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Европейският синдикален институт (ETUI/ЕСИ) е международна организация с 

нестопанска цел. Институтът изготвя изследвания и организира обучения по ключови 

европейски икономически социални политики . 

 

Департаментът „Условията на труд, здраве и безопасност при работа” на ЕСИ оказва 

експертна помощ на европейските синдикални организации в подкрепа на политическия 

дебат и социалния диалог. Негова основна цел е да допринася за подобряването на 

защита на здравето и безопасността при работа в Европа. 

 

ЕСИ следи отблизо развитието, транспонирането и прилагането на европейското 

законодателство в областта на здравето и безопасността при работа. Към него има 

създадена обсерватория за наблюдение на изпълнението на Европейските директиви, 

която същевременно извършва сравнителен анализ на въздействието на 

законодателството  на Общността върху различните системи за превенция в страните от 

Европейския съюз, като същевременно разработва стратегии за синдикалните 

организации. 

 

ЕСИ осигурява подкрепа за синдикалистите, които са членове на Консултативния 

комитет за защита здравето на работното място в Люксембург. 

 

Институтът извършва изследвания в области като: оценка на риска, 

организация на превенцията, химическите и психосоциалните рискове, 

азбеста, дизайна на работно оборудване, участието на работниците и 

и различията по пола в областта на здравето и безопасността при работа. 

 

Той поддържа също мрежи от експерти по техническа стандартизация 

(Ергономия, безопасност на машините) и химикалите (за изпълнението на REACH, за 

класификация, оценка на риска и граничните стойности на експозиция). ЕСИ е 

асоцииран член на Европейския комитет по стандартизация (CEN). 
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Предговор 
 
Една от целите на Европейския синдикален 
институт (ETUI) е да изготвя анализа и 
информационни материали за повишаване знанията 
относно механизмите на функциониране на 
Европейския съюз, по-специално относно развитието 
на неговите социални политики.  
 

 
Подобряване на здравето и безопасността при работа са едно от най-големите 
предизвикателства пред синдикалното движение. В повечето изследвания, 
разглеждащи очакванията на работниците от синдикалните организации, 
професионално здраве е посочено като основен приоритет. Действията в тази 
област са сложни. Ежедневната работа на синдикатите в предприятията е 
задължителна. Тази дейност се допълва от работа в мрежи за обмен на опит в 
специфични сектори, по конкретни въпроси или за дадена територия. Връзките 
между въпросите на БЗР и останалите насоки от стратегията на синдикатите на 
работното място  (демокрация, равенството между мъжете и жените, защита на 
околната среда, и т.н.) са многобройни. Необходимостта от общи действия на 
наднационално равнище нараства в съответствия с интернационализацията  на 
международната търговия, глобализацията и разширяването на Европейския 
съюз. Всичко това подчертава значението на трансграничното сътрудничество 
между синдикалните организации и необходимостта от разработването на общи 
стратегии. 

По тези причини, настоящото ръководство е предназначено основно за 
представителите на работниците, които отговарят за безопасността и здравето 
при работа, както и за други  синдикалисти, занимаващи се с проблематиката. То 
би било полезно и на всички, заинтересовани от развитието на социалната 
политика на Общността, както и на тези, които се интересуват от теми, свързани с 
превенцията на професионалните рискове. 

Ръководството предоставя преглед на историята, основните участници и 
ключовите инструменти на политиката на Общността в областта на здравето и 
безопасността при работа. Ръководството има за цел да допринесе за по-доброто 
разбиране на тези политики за да позволи по-ефективни действия на европейско 
равнище. 

Представената информация е актуализирана към края на март 2015 г. 
Информационните инструменти на нашия институт, както: Списание HesaMag, е-
бюлетин Hesamail и нашия уебсайт ще ви позволят да следите редовно 
развитието в тази област. 
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Глава 1 

Исторически преглед – дългият и противоречив път 
(1958-2004) 
 

Европейският съюз бе създаден след Втората световна война в резултат от 
процеса на сближаване между отделните европейски държави. На 18 април 
1951 г., с Договора от Париж за 50-годишен период е създадена Европейската 
общност за въглища и стомана (ЕОВС), този период приключи през юли 2002 г. 
Шестте държави- основателки на Общността са: Западна Германия, Белгия, 
Франция, Италия, Люксембург и Холандия. През следвоенния период 
въглищните мини и стоманодобивната промишленост имат основна роля в 
икономическото възстановяване. 

През 19957, същите шест държави инициират създаването на две 
общности. На 1 януари 1958 влизат в сила двата Договора от Рим. С единият от 
тях се създава Европейската общност за атомна енергия, позната като Евратом, 
а с другият договор се създава  Европейската икономическа общност (ЕИО), или 
„Общия пазар”. 

 Евратом е европейска наднационална организация на секторно 
равнище. Основната му цел е да способства за бързото развитие на ядрената 
енергетика, условие, който да допринася за повишаване на стандарта на живот 
в държавите-членки. Европейската общност за атомна енергия е отделен правен 
субект, част от Европейския съюз и работи с неговите институции. 

EИО има много широка област на действие, обхващаща всички сектори 
на икономиката. Извършените промени в Договорите за създаването и 
функционирането на ЕС, развитието и разширяването  на Общността, доведоха 
до създаването на обединението, което  сега представлява Европейския съюз. 

През 1965 г. трите общности се обединяват. Въведен е термина 
„Европейски съюз", като това става на 1 ноември 1993 г. с влизането в сила на 
Договора от Маастрихт. Европейският съюз заменя Европейската общност за 
въглища и стомана (ЕОВС), която престава да съществува от юли 2002 г. 

Първоначално създаден от шест държави-основателки, Европейският 
съюз е разширяван няколко пъти. Първото разширение е осъществено през 
1973 г. с присъединяването на Дания, Ирландия и Обединеното кралство. Най-
значителното разширение е извършено през 2004 г., когато ЕС нараства от 15 
на 25 държави- членки. По-голямата част от новите държави-членки са от 
бившия съветски блок. Понастоящем ЕС има 28 държави-членки. 

В момента се водят преговори за евентуалното присъединяване на 
различни държави. Към март 2015г.,страните-кандидатки са Албания, 
Македония, Черна гора, Сърбия и Турция. Още две страни се считат за 
потенциални кандидатки. Това са Косово и Босна и Херцеговина. В контекста на 
преговорите за присъединяване към Европейския съюз, заинтересованите 
държави  постепенно интегрират националното си законодателство относно 
здравословните и безопасни условия на труд, съгласно правилата на ЕС.  

 
 
1. В следващия текст, когато терминът "Договор от Рим" се използва без по-нататъшно разяснение, 

той се отнася до Договора за създаване на Европейската икономическа общност. Другият Договор от Рим  по-
нататък ще бъде наричан "Договор за Евратом". 
 

 
 

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82_%D0%B7%D0%B0_%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B0_%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0_%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82
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Освен това, през 1992 г. със страните от Европейската зона за свободна 
търговия беше сключено Споразумение за създаване на общо Европейско 
икономическо пространство,Споразумението бе отхвърлено от Швейцарците на 
референдум. В момента то включва Исландия, Лихтенщайн и Норвегия. В тези 
страни, директивите на ЕС за здравословни и безопасни условия трябва да 
бъдат транспонирани и правилата, регулиращи пазара на работно оборудване и 
химикали трябва да се прилагат.В Швейцария, няма изискване за 
транспониране на тези директиви, но на практика, част от правилата на 
Общността за здравословни и безопасни условия са включени в 
законодателството на доброволна основа. 
 

   Здравето и безопасността при работа в Европейската общност за въглища и 
стомана (ЕОВС) и Евроатом 

   Член 3 от Договора за създаване на Европейската общност за въглища и стомана 
(ЕОВС) предвижда « подобряване на условията на живот и работа на работещите, 
което да води до подобряване във всеки един отрасъл». Тази обща разпоредба не 
предполага законодателни правомощия, освен в някои специфични области: ЕОВС 
има права да се намесва когато равнищата на заплащате са ниски и следователно те 
водят до по-нисък стандарт на живот на работната сила, и когато тези ниски заплати се 
прилагат за продължителен период с цел икономическо приспособяване или 
конкуренция между предприятията. Въпреки че, мисията на ЕОВС бе да насърчава 
технико-икономическите изследвания (Член 55 от Договора за ЕОВС), тези изисквания 
би следвало да се отнасят и за безопасността при работа. Един ден след бедствието в 
Марсинел, Белгия (на 8 август 1956), при което загинаха 262 миньори, Съветът на 
министрите на ЕОВС създаде постоянен орган за безопасност в мините. Този орган 
след това разшири своята дейност върху всички предприятия в добивната 
промишленост. През 1964 г. ЕОВС създаде комисия за безопасност и здраве при 
работа в стоманодобивната промишленост. Здравето и безопасността при работа са 
предмет на разглеждане от много програми и научни изследвания, свързани с 
хигиената, ергономията и трудова медицина. Понастоящем в Европейският съюз 
специализирана тристранна експертна трупа към Консултативния комитет по 
безопасност и здраве при работа. ("Люксембургски комитет")разглежда въпросите на 
БЗР в добивната промишленост. 

  Договорът за Евратом съдържа специална глава, посветена на защитата на здравето 
на населението и работниците срещу опасности, причинени от йонизиращите лъчения. 
В този смисъл, основните стандарти са регламентирани. Първите стандарти са 
регламентирани в няколко Директиви (от 2 февруари 1959 г).Оттогава, те са изменяни 
многократно и в момента референтния текст в сила е Директива 2013/59/Евратом. 
Приемането на законодателните норми на Евратом не преминава през същите 
процедури, както тези на обвързващите норми на Европейския съюз. Това намалява 
възможностите за влияние от страна на синдикатите. Правилата за защита на 
работниците, определени от Евратом обикновено игнорират системата на 
индустриални отношения в дружества. В тях няма предвидена процедура за участие и 
консултиране на работниците. Работниците се разглеждат само като обект на защита,  
информиране и обучение. Това е отражение на технократската и авторитарна 
концепция за превенция. Съществуването на колективно представителство на 
работниците се споменава в законодателството н Евратом само веднъж. Става дума 
за възможността компетентните органи на всяка държава-членка да издават специално 
разрешително, което дава възможност на компаниите да надвишават максималната 
доза на облъчване на работниците за ограничен период от време и за някои 
определени работни места.(Член 52 от Директива 2013/59 Евратом). При 
производството на ядрена енергия, структурата на заетостта създава особено високи 
условия за уязвимост за работниците, особено при някои  под-изпълнители, които са 
изложени на най-опасните експозиции. За съжаление, обществените правни норми 
прекалено много обвързват  задължителната защита на здравето на работещите с 
отделните индивидуални дози на експозиция. Този подход поставя работниците в 
предприятията подизпълнители пред неприемлива дилема. Поради тази причина те се 
опитват да запазят работните си места като мамят при използването на дозиметрите 
ио поставят здравето си на риск, или те спазват правилата и се третират като 
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"изгорели работници", които само веднъж са достигнали максималните експозиции на  
годишна база. 

  
   За повече информация: Mengeot M.-A. (2012) Атомът ежедневието на работниците - 

срещу рисковете на ядрената технология, Брюксел, ETUI. 
  Thébaud- Mony A. (2001) Ядрената индустрия: аутсорсинг и принудително подчинение, 

Париж, INSERM. 

 

Еволюцията на Европейските договори  
 
Договорът от Рим 
 

Римският договор се основава на убедеността в положителното влияние на 
конкуренцията, икономическия растеж и социалния напредък. Неговият Член 117 
отразява оптимистичната перспектива за ЕС. Текстът в момента е прехвърлен в 
Член 151 от Договора от Рим (ДСФЕС): "Държавите-членки се споразумяват за 
необходимостта да насърчават подобряването на живота и условията на труд, 
както и за хармонизиране на тези условия между тях.  

Те се надяват, че подобно развитие ще допринесе както за по-доброто 
функциониране на общия пазар,така и за хармонизирането на социалните 
системи и процедурите, предвидени в настоящия договор за сближаване на 
законовите, подзаконовите и административните норми” 

Неяснотата е двойна: политическа и правна. От политическа гледна 
точка, Договорът предвижда за даденост, че няма да има автоматично 
свързване между създаването на общия пазар и изравняването на социалните 
условия в него (това, което икономистите наричат на " ефект на разпростиране"). 
Това мнение се обяснява частично с много специфичния  исторически контекст 
на времето, което наричаме "Тридесетте на достойнството". Това е период в 
историята на Западна Европа, започващ с годините на възстановяване, веднага 
след края на Втората световна война. Той завършва в средата на 1970 години с 
икономическия спад, с нарастването на социалните протести и с бавното 
разпадане на Съветския блок. През този относително кратък период от време, 
либерализмът в държавите- основателки на Европейския съюз е смекчен от 
значителните социални облекчения, а икономическия растеж е основан на 
привилегированото място на труда в глобалното разделение. Това води до 
натрупване на материално богатство, като под постоянния натиск на социалните 
борби се достига до по-малко неравномерно разпределение на създадените 
блага,. в сравнение с това през предходните периоди Този контекст е подкрепен 
също от една култура на компромиса. Това позволява значително развитие на 
социалното осигуряване и институционализиране на колективните трудови 
отношения, както в предприятията, така и в секторите.Концепцията за пълна 
заетост преобладава, за сметка на качеството на заетостта. 

В този контекст, създаването на ЕИО може да бъде анализирано от две 
гледни точки. От една страна - като западно- европейски вътрешен процес на 
помирение и обединение между държавите около един общ проект.. това 
мнение е подкрепено от твърденията за специфичност на Западна Европа, 
която се отличава както от сталинистките режими във съветския блок, така и от 
сложните политически отношение  и противоречия в САЩ. В Европейският 
проект не наблюдаваме големи политически различия между основните 
традиционни политически сили. 

Има напрежение в обема и скоростта на процеса на изграждане (в 
зависимост от това дали се дава приоритет на федерална Европа или на 
националния суверенитет), но конвергенцията по отношение съдържанието на 
европейските политики остава винаги много силна. Една от областите, която 
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поражда голямо напрежение сред държавите-основателки през този първи 
период е общата селскостопанска политика. 

Последвалите събития показват, че обединението на пазара е 
съпроводено с нарастващи неравенства, както между страните-членки на ЕС, 
така и вътре в тях. Реалността е далеч от  "изравняване и подобряване на 
живота и условията на труд" (цел, определена от Член. 117 от Договора от Рим), 
а конкуренцията, освободена от всякакви пречки може да ползва социалните 
условия, както аргумент за промени и за да ги превърне в конкурентно 
предимство. Днес, ние ставаме свидетели на огромни разлики в Европейския 
съюз по отношение на заплатите и на делът на социалните услуги в брутния 
вътрешен продукт.  

Правната неяснотата не се ограничава само до социална главата от 
Договора от Рим. Самите принципи на Договора утвърждават върховенството на 
закона, сведен до икономически функции. Това, което в него е наричано четири 
свободи, е правен израз на конкуренцията между работници, стоки, бизнес и 
капитал. Единствените важни социални достижения, изрично регламентирани 
още в началото на европейската интеграция са в полза на свободното движение 
на работниците и са подчинени на тази логика. Те регулират създаването на 
общ пазар на труда и необходимото последствие: координация на системите за 
социална сигурност. Тези правомощия се упражняват динамично чрез богат 
набор от вторични правни инструменти /3/. Принципът на равното заплащане на 
мъжете и жените също бе приет от икономически съображения за конкуренция. 
Франция, която вече има приети разпоредби за равно заплащане счита, че 
включването им в Договора от Рим компенсира премахването на граничните 
бариери /4/. Франция смята, че ниските заплати на жените в италианската 
текстилна промишленост са неизгодни за френските дружества. В Член 119 от 
Договора от Рим са включени малък на брой изисквания, защото той има за цел 
да предостави само фундаменталната социална рамка, а също така защото 
трябва да избегне нарастването на конкуренцията. Тази прагматична 
загриженост е предизвикала редактирането на този Член и свеждането му 
единствено до обявяване на намерения за първите петнадесет години на 
европейската интеграция 

Ние откриваме същата тенденция за подчиняване на правото на 
икономически функции в значителна част от съдебната практика на Съда на 
Европейския съюз. Независимо дали се отнася до свободното движение на 
работници или до равното заплащане на мъжете и жените, винаги се обръща 
привилегировано внимание на икономическата характеристика на трудовото 
правоотношение по отношение на конкурентоспособността на индивидите в 
условията на пазара на труда. Тази характеристика може да бъде разширена и  
приложима за Общия пазар на труда, особено за свободното движение или при 
предписания към конкретно предприятие да прилага принципа на равно 
заплащане.  

 
2. Това по-егалитарно развитие в историята на капитализма е подробно документирано в Пикети.Т. 
(2013) Капиталът през  двадесет век,Париж, Сьоил. 
3. Терминът "законодателство" се отнася до всички правни норми, приети от европейските институции, 
за разлика от термина "закони ", която се употребява за първичните Договори за създаване и 
функциониране на Европейския съюз, които се договарят и ратифицират от държавите-членки. 
4. С.Жакот. (2014 г.) Равнопоставеността на половете в името на пазара? Възникване на европейската 
политика в областта на равенството между мъжете и жените, Брюксел,д-р ф.н. Питър Ланг. 
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По отношение спазването на колективните права, каквото е например 
правото на стачка, тази дефиниция ги подчинява на необходимостта от оценка 
на икономическите последици и въздействия във връзка със свободното 
движение на капитали и работна сила. 

В Договора от Рим, останалите измерения на трудовото законодателство 
не са регулирани изрично, а където това е направено, то е в посока въвеждане 
на ограничения или намаляване на права (например /5/ правилото „изчакай” по 
отношение на платения отпуск), както и в контекста на конкретни секторни 
политики (транспорт, селско стопанство). Член 117 посочва, че социалните 
функции трябва да се прилагат в съответствие с "процедурите, предвидени в 
настоящия договор." Но на практика се оказва, че няма описана друга 
специфична процедура, извън разпоредбите касаещи свободното движение на 
работници и координацията на системите за социална сигурност. На практика, 
липсата на специфично правно основание в социалната област в продължение 
на повече от петнадесет години доведе само до изготвяне на малко на брой 
сравнителни проучвания, семинари,изявления. Максималното ниво за 
институционална намеса беше възможността да се представят препоръки, които 
обаче имат необвързващи правни последици за държавите-членки. 
 
 
От първата програма за Социални действия към Единния европейски акт 
 
Следователно трябваше да чакаме до 1974 година за да бъде разработена 
първата програма за социални действия. Програмата предвиждаше приемане на 
значителен обем законодателни норми. Договорът не бе променен. Той бе 
интерпретиран за да позволи приемането на социалните директиви. Това бе 
мотивирано с икономическа цел: пълното изграждане на Общия пазар. И тук 
става ясно, че социалните теми имат второстепенно значение. Техните правни 
основания са Член  100 и 235 от Договора от Рим. 
. С Единния европейски акт, влязъл в сила на 1 юли 1987 г., ситуацията се 
промени. Преразглеждането на Договора създаде солидна основа за развитие 
на истинско социално право на Общността. Актът има амбицията да установи  
по-добър баланс между икономическите и социалните разпоредби на Договора. 
За тази цел и съобразно с динамиката на единния пазар, той по свой начин, чрез 
въвеждане на нов Член 118а, "институционализира" изискването за защита  
здравето на работниците. По време на преговорите за Единния европейски акт, 
Дания е страната, предложила тази разпоредба. Дания не искаше конкуренцията 
в рамките на пазара да доведе до отслабване на правилата за безопасност на 
работниците и за защита на тяхното здраве. Тази позиция бе подкрепена от 
Европейското синдикално движение.  

Въпреки това, текстът на Член 118а не е еднозначен. В традицията на 
компромисите, които прави  Европейката общност  "качеството на законите" е 
резултат от политически искания, консолидирани чрез преговори. Всяка 
държава-членка се стреми да наложи своята позиция и своя „отпечатък” в 
окончателния текст, за да може, при необходимост да оспори обхвата на 
приетите текстове. 
 

5. Клаузата standstill  налага принципа на недопускане на регресия: Държавите-членки 
не могат сами да  намалят размера на задължителният период на платения отпуск,който 
в момента е  в сила. 
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В Член 118а е заявено недвусмислено, че законодателната 
хармонизация на условията на труд ще се осъществява чрез Директиви, приети 
с квалифицирано мнозинство. Подобряването на условията на труд е посочено 
като споделена компетентност между Европейската общност и държавите-
членки. Целта за хармонизация може да се постигне единствено чрез 
законодателни процедури – с приемане на закони. Директивите имат за цел 
минимална хармонизация: Държавите-членки могат да запазят или да приемат 
мерки, които осигуряват по-високо ниво на защита на работниците. Подобна 
хармонизация трябва да бъде разглеждана също и "в процеса на 
приложение/изпълнение." Това предполага, в даден момент директивите да  
спомогнат за повишаване качеството на съществуващото националното 

законодателство и че тази юрисдикция следва динамично да извършва 
постепенно повишаване на качеството на общностите правила. 

По отношение сферата на приложение формулировката е малко по-
неясна. Член 118а се отнася до "работната среда". Тази концепция е непозната 
в единадесет от дванадесетте държави-членки. Тя е приложена, съгласно 
концепцията за работна среда на датското законодателство. Тази концепция е 
основана на един много-широк подход към въпросите на здравето и 
безопасността, и има да цел  да покрие колкото е възможно повече рискове, 
причинени от производствени фактори, а не толкова да покрие нематериалните 
рискове, свързани с организацията на работа. Маржът на гъвкавост на 
понятието е подобрен чрез използването на термина "по-специално". Подобна 
еластичност е в полза на по-широко развито определение на тази 
компетентност. Въпреки,че тази социална компетентност е мотивирана от целта 
за защита на здравето на работниците, Член 118а, също съдържа икономическа 
клауза, разписана с двусмислен текст: Приетите на тази основа директиви не 
трябва да предвиждат препятствия "който биха попречили на създаването и 
развитието на малките и средни предприятия." Ако приемем тази разпоредба 
буквално, то всички трудови разпоредби биха могли да бъдат цензурирани. 
Забраната на детския труд би могла да затрудни създаването на малки и средни 
предприятия, които ще използват детски труд. Подобна формулировката може 
да бъде източник на несигурност, може да доведе до оспорване на  
законодателство, далеч от основната цел на първичното право признава, което 
признава необходимостта от подобряване на условията на труд. 

Всички последвали нормативни документи на общността относно 
безопасността и здравето при работа носят белезите на това противоречие. 
Понякога се приемат амбициозни текстове, които надхвърлят изискванията на 
действащото национално законодателство. Такъв е случаят на Директива 90/394 
относно експозицията на работниците на канцерогени. По онова време, нито 
една държава-членка няма прието систематизирано законодателство в тази 
област, и този текст е представлявал безспорен елемент в борбата за 
подобряване на тези рискове. Разбира се, неговото приемане му е било 
улеснено от наличието на Конвенция № 139 на Международната организация на 
труда (1974). Същевременно, трябва да подчертаем, че съществуват 
значителни пропуски в тази нормативната база. Психосоциалните рискове, 
например са регулирани само с две рамкови споразумения, приети от 
европейските социални партньори (виж Глава 7), съдържанието им е скромно. В 
тази област, законодателството на Общността е далеч по-назад от това на 
повечето държави-членки и то със сигурност не допринася за напредък в 
процеса на хармонизиране. Например, правото на Общността не бе в състояние 
да разработи правила за предотвратяване на мускулно-скелетните заболявания. 

6. Решението на Съда на Европейския съюз от 12 ноември 1996 г.- Обединеното кралство срещу. 
Съвета (C-84/94) е от съществено значение за тълкуването на Член 118А. Съдът отказа да отмени Директива 
1993 г. за организацията на работното време. Той отхвърли британските правителствени аргументи, че Член 
118а не осигурява адекватна правна основа за регулиране на работното време. 
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Ефективното предотвратяване на тези заболявания предполага 
преразглеждане на правото на работодателя сам да определя организацията на 
работа. Правото на Общността е ограничено до регулиране на някои отделни 
рискови фактори: уредите за зареждане на батерии, работата с екрани и 
вибрациите. 
 

Безопасността и здравето при работа са фундаментално социално правоl 
Множество международни и европейски правни инструменти признават здравето и 
безопасността при работа  както основно социално право. 
През 1989 г. всички страни-членки, с изключение на Обединеното кралство приеха 
Хартата за основните социални права в ЕС. Нейният Член 19 гласи: "на всеки работник 
трябва да се осигурят  подходящи условия за защита на неговото  здраве и безопасност  
при работа. В тази насока е необходимо да се предприемат непрекъснати и целеви 
действия за хармонизиране на националните законодателства. в областта БЗР. Тези 
мерки трябва да бъдат съобразени най-вече с необходимостта от обучение, 
информиране, консултиране и балансирано участие на работниците относно 
професионалните рискове и мерките, които трябва да бъдат предприети за 
отстраняване или за намаляване на тези рискове. Разпоредбите, които се прилагат за  
вътрешния пазар следва да допринасят за подобна защита. Тази декларация има 
политически характер.Тя не представлява субект за тълкуване от националните закони и 
от европейското  право,тя има приложение единствено в Европейската съдебна 
практика. 
На 7 декември 2000 година, в Ница Европейският съвет прие Хартата на основните 
права на Европейския съюз. Член 31 на Хартата се отнася до здравето и безопасността 
при работа и гласи: 
1.Всеки работник има право на подходящи условия на труд, които опазват неговото 
здраве, безопасност и достойнство. 
2.Всеки работник има право на ограничения относно максималната продължителност на 
труда  и на периоди за дневна и седмична почивка, както и на платен годишен отпуск." 
Вторият текст е по-малко точен и по-малко развит, отколкото първия. Договора за 
Европейския съюз, приет в Лисабон, дава на тази Харта "същата правна стойност както 
на договорите за създаване и функциониране на ЕС"./7:. 
Европейската социална харта е приета от Съвета на Европа, който включва 47 
европейски страни. Различни разпоредби в нея са свързани със здравето и 
безопасността при работа. Освен това, всички страни от Съвета на Европа се 
присъединиха към Европейската конвенция за правата на човека и основните свободи. 
Този втори инструмент не споменава изрично здравето и безопасност при работа, като  
основно човешко право, но много от неговите разпоредби могат да бъдат прилагани в 
случаи на увреждане на здравето, причинени от условията на труд. Конвенцията 
позволява да се заведе съдебна жалба в Европейския съд по правата на човека със 
седалище в Страсбург. През последните години, съдебната практика на този съд 
разгледа няколко случая, свързани със здравето и безопасността при работа. Договорът 
от Лисабон предвижда присъединяването на ЕС към Европейската конвенция за правата 
на човека и основните свободи. Процесът е в ход. 
В международен план, най-важните правни инструменти са Конвенциите на 
Международната организация на труда (МОТ). Много конвенции са свързани със 
здравето и безопасността при работа. Те се приемат на тристранна основа от 
международната конференция на труда, която се провежда всяка година през юни в 
Женева. За да се прилагат на национално ниво, тези конвенции трябва да бъдат 
ратифицирани от съответните държави. Синдикалните организации считат, че всяко 
международно търговско споразумение следва да отразява най-важните конвенции на 
МОТ и да предвижда конкретни механизми за тяхното приложение. Това е от 
съществено значение за предотвратяване на конкуренцията, която е в ущърб на 
основните права на работниците. 

 
 

7. Но с изключения за Великобритания и Полша. 
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Разработването и приемането на законодателните норми относно  здравето 
и безопасността при работа  

 
Европейското законодателство относно здравето и безопасността при работа 
представлява най-големия набор от Директиви по социалните въпроси. В периода 
между 1977 г. и 2013 г., са приети повече от тридесет Директиви. На практика те 
въвеждат задължения за работодателите към техните работници. Тези Директиви 
са една класическа структура на трудовото законодателство, най-вече насочено 
към регламентиране на здравето и безопасността при работа. 

Първите Директиви имат за цел да въведат материално-правни норми, 
които да регламентират обемите на допустимите стойности. Такъв е случаят с 
Директивите,, които определяха гранични стойности или забраниха широкото 
приложение на вредни вещества, например такива като  азбест. Постепенно, 
правото на Общността се разви все повече към онова, което се нарича 
възвратно-постъпателно законодателство /8/, при което Директивите регулират 
много по-систематично най-важните правила (например забраната на азбеста или 
максималното ниво на експозиция на шум), като поставят изискването за 
безопасност във функция с конкретен резултат, който трябва да бъде постигнат 
(запазване на живота и здравето на работниците), като посочват, че този резултат 
трябва да бъде постигнат със задължителни средства, чрез изпълнение на 
специфични процедури (документ за оценка на риска, планирана превенция, 
контрол на здравето, и т.н.). 

