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Комисия по петиции

6.5.2011

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0074/2010, внесена от г-н Jean Pirotte, с белгийско гражданство, от 
името на FISP-IFOD (Fédération inter catégorielle des services publics), относно 
предполагаемо нарушение на Директива 2003/88/ЕО относно някои аспекти 
на организацията на работното време в Белгия

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията моли Европейския парламент да накара Комисията да 
предприеме спешни мерки срещу Белгия поради неприлагане на Директива 2003/88/ЕО 
относно някои аспекти на организацията на работното време по отношение на 
пожарникарите. Според вносителя на петицията пожарникарите са на повикване 168 
часа седмично. През това време те са на разположение на работодателя, без да 
получават заплащане, освен ако бъдат повикани да се намесят. Вносителят на 
петицията подчертава, че няколко лица са представили индивидуални жалби пред 
белгийските съдилища, но критикува неприлагането на самата директива от страна на 
органите.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 27 април 2010 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 6 май 2011 г.

Вносителят на петицията твърди, че в противоречие с Директивата за работното време 
(Директива 2003/88/ЕО, преди това Директива 93/104/ЕО), е позволено доброволните 
пожарникари в Белгия да натрупват 168 часа време на разположение в рамките на една 
седмица всеки месец. 
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На заседанието на комисията по петиции от 1 декември 2010 г. Комисията обясни, че 
фактическата предистория не е ясна в този случай и че е трудно да се установи до каква 
степен правото на ЕС е приложимо. Впоследствие вносителят на петицията предостави 
допълнителна информация и представи на комисията по петиции решение на 
Първоинстанционния граждански съд в Dinant (Белгия) от 13 януари 2011 г. по съдебно 
производство между някои доброволни пожарникари и град Couvin. Съдът 
постановява, че доброволните пожарникари следва да се считат за работещи за 
градските органи на Couvin и че времето на разположение у дома следва да се счита и 
плаща като работно време.

Националният съд се позовава на Директива 93/104/ЕО (понастоящем Директива 
2003/88/ЕО) както при вземането на решение относно това дали доброволните 
пожарникари са наети съгласно националното право, така и при вземането на решение 
относно това дали естеството на тяхното време на разположение следва да се счита за 
работно време.

От решението произтича, че доброволните пожарникари са на разположение у дома. 
Информацията относно продължителността на тяхното време на разположение не е 
предоставена, но съдът при всички случаи постановява, че те са на разположение на 
работодателя, което е достатъчно съгласно националното определение за работно време 
в член 8.1 от Закон от 14 декември 2000 година, за да се класифицира цялото време на 
разположение като работно време. В допълнение, въпреки изключването на 
доброволните пожарникари от определението за работник съгласно националното 
право, съдът постанови, че при всички случаи те следва да бъдат разглеждани като 
работници съгласно действащото право на ЕС.

Коментари на Комисията

Предварителни бележки

На първо място следва да се посочи, че решението на националния съд с дата 13 януари 
2011 г. се отнася предимно до това как белгийското право следва да бъде тълкувано и 
прилагано. Това е въпрос от компетентността на националните органи, по който 
Комисията не може да има никаква роля. Следва да се отбележи освен това, че 
ответникът очевидно е възнамерявал да обжалва решението.

Комисията не възнамерява на този етап да коментира решението на националния съд 
поради евентуалното обжалване от ответната страна. Вместо това Комисията би желала 
да потвърди принципите, произтичащи от Директива 2003/88/ЕО на Европейския 
Парламент и на Съвета от 4 ноември 2003 година относно някои аспекти на 
организацията на работното време1, както са тълкувани от Съда.

Прилагане на Директивата по отношение на доброволните пожарникари

Комисията желае да припомни, че съгласно установената практика на Съда на 

                                               
1 ОВ L 299, 18.11.2003 г., стр. 9.
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Европейския съюз нормалните дейности на въоръжените сили, службите за реагиране 
при бедствия и аварии или гражданска защита, включително например пожарогасенето 
или предоставянето на спешна медицинска помощ на жертви на злополуки, попадат в 
обхвата на Директивата. Това важи дори и когато работата за въпросната служба 
„изисква справяне с обстоятелства, които по своята същност не могат да бъдат 
предвидени“, тъй като „дейностите, с които тя е свързана при нормални условия (…), 
могат, въпреки всичко, да се организират предварително, включително (…) 
работното време на служителите и предотвратяването на рискове за 
безопасността и здравето.“ 1

