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СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция № 0462/2019, внесена от Ги Фроман, с френско гражданство, 
относно статута на пожарникарите доброволци във Франция

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията посочва, че пожарникарите доброволци във Франция не са 
признати като част от работната сила. Той твърди, че те не се ползват от нито една от 
разпоредбите на Директиви 89/391/ЕИО, 2003/88/ЕО, 1999/70/ЕО, 97/81/ЕО и 94/33/ЕО.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 11 октомври 2019 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 227, параграф 6 от Правилника за дейността).

3. Отговор на Комисията, получен на 2 март 2020 г.

Директивата за работното време1 урежда някои аспекти на организацията на работното 
време. В нея са заложени редица разпоредби, насочени към опазване на здравето и 
безопасността на работниците. Член 1, параграф 3 от Директивата, във връзка с член 2 
от Директивата за безопасност и здраве на работното място2, се прилага за всички 
сектори на дейност, както публични, така и частни, освен когато особеностите на някои 
специфични дейности на обществени служби, като например въоръжените сили или 
полицията, или определени дейности на службите за гражданска защита, неизбежно 

1 Директива 2003/88/ЕО на Европейския 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 – 19.
2 Директива 89/391/ЕИО на Съвета от 12 юни 1989 г. за въвеждане на мерки за насърчаване 
подобряването на безопасността и здравето на работниците на работното място, ОВ L 183, 29.6.1989 
г., стр. 1 – 8.
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влизат в конфликт с нея. 

Въз основа на съдебната практика на Съда на Европейския съюз3, дейностите, 
извършвани от оперативните екипи в обществените противопожарни служби, 
обикновено попадат в обхвата на Директивата за работното време. Съдът постанови, че 
изключението в член 2 от Директивата за безопасност и здраве на работното място беше 
прието единствено с цел да осигури правилното функциониране на услугите от 
съществено значение за защитата на общественото здраве, безопасност и обществения 
ред в случаи, като например катастрофа, чиято сериозност и мащаб са извънредни, и 
чиято характеристика е фактът, че поради естеството си не се поддават на планиране на 
работното време на екипите от аварийни работници4.

Съдът се произнесе на 21 февруари 2018 г. по дело5, засягащо пожарникар доброволец в 
Белгия, за целите на прилагането на Директивата за работното време, понятието за 
„работник“ получава самостоятелно, специфично за правото на Съюза тълкуване. Съдът 
припомни, че съгласно установената съдебна практика по този въпрос, всяко лице, което 
извършва реални и ефективни дейности, с изключение на дейности, които са толкова 
незначителни, че се явяват единствено странични и допълнителни, следва да се 
разглежда като „работник“. Съдът също определи, че основната характеристика на 
трудовото правоотношение 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.

В гореспоменатото решение по делото Matzak, Съдът заключи, че човек, в 
обстоятелствата, в които се намира г-н Матцак, трябва да се квалифицира като 
„работник“ по смисъла на Директивата за работното време, доколкото от предоставената 
пред Съда информация става ясно, той е бил включен в местната противопожарна 
служба, където е извършвал реални и ефективни дейности под ръководството на друго 
лице, срещу което е получил възнаграждение. Съдът добави, че запитващата юрисдикция 
е тази, която следва да провери дали това е така в настоящия случай. Това действително 
беше потвърдено от „Cour du travail de Bruxelles“ в решение по дело от 20 януари 2020 г. 

Вносителят на петицията посочва, че пожарникарите доброволци във Франция не се 
считат за „работници“ съгласно националното право в страната, и твърди, че в следствие 
на това са лишени от защита, която е абсолютно необходима за тяхното здраве и 
безопасност на работното място. Той твърди, че работниците би трябвало да са 
обхванати от Директивата за безопасност и здраве на работното място, Директивата за 
работното време, Директивата за срочната работа6, Директивата за почасово работно 

