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DIRECTIVA 2008/…/CE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI A CONSILIULUI

din….

de modificare a Directivei 2003/88/CE privind anumite aspecte

ale organizării timpului de lucru

PARLAMENTUL EUROPEAN ŞI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene şi, în special, articolul 137 alineatul 

(2),

având în vedere propunerea Comisiei,

având în vedere avizul Comitetului Economic şi Social European1,

având în vedere avizul Comitetului Regiunilor2,

hotărând în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 251 din tratat3,

                                               

1 JO C 267, 27.10.2005, p.16.
2 JO C 231, 20.9.2005, p.69.
3 Avizul Parlamentului European din 11 mai 2005 (JO C 92 E, 20.4.2006, p.292), Poziţia 

comună a Consiliului din….
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întrucât:

(1) Articolul 137 din tratat prevede sprijinirea şi completarea de către Comunitate a acţiunilor 

statelor membre în vederea îmbunătăţirii mediului de lucru, cu scopul de a proteja 

sănătatea şi siguranţa lucrătorilor. Directivele adoptate pe baza articolului menţionat 

anterior ar trebui să evite impunerea unor constrângeri administrative, financiare şi juridice 

care ar împiedica crearea şi dezvoltarea întreprinderilor mici şi mijlocii.

(2) Directiva 2003/88/CE1 stabileşte cerinţele minime în materie de organizare a timpului de 

lucru, aplicabile, inter alia, perioadelor de repaus zilnic şi săptămânal, pauzelor, timpului 

de lucru maxim săptămânal, concediului anual, precum şi anumitor aspecte ale muncii de 

noapte, muncii în ture şi ritmului muncii.

(3) Articolul 19 al treilea paragraf şi articolul 22 alineatul (1) al doilea paragraf din Directiva

2003/88/CE prevăd o reexaminare înainte de 23 noiembrie 2003. 

(4) La mai mult de zece ani de la adoptarea Directivei 93/104/CE a Consiliului din 23 

noiembrie 19932, prima directivă privind organizarea timpului de lucru, este necesar să se 

ia în considerare noile dezvoltări şi exigenţe atât ale angajatorilor cât şi ale lucrătorilor şi 

să se identifice resursele necesare pentru îndeplinirea obiectivelor privind dezvoltarea şi 

ocuparea forţei de muncă stabilite de Consiliul European din 22 şi 23 martie 2005, în 

contextul strategiei de la Lisabona.

                                               

1 JO L 299, 18.11.2003, p.9.
2 JO L 307, 13.12.1993, p.1. Directivă abrogată prin Directiva 2003/88/CE.
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(5) Concilierea vieţii de familie cu cea profesională reprezintă de asemenea un element 

esenţial pentru atingerea obiectivelor stabilite de Uniunea Europeană în cadrul strategiei de 

la Lisabona, în special în vederea creşterii gradului de ocupare în rândul femeilor. 

Obiectivul urmărit nu constă numai în îmbunătăţirea mediului de lucru, ci şi în posibilitatea 

de a răspunde mai bine nevoile lucrătorilor, în special ale celor cu responsabilităţi familiale 

O serie de modificări cuprinse în prezenta directivă urmăresc asigurarea unei mai bune

concilieri a vieţii de familie cu cea profesională.

(6) În acest context, statele membre ar trebui să încurajeze partenerii sociali să încheie 

acorduri la un nivel corespunzător, pentru a îmbunătăţi concilierea vieţii de familie cu cea 

profesională.

(7) Este necesară o îmbunătăţire a protecţiei sănătăţii şi siguranţei lucrătorilor şi o mai mare 

flexibilitate în organizarea timpului de lucru, în special în ceea ce priveşte timpul de gardă, 

şi, mai ales, perioadele inactive din timpul de gardă, precum şi stabilirea unui nou echilibru 

între concilierea vieţii de familie cu cea profesională, pe de o parte, şi o organizare mai 

flexibilă a timpului de lucru pe de altă parte.

(8) Ar trebui să se acorde lucrătorilor perioade de repaus compensatorii în situaţiile în care nu 

se acordă perioade de repaus. Statele membre ar trebui să decidă durata perioadei de timp 

rezonabile în care poate fi acordat repausul compensator, ţinând seama de necesitatea de a 

asigura siguranţa şi sănătatea lucrătorilor respectivi şi de principiul proporţionalităţii.
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(9) Dispoziţiile privind perioada de referinţă pentru timpul de lucru maxim săptămânal trebuie 

de asemenea reexaminate, în scopul adaptării acestora la nevoile angajatorilor şi ale 

lucrătorilor, sub rezerva garanţiilor privind protejarea sănătăţii şi siguranţei lucrătorilor.

(10) Atunci când durata contractului muncă este mai mică de un an, perioada de referinţă nu ar 

trebui să depăşească această durată.

(11) Experienţa acumulată din aplicarea articolului 22 alineatul (1) din Directiva 2003/88/CE 

demonstrează că deciziile de natură individuală de a nu aplica articolul 6 pot ridica 

probleme în ceea ce priveşte protecţia sănătăţii şi siguranţei lucrătorilor şi libertatea de 

alegere a lucrătorului. 

(12) Opţiunea prevăzută la articolul 22 alineatul (1) reprezintă o derogare de la principiul 

săptămânii de lucru de maxim 48 de ore, calculată ca medie pe o perioadă de referinţă. 

Aceasta este supusă condiţiei asigurării unei protecţii eficiente a sănătăţii şi siguranţei

lucrătorilor, şi a consimţământului expres, liber exprimat şi care se bazează pe informaţii al 

lucrătorului respectiv. Utilizarea acesteia trebuie să fie supusă unor garanţii adecvate care 

să asigure respectarea acestor condiţii, şi unei monitorizări atente. 

(13) Înaintea aplicării opţiunii prevăzute la articolul 22 alineatul (1), ar trebui să se ia în 

considerare dacă perioada de referinţă cea mai îndelungată sau dacă alte dispoziţii privind 

flexibilitatea prevăzute în Directiva 2003/88/CE garantează flexibilitatea necesară. 

(14) Pentru a evita riscurile privind sănătatea şi siguranţa lucrătorilor, nu este posibilă utilizarea 

cumulativă, într-un stat membru, atât a perioadei de referinţă flexibile prevăzută la articolul 

19 primul paragraf litera (b), cât şi a opţiunii prevăzute la articolul 22 alineatul (1) 
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(15) În conformitate cu articolul 138 alineatul (2) din tratat, Comisia a consultat partenerii 

sociali la nivel comunitar în ceea ce priveşte posibila orientare a unei acţiuni comunitare în 

acest domeniu.

(16) În urma consultării, Comisia a considerat că o acţiune comunitară ar fi recomandabilă şi a 

consultat, din nou, partenerii sociali cu privire la conţinutul propunerii preconizate, în 

conformitate cu articolul 138 alineatul (3) din tratat.

(17) La încheierea acestei a doua etape a consultării, partenerii sociali la nivel comunitar nu au 

informat Comisia cu privire la intenţia lor de a iniţia procedura care ar putea duce la 

încheierea unui acord prevăzut la articolul 139 din tratat.

(18) Deoarece obiectivul prezentei directive, şi anume modernizarea legislaţiei comunitare 

privind organizarea timpului de lucru, nu poate fi realizat în mod satisfăcător de statele 

membre şi, prin urmare, poate fi realizat mai bine la nivel comunitar, Comunitatea poate 

adopta măsuri în conformitate cu principiul subsidiarităţii, astfel cum este prevăzut la 

articolul 5 din tratat. În conformitate cu principiul proporţionalităţii, astfel cum este enunţat 

la respectivul articol, prezenta directivă nu depăşeşte ceea ce este necesar pentru atingerea 

acestui obiectiv.

(19) Prezenta directivă respectă drepturile fundamentale şi principiile recunoscute de Carta 

drepturilor fundamentale a Uniunii Europene1. În special, aceasta urmăreşte să asigure 

respectarea deplină a dreptului la condiţii de muncă echitabile şi corecte , menţionat la 

articolul 31 din cartă şi în special la alineatul (2) al acestuia care prevede că „orice lucrător 

are dreptul la o limitare a duratei maxime de muncă şi la perioade de odihnă zilnică şi 

săptămânală, precum şi la o perioadă anuală de concediu plătit”. 

                                               

1 JO C 303, 14.12.2007, p.1.
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(20) Punerea în aplicare a prezentei directive ar trebui să menţină nivelul general de protecţie 

acordat lucrătorilor în ceea ce priveşte sănătatea şi siguranţa la locul de muncă.

ADOPTĂ PREZENTA DIRECTIVĂ:

Articolul 1

Directiva 2003/88/CE se modifică după cum urmează:

1. La articolul 2 se introduc următoarele puncte:

„1a. „timp de gardă” înseamnă orice perioadă în care lucrătorul are obligaţia de a se afla la 

locul de muncă, pentru a-şi exercita, la cererea angajatorului, activitatea sau funcţiile;

1b. „loc de muncă” înseamnă locul sau locurile în care lucrătorul îşi exercită în mod 

normal activitatea sau funcţiile şi care este determinat în conformitate cu condiţiile stabilite 

în cadrul raportului de muncă sau în contractul aplicabil lucrătorului;

1c. „perioada inactivă a timpului de gardă”înseamnă perioada în cursul căreia lucrătorul de 

gardă este de gardă, în sensul punctului 1a, dar nu i se solicită, de către angajator, să îşi 

exercite în mod efectiv activitatea sau funcţiile;”
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2. Se introduce următorul articol:

„Articolul 2a

Timp de gardă

Perioada inactivă a timpului de gardă nu este considerată timp de lucru cu excepţia cazului

în care legislaţia naţională sau, în conformitate cu legislaţia şi/sau practicile la nivel

naţional, o convenţie colectivă sau un acord între partenerii sociali prevede altfel.

Perioada inactivă a timpului de gardă poate fi calculată pe baza numărului mediu de ore 

sau al unei fracţiuni din timpul de gardă, ţinând seama de experienţa în sectorul în cauză, 

printr-o convenţie colectiva sau un acord între partenerii sociali sau prin intermediul 

legislaţiei naţionale, în urma consultărilor cu partenerii sociali.

