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СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция №1071/2016, внесена от Андре Горети, с френско гражданство, 
от името на Fédération Autonome des Sapeurs-Pompiers professionnels et 
des personnels administratifs, techniques et spécialisés, относно работното 
време на професионалните пожарникари

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията се позовава на предишна своя петиция по същия въпрос, 
чието разглеждане е приключило през март 2015 г. след получената позиция на 
Комисията, че ситуацията в държавата членка по отношение на законодателството на 
ЕС в областта на организацията на работното време е била нормализирана, след като 
оспорваното френско законодателство е било изменено с декрет. Вносителят на 
петицията обаче твърди, че междувременно решението на Съда на ЕС по дело C-180/14, 
Европейска комисия срещу Република Гърция, е в противоречие с позицията на 
Комисията. Поради това позицията следва да бъде преразгледана и срещу Франция да 
бъде образувано ново производство за неизпълнение на Директива 2003/88/ЕО.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 11 януари 2017 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 216, параграф 6 от Правилника за дейността).

3. Отговор на Комисията, получен на 30 август 2017 г.

Предишна петиция, внесена от същото лице по същия въпрос (762/2011) беше 
включена в производство по установяване на неизпълнение на задължения срещу 
Франция (регистрирано под номер NIF 2006/4581) относно работното време на 
професионалните пожарникари. В резултат на производството по установяване на 
неизпълнение на задължения френските органи измениха приложимото 
законодателство (Декрет № 2013—1186 от 18 декември 2013 г. за изменение на Декрет 
2001-1382). Измененото законодателство беше преценено като съответстващо на 
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правото на ЕС. В резултат на това Комисията приключи на 20 февруари 2014 г. 
производството по установяване на неизпълнение на задължения.

Вносителят на петицията обаче понастоящем твърди, че междувременно решението на 
Съда на ЕС по дело C-180/14, Европейска комисия срещу Република Гърция, е 
породило конфликт с позицията на Комисията. Поради това позицията следва да бъде 
преразгледана и срещу Франция да бъде образувано ново производство за 
неизпълнение на Директива 2003/88/ЕО. 

Службите на Комисията оцениха въздействието, което решението по дело C-180/14 
Европейска комисия / Република Гърция би могло да окаже върху съответствието на 
приложимото законодателство. Те стигнаха до заключение, че не са налице нови 
елементи, които биха могли да обосноват възобновяване на вече приключилото 
производство по нарушение въз основа на изменение на приложимата правна уредба.

4. Отговор на Комисията (REV), получен на 21 май 2019 г.

В отговор на първите забележки на Комисията относно петицията, които бяха 
предадени на Парламента през август 2017 г., вносителят на петицията предостави 
допълнителна информация и обяснения. По-специално той заяви, че по отношение на 
професионалните пожарникари във Франция се прилага режим на 24-часови периода на 
дежурства, което е в нарушение на правото на дневна почивка, компенсационна 
почивка, почивка, свързана с нощния труд и междуседмичната почивка, гарантирана от 
Директивата за работното време1.

Заключение

Понастоящем Комисията разглежда информацията, предадена от вносителя на 
петицията, и анализира законодателството и разпоредбите, приложими спрямо 
професионалните пожарникари във Франция, които изпълняват дежурства на 
повикване в рамките на 24-часови смени. След като приключи своя анализ, Комисията 
ще информира Парламента за своите констатации и заключения. 

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 – 19.


