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ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

19.2.2010

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 1616/2008, внесена от Dominique Achispon, с френско 
гражданство, от името на Националния съюз на полицейските 
служители (SNOP), подкрепен от подписи, относно работното време на 
полицейските служители

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията заявява, че след въведените на 1 април 2008 г. промени в 
условията за заетост на длъжностните лица в националната полиция, правилата, които 
са в сила във Франция са в нарушение на Директива 2003/88/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета от 4 ноември 2003 г. относно някои аспекти на организацията на 
работното време. От гореспоменатата дата насам няма правни ограничения върху 
работното време, независимо дали се изчислява за седмица, месец или година. Това се 
отразява върху здравето и безопасността на въпросните служители. Подписалите лица 
призовават френското законодателство относно работното време на полицейските 
служители да бъде съгласувано с Директива 2003/88/ЕО.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 20 март 2009 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 19 февруари 2010 г.

Вносителят на петицията счита, че френските закони, регулиращи работното време за 
някои служители (corps de commandement) в службите на националната полиция (Police 
Nationale) не отговарят на изискванията съгласно Директивата за работното време1.
                                               
1 Предишна Директива 93/104/ЕО; настояща Директива 2003/88/ЕО на Европейския 
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По-конкретно, вносителят посочва промените в националното право и практика, които 
са в сила от април 2008 г. В петицията се твърди, че в резултат на тези промени от 
служителите се изисква да работят допълнителни часове, като този извънреден труд:

- не се протоколира и измерва,
- често не бива компенсиран с равностойни периоди на почивка,
- не се заплаща гарантирано по тарифа за извънреден труд.

Съгласно Директивата за работното време държавите-членки гарантират, в интерес на 
здравето и безопасността на служителите:

- всеки служител има право на ограничение на седмичното работно време
- седмичното работно време (в това число и допълнителните часове) не бива да 

надвишава средно 48 часа
- всеки служител има право на определен минимум междудневни и 

междуседмични периоди на почивка.

Директивата предвижда и някои дерогации и изключения от тези изисквания, като те са 
разгледани в повече подробности по-долу.

Коментари на Комисията по отношение на петицията

а) Приложимост на директивата по отношение на националните служби на 
полицията

Петицията засяга условията на работа за някои служители в Police Nationale1, която е 
въоръжена цивилна служба, представляваща част от френските държавни служби.

В Директивата за работното време е указано ясно, че тя се прилага по отношение на 
обществения сектор2.
Съществува ограничено изключение, приложимо по отношение на някои полицейски 
дейности:

„Настоящата директива не се прилага, когато особеностите на някои специфични 
дейности на обществени служби, като например въоръжените сили и полицията или 
някои специфични дейности на службите на гражданска защита, неизбежно влизат в 
конфликт с нея.
В този случай безопасността и здравето на работниците трябва да се осигури във 
                                                                                                                                                  
парламент и на Съвета от 4 ноември 2003 г. относно някои аспекти на организацията на 
работното време, ОВ L 299, 18.11.2003 г., стр. 9.
1 Във Франция Police Nationale е националната полицейска служба, отговорна за борба 
с престъпността и поддръжане на реда и закона в градските райони, а gendarmerie е 
националната служба, натоварена със същите отговорности в извънградските райони: и 
двете служби са подчинени на министъра на вътрешните работи.
2 Съгласно член 1, параграф 3 от Директивата за работното време, директивата се 
прилага „за всички сектори на дейност, както обществени, така и частни, по смисъла 
на член 2 от Директива 89/391/ЕИО…” (Рамковата директива за здравето и 
безопасността).
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възможно най-висока степен в светлината на целите на настоящата директива.“ 1

Въпреки това, в редица дела, свързани с държавните служби за сигурност и действия 
при аварии2, в това число и едно дело, свързано със службите на военна полиция3,
Съдът на Европейския съюз е подчертал, че това изключение следва да бъде 
интерпретирано рестриктивно и „се ограничава до това, което е стриктно 
необходимо, за да се осигури защита на интересите, които държавите-членки
охраняват чрез него.” 4

Според Съда на Европейския съюз, правилната интерпретация е, че обичайните 
дейности на тези служби, включително службите на полицията, все пак попадат в 
приложното поле на посочените директиви. Това важи дори в случаите, в които 
съответната служба „трябва да се справя със събития, които по дефиниция не са 
предвидими”, тъй като „дейностите, които се извършват при нормални 
обстоятелства... въпреки всичко могат да бъдат организирани предварително, в това 
число... работното време на служителите и превенцията на рисковете за 
безопасността и здравето” 5

