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BG Единство в многообразието BG

ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

28.8.2013

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 1500/2012, внесена от Моника Кавека, Йосефина Сукеникова, 
Петер Бласко, със словашко гражданство, от името на Zakladna 
odborova organizacia sestier a porodnych asistentiek pri FNsP Zilina, 
Zakladna Odborova organizacia FNsP Zilina a Slovenske lekarske odbory 
pri FNsP Zilina (профсъюзни организации на медицинските сестри и 
лекарите), подкрепена от 3 подписа, относно работното време и 
вътрешната организация на работата в болница в Жилина

1. Резюме на петицията

Вносителите на петицията, представляващи профсъюзите на медицинските сестри, 
профсъюза по здравни и социални въпроси и профсъюза на лекарите, оспорват 
едностранното решение на директора на болницата в Жилина, с което той променя 
вътрешните правила и работното време в отделите на болницата. Като се има предвид, 
че тази заповед им е съобщена без предварителна консултация, те я считат за 
невалидна. Те оспорват и неравномерното разпределение на работното време, което е в 
нарушение с действащите закони. Вносителите призовават ЕП да се намеси.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 30 април 2013 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 28 август 2013 г.

Вносителите на петицията се оплакват, че едностранното решение от 24 октомври 
2012 г., взето от директора на болницата в Жилина, е невалидно, тъй като то цели да 
промени вътрешните правила относно организацията на работното време в отделенията 
на болницата без предварителното съгласие на представителите на служителите в 
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противоречие с Кодекса на труда на Словакия. По-специално, вносителите на 
петицията оспорват неправомерното разпределение на работното време, промяната на 
договореното предоставяне на услуги за спешна помощ и промяната на договорения 
извънреден труд. 

Коментари на Комисията 

На равнище ЕС Директивата за работното време (2003/88/ЕО) урежда определени 
аспекти от работното време, включително извънредния труд и времето на 
разположение. Директивата за работното време установява общи минимални стандарти 
за закрила на здравето и безопасността на работниците на територията на всички 
държави членки, включително ограничение за седмичното работно време (максимум 48 
часа средно, включително извънредния труд, в съответствие с член 6 от директивата) и 
минимални дневни периоди на почивка (поне 11 последователни часа за 24-часов 
период в съответствие с член 3 от директивата) и седмични периоди на почивка (поне 
24 часа непрекъсната почивка плюс 11 часа дневна почивка в съответствие с член 5 от 
директивата). В съответствие със съдебната практика на Съда на Европейския съюз 
(например дела C-303/98, SIMAP, C-151/02, Jaeger и C-14/04, Dellas) времето на 
разположение, когато работниците са задължени да присъстват физически на работното 
място, трябва да се счита в своята цялост като работно време, а не като почивка. 
Времето, през което работниците трябва да бъдат достъпни за връзка, но през което не 
е необходимо да присъстват физически на работното място, не трябва да се счита в 
неговата цялост като работно време. В този случай обаче цялото време, свързано с 
действителното предоставяне на услуги в отговор на повикване, следва да се счита като 
работно време.
При все това Директивата за работното време не съдържа разпоредби относно 
неправомерното разпределение на работното време. Тя също така не постановява 
начина, по който промените относно въпроса на разпределението на работното време, 
извънредния труд или предоставянето на услуги за спешна помощ следва да се уреждат 
между работодателя и работника. Следователно правото на ЕС не изключва 
възможността за договорености, както са изложени в петицията, доколкото са спазени 
ограниченията за работното време и минималното предвиждане на почивка съгласно 
предвиденото в Директивата за работното време. Петицията не съдържа никаква 
информация относно това какви работни часове биха били включени съгласно 
решението на директора и следователно службите на Комисията не разполагат с 
необходимата информация, за да преценят дали тези часове биха били в съответствие с 
Директивата за работното време.

Следва да се добави, че Директива 2002/14/ЕО за създаване на обща рамка за 
информиране и консултиране на работниците и служителите в Европейската общност1

предвижда, че работодателят трябва да предостави на представителите на работниците 
информация и консултиране относно решенията, които вероятно ще доведат до 
съществени промени в организацията на работата или в договорните отношения2. Тази 
                                               
1Директива 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, ОВ L 80, 
23.3.2002 г., стр. 29.
2 Член 4, параграф 2, буква в) от Директива 2002/14/ЕО.
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директива е транспонирана във вътрешния правен ред на Словакия1.  Именно 
компетентните национални органи, включително съдилищата, гарантират, че 
националното законодателство, транспониращо директивата, се прилага правилно и 
ефективно от съответния работодател, по отношение на специфичните обстоятелства на 
всеки случай. 

Заключения

Директива 2003/88/ЕО относно работното време не изключва възможността за 
договорености, както са изложени в петицията, доколкото са спазени ограниченията за 
работното време и минималното предвиждане на почивка съгласно предвиденото в 
директивата. Петицията не предоставя необходимата информация, която да позволи на 
службите на Комисията да преценят дали такъв е случаят.

Директива 2002/14/ЕО относно информирането и консултирането на работниците е 
транспонирана във вътрешния правен ред на Словакия, което означава, че именно 
компетентните национални органи, включително съдилищата, гарантират, че 
националното законодателство, транспониращо директивата, се прилага правилно и 
ефективно от съответния работодател.

Вносителите на петицията се приканват да потърсят обезщетение в националната 
правна система в съответствие с приложимото законодателство, доколкото те твърдят, 
че решението на директора противоречи на националното право.

                                               
1 Вж. работен документ на службите на Комисията, придружаващ съобщението на Комисията относно 
прегледа на прилагането на Директива 2002/14/ЕО в ЕС (SEC/2008/0334 окончателен) на разположение 
на http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52008SC0334:EN:NOT


