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BG Единство в многообразието BG

ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

11.5.2010

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно Петиция 1841/2008, внесена от A. K., с германско гражданство, относно 
работното време на германските служители

1. Резюме на петицията

Вносителят твърди, че транспонирането в германското право на Директива 2003/88/ЕО 
относно някои аспекти на организацията на работното време поставя в неблагоприятна
позиция служителите, на които се налага да изминават дълги разстояния до работното 
си място. Вносителят е полицейски служител и в резултат на преструктуриране през 
1998 г. е бил преместен на работно място, което се намира на 200 км от неговия дом. 
Съгласно настоящата схема за работното време, неговите дежурства могат да бъдат 
организирани така, че да разполага с достатъчно време за пътуване. Съгласно новите 
разпоредби, обаче, това вече не е възможно, като по този начин се създава значително 
физическо и психическо натоварване. Старата система е била в интерес на полицията и 
в същото време е отговаряла на социалните потребности на полицейските служители. 
Вносителят не може да смени местожителството си поради финансови и социални 
причини, поради необходимата реорганизация, свързана с това, както и поради 
възрастта си. Той твърди, че са допустими изключения от изискванията на директивата, 
но те не са били направени. Вносителят желае да получи разяснения по въпроса.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 9 април 2009 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 11 май 2010 г.

Вносителят на петицията е федерален полицейски служител, който се оплаква относно 
промяната от 2006 г.  на германското законодателство относно работното време на 
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федералните държавни служители (Verordnung über die Arbeitszeit der Beamtinnen und 
Beamten des Bundes - AZV), въведена в резултат на транспонирането на Директивата за 
работното време (Директива 2003/88/ЕО). Вносителят на петицията твърди, че новите 
разпоредби за периодите на почивка, предвидени в AZV, имат нежелателно 
въздействие върху полицейските служители, които работят на смени и пътуват на 
дълги разстояния.

Вносителят посочва, че преди тази промяна той и колегите му са изработвали серия от 
последователни смени (първа/втора/нощна) с почивки от 8 часа дневно, които след това 
са били последвани от дълга почивка от най-малко 48 часа, която може да се използва 
за пътуване до дома. Вносителят на петицията казва, че този модел на смени като цяло 
е бил удобен за въпросните работници, удовлетворявал е служебните изисквания на 
полицията и е бил благоприятен за социалните потребности на служителите и семейния 
живот. В момента AZV изисква минимална междудневна почивка от 11 часа на всеки 
24-часов период, което, според вносителя, прави невъзможно пътуването и води до 
голямо физическо и психическо натоварване.

Вносителят на петицията твърди, че въпреки че са възможни определени изключения 
от разпоредбите на директивата, те не са били използвани. Комисията по петиции на 
германския Бундестаг, която отправи петицията към Европейския парламент, твърди, 
че AZV, следвайки член 17, параграф 3, буква в) от директивата, предвижда 
възможност за дерогация от 11-часовата почивка в случай на дейности, свързани с 
непрекъснато обслужване или производство.Въпреки това комисията признава, че тя не 
е пригодена към специалните интереси на пътуващите на дълги разстояния, които 
работят на смени.

Комисията по петиции на германския Бундестаг твърди, че директивата не предвижда 
други изключения, които биха могли да бъдат подходящи за засегнатите полицейски 
служители и следователно на национално равнище не е възможно да се предприемат 
действия. Вместо това, комисията счита, че за да се разреши проблемът, трябва да се 
предвиди средство за защита на равнище ЕС.

Комисията вече имаше възможност да съобщи своите забележки относно подобни 
въпроси, които бяха повдигнати в петиция 667/2006.

- Изискванията

В интерес на здравето и безопасността на работниците Директивата за работното време 
предвижда минимална дневна и седмична почивка. Съгласно член 3 държавите-членки 
предприемат необходимите мерки, за да гарантират, че всеки работник има право на 
минимална продължителност на междудневна почивка от 11 последователни часа за 
всеки период от 24 часа. Съгласно член 5 държавите-членки също така гарантират, че 
за всеки седемдневен период всеки работник има право на минимална почивка без 
прекъсване от 24 часа плюс междудневната почивка от 11 часа. (Член 5 също така 
предвижда, ако обективни, технически или условия във връзка с организацията на 
труда оправдават това, да може да се прилага само минимална почивка без прекъсване 
от 24 часа (без допълнителните 11 часа, споменати по-горе).
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Директивата също така прилага конкретни правила за работниците, които полагат 
нощен труд (включително работници, които има вероятност нощно време да 
изпълняват част от годишното си работно време, която се определя посредством 
националното законодателство или колективен трудов договор). Съгласно член 8 
държавите-членки трябва да предприемат необходимите мерки, за да гарантират, че 
нормалната продължителност на работното време на работниците, които полагат нощен 
труд, не надвишава средно осем часа за всеки 24-часов период.  

