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ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

19.06.2009

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0989/2004, внесена от Björn Wackerhagen, с германско гражданство, 
от името на „Kieler Wach- und Schliessgesellschaft“ (фирма за охрана със 
седалище Кил), относно предложението на Комисията за изменение на 
Директива 2003/88/ЕО, засягащо определени аспекти от организацията на 
работното време

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията твърди, че изменението на Директива 2003/88/ЕО, 
предложено от Комисията, сериозно би засегнало стопанската дейност на фирмите, 
работещи в сектора за сигурност и охрана. Конкретно той критикува една разпоредба, 
според която е възможно удължаване на работното време над максимума от 48 часа 
седмично, само с писменото съгласие на работещия, но подобно съгласие може да бъде 
потърсено след края на изпитателния срок на работа. Това значително би ограничило 
възможностите за работниците, които се намират в изпитателен период и би лишило 
фирмата от възможността правилно да прецени способностите на работника. Освен 
това, вносителят на петицията възразява срещу съдържащото се в предложението 
изискване работодателите да документират и съхраняват данните за работното време на 
персонала, като счита, че това би увеличило административната работа във фирмата и 
по-тази начин би намалило нейната ефективност. Той призовава Европейския 
парламент да промени по съответен начин въпросните клаузи на член 22, параграф 1, 
буква а) в хода на настоящата законодателна процедура.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 25 април 2005 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).
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3. Отговор на Комисията, получен на 23 март 2007 г.

Въведение

Петицията е написана от името на фирма за охранителни услуги, със седалище Кил. 
Вносителят се позовава на Директива 2003/88/ЕО1 относно работното време и на 
законодателното предложение на Комисията за изменение на тази директива2. Той 
счита, че някои от предложените изменения биха имали отрицателен ефект върху 
стопанската дейност на фирмите от сектора за охранителни услуги.

Вносителят се позовава конкретно върху предложените изменения, отнасящи се до 
член 22 на директивата (т.нар. „клауза за неприлагане“, която представлява дерогация 
от пределната граница на седмичното работно време, определена от член 6 на 
Директива 2003/88/ЕО).

Анализ

Съгласно член 6 на Директива 2003/88/ЕО, седмичното работно време не следва да 
превишава 48 часа, включително извънредните часове, въпреки че изчислението може 
да бъде усреднено на база от няколко месеца. Член 22 обаче, дава на държавите-членки 
възможността да не прилагат тази разпоредба, като спазват общите принципи за защита 
на здравето и безопасността на работниците, при условие че работникът даде личното 
си съгласие да работи повече от 48 часа средно (т. нар. „клауза за неприлагане“). Член 
22 включва също редица предпазни условия, които са създадени с цел да се гарантира, 
че споразумението относно клаузата за неприлагане е резултат от свободната воля на 
работника и, че информацията относно работниците, решили да се възползват от тази 
клауза, ще бъде достъпна за органите, отговорни за защита на здравето и сигурността.

Възражението на вносителя на петицията се отнася до разпоредбите в предложението 
за изменение, внесено от Комисията, които биха попречили на работодателя по време 
на изпитателния срок да поиска съгласието на работника относно клаузата за 
неприлагане и би задължило работодателя да документира и съхранява информацията 
относно реалния брой часове, които са работили работниците, съгласили се с клаузата 
за неприлагане. Той счита, че тези промени биха се отразили сериозно на бизнес 
практиките на фирмите от сектора на охрана, като ограничат възможността им да 
оценяват потенциала на работниците, които се намират в изпитателен период и като 
увеличат административната работа, ако бъдат задължени да записват работните часове 
на тези работници.

На 18 юли 2005 г. службите на Комисията се обърнаха с писмо към вносителя. с искане 
за обяснение. В него се питаше дали вносителят наистина прилага член 22 от 
Директивата относно работното време и, ако е така, съгласно коя разпоредба от 
националното право. Член 22 от директивата се прилага само когато съответната 
държава-членка е решила да се възползва от тази дерогация. Ако той не се позовава на 

                                               
1 ОВ L 299 от 18.11.2003 г., стр. 9
2 COM(2004) 607 окончателен. След първото четене в Европейския парламент и резолюцията на 
Парламента от 11 май 2005 г. Комисията прие изменено предложение, COM (2005) 246 окончателно.



