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ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

19.12.2013

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 1402/2012, внесена от Петър Стоянов, с българско гражданство, 
относно предполагаеми пропуски при инспекцията на условията на труд в 
Кипър

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията възразява срещу условията на труд и стандартите при 
проверките на инспекциите по труда за здравословни и безопасни условия на труд в 
Кипър, като посочва, че съпругата му е трябвало да работи 17 часа на ден в четвъртия 
месец от бременността си, след което са настъпили редица усложнения и детето им е 
било родено с церебрална парализа. Вносителят на петицията остро критикува 
условията в родилния дом, като посочва, че на 150 бременни жени е имало само двама 
лекари и отделните случаи не са били анализирани задълбочено.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 8 април 2013 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 19 декември 2013 г.

На равнище ЕС, Директива 92/85/ЕИО защитава здравето и безопасността на 
бременните жени и на жените родилки или кърмачки. В приложения I и II от 
директивата е представен неизчерпателен списък на агентите, на които не трябва да се 
излагат бременните жени. Освен това подземните минни работи се забраняват. В член 
6, параграф 1 от директивата се посочва, че бременните работнички не могат при 
никакви обстоятелства да бъдат задължавани да изпълняват дейности, за които 
оценката е разкрила риск или които застрашават здравето им. Директивата е 
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транспонирана в националното законодателство на Кипър със Закона за защита на 
майчинството (изменение) от 2002 г., № 64 (I)/2002 и с Наредбата за защита на 
майчинството (здравословни и безопасни условия на труд) от 2002 г. P.I.(255/2002). С 
тази наредба се транспонира и член 6, параграф 1 от директивата. В член 3 от 
Наредбата за защита на майчинството по отношение на здравословните и безопасни
условия на труд се посочва, че работодателят предприема необходимите мерки за 
избягване на евентуалните рискове чрез регулиране на условията на труд или 
работното време за бременните жени.

В директивата обаче не се посочват ограничения на работното време и не са включени 
никакви разпоредби относно качеството на инспекциите по труда или здравните грижи 
за бременните жени на национално равнище. 
В член 3 от Директива 2003/88/ЕО относно някои аспекти на организацията на 
работното време (Директивата за работното време) се предвижда минимална 
междудневна почивка: „Държавите членки предприемат необходимите мерки, за да 
гарантират, че всеки работник има право на минимална продължителност на 
междудневна почивка от 11 последователни часа за всеки период от 24 часа.“ Освен 
това член 5 гласи, че за всеки седемдневен период всеки работник има право на 
минимална почивка без прекъсване от 24 часа плюс междудневната почивка от 11 часа, 
посочена в член 3. Член 17 допуска дерогация от разпоредбите на членове 3 и 5 в 
редица случаи, изброени в член 17, параграфи 3 и 4, но само при условие че 
„съответните работници се компенсират с равностойни периоди за почивка“. Съдът 
на Европейския съюз постанови по дело C-151/02, Landeshauptstadt Kiel срещу Norbert 
Jaeger ([2003] ECR I-8389), че тези компенсационни периоди за почивка „трябва да 
следват непосредствено [удълженото] работното време, което те имат за цел да 
компенсират“ (параграф 94). Освен това член 13 от директивата гласи, че „държавите 
членки предприемат необходимите мерки, за да гарантират, че работодател, който 
възнамерява да организира работата по определен режим, спазва общия принцип за 
адаптиране на работата към работника“, както и изискванията за безопасност и 
опазване на здравето, особено по отношение на почивките през работно време. Кипър 
транспонира Директивата за работното време в националното си законодателство със 
Закона за организацията на работното време от 2002 г.

Вносителят на петицията твърди, че този модел на работа [17 часа работа на ден] е 
приключил внезапно след две седмици. Не е напълно ясно дали това означава, че 
въпросната работничка е работила по 17 часа няколко последователни дни, нито дали е 
била компенсирана с равностойни периоди за почивка след всяка 17-часова смяна. Ето 
защо няма достатъчно информация, за да се определи категорично дали става дума за 
несъвместимост с разпоредбите на Директивата за работното време относно 
минималните дневни и седмични периоди за почивка и предоставянето и графика за 
компенсиране с равностойна почивка. Във всеки случай, дори ако става въпрос за 
несъвместимост, от петицията изглежда, че тази ситуация касае частен работодател, 
което означава, че трябва да се търси правна защита на национално равнище. Службите 
на Европейската комисия могат да разглеждат жалби срещу държавите членки или 
публичните органи в държавите членки, които не изпълняват своите отговорности 
съгласно правото на ЕС. Правото на ЕС обаче се транспонира в националното 
законодателство на държавите членки точно, за да могат гражданите да разполагат с 
пряка правна защита чрез своите национални органи за прилагане на трудовото 
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законодателство (включително съдилища и трибунали), ако даден частен работодател 
не изпълнява изискванията.

По отношение на качеството на инспекциите по труда не съществува нормативна 
уредба на равнище ЕС, тъй като организацията на начина на прилагане и наблюдение 
на условията на труд на национално равнище е от компетентността на държавите 
членки.

Заключение

Петицията не показва наличие на нарушения на Директива 92/85/ЕИО. Кипър е 
транспонирал правилно Директива 92/85/ЕИО. Ако даден работодател не спазва 
националното право, засегнатото лице трябва да потърси правна защита съгласно 
националното законодателство.  

Петицията не съдържа достатъчно информация, за да се определи категорично дали 
става дума за несъвместимост с разпоредбите на Директивата за работното време 
относно минималните дневни и седмични периоди за почивка и предоставянето и 
графика за компенсиране с равностойна почивка в случай на дерогации съгласно член 
17, параграфи 3 или 4 от директивата. Във всеки случай, както е посочено по-горе, ако 
даден частен работодател не спазва националното законодателство, засегнатото лице 
трябва да потърси правна защита съгласно националното законодателство.