При това положение изключението трябва да бъде прието като отнасящо се единствено 
до „изключителни случаи, в които правилното изпълнение на мерките, предназначени
за защита на населението в ситуации, представляващи сериозен риск за цялото 
общество, изисква служителите, които се справят с такава ситуация, да дадат 
абсолютен приоритет на целта, за която са предназначени мерките, така че тя да 
бъде постигната. Това се отнася за случаите на природни или технологични бедствия, 
атаки, сериозни катастрофи или подобни събития, сериозността и обхвата на които 
изискват предприемането на жизненоважни мерки за опазването на живота, 
здравето и безопасността на цялото общество, мерки, чието правилно изпълнение би 
било застрашено при условие че се спазят всички изисквания, указани в (Рамковата 
директива за здравето и безопасността и Директивата за работното време)” 6 Съдът на 
Европейския съюз е подчертал, че „дори при такива изключителни обстоятелства 
втората алинея на член 2, параграф 2 на Директива 89/391/ЕИО изисква 
компетентните действия да осигуряват безопасността и здравето на работниците 
„доколкото това е възможно”. 7

                                               
1 Това изключение, указано в член 2, параграф 2 от Рамковата директива за здравето и 
безопасността, се отнася и за приложното поле на Директивата за работното време, по 
силата на разпоредбите, цитирани в предходната бележка под линия.
2 Вж. например Pfeiffer, Дело C-398/01, съдебно решение от 5 октомври 2004 г.
(аварийни служби); Personalrat der Feuerwehr Hamburg, Дело C-52/04, определение на 
Съда от 14 юли 2005 г. (пожарникари на държавна служба). 
3 Комисията срещу Кралство Испания, Дело C-132/04, съдебно решение от 12 януари
2006 г. (относно приложението по отношение на Guardia Civil в Испания на Рамковата 
директива за здравето и безопасността).
4   Комисията срещу Кралство Испания, пар. 23; Feuerwehr Hamburg, параграф 42.
5   Комисията срещу Кралство Испания, пар. 25; Feuerwehr Hamburg, параграф 52.
6   Feuerwehr Hamburg, параграфи 53—54.
7 Feuerwehr Hamburg, пар. 56.
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От това следва, че обичайната организация на работното време в службите на 
националната полиция попада в обхвата на Директивата за работното време. 

б) Ограничения за работното време: изискванията на директивата

Директивата за работното време е приета от Европейския парламент и от Съвета по 
силата на член 137, параграф 2 от Договора за създаване на Европейската общност, 
който предвижда мерки на Общността с цел подобряване на работната среда чрез 
опазване на здравето и безопасността на работниците1.
Основната цел на директивата е да установи минималните изисквания за безопасността 
и здравето в сферата на организацията на работното време2.

Съгласно член 6 от Директивата за работното време:
„Държавите-членки предприемат необходимите мерки, за да гарантират, че при 
съблюдаване на необходимостта от опазване на безопасността и здравето на 
работниците:
а) продължителността на седмичното работно време се ограничава чрез законови, 
подзаконови или административни разпоредби, или чрез колективни трудови договори 
или споразумения между социалните партньори;
б) средното работно време за всеки седемдневен период, включително извънредния
труд, не надвишава 48 часа.“

Съдът на Европейския съюз многократно е постановявал, че „предвид текста на член
6, параграф 2 ..., както и целта и замисъла на директивата, горната граница от 48 
часа средно за седмичното работно време, включваща допълнителните часове труд, 
представлява правило от социалното право на Общността, което е от особена 
важност и от него следва да се възползват всички работещи, тъй като то е 
минимално изискване, необходимо за осигуряване на тяхната безопасност и здраве“ 3

Също така съгласно член 31, параграф 2 от Хартата на основните права на Европейския 
съюз „Всеки работник има право на ограничаване на максималната продължителност 
на труда...“ 4

Съдът на Европейския съюз е посочил също, че член 6, параграф 2 „отговаря на всички 
необходими условия, за да има директен ефект“ 5. Съответно, съгласно правото на 
Общността, съблюдаването на изискването за минимално равнище на защита на лицата 
може да бъде наложено на държавните органи.