 
Тези процедури имат няколко функции, които си взаимодействат и образуват 
система: 
 
1. Те изискват при изготвяне на съответните решения да бъде анализирана и 
отчетена цялата необходима информация. Това дава динамичен аспект на 
превенцията; 
2. Те регламентират дейността на работодателя чрез създаване на строга 
йерархична система от превантивни мерки; 
3. Те ограничават властта на работодателите върху определянето на методите за 
организация на работа, като създават механизми за консултации с работниците 
или с техните представители; 
4. Те установяват процедури за проследяване и наблюдение, такива като писмена 
оценка на рисковете, водене на регистри за инцидентите при работа или за 
работниците, изложени на канцерогени и т.н. 

 
Могат да бъдат разграничени пет етапа в развитието и създаването на  

европейската нормативна регулация относно БЗР.. Тази периодизация не следва 
да бъде разбирана единствено в строго хронологичен ред и граници. Правилата 
на Общността са приемани последователно. При всеки етап могат да се открият 
следи от предходния. 

Първите три етапа (1962-1988) 

Първият етап започва много рано- още със създаването на Общността. На 20 юли 
1962 г. Комисията прима препоръка за трудовата медицина в предприятията, 
следва друга препоръка от 23 юли 1962, която има за цел да хармонизира 
признаването и отчитането на професионалните заболявания в страните от 
Европейската икономическа общност. Ако първият текст в момента вече има само  
историческа стойност, то вторият е бил предмет на по-нататъшно развитие с  

 
8. Г. Teюбнер(1996) Закон и рефлексивност: Самостоятелна работа за изготвяне на справки в 
законите и в организациите, Париж, LGDJ. 
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приемането на нови препоръки от 20 юли 1966, 22 май, 1990 г. и 19 септември 
2003 г. Резултатите от този първи етап не са обнадеждаващи. Например, 
изискването за създаване на отворена система за признаване на професионални 
болести съгласно препоръката от 20 юли 1962 г. не е било въведено дори в 
белгийското законодателство до 29 декември 1990.  

След това, въпросите, свързани с трудовата медицина почти изчезват от 
дейността на Общността между 1966 и 1977. Тази „пауза” съвпада с най-
интензивния период на социална мобилизация за по-добри условия на труд. 
Бавният напредък през този период се осъществява най-вече благодарение на 
развитието на националното законодателство в много държави-членки и чрез 
дебатите, които се провеждат в рамките на Международната организация на 
труда.По време на този етап на бездействие, обаче има едно изключение в 
конкретен отрасъл, свързано с уеднаквяването на условията за конкуренция. Това 
е транспортния сектор, в които откриваме приети първите два задължителни 
инструмента, които оказват въздействие върху здравето и безопасността при 
работа: Регламент 543/69/ЕИО на Съвета от 25 март 1969 г. хармонизира 
социалните разпоредби в областта на транспорта и Регламент 1763/70/ЕИО 
въвежда система за контрол (тахограф) в автомобилния товарен транспорт. 

В края на 1970-те започва третият етап,който се фокусира върху 
индустриалната хигиена. Неговата начална точка може да се определи точно. 
Това е скандал, който избухва около експозицията на работещите на винило 
хлоридов мономер, вещество, широко използвано при производството на 
пластмаси. Основните заинтересовани индустриални групи остават скрити за 
публичните власти, както в Европа,така и в Съединените щати, но събраните 
данни доказват по безспорен начин, че излагането на работниците на това 
вещество причинява ракови заболявания /9/. Комисията веднага дава приоритет 
на развитието и приемането на обвързващи правни инструменти. Това 
законодателно развитие е оправдано с две съображения: защита на здравето на 
работниците и равни условия за конкуренция между фирмите. 

След 25 Юли, 1977, т.е. след приемането на Директивата за 
необходимостта от замервания на работното място  приоритет на ЕС става 
определянето на задължителни гранични стойности за експозиция. Те са предмет 
на Директива 78/610/ЕИО на Съвета от 29 юни 1978 г. относно мономера винил 
хлорид. Тази Директива, съдържа една необичайна разпоредба в контекста на 
законодателството, прието въз основа на Член 100 от Договора от Рим. Тя 
формулира минимални изисквания. Държавите-членки имат право да приемат по-
строги мерки за осигуряване на превенцията на работното място. Традиционно, 
Член 100 от Договора от Рим е бил ползван за да се постигне пълна 
хармонизация. Тук можем да видим как една специфична цел може да повлияе 
върху трудовото законодателство, като налага различна логика, различна от тази, 
която преобладава при правилата на движението на стоките. Най-слабият 
елемент от тази Директива се отнася до трудовата медицина Тя предвижда 
задължение да се извършват редовни медицински преглед на работниците, но не 
въвежда  задължение за държавите-членки да събират, обобщават и анализират 
данните, получени от тези прегледи. За производството на пластмаси тези 
медицински прегледи не са новост, но събираните данни не са били съобщавани 
на обществените органи. В Директивата не е предвидена никаква форма за 
колективен контрол от страна на работници върху начина на  оценка на риска и на 
съответните превантивни мерки и биологични агенти. 

 
9. Р. Ливоск (1997) Наука, право и стандартите за безопасност: казуса на професионалното 

заболяване, британски вестник Закон и общество, 6 (2), 172-199; М. Софрити и др. (2013 г.) Винилхлоридът: сага 
на секретност и закъснелите поуки от ранните предупреждения (изд.): Наука, предпазни мерки, иновации, 
Копенхаген, Европейската агенция за околна среда, стр. 179-202. 
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Крайъгълният камък на европейската рамка за хармонизиране на 

индустриалната хигиена е Рамкова директива 80/1107/ЕИО на Съвета от 27 
ноември 1980 г. относно рисковите елементи при работа с  химически, физически 
задълженията, определени в нея да се спазват толкова дълго, колкото те са 
„разумно осъществими ". Подобна формулировка е чужда на правната система на 
повечето държави-членки. тя съществува само във Великобритания и Ирландия, 
където е тълкувана като разпоредба, която уточнява, че задълженията на 
превенцията трябва да се калкулират след изчисления на принципа "разходи-
ползи". Тази формулировка вече не е валидна, тя не е ползвана в по-късните 
етапи от развитието на европейското законодателство. Подобни клаузи 
съществуват в законодателство на страните, които се присъединиха към ЕС след 
1992: Финландия, Малта и Кипър. Единствената страна, която поддържа клаузата 
за "разумно осъществими" в традиционната си интерпретация е Великобритания. 
Други страни или  отмениха или дефинираха наново тази клауза под някакви 
условия, съобразени с Рамковата директива от 1989 г.или я сведоха до термина 
„извънредни обстоятелства”. 

Рамковата директива от 1980 г., посочва, че Европейската общност 
трябва да приеме своя програма за въвеждане на задължителни ограничения. 
девет химически агента или групи или химикали са посочени като приоритетни. 
Но законодателните промени засягат само два от тях:оловото с Директива 82/605 
/ЕИО и азбеста с Директива 83/477/ЕИО (виж графиката от стр. 40). Още един 
физически агент регламентиран с Директива 86/88/ЕИО на Съвета – това е по 
отношение на шума. Договарянето на всяка от тези директиви бе изключително 
трудно. Водени са продължителни спорове относно разходите, които 
работодателите ще имат при въвеждането на изискванията за тези гранични 
стойности на експозиция. 

Точно на база Директива 80/1107/ЕИО на Съвета е приета и Директива 
88/364/ЕИО на Съвета за забрана на четири ароматни амина. Тази Директива има 
по-широк обхват. Тя въвежда забрани на определени средства или за определени 
дейности. Четирите забранени канцерогени са включени в списък, който  би 
трябвало постепенно да бъде допълван. Но на практика това се превръща в 
лебедовата песен на този период на развитие на европейското законодателство. 
След провала на преговорите по Директивата на бензена, въпросът с 
определянето на задължителните гранични стойности е изоставен, на 16-ти 
декември 1988 е преразглеждана Директива на 1980 г. Оттогава граничните 
стойности на експозиция не са задължителни, а препоръчителни /10/.Ние 
наблюдаваме един парадокс: докато през 1986 г.Договора за първи път посочва 
необходимостта от задължителни инструменти (директиви) за хармонизиране на 
условията на труд, то Парламентът с промените, извършени след 1988 г. 
определя тези изисквания като индикативен диапазон. Определянето на много 
малък брой задължителни гранични стойности ще бъде възобновено много по-
късно, но на база други Директиви (виж стр. 40). Последната стойност на 
задължителен лимит за професионална експозиция е била приета с Директива 
2003/18/ЕО на Съвета от 27 април 2003 г. В нея се определят пределно 
допустимите стойности на професионална експозиция на азбест, но това оставя 
доста висок риска от ракови заболявания. От 2003 г. насам в Европейския съюз 
няма други приети или актуализирани задължителни лимитни стойности, 
независимо от факта, че химическите рискове са водеща причина за смъртността 
на работниците в Европа. 
10. Два списъка с индикативни гранични стойности бяха приети от Комисията въз основа на Директива 80/1107: 
27 агенти, включени в Директива 91/322 / ЕИО на Съвета от 29 май 1991; 23 от тези агента  бяха отново покрити 
от Директива 96/94 / ЕО. И двете директиви по-късно бяха отменени и индикативните гранични стойности ,които 

те определяха бяха включени в Директивата  за  "химическите агенти  98/24 / EC. 
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Четвъртият период : решителен напредък в националните реформи (1989-2003) 

 
Четвъртият етап обхваща периода от 1989 до 2004 г. Това е най-динамичният 
период, който води до приемане на значителен брой законодателни норми, 
както по отношение на броя Директиви, така и по отношение на техния принос 
към националното законодателство на страните-членки. Провалът на 
приемането на програмата за гранични стойности води до парадоксален 
резултат. Този провал позволява на ЕС да направи качествен обрат в 
политиката си по БЗР на база по-амбициозни цели: глобалната трансформация 
на работното място. 

В цяла Европа, тези директиви предизвикват динамика към реформи, 
която допринася за подобрения е различните национални закони. Величината на 
всяка една от тези реформи зависи от социалния и политическия контекст във 
всяка страна. В някои страни е по-трудно и реформата  често се свежда до 
минимално транспониране на текстовете (в случая с Обединеното кралство и в 
голяма степен с Германия). В други страни реформата е цялостна и амбициозна 
(Италия, Испания). Във Франция законодателна реформа е ограничена, но 
съдебната практика претърпя забележителна еволюция през годините след 
скандала с азбеста. В страните от Централна и Източна Европа 
законодателните и регулаторни промени също са значителни. 

До момента Рамковата Директива от 12 юни 1989 остава основния 
елемент на законодателството на Общността в областта на здравето и 
безопасността при работа. Тя включва част от постиженията на социалните 
движения от предишното десетилетие, които поставиха условия на труд в 
центъра на исканията на работниците. В цяла Европа, обединените искания 
помогнаха да бъде възприет компромис на Форд и показаха, че икономическият 
растеж в периода на следвоенния бум се основава на нечовешките условия на 
труд за ниско квалифицираните работници /11/. 

Високото ниво на изискванията на Рамковата директива отчасти се 
обяснява с факта, че тя е договорена паралелно с Директивата за машините, с 
цел да позволи свободно движение на работно оборудване в рамките на общия 
европейски пазар. В този контекст, организациите на работодателите тогава са 
били склонни да направят големи отстъпки. На второ място, рамковата 
директива не е моделирана по националното законодателство на която и да е 
държава-членка. От това произтича и нейната оригинална конструкция. Въпреки, 
че всеки компонент се основава на подобни стандарти от законодателството на 
някоя страна или от международните конвенции, налице е последователно 
усилие, което е допринесло за доброто качество на текста. За съжаление, някои 
формулировки дават възможност на държавите-членки да направят прекомерни 
маневри  при транспонирането (например директивата само загатва за ролята 
на работодателя при наблюдението на здравето на работещите). 

 
11. Виж Ресис, Topсу и Бонейл. (2013) Другата история на следвоенния бум: модернизация и замърсяване - 
предизвикателствата в следвоенна Франция, Париж, Открития. 

12. Ролята на специфичните Директиви, по-конкретно (и, ако е необходимо да се доразвият) за 
организацията на превенцията, създадена съгласно Рамковата директива по отношение на риска, или 
специфичните ситуации. Те също така повишават правната сигурност и осигуряват конкретна методология за 
осъществяване на ефективна превенция. 
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След Рамковата директива са приети деветнадесет специфични 

директиви за покриване на различни рискови фактори и различни категории 
работещи /12/ Критерият, приет за да се разработи директива е или нивото на 
риска или неговата тежест (например канцерогенните агенти, биологичните 
рискове, атмосферните експлозии), или също  размера на експозиция на 
работниците ( например - шум, работа с екран на дисплей, ръчна обработка на 
товари, бременни жени, и т.н.). Някои от тези Директиви са били обект на 
последвали изменения. Други Директиви се отнасят само до здравето и 
безопасността на временни работници и за определен период на работата – 
както за непълнолетните лица. Обхватът на тези текстове е значително по-
малък. Те няман съществен принос към националните законодателства. Като 
цяло, принципите, които те въвеждан, вече съществуват в националното 
законодателство на повечето държави-членки. Тези Директиви са по-скоро 
процедурни елементи, чиято ефективност изглежда ограничена (до конкретен 
вид работа - особено по отношение на временните работници). 

Съществуват и редица други Директиви, предназначени да регулират 
хоризонтални въпроси за БЗР. Най-важната от тях със сигурност е Директива 
93/104 от 23 ноември 1993 година относно някои аспекти на организацията на 
работното време /13/ Прегледът на нейните разпоредби, многообразието на 
правните казуси,както и нейното влияние върху правото на държавите-членки са 
извън границите на настоящата публикация. Преразглеждането на тази 
Директива е обявено  отпреди повече от десет години, то е във фокуса на 
големи спорове с участието на държавите-членки, Съвета, Европейския 
парламент, синдикалните и работодателските организации. Законодателна 
процедура па приемането на тази директива е изключително затруднена след  
неуспешния опит да се  делегира това право на участниците в  европейския 
социален диалог 

Между 1989 и средата на 1990-те години законодателната дейност на 
Общността продължава да се развива с относителна  ефективност. След този 
период този темп е забавен. По този начин, приемането на Директива за защита 
на работниците от рискове, свързани с химични агенти беше забавена с осем 
години на трудоемки преговори, преди да бъде приета през април 1998 година. 
 

 

  За повече информация 
 
  Вогел Л. (1994) Организация на превенцията на работното място: 

първоначална оценка на прилагането на Рамковата директива на ЕС от 1989 г., 
Брюксел, Техническо бюро за здраве и безопасност при работа  

 
 
 
 
 
13. Настоящият текст в сила  е на Директива 2003/88 от 4 ноември 2003 година. 
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Глава  2 

Изгубеното десетилетие на двете комисии Барозо 

 
 
 
 
 
 
Между 2004 г. и 2014 г., по време на двата мандата на Европейската комисия, 
начело с Жозе Мануел Барозу, приемането на нормативни актове в областта на 
здравето и безопасността при работа беше практически преустановено. 

Приети бяха само няколко Директиви,но не имат по-скоро вторичен 
характер, т.е. представляват изменения на предишни директиви и въвеждат 
направени много отдавна предложения. Такъв е случаят с двете директиви за 
физическите агенти, приети през този период: Директива 2006/25/ЕО относно 
минималните изисквания за здраве и безопасност, свързани с експозицията на 
работниците на рискове, дължащи се на физически агенти (изкуствени оптични 
лъчения) и Директива 2013/35 / ЕС относно относно минималните изисквания за 
здраве и безопасност, свързани с експозицията на работниците на рискове, 
дължащи се на физически агенти (електромагнитни полета)/14/ . Процесът на 
приемане на директивите в областта на физическите агенти започна през 1992 г. 
Към вече споменатите,трябва да добавим и Директива 2010/32 / ЕС за 
прилагане на Рамково споразумение за превенция на наранявания с остри 
предмети в болниците и в сектора на здравеопазването, която е резултат от 
провеждания европейски секторен социален. Бяха осъществени и други 
промени, по-скоро насочени към консолидация на текстовете, които не 
променяха същността на Директивите, а водеха до адаптиране към други 
нормативни актове (промяна в правилата за класификация на опасните 
химикали, промени в начина, по който държавите-членки следва да изготвят 
доклади, съгласно изискванията на Директивите). 

По отношение на работното време, на Комисията Барозу се отклони от 
целите на Договора  за непрекъсната хармонизация и предложи изменения на 
Директивата, които водеха до намаляване на достигнати вече социални права. 
За щастие, тези предложения срещнаха сериозна  опозиция от а Европейския 
парламент и не  бяха приети. 

 

 
14. Първата директива по този въпрос бе приета през 2004 г., но тя никога не  влезе в сила. 
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Практическите последици от това законодателно безделие са особено 

сериозни. Двете най-важни предложения, които трябваше да бъдат прието 
засягат сериозни увреждания на здравето, и това се отрази на голям брой 
работещи. И в двата случая, Комисията представяше почти готови предложения, 
които не изискваха сериозни консултации и изменения. Тези предложени 
текстове останаха в чекмеджетата! Първото предложение беше  свързано с 
мускулно-скелетните заболявания, които засягат един от всеки четирима 
работници в Европа, най-вече поради засилването на интензитета на работа и 
поради недостатъчните ергономични мерки. Второто предложение  се отнасяше 
до раковите заболявания  и до репродуктивните рискове (виж карето от стр. 23) 

Този спад в дейността на Комисията по отношение на  професионалното 
здраве не може да бъде обяснен с промени в правните спогодби. Разпоредбите, 
въведени с Единния европейски акт и до мамонта остават в сила. Промените в 
терминологията не засегнаха тяхното съдържание. Ако посоката на политиката, 
приета от Комисията, бе от решаващо значение, то би било погрешно да се 
пренебрегва правното измерение на този дебат. Критериите ставаха  все по-
формализирани и в резултат всяка нова законодателна инициатива ставаше все 
по- трудна, тъй като се въвеждаха изисквания за изготвяне на проучвания на 
евентуалното въздействие, фокусирани върху изчисляване на разходите и 
ползите и от тази гледна точка прехвърляха  административната тежест върху 
бизнеса. Това на практика доведе да съществуването на разлика между 
формулировките на Договора и тяхното практическо приложение. Това 
означава,че от гледна точка на закона, икономическата ефективност заема  
централно място при приемане на критериите за приложение на нормите/15/. 

Тази криза в законодателството на Общността бе част от по-широката 
политика на оспорване на основите на законодателната хармонизация на 
условията на труд. Основният аргумент е икономически: в условията на 
световна конкуренция, високото равнище на стандартите  са неизгодни за 
европейската промишленост /16/ По наше мнение, основната причина е другаде 
Тя е не толкова в отношенията между ЕС и останалия свят, а във вътрешните 
противоречия на Европейския съюз. Хармонизирането на условията на труд се 
счита за пречка за разгръщане на свободната конкуренция на вътрешния пазар. 
В рамките на всяка държава-членка, нарастването на социалните неравенства 
се извършва чрез увеличаване на различията в рамките на заплащането на 
труда. Сред механизмите на фрагментация на равнищата  на защита на 
здравето на работниците, можем да цитираме нарастването на несигурността на 
труда, използването на аутсорсинг за дейности, включващи значителни рискове,  
увеличаването на сегрегацията между мъжете и жените по отношение на 
стандартите за работа- наемането на непълно работно време се превърна в 
норма на заетост на жените в някои от страните на Европейския съюз 
 
 

 
15. Член 118а, въведен с Единния европейски акт е учреден без значителни промени в сегашния член 153 от 

Договора от Рим (ДСФЕС). 

16. Намираме този аргумент в доклада на КОК през 2004 г. за преориентиране на "Лисабонската стратегия". 

Това показва, че идеологията на "по-добро регулиране" не е изключителен патримониум на консервативните 

или либералните политически партии. Вим Кок е бил виден синдикалист, от Холандия, преди да стане първия 

социалдемократ- премиер между 1994 и 2002 година. 
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Бюрократизацията на процеса завземане на решения 

 
Все по-засилващото се формализиране на критериите доведе до нарастващи 
затруднения при представянето на нови законодателни инициативи. 
Непрекъснато, при представяне на предложения за преразглеждане на 
европейското законодателство, бяха въвеждани изисквания за изготвяне на 
проучвания на евентуалното въздействие, фокусирани върху изчисляване на 
разходите и ползите и от тази гледна точка прехвърляха  административната 
тежест върху бизнеса. Но Комисията далеч не е единствената отговорна 
институция за това развитие институция. Съществуваше сближаване между 
всички институции, имащи отношение към законодателния процес (Съвет, 
Парламент и Комисия), въпреки че Комисията често предлагаше по-
революционни идеи,отколкото останалите европейски институции, с 
аргумента,че от инструментална гледка точка, една правна норма трябва да се 
оценява главно въз основа на "дивидентите", които тя би причинила на 
стопанската дейност. От международна гледна точка, този подход бе веднага 
одобрен от Съединените щати, и по-конкретно от президента Роналд Рейгън 
(1981-1989 г.). 

Тази визия, която разглеждаше правните норми изключително в рамките 
за изчисляване на разходите и ползите,засегна дълбоко механизмите на 
вземане на решения в рамките на Европейския съюз. Формално, тристранните 
консултации продължаваха да бъдат провеждани редовно, въз основа на 
Договора. Но действителното въздействие на тези консултации беше 
маргинално. Единственият глас, който Комисията чуваше бе този на 
организациите на работодателите. Комисията използва монопола си на 
законодателна инициатива като своя привилегия. Тя отказа да представи 
предложения за директива и по този начин се предотврати възможността 
Съвета и на Европейския парламент да ги обсъждат. 

В действителност, други механизми и други органи взеха превес над 
процедурите, предвидени от Договорите. Двата мандата на Комисията Барозу 
могат да се характеризират като двусмислен: политическо въздържане от 
страна на Комисията да си поставя амбициозни проекти и нарастване на 
влиянието и властта на бюрокрацията, централизирана около председателя – 
т.е. на практика контролиране на останалите дейности, като част от онова, което 
бе наричано "по-добро регулиране". Без да притежава истински умения в 
различните области, в които трябваше да се намесва, тази нова бюрокрация  
разработила „един пазар” за изгодни частни консултации от определени 
консултантски фирми, които произведоха множество доклади, чието качество на 
анализ е обратно пропорционална на количеството страници в тях. 

Двата най-добри примери за бюрократизация при вземането на решения 
са  Съвета за оценка на въздействието и групата Щойбер. 

Комитетът за оценка на въздействието бе създаден в края на 2006 г. с 
мисия да бъде оценявано предварително всяко предложение за директива, още 
преди то да е официално направено от Комисията. Критериите за оценка бяха 
разработени по изключително неясен начин и позволяваха произволно 
управление на тази процедура. Целият процес на оценка на въздействието се 
характеризираше с липса на прозрачност, която позволяваше на лобистите да 
играят много активна роля и да намаляват ефективната роля на формите за 
консултации, установени от Договорите на Общността. По този начин, Съвета за 
оценка на въздействието е успя да блокира предложението за директивата за 
превенция на мускулно-скелетните заболявания. От правна гледна точка, нищо 
не пречеше на Комисията да не се съобрази с отрицателно становище на този 
орган. Вместо това, на практика, Комисията се възползва от своето право да 
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блокира тази инициатива,като по този начин предотврати възможността на 
единствения пряко избран орган на ЕС - Европейския парламент да вземе 
решение. Преразглеждането на Директивата за канцерогените (виж карето от 
стр. 23) също е напълно блокирано. Една от причините за това блокиране е, че 
Комисията повери  предложенията, които обмисляше на частни консултанти, 
направили скъпи проучвания относно  "разходите и ползите". Когато тези 
проучвания бяха завършени, стана ясно, че изискванията за оценката на 
въздействието станаха още по-строги, така че Комисията вече не разполагаше с 
достатъчно доказателства  за да представи своята оценка. 

Създаването на групата Щойбер през август 2007 г. може да се изучава 
като христоматиен пример  да техники на политически манипулации в областта 
на законодателното регулиране. Първоначално, групата на Щойбер е трябвало 
да бъде само една група от експерти на високо равнище която да преразгледа 
"административните разходи във вече съществуващото законодателство. 
Бизнес интересите са представени много добре - от 15-те члена на групата в 
края на нейния мандат през 2014 г., шест са представители на бизнеса. 
Четирима от останалите са били замесени в консултативни органи на десни 
правителства:работели са за   насърчаване на дерегулацията в Обединеното 
кралство, Германия, Швеция и Холандия. Ясно е,че социалните интереси не са 
били взети предвид от групата Щойбер. Например, той никога не отчете 
отражението на своите препоръки върху задълбочаването на неравенствата 
между мъжете и жените. 

Мандатът на групата Щойбер би трябвало да завърши през 2010 г. и тя 
трябваше да се ограничава до действия, свързани с преразглеждане на 
"административната тежест" на съществуващото законодателство. На практика, 
групата разработи своя стратегия, която далеч надхвърли границите на нейния 
мандат. Благодарене на своите политически връзки, Едмунд Щойбер успя на 
два пъти да удължи срока за работа на групата си - до 31 октомври 2014 г. През 
юни 2014 г. той отправи препоръки, които бяха недвусмислено в посока за де-
регулация. Групата заяви, че благодарение на нейните препоръки ще бъдат 
спестени повече от 40 милиарда евро /17/. Икономическите оценки на групата 
бяха по-скоро  фантазии. Те бяха основани на един изключително простен 
метод. Например, частни консултанти провеждат няколко интервюта с 
ръководителите на предприятията за предполагаемите разходи, свързани с 
изпълнението на различни законодателни разпоредби. След това тези данни се 
обобщават като валидни за декларирани разходи от всички компании от ЕС. 
Няма извършени никакви проверки за да се определи дали данните от тези 
интервюта отговарят на действителността. Единственото "доказателство" се 
състои от безкрайно повторение на едни и същи данни, от прехвърляне на 
цифри от един документ в друг, данните са изчислени по съмнителна 
методология, от която  трудно може да се разбере как те са получени. 

Симбиозата между бюрокрация и консултанти се изразява символично 
във факта, че през ноември 2009г. Едмунд Щойбер стана президент на 
Консултативния съвет на групата Deloitte която получи милиони евро за да 
извърши проучвания със съмнително качество на "административни разходи" на 
законодателството. След това Щойбер напусна този пост, без изобщо да 
обяснява за съществуването на потенциален конфликт на интереси това бяха 
действия, извършени по начин,припомнящ най-лошите традиции на  

 

 
 
17. Членовете на групата Щойбер, представляващи работниците, защитата на опазването на 

околната среда и защитата на потребителите, приемат с особено мнение, което подчертава слабостта на тези 
цифри, ползвани и представени от групата 
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политическия популизъм. На конференция в Брюксел през 2010 г., Щойбер беше 
сниман с голяма ножица как реже червена панделка, която трябваше да 
представлява бюрокрацията,  ..и... всичко е за сметка на бюджета на ЕС! В 
своите речи, Щойбер  играеше роля на воин и християнин: водел кръстоносен 
поход срещу бюрокрацията. В пресата на германската консервативна право, г-н 
Щойбер обикновено се определя като "Европейски цар на борбата с 
бюрокрацията." 

Отстраняването на  Щойбер от европейската сцена на де-регулацията 
беше за много кратък период от време. По-малко от два месеца след края на 
третия си мандат, даден му от Жозе Мануел Барозу, той се завърна под егидата 
на новата Комисия. На 18 Декември, 2014, новият президент на Европейската 
комисия Жан-Клод Юнкер в назначи Едмунд Щойбер за специален съветник по 
въпросите на "по-добрата законодателна регламентация". Това решение 
отправи сигнал за безпокойство, че ще има политическата приемственост между 
новата Комисия и предишните два мандата на г-н Барозу. Даже в едно 
официално съобщение да пресата беше триумфално обявено, че инициативите 
на Комисията в областта на "по-доброто регулиране" ще позволят да бъдат 
спестени 31 милиарда евро. Тези цифри не са базирани на никаква сериозна 
статистическа оценка. Те се основават на същите неконтролируеми 
екстраполации,  които бяха изготвени от частни консултантски фирми за 
„цената” на Директивите. Комисията продължава да мълчи за огромните 
разходи за обществено здраве, които са следствие от блокирането на 
законодателните инициативи в областта на здравето и безопасността при 
работа. 

 
 
 
 
 

 

100 000 починали годишно: те не са законодателен приоритет за Европейската 

комисия ! 
 
Тежестта на парализата, обхванала Европейската общност се илюстрира най-добре при 
управлението на професионалните ракови заболявания, за които самата Комисия 
признава, че причиняват близо 100 000 смъртни случая годишно в ЕС. 
От продължително време е ясно, че настоящата законодателна рамка е неадекватна, 
недостатъчна и се основава на научни познания, датиращи от 1970 г..Вв момента тази 
законодателна рамка напълно пренебрегва ролята на ендокринните  и генетичните 
процеси за развитието на рака. Настоящата директива дори не е в съответствие с 
определението си за вещества, будещи сериозно безпокойство / и посочени в доклада в 
REACH8, защото тя по принцип изключва токсични вещества и тяхното влияние върху 
непродуктивността. А тези вещества оказват сериозно влияние и имат драматични 
последици за работниците и  за  тяхното потомство: проблеми с плодовитостта вродени 
дефекти и изоставане в развитието,рак. 
Настоящото законодателство  определя задължителни гранични стойности за три 
вещества плюс азбеста и оловото,които са  разгледани в отделни Директиви. Тези 
ограничения са много под от изискванията на техническите параметри. Те покриват по-
малко от 20% от действителната ситуация на експозиция на работниците на 
канцерогени. 
 