Perioada inactivă a timpului de gardă este luată în considerare la calculul perioadelor de 

repaus zilnic sau săptămânal prevăzute la articolul 3 şi respectiv la articolul 5 ) numai în 

cazul în care se prevede acest lucru:

(a) într-o convenţie colectivă sau într-un acord încheiat între partenerii sociali;

sau

(b) prin intermediul legislaţiei naţionale, în urma consultărilor cu partenerii sociali.

Perioada în cursul căreia lucrătorul îşi exercită în mod efectiv activitatea sau funcţiile în 

timpul de gardă este considerată întotdeauna timp de lucru.”
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„Articolul 2b

Concilierea vieţii de familie cu cea profesională

Statele membre încurajează partenerii sociali la nivelul corespunzător, fără a aduce 

atingere autonomiei acestora, să încheie acorduri pentru a îmbunătăţi concilierea vieţii de 

familie cu cea profesională.

Statele membre se asigură, fără a aduce atingere Directivei 2002/14/CE a Parlamentului

European şi a Consiliului din 11 martie 2002 de stabilire a unui cadru general de informare 

şi consultare a lucrătorilor din Comunitatea Europeană* şi în colaborare cu partenerii 

sociali, că angajatorii informează în timp util lucrătorii cu privire la orice modificare 

substanţială introdusă în structura sau în organizarea timpului de lucru;

Ţinând seama de nevoia de flexibilitate a lucrătorilor în ceea ce priveşte orele şi ritmul de 

lucru, statele membre încurajează, de asemenea, angajatorii să examineze, în conformitate 

cu practicile naţionale, cererile de modificare a orelor şi a ritmului de lucru, având în 

vedere nevoile întreprinderii, precum şi nevoia de flexibilitate a lucrătorilor şi a 

angajatorilor.

_______________________________

* JO L 80, 23.3.2002, p.29.”
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3. Articolul 17 se modifică după cum urmează:

(a) La alineatul (1), cuvintele „articolele 3-6, 8 şi 16” se înlocuiesc cu „articolele 3-6, 

articolul 8 şi articolul 16 literele (a) şi (c)”;

(b) La alineatul (2), cuvintele „cu condiţia ca lucrătorii în cauză să beneficieze de 

perioade de repaus echivalente compensatorii ” se înlocuiesc cu „cu condiţia ca 

lucrătorii în cauză să beneficieze de perioade de repaus compensatorii echivalente în 

cursul unui interval de timp rezonabil, care urmează să fie determinat prin legislaţia 

naţională, printr-o convenţie colectivă sau printr-un acord încheiat între partenerii 

sociali.”;

(c) La alineatul (3) prima teză, cuvintele „articolele 3, 4, 5, 8 şi 16” se înlocuiesc cu 

„articolele 3, 4, 5, 8 şi articolul 16 literele (a) şi (c)”;

(d) Alineatul (5) se modifică după cum urmează:

(i) Primul paragraf se înlocuieşte cu următorul text:

„(5) În conformitate cu alineatul (2) al prezentului articol, se poate deroga 

de la articolul 6 în cazul medicilor stagiari, în conformitate cu dispoziţiile 

stabilite în cel de-al doilea până la al şaselea paragraf din prezentul alineat.”;

(ii) Ultimul paragraf se elimină.
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4. La articolul 18, paragraful al treilea, cuvintele „numai cu condiţia ca lucrătorii să 

beneficieze de perioade de repaus compensatorii echivalente” se înlocuieşte cu „numai cu 

condiţia ca lucrătorii în cauză să beneficieze de perioade de repaus compensatorii 

echivalente în cursul unui interval de timp rezonabil, care urmează să fie determinat prin 

legislaţia naţională, printr-o convenţie colectivă sau printr-un acord încheiat între partenerii 

sociali”. 

5. Articolul 19 se înlocuieşte cu următorul text:

„Articolul 19

Limitări ale derogărilor de la perioadele de referinţă

Fără a aduce atingere articolului 22a litera (b) şi prin derogare de la articolul 16 litera (b), 

statele membre au posibilitatea, cu condiţia respectării principiilor generale referitoare la 

protecţia siguranţei şi sănătăţii lucrătorilor, de a permite, din motive obiective sau tehnice, 

sau din motive legate de organizarea lucrului, ca perioada de referinţă să fie stabilită astfel 

încât să nu depăşească douăsprezece luni:

(a) prin convenţie colectivă sau acord încheiat între partenerii sociali, potrivit 

dispoziţiilor din articolul 18; sau

(b) prin dispoziţii cu caracter legislativ sau administrativ în urma consultării partenerilor 

sociali la un nivel corespunzător.

Prin utilizarea opţiunii în temeiul literei (b) din primul paragraf, statele membre se asigură 

că angajatorii îşi respectă obligaţiile prevăzute în secţiunea II din Directiva 89/391/CEE.
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6. Articolul 22 se înlocuieşte cu următorul text:

„Articolul 22

Dispoziţii diverse

(1) Cu toate că principiul general este că timpul de lucru maxim săptămânal în Uniunea 

Europeană este de 48 de ore şi că, în practică, situaţiile în care lucrătorii lucrează mai 

mult timp reprezintă o excepţie la nivelul Uniunii, statele membre pot decide să nu 

aplice dispoziţiile articolului 6 cu condiţia să ia măsurile necesare pentru a asigura 

protecţia efectivă a siguranţei şi sănătăţii lucrătorilor. Cu toate acestea, punerea în 

aplicare a acestei opţiuni se stabileşte prin convenţiile colective sau printr-un acord 

între partenerii sociali la un nivel corespunzător, sau prin legislaţia naţională în urma 

consultării partenerilor sociali la nivelul corespunzător.

(2) În orice caz, statele membre care doresc să recurgă la această posibilitate adoptă 

măsurile necesare pentru a se asigura că:

(a) niciun angajator nu cere unui lucrător să muncească mai mult de 48 de ore într-

o perioadă de şapte zile, calculată ca medie pentru perioada de referinţă 

menţionată la articolul 16 litera (b), dacă nu a obţinut acordul prealabil al 

lucrătorului de a efectua o asemenea muncă. Acest acord este valabil pentru o 

perioadă care nu poate depăşi un an şi poate fi reînnoit;
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(b) niciun lucrător nu este sancţionat de angajator deoarece nu este dispus să-şi dea 

acordul de a efectua o asemenea muncă sau îşi retrage, din orice motiv, acordul 

dat;

(c) un acord dat:

(i) la momentul semnării contractului individual de muncă; sau

(ii) în cursul primelor patru săptămâni ale raportului de muncă

este nul şi neavenit;

(d) niciun lucrător care şi-a dat acordul în conformitate cu prezentul articol nu va 

lucra, într-o perioadă de şapte zile, mai mult de:

(i) 60 de ore, calculate ca medie pe o perioadă de trei luni, cu excepţia 

cazului în care acest lucru este prevăzut într-o convenţie colectivă sau 

printr-un acord între partenerii sociali; sau

(ii) 65 de ore, calculate ca medie pe o perioadă de trei luni, în absenţa unei 

convenţii colective şi atunci când perioada inactivă a timpului de gardă 

este considerată timp de lucru, în conformitate cu articolul 2a;

(e) fiecare lucrător are dreptul să îşi retragă acordul de a efectua o asemenea 

muncă, cu efect imediat, în primele şase luni de la semnarea unui acord valabil 

sau în cursul primelor trei luni de la încheierea perioadei de probă specificate 

în contractul său, în funcţie de care dintre aceste perioade este mai lungă, 

informându-şi în scris angajatorul, în timp util, cu privire la decizia sa. Drept 

urmare, angajatorul poate solicita lucrătorului să dea un preaviz în scris, care 

nu poate depăşi două luni; 
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(f) angajatorul ţine evidenţe actualizate ale tuturor lucrătorilor care efectuează o 

asemenea muncă şi evidenţe corespunzătoare pentru a se putea constata

respectarea dispoziţiilor prezentei directive;

(g) evidenţele sunt puse la dispoziţia autorităţilor competente care pot, din motive 

legate de siguranţa şi/sau sănătatea lucrătorilor, să interzică sau să limiteze 

posibilitatea de depăşire a timpului de lucru maxim săptămânal;

(h) angajatorul furnizează autorităţilor competente, la cererea acestora, informaţii 

cu privire la cazurile în care lucrătorii şi-au dat acordul de a munci mai mult de 

48 de ore într-o perioadă de şapte zile calculată ca medie pentru perioada de 

referinţă menţionată la articolul 16 litera (b), precum şi evidenţe 

corespunzătoare pentru a se putea constata respectarea dispoziţiilor prezentei

directive;

(3) Sub rezerva respectării principiilor generale de protecţie a sănătăţii şi siguranţei

lucrătorilor, în cazul în care un lucrător este angajat de acelaşi angajator pentru o 

perioadă sau pentru perioade care nu depăşesc în total zece săptămâni în cadrul unei

perioade de douăsprezece luni, nu se aplică dispoziţiile prevăzute la alineatul (2), 

litera (c) punctul (ii) şi litera (d).”

7. Se introduce următorul articol:

„Articolul 22a

Dispoziţii speciale

În cazul în care un stat membru utilizează opţiunea prevăzută la articolul 22:

(a) opţiunea stabilită la articolul 19 primul paragraf litera (b) nu se aplică.
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(b) prin derogare de la articolul 16 litera (b) şi pentru motive obiective sau tehnice sau 

pentru motive legate de organizarea muncii, statul membru respectiv poate permite, 

prin acte cu putere de lege sau acte administrative, stabilirea perioadei de referinţă 

astfel încât să nu depăşească şase luni.

O astfel de perioadă de referinţă trebuie să respecte principiile generale referitoare la 

protecţia sănătăţii şi siguranţei lucrătorilor şi nu poate afecta perioada de referinţă de trei 

luni aplicabilă în temeiul articolului 22 alineatul (2) litera (d) lucrătorilor care au devenit 

parte la un acord valabil preexistent în temeiul articolului 22 alineatul (2) litera (a).”.