в) Ограничения за работното време: позицията според националното право, съгласно
                                               
1 Обединено кралство срещу Съвета на ЕС, Дело C-84/94, съдебно решение от 12 
ноември 1996 г., ECR [1996] I-05755
2 Съгласно решенията на Съда на Европейския съюз, работното време в този 
смисъл включва цялото време, през което работникът е на повикване на работното 
място 
3 Pfeiffer, пар. 100; Dellas, пар. 49; Vorel, пар. 23.
4 Харта на основните права на Европейския съюз, ОВ 2000 г. C 364, стр. 1.
5 Pfeiffer, пар. 106.
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изложеното от вносителя на петицията

Накратко, вносителят на петицията представя позицията относно ограниченията за 
работното време на corps de commandement към Police Nationale според националното 
право по следния начин:

Съгласно член 3.1 от Décret 2000-815 от 25 август 2000 г. относно работното време в 
държавните служби (включително Police Nationale), седмичното работно време, 
включително допълнителните часове труд, не може да надвишава 48 часа за една 
седмица или 44 часа седмично средно за период от дванадесет последователни 
седмици. (Тези равнища са по-малки в сравнение с ограничението от средно 48 часа 
седмично, включително и допълнителните часове труд, което се изисква съгласно 
Директивата.)

Член 3.2 от Décret 2000-815 обаче предвижда дерогации от тези ограничения по 
отношение на държавните служби, в които е необходимо непрекъснато присъствие на
служители, за да се осигури защитата на хора и стоки. В случая на Police Nationale, 
член 1 от Décret 2002-1279 от 23 октомври 2002 г. изрично предвижда такива дерогации 
по отношение на служителите, чиито задължения, свързани с обществения мир и 
безопасност, информация или функции на съдебната полиция, изискват това.

Компенсирането на допълнителните часове труд се предвижда от различни правни 
мерки − или чрез допълнително време за почивка, или чрез специални тарифи за 
заплащане на допълнителния труд. По отношение на държавните служби като цяло, в 
член 4 от Décret 2000-815 е указано следното: 

' … pour les agents relevant d'un régime de décompte horaire des heures supplémentaires, 
celles-ci sont prises en compte dès qu'il y a un dépassement des bornes horaires définies par 
le cycle de travail. Elles font l'objet d'une compensation horaire dans un délai fixé par 
arrêté… . A default, elles sont indemnisées.'

В конкретния случай на Police Nationale, съгласно членове 2 и 7 от Décret 2002-1279,
допълнителните часове труд, изработени от полицейските служители, следва да бъдат 
компенсирани или чрез заплащане за допълнителен труд (compensation indemnitaire) 
или чрез предоставяне на същия по размер или равностоен период на почивка1. В arrêté 
от юни 2006 г. се указват правилата2 за компенсиране. В него се предвижда също, че 
старшите ръководни служители в Police Nationale („corps de conception et de direction“) 
                                               
1 Изглежда, че същият компенсационен период на почивка следва да се разбира като 
означаващ един час компенсационна почивка за всеки допълнителен изработен час, 
докато равностоен компенсиращ период на почивка следва да се разбира като 
означаващ, че един допълнителен час труд, който се заплаща например по тарифа от 
150%, би могъл вместо това да бъде компенсиран с период на почивка с 
продължителност един час и половина.
2 Указани в reglement generale de l'emploi de la Police Nationale (arrêté на министъра на 
вътрешните работи от 6 юни 2006 г., впоследствие изменен от arrêté от 30 януари 2008
г.). Аrrêté от 2006 г. се позовава също и на Décret 2000-194, в който са указани 
подробно условията, свързани с тарифите за изплащане на допълнителните часове труд.
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нямат право на такава компенсация. На служителите от corps de commandement обаче
не е отнето това право и те са се възползвали от тези форми на компенсация.
Вносителите се оплакват, че през април 2008 г.1 министърът на вътрешните работи е 
променил правилата и съответно от 1 април 2008 г. за голяма част от допълнително 
положения от тях труд служителите от corps de commandement вече нямат право да 
получават заплащане по специална тарифа за допълнителен труд, нито пък имат право 
на компенсационни периоди на почивка.