CM\785667BG.doc 3/6 PE386.612v01-00

BG

член 22, писмото искаше разяснение по какъв начин, според вносителя, предложението 
за изменение би засегнало отрицателно сектора на охранителната дейност.

Службите на Комисията не получиха отговор на това писмо.

Заключения

Службите на Комисията считат, че се нуждаят от разяснения по тези въпроси от страна 
на вносителя преди да могат да отговорят на неговите опасения. При отсъствието на 
отговор на поставените въпроси, Комисията не е в състояние да предприеме действия 
по този случай.

4. Допълнителен отговор на Комисията, получен на 19 юли 2009 г.

Съгласно член 6 на Директива 2003/88/ЕО, седмичното работно време не следва да 
превишава 48 часа, включително извънредните часове, въпреки че изчислението може 
да бъде усреднено на база от няколко месеца. Член 22 обаче, дава на държавите-членки 
възможността да не прилагат тази разпоредба, като спазват общите принципи за защита 
на здравето и безопасността на работниците, при условие че работникът даде личното 
си съгласие да работи повече от 48 часа средно (т. нар. „клауза за неприлагане“). Член 
22 включва също редица предпазни условия, които са създадени с цел да се гарантира, 
че споразумението относно клаузата за неприлагане е резултат от свободната воля на 
работника и, че информацията относно работниците, решили да се възползват от тази 
клауза, ще бъде достъпна за органите, отговорни за защита на здравето и сигурността. 

Възражението на вносителя на петицията се отнася до разпоредбите в предложението 
за изменение, внесено от Комисията, които биха попречили на работодателя по време 
на изпитателния срок да поиска съгласието на работника относно клаузата за 
неприлагане и би задължило работодателя да документира и съхранява информацията 
относно реалния брой часове, които са работили работниците, съгласили се с клаузата 
за неприлагане. Той счита, че тези промени биха се отразили сериозно на бизнес 
практиките на фирмите от сектора на охрана, като ограничат възможността им да 
оценяват потенциала на работниците, които се намират в изпитателен период и като 
увеличат административната работа, ако бъдат задължени да записват работните часове 
на тези работници. 

На 18 юли 2005 г. службите на Комисията се обърнаха с писмо към вносителя с искане 
за обяснение. В предишното изложение на Комисията ние посочихме, че не сме 
получавали отговор на нашето писмо. Това твърдение изглежда е неправилно. 
Всъщност през август 2005 г е получен отговор, който неволно е съхранен на грешно 
място.  Комисията съжалява, че нейното предишно изявление е направено с погрешно 
предположение.
Настоящото изложение взема предвид разясненията на вносителя, предоставени на 
Комисията през август 2005 г., както и неговия отговор до комисията по петиции от 
август 2007 г. 

В допълнение, тя взема предвид последното развитие относно изменението на 
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законодателното предложение, което е и предмет на петицията. Тъй като на последната 
среща на помирителната комисия на 27 април 2009 г .  Съветът и Парламентът не 
постигнаха споразумение за общ текст, към момента това предложение не може да бъде 
прието. 

Анализ, след предоставянето на допълнителните детайли от страна на вносителя 

След писмата на вносителя от август 2005 г. и август 2007 г.: 

а) използването на клаузата за неприлагане в сектора на охранителните услуги:
За изясняване на контекста, вносителят заявява, че колективните трудови договори1 в 
сектора на охранителните услуги в Германия в широка степен се основават на 
наредбата на националното право2, която позволява използването на клаузата за 
неприлагане. Според разбирането на Комисията, тази разпоредба ограничава 
ползването на клаузата за неприлагане в сектори, в които като значителна част от 
работното време редовно се включва и времето от „готовност за дежурство“, 
(Arbeitsbereitschaft) когато работникът постоянно трябва да бъде в наличност и в 
състояние веднага да започне работа, ако това е наложително; или от „дежурство на 
повикване“ (Bereitschaftsdienst), когато работникът трябва да бъде на разположение и 
да отговаря на повикване, но не трябва постоянно в наличност и може да почива или 
спи, докато не бъде повикан. Понятието „готовност за дежурство“ изглежда по-добре се 
вписва в контекста на сектора за охранителни услуги. 