Опитът показва, че най-опасните ситуации са свързани с продължителността и с 
многократните експозиции, също и с процеса на производство, както е в случая с 
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кристалния силициев диоксид или дизеловите изпарения. Наблюдението на здравето на 
заетите, както е предвидено в Директивата е недостатъчно. Известно е, че има много 
дълъг латентен период между периода на експозиция и развитието на рака. Поради това 
е от съществено значение,  да се предвиди мониторинг на здравето на работниците, 
които са били изложени на експозиция и този мониторинг да се осъществява през целия 
им живот., Това не е предвидено понастоящем в Директивата и тя не се изпълнява 
досега от по-голямата част от държавите-членки. От повече от десет години  
синдикатите и голям брой държави-членки обръщат внимание на Комисията за 
важността на този въпрос. В стратегията за 2002-2007, необходимостта от 
преразглеждане на Директивата е вече признато да факт. За съжаление  за изминалите 
дванадесет години  е осъществен твърде малък напредък. На 28 август 2013 г., бе 
изпратено съвместно писмо от  правителството, синдикатите и работодателските 
организации на Холандия до Комисаря по социалните въпроси. В него се подчертава 
необходимостта от преразглеждане на директивата за канцерогенните  вещества и от 
съществено намаляване на граничните стойности на експозиция на азбест.На  4 март 
2014, Министерствата на труда на Австрия, Германия, Холандия и Белгия съвместно 
изпращат писмо до Комисията с искане за бързо преразглеждане на Директивата за 
предотвратяване на професионалните ракови заболявания. Други правителства също 
открито твърдят, че преразглеждането  на директивата е необходимост. 
 
През месец декември 2014, Европейската конфедерация на профсъюзите също прие 
резолюция, призоваваща за преразглеждане на Директивата относно канцерогените. В 
нея се подчертава,че ЕКП счита за  важно да бъдат определени задължителен гранични 
стойности за експозиция за петдесет особено опасни вещества, на които са изложени на 
много работници. Това е област, в която европейската политика може да придобие 
значителна добавена стойност. Ефективното предотвратяване на професионалните 
ракови заболявания изисква цялостна стратегия, която да включва както вътрешния 
пазар, така и защитата на околната среда, защитата на работниците и на общественото 
здраве. Всички тези въпроси са в основата на компетентностите на Общността. В 
подобна, ключова област, предпочитания от Европейската комисия  израз,че това е  
"меко законодателство" е несъстоятелен. Огромните разходи,свързани с 
професионалните ракови заболявания не се поемат от компаниите, които пораждат тези 
рискове, но от обществото и от жертвите. Следователно, използването на доброволни 
инструменти или на чисто индикативни гранични стойности няма да подобри 
положението. 

 
Дълбоката криза в законодателството ЕС се задълбочи с инициативата 
REFIT/18/, която беше лансирана през декември 2012 г. Тя имаше за цел да 
оцени всички съществуващи законодателни норми ("правото на Европейския 
съюз") и да направи по-трудни новите законодателни инициативи.18 Именно 
инициативите и социалната област, за опазването на околната среда или на 
потребителите. Като претекст беше ползван  вече съществуващия процес за 
оценка на здравето и безопасността, Комисията преустанови законодателните 
инициативи, които бяха  в процес на изпълнение,с което доказа липсата на  
 
 
 
 
 

 

18. REFIТ е съкращение на " програмата на Европейската комисия за пригодност и резултатност на 

регулаторната рамка. Предприемат се действия, за да се опрости правото на ЕС и да бъдат намалени 

регулаторните разходи, като по този начин се допринася за създаването на ясна, стабилна и предвидима 

регулаторна рамка в подкрепа на растежа и заетостта. " 

 

 

 

 



25 
 

 
 

 
полза от "мекото законодателство" и „доброволните” подходи.Първоначално 
мораториума бе със срок до края на мандата на втората комисия на Барозу (1-
ви ноември 2014) /19/. Но Комисията Юнкер  удължи този мораториум за цялата 
2015 година.и от век и половина са характерни за историческия опит в областта 
на здравето и безопасността при работа  . Работодателите много добре 
осъзнават това. Според изследването ESENER, изготвено от Европейската  
Агенция Билбао, и въз основа на извадка от 36 000 фирми се казва,че , 
основният фактор, който кара компаниите да разработват политика за 
превенция е наличието на законодателна разпоредба /20/. Осемдесет и пет 
процента от компаниите твърдят, че спазването на законодателството е мотива, 
което ги кара да действат. В 22 от 27-те страни, този фактор преобладава в 
дадените отговори. Вторият фактор, цитиран най-често, като двигател за 
превантивни действия са исканията от страна на работници и на техните 
представители. Този фактор е посочен  от три от всеки четири фирми. В тази 
връзка, ние трябва да припомним, че половината от работниците в Европа 
нямат регламентирана форма на представителство. Това е най-вече валидно за 
малките и средни предприятия. Но има  практически решения за справяне с този 
проблем. Те включват окуражаващи примери, такива като в Швеция и Италия, 
където представители по ЗБР за работниците са назначавани на териториално 
ниво. 
 
Заместителят на Стратегия за периода 2014-2020 
 

От 1978 г. Комисията приема многогодишна стратегия з на Общността а здраве 
и безопасност при работа . Формата на тези стратегии беше различна "програми 
за действие" между 1978 и 2001 г., следвани от "стратегии" за периода 2002-
2006 г. и 2007-2012. В края на 2012 г. беше обявена новата стратегия за периода 
2013-2020 г.. Към нея бяха отправени подробни предложения както от 
Европейския парламент, като и от Консултативния комитет на Общността, която 
обединява държавите-членки, синдикатите и работодателските организации. 
Комисията закъсня с обработването им и в крайна сметка публикува съобщение 
през юни 2014, чието съдържание бе незадоволително /21/. Това съобщение 
имаше за цел да определи "стратегическата рамка за здраве и безопасност при 
работа." Комуникацията не включване почти никое от конкретните предложения 
на Европейския парламент и на тристранния Консултативния комитет. 

Този документ  трябваше да ръководи действията на европейските 
институции до 2020 г. в три основни оси. Първата ос, избрана от Комисията бе 
се даде приоритет на де-регулацията за малките и средни предприятия, който 
считат ЗБР за административна тежест. Тук целта не е да се подобряват 
условията на труд в тези дружества,а  да се насърчават работодателите, като 
им се осигурят конкурентни предимства чрез намаляване на тежестта на техните 
задължения. Като се имат предвид веригите от подизпълнители, такава 
политика поставя  в своеобразна „спирала на влошаване” условията на труд във 
всички предприятия. 

 

 
19. Официална комуникация на ЕК 2013 (685) окончателен от текст от 2 октомври 2013 година. 
20. Риал Гонсалес Д., Ц. Кокбърн и Ирасторса Х. (2010) Европейско проучване на предприятията относно 
новите и възникващите рискове: управление на безопасността и здравето при работа, Билбао, Европейска 
агенция за безопасност и здраве при работа. 
21. 2014 (332) окончателен текст от 6 юни 2014 г. относно стратегическа рамка на здравето и безопасността на 
ЕС по време на работа (2014-2020 г.). 
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Комисията признава важността на превенцията на професионалните 
заболявания, които за ЕС всяка година. причиняват смъртта на около 160 000 
души Въпреки това, тя продължава да мълчи по въпроса за блокирането на 
двете предложения за директиви, които са в процес на разработка вече повече 
от десетилетие: преразглеждането на директивата, която трябва да се даде 
възможност на по-добра превенция на раковите заболявания, свързани с 
работата и на директивата относно мускулно-скелетните заболявания, които 
засягат всеки четвърти работник в Европа. Най-накрая, Комисията споменава за 
"демографско предизвикателство", породено от застаряването на населението. 
Но Комисията не анализира застаряването като социален процес. 

Въпреки че резултатите от едно европейско проучване за условията на 
труд показва увеличаване на диференциацията между социалните групи. За 
множество категории работници, условията на труд са несъвместими с тяхното 
оставане на работа до навършване на пенсионна възраст. Между 2000 и 2010 г. 
делът на работниците, които вярват, че могат да запазят работата си докато 
достигнат 60-годишна възраст се увеличавал с незначителни темпове - от 57,1% 
до 58,7%. Това е една малка стъпка. Но това се отнася само за служителите. За 
разлика от тях, при работниците положението е влошено. По-малко от 
половината от работниците смятат,че техните условия на труд ще им позволят 
да останат на работа до навършване на 60 години. Сред квалифицираните 
работници това са 52% през 2000 г., срещу не повече от 49,3% през 2010 г. Сред 
нискоквалифицирани работници процентите са 46,2% през 2000 г., а сега те са 
само 44,1% за 2010 г. . Изправена пред тази реалност, Комисията предвижда 
единствено създаване на мрежа от експерти, които да насърчават обмена на 
добри практики и да подкрепят разпространението на информация. Няма 
никаква политическа инициатива, която да е на дневен ред.Тази комуникация 
създава впечатление за колаж от текстове на различни документи, събрани 
заедно, но без логически връзки. Единственото точно понятие, референтно към 
въпросите на БЗР се ограничава до въпроса за защита на майчинството! Работи 
се без взискателност -източниците на информация съчетават произволно 
сериозните и потвърдени данни, такива каквито са на  европейското проучване 
на условията на труд с данни от проучвания на общественото мнение. 

Към момента на изготвяне на настоящата публикация  (от март 2015 г. 
бъдещето на политиката по БЗР на Общността  е неясно. Ако новата Комисия, 
председателствана от г-н Юнкер продължи да прилага политиката на неговия 
предшественик,то целта на хармонизиране на условията на труд ще изчезне от 
хоризонта на европейските политики. Лакмусът за новата политическа 
ориентация ще бъде законодателството за предотвратяване на 
професионалните ракови заболявания. За тази област, Комисията не може да се 
аргументира и позове на враждебността от страна на държавите-членки. По-
голямата част от тях са дали становище за необходимост от по-добро 
законодателство на Общността. Тази позиция е ясно посочена в заключенията 
на Съвета на министрите "Заетост и социални въпроси" от  9 март, 2015. Ако 
законодателното предложение не бъде представено от Комисията преди края на 
2015 г., вероятността за директива да бъде приета по време на мандата на тази 
комисия ще бъде много малка. Тази ситуация ще доведе до "ре- 
национализация" на политиките за професионални превенция на рака с 
предполагаеми огромни разлики в равнището на превенцията и опазването на 
живота на персонала в отделните държави-членки.  
За повече инфорамция 

Л. Вогел и Ван ден Aбеле. (2010) По-доброто регулиране: Критични перспективи, 
Доклад 113, Брюксел, EСИ. 
Ван ден Aбеле. (2014 г.) Инициативата РЕФИТ на ЕС: новата бюрокрация в 
служба на конкурентоспособността, Работен документ 2014-05, Брюксел, EСИ 
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Глава 3 

Институции и агенции 
 
Европейският съюз разполага с изключително разнородни правни инструменти 
за регулиране на здравето и безопасността при работа (БЗР). Единният 
Европейски Акт  (1986) е Договора, в който се  посочва ясно какви са целите и с 
какви инструменти те трябва да бъдат постигнати. 

Целта е хармониране на условията на труд. В сравнение с националните 
бюджети на страните-членки, бюджета на Европейския съюз е много малък По 
тази причина предпочитаният политически инструмент за хармонизиране на 
социалните условия са законовите норми. Европейската законодателна рамка 
принуждава държавите-членки да съобразяват своите цели с тези на общността. 
Те биват допълнени с други средства (социален диалог, фондове за 
сближаване, дефиниране на статистически показатели, и т.н.), но не съществува 
икономически механизъм на преразпределение на ресурсите между държавите. 
На европейско равнище няма "икономическо правителство",което да налага 
силни индустриални политики, няма също планиране на инвестиции или 
съвместно създаване на публични услуги. Затова трябва да бъдат създадени 
законови правила, ако не искаме да останем в рамките на една зона за свободна 
търговия. 

В изпълнение на тази политика, ЕС работи съвместно с държавите-
членки. Това се нарича област на споделена компетентност. Държавите-членки 
са отговорни за определянето на националните им стратегии за здраве и 
безопасност при работа, с цел да се гарантира, правилното транспониране и 
прилагане на съответните директиви на Общността. Публичните мерки за 
стимулиране на ефективната превенция на практика не са подчинени на правото 
на Общността. Дали става дума за инспекциите по труда, или за 
специализираните изследователски институции, или за интеграция между 
здравето при работа и общественото здраве, съществуват много и съществени 
различия между държавите.От друга страна, Директивите се ограничават до 
определянето на минимални изисквания. Това предполага отговорност на 
държавите-членки да съхранят или да приемат такива закони, които да 
гарантират по-висока степен на защита на работниците. Често законодателните 
подобрения, въведени в една страна, могат да бъдат ползвани за съживяване 
на дискусията в ЕС в посока да се постигне целта за напредък с 
хармонизирането. 
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Институции, участващи в законодателния процес на ЕС 
 
Европейската комисия следва да представлява общия интерес на ЕС. Тя играе 
ролята на изпълнителен орган и има монопол върху законодателната 
инициатива. По принцип, в съответствие с член 17 от Договора за Европейския 
съюз, тя трябва да се състои от толкова членове, броя но които съответства на 
две трети от този на страните-членки, но Европейския съвет може да реши да се 
отклони от това правило. Членовете на Комисията се назначават от 
Европейския съвет за срок от пет години. Сегашната комисия, чийто мандат 
започна на 1 ноември 2014 г., се състои от 28 члена, включително на върховния 
представител по външните работи и политиката на сигурност. Съгласно 
възложената им писмено мисия, установена от Председателя, г-н Юнкер, 
шестте вицепрезиденти получиха изключителни правомощия. Тяхната роля е да 
координират групите на Европейските комисари по определени области на 
политиката. По този начин,всяка законодателна инициатива, предложена от 
член на Комисията може да бъде блокирана чрез двоен филтър. На първо 
място, предложението трябва да бъде одобрено от заместник-председателя, 
ръководещ координирането по цялостната политическа рамка. От друга страна, 
то трябва да мине и през одобрението на първия натоварен  за "по-доброто 
регулиране" вицепрезидент. В Комисията за Юнкер това е г-н Франс Тимерманс, 
холандски социалдемократ. Комисарят по социалните въпроси е 
християндемократ от Белгия, г-жа Мариан Тисен. Вицепрезидентът на 
еврозоната и социалния диалог, г-н Валдис Домбровскис е латвиец и 
принадлежи към консервативното-либералната партия. 
 
 

 
Правото на гражданска инициатива 
 
С приемането на Договора от Лисабон бе предоставено право на гражданска 
инициатива (ЕГИ). То позволява на не по-малко от един милион граждани от поне една 
четвърт от държавите-членки на ЕС да се обърнат към Европейската комисия като 
представят предложения за нормативни актове в областите на нейната юрисдикция. 
Организаторите на подобна гражданска инициатива трябва да създадат граждански 
комитет от поне седем граждани на ЕС, живеещи в най-малко седем различни държави-
членки. Те разполагат с една година, за да се съберат необходимите декларация в 
подкрепа на тяхната инициатива. Броят на декларациите в подкрепа трябва да бъде 
верифициран от компетентните органи в съответните държави-членки. След това 
Комисията разполага с три месеца, за да разгледа инициативата и да реши какво 
действие трябва да бъде предприето. 
 
Това право има повече символично, отколкото реално значение, тъй като Комисията 
запазва своя монопол на законодателна инициатива. Въпреки това, правото на 
гражданска инициатива  дава възможност за провеждане на европейски политически 
кампании с  определени  цели. 
 
Условията на приложение на това право са определени с Регламент № 211/2011(ЕС) на 
Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 2011 г. относно гражданската 
инициатива. 
 
Лансиран от Европейската федерация на синдикатите на обществени услуги (EPSU), 
първата инициатива, която събра над 1,9 милиона подписа, се отнасяше до правото на  
достъп до вода за всички. Инициативата Right2Water имаше за цел да се признае 
правото на достъп до вода като основно  човешко право и  противопоставяне на 
превръщането на водата в стока. 
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В отговор на тази инициатива, Комисията публикува на 19 Март 2014 свое съобщение, 
която не даде задоволителни отговори на най-важните въпроси , които бяха повдигнати. 
Според Ян Вилем Гудриан, вицепрезидент на ЕГИ Right2Water, "В реакцията на 
Европейската комисия няма желание и реална амбиция да се отговори адекватно на 
нуждите на 1,9 милиона души."  Също така ЕГИ Right2Water  настояваше за поемане на 
правен ангажимент, че няма да бъдат изготвяни европейски инициативи за 
либерализиране на водоснабдителните и канализационните услуги. По този въпрос в 
съобщението на ЕК няма коментар или информация. Положителен резултата от 
петицията е изключването на водоснабдителните и канализационни услуги на обхвата 
на Директивата за концесиите. Въпреки това, съобщението на Комисията не се ангажира 
изрично да се изключат тези търговски услуги от преговорните процеси, като например 
при преговорите за  Трансатлантическото партньорство  за търговия и инвестиции  
(TПТИ) 

За повече информация 
Интернет страницата на инициативата Right2Water : http://www.right2water.eu/fr  
 

 
По правило, Комисията не разполага с автономна законодателната власт. 

Тя приема предложенията за законодателни текстове, представени до 
Европейския парламент и Съвета и изпълнява правилата на законодателния 
процес. 
Понякога, в специални случаи, Комисията може да одобрява законодателни 
текстове, въз основа на разрешение, дадено от съответния  законодателен акт. 
В терминологията на Договора от Лисабон, тези законодателни актове, приети 
от Комисията, са известни като "делегирани актове" и "актове за изпълнение". В 
областта на законодателството по БЗР подобно развитие  не се среща често. 
Тази процедура е предвидена в член 17 от Рамковата директива от 1989 с цел 
позволяване на адаптации в съответствие с техническия напредък. Като имаме 
предвид, че Рамковата директива формула  основните принципи на превенция, 
малко вероятно е тяхната модификация да бъде направена от "делегиран акт" 
за  адаптиране към техническия напредък. Въпреки това, тази процедура се 
прилага при някои насоки на Рамковата директива. Това са случаите на 
Директива 98/24/ЕО на Съвета относно защитата на работниците от химични 
агенти, при приемането на индикативните гранични стойности на Директива 
2000/54/ЕО относно биологичните агенти и Директива 2013/3 /ЕС за 
електромагнитните полета. Досега Комисията е приела три директиви относно 
пределно допустимите индикативни стойности за професионална експозиция 
(ГСПЕ) и три директиви за изменение на Приложенията към  Директивата за 
биологичните агенти. 

Упражняването на законодателната власт делегирана на Комисията се 
извършва по така наречената процедура  „комитология”. По отношение на 
делегираните актове, Комисията представя своето решение за действие на 
Европейския парламент и Съвета. Те разполагат с ограничен във времето срок  
по някаква причина да се противопоставят на акта или да отменят делегирането. 
При актовете за изпълнение, Комисията следва да продължава да представя 
проекти на комисиите, където има представители от държавите-членки. По 
принцип всички основни актове, които се представят на Комисията и за които тя 
има правомощието да приема законодателство за адаптиране към техническия 
напредък ще бъдат ревизирани постепенно за да бъдат приведени в 
съответствие с новите процедури. 

От 1974 година Европейският парламент /ЕП/ се избира пряко от 
гражданите на ЕС. За текущият мандат, Европейският парламент се състои от 
751 депутати, които са избрани в 28-те страни-членки за период от пет години. 
Броят на депутатите, избрани от страна варира от максимум 96 (за Германия) до 
най-малко шест (за Кипър, Люксембург и Малта). Членовете на Парламента, 

http://www.right2water.eu/fr
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принадлежат към различни политически групи, които имат сътрудници, които  
координират техните действия. За създаване на политическа група трябва да 
има най-малко 25 члена, избрани в най-малко една четвърт от държавите-
членки на Европейския съюз. В момента политическите групи в ЕП са осем на 
брой. Редица депутати са решили да бъдат независим и не принадлежат към 
нито една група. 

Парламентът участва в приемането на законодателството на ЕС, но няма 
право на законодателна инициатива. Подобно ограничение  е изключение  за 
представителните демократични системи. През януари 2013 г. Европейският 
парламент прие с голямо мнозинство (503 гласа за, 107 гласа против, а 72 
въздържали се) резолюция с молба Комисията да представи възможно най-
скоро предложение за Директива относно преструктурирането на 
предприятията. Подобна Директива можеше да създаде за Европейския съюз 
обща законодателна рамка за информиране и консултиране на работниците, за 
прогнозиране и за участие в управлението на преструктурирането. Тя  трябваше 
да обърне сериозно внимание на значителното въздействие на 
преструктурирането върху качеството на условията на труд и здравето на  
съкратените работници, също и на тези, които запазват работата си (т.е.  
"преживелите"). През юни 2013 г. Комисията отхвърли предложението на 
Европейския парламент и просто обнародва една официална комуникация без 
никаква обвързваща сила. 

Парламентарната работа е структурирана в специализирани комисии, 
които обсъждат законодателните инициативи, предложени от Европейската 
комисия, като могат също и да приемат доклади по собствена инициатива. 
Комисията по заетостта и социалните въпроси разглежда въпросите, свързани с 
здравето и безопасността при работа. Гласуването на законодателните 
предложения се извършва по време на пленарните сесии на Парламента. Като 
цяло, измененията се договарят между различните политически групи и по-
задълбочената дискусия се провежда по време на заседанията на комисиите. 
 
 
Съветът на Европейския съюз (наричан понякога на Министерски съвет) е 
представителната институция на държавите-членки. Това е другият основен 
орган за приемане на законодателството на ЕС. При нормалната законодателна 
процедура (която се прилага), той е равнопоставен на Европейския парламент. 
Но за разлика от това, което се случва в парламента, неговите обсъждания не 
са публични. Това не позволява при преговорите предшестващи приемането на 
законодателството на ЕС да се разбере какви са позициите на различните 
правителства, В някои държави-членки, националните закони изискват 
държавните служители да докладват на националния парламент позициите, 
приети на заседанието на Съвета на ЕС. Председателството на Съвета се 
осигурява на принципа на  шестмесечна ротация между държавите-членки. От 
2014 г.бе въведена система, наречена "двойно мнозинство". За да бъде прието 
предложение, то трябва да събере подкрепата на най-малко 55% от държавите-
членки (най-малко петнадесет в Европа на 28) и тези държави представляват 
най-малко 65% от населението на ЕС. Работата на Съвета се подготвя от 
постоянните представителства, които всяка държава-членка поддържа. Те се 
събират в COREPER,  Комитета на постоянните представители. Всички точки от 
дневния ред на Съвета са задължително предварително съгласувани от 
COREPER. Когато в COREPER бъде постигнат консенсус, текста, представен на 
Съвета се счита за приет без обсъждане или гласуване. На практика така се 
приемат между 75% и 80% от текстове. 
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Европейският съвет или Европейската среща на върха е основния 
политически орган на ЕС, той е съставен от държавни глави и правителствените 
ръководители на държавите-членки. Европейският съвет е създаден през 1974 г. 
като неформален форум за дискусии между лидерите на ЕС. С приемането на 
официалния му статут през 1992 г., той стана от 2009 г. една от седемте 
официални институции на ЕС. Заседанията на Европейския съвет са срещи на 
върха, които решават общите политически приоритети и основни инициативи. 
Европейският съвет обикновено заседава четири пъти годишно под 
председателството на постоянен председател. В момента, председателя на 
Европейския съвет е Доналд Туск. Неговият мандат е от 1 декември 2014 г. до 
31 май 2017 г. 
 
Европейският икономически и социален комитет е консултативен орган, 
съставен от голям брой групи по интереси, включително  тези на 
работодателите и на работниците. Това изготвя становища по проекти на 
нормативни актове по отношение на социалните политики на Европейския съюз. 
Той също може да приема становища по собствена инициатива. Няколко пъти 
ЕИСК той прие становища по собствена инициатива по въпроси, свързани с 
здравето и безопасността при работа, особено по отношение на азбеста. 
Неговото становище относно Стратегията на ЕС за периода 2013-2020 отрази 
сериозна загриженост по повод законодателното бездействие на ЕС./22/ 
 
Комитетът на регионите  е консултативен орган, който поддържа връзката 
между отделните  представители на местната и регионалната власти за да ги 
включи в разработването и прилагането на политиките на ЕС. По въпросите на 
БЗР той има по-скоро маргинална роля. 
 
Европейският омбудсман се избира от Европейския парламент. Той извършва 
проверки по жалби, подадени от физически лица или компании за дейностите на 
институциите и органите на ЕС. Той може да посредничи между страните и, в 
случай на провал на преговорите, да формулира препоръка. През 2007 г. 
омбудсманът се намеси по искане на германски гражданин, като поиска от 
Комисията да се намеси по отношение на нарушения на Директивата за 
работното време. Комисията отказала да спази това право на основание, че тя 
планира да промени съдържанието на директивата. Омбудсманът счете, че 
подобно поведение е в противоречие с принципа на доброто администриране 
/23/. Прибягването до омбудсмана също е полезно, когато някоя европейска 
институция откаже да даде достъп до документи, които да проследят процеса на 
вземане на решения. 

 
 
22. Становище на ЕИСК, SOC-512, прието на 11 декември 2014 г. въз основа на доклад от Карлос Тридаде. 
23. Специален доклад на Европейския омбудсман до Европейския парламент във връзка с проект за 
препоръка до Европейската комисия по жалба 3453/2005 / GG, 10 септември, 2007. 
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Европейският съд има за мисия да гарантира спазването на закона при 
тълкуването и приложението на европейските законови разпоредби. Той се 
състои от по един съдия от всяка държава-членка. Трябва да се прави разлика 
между Съда на Европейския съюз и Сметната палата и Съда за обществените 
услуги. Съдиите са подпомагани от девет основни адвоката Те са отговорни за 
изготвянето на правното становище, наречено "заключение" в случаите, в които 
те са сезирани. 

Съдебната практика на Съда на Европейския съюз има съществен 
принос за развитието на правото на Общността в областта на здравето и 
безопасността при работа. Основният принос е по отношение на Рамковата 
директива от 1989 г. на Директива от 1993 г. за работното време и нейните 
последвали изменения. Той също направи тълкуване по повод липсата на 
синхрон между изискванията в периодите за пълна хармонизация на вътрешния 
пазар и националните разпоредби относно здравето и безопасността при работа 
по време, също за различни случаи, химични вещества /24/ и за работното 
оборудване./25/ 

По отношение на рамковата директива, повечето съдебни решения са в 
резултат на процедурни нарушения, по които има заведени дела от Комисията 
срещу държавите-членки, която счита,че има  нередности при транспонирани 
европейски директиви ЕС. За останалите директиви, касаещи здравето при 
работа, както впрочем и за повечето други съдебни решения по социалните 
въпроси, разясненията на Съда по процедурите бяха елемента, който  най-
много допринесе  за развитието на съдебната практика на Съда. Това са най-
вече въпроси, поставени от националните юрисдикции, които, при спор искат от 
Съда той да тълкува правото на Общността. Това на практика  представлява 
проверка за спазването на националното законодателство, съгласно правото на 
ЕС. Бе било полезно синдикалните организации  да разработват по-амбициозни 
правни стратегии за консолидиране на правните постижения, свързани с 
приложението на правото на Общността. 
 
Договорът от Лисабон също така дава нови права на националните 
парламенти на отделните държави-членки (виж по-специално Член .12 от 
Договора от Маастрихт). Институциите на Общността са задължени да им 
предоставят законодателните проекти, като държавите-членки разполагат с 
осем седмици, за да дадат становище или да вземат решение. 

Ако съответствието на даден проект за законодателен акт с принципа на 
субсидиарност бъде оспорвано от една трета от гласовете, отредени за 
националните парламенти ( "жълт картон"), Комисията трябва да преразгледа 
предложението си и да реши дали да поддържа, измени или оттегли въпросният 
акт, като посочи причините за това. Този праг се променя на една четвърт в 
случай на проекти, представени въз основа на член 76 от Договора за 
функционирането на Европейския съюз, за създаване на пространство на 
свобода, сигурност и правосъдие. По отношение на предложения, направи в 
рамките на обикновената законодателна процедура, ако съответствието на 
даден проект на законодателен акт с принципа за субсидиарност се преглежда 
на основание на обикновено мнозинство от гласовете, от квотата на 
националните парламенти ("оранжев картон"), то Комисията е длъжна да 
преразгледа своето предложение.  
 

