
AL\1065723RO.doc PE560.759v01-00

RO RO

Parlamentul European
2014 - 2019

Comisia pentru afaceri juridice
Președintele

17.6.2015

Dl Thomas Händel
Președinte
Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale
BRUXELLES

Subiect: Aviz referitor la temeiul juridic al propunerii de directivă a Parlamentului 
European și a Consiliului privind navigatorii, de modificare a Directivelor 
2008/94/CE, 2009/38/CE, 2002/14/CE, 98/59/CE și 2001/23/CE 
(COM(2013)0798 – C7–0409/2013 – 2013/0390(COD))

Domnule Președinte,

În scrisoarea sa din 20 mai 2015, Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale i-
a solicitat Comisiei pentru afaceri juridice un aviz, în temeiul articolului 39 alineatul (2) din 
Regulamentul de procedură, privind pertinența temeiului juridic pentru propunerea 
susmenționată.

Temeiul juridic inițial propus de Comisie1 a fost articolul 153 alineatul (2) din Tratatul 
privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE) care se referă la adoptarea, de către 
Parlamentul European și Consiliu, de măsuri menite să promoveze ocuparea forței de muncă, 
îmbunătățirea condițiilor de viață și de muncă, o protecție socială adecvată, dialogul social 
între patronat și lucrători, dezvoltarea resurselor umane care să permită un nivel ridicat și 
durabil al ocupării forței de muncă și combaterea excluziunii în statele membre.

Textul final de compromis convenit între instituții își propune modificarea temeiului juridic al 
propunerii, cu scopul de a-l specifica, optând pentru articolul 153 alineatul (2) litera (b) din 
TFUE, care se referă la adoptarea de cerințe minime vizând implementarea treptată, prin 
intermediul directivelor în conformitate cu procedura legislativă ordinară, coroborat cu 
articolul 153 alineatul (1) literele (b) și (e) privind sprijinul din partea Uniunii și completarea 

1 Propunere de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind navigatorii, de modificare a 
Directivelor 2008/94/CE, 2009/38/CE, 2002/14/CE, 98/59/CE și 2001/23/CE (COM(2013)0798 -  
2013/0390(COD)).
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activităților statelor membre în domeniile condițiilor de muncă și informării și consultării 
lucrătorilor.

I - Context

Obiectivul propunerii este de a îmbunătăți nivelul de protecție a drepturilor garantate prin 
Carta drepturilor fundamentale a UE în legislația muncii din UE și de a asigura condiții de 
concurență echitabile la nivelul UE. 

Directivele UE referitoare la legislația muncii se aplică în general tuturor sectoarelor de 
activitate și tuturor categoriilor de lucrători. Cu toate acestea, navigatorii sunt sau pot fi 
excluși din domeniul de aplicare a cinci directive,1 fără nicio justificare explicită. Ca urmare, 
în funcție de situația de la nivel național, aceste excluderi ar putea avea repercusiuni negative 
asupra anumitor drepturi garantate în Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, și 
anume dreptul la informare și la consultare în cadrul întreprinderii (articolul 27), precum și 
dreptul la condiții de muncă echitabile și corecte (articolul 31). 

În prezent, există divergențe considerabile în abordările naționale legate de posibilitatea de a 
exclude navigatorii din domeniul de aplicare al celor cinci directive de mai sus. Prin urmare, 
anumite societăți comerciale sunt scutite de anumite obligații, în special în ceea ce privește 
informarea și consultarea, care sunt obligatorii pentru societăți concurente cu sediul în alte 
state membre. 

Propunerea modifică cele cinci directive introducând un drept necondiționat al lucrătorilor la 
informare și consultare pentru a îmbunătăți guvernanța corporativă și a reduce consecințele 
negative ale restructurărilor bruște.

Potrivit propunerii Comisiei, având în vedere tipul de modificări, natura lor sectorială și 
principiul economiei procedurale, este de preferat să se modifice cele cinci directive prin 
intermediul unei directive unice.