- Разпоредбата за дерогация

Директивата обаче предвижда различни форми на гъвкавост по отношение на 
горепосочените изисквания.

Например дерогации могат да се правят от членове 3, 5 и 8:

когато местоработата на работника е отдалечена от мястото му на пребиваване –
член 17, параграф 3, буква а)

в случай на дейности по охрана и надзор, които изискват постоянно присъствие с цел 
опазване на имущество и лица – член 17, параграф 3, буква б)

в случай на дейности, свързани с непрекъснато обслужване или производство – член 
17, параграф 3, буква в).

Дерогации могат да се правят и от членове 3 и 5:

- при работа на смени, когато работникът не може да вземе междудневни и/или 
междуседмични почивки между края на една смяна и началото на следващата - член 
17, параграф 4, буква а).

-  Условия за дерогация

Съгласно член 17, параграф 2 всички горепосочени възможности за дерогация 
подлежат на изискване за компенсиране с почивка. Това означава, че когато работникът 
пропусне цялата или част от минималната междудневна или междуседмична почивка, 
той трябва да бъде компенсиран с такива равностойни периоди на почивка (освен в 
изключителни случаи, когато това е обективно невъзможно).

Съдът на Европейските общности постановява по делото Jaeger (дело C-151/02), че 
равностойни периоди на почивка съгласно директивата трябва да бъдат отпускани 
непосредствено след съответните периоди на работа. Така например, когато работник 
ползва само 8-часова междудневна почивка съгласно една от дерогациите, остатъкът от 
изискваната минимална 11-часова почивка следва да се ползва в рамките на следващите 
24 часа.
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Следва да споменем, че през 2004 г. Комисията представи законодателно 
предложениеза изменение на Директивата за работното време чрез серия от 
балансирани промени на действащите правила. Един елемент от това предложение 
беше, че почивката за компенсиране не трябва да се ползва в непосредствения следващ 
период, а „в рамките на разумен период“, който се определя с националното 
законодателство, колективен трудов договор или споразумение между социалните 
партньори. Въпреки това през април 2009 г. Съветът и Парламентът стигнаха до 
заключението, че въпреки двете четения и помирителната процедура не могат да 
постигнат споразумение относно предложението. В резултат на това предложението 
отпадна и следователно тълкуването, направено от Съда на Европейските общности по 
делото Jaeger, продължава да се прилага. 

- Избор на държавите-членки 

Разбира се фактът, че директивата предоставя възможности за дерогация не означава, 
че държавите-членки са задължени да използват всички или някоя от тези дерогации. 
Това е въпрос, които попада в сферата на компетентност на националните органи. 

Заключение

От наличната информация не изглежда, че оспорваната национална мярка противоречи 
на правото на Общността. 

Действително, съгласно Директивата за работното време е възможно да се предвиди 
гъвкавост относно определянето във времето на минималните междудневни почивки и 
продължителността им за работниците, които полагат нощен труд; например, когато 
работниците живеят далеч от местоработата си. 

Въпреки това, фактът, че директивата предоставя възможности за дерогация не 
означава, че държавите-членки са задължени да използват всички или някоя от тези 
дерогации. При условие, че минималните законови изисквания на директивата са 
ефективно постигнати, от компетентността на националните органи е да решат как 
точно да транспонират директивата на практика. Комисията често подчертава 
значението, което придава на съвместяването на професионалния и семейния живот, но 
Директивата за работното време не съдържа правни изисквания в това отношение. 

Настоящата петиция е свързана с въпроси, които са от компетентността на 
националните органи.

                                               
1 Първоначално предложение COM (2004) 607; преразгледано предложение след становище на 
Европейския парламент, COM (2005) 246.