 
24. Съд на ЕС, Решение от 17 декември 1998 IP Борсана C-2/97, Решение на 11-ти юли 2000 AB, C-473-98. 
25. . Съд на ЕС, Решение от 28 януари 1986 г., Комисията срещу. Франция, C-188/84, Решение от 8 септември 
2005 г., Yonemoto, C-40/04; Решение от 17 април 2007 г., AGM-Cosmet SRL, C-470/03. 
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В случай, че реши да поддържа проекта си, Комисията трябва да обоснове 
позицията си чрез мотивирано становище. 
 
През май 2012 година бе издаден първият "жълт картон" срещу предложението 
на Комисията за уреждане на правото на стачка, което се фокусираше върху 
свободата на предприемачеството  върху свободното предоставяне на услуги 
("Монти II").Европейската конфедерация на профсъюзите критикува факта, че 
предложеният регламент не поставя под въпрос върховенството на 
икономическите свободи, нито ролята на пропорционалността при 
разрешаването на конфликти между тези права и правото на свободни 
колективни действия. Националните парламенти (или камарите на тези 
парламенти) от дванадесет държави.членки /26/ счетоха, че от гледна точка на 
неговото съдържание, предложението не е в съответствие с принципа за 
субсидиарност. Комисията в крайна сметка оттегли своето предложение. 

 
 
 
Специфични органи на ЕС в областта на безопасността и здравето при 
работа 

Консултативният съвет по безопасност и здраве при работа – Люксембург  

 
Консултативният съвет по безопасност и здраве при работа е създаден с 
решение на Съвета на 1974 /27/. Той подпомага Комисията в подготовката, 
изпълнението и оценката на всяка инициатива по отношение на безопасността и 
здравето при работа. 
 
 
Основните дейности на консултативния съвет са: 
 
-   Изготвя становища по проектите за нормативни актове на Общността относно  
     здравословните и безопасни условия на труд и по стратегическите насоки на 
     Европейския съюз в тази област; 

- Извършва обмен на опит между държавите-членки относно техните стратегии 
за превенция и ги насочва към проблеми, в които намесата на  Общността би 
била полезна; 
 

 

 
26. Парламентите,които се противопоставиха на проекта, бяха от следните страни: Белгия, Дания, 
Финландия, Франция, Латвия, Люксембург, Малта, Нидерландия, Полша, Португалия, Швеция и 
Обединеното кралство. 
27. Решение от 22 юли 2003 г. (2003/ C218/01 на Съвета). Това решение отменя предишните 
решения на Комисията, по-специално решения 74/325/ЕИО и 74/326 / ЕИО. 
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- Допринася, заедно с Агенцията в Билбао /28/, за информирането на 
националните администрации, синдикатите и работодателските организации 
относно мерките на Общността, с цел да се улесни сътрудничеството и да се 
насърчат всички инициативи в областта на обмена на опит и създаването на 
кодекси за поведение; 

-    Изготвя становища по програмите на Агенцията в Билбао. 

 
 
В изпълнение на тези задачи, съветът си сътрудничи с други комисии по БЗР, 
като с Комитета на старшите инспектори по труда (SLIC SLIC на английски език) 
и с Научния комитет по гранични стойности на професионална експозиция на 
химични агенти (SCOEL SCOEL или на английски език). Съвета също така 
разглежда взаимодействието между БЗР и регулирането на работата с 
химически вещества (REACH), както и значението и лимитите за техническа 
стандартизация на ЗБУТ. 
 
Съветът се състои от трима пълноправни членове от всяка държава-членка на 
ЕС: един представител на правителството, един представител на синдикатите и 
един представител на организациите на работодателите. За всеки един от 
редовните членове има назначени двама заместника. Заместник-члена трябва 
да присъства на заседанията на комисията в отсъствието на титуляря. 
Членовете и заместник-членовете се назначават от Съвета. На практика, това 
са държавите-членки, които определят избора, който винаги се потвърждава от 
Съвета. Мандатът е три години. Мандатът може да бъде подновяван. 
 
По време на най-динамичния период на законодателното развитие, между 1988 
г. и 2000 г., Съветът изигра особено важна роля в обсъждането на проектите за 
директиви. Много от неговите предложения, бяха включени в тези директиви. В 
този смисъл съветът изигра, до известна степен, ролята на съавтор, въпреки,че 
по-скоро неговата функция  е съвещателна. Но, през последното десетилетие, 
повечето от предложенията, направени от съвета не са приемани от Комисията. 
Така например комуникацията, с която се установи стратегическата рамка за 
2014-2020 не  отчете предложенията на съвета. 

 
Европейската агенция за безопасност и здраве при работа - Билбао 
 
Европейската агенция за безопасност и здраве при работа е европейски орган 
за тристранно сътрудничество, създаден през 1994 г. С решение на Съвета /29/. 
и с основни задачи да събира и разпространява информация по въпросите на 
БЗР. Агенцията, която е със седалище в Билбао, от 2000 г. насам организира 
двугодишни кампании, с цел повишаване на информираността на различни 
заинтересовани страни по конкретни теми на БЗР. Годишната Европейска 
седмица за безопасност и здраве при работа (провеждана всяка година през 
октомври) е кулминацията на тези събития, които могат да включват обучения, 
конференции и работни срещи, конкурси за плакати, филми и снимки, викторини, 
рекламни кампании и пресконференции.Кампанията за 2014-2015 бе 
фокусирана върху психосоциалните рискове. 
 

 
28. Официалното наименование на Агенцията Билбао е "Европейска агенция за безопасност и здраве при 
работа". Тя също така използва абревиатурата EU-OSHA. 
29. Регламент на Съвета (ЕО) № 2062/94 на Съвета от 18 юли 1994 г. за създаване на Европейска агенция за 
безопасност и здраве при работа и Регламенти (ЕО) № 1643/95 и (ЕО) № 1654/2003 Регламент за изменение 
на Регламент (ЕО) № 2062/94 на Съвета от 18 юли 1994 година. 
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ESENER 2010: какво стимулира превенцията? 
 
Анкетното проучване ESENER 2010 обхваща близо 36 000 телефонни интервюта сред 
предприятия от частния и от обществения сектор с най-малко десет работници в 27-те 
държави-членки на ЕС /към момента/, както и Хърватия, Турция, Норвегия и Швейцария. 
Първият интервюираният е шефът или управителят на компанията. Когато се съобщава 
за присъствие на представител по здраве и безопасност на работниците, то този 
представител е интервюиран отделно, така че да се получи двойна представа за това, 
което се случва в дружеството. Въпросите са обхващали управлението на здравето и 
безопасността като цяло, управлението на психосоциалните рискове и участието на 
работниците. 
 Един от поставените въпроси е кой е двигателя за превантивни действия. Отговорите 
са доста хомогенни, независимо от размера на страната или на компанията. Основният 
фактор за фирмите да разработват политика за превенция е съществуването на 
законодателство: 90% от фирмите посочват, че спазването на законодателството е това  
което ги кара да действат. В 22 от 27-те страни този фактор е водещ в отговорите. По 
отношение на психосоциалните рискове, за които законодателната рамка е по- слабо 
развита в сравнение с тази за по-традиционните рискове, законодателство остава 
основната движеща сила за действие (с 63% от отговорите), много по-напред от всички 
останали фактори, чиито резултат е в диапазона от 36% (настояванията на работниците 
и техните представители) до 11% (безпокойство, причинено от високите нива на 
отсъствия). 
Вторият фактор, посочван най-често като двигател на превантивни действия са 
исканията на работниците и техните представители. Това е отговорът, споменат в три от 
всеки четири фирми. Отговорите, обаче, показват по-големи разлики между отделните 
страни: те варират от ниско ниво - 23% в Унгария до максимум 91% във Финландия. 
Аргументите с икономически характер играят само една по-ограничена роля, като: 
изискванията на клиента и грижата за корпоративна репутация (67%), управлението на 
политиката за ограничаване на отсъствията и запазването на персонала (59%) или други 
причини, икономически или свързани с производителността (52%). Натискът, 
упражняван от Инспекциите по труда също се появява като фактор но с по-малка тежест 
(57%), което е разбираемо, поради малкия брой на инспекторите по труда и от там върху 
невъзможността да се извършват постоянни проверки. 
При отговорите за инспекциите по труда се наблюдават сериозни различия: 16% в 
Унгария срещу 80% в Германия. От гледна точка на психосоциалните рискове, натиска 
от Инспекциите по труда е по-слаб: те са споменати само с 15% от фирмите. 
Неадекватността на ресурсите, отделяни от компаниите за превантивни действия се 
размива в тази анкета. Най-честият отговор при идентифицирането на препядствията е 
липсата на вътрешни ресурси, на персонал или на финансови ресурси. Тук също, 
разликите са значителни: в случая - на три при румънски компании за всеки четири - 
срещу една на всяка пета от австрийски компании. 
За повече информация: 
Риал Гонсалес Д., Ц. Кокбърн Х. (2010) Европейско проучване на предприятията относно 
новите и възникващите рискове: управление на безопасността и здравето при работа, 
Билбао, Европейската агенция за безопасност и здраве при работа 
Д. Уолтърс, Уодсуорд Д. и К. Марш (2012 г.) Работниците и тяхното представителство 
при консултациите по безопасност и здраве: анализ на констатациите на Европейското 
изследване на предприятията относно новите и появяващите се рискове (ESENER), 
Билбао, Европейска агенция за безопасност и здраве при работа. 

 
Агенцията създаде Европейска обсерватория за наблюдения на риска с цел 
събиране и анализиране на информация за новите или възникващите рискове, 
свързани с технологичните или социалните промени. В този контекст, през 2010 
г., Агенцията проведе подробна анкета /30/, която се фокусираше върху новите и 
възникващите рискове. Една от основните цели на тази анкета,проведена в 

 30. Европейско проучване на предприятията по отношение на новите и появяващите се рискове (ESENER). 
 



36 
 

 
различни страни бе да се анализират политиките за превенция. Анкети бяха 
проведени отново през 2015 г. за да се провери какви промени са настъпили. 

Значителна част от информацията на Агенция е предоставена от 
националните фокусни точки, които са изградени на тристранна основа. Доброто 
тристранно партньорство в тези центрове е от решаващо значение за това  
информацията да бъде пълна и да не се подценяват проблемите. Тези фокусни 
точки трябва да играят по-активна роля в разпространението на информацията 
до работещите и това трябва да става в сътрудничество със синдикатите. 
Държавните агенции често не са склонни да предоставят информация относно 
нерешените проблеми и пропуските в системите за предотвратяване на риска. 

През последните години, Агенцията разработи програми с научни 
изследвания и обмен на информация и опит по стратегически въпроси, които 
бяха дотогава пренебрегвани от Европейската комисия. Като пример можем да 
посочим изследването на измеренията по пол върху БЗР, работата по 
бенчмаркинга на отражението върху репродукцията на граничните стойности на 
експозиция на канцерогени, мутагени и токсични вещества и широката програма 
от изследвания, свързани със застаряването на работната сила. 

Европейската фондация за подобряване на условията на живот и труд – 
Дъблин 

Европейската фондация за подобряване на условията на живот и  е създадена 
през 1975 /31/ с цел да допринася за подобряването на условията на живот и 
работа. Базирана в Дъблин, тя е една от първите европейски агенции, които са 
създадени за провеждане на научни изследвания в специфични области на 
социалната политика на Европейския съюз. Тя провежда изследвания, 
предоставя данни и анализ за да подпомога  развитието на европейската 
политика, особено в областта на БЗР. 

Тя се управлява от административен съвет, изграден на тристранен 
принцип, който включва представители на правителствата, на работниците, на 
организациите на работодателите от всяка държава-членка на Европейския 
съюз и трима представители на Комисията. Съветът се събира веднъж годишно 
за да  приеме стратегията за изследванията,  работната програма и да разгледа 
прогнозния бюджет. Програмите са резултат от интензивни дискусии в групи, в 
които участват представители на  Съвета и представителите на институциите на 
Европейския съюз. В тези програми, дейността на фондацията е разделена на 
три сектора: индустриални отношения, условия на труд и условия на живот. Към 
нея има изграден Европейски център за мониторинг на промяната (ЕЦМП) и 
Европейска обсерватория на условията  на труд (EurWORK). 

Още от създаването си, Фондацията в  Дъблин осъществява  уникална 
дейност в областта на мониторинга и анализа на условията на труд. 
Европейските проучвания на условията на труд създават необходимата база за  
общността здравна и трудова политика. Често наричано със съкращението на 
английски EWCS, проучването се прави от 1990 г. Той се повтаря на всеки пет 
години. Фондацията ще представи шестото си издание през 2015 г. То ще 
измерва промените, настъпили през двадесет и петте години и ще предостави 
сравнителни данни между различните държави-членки. Това проучване, което е 
започнало само в 12 страни се разпространява постепенно. Шестото проучване 
обхваща 35 държави - 28 държави-членки на ЕС, пет страни кандидатки  

 
31. Регламент на Съвета (ЕИО) № 1365/75 от 26 май 1975. 
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(Албания, Бившата югославска република, Македония, Черна гора, Сърбия и 
Турция), както и Швейцария и Норвегия - което го прави най-изчерпателното 
проучване до момента по отношение на броя на обхванати страни,. Повече от 
43 000 работници ще бъдат интервюирани. Първите резултати ще бъдат на 
разположение преди края на 2015 г. Въпросникът обхваща всички аспекти на 
условията на труд, включително и физическата среда, дизайна на работното 
място, работното време, организацията на работа и социалните отношения на 
работното място.  

Данните, събрани при това проучване са използвани за много аналитични 
доклади, които правят преглед на конкретни теми, като например работното 
време, неравенството между мъжете и жените, проблеми, свързани със 
застаряването на населението или с казуализацията на труда. Секторните 
анализи също бяха публикувани. 

 
 

Европейското проучване на условията на труд през 2010 г.: тревожен ръст на 
неравенствата 

Един от изводите, в резултат от проучването на условията на труд през 2010 г., е 
наличието на множество данни, които показват, че целта за хармонизиране на 
условията на труд  далеч не е постигната. В различни области се наблюдава растящото 
неравенство между държавите, както в рамките на всяка държава, така и между 
различните  социални категории. 

Тези тенденции са обобщени от Томас Амосе както следва: "Общата тенденция далеч 
не е засегната по един и същ начин различните професионални групи: наблюдава се 
намаляване на рисковете при работа за работните места, които са най-изложени на тях; 
успоредно с това неквалифицираните работници са все по-застрашени и положението 
им се влошава от гледна точка на физическото им натоварване и интензивността на 
работата им. Въпреки,че трансформациите в икономиката се стремят да ограничат 
рисковете при физическата работа (чрез промяна на структурата на заетостта), 
относителната стабилност, наблюдавана в проучванията върху европейските условия на 
труд маскират действителността-растящото неравенство в трудовите условия и това,че 
се наблюдават все повече служители  на несигурни работни места или частично заети. 
Очевидно е, че когато напредъкът е крехък, той  и не оказва влияние по един и същ 
начин върху всички заети. "(Амосе, 2015 г., стр. 76). 

За много работници, условията им на труд са несъвместими с оставането им на работа 
до навършване на пенсионна възраст. Този факт е резултат от  кумулативното 
въздействие на различни нарушения в здравето, това обяснява обстоятелството,че по-
малко от 50% от сред работниците смятат, че ще бъдат в състояние да продължат да 
работят след 60-годишна възраст. Това схващане се потвърждава от многобройни данни 
за неравнопоставеност в здравеопазването, които показват едновременно високи 
равнища  на ранна смъртност и на намаляване на очакванията за живот в добро здраве 
на работниците. 
 
Проучването също така потвърждава влиянието на неравенството между мъжете и 
жените. Жените са концентрирани в относително малък брой сектори и дейности и те 
рядко достигат високи позиции в йерархията. Жените формират и  по-голямата част от 
неплатения труд. По отношение на условията на труд, основният фактор, определящ 
неравенството е работата на непълно работно време, която в редица европейски 
страни, се е превърнала в "стандарт заетост" за жените, по-специално за жените, които 
отглеждат деца. 
 
Проучването също показва, че съществува силна корелация между условията на труд и 
заплахите за здравето, като например мускулно-скелетни смущения, главоболие, 
нарушения на съня или психични проблеми. 
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Проучването посочва, че почти половината от работниците в Европа нямат форма на 
колективно представителство. Процентите се различават значително от една държава в 
друга. В северните страни над 80% от работниците имат колективно представителство 
срещу проценти, вариращи между 20% и 30% в Турция и Португалия. 
 
За повече информация: 
 
Амосе T. (2015 г.) Условията на труд в Европа през 2000 г.: социални неравенства, (изд.) 
Рисковете от работа: за да не загубите живота си и за да спечелите, Париж, La 
Découverte, 66-79. 
Eврофонд (2012), Пето европейско проучване върху условията на труд, Люксембург, 
Служба за публикации на Европейския съюз. 
Eврофонд (2012) Устойчивота застаряването на работната сила и заетостта, 
Люксембург, Служба за публикации на Европейския съюз. 
Eврофонд (2013) Качеството на условията за заетост и трудовите отношения в Европа, 
Дъблин, Eврофонд  

. 

 
Комитетът на висшите инспектори по труда 
 
Комитетът на висшите инспектори по труда (по добре познат с ахронима си на 
английски езикs SLIC) обединява висшите служители от Инспекциите по труда 
на различните страни от Европейския съюз. Той започва своите срещи 
неофициално през 1982. През 1995 г. с решение на Комисията му се предоставя 
официална роля. Неговата роля е важна, доколкото еднаквото прилагане на 
Директивите на Общността е важно за всички европейски работници и зависи до 
голяма степен от правилното функциониране на Инспекциите по труда. 
Комитетът редовно организира съвместни кампании, в рамките на които 
трудовите инспекторати координират за определен период своите действия по 
приоритетни теми. Например, през 2012 г., кампанията се фокусира върху това 
как инспекторите по труда оценяват психосоциалните рискове. Комитетът също 
формулира общите принципи за инспекциите на труда. В рамките на дейността 
на Комитета, работата на всяка инспекция по труда в дадена страна може да 
бъде оценена от екип от инспектори по труда от друга страна с цел да бъдат 
формулирани предложения за подобрение. Голямо предизвикателство пред 
комитета бе да се подобри сътрудничеството между инспекциите по труда в 
случаите, когато една компания работи на територията на страна, различна от 
страната на произход. Разбира се, Комитетът изрази дълбока загриженост във 
връзка с опасностите, породени от Директивата за либерализацията на пазара 
на услуги ("Директива Болкещайн", приета на 12 декември 2006 г.). 

Въпреки усилията на Комитета, трябва да се отбележи отслабването на 
системите за инспекция в по-голямата част от страните от ЕС. Много са 
европейските страни, които не отговарят на критериите, определени от 
Международната организация на труда, според които трябва да има най-малко 
един инспектор на здравето и безопасността, фактически появяваща се на 
земята до 10,000 работници. 

 
Научният комитет по гранични стойности на професионална експозиция на 
химически агенти 

Научният комитет по гранични стойности на професионална експозиция 
на химически агенти  (CSLEP, по-добре познат със своя ахроним на английски 
SCOEL) беше създаден през 1995 за да съдейства на Комисията чрез 
предоставяне на научна информация в подкрепа на регулаторните предложения 
за стойности на експозиция за химическите вещества на работното място /32/. 
Тези ограничения са необходими за прилагане на Директивите, свързани с 
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химическите и канцерогенниге агенти. Тези Директиви допринасят за 
намаляване  на експозициите. Ограниченията, свързани с удовлетворяването 
им дадоха тласък на технологични подобрения чрез насърчаване замяната на 
вещества или чрез въвеждане на по-безопасен за здравето производствен 
процес. Във всеки случай, спазването на пределно допустимите стойности 
трябва да се разглежда като основна цел на ефективната превенция. Тази 
превенция трябва да се основава на набор от мерки,  в които заместването на 
опасните вещества е приоритет и където нивата на излагане на вещества, които 
не са били заменени трябва да бъде намалено до най-ниското ниво на 
техническа възможност. 
 

Комитетът SCOEL.извършва преглед на наличната информация за 
свойствата на химическите агенти, които са токсикологични, оценява връзката 
между ефектите от тези агенти върху здравето и когато е уместно, препоръчва 
професионални гранични стойности на експозиция, с които Комитета SCOEL.се 
надява да защити работниците от химически рискове. Членовете на Комитета 
SCOEL SCOEL.са избрани между кандидати, номинирани от държавите-членки. 
Всички членове на Комитета SCOEL действат като независими научни експерти, 
а не като представители на техните национални правителства. Комитета 
включва експерти в областта на химията, токсикологията, епидемиологията, 
трудовата медицина и промишлена хигиена. 
 

След оценка на наличните научни данни, комитета предлага определен 
размер на пределно допустимите гранични стойности за експозиция на 
измерваните вещества. Тази препоръка на Комитета SCOEL.е под формата на 
кратко обобщение и детайли, които доказват изчисляването на ГСПЕ. 

След като извърши оценка на наличните научни данни, комитетът по 
целесъобразност конкретни ГСПЕ измерваните вещества. Тази препоръка на 
Комитета SCOEL.е под формата на кратко обобщение, което доказва верността 
на  изчисляването на ГСПЕ. След преглед и приемане на документа, Комисията 
го оповестява за да даде възможност на всички заинтересовани страни да 
представят научни коментари относно "санитарната граница" на стойностите, 
така и за  достоверността на представените. В някои случаи, допустимите 
стойности в атмосферата са допълнени с гранични стойности на биологични 
вещества, които изчисляват концентрацията на веществото или на неговите 
метаболити в кръвта или в урината на изложените на облъчване работници. 
Когато при излагането на химикали има възможност за дермален контакт, това 
се отбелязва от Комитета SCOEL. в специална препоръка "кожа" ("skin notation" 
на английски език). 

След период от около шест месеца от подаването на научните 
коментари, Комитетът SCOEL.прави преглед на документите в светлината на 
получените коментари и приема окончателния вариант, който след това се 
публикува от Комисията. Веднага след като службите на Комисията получат 
окончателната препоръка на Комитета, те изготвят съответните правни 
предложения за стойност на дадена ГСПЕ. Комитетът SCOEL.прави препоръки 
към Комисията за  

 

32. Решението, което понастоящем е в сила относно организацията на SCOEL е Решение 2014/113 /ЕС от 3 
март 2014 г. на Европейската комисия. 
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ГСПЕ, единствено  с цел опазване на здравето. ГСПЕот този тип могат да бъдат 
въвеждани в случаи, когато прегледа на всички научни данни е доказал  
заключението, че е възможно да се определи праг, под който излагането на 
въпросния химикал  не би трябвало да води до неблагоприятни последици. 
Изчислението се основава на време на експозиция, която не надвишава 8 часа 
на ден в продължение на 5 дни /седмично  в продължение на 40-годишна си 
кариера. 

Европейската комисия използва, научените предложения на Комитета  за 
да разработи и предложи  гранични стойности на професионална експозиция. 
Има два вида ГСПЕ на Общността. Те могат да бъдат препоръчителни или 
задължителен. 

Препоръчителните гранични стойности /индикативни/ се основават само 
на научните съображения. Те се считат като адаптация към техническия прогрес 
и са включени в Директивите на Комисията в контекста на Директивата за 
химичните агенти. Това означава, че държавите-членки са свободни да прилагат 
национални ГСПЕ идентични или не с европейските. Националните ГСПЕ могат 
да бъдат по-високи или по-ниски  от европейските. 

Задължителните гранични стойности отчитат наличието на социално-
икономически фактори и техническата осъществимост. Те са включени в 
Директивите, приети от Съвета и Европейския парламент и са в съответствие 
или с Директивата на химичните агенти или с Директивата за канцерогенните 
вещества. В този случай държавите-членки следва като минимум да приемат  
национална ГСПЕ същата, както е дефинирана в директивата. Те могат да също 
да приемат по-защитна ГСПЕ. 

.В началото на 2015 г.,Комитетът SCOEL. определи пределно допустими 
стойности за близо 200 вещества или групи вещества, а за някои случаи  
ревизира предварително зададените стойности в светлината на новите научни 
данни. Въпреки тази сериозна дейност, определянето на индикативни и 
задължителни гранични стойности бе значително забавено. 

По отношение на препоръчителните гранични стойности, Комисията прие 
три списъка въз основа на Директивата на 1998 година за защита на 
работниците от химични агенти. Някои от тези стойности са ограничени от по-
ранни разпоредби на Общността, приети през 1991 г. и 1996 г. въз основа на 
Директива 80/1107 / ЕИО. Други засегнат предишните пределно допустими 
стойности. Трите се отнасят до вещества, за които не е имало ГСПЕ на 
Общността. Първата Директива  е от 16 юни 2000 година. Тогава тя е  
обхващала 62 вещества. Втората директива, приета на 7 февруари 2006 г., 
съдържа ТСПЕ за 33 вещества. Третата директива, приета на 17 декември 2009 
г., обхваща ГПСЕ само за 17 вещества. Пропастта между препоръките на 
Комитета и законодателната реалност се разширява през последното 
десетилетие. Във втория списък, Комисията заличава вещества, съдържащи се 
в първоначалната версия. През декември 2003 г., държавите-членки, 
представени на Комитета за адаптиране към техническия прогрес са одобрили 
списък с 34 вещества. И дори по отношение на последния списък, предложените 
пределни стойности за азотния оксид (NO), вещество, което води до 
респираторни заболявания, бе оспорен от работодателските организации от 
секторите химия и минно дело. Накрая, Комисията се повлия на натиска от 
страна на индустрията и  включи в третия списък или азотен окис или азотен 
диоксид (NO2). Така създадената ситуация показа, че химическата 
промишленост може да наложи вето върху стойности, определени от 
независимите и компетентни експерти, членове на Комитета SCOEL. 

Комитетът SCOEL отново даде актуална информация за тези две 
вещества и актуализираните му препоръки, бяха приети през юни 2014, така че 
те могат да бъдат включени в четвъртия списък, чието приемане бе планирано 
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за 2015 г. Това ще бъде важен тест за да се оценят способностите на новата 
комисия да се освободи от парализиращо влияние на индустриалните лобита. 

По отношение на задължителните граници положението е драматично. 
За повече от двадесет години са приети само пет задължителни гранични 
стойности. Последният път, когато ЕС прие задължителна гранична стойност бе 
през 2003 г. с преразглеждането на Директивата за азбеста. По-малко от 20% от 
работниците, изложени на канцерогенни вещества в Европа са обхванати от 
гранични стойности за експозиция. 

Ролята на Европейския комитет по стандартизация (CEN) и Европейската 
агенция по химикали (ECHA) е разгледана в Глава 5. 
 
Taблица 1 Гранични стойности за експозиция  

Вещество Дата на 
Приемане на 
ГСПЕ 
/първоначална/  

Дата на 
преразглеждане  

Актуална 
стойност 
на ГПСЕ в  
момента  

Коментар 

Олово 1982 Няма 
преразглеждане  
 
 

150 мг/м3 Представена като временен 
компромис през 1982 г.,  
ГСПЕ никога не е била 
преработена. 
 През 2002, комитетът 
SCOEL) препоръча стойност 
от 100 мкг / м3, която е 
въведена само от няколко 
държави-членки (Швеция, 
Франция, Словения. По-
ниски стойности: 75 г / м3 
(Финландия); 50 г / м3 
(Дания, Норвегия, 
Португалия, Полша, Чехия) 

Азбест 1983 1991 и 2003 0,1 влакно 
на см3 

Тази ГСПЕ не  осигурява 
адекватна защита на 
здравето на работниците. 
Франция и Холандия: 0.01 
влакна на см3 

Бензен 1990 1997 1 мил1 Няколко държави са приети 
стойности за по-добра 
защита на работниците. 0.5 
мил1  (Дания, Естония, 
Полша, Швеция). В 
Германия, 
препоръчителната стойност 
за здравето е 0,06 мил1 а 
граничната стойност, над 
която трябва да се забрани 
излагането е 0.5 мил1 

Мономер на 
винилхлорид 

1978 Няма 
преразглеждане  
 

3 мил1 ГСПЕ  са определени на 2 
или мли1 (Естония, 
Франция, Швеция, 
Норвегия) 

Твърда 
дървесина на 
прах 

1999 Няма 
преразглеждане  
 

5 мг/м3 През 1999 г. Комисията се 
ангажира да представи 
предложения и за други 
видове  дървесен прах. Този 
ангажимент не е изпълнен 
до момента. 
В Швеция, ГСПЕ е 2 мг / m3, 

и във Франция1мг/м3. 
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Ограничаването на 
стойностите само до  
твърдата дървесина на прах 
не е оправдано 

 
Изброяването на държавите-членки, които са  приели  обвързващи гранични стойности за по-
добра защита на работниците не е изчерпателно. Системата за ГСПЕ в Германия и Холандия се 
различава от това на другите държави-членки и обикновено води до прилагане на граничните 
стойности на експозиция,които осигуряват по-добра защита от тази на Общността. 