3 Дело C-52/04, Personalrat der Feuerwehr Hamburg, ECLI:EU:C:2005:467. 
4 Решение по обединени дела C-397/01 – C-403/01, Pfeiffer and Others, ECLI EU:C:2004:584 
5 Решение по дело C-518/15, Matzak, ECLI:EU:C:2018:82. 
6 Директива 1999/70/ЕО на Съвета от 28 юни 1999 г. относно Рамково споразумение за срочната 
работа, сключено между Европейската конфедерация на профсъюзите (ETUC), Конфедерацията на 
европейския бизнес (UNICE) и Европейския център на работодателите и предприятията, 
предоставящи публични услуги и услуги от общ интерес (CEEP), ОВ L 175, 10.7.1999 г., стр. 43 – 48. 
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време7 и Директивата за младите работници8. Позовава се на член 31 („Справедливи и 
равни условия на труд“), член 33 („Семеен и професионален живот“) и член 35 („Закрила 
на здравето“) от Хартата на основните права на Европейския съюз.

В допълнение, според публично достъпна информация, включително и такава, 
публикувана от вносителя на петицията на неговия уебсайт, „Tribunal administratif de 
Lyon“ (Административния съд – Лион) в момента разглежда дело, по което пожарникари 
доброволци изискват признаване статута им на работници. Това дело може да повдигне 
въпроса за съвместимостта между френското законодателство, според което 
пожарникарите доброволци не се считат за работници, и френската конституция.

Освен това вносителят на петицията подаде жалба9 срещу Франция пред Европейски 
комитет за социални права на 6 февруари 2019 г. Жалбоподателят твърди, че като не 
признава пожарникарите доброволци за работници и пренебрегва здравето и 
безопасността им на работното място, Франция нарушава Европейска социална харта. 
Жалбата беше приета за допустима на 6 декември 2019 г. и все още се разглежда. 

Заключение

Горепосоченото решение на Съда на Европейските общности по делото Matzak, което 
потвърди установена съдебна практика относно понятието за „работник“ чрез прилагане 
на стандартния критерий, разработен от решението по дело Lawrie-Blum10 през 1986 г., 
не предполага, че всеки пожарникар доброволец в рамките на ЕС автоматично се 
определя като „работник“ за целите на трудовото право на ЕС. Националните съдилища 
са тези, които на първа инстанция решават поотделно за всеки конкретен случай, за който 
са сезирани, като вземат предвид критерия, развит в съдебната практика на Съда, 
отнасящ се по-конкретно до наличието на връзка на подчинение и на възнаграждение за 
извършената работа.

4. Отговор на Комисията (REV I), получен на 24 юли 2020 г.

Коментари на Комисията

В отговор на първите забележки на Комисията относно петицията, които бяха 
предоставени на комисията по петиции през март 2020 г., вносителят на петицията 
предостави допълнителна и актуализирана информация. Той поиска да му бъдат 
предоставени „становището“ или „първоначалният отговор“ на Комисията, за да разбере 

7Директива 97/81/ЕО на Съвета от 15 декември 1997 г. относно Рамково споразумение за работа при 
непълно работно време, сключено между Конфедерацията на европейския бизнес (UNICE), Европейския 
център на работодателите и предприятията, предоставящи публични услуги и услуги от общ интерес 
(CEEP) и Европейската конфедерация на профсъюзите (ETUC), ОВ L 14, 20.1.1998г., стр. 9 – 14. 
8 Директива 94/33/ЕО на Съвета от 22 юни 1994 година за закрила на младите хора на работното място, 
ОВ L 216, 20.8.1994 г., стр. 12 – 20. 
9https://www.coe.int/en/web/european-social-charter/pending-complaints/-
/asset_publisher/lf8ufoBY2Thr/content/no-176-2019-union-syndicale-solidaires-sdis-v-
france?inheritRedirect=false 
10 Решение по дело 66/85, ECLI:EU:C:1986:284. 

https://www.coe.int/en/web/european-social-charter/pending-complaints/-/asset_publisher/lf8ufoBY2Thr/content/no-176-2019-union-syndicale-solidaires-sdis-v-france?inheritRedirect=false
https://www.coe.int/en/web/european-social-charter/pending-complaints/-/asset_publisher/lf8ufoBY2Thr/content/no-176-2019-union-syndicale-solidaires-sdis-v-france?inheritRedirect=false
https://www.coe.int/en/web/european-social-charter/pending-complaints/-/asset_publisher/lf8ufoBY2Thr/content/no-176-2019-union-syndicale-solidaires-sdis-v-france?inheritRedirect=false
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на коя дата е била приета позицията на Комисията, изразена в кореспонденцията ѝ с 
комисията по петиции от 2 март 2020 г. Също така той иска Комисията да образува 
производство за установяване на нарушение срещу Франция за това, че не е 
транспонирала в полза на пожарникарите доброволци директивите за защита на техните 
безопасност и здраве. 