8. Articolul 24 se înlocuieşte cu următorul text:

„Articolul 24

Rapoarte

(1) Statele membre comunică Comisiei textele dispoziţiilor de drept intern adoptate deja 

sau pe cale de adoptare în domeniul reglementat de prezenta directivă.

(2) Statele membre raportează Comisiei la fiecare cinci ani cu privire la punerea în 

aplicare, din punct de vedere practic, a prezentei directive, indicând punctele de 

vedere ale partenerilor sociali.

Comisia informează în această privinţă Parlamentul European, Consiliul, Comitetul 

Economic şi Social European şi Comitetul consultativ pentru siguranţă şi sănătate la 

locul de muncă.
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(3) Începând cu 23 noiembrie 1996, Comisia prezintă, la fiecare cinci ani, Parlamentului 

European, Consiliului şi Comitetului Economic şi Social European un raport cu 

privire la punerea în aplicare a prezentei directive, având în vedere dispoziţiile 

alineatelor (1) şi (2).”

9. Se introduce următorul articol:

„Articolul 24a

Raportul de evaluare

(1) Până la….*: 

(a) Statele membre care recurg la opţiunea prevăzută la articolul 22 alineatul (1) 

informează Comisia în legătură cu motivele, sectorul (sectoarele), activităţile şi 

numărul de lucrători implicaţi, după consultarea partenerilor sociali la nivel 

naţional. Raportul fiecărui stat membru furnizează informaţii privind efectele 

acesteia asupra sănătăţii şi siguranţei lucrătorilor, indicând, de asemenea,

punctelor de vedere ale partenerilor sociali la nivel corespunzător, şi este 

înaintat, de asemenea, partenerilor sociali la nivel naţional;

(b) Statele membre care recurg la opţiunea prevăzută la articolul 19 primul 

paragraf litera (b) informează Comisia în legătură cu modul în care au pus în 

aplicare această dispoziţie, precum şi în privinţa efectelor acesteia asupra 

sănătăţii şi siguranţei lucrătorilor. 

                                               

* JO - de introdus data - şase ani de la data intrării în vigoare a prezentei directive.



10597/2/08 REV 2 RD/vp 16
DG G II RO

(2) Până la….*Comisia, după consultarea partenerilor sociali la nivel comunitar, 

înaintează Parlamentului European, Consiliului şi Comitetului Economic şi Social 

European un raport privind: 

(a) utilizarea opţiunii prevăzute la articolul 22 alineatul (1) şi motivele acestei 

utilizări, precum şi

(b) alţi factori care pot contribui la prelungirea timpului de lucru, cum ar fi 

recurgerea la dispoziţiile articolului 19 primul paragraf litera (b).

Raportul poate fi însoţit de propuneri corespunzătoare de a reduce timpul de lucru 

excesiv, inclusiv utilizarea opţiunii prevăzute la articolul 22 alineatul (1), ţinând 

seama de impactul acesteia asupra sănătăţii şi siguranţei lucrătorilor care fac obiectul 

opţiunii.

(3) Consiliul, pe baza raportului menţionat la alineatul (2), evaluează utilizarea 

opţiunilor prevăzute în prezenta directivă şi în special a celor prevăzute la articolul

19 primul paragraf litera (b) şi la articolul 22 alineatul (1). 

Luând în considerare această evaluare, Comisia poate, până la….**, dacă este cazul, 

înainta Parlamentului European şi Consiliului o propunere de modificare a prezentei 

directive, inclusiv a opţiunii prevăzute la articolul 22 alineatul (1).”

                                               

* JO - de introdus data - şapte ani de la data intrării în vigoare a prezentei directive.
** JO - de introdus data - opt ani de la data intrării în vigoare a prezentei directive.
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Articolul 2

Statele membre stabilesc regimul sancţiunilor aplicabile în cazul încălcărilor dispoziţiilor de drept 

intern care pun în aplicare prezenta directivă şi iau toate măsurile necesare pentru asigurarea 

aplicării acestora. Sancţiunile prevăzute trebuie să fie eficace, proporţionale şi cu efect de 

descurajare. Statele membre notifică aceste dispoziţii Comisiei până la …..*. Statele membre 

notifică în timp util Comisiei orice modificări ulterioare aduse respectivelor dispoziţii. Acestea se 

asigură în special că lucrătorii şi/sau reprezentanţii acestora beneficiază de mijloace 

corespunzătoare în vederea asigurării respectării obligaţiilor care decurg din prezenta directivă.

Articolul 3

(1) Statele membre asigură intrarea în vigoare a actelor cu putere de lege şi a actelor 

administrative necesare conformării cu prezenta directivă până la…**, sau se asigură că 

partenerii sociali introduc dispoziţiile necesare printr-un acord; în acest scop statele 

membre trebuie să ia toate măsurile necesare care să le permită să garanteze în orice 

moment atingerea obiectivelor prezentei directive. Statele membre informează de îndată 

Comisia cu privire la aceasta.

Atunci când statele membre adoptă aceste măsuri, ele conţin o trimitere la prezenta 

directivă sau sunt însoţite de o asemenea trimitere cu ocazia publicării lor oficiale. Statele 

membre stabilesc modalităţile de a efectua astfel de trimiteri.

(2) Comisiei îi sunt comunicate de către statele membre textele dispoziţiilor de drept intern 

adoptate în domeniul reglementat de prezenta directivă.

                                               

* JO - de introdus data - trei ani de la data intrării în vigoare a prezentei directive.
** JO - de introdus data - trei ani de la data intrării în vigoare a prezentei directive.
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Articolul 4

Prezenta directivă intră în vigoare la data publicării sale în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Articolul 5

Prezenta directivă se adresează statelor membre.

Adoptată la

Pentru Parlamentul European, Pentru Consiliu

Preşedintele, Preşedintele,
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I. INTRODUCERE

La 24 septembrie 2004, Comisia a prezentat o propunere de directivă a Parlamentului 

European şi a Consiliului de modificare a Directivei 2003/88/CE privind anumite aspecte ale 

organizării timpului de lucru1. Propunerea se bazează pe articolul 137 alineatul (2) din tratat.

Hotărând în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 251 din tratat, Parlamentul 

European şi-a dat avizul la prima lectură la 11 mai 20052. 

Comitetul Economic şi Social şi-a dat avizul la 11 mai 20053 iar Comitetul Regiunilor la 14 

aprilie 20054.

Comisia şi-a prezentat propunerea modificată la 2 iunie 20055, în care a acceptat 13 din cele 

25 de amendamente adoptate de Parlamentul European.

La 9 iunie 2008, Consiliul a ajuns la un acord politic cu majoritate calificată asupra unei 

poziţii comune, în paralel cu un acord politic cu majoritate calificată asupra unei poziţii 

comune cu privire la directiva privind condiţiile de lucru pentru lucrătorii temporari. Cinci din 

delegaţiile care nu au putut accepta textul acordului politic cu privire la directiva privind 

timpul de lucru au introdus o declaraţie comună în procesul verbal al Consiliului6.

În conformitate cu articolul 251 alineatul (2) din Tratatul CE, Consiliul a adoptat poziţia sa 

comună cu majoritate calificată la 15 septembrie 2008.

                                               
1 JO C 322, 29.12.2004, p. 9.
2 JO C 92, 20.4.2006, p. 292.
3 JO C 267, 27.10.2005, p. 16.
4 JO C 231, 20.9.2005, p. 69.
5 JO C 146, 16.6.2005, p. 13.
6 Doc. 10583/08 ADD 1.
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II. OBIECTIVE

Propunerea are două obiective:

 Primul este acela de a revizui anumite dispoziţii ale Directivei 2003/88/CE (care a 

modificat ultima dată Directiva 93/104/CE) în conformitate cu articolele 19 şi 22 ale 

directivei respective. Aceste dispoziţii se referă la derogările de la perioada de referinţă 

pentru punerea în aplicare a articolului 6 (timpul de lucru maxim săptămânal) şi la 

posibilitatea de a nu pune în aplicare articolul 6 în cazul în care lucrătorul îşi dă acordul 

pentru a desfăşura o astfel de activitate [„clauza de excludere voluntară” („opt-out”)];

 Al doilea obiectiv este acela de a ţine seama de jurisprudenţa Curţii Europene de 

Justiţie, în special de hotărârile judecătoreşti în cauzele SIMAP7 şi Jaeger8 prin care se 

susţine că perioada de gardă efectuată de un medic în timpul căreia este necesară 

prezenţa sa fizică în spital trebuie considerată timp de lucru. Această interpretare de 

către Curtea Europeană de Justiţie a anumitor dispoziţii ale directivei în urma mai 

multor solicitări de hotărâri preliminare în temeiul articolului 234 din tratat a avut un 

impact profund asupra conceptului de „timp de lucru” şi, în consecinţă, şi asupra 

dispoziţiilor esenţiale ale directivei.

În special:

 În scopul asigurării unui echilibru adecvat între protecţia securităţii şi sănătăţii 

lucrătorilor, pe de o parte, şi necesitatea flexibilităţii pentru angajatori, pe de altă parte, 

propunerea stabileşte principiile generale de protecţie pentru lucrătorii aflaţi în timpul 

de gardă atât în perioadele active, cât şi în cele inactive ale timpului de gardă. În acest 

context, propunerea prevede că partea inactivă a timpului de gardă nu este timp de lucru 

în sensul directivei, exceptând cazurile în care legislaţia naţională, contractele colective 

sau contractele între partenerii sociali prevăd altfel.

                                               
7 Hotărârea Curţii din 3 octombrie 2000, Sindicato de Médicos de Asistencia Publica (SIMAP) 

vs. Conselleria de Sanidad y Consumo de la Generalidad Valenciana, C-303/98, Rec. 2000, 
p.I-07963.

8 Hotărârea Curţii din 9 octombrie 2003, C-151/02, trimitere privind o hotărâre preliminară:
Landesarbeitsgericht Schleswig-Holstein (Germania) în procedurile pendinte în faţa acestei 
curţi între Landeshauptstadt Kiel şi Norbert Jaeger, nepublicată încă în Recueil.
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 Scopul propunerii este de a oferi angajatorilor şi statelor membre o flexibilitate mai 

mare în organizarea timpului de lucru, în anumite condiţii, prin includerea posibilităţii 

de prelungire a perioadei de referinţă pentru calcularea timpului de lucru maxim 

săptămânal până la un an, permiţând astfel societăţilor comerciale să rezolve fluctuaţiile 

mai mult sau mai puţin regulate, în ceea ce priveşte cererea.