Като предистория, в петицията се посочва, че съгласно Décret 2000-815 относно 
работното време в държавните служби, работното време на полицейските служители е 
било организирано в съответствие с един от двата режима: режим съгласно „Член 10”, 
според който служителят управлява автономно своето време или режим съгласно „Член
4”, според който служителят работи на фиксирани смени и трябва да измерва 
(décompter) своето работно време. В петицията е указано, че около 96% от 
полицейските служители са работили в рамките на втория режим.

В аrrêté от 15 април 2008 г. и в instruction от 17 април 2008 г. са указани правилата, 
които заменят предишните правила за компенсиране за допълнително положен от 
служителите в corps de commandement труд:

- Служителите, от които се изисква да работят на permanence (постоянна смяна) извън 
нормалното работно време (през нощта, по време на празници, за сметка на времето за 
компенсация за почивка или в неделя) имат право на компенсация под формата на 
свободно от работа време. Това време за компенсация трябва да е равно на официално 
фиксираната продължителност на постоянната смяна, но часовете извън тази 
продължителност не се компенсират под формата на време или заплащане.

- Служителите, които са извикани на работа извън нормалното работно време (rappel de 
service) нямат право на компенсация под формата на време или заплащане за 
допълнителния труд.

- Служителите, които извършват допълнителен труд, като остават на работа след 
работно време (dépassement horaire de la journée de travail ou de vacation) нямат право 
на компенсация под формата на време или заплащане за допълнителния труд.

- Служители, от които се изисква да бъдат в готовност за действие (astreinte) 2 по 
                                               
1 С arrêté от 15 април 2008 г., изменящ arrêté от 6 юни 2006 г. и с instruction NOR
INTC0800092C от 17 април 2008 г., която допълва и частично заменя правилата, 
съдържащи се в предишната instruction от 18 октомври 2002 г. INTC0200190C относно 
организацията на работа на Police Nationale.
2 Astreinte (в готовност за действие) касае период, през който от служителя се изисква 
да бъде на разположение за работа в случай че такава му бъде възложена, но може да не 
присъства на работното си място, докато не бъде повикан. В делото SIMAP Съдът на 
Европейския съюз постанови, че периодите, в които служителят е на повикване, но 
трябва да остане на работното си място, следва да бъдат считани изцяло за работно 
време съгласно директивата; от друга страна, периодите, в които служителят е на 
повикване, но може да избира къде да се намира докато не го повикат, не бива да се 
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принцип имат право на заплащане за периода, в който са били на повикване. Вместо 
заплащане може да бъде предоставена компенсация под формата на време, в 
зависимост от наличния бюджет. Компенсацията под формата на време може да бъде 
(фиксиран) брой часове (compensation horaire) или компенсационна почивка (repos 
compensateur). Въпреки това, служители, които получават добавки за прослужено време 
(allocation de service) или за жилище (concession de logement), нямат право на заплащане 
за времето, през което са на повикване. (не е указано конкретно дали вместо това тези 
служители имат право на компенсация под формата на време).

Освен това в петицията се посочва, че промените, направени през 2008 г. са довели до 
това полицейските служители по-трудно да могат да взимат полагащата им се 
компенсационна почивка, тъй като има промяна в периодите, в които може да бъде 
правено това. Преди промените цялата полагащата се почивка е трябвало да бъде взета 
през календарната година, за която се отнася: в случай на невъзможност поради 
потребностите на съответната дейност, тази почивка е оставала дължима1. С аrrêté от 
15 април 2008 г. обаче служителите от corps de commandement са изключени от това 
правило. За тези служители компенсационната почивка трябва да бъде взета до седем 
дни, или (в случай, че потребностите на дейността (nécessités de service) не позволяват 
това, в срок от максимум осем седмици. Компенсационна почивка, която не е взета в 
рамките на тези осем седмици, се губи.

Трябва да бъде посочено обаче, че съответните разпоредби на аrrêté и на instruction от 
2008 г. се отнасят също и за правата по отношение на системата ARTT (гъвкаво работно 
време) и системата на запасите на натрупано свободно време (compte épargne-temps), 
които обаче не са повлияни от въпросните промени. От петицията не става ясно как 
действат тези системи по отношение на задълженията, свързани с допълнителните 
часове труд, споменати от вносителя на петицията и предоставянето на повече 
информация по този въпрос би било полезно.

Вносителят на петицията твърди, че всъщност служителите на corps de commandement в 
момента са задължени да работят допълнителни часове, съгласно потребностите на 
дейността, без ограничение на общия брой часове (в това число и допълнително 
положения труд), които могат да бъдат изработвани и без за тези служители да важи 
изискването допълнителния труд да бъде компенсиран от равностойни периоди на 
почивка, както и при условия, които правят ползването на компенсационна почивка 
трудно на практика.

