринесат за 
продължително работно време). Този доклад ще бъде изготвен въз основа на подробни 
доклади от държавите-членки, които ще включват консултации със социалните 
партньори на национално ниво; той може да направи съответни предложения за 
намаляване на наднормените часове, включително по отношение на възможността за 
неучастие. Съветът ще оцени тези въпроси на посочения етап (предложен член 24а). 

- Задължение да избират: Държавите-членки ще трябва да избират измежду това да 
разрешат неучастието (във всеки отрасъл) и да използват новата опция за удължаване 
на референтните периоди за седмичното работно време до 12 месеца по законодателен 
път. Ако дадена държава-членка разреши прилагането на възможността за неучастие, 
референтните периоди като правило не могат да надхвърлят 6 месеца, освен ако в 
колективен трудов договор или споразумение със социалните партньори не предвиждат 
друго. Ако дадена държава-членка не разреши да се приложи възможността за 
неучастие, референтните периоди могат да бъдат удължени до максимална 

                                                 
7 Докладът се изготвя не по-късно от четири години след датата, до която предложението следва 

да бъде транспонирано в националното законодателство.  
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продължителност от 12 месеца с колективен трудов договор или по законодателен път. 
С тази разпоредба се въвежда структурен стимул за държавите-членки да прекратят 
използването на възможността за неучастие (предложен член 22а).  

Комисията приветства това развитие, което ще повиши правната защита на 
безопасността и здравето на работниците.  

Изключване на краткосрочните работници от приложното поле на някои 
защитни условия 

В общата позиция се предвижда – в предложения член 22, параграф 3, – че 
работниците, които са наети на работа за не повече от 10 седмици в рамките на една 
година от един и същи работодател, са изключени от приложното поле на две от 
защитните условия за работниците, избрали да се възползват от възможността за 
неучастие.  

На практика, по този начин тези работници могат на законно основание да се съгласят 
за използване на възможността за неучастие през първите четири седмици на заетост 
(макар и не при подписването на трудовия договор) и могат да отработят часове, които 
надвишават максималния лимит за работници, избрали възможността за неучастие 
(средно 60 часа седмично, освен ако в колективен трудов договор или споразумение със 
социалните партньори не е предвидено друго; 65 часа седмично, ако неактивното време 
на разположение се зачита за работно време), при спазване на общите принципи за 
защита на безопасността и здравето на работниците.  

4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Становището на Комисията е да подкрепи общата позиция, по която бе постигнато 
съгласие с квалифицирано мнозинство.  

Комисията е наясно, че общата позиция се различава в някои отношения от нейното 
изменено предложение. В някои случаи промените допълнително засилват степента на 
защита, предоставена на работниците.  

Комисията вярва, че сегашната ситуация по отношение на времето на разположение и 
компенсационната почивка все още спешно се нуждае от изясняване посредством 
законодателна промяна. Това становище се оформи по време на продължителните 
консултации, преди Комисията да представи своето първоначално предложение през 
2004 г., и бе подсилено от последващото развитие.  

Съществуват две основни причини за това убеждение. Първата е практическото 
въздействие на съдебната практика на Съда на Европейските общности във връзка с 
организацията на основните обществени услуги (включващи спешната помощ, 
интензивните грижи и спешните болнични отделения, грижите в заведения за 
настаняване на различните групи в неравностойно положение, както и услугите в 
помощ на хората с увреждания), които вече са изправени пред поредица от структурни 
предизвикателства поради демографски и други причини. Такъв по-специално е 
случаят с държавите-членки, в които се наблюдава значителна нетна емиграция на 
квалифицирани работници.  
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Втората причина е връзката между решенията SIMAP и Jaeger, както и бързото 
разпространение от 2000 г. насам на използването на възможността за неучастие. 
Много от държавите-членки, които въведоха през посочения период възможността за 
неучастие, направиха това само или предимно за отраслите, които широко използват 
времето на разположение.  

Комисията също така много добре съзнава предимствата за цялостната защита на 
работниците, произтичащи от решението на Съвета за обвързване на политическо 
споразумение по това предложение за изменение с политическо споразумение по 
предложената нова директива относно работа чрез агенции за временна заетост. Този 
подход позволи две ключови предложения в крайна сметка да достигнат до второ 
четене, след много дълъг период на задържане, продиктувано от политически причини.  

Като крайна оценка, предвид силно различаващите се позиции на държавите-членки в 
рамките на Съвета по време на твърде продължителното и трудно първо четене във 
връзка с изменението на директивата за работното време (почти четири години), 
Комисията счита, че подкрепата за общата позиция е най-добрият начин да се даде 
възможност на законодателната процедура по това важно предложение за изменение да 
продължи. 
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