II – Articolele pertinente din tratat

Următorul articol din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, de la titlul X privind 
„Politica socială” din partea a treia din TFUE, intitulată „Politicile și acțiunile interne ale 
Uniunii” este prezentat drept temei juridic al propunerii Comisiei:

1 Directiva 2008/94/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 22 octombrie 2008 privind
protecția lucrătorilor salariați în cazul insolvenței angajatorului (versiune codificată), JO L 283,
JO L 283, 28.10.2008, p. 36. Directiva 2009/38/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 6 mai 2009 
privind
instituirea unui comitet european de întreprindere sau a unei proceduri de informare și consultare a lucrătorilor 
în întreprinderile și grupurile de întreprinderi de dimensiune comunitară,
(reformare), JO L 122, 16.5.2009, p. 28; Directiva 2002/14/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 11 
martie 2002 de stabilire a unui cadru general de informare și consultare a lucrătorilor din Comunitatea 
Europeană, JO L 80, 23.3.2002, p. 29. Directiva 98/59/CE a Consiliului din 20 iulie 1998 privind apropierea 
legislațiilor statelor membre cu privire la concedierile colective (JO L 225, 12.8.1998, p. 16); Directiva 
2001/23/CE a Consiliului din 12 martie 2001 privind apropierea legislației statelor membre referitoare la 
menținerea drepturilor lucrătorilor în cazul transferului de întreprinderi, unități sau părți de întreprinderi sau 
unități, JO L 82, 22.3.2001, p. 16.
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Articolul 153

(ex-articolul 137 TCE)

1. [...]

2. În acest scop, Parlamentul European și Consiliul:

(a) pot adopta măsuri menite să încurajeze cooperarea între statele membre prin 
inițiative destinate să sporească cunoștințele, să dezvolte schimburile de informații și 
a celor mai bune practici, să promoveze abordările novatoare și să evalueze 
experiențele dobândite, cu excluderea oricărei armonizări a actelor cu putere de lege 
și a normelor administrative;

(b) pot adopta în domeniile menționate la alineatul (1) literele (a)-(i), prin intermediul 
directivelor, recomandări minime aplicabile treptat, ținând seama de condițiile și de 
reglementările tehnice existente în fiecare dintre statele membre. Aceste directive 
trebuie să evite impunerea constrângerilor administrative, financiare și juridice 
susceptibile să frâneze crearea și dezvoltarea întreprinderilor mici și mijlocii.

Parlamentul European și Consiliul hotărăsc în conformitate cu procedura legislativă 
ordinară după consultarea Comitetului Economic și Social și a Comitetului 
Regiunilor.

În domeniile menționate la alineatul (1) literele (c), (d), (f) și (g), Consiliul hotărăște 
în unanimitate, în conformitate cu o procedură legislativă specială, după consultarea 
Parlamentului European și a comitetelor menționate anterior.

Consiliul, hotărând în unanimitate, la propunerea Comisiei și după consultarea 
Parlamentului European, poate decide ca procedura legislativă ordinară să se aplice 
alineatului (1) literele (d), (f) și (g).

III - Temeiul juridic propus

Următoarea modificare a temeiului juridic al propunerii, cu scopul de a o specifica, figurează 
în acordul convenit cu Consiliul (sublinierea ne aparține):

Articolul 153

(ex-articolul 137 TCE)

2. În acest scop, Parlamentul European și Consiliul:
(b) pot adopta în domeniile menționate la alineatul (1) literele (a)-(i), prin intermediul 
directivelor, recomandări minime aplicabile treptat, ținând seama de condițiile și de 
reglementările tehnice existente în fiecare dintre statele membre. Aceste directive 
trebuie să evite impunerea constrângerilor administrative, financiare și juridice 
susceptibile să frâneze crearea și dezvoltarea întreprinderilor mici și mijlocii.
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Parlamentul European și Consiliul hotărăsc în conformitate cu procedura legislativă 
ordinară după consultarea Comitetului Economic și Social și a Comitetului 
Regiunilor.