 Propunerea permite o mai bună compatibilitate între viaţa de familie şi cea profesională, 

în special prin modificările propuse pentru articolul 22.

 În ce priveşte excluderea voluntară individuală de la limita săptămânală medie de 48 de 

ore, propunerea consolidează dialogul social prin implicarea partenerilor sociali în orice 

decizie a unui stat membru de a permite utilizarea excluderii voluntare de către 

lucrători. În cadrul acestui nou sistem, decizia unui stat membru de a permite utilizarea 

excluderii voluntare trebuie pusă în aplicare fie printr-un acord colectiv prealabil sau 

printr-un acord prealabil între partenerii sociali, la nivelul corespunzător, fie prin 

legislaţia naţională în urma consultării partenerilor sociali la nivelul corespunzător.

Rămâne valabil faptul că niciun angajator nu poate obliga un lucrător să lucreze peste 

limita săptămânală medie de 48 de ore, prin urmare lucrătorul trebuie să fie şi el de 

acord cu utilizarea excluderii voluntare. Condiţii consolidate vor fi aplicate şi la nivel 

comunitar pentru a preveni abuzurile şi pentru a garanta că lucrătorul care are de gând 

să utilizeze excluderea voluntară face o alegere pe deplin liberă. În plus, propunerea 

introduce un principiu general conform căruia ar trebui limitată durata maximă a 

timpului de lucru săptămânal.

III. ANALIZA POZIŢIEI COMUNE

1. Observaţii generale:

a) propunerea modificată a Comisiei

Parlamentul European a adoptat 25 de amendamente la propunerea Comisiei. 13 dintre 

aceste amendamente au fost incluse în propunerea modificată a Comisiei integral, 

parţial sau în urma unei reformulări (amendamentele 1, 2, 3, 4, 8, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 

19 şi 24). Celelalte 12 amendamente nu au fost, totuşi, acceptabile pentru Comisie

(amendamentele 5, 6, 7, 9, 10, 14, 15, 20, 21, 22, 23 şi 25).
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b) poziţia comună a Consiliului:

Consiliul ar putea accepta ca 8 din cele 13 amendamente să fie incluse total sau parţial în 

propunerea modificată a Comisiei, respectiv amendamentele numerele 1 şi 2 (considerentul 

nr. 4 care citează concluziile Consiliului European de la Lisabona), numărul 3 

(considerentul nr. 5 care face trimitere la creşterea nivelului de ocupare a forţei de muncă în 

rândul femeilor), numărul 4 (considerentul nr. 7: adăugarea unei trimiteri la compatibilitatea 

între viaţa de familie şi cea profesională), numărul 8 [considerentul nr. 14 care citează 

articolul 31 alineatul (2) din Carta Drepturilor Fundamentale], numărul 16 [articolul 17 

alineatul (2) privind perioada de repaus compensatoriu], numărul 17 [articolul 17 alineatul 

(5) prima liniuţă, corectarea unei greşeli] şi numărul 18 [articolul 18 alineatul (3) privind 

perioada de repaus compensatoriu].

De asemenea, Consiliul a acceptat, sub rezerva reformulării, principiile care stau la baza 

următoarelor amendamente:

 nr. 12 (articolul 2b: adăugarea unei dispoziţii privind compatibilitatea între viaţa 

de familie şi cea profesională);

 nr. 13 (eliminarea articolului 16b alineatul (2) privind perioada de referinţă de 12 luni);

 nr. 19 (articolul 19: perioada de referinţă).

Totuşi, Consiliul nu a considerat ca fiind indicat să se preia următoarele amendamente:

 nr. 11 (cumularea orelor în cazuri care implică mai multe contracte de muncă), astfel 

cum a fost luat în considerare în considerentul nr. 2 din propunerea modificată, 

deoarece considerentul nr. 3 din directiva actuală prevede că „Dispoziţiile Directivei 

89/391/CEE a Consiliului din 12 iunie 1989 privind punerea în aplicare de măsuri 

pentru promovarea îmbunătăţirii securităţii şi sănătăţii lucrătorilor la locul de 

muncă rămân pe deplin aplicabile domeniilor reglementate de prezenta directivă, 

fără a aduce atingere dispoziţiilor mai stricte sau speciale conţinute de aceasta”, iar 

articolul 1 alineatul (4) prevede, de asemenea, că dispoziţiile Directivei 89/391/CEE 

se aplică în totalitate perioadelor minime de repaus zilnic, repaus săptămânal şi 

concediu anual, pauzelor şi timpului de lucru maxim săptămânal, precum şi anumitor 

aspecte ale muncii de noapte, ale muncii în schimburi şi ale ritmului de lucru;
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 nr. 24 [dispoziţia privind valabilitatea acordurilor de excludere voluntară semnate 

anterior intrării în vigoare a directivei, articolul 22 alineatul (1c)]: Consiliul nu a 

considerat necesară includerea acestei dispoziţii care a fost preluată în propunerea 

modificată a Comisiei;

 nr. 25 (care prevede că o copie a directivei se trimite guvernelor şi parlamentelor 

ţărilor candidate).

De asemenea, Consiliul nu a putut accepta amendamentele 5, 6, 7, 9, 10, 14, 15, 20, 21, 

22 şi 23 din motivele menţionate de Comisie în propunerea sa modificată.

Comisia a acceptat poziţia comună adoptată de către Consiliu.

2. Observaţii specifice

Dispoziţii referitoare la timpul de gardă:

Consiliul a convenit cu privire la definiţiile „timpului de gardă” şi „părţii inactive a 

timpului de gardă” astfel cum au fost propuse de Comisie în propunerea sa iniţială şi 

cum au fost confirmate în propunerea sa modificată.

Consiliul a fost de acord cu Comisia şi în ce priveşte necesitatea adăugării unei definiţii 

a termenului „loc de muncă” la articolul 1 alineatul (1) punctul (1b) din poziţia comună 

în vederea unei clarificări a termenului „timp de gardă”.

În ce priveşte noul articol 2a privind timpul de gardă, Consiliul a fost de acord cu 

Comisia cu privire la principiul conform căruia partea inactivă a timpului de gardă nu ar

trebui considerată timp de lucru exceptând cazul în care dispoziţiile de drept intern sau, 

în conformitate cu legislaţia şi/sau practica naţională, un acord colectiv sau un acord 

între partenerii sociali decid altfel. Consiliul împărtăşeşte opinia Comisiei conform 

căreia introducerea acestei noi categorii ar trebui să contribuie la clarificarea relaţiei 

dintre timpul de lucru şi perioadele de repaus. 
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De asemenea, Consiliul a urmat abordarea Comisiei cu privire la metoda de calcul a 

părţii inactive a timpului de gardă, prevăzând în acelaşi timp că poate fi stabilită nu 

numai prin convenţie colectivă sau acord între partenerii sociali, ci şi prin legislaţia 

naţională în urma consultării partenerilor sociali.

Consiliul a admis ca principiu general că partea inactivă a timpului de gardă nu ar trebui 

luată în seamă la calculul perioadei de repaus zilnic şi săptămânal. Cu toate acestea, 

Consiliul a considerat oportun, de asemenea, să se prevadă şi posibilitatea introducerii 

unei anumite flexibilităţi în aplicarea acestei dispoziţii prin convenţiile colective, 

acordurile între partenerii sociali sau prin intermediul legislaţiei naţionale în urma 

consultării partenerilor sociali.

Timp de repaus compensatoriu

Cu privire la articolul 17 alineatul (2) şi articolul 18 alineatul (3) din directivă, Consiliul 

poate accepta amendamentele 16 şi 18, astfel cum au fost reformulate în propunerea 

modificată a Comisiei. 

Principiul general este acela că ar trebui să li se acorde lucrătorilor perioade de repaus 

compensatoriu în cazurile în care nu pot fi luate perioade de repaus normale. Statele 

membre ar trebui să decidă durata rezonabilă pentru care se acordă repausul 

compensatoriu echivalent, ţinând seama de necesitatea de a asigura securitatea şi 

sănătatea lucrătorilor respectivi şi de principiul proporţionalităţii.

Concilierea vieţii de familie cu cea profesională

Consiliul este de acord cu Parlamentul în ce priveşte necesitatea de a îmbunătăţi 

concilierea vieţii de familie cu cea profesională. Această preocupare apare destul de clar 

în considerentele 5, 6 şi 7, precum şi la articolul 1 alineatul (2), incorporând un nou 

articol 2b, din poziţia comună.

Consiliul este de acord cu amendamentele 2 şi 3 (referitoare la considerentele 4 şi 5), 

astfel cum au fost reformulate în propunerea modificată a Comisiei. 
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În ce priveşte noul articol 2b, Consiliul a preluat textul primului alineat din propunerea 

modificată a Comisiei conform căruia „Statele membre încurajează partenerii sociali la 

nivelul adecvat, fără a li se aduce atingere autonomiei acestora, să încheie acorduri 

care vizează îmbunătăţirea concilierii vieţii de familie cu cea profesională. ” 

Celelalte două alineate sunt inspirate din amendamentul 12 şi se bazează pe propunerea 

modificată a Comisiei. Al doilea alineat introduce trimiteri la Directiva 2002/14/CE de 

stabilire a unui cadru general de informare şi consultare a lucrătorilor din Comunitatea 

Europeană, precum şi la consultarea partenerilor sociali. Al treilea alineat prevede că 

statele membre ar trebui să încurajeze angajatorii să analizeze cererile lucrătorilor de 

schimbare a timpului şi ritmului de lucru, ţinându-se seama de nevoile întreprinderii, dar 

şi de nevoia de flexibilitate atât a angajatorilor, cât şi a lucrătorilor.

