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СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 1231/2007, внесена от R. G. S., с испанско гражданство, относно 
разпоредбите, регулиращи условията на труд на полицейските служители в 
Navarra, и факта, че те не съответстват на духа и буквата на Директива 
2003/88/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно някои аспекти 
на организацията на работното време

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията твърди, че разпоредбите на регламентите, уреждащи 
условията на труд на полицейските служители в Navarra (RPCPN), са несъвместими с 
тези на Директива 2003/88/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно някои 
аспекти на организацията на работното време, по-специално по отношение на 
седмичните периоди за почивка. Вносителят на петицията също така изтъква, че 
условията на труд на испанските полицейски служители вече са били предмет на дело 
пред Съда на Европейските общности (Дело C-132/04 – Комисията на Европейските 
общности срещу Кралство Испания), в което Съдът заяви, че чрез непълното 
транспониране на член 2, параграфи 1 и 2, и член 4 от Директива 89/391/ЕИО на Съвета 
за въвеждане на мерки за насърчаване подобряването на безопасността и здравето на 
работниците на работното място, що се отнася до нецивилен персонал в публични 
органи, в националното си законодателство, Кралство Испания не е спазило своите 
задължения в съответствие с тази директива. Вносителят на петицията съответно търси 
действие от страна на Европейския парламент, за да се гарантира, че регламентите, 
уреждащи условията на труд на полицейските служители в Navarra, са в съответствие с 
респективните разпоредби на ЕС.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 18 април 2008 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 192, параграф 4 от правилника).
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3. Отговор от Комисията, получен на 25 ноември 2008 г.

Петицията
Според вносителя на петицията, регламентите, уреждащи труда на полицейските 
служители в Navarra не прилагат правилно разпоредбите на Директивата за работното 
време1 по отношение на минималните седмични периоди за почивка.

Той обяснява, че съгласно приложимите разпоредби, всеки полицейски служител има 
правото на „седмичен период за почивка“ от поне 24 последователни часа. Но периодът 
за почивка може да бъде разпределен по различно време през седмицата. Например, ако 
през първата седмица полицейският служител има период за почивка от 24 часа в 
понеделник, следващата му почивка може да бъде разпределена чак в неделя през 
втората седмица. По този начин служителят трябва да работи до 12 последователни дни 
между седмичните си почивки.

(От друга страна, вносителят на петицията не споменава за съществуващи проблеми с 
минималните дневни почивки, които се гарантират в член 3 от Директивата (11 часа 
почивка без прекъсване за всеки 24-часов период). Следователно се приема, че тези 
почивки се спазват съгласно разпоредбите на Директивата.)

Вносителят на петицията напомня, че съгласно последните решения на Съда на 
Европейските общности, Директивата за работното време се прилага към обичайната 
дейност на полицейските сили и твърди, че настоящата система на разпределяне на 
почивките не тълкува правилно целта на Директивата за работното време и позволява 
натрупването на силна умора у полицейските служители между седмичните им 
почивки, което противоречи на принципите на защита на здравето и безопасността на 
работниците.

Коментари на Комисията относно петицията

Приложимо общностно право

Седмичният период на почивка съгласно член 5 от Директивата за работното време е 
минимално изискване, създадено, за да защитава здравето и безопасността на 
служителите.

Вносителят на петицията има право, че Директивата за работното време е приложима 
към обичайните дейности на полицейските части и силите за бързо реагиране. Съгласно 
решение на Съда на Европейските общности, единствено в изключителни ситуации, 
когато чрез прилагането на обичайните правила има опасност да бъдат нарушени 
основните мерки за защита на обществото срещу заплахи, обичайните правила могат да 
станат неприложими.2

Член 5 от Директивата за работното време предвижда следното: 
                                               
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.
2 Комисията срещу Испания, Дело C-132/04, решение от 12.01.2006 г.; Personalrat der Feuerwehr 

Hamburg, Дело C-152/04, Заповед от 14 юли 2005 г.
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„Държавите-членки предприемат необходимите мерки, за да гарантират, 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.

Ако обективни, технически или условия във връзка с организацията на труда 
оправдават това, може да се приложи минимална почивка от 24 часа.“

Член 16 постановява, че:

„Държавите-членки могат да определят:

а) за прилагането на член 5 (минималната продължителност на междуседмичната 
почивка), референтен период, който не надвишава 14 дни; …“

Член 17, параграфи 2 и 3 добавят, че се допуска дерогация от член 5 и член 16 чрез 
приемането на наредби за определени дейности, които включват охрана и наблюдение, 
и дейности, свързани с необходимост от непрекъснатост на работа. Но условието за 
подобна дерогация е „съответните работници се компенсират с равностойни 
периоди за почивка, или че в изключителни случаи, когато по обективни причини е 
невъзможно съответните работници да бъдат компенсирани с такива равностойни 
периоди за почивка, на тях се осигурява подходяща защита.“

Съдът на Европейските общности е разглеждал въпроса за определяне на еквивалентна 
почивка като компенсация в Jaeger (Дело C-151/02), където е постановил, че „подобни 
периоди трябва … да следват непосредствено след работното време, през което те 
трябва да изпълняват служебните си задължения, за да се избегне състояние на 
умора или пренатоварване на служителите поради натрупване на последователни 
периоди на работа.“1 (Трябва да се отбележи, обаче, че решението на съда е относно 
минималните дневни почивки съгласно член 3 от Директивата.)

б) Приложимост към фактите

От примера даден от вносителя на петицията не става ясно дали регламентите, 
уреждащи труда на полицейските служители в Navarra са несъвместими с разпоредбите 
на Директивата за работното време.

Изглежда, че разпоредбите предвиждат непрекъснати минимални дневни и седмични 
почивки с дължината, определена в членове 3 и 5 от Директивата: дневните почивки се 
отпускат без закъснения, а седмичните се разпределят по две на 14 дни.

Въпросът е дали седмичната почивка трябва да се дава в един и същи ден всяка 
седмица или може да се даде по-късно през същата седмица. Тук обаче трябва да се 
вземе предвид член 16, буква а) от Директивата, която ясно определя, че периодът за 
отпускане на седмична почивка може да бъде до 14 дни, ако държавата-членка 
определи това.

                                               
1 Jaeger, C-151/02, параграф 94.
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Изглежда възможно да се допусне дерогация от разпоредбите на член 17, параграфи 2 и 
3 чрез определяне на период по-дълъг от 14 дни, при условие че на служителите се 
отпусне еквивалентна почивка за компенсация. Тук, обаче, може да се вземе предвид 
подходът на Съда на Европейските общности в делото Jaeger по отношение на 
определянето на почивките за компенсация, така че, когато седмичната почивка се 
забави повече от определените 14 дни, предложени в член 16, буква а), да следва 
почивка като компенсация непосредствено след работното време, през което 
служителят е трябвало да изпълнява служебните си задължения, за да се спазят 
основните принципи за защита на здравето и безопасността на служителите.

Заключения
С оглед на разпоредбите на член 16, буква a) от Директивата за работното време, от 
примера даден от вносителя на петицията не става ясно дали разпоредбите, регулиращи 
труда на полицейските служители в Navarra противоречат на разпоредбите на 
Директивата за работното време.


