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СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция № 0591/2019, внесена от Ги Фроман, с френско гражданство, 
относно работното време, наложено на професионалните пожарникари, 
и възможното нарушаване на законодателството на ЕС

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията твърди, че професионалните пожарникари от 
противопожарната служба на департамент Рона и град Лион (Service d’Incendie et de 
Secours du Département du Rhone et de la Metropole de Lyon (SDMIS) са били помолени в 
края на 2018 г. да работят при работно време, което не е в съответствие с Директива 
2003/88/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 4 октомври 2003 г. относно някои 
аспекти на организацията на работното време.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 14 ноември 2019 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 227, параграф 6 от Правилника за дейността).

3. Отговор на Комисията, получен на 28 април 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 

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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специфични дейности на обществени служби, като например въоръжените сили или 
полицията, или определени дейности на службите за гражданска защита, неизбежно 
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 е постановил, 
че изключението в член 2 от Директивата за безопасност и здраве на работното място е 
прието единствено с цел да осигури правилното функциониране на услугите, които са от 
съществено значение за защита на общественото здраве, безопасност и обществения ред 
в случаи, като например бедствие, чиято сериозност и мащаб са извънредни, и за които 
е характерен фактът, че поради тяхното естество, работното време на екипите от 
аварийни работници не може да бъде планирано4.

Съгласно член 17, параграфи 2 и 3 от Директивата за работното време се допуска 
дерогация от няколко от разпоредбите5 на Директивата при различни обстоятелства, 
включително и в случаите на дейности, при които е необходима непрекъснатост на 
услугите или производството, по-специално пожарната служба и гражданска защита. 
Такива дерогации могат да бъдат приети чрез закони, правилници, административни 
разпоредби или колективни договори, при условие че съответните работници се 
компенсират с равностойни периоди за почивка или че в изключителни случаи, когато 
по обективни причини не е възможно съответните работници да бъдат компенсирани с 
равностойни периоди за почивка, на тях се осигурява подходяща защита.

Вносителят на петицията посочва факта, че на 11 декември 2018 г. Tribunal administratif 
de Lyon (Административният съд в Лион) е постановил със спешно временно съдебно 
разпореждане „référé-liberté“ (спешна процедура за прекратяване на административна 
мярка, която може сериозно да наруши упражняването на основна свобода), че стъпките, 
предприети от компетентните органи6 в отговор на недостига на персонал, при които 
някои професионални пожарникари, вече приключили смяната си, са били 
инструктирани да останат на служба, вероятно биха застрашили правото на защита на 
здравето, което всеки работник има съгласно членове 31 („Справедливи и равни условия 
на труд“) и 35 („Закрила на здравето“) от Хартата на основните права на ЕС. Вносителят 
на петицията твърди, че засегнатите работници е трябвало да работят до 36 
последователни часа7, или 60 от 72 часа, без да им бъде предоставен отпуск като 
компенсиране. 

В горепосоченото решение Административният съд в Лион е счел, че ограничаването на 
продължителността на смените до 24 часа от нормативната уредба, приложима за 
професионалните пожарникари, може да не се прилага в изключителните случаи, 

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 Членове 3 („Междудневна почивка“), 4 („Почивки по време на работа“), 5 („Междуседмична почивка“), 
8 („Продължителност на нощния труд“) и 16 („Референтни периоди“). 
6 Service Départemental-Métropolitain d’Incendie et de Secours du Rhône’ (Противопожарна и спасителна 
служба на департамент Рона и град Лион). 
7 Според вносителя на петицията някои работници, извършващи 12-часови смени, е трябвало да работят 
24 последователни часа, докато други работници на 24-часови смени са били инструктирани да работят 36 
последователни часа.
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предвидени от Съда на Европейския съюз. Съдът е заключил, че приложимите 
разпоредби на френското законодателство не са нарушени. 

Заключение

Не може да се изключи, че в някои конкретни непредвидими ситуации, при които 
предоставянето на основни услуги за опазване на здравето и осигуряване на безопасност 
на общността като цяло е изложено на риск, национален съд може да заключи, че 
дерогацията, предвидена в член 17, параграф 2 от Директива за работното време, е 
приложима и на съответните работници може да се предостави почивка, по-кратка от 
това, което обикновено се изисква, при условие че им се осигури подходяща защита на 
тяхното здраве и безопасност.