б) предложение за забрана на споразуменията за работа над 48 часа на седмица по 
време на изпитателния срок:
Вносителят на петицията възразява срещу предложението на Комисията съгласието на 
работник да работи повече от 48 часа (клауза за неприлагане според дерогацията, която 
се съдържа в член 22) да се счита за невалидно, ако то е дадено по време на 
изпитателния срок. Той счита, че тази разпоредба би утежнила допълнително 
практическата организация на работата. 

Вносителят счита, че особеностите на охранителния сектор налагат целият личен 
състав, включително персоналът, намиращ се в изпитателен срок, да бъде в състояние 
да работи на 24 часови смени. Изглежда обаче, че проблемите, които той визира, 
произтичат не толкова от Директивата относно работното време, колкото от 
разпоредбите на националното право, които ограничават дневното работно време до 
най-много 10 часа. Директивата допуска гъвкавост по отношение на дневните смени; 
член 17 предвижда, че при охранителни дейности, включително охрана на лица и 
сгради, минималната дневна почивка от 11 часа за всеки 24 часа, може да бъде 
отложена, при условие че работникът след това получи равностойна времева 
компенсация за почивка. 

Що се отнася до седмичното работно време, вносителят изтъква, че общото работно 
                                               
1 Според германския закон използването на клаузата за неприлагане изисква както
писменото съгласие на отделния работник, така и одобрение чрез колективен трудов 
договор. 
2 Член 7, параграф (2а), Закон за работното време, изменен 
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време за охранителния персонал е средно 250 часа на месец, равностойно на 55.5 часа 
на седмица. При условие, че изпитателният срок е 6 месеца и, че директивата вече 
позволява седмичното работно време да бъде усреднено на база 12 месеца, където това 
е предвидено и в колективен трудов договор, Комисията не счита, че забраната за 
работа над 48 часа на седмица по време на изпитателния срок, би породила сериозни 
затруднения при организацията на работата. 

Освен това, Комисията напомня, че предложението ѝ е продиктувано от нейната 
загриженост всяко съгласие за работа над границата от 48 часа, да бъде дадено 
свободно, както подчертава и Съдът на европейските общности в делото Pfeiffer.1
Работник, който все още се намира в изпитателен срок е в по-слаба позиция и не следва 
да бъде подлаган на неоправдан натиск, за да се съгласи с ограничаване на неговите 
или нейните права съгласно директивата. Комисията напомня, че Парламентът 
последователно е поддържал това предложение. 

в) предложение за документиране и съхранение на работните часове:
Вносителят на петицията възразява срещу предложението на Комисията, че в случаите 
когато работниците, се възползват от клаузата за неприлагане съгласно член 22 на 
директивата, работодателите следва да бъдат задължени да документират и 
актуализират данните за реално изработените часове, които следва да бъдат 
предоставени на компетентните органи при поискване. Относно това възражение не са 
предоставени повече подробности.  

Комисията припомня, че нормалното правило според директивата е горната граница за 
средното седмично работно времеда бъде 48 часа, което според решението на Съда на 
европейските общности по делото Pfeiffer (над параграф 100) „съставлява норма от 
социалното право на Общността с особено значение“ за защита на здравето и 
безопасността на работника. Според член 22, работодателят може да изисква от 
работника да работи извънредно, само ако работникът доброволно се е съгласил на 
това. Директивата не посочва изрично определено ограничение на работните часове в 
този случай, но член 22, параграф 1, буква г) предвижда намеса на националния орган, 
който предвид здравето и/или безопасността на работниците, може да забрани или 
ограничи извънредните часове, надвишаващи границата от 48 часа. 

В този контекст Комисията счита документирането и съхраняването на реално 
изработените часове за съществен елемент от надлежната защита на здравето и 
безопасността на работниците. В контекста на свободата, която предоставя дерогацията 
относно едно важно социално право, това не изглежда да е непропорционална тежест за 
работодателите. Комисията напомня, че Парламентът последователно е подкрепял това 
предложение. 

Заключения

Предложението за законодателно изменение от 2004 г. не беше прието, тъй като на 27 
април 2009 г .  помирителната комисия не постигна споразумение. Съответно, 
                                               
1 Pfeiffer (C-397/01 to C-403/01), параграф 81.
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конкретното предложение, на което вносителят се позовава, няма да влезе в сила. 