Perioada de referinţă (articolul 19)

Consiliul împărtăşeşte opinia Parlamentului European conform căreia prelungirea 

perioadei de referinţă ar trebui să fie însoţită de o implicare mai mare a lucrătorilor şi a 

reprezentanţilor acestora, precum şi de orice măsuri preventive necesare referitoare la 

riscurile existente pentru sănătatea şi securitatea lucrătorilor. Cu toate acestea, Consiliul 

a considerat că trimiterea la secţiunea II din Directiva 89/391/CE9, care conţine o serie 

de dispoziţii cu privire la acest aspect, ar oferi garanţii adecvate în acest sens.

                                               
9 JO L 183, 29.6.1989, p. 1.
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Cadrul pentru excluderea voluntară (articolul 22)

Consiliul nu a putut accepta nici amendamentul 20, conform căruia articolul 22 referitor 

la excluderea voluntară ar trebui abrogat la 36 de luni de la intrarea în vigoare a 

directivei, nici propunerea modificată a Comisiei care prevede posibilitatea prelungirii 

acestei opţiuni după trei ani. Deşi unele delegaţii s-au exprimat în favoarea principiului 

de a se înceta utilizarea excluderii voluntare după o anumită perioadă, majoritatea s-a 

opus unei astfel de soluţii, fără ca acest lucru să însemne în mod absolut, totuşi, că toate 

vor utiliza excluderea voluntară în această etapă.

În acest context, după examinarea diferitelor soluţii posibile, Consiliul a ajuns în cele 

din urmă la concluzia că singura soluţie acceptabilă pentru o majoritate calificată a 

delegaţiilor ar fi să se prevadă continuarea excluderii voluntare, introducându-se în 

paralel garanţii împotriva abuzului în detrimentul lucrătorului. 

În special, articolul 1 alineatul (7) din poziţia comună privind articolul 22a litera (a) din 

directivă prevede că utilizarea excluderii voluntare nu poate fi combinată cu opţiunea 

prevăzută la articolul 19 litera (b). În plus, în considerentul 13 se precizează că, înaintea 

punerii în aplicare a excluderii voluntare, ar trebui să se ia în considerare dacă perioada 

de referinţă cea mai mare sau dacă alte dispoziţii privind flexibilitatea prevăzute în 

directivă nu garantează flexibilitatea necesară.

În ce priveşte condiţiile aplicabile excluderii voluntare, poziţia comună prevede că:

 săptămâna de lucru în UE ar trebui să rămână la un maxim de 48 de ore, în 

conformitate cu articolul 6 din directiva actuală, cu excepţia cazului în care un stat 

membru prevede excluderea voluntară fie prin convenţii colective, fie prin 

acorduri între partenerii sociali la nivelul corespunzător, fie prin legislaţia 

naţională în urma consultării partenerilor sociali la nivelul corespunzător, iar 

lucrătorul decide să folosească excluderea voluntară. Prin urmare, decizia îi 

aparţine lucrătorului respectiv, acesta neputând fi obligat să lucreze peste limita de 

48 de ore;
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 în plus, utilizarea acestei opţiuni face obiectul unor condiţii stricte care au rolul de 

a proteja liberul consimţământ al lucrătorului, de a introduce o limită legală pentru 

numărul de ore lucrate pe săptămână în contextul excluderii voluntare şi de a 

cuprinde obligaţia angajatorilor de a informa autorităţile competente, la solicitarea 

acestora.

În ce priveşte protejarea liberului consimţământ al lucrătorului, poziţia comună 

stipulează că excluderea voluntară este valabilă doar dacă lucrătorul şi-a dat acordul 

anterior prestării unei astfel de munci şi pentru o perioadă care să nu depăşească un an, 

cu posibilitatea de prelungire. Angajatorul nu poate aduce prejudicii unui lucrător în 

nicio situaţie dacă acesta refuză să îşi dea acordul de a presta o asemenea muncă sau 

dacă îşi retrage, din orice motiv, acordul dat. În plus, cu excepţia contractelor pe termen 

scurt (a se vedea mai jos), excluderea voluntară poate fi semnată doar după primele 

patru săptămâni de muncă, neputându-se solicita lucrătorului să semneze clauza de 

excludere voluntară în momentul semnării contractului de muncă. În cele din urmă, 

lucrătorul are dreptul să îşi retragă acordul, în termenul corespunzător, de a lucra în 

regimul de excludere voluntară.

Poziţia comună introduce limite legale la numărul de ore de lucru permise pe săptămână 

în contextul excluderii voluntare care nu sunt prevăzute în directiva actuală. În mod 

normal, limita ar fi de 60 de ore pe săptămână, calculate ca medie pe o perioadă de 3 

luni, cu excepţia cazului în care se prevede altfel într-o convenţie colectivă sau printr-un 

acord între partenerii sociali. Această limită ar putea fi majorată la 65 de ore, calculate 

ca medie pe o perioadă de 3 luni, în lipsa unei convenţii colective şi atunci când 

perioada inactivă a timpului de gardă este considerată timp de lucru.

În cele din urmă, poziţia comună stipulează că angajatorii trebuie să păstreze o evidenţă a 

timpului de lucru al lucrătorilor care lucrează cu clauza excluderii voluntare. Evidenţele 

sunt puse la dispoziţia autorităţilor competente care pot, din motive legate de securitatea 

şi/sau sănătatea lucrătorilor, să interzică sau să limiteze posibilitatea de depăşire a duratei 

maxime de muncă săptămânale. În plus, i se poate solicita angajatorului să furnizeze 

autorităţilor competente informaţii cu privire la cazurile în care lucrătorii şi-au dat acordul 

de a munci mai mult de 48 de ore într-o perioadă de şapte zile, calculată ca medie pentru 

perioada de referinţă prevăzută la articolul 16 litera (b).



10597/2/08 REV 2 ADD 1 df/CL/mp 11
RO

Poziţia comună prevede condiţii specifice în cazul contractelor pe termen scurt (în care 

lucrătorul este angajat de acelaşi angajator pentru o perioadă sau mai multe perioade 

care nu depăşesc un total de 10 săptămâni pe o perioadă de 12 luni): acordul de utilizare 

a clauzei de excludere voluntară poate fi dat, în acest caz, în primele patru săptămâni ale 

unei relaţii de muncă, iar limitele legale în ce priveşte numărul de ore de lucru permise 

pe săptămână în contextul excluderii voluntare nu se aplică. Cu toate acestea, nu i se 

poate solicita unui lucrător să îşi dea acordul să lucreze în contextul excluderii voluntare 

în momentul semnării contractului individual de muncă.

Poziţia comună prevede de asemenea că, atunci când se apelează la clauza de excludere 

voluntară, un stat membru poate permite în temeiul actelor cu putere de lege şi a actelor 

administrative, din motive obiective sau tehnice sau din motive care ţin de organizarea 

muncii, ca perioada de referinţă să fie stabilită la o perioadă care să nu fie mai mare de 

şase luni. Totuşi, această perioadă de referinţă nu trebuie să afecteze perioada de 

referinţă de trei luni aplicabilă pentru calculul limitei săptămânale maxime de 60 sau 65 

de ore.

Dispoziţii referitoare la monitorizare, evaluare şi revizuire

Articolul 1 alineatul (9) din poziţia comună privind un nou articol 24a al directivei 

conţine dispoziţii referitoare la cerinţe de raportare detaliată cu privire la utilizarea 

excluderii voluntare şi a altor factori care pot contribui la apariţia unui timp de lucru 

mare, cum ar fi utilizarea articolului 19 litera (b) (perioada de referinţă de 12 luni). 

Aceste cerinţe au rolul de a permite o monitorizare atentă de către Comisie.

Mai precis, conform dispoziţiilor poziţiei comune, Comisia:

 în termen de patru ani de la intrarea în vigoare a directivei, va prezenta un raport 

însoţit, dacă este cazul, de propuneri adecvate de reducere a timpului de lucru 

excesiv, inclusiv de utilizare a opţiunii de excludere voluntară, ţinând seama de 

impactul asupra securităţii şi sănătăţii lucrătorilor care fac obiectul acestei opţiuni. 

Acest raport va fi evaluat de Consiliu;
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 ţinând seama de această evaluare, în termen de cinci ani de la intrarea în vigoare a 

directivei, poate înainta Consiliului şi Parlamentului European o propunere de 

revizuire a directivei, inclusiv a opţiunii de excludere voluntară.

V. CONCLUZIE

Ţinând seama de progresul evident înregistrat în paralel cu respectarea dispoziţiilor directivei 

privind lucrătorii temporari, Consiliul consideră că poziţia sa comună referitoare la directiva 

privind timpul de lucru reprezintă o soluţie echilibrată şi realistă la chestiunile abordate în 

propunerea Comisiei, având în vedere diferenţele mari existente între situaţiile de pe piaţa 

muncii din statele membre şi între opiniile acestora cu privire la condiţiile necesare pentru 

rezolvarea unor astfel de situaţii. Acesta aşteaptă cu interes o discuţie constructivă cu 

Parlamentul European în vederea obţinerii unui acord final cu privire la această importantă 

directivă.

_________________
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- Adoptarea (pc + d)
a) poziţiei comune
b) expunerii de motive a Consiliului
- Declaraţii

1. Declaraţia comună a delegaţiilor belgiană, cipriotă, elenă, maghiară şi spaniolă

Belgia, Cipru, Grecia, Spania şi Ungaria consideră că, din punct de vedere social, echilibrul 

necesar între protecţia lucrătorilor, pe de o parte, şi o organizare flexibilă a muncii, pe de altă 

parte, nu a fost atins în ceea ce priveşte chestiunea fundamentală a organizării timpului de 

lucru. De asemenea, nu s-au înregistrat progrese semnificative în ceea ce priveşte 

îmbunătăţirea sănătăţii şi securităţii lucrătorilor la locul de muncă. 
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Aceste delegaţii regretă faptul că în Directiva privind timpul de lucru a fost menţinută, pentru 

o perioadă nedeterminată, o posibilitate de derogare şi, din acest motiv, nu s-au înregistrat 

progrese cu privire la reducerea utilizării clauzei de excludere voluntară („opt-out”) sau la 

fixarea unei date pentru eliminarea treptată a acesteia.