Тъй като тази оценка трябва да бъде направена от националния съд, който най-добре 
познава конкретната фактическа обстановка на делото, Комисията не е в състояние да 
оспори решението на националния съд, според което компетентните национални органи 
са действали в съответствие със законодателство на Съюза.

4. Допълнителен отговор на Комисията, получен на 26 октомври 2020 г.

През юли 2020 г. комисията по петиции получи писмо от вносителя на петицията. Това 
писмо е отговор на първите забележки на Комисията относно петицията, изпратени до 
комисията по петиции през април 2020 г. В това писмо вносителят прави коментари и 
повдига въпроси във връзка с тези забележки. Вносителят на петицията изрично изисква 
становището на европейските институции относно оспорваната мярка, предприета от 
SDMIS („Service Départemental-Métropolitain d’Incendie et de Secours du Rhône“ 
(Противопожарна и спасителна служба на департамент Рона и град Лион)) на 6 декември 
2018 г., чрез която някои професионални пожарникари, които са приключили смяната 
си, са били инструктирани да останат на работа. Според вносителя на петицията 
засегнатите работници е трябвало да работят до 36 последователни часа или 60 от 72 
часа, без никаква почивка като компенсиране. 

Вносителят на петицията поставя по-специално въпроса дали работодателят е можел да 
намери алтернативни решения за компенсиране на недостига на персонал и ако не, дали 
работодателят е имал право да използва дерогацията от член 17, параграф 2 от 
Директивата за работното време8, без да предостави почивка като компенсиране. 
Вносителят на петицията също така пита дали установената в рамките на дело Feuerwehr 
Hamburg9 съдебна практика на Съда на Европейския съюз, която позволява директивата 
да не се прилага при определени изключителни обстоятелства, отговаря на ситуацията, 
описана в петицията. Вносителят на петицията повдига и въпроса дали предварителното 
планиране на 24-часови дежурства отговаря на Директивата за работното време. 

Както беше обяснено по-горе, вносителят изрично иска, по-специално, становището на 
Комисията относно решението, взето от SDMIS в началото на декември 2018 г. 
Контекстът, в който е взето това решение, се характеризира с недостиг на персонал и 
същевременно с необходимост от повече персонал от обичайното поради провеждането 

8 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.
9 Определение по дело C-52/04, Personalrat der Feuerwehr Hamburg, ECLI:EU:C:2005:467. 



PE650.595v02-00 4/4 CM\1216827BG.docx

BG

на ежегодния празник „Fête des Lumières“, който обикновено привлича многобройна 
публика. 

Комисията обаче не може да коментира съответствието с правото на ЕС, включително 
съдебната практика на Съда на Европейския съюз относно тълкуването на Директивата 
за работното време, по отношение на конкретно решение, взето на местно равнище в 
областта на управлението на персонала. Националните съдебни органи са тези, които 
следва да оценят съответствието на решението, взето от SDMIS, с разпоредбите на 
националното законодателство за прилагане на Директивата за работното време. 

Що се отнася до планирането на 24-часови дежурства за професионалните пожарникари, 
при условие че се спазва принципът на пропорционалност, че целта да се осигури 
непрекъснатост на работата е постигната по задоволителен начин и че правилата на 
Директивата за работното време по отношение на защитата на безопасността и здравето 
на работниците в случай на дерогация от определени разпоредби са спазени, такива 
смени сами по себе си не са несъвместими с директивата. Компетентните национални 
органи са тези, които следва да регламентират и оценят използването на такива 
дерогации, по-специално като надлежно вземат предвид политическите, социалните и 
други съображения и общия контекст, специфичен за всяка държава членка.

Заключение

В конкретни случаи като този компетентните национални органи следва да вземат 
решение по всеки от поставените пред тях въпроси и да предоставят обезщетение, ако е 
уместно. 

При липса на каквито и да било доказателства, че една или повече френски правни норми 
с общо приложение или установена и последователна практика на френските 
административни или съдебни органи нарушават правото на ЕС, няма основание 
Комисията да се намеси в настоящия случай.