 
Тази таблица отчита само на граничните стойности при излагане за 8 часа. Тя не 
включва граничните стойности, определени за краткосрочни експозиции.  

Глава 4 
 

Основни принципи на Европейското законодателства по 
БЗР 
 
 
 
В цяла Европа, здравето и безопасността при работа бяха първите области, 
който трябваше да бъдат  обхванати от онова, което тогава бе наричано 
промишлено законодателство. Това промишлено законодателство днес е в 
основата на две различни правни направления: трудово право и право за 
защита на околната среда. Първата индустриална революция  показа, че е 
нереалистично да се мисли, че доброволните инициативи на работодателите 
или икономическия интерес биха направили услови на трудя, съвместими с 
опазването на живота и здравето на работниците. Тази констатация е валидна и 
до днес. Превенцията сякаш възпрепятства компаниите,дори ги довежда до 
чувството, че тя е несъвместима с  реализирането на печалба: здравето по 
време на работа не е любима тема на управлението. Вместо това, то поставя 
под съмнение организацията на труда, йерархичната подчиненост и 
производствените възможности. Превенцията се свързва и с някои други 
недостатъци (инцидентите прекъсват производството), пречат най-вече на 
нормалния ход на работа, както е било планирана и организирана по 
йерархичната верига. Ето защо, социалната мобилизация и обществения натиск 
са двете движещи сили на организацията на превенцията. 

Създаването на Европейския съюз отстрани националните граници 
между 28-те страни по отношение на движението на работници, стоки, бизнеса и 
капитала. Конкуренцията се провежда в пространството,което се разширява 
непрекъснато по отношение на държави, които имат специфично 
законодателство по БЗР. За да се предотврати  факта подобно  състезание да 
задейства низходяща спирала, от съществено значение е да има обща 
законодателна рамка на европейско равнище. 

В момента, тази рамка се основава на около тридесет директиви, най-
важната от които  е Рамковата директива от 1989 година. 
 
Рамковата директива от 1989: основен законодателен  инструмент 
 
Рамковата директива от 1989  относно прилагане на мерки за насърчаване 
подобряването на безопасността и здравето на работниците на работното място 
е законодателния  инструмент, въвеждащ принципите, които са в основата на 
законодателството на Общността в областта на БЗР. Рамковата директива 
включва части от постиженията на социалните движения през 70-те години и 
постави условия и исканията на работниците в центъра на разглежданите 
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проблеми. По този начин навсякъде в ЕС - от Италия до скандинавските страни 
навсякъде можем да намерим редица общи тенденции :избягване на 
монотонната работа, разделение на труда, невъзможност за 
неквалифицираните работници да организират дейността си, претенции за 
благосъстояние и достойнство, които надхвърлят самото предотвратяване на 
трудовите злополуки, желанието на работниците да контролират 
производството и технологичните промени, заедно с необходимостта от 
социални избори, които безусловно ги съпътстват и т.н. 
 
Сред основните достижения и тенденции, които поне частично са регулирани в 
Рамковата директива от 1989 г. можем да  отбележим: 

- преминаването от приоритетно парично обезщетение за придобито 
професионално увреждане към  приоритетно отношение към необходимата 
превенция ("здравето не е за продан"); 
- измесване на фокуса от отделната личност към колективните условията, 
в които се запазва здравето ("не е работникът, този който е болен, това е 
компанията"); 
- преход от технически подход, при който правилата, разработени от 
специалистите указват какво следва да се прави в областта на здравето и 
безопасността, към един  социално-технически подход, при който работниците 
вече не са предмет, а са основен субект на превенцията ("самите работници са 
най-добрите специалисти по условия на труд ") 

- законодателството за здравето на работното място въвежда изискване за 
пълно покритие на всички работници, независимо от статута им. Това е важна 
стъпка в много страни, където съществуващите правила създават значителни 
различия между изискванията за работниците в обществения и за тези в 
частния сектор. Преди това,  някои категории работници, такива като заетите в 
селско стопанство, риболов,а семейните предприятия, кооперациите, 
религиозните фондации и т.н. бяха изключително слабо защитени по 
отношение техните условия на труд. Единственото изключение, предвидено от 
Рамковата директива е за надомните работници; 

- широкото определение на обхвата на превенцията  засяга всички 
фактори, които могат да повлияят върху здравето, включително монотонния  
и повтарящ се труд, социалните отношения в рамките на компанията; 

- определя общото изискване за безопасност, като в резултат налага 
съчетание на относително ясни критерии относно начина за приложение 
(планиране на превенцията, оценка на риска, въвеждане на превантивни 
услуги, представителство на  работниците и служителите);  

 
Останалите Директиви 
  
Деветнадесет отделни директиви допълват Рамковата директива като обхващат 
различните рискови фактори и различните категории работници. Нито една от 
тези Директиви не може да се приложи правилно, ако основните принципи на 
Рамковата директива не са правилно приложени, защото само тези принципи са 
в състояние да създадат цялостна система за превенция на работното място. 

Съществуват и редица "независими" директиви, които не са пряко 
свързани с Рамковата директива. Те обхващат следните области: работното 
време, работниците с определена продължителност на трудовото 
правоотношение или тези по временно трудово правоотношение, младите хора 
или медицинското обслужване на борда на плавателни съдове. За тях 
Рамковата директива не е по-малко важна за постигане на комплексна 
превенция, която да отчита взаимодействието на различните рискове на 
работното място. 
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Диаграмата по-долу показва областите, които са обхванати понастоящем. 
Графика 1 Действащи Европейски Директиви относно безопасност и 
здраве при работа  
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Рамково директива 89/391/ЕИО 
относно прилагане на мерки за насърчаване подобряването на безопасността и здравето на работниците на 

работното място 

Ползване на защитна екипировка 

2009/104/ЕО  
Код на Директивата 89/655/ЕИО 

и на нейните изменения  (*2) 

 
Индивидуална защита 

89/656/ЕИО (*3) 
Употреба на екипировка за индивидуална защита 

 

 
 
P 
 

 
 
 
 

Utilisation des équipements de travail 

Работно място 
 

89/654/ЕИО  
Работна мястоil (*1) 

 

92/57/ЕИО 

Временни или подвижни строителни площадки (*8) 
 

92/58/ЕИО  
Сигнализация по БЗР (*9) 

 

1999/92/ЕО 
Експлозивни вещества (*15) 

 

Специфични дейности 
92/29/ЕО 

Медицинска помощ на борда на плавателните съдове 
 

92/91/ЕИО 
Eкстракция чрез сондаж (*11) 

 

92/104ЕИО (*12) 
Подземна и надземна добивна промишленост 

 

93/103/ЕО  
Риболовни кораби (*13) 

 

2010/32/ЕС 
Предпазване от убождане в  здравеопазването 

 
 

 

Експозиция на химически, 

физични и биологични агенти 
 

2004/37/CE 
Код на Директивата 90/394/EО 

и на нейните изменения (*6) 

Канцерогенни и мутагенни агенти 

 
2000/54/ЕО 

 
Код на Директивата 90/679/ЕО 

и на нейните изменения 

Биологични агенти (*7) 
 

98/24/ЕО  

Химически агенти  

 
 
 

2009/148/CE  
Код на Директивата 1983/477/ЕО 

и на нейните изменения14 
Aзбест 

 
2002/44/ЕО 

Вибрации (*16) 
 

2003/10/ЕО 
Шум (*17) 

 

2006/25/ЕО 
Изкуствени оптични лъчения (*19) 

 

2013/59/Eвроатом 
Изменена по-късно с директивата за 

йонизиращите лъчения 
 

2013/35/ЕС  
Изменена по-късно от Директивата от 2004 за 

електромагнитните полета (*18) 
 
 

Специфични категории работници 
92/85/ЕИО 

Бременни или наскоро родили работнички (*10) 
 

94/33/CE 
Jeunes au travail 

 

 
Временни работни места 

 

 

91/383/CEE  
Работници на временен или сезонен трудов договор 

 

 
Ергономични фактори 

 

90/269/ЕИО 
Ръчно боравене с товари (*4) 

 

90/270/CEE 
Оборудване с екрани за визуализация (*5) 

 

2000/39/ЕО 
2006/15/ЕО 
2009/161/ЕС 

Гранични 
стойности аа 

професионална 
експозиция 
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Забележка: Номерата на конкретните директиви към Рамковата директива са 
обозначени със звездичка, последвана от коментар, например *10 означава "Десета 
специална директива, към Рамковата директива". 

 
Равносметката : множество пропуски за допълване 
По-голямата част от законодателството на ЕС в областта на БЗР е прието 
между 1989 и 2000 г. Основните принципи на това са основополагащи за 
правилното организиране на превенцията на работното място, но 
същевременно в тези нормативни актове съществуват значителни пропуски. 

Директивите на Общността преди всичко определят общата рамка на 
задълженията на работодателите към техните собствени работници. Това е от 
съществено значение, но не осигурява достатъчно регламентиране на всички 
превантивни дейности. 

Реалността на работното място отговаря само в известна степен на 
границите на правната дефиниция за обособена производствена дейност. 
Производствените вериги (в широкия смисъл на думата, независимо дали са за 
производството на стоки или услуги) понастоящем станаха по-сложни. Дали се 
отнася до наемане по временни трудови договори, чрез подизпълнители, при 
съвместна дейност или  при самонаемането, всички тези случаи изискват 
регламент, който излиза извън дефиницията на задълженията на съответния 
работодател.По същият начин, технологичните разработки, съчетани с 
разнородни управленски политики правят по-проблематична дефиницията на 
понятия, които по-рано бяха прости за описване - такива както за работно място 
и работно време /33/ . 
33. Виж  Ж. ПомпаJ. (2013) Техническият стрес и последиците  от мобилната заетост, Работен документ от юли 
2013, Брюксел, ЕСИ 

Работно време 
 

2003/88/ЕО 
Код на директивата 93/104/ЕО  

и на нейните изменения  
Работно време 

 
+ директиви, приложими в отделни сектори: 

 

1999/63/ЕО 

 Работното време на моряците (изменена с 
Директива 2009/13 / ЕС) 

 

2002/15/ЕС 

Работно време в автомобилния транспорт (важи и 
за самостоятелно заетите водачи) 

2005/47/ЕС 

Мобилните работници в  железниците, 
извършващи оперативно съвместими 

трансгранични услуги 
 

2014/112/ЕС 

Вътрешно корабоплаване 
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По отношение на темите, в директивите липсват регламенти или когато ги има 
са неадекватни в областите, в които се проявяват основните рискове при 
работата. По този начин рисковете се концентрират върху работниците. 

Раковите заболявания, причинени от професионална експозиция 
причиняват около 100 000 смъртни случая годишно в Европейския съюз. 
Същевременно, подобряването на съществуващото законодателство беше  
блокирано в продължение на 10 години (виж стр. 23). Преразглеждането на 
Директивата, което се отнасяше само на канцерогените и мутагените трябваше 
да интегрира в своя обхват и токсичните за репродукцията вещества. В крайна 
сметка, е желателно същата директива да обхване всички вещества, които са с 
най-голямо значение за да се даде възможност за хомогенна превенция на 
рисковете, които те причиняват (с включването на причинителите на ендокринни 
заболявания и т.н.). 

Около една четвърт от работещите в ЕС страдат от мускулно-скелетни 
смущения (МСС). МСС-те имат кумулативен ефект и оказват влияния както на  
целия трудов живот, така и извън него. Те допринасят за лишаването от 
възможност да се трудят на много работници, водят до намаляване на 
качеството на живот на възрастните хора и могат да доведат до увеличаване на 
смъртността в резултат на дългосрочните последици от възпалителни процеси. 
В по-голямата част от страните от ЕС, няма специфично законодателство за 
действия и превантивни мерки срещу МСС. На практика, в повечето фирми 
резултатите от превенцията са незначителни. За работодателите МСС се считат 
за неизбежни жертви, които работниците трябва да правят в полза на 
производителността. Същевременно съществуват доказателства, че проблемът 
има отношение и към пола на работещия индивид - тъй МСС засяга предимно 
жените, чиито условия на труд се характеризират  с повече действия отколкото 
тези на мъжете. Рискът за жените да MСС също е увеличен от неравномерното 
разпределение на неплатения домашен труд. Работодателите често използват 
този факт за да омаловажава ролята на условията на труд за причиняване на 
МСС,като посочват че това са  необосновани оплаквания, причинени от 
индивидуалното поведение или биологични фактори, а не от условията на труд. 
Превенцията на МСС може да бъде осъществена единствено чрез един 
цялостен подход, който да отчита ергономичните условия на труд, 
интензивността, организацията на работата, пригодността на работното 
оборудване и дейности, както и взаимодействието на всички тези фактори и 
психосоциалните рискове. Такъв подход би подложил на съмнение правото на 
работодателя сам да определя организацията на работа. Вместо да отговори 
директно на въпрос, правото на Общността се стреми да не формулира точни 
изисквания, а да регулира само някои изолирани рискови фактори: товарните 
дейности в пристанищата, работата с екрани, вибрациите От 2000 г., 
приемането на всеобхватна директива за предотвратяване на мускулно-
скелетните смущения е на дневен ред. Подготовка на работата на тази 
директива бе грубо прекратена от Комисията Барозу през 2012 г. Това 
преустановяване бе свързано с лобирането на работодателите. На 26 март 2012 
г., европейската организация на работодателите BusinessEurope, заедно с 
повечето работодатели  от браншове, в който лошите условия на труд 
причиняват най- много МСС (строителство, почистване, търговия и т.н.) се 
обърна  с официално питане към Комисарите Таяни (ГД Предприятия) и Андор 
(ГД Социални дейности) и с призив да се откажат от идеята за подобна 
директива. Това лобиране даде своите резултати. През май 2012 г., Съветът за 
оценка на въздействието (виж стр. 21) изрази открита враждебност към този 
проект за директива. От тогава проектът вече не е на дневен ред в” 
чекмеджетата” на Комисията и  не може да бъде представен на Европейския 
парламент. 
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Психосоциалните рискове са друга област, в която настоящите директиви на 
Общността са неадекватни. Въпреки, че няма съмнение, принципите за 
превенция, залегнали в Рамковата директива се прилагат и към 
психосоциалните рискове, липсата на конкретни и подробни правила значително 
затруднява превенцията. Съществуващите инструменти на Общността са само и 
споразумения в рамките на Европейския социален диалог (виж глава 7). Тези 
споразумения нямат обвързваща сила или в повечето държави-членки не 
покриват всички работници. 

Освен това,новите  научни познания и технологии също допринасят за  
възникване на нови рискове. Това със сигурност е така за наноматериалите, 
чието приложение се разшири много бързо през последните 10 години, но без 
адекватна оценка на рисковете от тях  за здравето./34/ 
Опитът, който имаме с ендокринните заболявания позволява по-доброто 
измерване на рисковете на които тези химикали подлагат изложените работници. 
В момента няма законодателство на Общността относно защитата на 
работниците от рисковете, свързани с наноматериалите и ендокринните 
вредители. Напротив, за ендокринни вредители Комисията Барозу дори не 
изпълни своите собствени правни задължения. Тя трябваше да определи 
критериите за идентифициране на пестициди до края 2013 г. След силен натиск 
от химическите компании (по-специално на Байер и BASF) тези критерии не бяха 
приети. Тава нарушение на правните норми принуди Европейския съвет 
декември 2014 г.  да вземе решение да подкрепа пред Съда на Европейските 
общности правните действия на Швеция срещу Европейската комисия. 
 
 

Токсичните рискове: синдикален инструментl  
 
Рискове, свързани с работата с химикали на работното място до голяма степен остават 
неизвестни. В Европа по-голямата част от смъртни случаи, причинени от условията на 
труд са резултат от излагане на опасни вещества. Работниците обикновено не 
разполагат с лесен и бърз достъп до точна информация за веществата, които те 
използват. За да ги помогне, Европейския Синдикален Институт (ETUI/ЕСИ) е разработи 
съвместно с Испанския Синдикален Институт ISTAS база данни на използваните 
химикали - RISCTox. Чрез интернет страницата на института, работниците имат достъп 
до информация за повече от 100 000 химически вещества, включително за хиляди 
вещества, които могат да причинят рак, алергии, да нарушат хормоналната система или 
да причинят рисковете за срив на репродуктивната система. 
Всяка конкретна карта уточнява правилата за класифициране и етикетиране, 
продължителността на професионална употреба на веществото (разтворител, 
почистващ препарат, дезинфектант, обезцветители и т.н.). Има също информация за 
ефектите върху здравето и причинени заболявания. 
За достъп до тази информация просто поставете в полето за търсене името на 
веществото или идентификационния му номер /взет от  големите международни описи 
на химикали/. 
Сред около 100 000- те вещества са изброени 570, които бяха идентифицирани и 
включени в списъка на приоритетните вещества. Това се извърши от синдикалните 
организации, понеже тези вещества са широко използвани на работното място и 
изискват приоритетно третиране от REACH, регламента на ЕС относно пускането и 
употребата на химикали на пазара. 

За повече нформация:База данни на английски на страницата на ЕСИ : 
http://www.etui.org/Topics/Health-Safety/Chemicals-and-REACH/RISCTOX-database  

 
34. Виж: Понсе дел Кастильо  (2013) Наноматериалите на работното място: какви са последиците за здравето 
на работниците?, Брюксел, EСИ. 

 

http://www.etui.org/Topics/Health-Safety/Chemicals-and-REACH/RISCTOX-database
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Задължението за изготвяне на национални доклади 
 
На всеки пет години държавите-членки представят на Комисията национален 
доклад относно практическото прилагане на директивите за здраве и 
безопасност при работа. Този доклад трябва да бъде изготвян на тристранна 
основа и да отразява възгледите на правителствените власти, синдикатите и 
работодателските организации. Първият доклад обхващаше периода 2007-2012. 
Директива 2007/30 / ЕО на Съвета от 20 юни 2007 г.която предвижда 
изготвянето на тези доклади не се отнася за Директивата за работното време и 
за Директивата за Евратом за йонизиращите лъчения. Комисията следва да 
представи резюме на тези национални доклади за да се направи оценка на 
състоянието на приложението на Директивите и евентуално да се 
идентифицира необходимостта от подобрения в правото на Общността. До март 
2015 г., доклада на Комисията за периода 2007-2012 г. все още не бе подготвен. 
 
Трудовите злополуки и професионалните заболявания 

 
Законодателството на ЕС е много ограничено по отношение признаването на 
трудовите злополуки и професионалните заболявания. Условията на 
признаване и компенсиране се определят от всяка държава-членка по същество 
различни начини. Разликите са много по-големи по отношение на  
професионалните заболявания, отколкото тези при злополуките. 

Задължения са въведени по отношение на държавите-членки към 
националната статистика,която трябва да предава данните Евростат. В момента 
тези задължения се съдържат в Регламент 1338/2008/ЕС относно 
статистическите данни на Общността, свързани с общественото здраве и 
здравето и безопасността при работа. На 11 април 2011 г. Комисията прие 
регламент за събиране на статистически данни за трудови злополуки (Наредба 
№ 349/2011). 

Въз основа на това европейската статистика за трудовите злополуки се 
публикуват редовно. 

По отношение на професионалните заболявания ситуацията е много по-
критична. От 1962 г. има  приети европейски препоръки. Последната им 
редакция  датира от 19-ти септември, 2003. Първоначално е било планирано 
тези европейски списъци с професионални заболявания ще се преразглеждат 
на всеки две или три години. Днес сме далеч от постигането на тази цел. 
Препоръките съдържат два списъка. В първия списък са професионалните 
болести, които трябва да бъдат признати и компенсирани от държавите-членки. 
Вторият списък съдържа болестите, за които има съмнение, че са с 
професионален произход. Освен това се изисква държавите-членки да създадат 
съвместна система, която позволява признаването на всяка болест, която не е в 
списъка, но при условие, че работникът представи доказателства за причинно-
следствената връзка между заболяването и условията на труд. 

Фактът, че тези текстове са необвързващи и че има огромни различия 
между отделните държави  ограничава възможността да се направи съпоставка. 
Тази ситуация е утежнена от прекратяването / през 2007 г./ на публикуването на 
европейската статистика за професионалните заболявания. 
 

 
 
 



49 
 

Глава 5 

Различните равнища на системата за превенция 
 
 
Превенцията е организирана на различни равнища. Редица дейности се 
провеждат в предприятията. Други имат смисъл само ако са от национален 
мащаб. На практика по различни причини на работното място нивата на 
превенция могат да бъдат много различни: при липса на воля на работодателя, 
поради липса на ресурси или ако  няма синдикати, и т.н. Във всеки случай,само 
наличието на този външен за предприятието кръг може да гарантира 
еквивалентно ниво на защита за работниците. Това предвижда набор от 
функции, като например определяне на правила, контрол и наказания на 
нарушенията, изследвания, информация, обучение и т.н. По този начин, 
заместването на канцерогените може да се направи само въз основа на 
социализация на опита за превенция. Има и много междинни нива,както 
секторни, така  и териториални. 
 Освен това организацията на производството обикновено надхвърля 
границите на предприятието като юридическо лице. През последните 
десетилетия, аутсорсинга, веригите от подизпълнители стават все по-сложни  
Това изисква разширяване на границите на организацията по безопасност, която 
вече не се основава на изискванията за сигурност на отделния работодател по 
отношение на работниците само от собствената му  компания. В известна 
степен, работодателите от под-изпълнителските дейности имат ограничен 
контрол върху работата, в която участват работниците им. 
 Ефективността на превенцията зависи от сътрудничеството, което е 
установено между тези различни кръгове и равнища, също и между онова, което 
конкретно се отнася до превенцията и контрола чрез много широки 
детерминанти и редица други политики: обществено здраве, пазар на труда, 
равенство между половете, околна среда, технологични решения, 
професионално обучение, безопасност , общество и т.н. Тези съображения за 
ефективност са тясно свързани с политическите въпроси. За да се подобрят 
условията на труд е важно те да проектират работните места като обществени 
пространства и работодателите да ги управлява като своя лична собственост. 
По отношение на околната среда, например съществува силно взаимодействие 
между предприятията и околните територии. За някои рискове, като например 
устойчивите органични замърсители, които се противопоставят на естественото 
биологично разграждане и се натрупват по цялата хранителна верига, това 
понятие „заобикалящата територия” е много широк, тъй като негативното 
отражение от производствената им дейност е много голямо. 
В изложението по-долу ще обсъдим четири важни елементи от организацията на 
системата за превенция. 
  
Участие на работниците 

 
През 70-те години, едно от основните исканията на синдикатите бе развитието 
на система за контрол на работниците над факторите, определящи техните 
условия на труд. 

 
Тези искания бяха основани на следните констатации:  
- отвъд превенция в тесния смисъл на думата, всяка промяна в технологията и 

организацията на работа би могла да има сериозни последици за здравето. През 
70-те години борбата на работниците подчертаваше дълбоките връзки между 
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хуманния характер на труда, демокрацията на работното място и контрола на 
работниците върху технологичните промени, както по отношение на техническите 
критерии, които, по отношение на социалните избори, които ги придружават; 
- липсата на демокрация на работното място сама по себе си представлява риск 
за работниците. Този риск се основава на разделението на труда между 
"изпълнители" и "началници". Той отрича реалните колективни знания на 
работниците за работното им място; 
– традиционните политики за превенция, прилагани в предприятията са 
неефективни, тъй като те често са свеждани до техническото и медицинско 
разбиране за здравето, те започват от признати и осигурени патологии (трудови 
злополуки, професионални болести) и пренебрегват други важни измерения на 
здравното състояние на работещия; 
– опазването на здравето не може да бъде правено само от правила, наложени 
от специалисти. Имаме нужда от мобилизация на заинтересованите страни и 
трябва да бъде гарантирана възможност те да изразят своето страдание и нужди. 
Без това  превенцията е чисто алиби; 
- само с активното участие на работниците може да се изгради благоприятния 
баланс на силите при вземането на решенията. 

 
Участието на работниците е както необходимост,така и право. То се 

вписва в триъгълник, в който всеки елемент е от съществено значение: принос 
към разнородните услуги за превенция; законодателен и регулаторен натиск, 
който дефинира основната рамка на условията на труд; участие и интервенция на 
групи работници с цел опазване на тяхното здраве, възможна конфронтация с 
другите страни/ участници в предприятието. При участието не се търси консенсус 
на всяка цена. То е постоянна конфронтация между различни възприятия и ясно 
различими интереси, често противоположни. Би било абсурдно да се смята, че 
участието означава край на конфликтите. Участието включва правото на 
колективно организация и свобода на колективно действие в зависимост от 
различните условия, които характеризират дейността на работническото 
движение (право да се съюзяват, на стачка, и т.н.). 

Исторически, представителството на работниците по БЗР е първата 
форма на противопоставяне срещу едноличното управление на работодателя. 
През 1872 г., работниците делегирани с правомощия на инспектори се появят в 
английските мините. Този пример в други европейски страни се счита за 
създаване на синдикат. Той все още съществува до днес в Полша , където има 
"социални инспектори", които са отговорни за контрола на здравето и 
безопасността при работа и които са назначени от синдикатите. 

В различните европейски страни представителността на работниците по 
БЗР се осъществява по различни начини. В повечето страни има изискване за 
създаване на съвместни органи, които съществуват в допълнение към общите 
органи за представителност (обикновено, работнически съвети). Такъв е случаят 
в скандинавските страни, Франция, Белгия, Гърция и в повечето страни от 
Централна и Източна Европа. В други страни има делегати, отговарящи за 
превенцията и профилактиката (Испания, Италия, Великобритания и т.н.). Някои 
страни съчетават двете институции. 

В тези случай, праговете, необходими, за да има делегат за превенция са 
по-ниски от тези, които изискват създаване на съвместен комитет. Най-често този 
праг за делегати за превенция е 10 работника, а за да имат съвместен комитет 
работниците трябва да са 50 и повече. 

В някои страни (Германия, Холандия, Австрия), фокусът е върху 
обединено представителство. В този случай, работническият съвет има за цел да 
представлява работниците по всички въпроси в даденото предприятие. Възможно 
е да има специализирани комисии по  здраве и безопасност, които имат само 
ограничената роля да оказват  техническа помощ. В Германия и Австрия, 
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членовете на тези специализирани комисии се определят от работодателя. 
Тяхното определяне подлежи на вето от работническия съвет. В Холандия, 
съвета в предприятието е този, който посочва членовете на тези комисии. 

Британският случай е изключителен: в дружества, в които работодателят 
е признал синдиката представителя по здраве и безопасност се назначава по 
закон,. Другите форми на представителство (синдикални представители, 
работническите съвети и т.н.) зависят от доброволно споразумение, което ще 
рече, в крайна сметка от съотношението на силите между организиранията на 
работниците и работодателя. Съществува от 1999 г. закон, който позволява на 
синдикат, представляващ по-голямата част от работниците в предприятие с най-
малко 20 работници да получи официално признание от специална централна 
арбитражна комисия. Това признание е предмет на много строги условия и не е 
автоматично издаване на копие за колективно представителство в 
предприятието, извън представителя по здраве и безопасност. 

Участието на представителите на работниците е основно фокусирано 
върху концепцията за консултация. Работодателят уведомява представителите за 
своите проекти. Той трябва да им се даде възможност да реагират и формулират 
алтернативи. След това той трябва да обоснове своето окончателно решение. На 
практика консултациите са с широк спектър. Те могат да бъдат чисто формални, 
без да доведат до реален социален дебат. Освен това, стратегията на 
представителите на работниците умело трябва да артикулира с всички правни 
възможности и средства за колективна мобилизация за да  установи контрол 
върху промените в работния процес. Междинните ситуации -  между тези два 
полюса са най-често срещани. В някои страни, законите дават на 
представителството на работниците повече права. В Белгия, представителите на 
работниците могат да отстранят съветника по безопасност, ако той е загубил 
доверието на работниците. Първоначално, през 1977 г., тази разпоредба се е 
прилагала само за лекарите. Но тя е разпростряна през 1996 г. за всички 
специалисти, изпълняващи външни услуги. В скандинавските страни, правото да 
спрат работа, в случай на сериозна и непосредствена опасност за здравето може 
да се прилага от делегата по БЗР от името на работниците.   

 
 

Защитата на работниците, изключени от обхвата на представителството:ролята на 
териториалните представители  
 
Значителен брой работници са изключени от всякаква форма на представителство. В 
повечето европейски страни има прагове, които пречат на работниците от малките 
предприятия да бъдат представени. Тези прагове се различни: от пет работника 
(Скандинавските страни, Германия) до петдесет (Франция, Гърция, Белгия, България, 
Унгария). Други "неправди" се появяват в зависимост от статуса на заетост. Временните 
работници често са подложени на нестандартни рискове, без да имат представители по 
БЗР. Ефективността на законодателствата е различна. Дори и в дружества, в които 
законът предвижда  представителство, то не може да съществува. Проучването на 
европейските условия на труд показва, че 52% от работещите имат някаква форма на 
представителство (специфичен за превенция,представител на синдикат или 
работнически съвет) , Процентите се различават значително от една държава в друга. 
Във Финландия, Швеция и Норвегия над 85% от работниците имат представителство, 
срещу по-малко от 25% в Португалия (данни за 2010 г.). 
 