Забележките на Комисията от 2 март 2020 г. представляват нейната официална позиция 
по въпроса. Преди тази дата Комисията не е приемала никаква позиция или становище 
във връзка с петицията, следователно не може да предостави на вносителя подобна 
позиция или становище. Датата, на която забележките на Комисията са били 
предоставени на комисията по петиции, а именно 2 март 2020 г., няма връзка с факта, че 
решенията на Административния съд в Лион, на които вносителят се позовава, са били 
постановени на 27 февруари 2020 г., т.е. няколко дена по-рано. 

В допълнителното си писмо вносителят се позовава основно на решението, постановено 
от Административния съд в Лион на 27 февруари 2020 г. по дело № 1807900, което се 
отнася преди всичко до определянето на пожарникарите доброволци като „работници“ 
за целите на Директивата относно работното време11. Той посочва разминаващите се 
решения по този въпрос на различните съдилища на равнището на Франция и ЕС, поради 
което е необходимо ЕС да се намеси. Това решение на първа инстанция обаче може да 
бъде обжалвано пред административните съдилища на Франция, следователно то не е 
окончателно.

Заключение

Решението12 на Съда на Европейския съюз по делото Matzak не предполага, че всеки 
пожарникар доброволец в рамките на ЕС автоматично се определя като „работник“ за 
целите на трудовото право на ЕС. На първо място националните съдилища са тези, които 
носят отговорност за разглеждането по същество на всеки конкретен случай, за който са 
сезирани, като вземат предвид критериите, развити в съдебната практика на Съда на 
Европейския съюз, които се отнасят по-конкретно до наличието на връзка на подчинение 
и на възнаграждение за извършената работа.

5. Отговор на Комисията (REV II), получен на 16 април 2021 г.

Коментари на Комисията

В отговор на втория набор от забележки на Комисията относно петицията, които бяха 
предоставени на комисията по петиции през юли 2020 г., вносителят на петицията 
изрично изиска отговор на два важни според него въпроса, които са останали без отговор. 
На първо място той отправя запитване дали транспонирането на директиви от страна на 
държавите членки, по-специално на Директивата за работното време13, Директивата за 

11 Директива 2003/88/ЕО на Европейския 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 – 19.
12 Решение по дело C-518/15, Matzak, ECLI:EU:C:2018:82.
13 Директива 2003/88/ЕО на Европейския 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 – 19.
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младите работници14. Директивата за срочната работа15 и Директивата за почасово 
работно време16, трябва да обхваща пожарникарите доброволци, особено във Франция, 
и дали на пожарникарите доброволци на възраст под 18 години могат да бъдат възлагани 
същите задачи като на професионалните пожарникари, които трябва имат навършени 
поне 18 години. На второ място той пита дали фактът, че пожарникарите доброволци се 
считат за работници в съседни на Франция държави членки, но не във Франция, отговаря 
на принципа на свободно движение на работници в Съюза.

Както бе посочено в предишните коментари на Комисията относно тази петиция, Съдът 
се произнесе на 21 февруари 2018 г. по дело17, засягащо пожарникар доброволец в 
Белгия, че за целите на прилагането на Директивата за работното време, понятието за 
„работник“ получава самостоятелно, специфично за правото на Съюза тълкуване. Съдът 
определи по-специално, че основната характеристика на трудовото правоотношение 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.

Гореспоменатото решение по делото Matzak не предполага, че всеки пожарникар 
доброволец в рамките на ЕС автоматично се определя като „работник“ за целите на 
трудовото право на ЕС. Понятието за „доброволец“ не отговаря на фиксиран статус със 
същото значение във всяка държава членка. Напротив, различията в правилата, които се 
прилагат по отношение на доброволците в различните системи в ЕС могат да доведат до 
това някои да се квалифицират като работници, а други – не. Националните съдилища са 
тези, които на първа инстанция решават поотделно за всеки конкретен случай, за който 
са сезирани, като вземат предвид, за случаи, свързани с прилагането на правото на ЕС в 
социалната сфера, критериите, развити в съдебната практика на Съда, отнасящи се по-
конкретно до наличието на връзка на подчинение и на възнаграждение за извършената 
работа.