În domeniile menționate la alineatul (1) literele (c), (d), (f) și (g), Consiliul hotărăște 
în unanimitate, în conformitate cu o procedură legislativă specială, după consultarea 
Parlamentului European și a comitetelor menționate anterior.

Împreună cu articolul 153 alineatul (1) literele (b) și (e) din TFUE: 

1. În vederea realizării obiectivelor menționate la articolul 151, Uniunea susține și 
completează acțiunea statelor membre în domeniile următoare:

(a) ...

(b) condițiile de muncă;

[...]

(e) informarea și consultarea lucrătorilor;

Articolul 151 din TFUE este formulat după cum urmează (sublinierea ne aparține):

Articolul 151

(ex-articolul 136 TCE)
 

Uniunea și statele membre, conștiente de drepturile sociale fundamentale precum cele 
enunțate în Carta socială europeană semnată la Torino la 18 octombrie 1961 și în 
Carta comunitară a drepturilor sociale fundamentale ale lucrătorilor adoptată în 
1989, au ca obiective promovarea ocupării forței de muncă, îmbunătățirea condițiilor 
de trai și de muncă, permițând armonizarea acestora în condiții de progres, o 
protecție socială adecvată, dialogul social, dezvoltarea resurselor umane care să 
permită un nivel ridicat și durabil al ocupării forței de muncă și combaterea 
excluziunii.
 
În acest scop, Uniunea și statele membre pun în aplicare măsuri care țin seama de 
diversitatea practicilor naționale, în special în domeniul relațiilor convenționale, 
precum și de necesitatea de a menține competitivitatea economiei Uniunii.
 
Acestea apreciază că o asemenea de evoluție va rezulta atât din funcționarea pieței 
interne, care va favoriza armonizarea sistemelor sociale, cât și din procedurile 
prevăzute de tratate și din apropierea actelor cu putere de lege și a actelor 
administrative.

IV - Jurisprudența
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În conformitate cu jurisprudența constantă a Curții de Justiție, „alegerea temeiului juridic al 
unui act comunitar trebuie fondată pe elemente obiective care pot fi supuse controlului 
jurisdicțional, printre care figurează în special scopul și conținutul actului”.1 Prin urmare, 
alegerea unui temei juridic incorect poate justifica anularea actului în cauză.

Articolul 153 TFUE (ex articolul 137 TCE) constituie temeiul juridic în tratat pentru 
realizarea apropierii legislațiilor naționale în domeniul politicii sociale.2 Alineatele (1) și (2) îi 
conferă Uniunii prerogativele de a sprijini și a completa activitățile statelor membre în 
vederea îndeplinirii obiectivelor de la articolul 151 din TFUE (ex articolul 136 TCE).3

În ceea ce privește articolul 153 alineatul (1) din TFUE, s-a încetățenit în jurisprudența Curții 
că termenul „condiții de muncă” poate cuprinde chestiuni legate de salarii și pensii, în măsura 
în care acest lucru nu echivalează cu stabilirea unui salariu minim la nivelul Uniunii.4

În plus, sensul articolului 153 alineatul (2) litera (b) este acela că trebuie ținut cont de 
interesele economice deosebite ale întreprinderilor mici și mijlocii, dar că acest lucru nu 
împiedică întreprinderile în cauză să facă obiectul unor măsuri cu caracter obligatoriu.”5 

Scopul și conținutul textului de compromis final

Considerentul 13 textul de compromis final reamintește că „prezenta directivă respectă 
drepturile fundamentale și principiile recunoscute în Carta drepturilor fundamentale a Uniunii 
Europene, în special dreptul la informare și la consultare în cadrul întreprinderii, precum și 
dreptul la condiții de muncă echitabile și corecte. Prezenta directivă trebuie să fie pusă în 
aplicare în conformitate cu respectivele drepturi și principii.” 