Aceste delegaţii regretă, de asemenea, faptul că în cadrul sistemului de excludere voluntară 

este posibilă o derogare care să depăşească pragul de 60 sau de 65 de ore. Acestea consideră 

că durata contractelor pe termen scurt, pe care le consideră ca fiind excepţii, este prea lungă.

Anumite delegaţii încă insistă că perioada inactivă a timpului de gardă nu poate fi considerată 

perioadă de repaus.

Anumite delegaţii regretă faptul că dialogul social nu a fost luat în considerare ca în cazul 

Directivei privind lucrătorii temporari. 

Din aceste motive, nu toate statele membre în cauză pot sprijini, în această etapă a procedurii, 

ultima propunere de compromis prezentată pe marginea Directivei privind timpul de lucru. 

Cu toate acestea, delegaţiile respective subliniază faptul că sunt dispuse să examineze, în mod 

constructiv, alternative posibile pentru ajungerea la un acord general de compromis cu 

preşedinţia, Comisia şi Parlamentul European, în etapa finală a adoptării acestui proiect de 

directivă.

2. Declaraţia delegaţiei franceze

Articolul 2a din propunerea de directivă de modificare a Directivei 2003/88/CE privind 

anumite aspecte ale organizării timpului de lucru, prezentată de Slovenia, permite o derogare 

de la principiul conform căruia perioada inactivă a timpului de gardă nu este luată în 

considerare în calculul perioadelor de repaus zilnic şi săptămânal, fie printr-o convenţie 

colectivă sau prin intermediul legislaţiei naţionale în urma consultării partenerilor sociali.
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Franţa consideră că perioadele inactive, cu toate că nu constituie timp de lucru efectiv, nu pot 

fi considerate perioade de repaus, deoarece lucrătorul rămâne la dispoziţia angajatorului şi nu 

se poate ocupa, în mod liber, de chestiuni cu caracter personal. Respectarea perioadelor de 

repaus zilnic şi săptămânal constituie o garanţie fundamentală în asigurarea unei protecţii 

eficiente a sănătăţii lucrătorilor.

În consecinţă, Franţa declară că nu intenţionează să transpună în legislaţia sa naţională 

opţiunea de a lua în considerare perioada inactivă a timpului de gardă în calculul perioadelor 

de repaus zilnic şi săptămânal.

________________________
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2004/0209 (COD) 

COMUNICARE A COMISIEI 
CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN 

 
în temeiul articolului 251 alineatul (2) paragraful al doilea din Tratatul CE 

 
privind 

poziția comună a Consiliului referitoare la adoptarea unei propuneri de directivă a 
Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2003/88/CE privind 

anumite aspecte ale organizării timpului de lucru 

1. CONTEXT 

Data transmiterii propunerii către Parlamentul European și către 
Consiliu 
 
(document COM (2004) 607 final: 2004/0209 (COD)) 

22 septembrie 2004 

 
Data avizului Comitetului Regiunilor 

 
14 aprilie 2005 
 

Data avizului Parlamentului la prima lectură 11 mai 2005 
 

Data avizului Comitetului Economic și Social European 11 mai 2005 
 

Data la care propunerea modificată a fost trimisă Parlamentului și 
Consiliului  
(COM(2005) 246 final) 
 

31 mai 2005 

Data acordului politic asupra poziției comune din partea Consiliului 
(majoritate calificată) 

 9 iunie 2008 

Data adoptării formale a poziției comune de către Consiliu 15 septembrie 2008 

2. SCOPUL PROPUNERII COMISIEI 

Propunerea Comisiei urmărește să modifice Directiva privind timpul de lucru1 prin adoptarea 
unui pachet echilibrat de modificări în funcție de patru criterii principale:  

- oferirea unei soluții legislative la problemele exprimate în cursul consultărilor publicului 
efectuate de către Comisie în 2004 privind regimul aplicabil timpului de gardă și stabilirea 
timpului de odihnă compensator;  

- îmbunătățirea protecției sănătății și securității lucrătorilor, în special în ceea ce privește 
riscurile asociate cu timpul de lucru excesiv;  

                                                 
1 Directiva 2003/88/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 4 noiembrie 2003 privind anumite 

aspecte ale organizării timpului de lucru (JO L 299, 18.11.2003, p. 9).  
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- permiterea unei mai mari flexibilități privind perioada de referință a timpului de lucru 
săptămânal, ca răspuns, de asemenea, la consultările publicului din 2004; precum și  

- oferirea unui sprijin mai larg pentru armonizarea vieții profesionale cu cea de familie.  

Modificările principale avansate de propunerea modificată a Comisiei au fost următoarele:  

Timpul de gardă  
Prevederea unor definiții legislative referitoare la timpul „de gardă” și efectuarea unor 
distincții între diferitele tipuri de timp de gardă, ca răspuns la decizii recente ale Curții de 
Justiție (SIMAP2, Jaeger3 …) care au avut un efect profund asupra organizării timpului de 
lucru în serviciile publice.  

Armonizarea vieții profesionale cu cea de familie  
Prevederea ca statele membre să încurajeze partenerii sociali să încheie acorduri care să 
sprijine armonizarea, să ia măsurile necesare pentru a asigura că angajatorii îi informează la 
timp pe lucrători cu privire la orice modificări referitoare la organizarea timpului lor de lucru, 
precum și obligația lor de a examina solicitările lucrătorilor de modificare a timpului de lucru 
sau a structurii acestuia.  

Calcularea limitelor aplicabile timpului de lucru săptămânal 
Directiva prevede că timpul de lucru săptămânal mediu, inclusiv timpul de lucru suplimentar, 
nu trebuie să depășească 48 de ore. Propunerea nu modifică limita, dar oferă mai multă 
flexibilitate în calcularea mediei, permițând ca perioada de referință să fie extinsă prin lege 
până la un maxim de douăsprezece luni, din motive obiective sau tehnice sau din motive 
referitoare la organizarea lucrului. O astfel de extensie s-ar face ținând cont de protecția 
sănătății și securității lucrătorilor și ar face obiectul unor consultări cu partenerii sociali.  

Viitorul „opțiunii de neparticipare” („opt-out”)  
În temeiul articolului 22 alineatul (1) din directivă, opțiunea de neparticipare permite în 
prezent statelor membre să prevadă că un lucrător poate să cadă de acord cu angajatorul său să 
lucreze un număr de ore care depășește limita de 48 de ore, ținând cont de anumite condiții de 
protecție. Propunerea modificată ar prevede abrogarea acestei derogări la o dată specifică și, 
între timp, ar aplica condiții de protecție suplimentare.  

Stabilirea perioadelor de odihnă 

A prevedea că în cazul derogărilor de la perioadele de odihnă minime zilnice sau săptămânale 
cerute de directivă, odihna compensatorie echivalentă care trebuie să urmeze trebuie acordată 
în decursul unei „perioade de timp rezonabile”, care va fi decisă prin legislație națională sau 
prin convenții colective ale partenerilor sociali. Această modificare ar oferi atât lucrătorilor, 
cât și angajatorilor, mai multă flexibilitate în organizarea muncii lor.  

                                                 
2 Hotărârea Curții din 3 octombrie 2000 în cauza -303/98, SIMAP, [2000] ECR I-07963. 
3 Hotărârea Curții din 9 septembrie 2003 în cauza C-151/02, Jaeger, [2003] ECR I-8389. 
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3. OBSERVAȚII CU PRIVIRE LA POZIȚIA COMUNĂ 

1.1. Observații generale succinte cu privire la poziția comună 

Poziția comună include câteva aspecte care diferă de propunerea modificată a Comisiei. În 
mod particular, ea nu include unele modificări propuse de Parlament, cu toate că propunerea 
modificată a Comisiei încorporase un număr semnificativ de propuneri ale Parlamentului.  

Poziția comună a fost adoptată în urma unei prime lecturi deosebit de lungi și dificile, 
petrecută în Consiliu, în cursul căreia un număr însemnat de state membre au exprimat poziții 
puternic divergente, în pofida eforturilor depuse de președințiile succesive (cu sprijinul 
Comisiei) de a găsi un compromis acceptabil.  

Unele modificări propuse de Consiliu – cum ar fi condițiile suplimentare de protecție 
împotriva abuzului privind opțiunea de neparticipare – pot fi sprijinite de Comisie, deoarece 
ele ar proteja mai bine un grup de lucrători care este îndeosebi vulnerabil la prestarea de ore 
suplimentare excesive.  

Alte modificări privind viitorul opțiunii de neparticipare au fost în cele din urmă acceptate de 
Comisie, având în vedere modificările importante privitoare la utilizarea acestei opțiuni de 
către statele membre, care sunt detaliate în continuare.  

Comisia a sprijinit acordul general, având în vedere necesitatea urgentă de a clarifica situația 
juridică, permițând în acest fel aplicarea mai coerentă a directivei în toate statele membre.  

1.2. Rezultatul amendamentelor formulate de Parlamentul European la prima 
lectură  

1.2.1. Amendamentele Parlamentului European care au fost incluse (total, parțial sau în 
spirit) atât în propunerea modificată a Comisiei, cât și în poziția comună 

Considerente: 

• amendamentul nr. 1 (citarea concluziilor Consiliului European de la Lisabona): a se vedea 
considerentul nr. 4 din poziția comună; 

• amendamentul nr. 2 (menționare detaliată a concluziilor Consiliului European de la 
Lisabona): a se vedea considerentul nr. 4 din poziția comună; 

• amendamentul nr. 3 (menționarea creșterii ratei de încadrare în muncă a femeilor): a se 
vedea considerentul nr. 5 din poziția comună; 

• amendamentul nr. 4 (menționarea mai pregnantă a protejării sănătății și securității 
lucrătorilor și adăugarea unei mențiuni privind armonizarea vieții profesionale cu cea de 
familie): a se vedea considerentul nr. 7 din poziția comună; 

• amendamentul nr. 8 (citarea articolului 31 alineatul (2) din Carta drepturilor 
fundamentale): a se vedea considerentul nr. 19 din poziția comună;  
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Articole: 

• amendamentul nr. 10 (timpul de gardă inactiv poate fi calculat proporțional): a se vedea 
articolul 1 punctul 2 din poziția comună (propunere de introducere a unui nou articol 2a);  

• amendamentul nr. 12 (adăugarea unei dispoziții privind armonizarea vieții profesionale cu 
cea de familie): a se vedea articolul 1 punctul 2 din poziția comună (propunere de 
introducere a unui nou articol 2b); 

• amendamentul nr. 13 (eliminarea textului nou propus la articolul 16 litera (b)): textul 
eliminat nu mai apare în poziția comună; 

• amendamentele nr. 16 și 18 (timpul de odihnă compensator): a se vedea articolul 1 punctul 
3 litera (b) din poziția comună (care modifică articolul 17 alineatul (2)) și articolul 1 
punctul 4 din poziția comună (care modifică articolul 18); 

• amendamentul nr. 17 (care corectează o eroare): a se vedea articolul 1 punctul 3 litera (d) 
punctul (i) din poziția comună, care modifică articolul 17 alineatul (5); 

• amendamentul nr. 19 (perioada de referință): a se vedea articolul 1 punctul 5 din poziția 
comună, care modifică articolul 19. 

