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Zadeva: Evropska pobuda za spodbujanje državljanskega udejstvovanja za boljšo podporo 
evropskim prostovoljcem in njihovo zaščito

Direktiva 2003/88/ES o določenih vidikih organizacije delovnega časa določa minimalna pravila o 
varnosti in zdravju delavcev, zlasti kar zadeva največje dovoljeno število delovnih ur in minimalni čas 
počitka, ki ju je treba upoštevati.

Številne evropske države organizirajo civilno varnost na dva načina, tako s poklicnimi kot 
prostovoljnimi gasilci. Slednji predstavljajo približno 3,5 milijona ljudi na ravni EU in temeljijo na 
udejstvovanju državljanov.

S sodbo v zadevi Matzak z dne 21. februarja 2018 je Sodišče Evropske unije v navedenem primeru 
izenačilo belgijskega prostovoljnega gasilca z običajnim delavcem. Glede na obveznosti iz Direktive 
2003/88/ES v zvezi z obveznim največjim številom delovnih ur in minimalnim časom počitka, če bi ta 
sodba postala precedens in če bi se direktiva uporabljala za vse državljane, ki se prostovoljno 
udejstvujejo v ureditvi civilne varnosti, bi bilo očitno nemogoče združiti to prostovoljno udejstvovanje z 
običajno poklicno dejavnostjo. Glede na to, da ima skoraj sedem od desetih prostovoljnih gasilcev 
poleg udejstvovanja tudi drugo zaposlitev, bi to v številnih državah privedlo do konkretnega zaprtja 
služb za prvo pomoč.

Ta sodba ustvarja pravno negotovost in vzbuja dvome o storitvi, ki je bistvenega pomena za več 
milijonov evropskih državljanov. Prav tako spodkopava varnost držav članic in evropsko strateško 
avtonomijo v času, ko sta potrebni bolj kot kdaj koli prej. Hkrati je pomembno spodbujati državljansko 
in prostovoljno udejstvovanje. Koristi tako tistim, ki se zavežejo, kot družbi kot celoti, zlasti zaradi 
svoje družbene povezanosti, pa tudi v luči podnebnih sprememb, s katerimi se soočamo. Te 
prostovoljne zaveze, ki ustvarjajo začetno varnostno mrežo solidarnosti in javne varnosti, bogatijo 
naše družbe.

Države članice so v sklepih Sveta z dne 24. februarja 2022 o ukrepih civilne zaščite v zvezi s 
podnebnimi spremembami pozvale Komisijo, naj spodbuja udejstvovanje civilne družbe pri 
preprečevanju podnebnih sprememb in operativnem odzivu nanje. V ta namen pozivajo Komisijo, naj 
podpre prispevek državljanov k njihovi lastni varnosti in odpornosti ter spodbuja prostovoljne pobude 
za odzivanje na nesreče.

1. Kako namerava Komisija varovati in spodbujati to prostovoljno zavezo v Evropi, ne da bi pri tem 
postavila pod vprašaj Direktivo 2003/88/ES?

2. Ali namerava Komisija predlagati evropsko pobudo o državljanskem udejstvovanju?

Vloženo: 28.6.2022

Rok za odgovor: 29.9.2022