Mai mult decât atât, considerentul 4 confirmă că „existența și/sau posibilitatea de a introduce 
excluderi pot împiedica sau limita posibilitatea lucrătorilor maritimi de a se bucura pe deplin 
de dreptul lor la informare și consultare, precum și de dreptul la condiții de muncă corecte și 
echitabile.”

Considerentul 9 prevede că „având în vedere evoluțiile tehnologice din ultimii ani,în special 
în ceea ce privește tehnologia comunicațiilor, cerințele în materie de informare și consultare 
ar trebui actualizate și aplicate în modul cel mai adecvat, inclusiv prin utilizarea noilor 
tehnologii de comunicare la distanță și prin îmbunătățirea disponibilității internetului și 
asigurarea unei utilizări rezonabile a acestuia la bord, în scopul îmbunătățirii punerii în 
aplicare a prezentei directive.” 

1  Cauza C-45/86 Comisia/ Consiliu (Preferințele tarifare generalizate), Rec., 1987, p. 1439, punctul 5. Cauza C-
440/05 Comisia/ Consiliu, Rec., 2007. I-9097; Cauza C-411/06 Comisia/ Parlamentul European și Consiliul, 
Rec., 2009, p. I-7585.
2 A se vedea Cauza C-343/08 Comisia Europeană/Republica Cehă Rec. 2010 I-00275, punctul 67 referitoare la 
predecesorul articolului 153, și anume articolul 137 TCE; A se vedea Avizul 2/91 referitor la Convenția nr. 170 
a Organizației Internaționale a Muncii privind siguranța utilizării substanțelor chimice la locul de muncă, Rec. 
1993 I-01061, punctul 17.
3 A se vedea Cauza C-13/05 Sonia Chacón Navas/Eurest Colectividades SA, Rec. 2006 I-06467, punctul 4 
referitoare la predecesorul articolului 153, și anume articolul 137 TCE;
4 Cauza C-268/06 Impact/Ministerul Agriculturii și Alimentației și alții, Rec. 2008 I-02483, punctul 35 
referitoare la predecesorul articolului 153 alineatul (1) litera (b), și anume articolul 137 alineatul (1) TCE;
5 Cauzele comune C-184/02 și C-223/02 Spania și Finlanda/Parlamentul European și Consiliul, Rec. 2004 I-
07789, punctul 72 referitoare la predecesorul articolului 153, și anume articolul 137 alineatul (2) TCE;
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În sfârșit, considerentul 11 enunță explicit că „prezenta directivă contribuie la atingerea 
obiectivelor de la articolul 151 din TFUE”, în timp ce considerentul 13 afirmă fără echivoc că 
obiectivul directivei este „îmbunătățirea condițiilor de muncă ale navigatorilor, precum și a 
informării și consultării acestora”.

Pentru a îndeplini acest obiectiv, directiva modifică cinci directive în domeniul muncii, 
eliminând „existența și/sau posibilitatea de a introduce excluderi în măsura în care nu se 
justifică din motive obiective și dacă navigatorii nu sunt tratați echitabil” (considerentul 12 
din propunere care în esență se regăsește acum în considerentele 4 și 15 din compromisul 
final). 

Mai precis, directiva propusă va elimina posibilitatea excluderii pescarilor remunerați în cotă-
parte din domeniul de aplicare al directivei privind insolvența (articolul 1); a personalului 
navigant din domeniul de aplicare al directivei privind comitetul european de întreprindere 
(articolul 2); a personalului navelor maritime în domeniul de aplicare al directivei privind 
concedierile colective (articolul 4); a navelor maritime situate în domeniul de aplicare 
teritorială al tratatului din domeniul de aplicare al directivei privind transferul de întreprinderi 
(articolul 5). 