1.2.2. Amendamentele Parlamentului European care au fost incluse în propunerea 
modificată, dar nu și în poziția comună  

• Amendamentul nr. 11 (limitele timpului de lucru de aplicat per-lucrător, nu per-contract) 

A se vedea considerentul nr. 2 din propunerea modificată, care ia parțial în considerare acest 
amendament.  

• Amendamentul nr. 20 (de abrogare a opțiunii de neparticipare în temeiul articolului 22 
alineatul (1), la trei ani de la data intrării în vigoare a directivei)  

A se vedea articolul 22 alineatul (1) din propunerea modificată.  

• Amendamentul nr. 24 (în urma abrogării propuse a opțiunii de neparticipare, acordurile 
individuale care erau încă valide ar expira în decurs de an)  

A se vedea articolul 22 alineatul (1) litera (c) din propunerea modificată.  

1.2.3. Principalele puncte divergente între propunerea modificată a Comisiei și poziția 
comună a Consiliului 

Aplicarea per-lucrător a limitelor timpului de lucru și a perioadelor de odihnă cerute de 
directivă 

Comisia consideră că, dată fiind necesitatea de a se asigura că obiectivele privind sănătatea și 
siguranța specificate în Directiva privind timpul de lucru sunt pe deplin realizate, ar trebui ca 
legislația statelor membre să prevadă deja măsuri adecvate care să asigure că limitele 
specificate de directivă privind timpul de lucru săptămânal mediu și perioadele de odihnă 
zilnice și săptămânale sunt, pe cât posibil, respectate per-lucrător, în cazul lucrătorilor care 
activează concomitent în cadrul a două sau mai multe relații de angajare care intră sub 
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incidența domeniului de aplicare al directivei. Comisia a exprimat deja acest punct de vedere 
în raportul său pe anul 2000 referitor la Directiva privind timpul de lucru4. 

Acest subiect a dat naștere la discuții ample în cursul perioadei inițiale a primei lecturi din 
cadrul Consiliului. Interpretarea Comisiei este aceea că, în prezent, cel puțin 12 state membre 
aplică per-lucrător aceste dispoziții, în timp ce cel puțin alte 12 state le aplică per-contract. 
Această situație a animat dezbaterile din Consiliu. În pofida amendamentului propus de 
Parlament, nu a fost posibil să se ajungă la vreun acord privind includerea vreunei dispoziții 
specifice conform căreia aceste norme să fie aplicate per-lucrător. Comisia consideră că ar fi 
potrivit ca această chestiune să fie analizată separat de prezenta propunere legislativă.  

Timpul de gardă 

În propunerea modificată, se face distincție între perioadele „active” și„inactive”5 ale timpului 
de gardă la locul de muncă. Comisia a propus ca perioadele active din cursul timpului de 
gardă (perioadele în care lucrătorii își îndeplinesc efectiv sarcinile lor ca urmare a unei 
solicitări) să fie întotdeauna considerate timp de lucru. Invers, perioadele inactive nu ar fi 
considerate timp de lucru decât dacă legislația națională sau convențiile colective prevăd 
aceasta. Totuși, perioadele inactive nu ar putea fi considerate niciodată ca timp de odihnă.  

Poziția comună nu aduce nicio modificare privind timpul de gardă „activ”, dar ar permite ca 
perioadei „inactive” să fie tratate fie ca timp de lucru, fie ca timp de odihnă, în funcție de 
legislația națională sau de convențiile colective.  

Armonizarea vieții profesionale cu cea de familie  

În sensul propunerii modificate, statele membre ar lua măsurile necesare pentru a „asigura” 
că angajatorii sunt obligați să examineze solicitările lucrătorilor de modificare a timpului de 
lucru, ținând cont de nevoile de flexibilitate ale ambelor părți. În schimb, poziția comună 
prevede că statele membre trebuie să „încurajeze” angajatorii să examineze astfel de solicitări, 
ținând cont de criterii suplimentare.  

Totuși, textul propus ar aduce oricum o îmbunătățire generală a condițiilor de lucru, deoarece 
directiva nu conține nicio dispoziție specifică privind armonizarea, iar textul propus ar 
introduce, de asemenea, o obligație nouă pentru statele membre de a asigura că angajatorii 
informează lucrătorii în timp util privind orice modificare substanțială a organizării timpului 
de lucru.  

Viitorul opțiunii de neparticipare 

Viitorul opțiunii de neparticipare a fost punctul cel mai controversat în cursul lungilor și 
dificilelor discuții din Consiliu desfășurate cu ocazia primei lecturi.  

Propunerea modificată a prevăzut că opțiunea de neparticipare ar fi abrogată la trei ani de la 
intrarea în vigoare a directivei propuse, în timp ce pe parcursul perioadei respective, 
lucrătorilor care au ales opțiunea de neparticipare li s-ar aplica, de asemenea, condiții de 
protecție mai stricte.  

Poziția comună nu prevede abrogarea opțiunii de neparticipare. În schimb, ea extinde 
protecția crescută propusă deja de Comisie, pentru a da naștere la un nou cadru în patru 

                                                 
4 COM (2000) 787, la punctul 14.2. 
5 „Timpul de gardă” înseamnă o perioadă în cursul căreia lucrătorul este obligat să fie disponibil la locul 

de muncă pentru a putea lucra dacă este solicitat să facă acest lucru. Perioadele „active” sunt perioadele 
din cursul timpului de gardă când lucrătorul își îndeplinește efectiv sarcinile sale ca răspuns la o 
solicitare. Perioadele „inactive” sunt perioadele în care lucrătorul rămâne de gardă la locul de muncă, 
dar în care nu este angajat efectiv în îndeplinirea sarcinilor sale.  
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puncte pentru opțiunea de neparticipare: limite mai explicite, câteva condiții practice mai 
stricte de protecție a lucrătorilor, o viitoare revizuire a opțiunii de neparticipare pe baza unor 
rapoarte naționale detaliate și o dispoziție care obligă statele membre să aleagă între utilizarea 
opțiunii de neparticipare și posibilitatea de a aplica prin lege o medie a timpului de lucru 
pentru o perioadă lungă (de până la 12 luni). Acest cadru este descris mai în detaliu în 
continuare.  

Punctul de vedere al Comisiei rămâne acela că opțiunea de neparticipare reprezintă o derogare 
de la principiul fundamental reprezentat de săptămâna de lucru de maximum 48 de ore, ceea 
ce prezintă riscuri pentru sănătatea și securitatea lucrătorilor, atât pe termen scurt, cât și pe 
termen lung. Din acest motiv, Comisia a propus cu consecvență întărirea substanțială a 
garanțiilor de protejare a lucrătorilor care sunt de acord să facă uz de opțiunea de 
neparticipare.  

Interpretarea Comisiei este aceea că modelul de utilizare a opțiunii de neparticipare s-a 
modificat considerabil în anii recenți. În 2000, doar un stat membru a utilizat efectiv această 
derogare. În 2008, paisprezece state membre prevăd explicit utilizarea opțiunii de 
neparticipare, existând totuși diferențe substanțiale în modul de aplicare în legislația 
națională6. În plus față de statele membre care utilizează deja opțiunea de neparticipare, există 
altele care doresc să mențină posibilitatea utilizării ei în viitor, ca răspuns la eventuala penurie 
sectorială sau generală de forță de muncă.  

Din punctul de vedere al Comisiei, această situație a animat puternic dezbaterile din Consiliu. 
În plus, cerința de a considera timpul de gardă ca timp de lucru a reprezentat un factor 
însemnat în proliferarea cu rapiditate, începând cu anul 2000, a opțiunilor de neparticipare 
concepute specific pentru sectoare unde se folosește timpul de gardă.  

Se anticipează ca unele din modificările propuse privind regimul aplicabil timpului de gardă 
inactiv să ușureze dificultățile întâmpinate de unele state membre în asigurarea personalului 
instruit necesar, fie pe termen scurt, fie pe termen mediu (datorită unor factori structurali sau 
fluxurilor de forță de muncă dintre statele membre și către țări terțe). Analiza care este 
prevăzută în temeiul noului articol 24a va permite Comisiei să evalueze impactul acestor 
modificări asupra utilizării efective de către statele membre a opțiunii de neparticipare și va 
oferi, de asemenea, informații mult mai detaliate privind utilizarea efectivă a opțiunii de 
neparticipare decât cele disponibile în prezent. Pe baza acestei situații, Comisia poate să 
elaboreze mai bine concluzii generale (și, după caz, propuneri) privind viitorul opțiunii de 
neparticipare. 

Comisia a cumpănit îndelung privind cel mai bun mod de progresa în această chestiune ținând 
cont de toți acești factori și a concluzionat că, pentru da ocazia propunerii să ajungă la o a 
doua lectură, ar fi necesar ca propunerile privind opțiunea de neparticipare prezente în poziția 
comună să fie sprijinite în cadrul unui acord general.  

Timpul de lucru maxim pentru lucrătorii care optează pentru neparticiparea la aplicarea 
limitei de 48 de ore 

Directiva privind timpul de lucru limitează deja timpul de lucru mediu la 48 de ore pe 
săptămână, inclusiv orice timp suplimentar. Totuși, conform opțiunii de neparticipare, un 
lucrător poate cădea de acord cu angajatorul să lucreze peste această limită. Dacă o face, 
directiva nu stabilește nicio limită explicită respectivului timp de lucru. 