Вносителят твърди също, че в резултат на промените в националното право, 
допълнително положеният труд на служителите на corps de commandement вече не се 
протоколира или измерва от Police Nationale. Направена е отпратка до писма от 
генералния директор на Police Nationale от 16 април 2008 г. и 14 август 2008 г., които 
                                                                                                                                                  
считат изцяло за работно време. Във втория случай като работно време следва да се 
зачитат само часовете, през които действително е работено, в отговор на постъпило 
повикване.

1 Décret 2000-815 относно държавната служба, приложен по отношение на Police
Nationale с arrêté от 3 май 2002 г.



PE439.187 8/11 CM\805885BG.doc

BG

изглежда подкрепят твърдението. В петицията се заявява, че този подход прави 
невъзможна проверката на действително отработеното от служителите на corps de 
commandement време, необходима във връзка с опазване на тяхното здраве и 
безопасност.

Вносителят твърди, че в резултат на промените френското право вече не съответства на 
изискванията на Директивата по отношение на ограниченията за работното време в 
случая на служителите на corps de commandement към Police Nationale.

г) Приложимост на дерогациите, предвидени в Директивата за работното време

Директивата за работното време предвижда две възможни дерогации по отношение на 
ограничението за работното време, указано в член 6. Дерогацията съгласно член 22 (т.
нар. „право на отказ от изпълнение на изискванията“) не изглежда релевантна в този
случай, тъй като според информацията, с която разполага Комисията, Франция не 
предвижда прилагането й по отношение на националната полиция и службите за 
сигурност. В другата релевантна клауза, член 17, параграф 1 от Директивата, е указано 
следното:

„Член 17
Дерогации
1. При надлежно съблюдаване на общите принципи за защита на безопасността и здравето на 
работниците, държавите-членки могат да дерогират разпоредбите на членове 3 — 6, 8 и 16, 
когато поради специфичните характеристики на съответната дейност, продължителността на 
работното време не се измерва и/или определя предварително или може да се определя от самите 
работници, и по-специално в случай на:
а) ръководни кадри или други лица с правомощия за самостоятелно вземане на решения;“ 1

Този член е бил взет под внимание в дело C-484/04 Комисията срещу Обединеното 
кралство, където Съдът на Европейския съюз е постановил (параграфи 16—21), че 
националните правила, прилагащи дерогацията съгласно член 17, параграф 1 по 
отношение на работниците, чийто труд е частично измерван и частично неизмерван, 
или само частично определян от самите работници, надвишават позволеното в 
директивата.

Следва да бъде споменато и мнението на генерален адвокат Kokott по същото дело, 
който подчертава (параграфи 29—31), че, предвид важността на социалните правила, 
указани в Директивата за работното време, тази дерогация следва да бъде 
интерпретирана в тесен смисъл и по начин, който взима под внимание общата цел на 
директивата, насочена към опазване на здравето и безопасността на работниците.

Промените в законодателството, посочени в петицията, представляват част от обща 
реформа в Police Nationale, която е свързана с въвеждането на „regime d' emploi cadre' 
(условия на работа за ръководните служители) за corps de commandement. В писмото 
на генералния директор на Police Nationale от 14 август 2008 г. например се казва, че, 
                                               
1 Останалите групи, споменати в член 17.1 (семейни работници и такива, които 
извършват религиозни обреди) нямат отношение към петицията.
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тъй като членовете на corps de commandement вече се считат за ръководни служители, 
те следва да могат да организират собственото си работно време по начин, който да не 
позволява редовното надвишаване на средната продължителност на работния ден.

Следва да се отбележи обаче, че „corps de commandement“ към Police Nationale
изглежда включва основно полицейски служители на ниско и средно управленско 
ниво1.

Необходимо е да се има предвид също и факта, че важните мисии, поверени на 
националните полицейски служби, често могат да налагат необходимостта от 
допълнително положен труд, и то в размерите, посочени в петицията.

Не е напълно ясно дали служителите на това ниво действително разполагат с истинска 
автономия по отношение на продължителността и организацията на собственото си 
работно време. Трябва да се има предвид също и дали тези служители, доколкото могат 
свободно да определят работното си време, могат да определят цялото или само част от 
това работно време.