Франция е близо до средното за Европа. Изследването на условията на труд не 
предоставя конкретни данни за наличието на представителство за здравето и 
безопасността. Според проучване ESENER2 (2015 г.), проведено от Агенцият в Билбао 
съществува представителство в около 60% от фирмите с най-малко петима работници в 
Европа със значителни различия по отрасли, държави и големина на предприятието. 
Институцията „териториално представителство” помага за покриването на малките и 
средни предприятия. В Швеция, около 2000 регионални представители по безопасност 
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работят в сектори с над 350 000 фирми. Тази система е инициирана чрез колективните 
трудови договори през 1949 г.и е разпростряна върху всички сектори през 1974 г. В 
Италия, подобна система съществува в някои икономически сектори. В Испания, 
колективните споразумения предвиждат възможност за синдикални представители по 
БЗР в "индустриалните имоти" (индустриални зони, в които различни фирми са 
концентрирани обикновено от един и същи бранш) които представители покриват 
различните компании и техните подизпълнители. 
 
За да научите повече: 
H.O. Винкинг  (2011) Швеция: регионалните представители по БЗР, уникален модел в 
Европа, HesaMag, 3, страници 36-39.  
 

 
Съществува ясно изразена връзка между наличието на представителство на 
работниците и създаването на  система за превенция в предприятията. Тази 
връзка се доказва от много национални проучвания и от европейското 
проучване ESENER (виж стр. 34). 

При анализа на резултатите от това проучване екипът от британски 
изследователи подчертава тази точка: "В доклада на изследването ESENER се 
изследва влиянието на официалното участие на работниците в управлението на 
рисковете по здраве и безопасност. Това показва, че всички мерки за 
управление на общите рискове по ЗБУТ, които се анализират в проучването "се 
осъществяват по-често в компании, където има официално представителство на 
работниците." Британските учени посочват, че наличието на планове, политики, 
системи за управление и действия по БЗР са пряко свързани с наличието на 
представителство на работниците, включително когато се вземе предвид и 
големината на компанията. Учените също правят предположението, че ако има 
представителство в малките предприятия, то неговите ефектите ще са дори още 
по-силно изразени, отколкото тези в по-големите компании. Доклада подчертава 
също, че наличието на официално представителство е свързано с по-доброто 
възприемане и с бъдещия успех на мерките за превенция (като например 
въздействието на политиката по БЗР) в управлението на риска и посочва като 
аргументи в подкрепа на твърдението си, че "присъствието ( включването) на 
работниците е важен фактор, който гарантира, че тези политики  и планове за 
действия ще бъдат приложени в практиката. "/35/ 

Участието е също предизвикателство за екипите на синдикатите, които 
трябва да усвоят изкуството да изсушават мнението на различните групи 
работници, независимо от техните нужди и да се възползва от техния опит. А 
чисто институционалната визия на участие, например ограничена до срещи в 
комисии по  безопасност и здраве водят до риск от изпълване само със сухо 
съдържание. 
За да овладеят правилата на това изкуство за участие са необходими най-малко 
четири условия: 
- обучение и информация за адекватно ниво; 
- автономия на изказванията, позволяваща правилно представяне на нуждите и 
приоритетите на работниците, които да конфронтира със знанията на техниците 
по превенция, допълнени с политиката на работодателя; 
- възможност за връзка между борбата за здраве и борбата за подобряване на 
останалите  аспекти на икономическия живот на предприятието; 
- способността на синдикатите да работят в мрежа, която позволява да се 
социализира опита на една фирма с този на друга и от един сектор в  друг. 
 

 
35. Д. Уолтърс, Уодсуорд Д. и К. Марш (2012 г.) Работниците и тяхното представителство, консултациите по 
безопасност и здраве: анализ на констатациите на Европейското изследване на предприятията относно новите 
и появяващите се рискове (ESENER), Билбао, Европейска агенция за безопасност и здраве при работа. 
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Условията за участие варират значително в различните страни. значителни 
различия могат да бъдат споменати във връзка със системите на 
индустриалните отношения, синдикалните традиции, законите и т.н. 
 

 
Различните модели за участие на работниците 
 
Информиране 
 
Без преодоляване на неравенството в достъпа до информация, участието става 
невъзможно. Едно реално право на информация включва правото да се осъществяват 
консултации с експерти, избрани от синдикатите,  да се проверява или изисква 
допълнителна информация. 
  
Консултиране  
Консултация означава, че възгледите на работниците и техните представители са взети 
предвид преди вземането на решение. Тя не засяга принципите на вземане на решение 
от страна на работодателя, но за да бъде тя ефективна, това означава, че в случаите на 
несъгласие, позицията на работодателя трябва ясно да обяснява причините за да се 
отхвърли мнението на работниците. Полезно е да се пазят документите за 
консултацията и да се разгледат възможните средства за защита (например – чрез 
Инспекцията по труда). 
 
 
Договаряне 
Това са всички процедури, довели до сключване на конкретни споразумения между 
страните. 
 
Вземане на съвместни решения 
 
Създаване на съвместни структури за вземане на решения. В този случай никакво 
решение не може да бъде взето едностранно от работодателя. При блокиране следва 
да определят условията за обжалване пред други органи (като инспекцията по труда, 
съвместни комисии  и т.н.). Правомощия за съвместно решение са широко признати в 
германското право. 
 
 
Контрол на работниците 
 
Тази формула се прилага рядко – тя е изключение, периодите на тежки мобилизации, 
защото тя атакува самите основи на социалното разделение на труда и управленческата 
власт. Тя позволява на работниците и на техните представители да следят решенията 
на работодателя чрез получаване на цялата необходима документация и упражняване 
на право на вето върху тези решения. Ако контрола на работниците обхваща всички 
решения на компанията, той създава един вид "двойна сила". В някои страни от ЕС, има 
много специфични форми на контрол за ограничени решения. В Белгия, 
представителите на работниците могат да наложат оттегляне на съветника по 
превенция, назначен по външна услуга, когато той вече не се ползва от доверието на 
работниците. 
 
Самостоятелно управление 
Могат да се наблюдават два вида самостоятелно управление. В кооперативните фирми, 
които приемат напълно функционирането на демокрацията и управленските 
правомощия се упражняват от самите работници. В ситуации на протести, когато е 
необходимо работниците да осигурят непрекъснатост на производството, като 
същевременно гарантират управлението и предотвратяването  работодателя да 
присвои произведената продукция. Тази втора ситуация рядко се поддържа за дълго 
време, защото тя поставя под съмнение правните норми, които легализират 
собствеността върху средствата за производство и стоките, произведени от 
работниците. 
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Директно и неформално участие 
Често работодателите се борят срещу всички регламенти, свързани с участието на 
работниците и се застъпват за директно, неформално участие. Те прилагат  форми на 
участие на отделни индивиди,на групи работници(например кръгове за подобряване на 
качеството, дори понякога предлагат някакъв вид референдум (например референдум 
искат работниците да се откажат доброволно от вече придобити предимства). Прякото 
участие без структура за консултации, без синдикална организация и без наличие на 
определени права, свързани с информирането или консултациите обикновено е опит за 
създаване на консенсус около целите на ръководството на дружеството и за 
заобикаляне признаването и отчитането на специфичните интереси на работниците. 
Напротив, когато има институции, които представляват колективния интерес на 
работниците, те могат да подкрепят със своите действия останалите форми на пряко 
участие и заедно да се борят за демокрация на работното място. 
 

 
 

Услугите за превенция 
 

В своя Член 7 Рамковата директива регламентира услугите за превенция. На 
практика формулировката е доста сложна. Тя предвижда редица задължения 
при определянето на които държавите-членки играят важна роля. Член 7 
съдържа няколко основни принципи, които трябва да ръководят действията на 
държавите-членки. Концепцията за превенция и изпълнението на дейностите/ 
услугите могат да се определят точно ако се позовем на Член 6 от Директивата. 
Този Член ясно постановява, че превенцията е набор от мултидисциплинарни 
дейности, които образуват едно цяло и които трябва да отчитат всички фактори, 
които могат да повлияят на здравето и безопасността.Настоящото състояние на 
услугите по превенция в ЕС е незадоволителна.  

 
Ако се придържаме последователно към критериите на Рамковата 

директива, можем да формулираме четири критерия за оценка на 
функционирането на службите за превенция:  
- всеобхватност: услугите за превенция на професионалните рискове трябва 

да са достъпни за всички работници, независимо от размера на компанията в 
която те работят  или на дейността им в съответния промишлен сектор; 

- мултидисциплинарен подход: услугите, трябва да бъдат добре 
обосновани,като превантивните действия трябва, като правило, да 
позволяват сътрудничество между различни експерт за да се осигури 
цялостен поглед върху извършваната дейност, за която ще се отнасят и 
превантивните мерки. Рамковата директива посочва,че публичните органи на 
всяка държава са в правото си да определят необходимите компетенции, 
които се изискват за тези услуги и  това решение не трябва да се оставя на 
преценката на работодателя. Концепцията за "услуга" включва вътрешно 
сътрудничество и интеграция на различни дисциплини. Услугите се 
различават напълно от отделните интервенции на различни специалисти по 
БЗР, които най-често са със статут на "консултанти"; 

- превантивен подход в съответствие с йерархията на превантивните мерки. 
Основната цел на дейността на службите за превенция е подобряването на 
колективните условия на труд чрез премахване на рисковете. Това 
предполага по-специално защита на професионалната независимост на 
отговорниците по БЗР във връзка с натиска на работодателите; 

- ефективно участие на работниците и техните организации в предоставянето 
на услугите. 
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Мултидисциплинарният характер на превантивните услуги съответства на  
разнообразието и сложността на задачите за превенция,зададени с Член 6 на 
Рамковата директива. Въз основа на опита от страни, в които е изградена 
система на добри мултидисциплинарни услуги, държавите-членки трябва да 
предвидят, че за  да бъде дадена услуга напълно подходяща в областта на 
превенцията, тя следва да обединява експертни становища от следните 
дисциплини: 
-служба по трудова медицина (евентуално придружена от медицински кабинет на 
от лазарета на работното място); 
-безопасност; 
-индустриална хигиена и токсикология; 
-ергономия; 
-организацията на работата и всички психосоциални фактори, свързани с нея. 
 
Сътрудничеството между различните експертизи не означава, че за всяка дейност 
по превенция се изисква съдействието на всички експерти. В това отношение 
съществува разлика между превантивните услуги и конкретното съдържание на 
дейностите по превенция на риска, като организация и действителното 
съдържание на превантивна дейност, където мултидисциплинарния характер е 
повече или по-малко изразен в зависимост от практическите обстоятелства. 

Той трябва да определи мерките, които да гарантират адекватно ниво на 
качеството на услугите за превенция. За тази цел, одобрението на компетентните 
органи може да бъде много полезно. Участието на синдикалните организации в 
разработването на критериите за качество и на процедурите за оценка, е от 
съществено значение. Редовната преоценка на съществуващия опит и 
изследвания е необходима за да се идентифицират незадоволените потребности 
и измененията, които трябва да бъдат предложени към националната политика за 
превантивни услуги. Дейностите, свързани с услугите за превенция трябва да 
бъдат фокусирани върху първичната и колективната превенция, тоест, върху 
трансформацията на условията на труд, така че да се елиминира риска. Ако в 
някои страни, въз основа на практиката или на националното законодателство, 
услугите включват задължителни лечебни дейности, то такива трябва да бъдат 
извършени за да се предвидят превантивни мерки,основани на причините на 
наблюдаваните патологии. 

Превантивните дейности трябва да се извършват при гаранции за 
независимост, които да позволяват на обслужващия персонал да играе ролята на 
съветник на работодателя и на работниците. Изпълнението на международно 
признатите етични правила, както е отразено по-специално в Международния 
кодекс на здравните специалисти трябва да бъде гарантирано. Това предполага 
по-специално, че тези услуги не са инструмент за контрол на отсъствията от 
работа и че тяхната дейност не би довела до подбор на персонала въз основа на 
здравен статус. По-специално, всяко използване на генетични тестове при подбор 
на персонал, изложен на определени рискове, е незаконно. Достъпът от 
работодателя до пълната медицинска информация следва да бъде забранен в 
съответствие с правилата за гарантиране на неприкосновеността на личния живот. 
Въз основа на здравното наблюдение трябва да бъдат разработени колективни и 
анонимни данни за подобряване на оценката на риска, което да доведе до по-
ефективни планове за превенция. 

Рамковата директива предвижда да се дава приоритет на създаването на 
вътрешни превантивни услуги, които да са състояние да прилагат на практика 
специфичната политика по БЗР и  която пряко отговаря на дейността на 
дружеството. Тази дейност трябва да бъде допълнена с използване на външни 
услуги,при липса на необходимата квалификация. Това най-често се случва в 
службите за трудова медицина, които съществуват в малко на брой, но големи 
предприятия. 
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Предоставянето на външни услуги може да бъде неефективно, ако то не 
е подкрепено в рамките на компанията от вътрешни услуги. Понякога просто 
това е административна задача. /36/ Външната служба изготвя документите за 
работодателя, които да "докажат", че той изпълнява законовите си задължения, 
но това не е мотив и предпоставка за реални превантивни дейности в 
компанията. 

Дейностите по предоставяне външни услуги за превенция остават твърде 
често фрагментирани и с търговска основа. Следвайки желанието на 
предприятието, прилаганите услуги са повече или по-малко ефективни и рядко 
се случва опита на даден бизнес да се използва за подобряване на превенцията 
в други фирми. Този подход е сериозна пречка пред ефективната превенция. 

Превантивните услуги изпълняват мисия за опазване на общественото 
здраве, несъвместима наличието на пазар на конкурентни частни услуги, 
подчинени на нуждите на бизнеса. Връзката между обществените политики и 
услугите за превенция следва да се засили, публичните власти трябва да 
предоставят подкрепата си за услугите за превенция. Тази подкрепа може да 
бъде под много форми, вариращи в зависимост от условията на всяка страна. 
 

Националните стратегии в областта на ЗБУТ имат важна роля в развитието 
на качеството на услугите за превенция. Поради това следва да се отчете 
следното: 
 
– споделянето на опит и решения, както и създаването на база данни и 

информационни системи с лесен достъп помага за решаване на проблемите, 
въз основа на практиката и опита в други предприятия; 

– анализ на придобития опит, както и идентификация на незадоволените 
потребности; 

– постоянно обучение на различни специалисти по превенция, така че те да 
поддържат уменията си на подходящото равнище; 

– контрол върху качеството на услугите, така че да се избегне предлагането на 
услуги под изискваните нива на качество; 

– защита на независимостта на експертите по превенция по отношение натиск 
от работодателите; 

– по-добра интеграция на услугите за превенция  в областта на системата за 
опазване на общественото (епидемиологични изследвания, разглеждане на 
данните от мониторинга на здравето на услуги за превенция, своевременно 
отчитане - особено по отношение на забраната или ограничаването 
използване на опасни химични вещества и т.н.). 

 

 
36. По този начин, националните доклади за изпълнението на Рамковата директива показват, че в много 
страни съществуват документи за оценка на риска, изготвени чрез възлагане като външни услуги, които не 
водят до приемане на конкретни планове за превенция в предприятията. 
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Задължения на работодателя за БЗР 
 

Практиката показва, че здравето и безопасността не са приоритетни цели 
на работодателите. В някои области и при определени условия съществува 
реален интерес от работодателите да подобряват условията на труд за да се 
избегнат увреждания на здравето. Това със сигурност е така когато става 
въпрос за предпазване от  на сериозни аварии или увреждания на здравето, 
които ще доведат до преки и видими разходи за бизнеса (застрахователни 
премии, глоби, разходи свързани с отсъствията от работа и т.н.). Но това не е 
общо правило. Печалбата най-често е основната причина за пренебрегване на 
проблемите, свързани със БЗР. 

Задължението на работодателя да осигури безопасността произтича от 
наблюдението, че уврежданията на за здравето при работа не са причинени от 
лош късмет, съдба или индивидуалното поведение. Те са свързани с властта на 
работодателя сам да определя организацията на работа и по този начин да 
налага определени условия на труд на работниците си. 

Задължението на работодателя да осигури за безопасност е свързано с 
концепцията за планирано предотвратяване и йерархията на превантивните 
мерки. Това цели да се елиминират рисковете при източника или когато е 
възможно да се предвидят потенциалните рискове и да се осигурят превантивни 
решения, които периодично да се преразглеждат, в светлината на натрупания 
опит и мерките за предотвратяване, които са били изпълнени.  

Едно изследване, извършено във Франция подсказва /37/, че няколко 
фактора играят роля при решението на предприятията за извършат оценяване 
на риска и да предложат създаване на комисии за безопасност и здраве. Това са, 
от една страна, социалните конфликти,от друга страна, други положителни 
фактори, като присъединяването към бизнес група за търговия или ангажимент 
към мрежи от работодатели. 
. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
37. T. Котро (2007) Три предприятия от всеки четири твърдят, че извършват  оцени рискове на работното място, 
синтетичен доклад, 09-3, Париж,Франция. 
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Препятствията  които трябва да се избегнат 
 
Практиката  посочва две основни пречки пред правилното приложение на политиките на 
работодателите за управление на риска. 
 

1. Става дума за т.н. "кошче ефект", при който превантивните мерки се разглеждат като 
просто допълващи се отговори и ограничаването на негативните ефекти на 
организация на работата като цяло е поверено на специализирани техници. В този 
случай мерките по превенция не са интегрирани в стратегическите решения на 
компанията. Организацията на работа, избора на оборудване и материалите, бизнес 
планирането се определят без да извършва правилна оценка на тяхното 
въздействие върху настоящите или бъдещите условия на труд на работниците. След 
това, се предприемат технически мерки за коригиране на отрицателните ефекти от 
стратегическите решения на компанията. Най-често тези технически мерки за 
превенция не позволяват елиминиране на рисковете още при източника им, а само 
се опитват по някакъв начин да ограничат щетите. В някои случаи има и „ извратени 
ефекти” - например обвиняват се работниците, че те са отговорни за увреждането на 
здравето си, поради своето неправилно поведение. 

2. Прилагане на система за управление, която интегрира БЗР в по-широк набор от 
цели, като например  в програмите за качество или за околна среда, понякога дори 
се представят като алтернатива. Необходимостта  от системно управление на 
професионалното здраве е безспорна и не необходимо да се въвежда подобно 
объркване. 

Системите за управление обикновено са предназначени за управление  и контрол, като 
са изградени на принципа на подчинението от горе  надолу. Ръководството на 
предприятието преследва своите собствени цели,  организира дейността за да ги 
постигне, оценява и проверява резултатите и т.н. Системите за управление целят да 
интегрират всички участници в бизнеса, с молба да допринесат за цялостното 
изпълнение на програмата за превенция, разработена от ръководството на 
предприятието. Тази тенденция за интеграция е опасна. Тя напълно заобикаля 
синдикалните организации и механизмите на  индустриалните отношения и цели да се 
намали автономия на синдиката в името на постигането на консенсус за обща "култура 
на безопасност" От съществено значение е да се запази колективната автономия на 
работниците на всички етапи на превантивните действия. Тя е тази, която показва какви 
нови проблеми са се появили и кои стари са били игнорирани, тя дава видимост на 
нерешените въпроси. Също така,тя е тази,която посочва бъдещите действия в полза на 
здравето, които най-вероятно ще бъдат в противоречие с производствените изисквания 
или йерархичната организация на бизнеса в предприятието.  И най-накрая тя посочва 
какво може да се направи за решаване на проблемите в рамките на компанията като 
стимулира политически дебат около промените, които трябва да бъдат направени. 
 
Този подход към здравето и безопасността като стандарт е характерна черта на проекта 
от норми 45001 - проект за управление на здравето и безопасността при работа, който е 
разработен от Международната организация по стандартизация (ISO). Този проект за 
стандарт не се отнася пряко за работниците и техните представители. В същото време 
при неговата разработка работодателите  упражниха хегемония и оказаха сериозно 
влияние,като предизвикаха недоволството на синдикатите. синдикатите не смятат, че 
един технически стандарт е подходящ инструмент за справяне с въпроси, предмет на 
индустриалните отношения. В повечето случаи стандартът ISO  приет през 2017 г., 
въпреки многото критики както от Международната организация на труда (МОТ), така и 
от повечето участници в услугите за превенция, предоставя едностранно избор на 
работодателите и те имат решаващо значение в организацията на превенцията в своите 
предприятия. Подобно на всички стандарти, ISO е  не-обвързващ документ, с частен и 
търговски характер. Ако той е приложен на практика в някои компании, той елиминира  
изискванията за превенция и  свързаните със спазването на националните закони  и 
конвенции на МОТ правила. 
 
.  
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Инспекциите по труда 

 
 
В Европа съществуват два модела на инспекции по труда, на които модели има 
много различни  варианти. Инспекторите участващи в проверки следят основно 
прилагането на съществуващите правила относно всички трудови отношения. 
Такъв е случаят в Испания, Франция, Гърция, Унгария, Полша, Португалия, 
балтийските републики и т.н.  

Във Великобритания, Ирландия и в петте скандинавски страни (Дания, 
Исландия, Финландия, Норвегия и Швеция те извършват специализирани 
проверки по БЗР, чийто обхват на интервенция може да бъде по- голям или по-
малко в зависимост от разпоредбите. Белгия е в междинно положение. В Белгия 
се общия модел, като има установен държавен контрол за спазването на всички 
трудови разпоредби, но е създаден и специализиран инспекторат наречен 
"контрол на благосъстоянието при работа." 

Функцията по инспекция на труда често се поделя между една основна 
институция и други органи. В Германия има държавна инспекция и отделна 
специализирана инспекция за проверки, създадена съвместно с органите за 
социална сигурност, които отговарят за компенсацията на професионалните 
рискове (Berufsgenossenschaften). Във Франция логиката на Инспекцията по 
труда има общ характер. По отношение на здравето и безопасността, както и за 
социалното осигуряване има различни видове контрольори, действащи в 
рамките на специализирани CRAM (регионални фондове за здравно 
осигуряване). В Швеция работата на държавната специализирана инспекция по 
здраве и безопасност се допълва от намесата на още една друга инспекция, 
фокусирана върху химическите рискове в две посоки: както за здравето на 
работното място, така  и за защита на околната среда и общественото здраве. В 
Полша има държавна инспекция и специализирана инспекция за професионално 
здраве, организирана от представителите на синдикатите, наречени "социални 
инспектори." Подобна система съществува и в минния сектор в Чешката 
република. Действията на британската централна инспекция се допълват от 
инспектори, които докладват на местните власти, какво се случва най-вече в 
сектора на услугите. 

Два особено специфични въпроси се регулират по съвършено различни 
начини в отделните държави. Става дума за взаимоотношенията между 
конкретните контролни структури, отговорни за опазването на околната среда и 
тези, които осъществяват контрола върху на прилагането на правилата за 
безопасност и здраве на работното място и върху сътрудничеството между  
инспекциите за контрол на предприятия, в които са налице основните рискове от 
химически аварии – (какъвто бе случая с компанията Seveso) и Главните 
инспекции по труда. Когато институционалните решения се различават 
значително в отделните страни, тясното сътрудничество между тези 
организации е от съществено значение. Представителите на работниците по 
здраве и безопасност трябва да бъдат системно включвани във всички 
дейности. 

В края на 70-те години Италия създаде уникална система в контекста на 
радикалните синдикални мобилизации, които продължиха повече от десет 
години (от "горещата есен" на 1969 от неуспеха на стачката  във Фиат през 1980 
г.). Функциите по БЗР на инспекция по труда  бяха прехвърлени на службите за 
обществени органи за превенция, създавани от общинските власти.Тези 
мултидисциплинарни услуги включват контролни функции и специфични 
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санкции, като при инспекциите на труда, но позволяват и намеса в 
предприятията - като услуги за превенция за да се удовлетворят социалните 
потребности. Законът за "Статута на работниците", приет през 1978 г. признава 
на работниците правото им на контрол върху техните условия на труд. Тази 
реформа, свързана с основно преразглеждане на системата на общественото 
здравеопазване показа забележителни резултати в области, в които 
политическата и социална мобилизация стимулира прилагането на новите 
органи. Въпреки, че се сегашното правителство преразглежда този закон/38/, 
много вероятно е този модел да се активира и да обхване и други страни, при 
условие че те се включат движения, борещи се за защита на околната среда, 
ръководени от хора живеещи в близост до зони на промишлени дейности. 
Силата на този закон идва от признанието, че колективните практики по БЗР по 
своята същност са политически. 

Отвъд институционалните различия, се появяват и някои доста често 
срещани проблеми. Най-тревожни са пропуските по отношение на крайно 
недостатъчно инспекционни ресурси. Превантивна работа понастоящем е по-
сложна и то по много причини: нарастването на малките предприятия, 
развитието на веригите от подизпълнители, съществуването на единния 
европейски пазар. Единният европейски пазар цери да подкрепя конкуренцията, 
без адекватни механизми за контрол по отношение на работното оборудване и 
употребата на химикали. Трудовата мобилност затруднява ефективния контрол 
в сектори като строителство и транспорт.  

Изправени пред тези предизвикателства, повечето национални инспекции 
страдат от липса на кадри,които не винаги разполагат с всички необходими 
професионални умения и техническата инфраструктура. Целта на 
Международната организация на труда е да има поне един инспектор по здраве 
и безопасност при 10 000 работника. Много европейски страни са далеч от 
подобна цифра и ситуацията се влошава. В Белгия има един инспектор по 
здраве и безопасност на около 26 000 работника. Всеки инспектор трябва да 
покрива повече от 1800 фирми. Във Великобритания между 2002 и 2007 г. се 
наблюдава намаляване на броя на проверките и намаление с 42% на броя на 
проверките, като положението продължава да се влошава. В Германия в 
периода  между 1996 и 2009  проверките на публичните власти са намалени 
наполовина. През същият период, броят на проверките, извършени от 
контролните органи за застраховка срещу професионални рискове са намалели 
с повече от 40%. 

Към тези трудности се прибавят и други количествени качествени 
проблеми. С течение на годините, причините за проверките на инспекторите са  
увеличени. Това може да създаде проблеми със съгласуваността им. Също така 
под натиска на ксенофобски политики понякога се стига до мобилизация на 
инспекциите за лов за нелегални работници имигранти. Приоритета, даден на 
контрола на спазването на законовите изисквания по отношение на Съвета 
понякога има тенденция да избледнява. Връзките със съдебната власт са 
проблематични и водят до по-разочароващи ситуации, в която много нарушения, 
докладвани от инспекторите не стигат за повдигане на обвинения. Най-вече 
британското правителство непрекъснато изказва съмнения относно основните  

 
 
38. закона за работните места, приет по инициатива на Правителството Ренци в края на 2014 г.  

предвижда създаването на единна агенция за юридическа инспекция. По времето на изготвянето на 
настоящото изложение  на (март 2015), съдържанието на тази мярка все още не е определено. 
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принципи на действия на инспекцията по труда. От 2012 г., част от "услугите" на 
инспекцията по труда се предлагат на пазара. Те включват плащане на вноски 
от страна на работодателите, които са посетени от инспектор на труда. Подобно 
развитие повдига опасения, че в бъдеще някои инспекции по труда дейности да 
бъдат приватизирани. 
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Глава 6  

Връзката с останалите политики на Европейската 
общност 
  
Въпросите за здравето  и безопасността при работа не могат да бъдат 
решавани изолирано. Те са във взаимовръзка с останалите политики. Дали 
става дума за пазара на труда, за организацията на социалната сигурност, 
опазването на околната среда и равенството между мъжете и жените, 
политиките за образование и професионално обучение – политиките винаги се 
преплитат и допълват. 
Без да представяме изчерпателен анализ на тези взаимовръзки, тук можем да 
изтъкнем някои особено важни отношения между три основни теми. 

Правилата на пазара 

 

Законодателство на Общността относно правилата на пазара започва да се 
въвежда на много ранен етап от историята на Европейския съюз. То 
първоначално се основава на член 100 от Договора за създаването и 
функционирането на ЕС (понастоящем Договор от Лисабон, Член 114 от 
ДСФЕС). Основната му цел е да  гарантира свободното движение на стоки, като 
същевременно  гарантира и съществен набор от неикономически цели като: 
защитата на човешкото здраве, здравето при работа  или околната среда. 

Това законодателство обхваща главно на правилата, отнасящи се до 
пускането на пазара на продуктите на химическата промишленост, както и 
правилата за работното оборудване и личните предпазни средства:"нов подход". 
 