                                                 
6 De exemplu, câteva state membre utilizează o opțiune de neparticipare generalizată disponibilă în orice 

sector, în timp ce altele permit opțiunea de neparticipare doar într-un anumit sector sau doar în sectoare 
unde timpul de gardă este larg folosit. 
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Directiva conține două limite implicite. În primul rând, orele lucrate nu pot afecta perioadele 
de odihnă zilnice și săptămânale minime cerute de directivă, iar aceste cerințe nu sunt afectate 
de opțiunea de neparticipare. În al doilea arând, articolul 22 alineatul (1) stipulează că 
opțiunea de neparticipare face obiectul respectării principiilor generale de protecție a sănătății 
și securității lucrătorilor, iar Curtea de Justiție a afirmat în repetate rânduri că derogările de la 
drepturile conferite de legislația comunitară trebuie interpretate în mod restrictiv. În temeiul 
articolului 22 alineatul (1) litera (d) din Directiva 2003/88/CE, autoritățile naționale 
competente pot interveni „din motive legate de securitatea și/sau sănătatea lucrătorilor” 
pentru a „interzice sau restrânge” posibilitatea ca lucrătorii să depășească limita de 48 de ore, 
chiar și în cazul în care aceștia au fost de acord să o facă. Prin urmare, trebuie presupus că, 
chiar și în cazul în care un lucrător este de acord să opteze pentru neparticipare, orele 
suplimentare excesive pe care le-ar putea lucra sunt întotdeauna implicit limitate de către 
riscul efectiv asupra sănătății și securității pe care ele îl reprezintă.  

Cu toate acestea, Comisia a considerat că lipsa unei limite superioare specifice pentru 
lucrătorii care au optat pentru neparticipare a determinat un anume risc de abuz. Propunerea 
modificată ar stabili o nouă limită explicită pentru lucrătorii care au optat pentru 
neparticipare, de 55 de ore pentru orice săptămână, cu excepția situațiilor în care convențiile 
colective sau acordurile între partenerii sociali specifică altfel.  

Poziția comună adoptă o abordare diferită a articolului 22 alineatul (2) litera (d) propus. 
Limita pentru lucrătorii care au optat pentru neparticipare ar fi de 60 de ore (ca medie pe trei 
luni), cu excepția situațiilor în care convențiile colective sau acordurile între parteneri sociali 
specifică altfel; sau de 65 de ore (ca medie pe trei luni), dacă perioadele de timp de gardă 
inactive au fost considerate ca timp de lucru și dacă nu se aplică nicio convenție colectivă.  

Comisia recunoaște că limitele propuse prin poziția comună reprezintă într-adevăr un progres 
față de lipsa în prezent a oricărei limite superioare specifice pentru lucrătorii care au optat 
pentru neparticipare. De asemenea, Comisia consideră justificată permiterea unei limite ușor 
mai mari în cazurile în care timpul de gardă inactiv este recunoscut ca timp de lucru, deoarece 
o astfel de abordare oferă, în general, un nivel superior de protecție a sănătății și securității 
lucrătorilor.  

1.3. Noi dispoziții introduse de Consiliu și poziția Comisiei referitoare la acestea 

Noul cadru de protecție pentru opțiunea de neparticipare  

Poziția comună extinde protecția crescută propusă deja de Comisie, pentru a da naștere la 
următorul cadru în patru puncte pentru opțiunea de neparticipare:  

- Limite mai explicite: Opțiunea de neparticipare este pusă în context ca o derogare care 
trebuie să facă obiectul unei protecții efective a sănătății și securității lucrătorilor și să reflecte 
consimțământul liber exprimat, după o prealabilă informare, a lucrătorului. Utilizarea ei 
trebuie să facă obiectul unor garanții adecvate pentru a proteja condițiile respective, precum și 
al unei monitorizări atente; o astfel de utilizare necesită, de asemenea, consultarea cu 
partenerii sociali (considerentul 12, articolul 22 alineatul (1) propus). 

- Protecție practică mai bună pentru lucrători: Condiții practice mai numeroase și mai stricte 
de utilizare a opțiunii de neparticipare. Acestea au ca scop: protejarea mai bună a lucrătorilor 
împotriva presiunilor de a opta pentru neparticipare, asigurarea că ei pot reveni rapid la limita 
de 48 de ore, fără teama de repercusiuni, dacă doresc să o facă, obligarea angajatorilor să 
mențină înregistrări complete, pentru a fi puse la dispoziția autorităților naționale, privind 
modul în care opțiunea de neparticipare este utilizată în practică, precum și asigurarea că 
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autoritățile naționale pot monitoriza și interveni într-un mod mai eficace în cazul în care 
există riscuri privind sănătatea și securitatea (articolul 22 alineatul (2) propus)  

- Revizuire suplimentară: Comisia va raporta Consiliului7 asupra utilizării opțiunii de 
neparticipare (precum și asupra altor factori care ar putea contribui la orele de lucru prea 
numeroase). Acest raport va fi bazat pe rapoarte detaliate primite de la statele membre, care 
vor include rezultatele consultărilor partenerilor sociali de la nivel național; el poate conține 
propuneri adecvate de reducere a timpului de lucru suplimentar excesiv, inclusiv privind 
opțiunea de neparticipare. Consiliul va evalua aceste chestiuni la momentul respectiv 
(articolul 24a propus). 

- Obligația de a alege: Statele membre ar avea de ales între autorizarea utilizării opțiunii de 
neparticipare (pentru orice sector) și utilizarea noii opțiuni de extindere prin lege a perioadelor 
de referință pentru timpul de lucru săptămânal la 12 luni. Dacă un stat membru permite 
opțiunea de neparticipare, perioadele de referință nu pot depăși, în general, 6 luni, cu excepția 
situației în care o convenție colectivă sau un acord între partenerii sociali prevede astfel. Dacă 
un stat membru nu permite utilizarea opțiunii de neparticipare, perioadele de referință pot fi 
extinse la un maxim de 12 luni, fie printr-o convenție colectivă, fie prin lege. Ar trebui ca 
această dispoziție să introducă un stimulent structural, pentru statele membre pentru a opri 
utilizarea opțiunii de neparticipare (articolul 22a propus).  

Comisia salută aceste progrese, care ar crește gradul de protecție juridică a sănătății și 
securității lucrătorilor.  

Excluderea lucrătorilor cu contract pe termen scurt de la anumite condiții de protecție 

Poziția comună prevede, la articolul 22 alineatul (3) propus, că lucrătorii care sunt angajați de 
același angajator pentru o perioadă care nu depășește 10 săptămâni într-un an sunt excluși de 
la două condiții de protecție valabile pentru lucrătorii care au optat pentru neparticipare.  

În practică, acești lucrători pot astfel să își exprime în mod valabil acordul de a opta pentru 
neparticipare în cursul primelor patru săptămâni din perioada de angajare (totuși, nu în 
momentul semnării contractului de muncă), ei putând lucra un număr de ore care depășește 
limita maximă pentru lucrătorii care au optat pentru neparticipare (60 de ore pe săptămână în 
medie, cu excepția situațiilor în care o convenție colectivă sau un acord al partenerilor sociali 
prevede altfel; 65 de ore pe săptămână, dacă timpul de gardă inactiv este considerat timp de 
lucru), ținând cont de principiile generale de protecție a sănătății și securității lucrătorilor.  

4. CONCLUZIE 

Poziția Comisiei este de a sprijini poziția comună, care a fost convenită prin majoritate 
calificată.  

Comisia este conștientă că de faptul că poziția comună diferă în unele aspecte de propunerea 
sa modificată. În unele cazuri, modificările întăresc nivelul de protecție oferit lucrătorilor.  

                                                 
7 Raportul trebuie transmis nu mai târziu de patru ani de la data la care propunerea trebuie transpusă în 

dreptul național.  
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Comisia consideră că situația actuală privind timpul de gardă și odihna compensatorie 
necesită în continuare o clarificare urgentă prin modificări legislative. Acest punct de vedere a 
fost format în cursul amplelor consultări desfășurate înainte de prezentarea de către Comisie a 
propunerii sale inițiale, în 2004, și a fost consolidat de evoluțiile ulterioare.  

Există două motive principale care stau la baza acestei convingeri. Primul este reprezentat de 
impactul practic pe care îl au hotărârile CEJ privind organizarea serviciilor publice 
fundamentale (inclusiv serviciile de urgență, departamentele de terapie intensivă și serviciile 
de urgențe ale spitalelor, îngrijirea instituționalizată pentru diverse grupuri vulnerabile și 
serviciile de asistență destinate persoanelor cu handicap), care deja se confruntă cu o serie de 
provocări structurale, din motive demografice și din alte motive. Acesta este cazul în special 
pentru statele membre în care se înregistrează o emigrare însemnată a lucrătorilor calificați.  

Al doilea este reprezentat de legătura dintre hotărârile din cauzele SIMAP și Jaeger, precum și 
de rapida proliferare, începând cu anul 2000, a utilizării opțiunii de neparticipare. Multe state 
membre care au introdus opțiunea de neparticipare în cursul perioadei respective au făcut-o 
doar pentru, sau în primul rând pentru, sectoarele în care timpul de gardă se folosește pe scară 
largă.  

Comisia este, de asemenea, foarte conștientă de avantajele pentru protecția generală a 
lucrătorilor care derivă din decizia Consiliului de a crea o legătură între un acord politic 
privitor prezenta propunere de modificare și un acord politic privitor la noua directivă propusă 
privind munca temporară. Această abordare a permis ca două propuneri-cheie să avanseze 
spre a doua lectură, după o foarte lungă perioadă de blocaj politic.  

În ansamblu, având în vedere pozițiile puternic divergente ale statelor membre exprimate în 
cadrul Consiliului în cursul îndelungii și dificilei prime lecturi cu privire la modificările 
Directivei privind timpul de lucru (aproape patru ani), Comisia consideră că sprijinirea 
poziției comune este cea mai bună modalitate de a permite ca procedura legislativă privind 
această importantă propunere de modificare să continue. 
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