По отношение на съответствието между статус на работник или доброволец и принципа 
на свободно движение на работници, следва да бъде отбелязано, че понятието за 
„работник“ за целите на свободното движение на работници има самостоятелно, 
специфично за правото на Съюза тълкуване. В тълкуването си на член 45 от Договора за 
функционирането на Европейския съюз (ДФЕС) Съдът установи, че основната 
характеристика на трудовото правоотношение е обстоятелството, че през определен 
период от време дадено лице предоставя работна сила в полза на друго лице и под негово 
ръководство, срещу което получава възнаграждение (вж., в контекста на свободното 
движение на работници, решението по дело Lawrie-Blum, 66/85, EU:C:1986:284, точки 16 

14 Директива 94/33/ЕО на Съвета от 22 юни 1994 година за закрила на младите хора на работното място, 
ОВ L 216, 20.8.1994 г., стр. 12 – 20. 
15 Директива 1999/70/ЕО на Съвета от 28 юни 1999 г. относно Рамково споразумение за срочната 
работа, сключено между Европейската конфедерация на профсъюзите (ETUC), Конфедерацията на 
европейския бизнес (UNICE) и Европейския център на работодателите и предприятията, 
предоставящи публични услуги и услуги от общ интерес (CEEP), ОВ L 175, 10.7.1999 г., стр. 43 – 48. 
16Директива 97/81/ЕО на Съвета от 15 декември 1997 г. относно Рамково споразумение за работа при 
непълно работно време, сключено между Конфедерацията на европейския бизнес (UNICE), Европейския 
център на работодателите и предприятията, предоставящи публични услуги и услуги от общ интерес 
(CEEP) и Европейската конфедерация на профсъюзите (ETUC), ОВ L 14, 20.1.1998г., стр. 9 – 14. 
17 Решение по дело C-518/15, Matzak, ECLI:EU:C:2018:82. 
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и 17, както и, в контекста на Директива 92/85/ЕИО18 на Съда, решение по дело Danosa, 
C-232/09, EU:C:2010:674, точка 39). Следователно за целите на свободното движение 
понятието за „работник“ следва да бъде прилагано във всички държави членки по 
еднакъв начин, за да се изключи възможността дадено лице, което е третирано като 
работник в дадена държава членка, да бъде третирано по различен начин при 
преместване в друга държава членка. Целта на самостоятелното, и поради това единно, 
тълкуване на понятието за „работник“ изключва възможността дадено лице, желаещо да 
работи в държава членка, различна от неговата собствена, да е изправено пред пречки за 
свободното движение поради факта, че съответните държави членки имат две различни 
виждания по въпроса дали даденото лице е работник, или не.

Заключение

Допълнителните елементи, предоставени от вносителя на петицията, не променят 
съществено естеството на делото, което Комисията вече е обработила. Следователно 
Комисията запазва позицията, изразена в предходните ѝ две кореспонденции. По 
изложените по-горе причини не съществува универсален отговор на въпроса дали 
националното право, транспониращо Директивата за работното време или другите 
директиви, споменати от вносителя на петицията, трябва да включва пожарникарите 
доброволци в обхвата си. 

Задачите, които могат да бъдат изпълнявани съответно от доброволци и професионални 
пожарникари и условията, изисквани за изпълняване на задачите на доброволец или на 
професионален пожарникар, следва да бъдат определени от държавите членки. Тези 
въпроси не се уреждат от правото на ЕС.

На последно място, националните различия в статуса на пожарникарите доброволци не 
са и не могат да представляват пречка за свободното движение на работници в рамките 
на ЕС.

18Директива 92/85/ЕИО на Съвета от 19 октомври 1992 г. за въвеждане на мерки за насърчаване 
подобряването на безопасността и здравето по време на работа на бременни работнички и на работнички 
родилки или кърмачки (Десета специална директива по смисъла на член 16, параграф 1 от Директива 
89/391/ЕИО), ОВ L 348, 28.11.1992 г., стр. 1 – 7.