Правилата, относно предлагането на пазара на химическите продукти 

 
Първата директива в тази област датира от 1967 година. Оттогава са приети 
четиридесет директиви и регламенти. Това е един сложен законодателен пакет, 
неефективен от гледна точка на защитата на здравето и околната среда и е 
приложен неправилно. Примерът с азбеста илюстрира неправилното 
функциониране на системата,   преди да се премине към инициативата REACH. 
През 1976 г. съществуваше правна компетентност за Европейския съюз да 
забрани азбеста и всички научни данни, обосноваваха тази забрана и вече бяха 
събрани и на разположение. Но трябваше да се изчака приемането на 
Директивата от  1999 г., която влезе в сила от 1 януари 2005 г. за пълна забрана 
на азбеста в ЕС. Ето защо е необходимо цялостна реформа на това 
законодателство. За тази реформа настояват от държавите, които се 
присъединиха към ЕС при разширяването (Швеция, Австрия и Финландия) от 
1995 година. Те още тогава бяха приели национални разпоредби гарантиращи 
по-ефективна защита на здравето и околната среда и не искаха да бъдат 
принудени да намалят тези,вече достигнати нива на защита. Приета през 2006 
г., реформата на REACH е от решаващо значение за по-добра превенция на 
работното място на химическите рискове. Новите текстове предвиждат 
регистрация на приблизително 30 000 химически вещества, произведени или 
пуснати на пазара на Европейския съюз в размер на най-малко един тон 
годишно/ на предприятие. Информацията, която трябва да бъде предоставяна 
от фирмите варира в зависимост от обема им на производството. Над 10 тона 
на година за компания и тя трябва да представи доклад за безопасността на 
химичното вещество. Регистрация на съществуващите вещества бе удължена 
до 11-годишен период, който продължава до 2017 г. Всяка нова субстанция 
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трябва да бъдат регистрирана преди да бъдат пусната на пазара. REACH 
предвижда също оценката от страна на обществените органи за ограничен брой 
вещества, в съответствие с критериите, които определят приоритетите. Този 
механизъм е от съществено значение да се гарантира, че информацията, 
предоставена от производителите нее непълна или манипулирани. За най-
опасните вещества, включени в списъка са разработени процедури за издаване 
на разрешения. Това се допълва и от възможността да ограничи или забрани 
производството и употребата на някои вещества. Освен това, въз основа на 
глобално споразумение, правилата относно класифицирането, опаковането и 
етикетирането на опасните вещества бяха преразгледани. В тези конкретни 
области, се прилагат други разпоредби на Общността. Такъв е случаят с 
пестицидите и биоцидите. 

През 2008 г. REACH беше допълнен с новия регламент относно 
класифицирането, етикетирането и опаковането на химични вещества и смеси 
(Регламент 1272/2008), който  прилага в Европейския съюз на правилата, 
определени в световен мащаб , Въз основа на този регламент, на около 4000 
вещества подлежат на хармонизирана класификация. За другите вещества, 
производителите предлагат класификация на базата на собствения си анализ. 
Въз основа на този нов регламент, бяха направени промени в информационните 
листове за безопасност. 

Други европейски законодателни актове обхващат по-специфични 
области като пестицидите, биоцидите, козметиката, отпадъците и т.н. Като цяло, 
те подценяват здравните проблеми на работното място и артикулират зле с 
правилата за защита на здравето на работниците. 
 

Ролята на Агенцията в Хелзинки 
 
Европейската агенция по химикалите(ECHA)от гледна точка на бюджета си и 
набирането на персонал е най-голямата специализирана агенция на Европа. Тя е със 
седалище в Хелзинки. Това е регулаторна агенция, в смисъл, че играе пряка роля в 
процеса на вземане на решенията на Общността,засягащи регулирането на 
приложението на  химическите продукти. 
Нейната компетентност се фокусира върху изпълнението на REACH. Но също така тя се 
занимава  и с други важни закони, свързани с управлението на химикалите: Регламент 
1272/2008 относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси 
(съкращение CLP), на 528/2012 Регламент относно пускането на пазара и употребата на 
биоциди (съкращение RPB) и регламента 649/2012 относно износа и вноса на опасни 
химикали (съкращение PIC сетълмент). 
Агенцията се състои от различни специализирани комисии и Апелативен съвет, който е 
юридически орган, натоварен да решава споровете, възникнали по повод решенията на 
Агенцията по прилагането на REACH или на останалите регламенти. Ако една страна не 
е доволна от дадено решение на Апелативния съвет, тя може да отнесе спора до Съда 
на Европейския съюз в Люксембург. 
Съветът на директорите на Агенцията е тристранен орган. Той включва 28 члена, 
представляващи държавите-членки на Европейския съюз, шест члена, представляващи 
Комисията и трима члена, представляващи "заинтересованите страни". Последните 
имат само съвещателен глас. Поради важността на REACH за здравето на работниците 
и много активната роля на Европейската конфедерация на профсъюзите в договарянето 
на REACH, един от тримата членове от "заинтересованите страни"  представлява 
синдикатите. Въз основа на споразумение между Европейската конфедерация на 
профсъюзите (ETUC) и Европейската федерация IndustriAll (които включва и 
синдикатите от химическата промишленост), този мандат се разделя между ЕКП и 
IndustriAll.Наблюдатели от Норвегия, Исландия и Лихтенщайн също са канени да 
присъстват на заседанията на борда, защото REACH се прилага и в тези страни. 
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Правилата за работното оборудване и личните предпазни средства "нов подход" 
 
Директивите за работното оборудване и личните предпазни средства 
регламентират основно по-съществените изисквания за безопасност и то с 
доста общо съдържание.Те са допълнени от технически стандарти, разработени 
в рамките на европейските организации на техническата стандартизация (CEN и 
CENELEC). /39/ 

Най-важната Директива в тази област е Директивата за машинните. 
Първата директива за машините е приета на 14 юни 1989 г. Тя е  изменяна 
няколко пъти, но нейните основни принципи не са променяни. Настоящият текст 
е Директива 2006/42 / ЕО. 

Директивата за  машините отразява така наречения "нов подход", който 
беше официално обявен с Резолюция на Съвета на 7 май 1985 г. Можем да 
обобщим този  "нов подход" в три точки: 

– признаване ролята на стандартизацията като помощен инструмент за 
регулиране (чрез позоваване на европейските и при необходимост на 
национални стандарти за определяне на техническите характеристики на 
продуктите); 

– приемане на нов тип директиви, фокусирани върху основните изисквания, 
на които трябва да отговарят продуктите, за да се движат свободно на 
пазара на Общността;  

– отваряне на политиката за оценка на съответствието (последната бе 
добавена по-късно и е най-слабо развита от всички политики).  

Следователно, законодателното хармонизиране е ограничено до приемането 
на основните изисквания за здраве и безопасност на които трябва да 
съответстват на продуктите на пазара и следователно, изпълнявайки тези 
условия те трябва да могат да се възползват от възможностите за свободното 
движение в рамките на Европейския съюз. Подробните технически 
спецификации следва да бъдат регламентирани посредством хармонизирани 
стандарти, разработени от упълномощени от Комисията европейски органи за 
стандартизация. Тези хармонизирани стандарти нямат задължителен характер, 
но по презумпция за съответствие с основните изисквания на Директивите те се 
издават за продукти, разработени в съответствие с хармонизираните стандарти, 
публикувани в Официалния вестник на Европейския съюз и транспонирани в 
националното законодателство. 

Ако продуктът е разработен, без да са следвани хармонизираните 
стандарти, с частично несъответствие  или при липса на стандарти,то 
спазването на съществените изисквания трябва да се оцени и ако е уместно да 
се сертифицира от упълномощен орган в съответствие повече или по-малко 
ограничителните процедури по отношение на риск, съпътстващ приложението 
на продукта. Процедури за сертифициране са посочени във всяка от 
Директивите и те трябва да се спазват от производителя. За Директивата за 
машините, сертифицирането е изключение, изисквано за най-опасното 
оборудване (Приложение IV на Директивата). Процедурите за сертифициране 
могат да включват самото оборудване (наречено "изследване на вида") или на 
работния процес, установен от производителя чрез организацията на 
производството. Органите, отговорни за сертифицирането са частни компании, 
регистрирани в дадена страна. Те се наричат "упълномощени органи". 
Производителят е свободен по свои избор да се обърне към този "упълномощен 
орган".  

 
39. CEN: Европейски комитет по стандартизация; CENELEC: Европейски комитет за електротехническа 
стандартизация. 
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За повечето машини, маркировка CE не съответства на знак за външен 

контрол. Това е проста собствена декларация на производителя, който 
потвърждава,че спазва правните си задължения. Поради това в много случаи 
поставянето на маркировка не гарантира съответствие с основните изисквания 
за безопасност. 

Недостатъчното прилагане на правилата на Общността понякога е 
резултат от неговата незавършеност, неточности и възможности за 
заобикаляни. Това понякога е свързано с лошото сътрудничество между 
различните участници и с недостатъчното вътрешно съгласуване между опита 
на работното място и регулаторните механизми за надзор на пазара.Това често 
се обяснява с слабостта на механизмите за контрол и санкции въведени от 
държавите-членки. 

Контролът върху пазара за оборудването и личните предпазни средства 
се прилага в отделните държави-членки на много различни условия. 
Институционалните участници, сами по себе си не биха представлявали 
истински проблем, когато тяхната намеса е сравнимо с ефективността. Това за 
съжаление не е така. Някои държави-членки  отделят значителни ресурси за 
надзор на пазара, други сериозно го неглижират. Сътрудничеството между 
държавните органи на различни държави правят този надзор слаб. На практика, 
сътрудничество между националните обществени органи и тези на ЕС е дори 
по-слабо. Дори в рамките на институциите на ЕС, степента на сътрудничество 
между различните Генерални дирекции на Комисията (Вътрешен пазар, 
Социални въпроси, Промишленост, Научни изследвания и иновации)  рядко е 
адекватно. 

Съдебната практика на Съда на Европейския съюз се произнася в полза 
на много широко тълкуване на Директивата за машините, което има за 
последица намаляването на капацитета на държавите-членки да прилагат 
политика за по-динамичен контрол върху пазара /40/. За Съда презумпцията за 
съответствие, ограничена до маркировката и сертифицирането от упълномощен 
орган, има ефект на попречи на държавите-членки да предприемат каквито и да 
било мерки, които могат да се проявят като ограничение на свободното 
движение на стоки, различни от забраните, които се регулират от Директивата 
за машините. 

Настоящият регламент отчасти се основава на дейността на частните 
субекти, действащи в условията на конкурентен пазар. Един конкурентен пазар 
на частни контролно организации (в най-широкия смисъл) е толкова добър, 
колкото е най-слабото му звено. От тук при наличие на различни нива на 
контрол, частните субекти могат основателно да смятат, че тяхната дейност не 
отговаря на изискванията и че те рискуват като работят с тях. 

Въпреки че целта на регламентите на Общността е да осигурят 
безопасността и здравето на ползвателите на съоръженията, настоящите 
практики остават доминирани от една тясна визия за сигурността. По-специално 
интеграцията на ергономичните критерии в процеса на стандартизация все още 
е недостатъчна. 

Противно на това, което е предвидено в регламента за химикалите, 
производителите на работно оборудване и европейските органи по 
стандартизация не са задължени систематично да изискват обратна връзка при 
инциденти, за проблемите аварии или за с цел постоянно подобряване на 
дизайна на работното оборудване и съдържанието на техническите стандарти. 
Ефективното сътрудничество между различните участници е неразделна част от 
развитието на информационни системи за връзката между производственото  

 
40. Решение от 8 септември 2005 г., дело на Йонемото № C-40/04; решение от 17 април 2007 AGM-COS.MET 
SRL срещу Suomen valtio и Tarmo Лехтинен, дело № C-470/03. 
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оборудване и БЗР. Това включва систематичното събиране на данни за 
авариите, инцидентите, ергономичните  проблеми и други аспекти на работното 
място свързани със здравето (например шума или вибрациите), които 
характеризират проблемите при ползване на специфично оборудване. В 
момента събиране на такива данни не се извършва на европейско ниво, въпреки 
че положителните инициативи на някои държави биха могли да послужат като 
основа за действие на Общността в тази област. В повечето страни, дори 
данните за трудовите злополуки не се използват пълноценно за  извършване на 
надзор на пазара. Като цяло ние имаме информация точно колко аварии се 
случват на деня, час или в индустриален сектор. Също така наличните  данни е 
по отношение на съответното оборудване и специфичните обстоятелства на 
употребата му са много по-малко. Протоколите за злополуките при работа, за 
които има задължителни процедури във всички държави на ЕС биха могли да 
допринесат за много по-ефективното организиране на адекватна превенция. 
 
 

Участието на Синдикатите в дейността на Европейския комитет по стандартизация 
 
Една от слабостите на европейските органи по стандартизация е маргиналното 
участието на синдикати, които представляват крайните потребители на оборудването. 
Ето защо синдикалните организации, както националните, така и европейските искат да 
работят и участват активно при на разработването на стандартите. От 1989 г., участието 
на европейските синдикати се ограничава до здравето и безопасността на работното 
място и се води от Европейския синдикален институт. Това позволява да се подкрепят 
активните синдикални мрежи в различни страни, така че да се проследява опита, 
натрупан в работното място. На 25 октомври 2012 г. новият регламент относно 
европейската стандартизация бе приет. Той признава важността на участието на 
синдикатите в дейностите по стандартизация в защита на интересите на работниците. 
Въз основа на това Европейската конфедерация на профсъюзите създаде нова 
структура, която да позволи участието на синдикатите в области, които не са пряко 
свързани със здравето и безопасността при работа, като  индустриална политика, 
защита на околната среда, връзката между стандартите и организацията на работа и т.н. 
Тази структура се очаква да започне да функционира през 2015. 
 
 

Околна среда 

 

В Европа вече не съществуват политически организации, които да продължават 
да  отричат значението на екологичната криза /41/. Това представлява и 
съществената разлика между Европа и  САЩ,, където индустриалните лобита , 
които са в значителната част от Републиканската партия, продължават да 
отричат процесите на измененията в климата. 
Връзките между околната среда с БЗР са многобройни. Въздействието на 
опасните химикали е фактор, чийто видимост много често е незабавна. 
Повечето вещества и процеси, които са опасни за околната среда, влияят също 
и на здравето и безопасността на работниците. Ето защо дебатите, които 
съпътстваха приемането на REACH продължават през периода на изпълнението 
му, където съществуват много възможности за съвместни становища и действия 
между синдикатите и движенията за опазване на околната среда. 
 

41. Едно забележително изключение е британската партия UKIP, която иска да се забрани изучаването на 
глобалното затопляне в училищата и иска да се приложи британската енергийна стратегия, основана на 
въглища, ядрено гориво и газ, изоставяйки всякаква подкрепа за енергията от възобновяеми източници , В 
Европейският парламент, UKIP формира групата EEFD (Европа на свобода и пряка демокрация) заедно с 
италианското Движение Пет звезди и някои десни депутати от различни страни (Швеция, Франция, Литва, 
Полша , Чехия) 
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По същия начин, драстично намаляване на използването на пестициди в 
селскостопанското производство ще има положителен ефект не само върху 
здравето на работещите в областта ми, но и на всички, дори върху опазването 
на околната среда. Това предизвикателство обаче е много голямо. То 
предполага сблъсък със един мощен троен съюз, образуван от производителите 
на семена, химическата промишленост и интензивното селско стопанство, което 
е най-привилегировано от Общата селскостопанска политика на Европейския 
съюз. /42/ 

На по-заден план остават процесите за комерсиализизация на 
животновъдството който в селското стопанство се стреми да приложи 
промишленото производство при отглеждането на земеделски култури и 
животни. 

Повечето големи бедствия наблюдавани в секторите енергетика и химия 
сочат, че съществуват  силни връзки между заплахите към околната среда  и 
организацията на работа. Системното прилагане на аутсорсинг за намаляване 
на разходите за труд  като цяло води до загуба на контрол върху 
производствения процес от страна на работниците. Това важи както за 
постоянните работници в предприятието, така и за под изпълнителите, 
работници по договора. Това явление бе ясно доказано както при експлозията 
на завода AZF в Тулуза през 2001 г., така и по време на екологичната 
катастрофа, причинена от експлозия на масло на платформата на BP 
"Deepwater Horizon" в Мексиканския залив през април 2010. Методите за 
контрол, прилагани от компаниите разчитат основно на по-стриктното спазване 
на процедурите и на възможностите за проследяване на всички дейности на 
различните участващи страни. Те се основават на технократски концепции, 
които отричат неизбежните различия  между реалната работа и предписанията 
за нейното извършване, записвайки в е стратегиите  собствените си  съждения, 
а не знанията  на работническия колектив. И все пак именно несигурността на 
работните места е тази, която затруднява колективното сътрудничество и 
намаляването на възможностите за маневриране,които са необходими  за 
справяне в непредвидени ситуации. 

Това не означава, че сътрудничеството между опазването на околната 
среда и ЗБУТ се случва автоматично и добронамерено. От една страна, някои 
мерки за опазване на околната среда могат да доведат до опасни равнища на 
експозиция на работниците или до трансфер на риска. Нещо повече, през 
последните десетилетия се появиха стратегии на "зелен капитализъм". Те 
приемат частични мерки с ограничена ефективност, като същевременно 
отказват да поставят под въпрос основната тема за социалното неравенство. 
Често фирмите, свързани с зеления капитализъм допринасят за несигурните 
условия на труд и за приватизацията на обществените услуги. Тази тенденция е 
особено видима в дейностите за преработка и рециклиране на отпадъци. Това е 
продължение на една концепция, че всички човешки дейности трябва да се 
превърнат в стока. 

В този смисъл, има дълбока връзка между финансовите механизми, 
които създават права за замърсяване и дейностите на "поправяне – почистване 
от тези замърсявания" (третиране и рециклиране на отпадъци, причинени от 
замърсени производствени зони), които най-често се  възлагат на частни фирми. 
 
  
42. Това обяснява защо законодателството на ЕС разрешаването употребата на пестициди има отделни 
процедури, от тези на REACH. Тези отделни процедури позволяват да се поддържат на пазара продукти, 
съдържащи особено опасни активни вещества, , включително ендокринни вредители. 
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Най-общо казано, ефективната борба срещу нанасянето на щети на околната 
среда трябва да се свърже с подобряването на условията на труди с глобална 
промяна в производството, основана на нуждите на по-голямата част от 
човечеството. 

Това предполага преразглеждане на политиките, създаващи условия за 
социални неравенства, планиране на ресурсите и начините за използването им  
в производството (суровини, енергия, вода и т.н.). Тези цели са несъвместими 
със стремежа към собственост и власт, които характеризират капитализма. 
Намаляването на консумацията на енергия, създаването на относително прости 
схеми на производство и потребление, борба с програмираното бързо  
остаряване на много потребителски устройства, създаването на ефективен 
обществен транспорт, който да позволи да се прекъсне зависимостта на 
автомобила – това са  всички различни аспекти на подобна глобална политика. 
Това ще се основава на властови отношения, изградени около връзката между 
екологичните цели и социалното равенство. 

За екологичен преход организация на работа не е неутрална величина. 
Интензификацията на работата и увеличаването на конкуренцията са причина 
за недоволството на работното място. Те генерират усещане, че работника не е 
в състояние да изпълнява качествено работата си. Това води до намаляване на 
общуването в колективите. Изискването да останеш  на работа след края на 
работното  време засяга неприкосновеността на личния живот. Недоволството в 
работата понякога се компенсира с натрапчиви форми на потребление. 
Рекламата безсрамно използва това чувство за компенсация. Реалната стойност 
на дадения продукт отива на заден план, когато покупката е представена като 
символ на социален статус. Един порочен кръг е създаден: работи повече за да  
консумираш, консумирай повече, защото работата ще погълне времето, в което  
да живееш пълноценно. Вместо да се борят с това, много зелени политики  се 
приспособяват към т.н. "гама от стерилна вина" („всеки е отговорен") и чрез 
прекрасни зелени етикети превръщат екологичното съзнание в стока. 

Връзката между изискванията за качеството на живот и разширяването 
на демокрацията на работното място трябва да  консолидира колективния избор 
с интересите за висока производителност. Провалът от миналото при опитите за 
планиране предполага, че въз основа на демокрацията в работата може да се 
стигне до  всеобхватно икономическо планиране,отговаряща на социалните 
потребности и императивите изисквания  за запазване на околната среда за 
бъдещите поколения /43/. 

И накрая, критичната оценка на технологиите е друга област на 
потенциално сближаване между БЗР и опазването на околната среда. 
Капитализмът постоянно ускорява процеса за достигане до научни познания и 
тяхното практическо използване. Дали става дума за генетично модифицирани 
организми или за наноматериалите, масовото използване на нови материали и 
нови техники в производството до голяма степен предхожда оценката на тяхното 
социално въздействие и рисковете за здравето и околната среда. 

 
 

 

 
43. Г. Лоуи Eксо(2008) о- социализмът и демократично планиране, екология и политика, 2008/3 (37), страници 
165-180. 
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Да разширим концепцията за "достоен труд" 
 
"Демократичната социализация на икономическите решения е необходимо условие за да 
се контролират финансите, за да се защити околната среда и ресурсите. Но също така е 
необходимо да се осигури достъп на всички до "достоен труд",  разбиран в по-широк 
смисъл, отколкото този на Международното бюро на труда: сигурна заетост, с добро 
заплащане, със социалните права, но и с политически права за участие в определянето 
на условията и на труд. 
Колективните решения, взети  заедно с колеги, синдикати и заинтересовани лица, какво 
и как да се произвежда; участието в организацията на работа и избора на ръководители; 
съвместните разисквания за разпределение на печалбата от труда и избора на 
инвестиционни възможности-всички тези права са в основата на един наистина достоен 
труд. Работа, която позволява добра реализация е тази, в която работникът или 
служителят може да отстоява своята концепция за качеството на работата,  да обсъди с 
останалите бъдещите  проекти. Тук откриваме под ъгъла на работа, това което бе 
създадено, базирано на понятието „икономическото регулиране”: демократизация на 
обществените отношения, оттук и на отношенията в производството, които са в основата 
на социалното и екологичното преориентиране на общество. Достойният труд следва да 
се счита за обществено благо, което е от съществено значение за демокрацията и 
опазването на здравето на хората и природата.  
Така че икономическите институции трябва да гарантират на всеки правото на достоен 
труд, на същите принципи, които вече бяха споменати и следва да се прилагат   
съвместно със финансовата стабилност и природните ресурси: демократично 
управление, контролирано от участниците по места, под егидата на общите правила, 
определени от обществото. Тогава пренебрежението към въпросите, свързани със 
заплащането на труда  ще изглежда варварски акт, както ни изглежда днес робството. 
Как да напреднем в установяването на достойни условия на труд, като общо благо? В 
настоящата обстановка на увеличаване  на дистанцията при колективния труд, при 
стремежи дълбоко вкоренени работници да овладеят само своята работа, не  
задължително да участват в колективни действия? Тази трудност да се поставят 
подобни въпроси, било то политически или колективи, обясняват вредните ефекти върху 
здравето на човека. Синдикалните организации сега осъзнават това, дори и ако те не 
отговорни за тази ситуация. " 
Цитат от T. Кутро (2010) Важните събития за възможен свят: връщане към корените на 
демокрацията, Лормонт, страници 95-97. 
 

 
 
 
Равенството между мъжете и жените 
 

Разделението на труда по пол е един от ключовите фактори на организацията 
на работата. Като цяло, дейностите не се смесват. Мъжете и жените не са 
равномерно разпределени между секторите, работните места, нивата на 
отговорност и формите на заетост. По същия начин, ако се вземе предвид 
общата продължителност на трудовия живот и кариерното развитие, значителни 
разлики характеризират положението на мъжете и жените. 

Съществува тясна връзка между въпросите, свързани с равенството 
между половете и тези за професионалното здраве. Неравномерното 
разпределение на работата в резултат на диференцираните рискове, неравния 
достъп до властта означават повишен, но невидим риск за работещите жени. 
Освен това, при справянето с тези рискове и щетите за здравето се разчита 
основно на  разделението на труда по пол. За работните места на мъжете, 
издигането на мъжествеността и стереотипите, свързани с това (сила, смелост, 
и т.н.) дава възможност за подценяване на някои от рисковете, и дори за някои 
професии до реален избор сред работниците. 
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За женските дейности използването на стереотипи позволява едновременно да 
се отрече действителните квалификация (и оправдае неравното заплащане и 
ниско участие във вземането на решения) и рисковете за здравето със задачи, 
описани като "естествено женски". 

Масовото навлизане през последните десетилетия на жени в платената 
заетост не промени основно неравното в структурата на пазара на труда. 
Разделението на труда по пол остава непроменено. Сегрегацията по пол на 
пазара на труда не е преодоляна. Например в скандинавските страни, където 
процентът на участие на жените в платена заетост е най-голям , тя е също най-
изразена.  

Напредъка при преодоляването на  разделението на труда между мъжете 
и жените за неплатения домашен труд е много бавен. Това може би е по-скоро 
свързано с кризата на традиционното семейство, което изглежда все по-малко и 
по-малко повтаря уникалния модел на живот на възрастните – от това става 
съвършено ясно,че е необходимо преразпределение на ролите и задачите в 
самото семейство. Обикновено влошено физическо здраве и лошо психично 
състояние се наблюдава при жените, които изпълняват  само домакински 
задачи. 

Взаимодействието между неплатената домакинска работа и платената 
работа е важен елемент, ако искаме да разберем различното въздействие на 
условията на труд върху здравето на  мъжете и жените. По този начин, 
политиките за гъвкавост на работното време като цяло допринасят за 
повишената несигурност на труда и в някои случаи те могат да доведат до 
изгонване на много жени от предприятията. Друг елемент на взаимодействие е в 
съдържание то на дейностите, извършване предимно от работещите жени, които  
до известна степен представляват продължение на домакинската работа: 
повтарящи се задачи, грижа за тялото и други услуги, отношение на подчинение, 
разположение, гъвкавост. 

Смесването на дейности (сектори, функции и нивата на отговорност) е 
основна предпоставка  за истинско равенство между мъжете и жените, така 
както ефективното споделяне на неплатения домакински труд и равното 
представителство в органите за вземане на политически решения. 

В областта на ЗБУТ в политиките на Общността не е разработен подход, 
отговарящ и  чувствителен към проблемите, свързани с пола. Подобен подход 
би изисквал събиране на съответните данни, изготвянето на изследвания, 
установяване на връзката между здравето и  разделението на труда по пол, 
разработване на правила за я в недостатъчно обхванатите области, които 
предизвикват особено безпокойство относно  труда на жените. Критерият за 
условия за работа, съвместими със здравето са те да бъдат организирани при 
такива условия, при които и двата жанра имат достъп до нормалната 
продължителност на трудовия живот без това  неблагоприятно да засяга  
здравето им. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Франция: интегриране на равенството в оценката на риска 
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Съгласно Закона от 4-ти август, 2014 г. оценката на риска във френските компании 
трябва да отчита "различията във въздействието на излагането на рискове върху двата  
пола”. 
Това е важно защото позволява по-добре да предвиди необходимата  профилактика на 
здравето при работа, след отчитане различията между мъжете и жените. Различните 
елементи трябва да бъдат подробно разгледани. От една страна  разделението на труда 
по пол често е свързано със значителни различия в извършваните от на мъжете и 
жените дейности. При оценката на риска трябва да се вземат предвид и планове за 
превенция , които трябва да осигурят равен достъп - за жените, така и мъжете - до 
всички работни места в условия, които не са  увреждат тяхното здраве и то през целия 
им живот. От друга страна, за мъжете и жените някои рискове на базата на биологичните 
различия могат да доведат до различни ефекти. В областта на превенцията от рискове 
при употребата на химически вещества това със сигурност е случая с ендокринни 
разрушители. При ергономичните изисквания има разлики в осреднените данни за 
биомеханичната и физиологичната, които трябва да бъдат отчитани. Съществуват също 
и специфични затруднения, които като правило се появяват  повече при жените и те са 
свързани със съвместимостта между платената професионална работа и незаплатения 
труд в семейството. 
Оценка на риска, която отчита специфичното състояние на мъжете и жените със 
сигурност подпомага борбата със стереотипа, че работата на жените предполага по-
малко рискове за здравето им. Подобна оценка би позволила  да се придаде по-голяма 
важност за дейностите, считани за „спомагателни”  (почистване, работа с клиенти или 
потребители, поддръжка, помощни функции), в които дейности са концентрирани много 
голям брой жени. 
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Глава 7 

Европейският социален диалог и безопасността и здравето 
при работа 
 
След приемането на Единния европейски акт (1986), всички Договори на ЕС 
признават важността на социалния диалог, провеждан между организациите на 
работодателите и синдикатите. Същевременно е необходимо да подчертаем, че 
социалният диалог е един определен елемент от динамиката на индустриалните 
отношения. Исторически, социалните конфликти винаги са предшествани от 
социален диалог, като те са и съществено условие за него. Те подпомагат  
промяната в баланса на силите в обществото. В социалната  сфера дискусията 
не е предназначена да раздели доброто от злото, а да ориентира бъдещото 
развитие на обществото на базата на конкретни проекти. Тези проекти се 
противопоставят на базата на конфликтите между  обективните интереси на 
отделните обществени групи. Най-добрите аргументи в полза на по-справедливо 
и по-равнопоставено общество могат  да останат неприложими, без силата на 
мобилизацията. 