Според Съда само в извънредни случаи може да се направи изключение от прилагането 
на обичайните правила, предвидени в Директивата, за дейностите на тези конкретни 
служби. Изключенията трябва да се разбират като отнасящи се само за „изключителни 
обстоятелства, при които за правилното изпълнение на мерките, предназначени да 
защитят населението в ситуации, при които общността като цяло е изложена на 
сериозен риск, се изисква служителите, които се справят с такъв вид ситуация, да дадат 
абсолютен приоритет на целите на тези мерки, за могат те да бъдат постигнати. Това 
трябва да се изпълни в случай на природни или технологични бедствия, нападения, 
сериозни злополуки или подобни обстоятелства, чиято критичност и мащаб изискват 
приемането на неотложни мерки за защита живота, здравето и безопасността на 
общността като цяло, мерки, чието правилно изпълнение би било застрашено, ако 
бъдат спазени всички правила, предвидени в [рамковите директиви за здравето и 
безопасността и за работното време].“2

Оперативните разпоредби на Директивата за работното време се отнасят до „работник“ 
(често до „всеки работник“). Това понятие не е определено в самата Директива.

В член 3 от Рамковата директива за здравето и безопасността (89/391/ЕИО), който 
определя приложното поле на Директивата, работник е определен като:

„всяко лице, наето от работодател, включително обучаващите се и чираците с 
изключение на домашните помощници“,

докато работодател е определен като:

„всяко физическо или юридическо лице, което е в трудови отношения с работник и 
носи отговорност за предприятието и/или ведомството“.

Въпреки това в решението си по делото Isère3 Съдът изрази съмнения, че това понятие 
за „работник“ в Рамковата директива за здравето и безопасността трябва непременно да 
се прилага за Директивата за работното време като коментира, че Директивата не 
съдържа такова конкретно препращане.

Съдът също така отбеляза, че Директивата не се отнася и до определенията за 

                                               
1Решение по дело C-52/04 Feuerwehr Hamburg, точка 52. 
2Feuerwehr Hamburg, точки 53–54.
3 Isère, дело C-428/09, точка 27. 
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„работник“, произтичащи от националното право и практика, като прави заключението, 
че се прилага автономно определение на ЕС:

От тази последна констатация следва, че за целите на прилагането на Директива 
2003/88 това понятие [за „работник“] не може да има различно тълкуване съгласно 
всяко национално право, а има самостоятелно, присъщо на правото на Съюза 
значение. То следва да бъде определено съобразно обективни критерии, които 
характеризират трудовото правоотношение с оглед на правата и задълженията на 
съответните лица. Основната характеристика на трудовото правоотношение обаче 
е обстоятелството, че през определен период от време лицето предоставя работна 
сила в полза на друго лице и под негово ръководство, срещу което получава 
възнаграждение (…)1.

В рамките на квалификацията от гледна точка на понятието за работник, която 
трябва да извърши националната юрисдикция, последната трябва да се основава на 
обективни критерии и да направи цялостна преценка на всички обстоятелства по 
делото, с което е сезирана, имащи връзка с естеството както на съответните 
дейности, така и на отношенията между разглежданите страни. (…) ’2

В решението си по делото Isère Съдът постановява, че временно наетият персонал във 
ваканционни и почивни центрове, който е работил на срочни трудови договори, 
непревишаващи 80 дни, очевидно са „работници“, обхванати от приложното поле на 
Директивата. Няма значение, че съгласно националното право техните трудови 
договори са изключени от прилагането на някои разпоредби на Кодекса на труда: „(…) 
следва да се напомни, че Съдът е приел, че с оглед на националното право правното 
естество sui generis на трудовото правоотношение не може да има каквито и да било 
последици за качеството на работник по смисъла на правото на Съюза.“3

Понятието за „работно време“ 

Член 2, параграф 1 от директивата определя като „работно време“ „всеки период, през 
който работникът работи на разположение на работодателя и изпълнява своята 
дейност или задължения, в съответствие с националното законодателство и/или 
практика“.

Съдът посочва, че характерните особености на понятието за „работно време“ изискват 
две условия: от работника или служителя се изисква да присъства физически на 
мястото, определено от работодателя, и да бъде на разположение на работодателя, за да 
може да предостави подходящите услуги незабавно в случай на необходимост4.

Очевидно съгласно белгийския Закон от 14 декември 2000 година относно някои 

                                               
1 Съдът се позовава чрез аналогия тук на своите коментари от 3 юли 1986 г. по дело 66/85, Lawrie-Blum, 
Recueil, стр. 2121, на точки 16 и 17, (относно член 39 ЕО), както и по дело C-138/02, Collins, Recueil, стр. 
I-2703, точка 26). 
2 Дело Isиre, точки 28–29.
3  Съдът се позовава тук на дело C-116/06, Kiiski (2007 г.), Сборник, стр. I-7643, точка 26 и цитираната 
там съдебна практика.
4 Вж. решение от 1.12.2005 г. по дело Dellas и др., точка 48 и цитираната там съдебна практика.
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аспекти на организацията на работното време в публичния сектор, както се тълкува от 
националния първоинстанционен съд в решението, представено от вносителя на 
петицията, понятието за работно време зависи само от втория критерий, а именно 
разположението за работодателя. Следователно изглежда, че белгийското право е по-
благоприятно от самата Директива. Такъв подход е в съответствие с Директивата, тъй 
като последната предвижда минималните изисквания.

