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СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0002/2008, внесена от Marc Sasiek, с френско гражданство, 
подкрепена от приблизително 100 подписа, относно нормите, които 
регламентират работното време и заплащането на персонала за спешна 
медицинска помощ във Франция

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията се оплаква от начина на изчисляване на работното време и 
почасовото заплащане на персонала за спешна медицинска помощ. Той смята, че 
френското законодателство в тази област е в противоречие с европейското 
законодателство. В тази връзка, той се позовава на Директива 2003/88/ЕО от 4 ноември 
2003 г .  относно някои аспекти на организацията на работното време, както и на 
Решение на Съда на ЕС от 1 декември 2005 г. по Дело C-14/04 (Делото Dellas). Той 
смята, че за да се сложи край на проблемите, свързани с работното време, които засягат 
безопасността, морала и заплащането на персонала за спешна медицинска помощ, 
френското законодателство (Наредба 2001-679 от 30 юли 2001 г.) следва да бъде 
отменено.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 30 май 2008 г. Комисията е приканена да предостави сведения 
(член 192, параграф 4 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 25 ноември 2008 г.

Вносителят на петицията критикува начина на изчисляване на работното време и/или 
заплащането на шофьорите на коли на спешна медицинска помощ в частния сектор във 
Франция, като го счита за противоречащ на Директивата за работното време1.

                                               
1 Директива 2003/88/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 4 ноември 2003 г. относно някои 
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Той твърди, че от 2001 г. работното време на обслужващия персонал за спешна 
медицинска помощ не се изчислява на час, както би следвало, а всеки час се брои 
пропорционално, като еквивалентен на 75 % до 90 % от часа (système d'équivalence). 
Това според него означава, че въпреки че Общността е наложила ограничение от 48-
часова работна седмица, тези работници трябва да работят 64 часа (съгласно схемата 75 
% équivalence), преди да достигнат максимума часове. Според него този подход 
противоречи на решението на Съда на ЕС от 2005 г.1, съгласно което еквивалентната 
система по Наредба (décret) 2001-1384 е в нарушение на правото на Общността.

Вносителят на петицията желае прекратяване на използването на системата équivalence 
по отношение на шофьорите на коли на спешна медицинска помощ във Франция.

Директивата за работното време указва ограничения на работното време (средно не 
повече от 48 часа седмично, в това число работа в извънработно време). В свои 
решения, като тези по делата SIMAP2 и Dellas3, Съдът на ЕС е постановил, че работното 
време на разположение следва да бъде считано за нормално работно време и че трябва 
да бъде изчислявано на час, а не пропорционално на очакваната (или действителна) 
натовареност.

Според Комисията, преди постановеното от Съда на ЕС в делото Dellas, във Франция е 
била разпространена практиката времето на разположение на работното място, което се 
счита за включващо значителен брой часове неангажираност, да бъде изчислявано 
съгласно „système d'équivalence“ като пропорция на нормалното работно време. 
Съгласно член L.212-4 от френския кодекс на труда, това се прави с наредба, базирана 
на секторен колективен договор. Член L.212-4 е в основата на Наредба 2001/1384 за 
„système d'équivalencе“ за нощно дежурство на възпитатели или санитари в заведения за 
грижи, какъвто е случаят по делото Dellas.

Следва да се отбележи, че „système d'équivalence“ може да се прилага както по 
отношение на ставките за заплащане, така и по отношение на изчислението на 
работното време за целите на изискванията на директивата за работното време.

След решението по делото Dellas, през април 2006 г. Държавният съвет (Conseil d'Etat)
анулира Наредба 2001/1384.

Въпреки това, съгласно информацията, предоставена на Комисията, националните 
органи считат, че случаят Dellas не бива да се интерпретира като отменящ „système 
d'équivalence“ като такава, а по-скоро като отменящ определен вид употреба на „système 
d'équivalencе“, което е довело до ситуацията, в която общият брой работни часове се 
оказва в нарушение на Директивата за работното време4. Впоследствие Наредба 2007-
106 от 29 януари 2007 г. е изменила социалния и семеен кодекс така, че да гарантира, че 
предписаното от директивата ограничение на работното време няма да бъде 
надвишавано.

                                                                                                                                                  
аспекти на организацията на работното време, ОВ L 299, 18.11.2003 г.
1 Отпратката е към дело Dellas, C-14/04, решение на Съда от 1 декември 2005 г.
2 SIMAP, Дело C-303/98.
3 Dellas, Дело C-14/04, по-горе.
4 Вж. пар. 64 от решението на Съда.
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Националните органи посочват, че детайлното приложение на този принцип се счита за 
основна отговорност на съответните социални партньори по сектори, както и че 
правителството е приканило всички тези партньори да преразгледат колективните си 
договори, за да бъде гарантирано, че те напълно отговарят на изискванията на 
директивата.

Вносителят на петицията не предоставя достатъчно информация, за да можем 
достатъчно добре да анализираме дали понастоящем националното право съответства 
на изискванията, що се касае до работните условия за шофьорите на коли на спешна 
медицинска помощ в частния сектор:

а) от петицията не става ясно дали вносителят на петицията говори за определянето на 
заплащането или на ограниченията за работното време. Например, той споменава, че 
персоналът на спешната медицинска помощ желае да получава почасово заплащане за 
почасова работа. Директивата за работното време е директива за здравето и 
безопасността и не урежда въпроси, свързани със заплащането на труд, бил той 
нормиран, на разположение или извънреден1.

б) вносителят на петицията не посочва кои национални мерки има предвид. От 
резюмето, придружаващо петицията, изглежда, че съответната мярка вероятно е 
Наредба (décret) 2001/679. Съгласно членове 2-4 на тази наредба, действителната 
продължителност на работното време („durée du travail effectif“) за персонала на 
мобилната спешна медицинска помощ се изчислява на пропорционална база от 2001 г., 
„за да бъдат взети под внимание периодите на неангажираност”. Въпреки това 
обаче, не е ясно дали това се отнася за определянето на ограниченията за работното 
време, или за ставките на заплащане за работа в извънработно време.

в) от Наредба 2001/679 също така не става ясно какъв тип ангажираност се изчислява 
пропорционално. Например, дали става дума за работно време на разположение, за 
което се изисква от работникът да присъства на работното си място, или се отнася за 
време, в което работникът трябва да бъде на разположение за контакт и спешна 
реакция, но не е задължен да бъде непрекъснато на работното си място. Според Съда на 
ЕС2, първият случай трябва да бъде считан изцяло за работно време, но при втория 
случай, за работно време следва да се считат само часовете, свързани с действително 
предоставяне на услуги.

Наредбата е свързана с рамков колективен договор („accord-cadre“) от 4 май 2000 г., 
който може да помогне за изясняване на тези въпроси. Копие на документа обаче не е 
предоставено.

Към настоящия момент вносителят на петицията не е предоставил достатъчно 
информация, за да може Комисията да анализира достатъчно добре приложението на 
директивата за работното време. Би било полезно да бъде предоставена повече 
информация по гореизброените точки.

                                               
1 Vovel, Дело C-437/05, 11 януари 2007 г.
2 SIMAP, Dellas по-горе.
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