Правото на Общността се развива, съдържайки известен брой неясноти 
по отношение на социални конфликти. В социалната главата на Договора за 
създаването и функционирането на Европейския съюз е посочено,че тези 
конфликти не са от компетенциите на Общността. В противовес, съдебната 
практика на Съда на Европейските общности, в името на спазването на 
правилата на пазара, поставя под въпрос правото на стачка и правото да се 
предприемат колективни действия. /44/ 
 
 
 
 Социалният диалог в правото на Общността 
 
В Договорите на Общността институционализирането на социалния диалог е 
извършено на няколко етапа. С Договора от Рим социалния диалог бе ограничен 
до сравнително скромна роля чрез създаването на Икономическия и социален 
комитет, който е чисто консултативен орган обединяващ представители на трите 
групи, имащи еднаква тежест: работодатели, синдикати и представители на 
различни други дейности - професии, занаяти, потребителски асоциации, 
неправителствени , женски организации  и т.н. 

На 4 декември 1970 е създаден Постоянния комитет по заетостта с цел 
да се даде възможност за диалог по въпросите на заетостта между синдикатите, 
работодателските организации и Комисията. В контекста на изграждането на 
общия пазар,след 1985  непрекъснато са провеждани срещи между 
европейските синдикални и работодателски организации на браншово ниво. 
Комисията също участва в тези срещи, които са институционализирани през 
2003 г. под наименованието "Европейска социална среща на високо равнище". 

 
 
 

44. Виж по-специално решенията по делата на Laval и Viking от през декември 2007 г. Голяма част от 
документите по този въпрос са на разположение на интернет страницата на ЕСИ  -www.etui.org. 
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С Единният европейски акт за първи път е въведена концепцията за социалния 
диалог, като част от договорите на Общността. Това е посочено в раздел 118В. 
Без изрично да споменава ролята на европейските колективни трудови 
договори, текста на Договора не изключва подобно развитие. В споразумението 
на единадесетте за социалната политика, прието през 1992 г. успоредно с 
Договора от Маастрихт, са посочени  две възможности за социален диалог. От 
една страна, европейските синдикати и работодатели имат право автономно да 
сключват споразумения помежду си. Тези споразумения биха могли да бъдат 
въведени  чрез европейски директиви. От друга страна, в областта на 
социалното законодателство следва да бъдат провеждани консултации със 
синдикалните и работодателските организации. Като част от тези консултации,  
биха могло  да бъде договорено споразумение, което да замени проекта на 
предложението за законодателен акт. 

 
И двете процедури са запазени при извършваните по-късно различни 

промени на договорите.. В момента са приложими Членове 154 и 155 от 
Договора за създаването и функционирането на Европейския съюз (ДСФЕС), 
които са описани в  диаграма 2./страница 74/ 
 
Ние можем да  разграничим три основни нива на участие и приноса на 
социалния диалог към законодателния процес на Европейската общност: 
 

– социалният диалог като процедура на консултации при разработването 
и  приемането на европейските законодателни норми и политики;  

– социалният диалог като източник на законодателни норми по 
първоначална инициатива на Европейската комисия; 

– социалният диалог като независим процес, който може да доведе до 
предложения за нормативни актове с необвързващи текстове. В този 
контекст следва да се направи разграничение между браншовия 
социалния диалог и интер-професионалния социален диалог. 

 
Към тези три европейски нива трябва да добавим и възможността да се 
транспонират социалните директиви ( директен резултат от Европейския 
социален диалог или приети като част от нормалните процедури) чрез 
националните колективни трудови договори, при условие че те осигуряват 
адекватно транспониране по отношение на обхвата и правната сигурност. 
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Диаграма 2 Процедура за консултации и колективни преговори 
съгласно на членове 154 и 155 
 

 
Източник: Европейска комисия (2012 г.) Консултациите с европейските социални 
партньори: как функционира процеса своята работа, Люксембург 
 
Като процес на консултации, социалният диалог протича под формата на 
изготвяне от представителите на синдикалните и работодателските организации 
на европейско равнище на отделни становища за всяка предложена 
законодателна норма, отнасяща се до социалните въпроси. Консултацията се 
провежда на два етапа. През първата фаза, Комисията се консултира с 
организациите на работниците и на работодателите /45/ относно възможната 
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45. Комисията съставя списък на представителните организации на равнище ЕС, които като част от тази 
процедура ще бъдат консултирани. 
 

насока за действия на Европейския съюз. По-късно, ако Комисията счете, че е 
необходимо да действа, тя може да реши да се консултира относно 
съдържанието на предвижданото предложение. 

Както по време на първата фаза консултации, така и през втората, 
организациите могат да информират Комисията за желанието си да участват в 
преговорите за постигане на споразумение. Ако това е така, договарянето между 
социалните партньори спира законодателната инициатива. Преговорите между 
социалните партньори са ограничени до един период от девет месеца, 
продължителността на който може да бъде удължена със съгласието на 
Комисията. Ако преговорите се провалят, Комисията може да представи 
предложението си по  обичайната процедура на законодателния процес. 
Специфичните консултативни структури за здраве и безопасност бяха 
разгледани в Глава 3. Процедурите за консултации дават възможност на 
синдикатите да упражняват значително влияние върху съдържанието на 
Директивите през най-интензивния период на приемане на нормативни актове, 
който е между 1989 г. и 1993 г. (вижте Глава 1). 

В случаите на законодателно предложение относно здравето и 
безопасността, при работа се спазват и двете процедури за консултации. 
Провежда се  консултация със синдикатите и работодателите в две фази, както 
за всяко друго предложение в социалната сфера, и консултация с тристранната 
комисия в Люксембург, която е специфичен за ЗБР. /46/ Провеждат се и 
консултации с Европейския икономически и социален комитет. 
 
 
Приносът на социалния диалог на интер- професионално равнище   по 
въпросите на БЗР 

 
Като цяло, в областта на здравето и безопасността при работа, синдикалните 
организации са склонни да участват в преговори, които за заменят обичайния 
законодателен процес. 
 
Няколко фактора обясняват тази ситуация: 

– въпросите за здравето и безопасността изискват в голяма степен 
участието на обществените институции на държавите-членки Тъй като 
няма тристранни механизми за водене на преговори в рамките на 
Европейския съюз, което би могло да доведе до приемане на 
законодателни норми, възможността за двустранен преговори (между 
работодатели и синдикати) е рядко считана за желателна; 

– от XIX-ти век здравето и безопасността се разглеждат в различните 
европейски страни като основна на държавното регулиране на труда. Без 
да се изключва допълваща роля на колективното договаряне в някои 
конкретни аспекти (като например прилагането на определени правила и 
процедури за участие на работниците), синдикатите държат да участват з 
да  предотвратят неангажираността на държавата по тези въпроси; 

– регулирането на здравето и безопасността при работа се основава на 
научни и технически данни, които се изключват при колективните 
преговори. Канцерогенността на кристалния силициев диоксид или 
азбеста не може при договарянето да се ползва като аргумент от 
синдикатите срещу ползи по отношение на заетостта или заплащането;  

 
46. В някои случаи, предложенията свързани със здравословните и безопасни условия не са били 
предмет на обсъждане в тристранна комисия на Люксембург. Това се е случило при обсъжданията на  
директивите  за работното време и при преразглеждането на предложението за директивата относно 
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защитата на бременните и кърмещите работнички, представени от Европейската комисия през 
октомври 2008.  
 

– според синдикатите при  професионално здраве и безопасност трябва да 
се въвеждат правила, които да се прилагат еднакво за всички работници. 
Това би било възможно, само ако чрез европейско споразумение това 
изискване бъде въведено чрез Директива. Но за съжаление в 
продължение на много години, организацията на европейските 
работодатели Business Europe не е склонна да подкрепи приложението 
на споразуменията на европейските социални партньори чрез директива. 
Когато споразуменията да изпълняват чрез националните системи за 
индустриални отношения, това води до повече или по-малка, или по-
голяма зависимост от решенията на държавите-членки.  
 

Единственият случай на предложена директива относно здравето и 
безопасността при работа, за която са проведени преговори между ЕКП и 
европейските организации на работодателите /47/ е предложението за 
преразглеждане на Директивата за работното време. Преговорите  по нея 
започват в края на 2011 и продължават до декември 2012 г. При тях не е 
постигнато съгласие.  

Независимо от решението на Комисията да преговаря по съдържанието 
на дадена директива и да се консултира със синдикатите и работодателите, 
последните могат да решат самостоятелно да сключат интер-професионално 
споразумение. В този случай, изпълнението на тези споразумения може да се 
осъществи по две различни процедури. 

По искане на подписалите, те могат да бъдат въведени чрез директива, 
която ще има същите правни характеристики, както всяка друга директива: това 
е задължителен правен текст, който държавите-членки трябва да транспонират 
до определен период от време Разликата е, че текстът, приет посредством 
социален диалог не може да бъде предмет на изменения от страна на Съвета 
или Парламента.  
 

Сред директивите които прилагат договорености на споразумения между 
браншовете са тези, отнасящи се до: 
– отпускът за отглеждане на деца  (Директива 96/34 / ЕО), която бе заменена с 

Директива 2010/18/ЕС от 8 март 2010 г. след преразглеждане на 
Европейското рамково споразумение, проведено през юни 2009 г.;  

– работата на непълно работно време (Директива 97/81/ЕО); 
– временната заетост ( Директива 1999/70 / ЕС) ; 

При липса на възможност да бъдат въведени чрез директиви, 
споразуменията нямат характер на законодателство. Тяхното прилагане се 
извършва чрез националните системи за индустриални отношения. Това 
означава, че в зависимост от страната, в която те ще се изпълняват като цяло 
чрез колективните трудови договори или с други инструменти, тяхното 
прилагане може да бъде слабо и няма да бъде задължително да бъдат 
включени всички предприятия. 
В областта на здравословните и безопасни условия на труд се включват 
следните инициативи: 
 
- Рамково споразумение за работата от разстояние /48/ (16 юли 2002); 
- Споразумение за стреса на работното място (8 Октомври 2004); 
- Споразумение за насилието на работното място (15 декември 2007); 
 
47. Междусекторните работодателски организации, представени на равнище  Европейски съюз са: 
BUSINESSEUROPE CEEP (работодатели в обществения сектор) и UEAPME (работодатели на малки и средни 
предприятия) 
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48. Това споразумение се занимава с различните аспекти на работата от разстояние. То не е насочено 
основно към здравето и безопасността при работа. 

Няма пречка за държавите-членки да транспонират разпоредбите на 
европейските рамкови споразумения в законодателството си или в 
нормативните  разпоредби. По този начин според доклада на Комисията относно 
прилагането на споразумението за стрес от 2004 г., се посочва,че то е довело до 
приемане на национално законодателство в шест европейски страни. /49/ 
  От 1992 г. насам съществува Комитет за социален диалог, който 
заседава няколко пъти в годината. Той се състои от 64 члена (32 представители 
на синдикатите и 32 представители на организации на работодателите).  

 
Секторният социален диалог 
 
През последните няколко години социалният диалог на интер-професионално 
равнище беше затруднен. Организацията на работодателите Business Europe 
отказваше да се ангажира с подписване на споразумения на европейско 
равнище. Тя не криеше своята враждебност по отношение на въвеждането на 
тези споразумения чрез директиви. Споразуменията, постигнати през 90-те 
години са постигнати благодарение на факта, че в много от случаите 
Европейската комисия се ангажира да се намеси чрез законодателно решение, в 
случай, че не е сключено споразумение. След 2000 г. тази политическа подкрепа 
на Европейската комисия за сключване на подобни споразумения беше 
ограничена. 

Секторният социален диалог беше по-динамичен.За периода 1978-2013 в 
базата данни на ETUI/ЕСИ бяха регистрирани 734 текста,договорени в рамките 
на секторния социален диалог./50/ В началото, до 1990 забавянето беше 
несъществено - с по-малко от 10 текста на година. То бе ускорено след 2000 г. – 
средно с тридесет текста годишно. Това бе резултат от изграждането на  
Комитетите за секторен социален диалог (SSDC) през 1998 г. В момента  43-
сектора имат изградени Комитети за секторен социален диалог. 

Резултатите от секторния социален диалог са много разнородни. 
Споразуменията (подобни на колективни трудови договори в националните 
системи за индустриални отношения) представляват около 2% от приетите 
документи. "Общите становища", които се изпращат на институциите на 
Европейския съюз или на държавите-членки са преобладаващата част (56% от 
текстовете). Другите инструменти са: "изявленията", които отразяват общата 
позиция сред подписалите ги страни, но нямат задължителен характер(16% от 
текстовете), ръководствата с добри практики по отношение на равенството 
между мъжете и жените или здравето и безопасността на работното място (11% 
от текстовете), "препоръките", които както изявленията отразяват общи позиции, 
по отделни процедури за наблюдение (8% от текстовете) и "вътрешни правила", 
за структурата и работата на Комитетите за секторен социален диалог (7% от 
текстовете). 

 Изпълнението на секторните споразумения става по същия начин, като 
това на споразуменията  между браншовете. Има две възможности. Ако 
подписалите страни поискат приложението може да се извърши чрез директива. 
Тази процедура има предимството,че има еднакъв ефект във всички държави-
членки. Ако споразумението не се приложи чрез директива, то зависи от 
системата на индустриалните отношения в държавите-членки, което предполага 
значителни различия както по отношение на обхвата, така на обвързващата му 
сила. 

 
49. Европейска комисия (2011 г.) Работен документ - специален доклад относно изпълнението на  
споразумението между европейските социални партньори "Рамково споразумение за стреса на работното 
място, ЕС (2011) 241 окончателен текст от 21 февруари, 2011 г., стр. 25. 
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50. За по- подробна информация вижте С.Дегрисе (2015) Европейският секторен социален диалог:  
недостатъците в системата Работен документ на 2015. Брюксел, EСИ. Представената в следващия параграф  
информация е от това проучване. 

 
 
Първото секторно споразумение за здраве и безопасност при работа е 
Споразумението от 30 септември 1998 г. относно трудовите стандарти на 
моряците. То е приложено чрез Директива 1999/63/ЕО. Този текст е особено 
интересен тъй като той свързва различни правни инструменти. Първо той 
адаптирани правилата на ЕС за работното време към труда на моряците. Освен 
това той прилага разпоредбите, приети в Конвенциите на Международната 
организация на труда. След приемането на нова конвенция на МОТ през 2006 г., 
бе сключено ново европейско споразумение от 29 септември 2006 г. То  бе 
приложено с Директива 2009/13 / ЕО на Съвета от 16 февруари 2009. 

В областта на работното време беше решено да се изпълни чрез 
Директива друго секторно споразумение. Това бе споразумение от 27 януари 
2004 г. относно трансграничните услуги в железопътния сектор. При това в 
сектора на автомобилния транспорт, преговорите бяха неуспешни и в този 
случай "класическата" директива, която регулира работното време  е Директива 
2002/15 / ЕО на Съвета от 11 март 2002. 

Много сектори подписаха споразумение за кристалния  силициев диоксид 
през 2006 г. Този текст беше противоречив./51/  От страна на синдикатите то бе 
подписано от европейските федерации на химията и металургията, докато 
федерациите в строителството и търговията не взеха участие в договарянето на 
споразумението. За подписалите споразумението дава възможност за по-добра 
превенция чрез насърчаване на доброволните инициативи в предприятията, в 
които работниците са изложени на кристален силициев диоксид. За отказалите, 
споразумението е неуместно, защото то  забавя приемането на задължителни 
гранични стойности за професионална експозиция на европейско равнище, и 
понеже то не взема под внимание факта, че кристалния силициев диоксид е 
канцероген, не направи изводи от тази научна информация. Към момента на 
подготвяне на настоящото изложение ( март 2015 г.) пределната стойност на ЕС 
все още не е приета от Европейския съюз и Комисията дори не е представила 
проект на директива. Споразумението се прилага на доброволна основа от 
компаниите, които са решили да се присъединя към негот. Неговото изпълнение 
се наблюдава от организациите, които са го подписали. 

Европейско споразумение за превенция от наранявания при работа с 
остри предмети беше договорено за сектора на здравеопазването и за 
болниците на 17-ти юли 2009 г. От EPSU (Европейската федерация на 
синдикалните организация от публичния сектор) и HOSPEEM (Европейска 
асоциация на работодателите в болниците и здравеопазването). 
Споразумението беше въведено с Директива 2010/32 / ЕС. Тя има за цел да 
създаде сигурна работна среда за работещите в сектора на здравеопазването и 
в болниците и да защити  работниците, изложени на риск от нараняване при 
работа с всички видове медицински остриета (включително с игли). Директивата 
предвижда прилагане на един интегриран подход, който обхваща както оценката 
и предотвратяването на риска, така и обучение и информация за работниците. 
Клауза 11 на Споразумението, съдържаща изискванията за неговото прилагане 
посочва, че по отношение на тълкуването на Рамковото споразумение, 
Комисията трябва да се консултира с подписалите го страни. Понастоящем 
EPSU и HOSPEEM осъществяват разнородни инициативи за наблюдение 
изпълнението на това споразумение и предоставят насоки за практическото му 
приложение. 
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51. Виж Moси и Сапир 2006) Споразумението за силикатите- ще попречи ли то на европейското 
законодателство?, HESA месечно издание на ЕСИ,страници  30-31, 4-9  

 
 

 
 

На 26-ти Април 2012 беше приета Европейска спогодба за здраве и безопасност 
при работа също за сектора на  фризьорските услуги. Спогодбата е резултат от 
независимата инициатива от страна на организации, представляващи 
работниците и работодателите. Спогодбата се основава на принципите за 
превенция на Рамковата директива от 1989 г. относно безопасността и здравето 
при работа. Тя предвижда работодателят да осигурява лични предпазни 
средства за избягване на продължителния контакт с вода и с дразнители на 
кожата,които могат да причинят алергии. Текстът предвижда и прилагането на 
принципа на заместители на опасните химически вещества с алтернативни,  
които са  с по-малко вредни за здравето на работниците. Това се отнася по-
специално за оцветителите, пакетирани в прахообразна форма. 
Предизвикателствата пред това изискване за заместители са сериозни.Различни 
изследвания показват, че има повишени рискове за някои ракови заболявания, 
поради употребата на опасни вещества от персонала в сектора на фризьорските 
услуги. Споразумението предвижда и мерки за намаляване на мускулно-
скелетните смущения сред служителите във фризьорските салони: 
работодателите трябва да организират ротация на задачите за да се избегнат 
повтарящите се движения или интензивната работа в продължение на дълги 
период от време и да прилагат най-новите ергономични практики - например 
осветление, сешоари, с ниско ниво на вибрациите. Психосоциалните рискове 
също не са забравени: работодателят трябва да осигури внимателна подготовка 
на работното място, подходящо време за планиране и организация на работата, 
за да се предотвратят "емоционалните сривове”. 

Подписалите тази Спогодба поискаха сами тя да бъде въведена  чрез 
Директива на Общността. Това искане се сблъска с откритото недоволство на 
някои държави-членки и с изискванията на Европейската комисия, които 
изглеждаха трудно съвместимо с принципа за автономия на социалните 
партньори, признат от Договора за създаването и функционирането на 
Европейския съюз (ДСФЕС). В действителност, Комисията подложи Спогодбата 
на процедура  за "оценка на въздействието" още преди приемането на 
евентуална директива, която да позволи прилагането й. От наша гледна точка, 
принципа на автономия на социалните партньори, както е признат в ДСФЕС 
трябва да се ограничи до контрол на Комисията само върху два елемента, които 
никой не оспорва в този случай: представителността на страните подписали 
Спогодбата и нейната съвместимост със съществуващите правила на 
Общността. От съображения за политическа целесъобразност враждебността на 
някои държави-членки по отношение на социалния диалог бе по-скоро основана 
на хипотетични изчисления за разходите и ползите и на действия, които в този 
случай не бяха уместни. 
 

Информирането и консултациите в предприятията 
На работното място, основните права на информиране и консултиране са гарантирани 
от различни директиви. 
Можем разбира се да посочим основните : 
- Директива 94/45/ЕО относно Европейските Работнически Съвети;/52/ 
- Директива 2002/14/ЕО за създаване на обща рамка за информиране и консултиране в 

предприятията с персонал от минимум 20 или най-малко 50 служители; 
– Директива 2001/86/ЕС относно статута на Европейското дружество ; 
– Директиви, свързани с конкретни теми,които  включват клаузи за информиране и 

консултиране на работниците и техните представители при  колективни уволнения, при 
трансфер на дейности, по здраве и безопасност при работа. 
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52. Текстът в сила в момента, след различните изменения е Директива 2009/38/ЕО. 
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Заключения 

 
Необходимостта от обща политика по здраве и 
безопасност  възниква още със създаването на 
Европейския съюз. Тя е основен стълб на първата 
програма за социални действия, приета  през 1974. 
 
 
Таза необходимост  е основана на една основна цел: създаването на общо 
пространство, в което безпрепятствено да циркулират стоки, капитали, 
предприятия и работници, предизвика необходимостта от разработване на 
юридически правила, които да позволят да се избегне влошаването на 
условията на труд, както фактор на конкуренцията. 

В контекста на седемдесетте години на миналия век, два основни 
фактори са определяли подобно развитие. От една страна това е тристранното 
договаряне. От друга,това е дейността на Международната организация на 
труда (МОТ), която си поставя на дневен ред приемането на много на брой 
конвенции относно здравето и безопасността при работа. Необходимо е да 
отбележим връзката между отделните директиви на ЕС и тези конвенции. 
Приемането на тези Конвенции разрешава компромисите, които проправят пътя 
за приемането на европейските директиви. По този начин,  принципите на 
Рамковата директива се основават частично на Конвенции No. 155 (1981) и No. 
161 (1985). Същия паралел може да бъде направен между конвенциите на МОТ 
и различните специални директиви (за професионалните ракови заболявания, 
корабостроенето, азбеста, и т.н.). От друга страна, този институционален фактор 
е неразделна част от социалната история, от която той черпи своя динамичен 
потенциал. Седемдесетте години на миналия век се характеризираха с 
многобройни социални конфликти, които преобразиха концепцията за работната 
среда и сериозно обновиха синдикалните стратегии в тази област. 

В края на осемдесетте европейската политика относно здравето и 
безопасността при работа бе изправена пред провал. Програмата за приемане 
на гранични стойности за професионална експозиция се сблъска с 
непреодолимите различия между държавите-членки. Но този неуспех бързо бе 
преодолян чрез комбинация от два фактора. Държавите -членки на ЕС, които 
бяха с по-добре развито законодателство в областта на БЗР оказаха натиск за 
хармонизация. По този начин, по искане на Дания и с подкрепата на голямо 
мнозинство от държавите-членки бе приет Член 118 A (1986) в Договора. От 
друга страна, целта за единен пазар трябваше да бъде постигната до 1992 г. и 
това създаде условията за постигане на компромис. В замяна на подкрепата на 
синдикалните организации при създаването на единния пазар, бизнес 
организациите се съгласиха законодателството на ЕС в областта на здравето и 
безопасността при работа да формула по-амбициозни цели. Приемането на тези 
законодателни норми,  договарянето на които би било изключително трудно при 
други обстоятелства, премина без много съпротива. Дори британските 
консерватори се бяха примирили този компромис. Те водиха ожесточена битка 
срещу регулирането на работното време, но дори не възразиха при приемането 
на нормите на ЕС относно ЗБР.  

Понастоящем, констатацията,че съществува криза при регулирането на 
БЗР в общността е очевидна. И двата мандата на Комисията, 
председателствана от Жозе Мануел Барозу (2004-2014) доведоха до тежка 
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парализа в политиките на ЕС в тази област. Ето защо ние поставяме под въпрос 
условията относно възможностите за стимулиране на тези политики. 
  Пречките са много. Във времена на криза, социални мобилизации по 
теми, като например качеството на условията на труд се организират по-трудно. 
Натискът на масовата безработица, все по-сложните вериги за аутсорсинг, 
неравномерното въздействие - и често забавено във времето - на лошите 
условия на труд върху здравето на работниците, това са всички негативни 
фактори които трябва да бъдат взети под внимание. Освен това, 
бюрократизацията на законодателния процес на ЕС дава възможност на 
индустриалните лобита да упражняват ефективен натиск срещу всяка 
законодателна инициатива, която би подобрила условията на труд. 

Тези пречки не са непреодолими. От една страна, легитимността на 
корпоративната власт е силно оспорвана на различни нива. Както 
икономическата, така и екологичната криза показаха, че неолибералните 
политики водят до задънена улица. Нарастващите неравенството подкопава 
идеята, че рано или късно, увеличаването на произведеното богатство ще 
доведе до преразпределение в полза за цялото население. Това води до 
категоричен отказ от теорията на германския лидер социалдемократ Хелмут 
Шмит, според която "днешните печалби са инвестиции утрешните и ще бъдат 
вдругиден работни места."  Едно подобно връщане към „Славните тридесет” 
изглежда илюзорно. 

Същата загуба на легитимност можем да констатираме за  ежедневната 
дейност в предприятията. Неолибералната реорганизацията на труда е вредна 
за здравето, но тя също така е неефективна по отношение на качеството на 
работата.Започваща с фокуса върху бързото увеличение на печалбите, тя води 
до разрушаване на методите за управление. По-специално, тя намалява 
възможността на служителите да маневрират, въпреки твърдението,че целта е 
по-голямата автономия на работниците. Управлението  все по-вече с 
отдалечава от дейността на работниците и прилаганите методи се стремят да 
индивидуализират дейности, които по принцип се извършват съвместно. В този 
контекст се увеличават психосоциалните рискове. 

Другият фактор, стимулиращ мобилизациите за подобряване на 
условията на труд е свързан с демографските промени.Идеолозите на 
работодателите смятат, че когато продължителността на живота се увеличава, 
то е нормално да се работи до по-напреднала възраст. Този аргумент не отчита, 
че надеждата за живот в добро здравословно състояние не се увеличава за по-
малко привилегированите обществени слоеве и то най-вече поради характера 
на техните условия на заетост и труд. Без подобрение на последните, всяко 
удължаване на пенсионната възраст води до драматични ситуации на 
изключване за определени категории работници, които са изложени на най-
големи рискове. Безопасността и здравето при работа е пресечната точка между 
различните потребности на работниците от различните поколения. Ако  на по-
възрастните работници, желанието е да "отидат на работа",то всички 
проучвания показват, че за по-младите работници основното притеснение е 
свързано с несигурността на работното място. Наблюденията показват също, че 
на казуализацията на труда новите поколения работници реагират по 
противоречив начин. Но по неоспорим начин това пречи на колективните 
мобилизации, защото съдържа елемент на прекъсване на заетостта, който не е 
за пренебрегване. Разпорежданията на работодателите, които изискват 
работниците да опазват сами своето лично здраве, което пък е техния капитал 
се обръщат срещу авторите си. Несигурността на работното място се появява 
като основна пречка за развитието на независими жизнени проекти, а също и 
като причина за влошаване на здравето. Не случайно, че в най-тежко 
засегнатите от кризата страни, по-младите поколения, които бяха и най-
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несигурни инициираха най-мащабните социални мобилизации, такива като  
движението на възмутените в Испания. 

Въпросът за демокрацията е в основата на организираните мобилизации, 
целящи подобряването на условията на труд. Повишената пасивност на 
работническата класа и появата на политически партии, създадени от лидери-
мисионери създадоха усещане, че всичко се свежда единствено до 
противопоставянето на "нас" като общество и "тях" като институции. Ако днес 
твърдим,че има дефицит на демокрация в Европа, то тя е най-вече се проявява 
в липсата  на демокрация на работното място. Все по-голям е процентът на 
работниците, които не са обхванати от колективни трудови договори. Почти 
половината от европейските работници нямат достъп до каквато и да било 
форма на организирано представителство. Веригите от подизпълнители влошат 
тази ситуация защото те изместват значителна част от реалната власт към 
изпълнителите на поръчките. Дори и да няма лесно решение на проблемите на 
труда, то има един сигурен метод. Това е битката за демокрация на работното 
място, затова тя трябва да бъде ежедневна и конкретна политика. 

Тези различни фактори показват, че възраждането на мобилизациите за 
подобряване на условията на труд е възможно. Това предполага прилагане на 
нови подходи от страна на синдикатите, които да подчертават категорично 
значението на здравето, колективния характер на синдикалните искания и 
факта, че те позволяват да се извършват незабавни подобрения по много 
конкретни въпроси, които неминуемо ще доведат  до осъществяване на по-
амбициозни проекти за социални промени. Повече от всякога и с цел по-голяма 
ефективност на действията, защитниците на здравословните и безопасни 
условия на труд трябва да разширят своята намеса и да покажат множеството 
връзки, обединяващи най-важните обществени въпроси, независимо дали става 
дума за околната среда, равенството  или демокрацията. 
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