В допълнение по делото SIMAP1 Съдът на Европейския съюз постановява при 
запитване от страна на испански съд, че „времето на разположение“, през което от 
лекарите се изисква да присъстват на работното място, трябва да се счита напълно за 
работно време по смисъла на Директивата за работното време. Съдът постановява 
обаче, че дежурствата, при които лекарят е задължен да бъде на разположение, но не е 
задължен да се намира на работното място, не следва да се считат за част от работното 
време, с изключение на периодите, през които той оказва медицинска помощ 
вследствие на получено обаждане. По делото Jaeger2 Съдът потвърждава, че времето на 
разположение, през което работниците трябва да останат на работното място, но могат 
да си почиват, ако не са повикани, трябва също да се счита изцяло за работно време и 
не може да се счита за почивка.

Следва да се отбележи, че решенията на Съда се отнасят не само до времето на 
разположение, изискващо присъствие на работното място, но също така в по-широк 
смисъл до времето на разположение, което изисква присъствие на което и да било 
друго място, определено от работодателя.3

Важно е да се отбележат следните наблюдения, направени от Съда в точка 65 от 
решението по дело Jaeger: Следва да се добави, че както Съдът вече постанови в 
точка 50 от решението по дело Simap, за разлика от лекар в режим на готовност, 
когато от лекаря се изисква да бъде постоянно достъпен, а не да присъства в 
здравния център, лекар, от който се изисква да бъде на разположение на 
работодателя си на мястото, определено от него за целия срок на времето на 
разположение, е предмет на значително по-големи ограничения, тъй като той трябва 
да се отдели от своето семейство и социална среда и има по-малко свобода да 
управлява времето, през което неговите професионални услуги не се изискват. 

Съгласно решенията на Съда мястото, където от работниците се очаква да бъдат във 
времето на разположение за работа, е от значение. Времето на разположение, през 
което със служителя или работника трябва да може да се осъществи връзка, за да може 
да се яви на работа, ако е необходимо, но през което той може да избере дали да бъде в 
дома си или на друго място по свой избор (въпреки че това място все пак трябва да 
бъде достатъчно близо до работното място, за да може бързо да се отзове, ако е 
необходимо), не е нужно да се счита изцяло за работно време. При такова положение 
единствено времето, „свързано с действителното предоставяне на услуги“, следва да се 
счита за работно време. Изглежда, че при такова положение следва да се прилага точка 
50 от решението по делото SIMAP, тъй като работникът може „да разполага без 

                                               
1 Дело C-303/98.
2 Jaeger, дело C-151/02, решение от дата 9 септември 2003 г., точки 60 и 61. 
3Вж. например Jaeger, точки 63, 65, 69.
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ограничения с времето си и да се занимава със собствените си интереси“ до 
призоваването му да се включи в работата. Петицията се позовава на 168 часа време на 
разположение у дома или на друго място по желание на работника. Службите на 
Комисията все още нямат никаква информация относно продължителността на времето, 
прекарано на работното място или в действително предоставяне на услуги (времето, 
което съгласно Директивата, следва да се счита за работно време).

Заключения

Пожарникарите, наети от публични органи, попадат в обхвата на Директивата. 
Съгласно решението на Съда по делото Isère, решението относно това дали доброволен 
пожарникар, както в настоящия случай, е нает от публичния орган, е от 
компетентността на националните съдилища. При вземането на това решение 
националният съд трябва да приложи автономното понятие за „работник“ съгласно 
правото на ЕС, както е посочено в решението по делото Isère, като се вземат предвид 
всички обстоятелства по случая.

Съгласно Директива 2003/88/ЕО цялото време на разположение, когато от работника се 
изисква да остане на работното място, трябва да се счита за работно време. Времето на 
разположение у дома или когато работникът е свободен да остане на място по свое 
желание (дори той да трябва да може да стигне до работното място бързо), обаче, не се 
счита за работно време. От решението на националния съд изглежда, че петицията се 
отнася основно или изцяло до времето на разположение от този последен вид.

Материалът, изпратен от вносителя на петицията, посочва, че съгласно белгийския 
Закон от 14 декември 2000 година относно някои аспекти на организацията на 
работното време в публичния сектор, както се тълкува от националния 
първоинстанционен съд в решението, представено от вносителя на петицията, 
понятието за работно време зависи само от един критерий, а именно разположението за 
работодателя, и не изисква физическото присъствие на мястото, определено от 
работодателя. Следователно в това отношение решението на националния съд попада в 
обхвата на националното право, което излиза извън рамките на минималните 
изисквания съгласно правото на ЕС, както се тълкува от Съда на Европейския съюз.