Освен това, ако служителите от corps de commandement разполагат с достатъчно 
независимост, която да ги поставя в обхвата на дерогацията съгласно член 17, параграф 
1, възниква въпросът дали промените, направени в националното право през 2008 г,. 
като цяло водят до намаляване на равнището на защитеност на тези служители, в 
сравнение с прилаганото преди.

д) Приложение на Директивата по отношение на заплащането на допълнителните 
часове труд

В петицията е изказано възражение срещу това, че след промените в националното 
право, които са описани в детайли, от 1 април 2008 г. служителите на corps de 
commandement вече нямат право на заплащане на допълнителните часове труд по 
специална тарифа, а този труд им се заплаща по фиксирани ставки по-ниски от размера 
на нормалните ставки за нормални работни часове.

Трябва да бъде отбелязано обаче, че Директивата за работното време не съдържа 
изисквания относно възнаграждението (ставки на заплащане на нормално или 
допълнително работно време), освен изискването годишната отпуска да бъде заплащана 
на равнищата на нормалния размер на възнаграждението на работника (което е 
                                               
1 Съгласно член 3 от Décret n° 2005-716 (Décret portant statut particulier du corps de
commandement de la Police Nationale), който е споменат на стр. 5 от Приложение VI на 
петицията, 'corps de commandement' към Police Nationale е съставен от три определени 
ранга: lieutenant de police, capitaine de police и commandant de police. Следва да се 
посочи обаче, че, според официалния уебсайт на френското министерство на 
вътрешните работи, към Police Nationale съществува и служба 'corps de conception et de
direction', в чийто състав работят служители с по-висш ранг, като commissaires de police
и commissaires divisionnaires, чиито функции са свързани със стратегическото 
управление.
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предвидено с цел този работник да има финансовата възможност да използва пълната 
си годишна отпуска).

Според постановеното от Съда на Европейския съюз в делото Dellas:
„още в началото следва да се отбележи, че, съгласно целта и реалната си 
формулировка, (Директивата за работното време) не се отнася до възнаграждението 
на работниците. Освен това същата интерпретация следва недвусмислено и от член
137, параграф 6 ДЕО, в който е указано, че минималните изисквания, които Съветът 
на ЕС може да наложи чрез директиви, целящи... да гарантират опазването на 
здравето и безопасността на работниците, не могат да се отнасят до
заплащането“1

Следователно, случаите, в които практиката на национално равнище предвижда 
допълнителните часове труд да бъдат заплащани по различна тарифа в сравнение с 
нормалните часове труд или да не се заплащат на такава тарифа, изглежда са извън 
обхвата на Директивата за работното време. Този въпрос е от сферата на компетентност
на националното право.

Заключения

Повдигнатите в петицията въпроси относно размера на заплащането за допълнителни 
часове труд изглежда попадат извън обхвата на Директивата за работното време. 

Въпросите, отнасящи се до продължителността на общото работно време на 
полицейските служители обаче изглежда поставят под съмнение съответствието на 
националното право, уреждащо работното време на служителите на corps de 
commandement към Police Nationale с изискванията на член 6 от Директивата за 
работното време. 

След наложените промени в националното право и практика, споменати в петицията, не 
става ясно дали за седмичното работно време (в това число допълнително положения 
труд) на тези работници се определя ограничение или дали това работно време може да 
надвишава максималното ограничение от средно 48 часа на седмица (включително 
допълнителния труд).

Не е ясно също дали въпросните работници попадат в обхвата на някоя от възможните 
дерогации, по-специално на указаните в член 17, параграф 1 от директивата.

По изложените по-горе въпроси Комисията би желала първо да чуе обясненията на 
националните органи 

Въз основа на тази петиция Комисията е отчела оплакване, според което френското 
право, приложимо по отношение на работното време на служителите от средните нива 
(„corps de commandement“) в националните служби на полицията за градските райони
(Police Nationale) не съответства на разпоредбите на Директивата за работното време 
                                               
1 Dellas, пар. 38-39: също Vorel, Дело C-437/05, определение на Съда от 11 януари
2007 г., пар. 32 и 35.
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(Директива 2003/88/EО).

Службите на Комисията подготвят писмо до националните органи с искане за 
обяснение относно това как според тях въпросните закони транспонират коректно 
директивата. Комисията ще информира комисията по петиции относно развитието по 
случая.


