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ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

31.1.2014

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0325/2012, внесена от Волфганг Земрад, с австрийско гражданство, 
относно Директивата за работното време

1. Резюме на петицията

Вносителят посочва, че съгласно Директивата за работното време (Директива 
2003/88/ЕО относно някои аспекти на организацията на работното време) часовете 
доброволчески труд се считат за редовно работно време. Според него това би 
означавало, че доброволците ще трябва да преустановяват работа при достигане на 
максималния брой работни часове. Вносителят предполага, че това би могло да доведе 
до злополуки. Същият призовава за изменение на директивата.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 2 юли 2012 г. Комисията е приканена да предостави сведения 
(член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 31 януари 2014 г.

Директивата за работното време определя минимални общи стандарти за защита на 
здравето и безопасността на работниците във всички държави членки, включително 
ограничение на работното време (средно до максимум 48 часа на седмица, в това число 
и извънредния труд), минимални денонощни и седмични периоди за почивка и 
минимум 4-седмичен платен годишен отпуск. 

Що се отнася до въпроса дали доброволните пожарникари се считат за „работници“ по 
смисъла на Директивата за работното време, следва да се отбележи, че съгласно 
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решението на Съда на ЕС по делото Изер1 понятието „работник“ по смисъла на 
директивата има автономно значение, специфично за правото на ЕС. Въпреки това, 
докато основната функция на трудовото правоотношение е, че „за определен период от 
време лицето предоставя услуги за и под ръководството на друго лице, в замяна на 
което получава възнаграждение“, концепцията трябва да бъде определена в 
съответствие с обективни критерии, които разграничават трудовото правоотношение 
чрез позоваване на правата и задълженията на засегнатите лица. Съдът е постановил, че 
в рамките на квалификацията от гледна точка на понятието за работник, която трябва 
да извърши националната юрисдикция, последната трябва да се основава на обективни 
критерии и да направи цялостна преценка на всички обстоятелства по делото, с което е 
сезирана, имащи връзка с естеството както на съответните дейности, така и на 
отношенията между разглежданите страни. Ето защо дали доброволният пожарникар 
следва да се счита за „работник“ по смисъла на Директивата за работното време, ще 
зависи от трудовите договорености съгласно приложимото национално право и 
практика и фактическите обстоятелства.

Във всеки случай Директивата за работното време осигурява значителна гъвкавост, 
пригодена за нуждите на различни дейности. Така например в службите за спешна 
помощ, в зависимост от определени условия, минималните периоди за почивка могат 
да бъдат отложени изцяло или частично, а основните правила на директивата могат да 
бъдат временно преустановени при изключителни спешни случаи. Действително 
член 17, параграф 2 и параграф 3, буква в, подточка iii) от директивата предвижда 
възможността за дерогации от дневните и седмичните периоди за почивка, както и при 
определянето на референтните периоди за изчисляване на средната продължителност 
на седмичното работно време за работниците в противопожарната и гражданската 
защита. Следователно Директивата за работното време не изисква пожарникарите да 
спрат работата си при достигане на максималния брой часове.

Накрая следва да се отбележи, че понастоящем се извършва подробна оценка на 
въздействието на евентуално преразглеждане на Директивата за работното време, което 
наред с другото ще предостави възможност да се постигне по-голяма яснота относно 
ситуацията и приложимите правила за някои работници, работещи в специфични 
области, като например доброволните пожарникари, с оглед на запазването на 
ефективността на 24-часовата спешна помощ.

Заключение

Дали доброволният пожарникар следва да се счита за „работник“ по смисъла на 
Директивата за работното време, зависи от трудовите договорености съгласно 
приложимото национално право и практика, както и от фактическите обстоятелства.

Във всеки случай Директивата за работното време предвижда дерогация за 
противопожарната служба и гражданската защита, което означава, че периодите за 
почивка могат да бъдат отлагани. Следователно Директивата за работното време не 
изисква пожарникарите да спрат работата си при достигане на максималния брой 
часове. 

                                               
1 Вж. дело Union syndicale Solidaires Isère срещу Premier ministre и др., C-428/09; ECR I-09961
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В контекста на текущата оценка на въздействието на евентуално преразглеждане на 
директивата Комисията внимателно ще разгледа особеното положение на доброволните 
пожарникари и ще потърси начин да запази и засили доколкото е подходящо 
гъвкавостта, от която се нуждаят службите, предоставящи 24-часова спешна помощ, в 
организацията на своята работа.