Ea va introduce, de asemenea, posibilitatea de a se abate de la dispozițiile privind termenul de 
executare a concedierilor colective „în cazul în care concedierile colective preconizate sunt 
efectuate ca urmare a unui transfer, având ca obiect exclusiv o navă sau mai multe nave sau în 
cazul în care angajatorul operează doar o singură navă” în cazul directivei privind transferul 
de întreprinderi (articolul 4).

VI - Analizarea și stabilirea temeiului juridic adecvat

Având în vedere că obiectivul și conținutul propunerii este de a sprijini și completa prin 
intermediul unei directive activitățile statelor membre în ceea ce privește (1) condițiile de 
muncă ale navigatorilor și (2) dreptul lor la informare și consultare în vederea îndeplinirii 
obiectivelor de politică socială prevăzute la articolul 151 din TFUE, articolul 153 alineatul (2) 
din TFUE constituie temeiul juridic adecvat.

Directiva propusă urmărește să modifice cinci directive aflate în vigoare cu scopul de a 
îmbunătăți condițiile de muncă ale navigatorilor și dreptul lor la informare și consultare, 
eliminând, în acest scop, existența și/sau posibilitatea de a introduce excluderi în cazul 
lucrătorilor navali de la domeniul de aplicare al celor cinci directive. 

Directiva 2008/94/CE, sau „directiva privind insolvența angajatorului”, se bazează pe 
articolul 137 alineatul (2) TCE, care corespunde acum articolului 153 alineatul (2) litera (b) 
din TFUE, și urmărește îmbunătățirea „condițiilor de viață și de muncă ale lucrătorilor din 
Comunitate”,1 tratată în prezent de articolul 153 alineatul (1) litera (b) din TFUE.

Directiva 2009/38/CE, sau „directiva privind comitetul european de întreprindere”, se bazează 
pe articolul 137 TCE, (acum articolul 153 din TFUE) și „vizează susținerea și completarea 

1 Considerentul 2.
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acțiunilor statelor membre în domeniul informării și consultării lucrătorilor”,1 garantată în 
prezent de articolul 153 alineatul (1) litera (e) din TFUE.

Directiva 2002/14/CE, sau „directiva privind informarea și consultarea”, se bazează pe 
articolul 137 alineatul (2) TCE, (acum articolul 153 alineatul (2) litera (b) din TFUE), și 
urmărește „să promoveze și să consolideze informarea și consultarea cu privire la situația și 
evoluția probabilă a ocupării forței de muncă în cadrul întreprinderii și, dacă reiese din 
evaluarea angajatorului că locurile de muncă din întreprindere pot fi amenințate, cu privire la 
posibilele măsuri preventive preconizate, în special în ceea ce privește formarea dezvoltarea 
competențelor lucrătorilor, pentru a contrabalansa evoluțiile negative sau consecințele 
acestora și a mări capacitatea de reinserție profesională și adaptabilitatea salariaților care ar 
putea fi afectați”,2 ceea ce corespunde articolului 153 alineatul (1) litera (e) din TFUE;

Directiva 98/59/CE, sau „directiva privind concedierile colective”, se bazează pe competența 
generală în materie de apropiere a legislațiilor, și anume articolul 100 TCE (acum 115 TFUE) 
care necesită unanimitate în Consiliu. Considerentul 6 din directivă reamintește că „întrucât 
Carta comunitară a drepturilor sociale fundamentale ale lucrătorilor, adoptată cu ocazia 
reuniunii Consiliului European de la Strasbourg din 9 decembrie 1989 de către șefii de stat 
sau de guvern din 11 state membre, declară, între altele, la punctul 7 primul alineat prima teză 
și al doilea alineat; la punctul 17, primul paragraf; și la punctul 18 a treia liniuță:

7. Realizarea pieței interne trebuie să conducă la o îmbunătățire a condițiilor de 
muncă și de viață ale lucrătorilor din Comunitatea Europeană (. . .).
Îmbunătățirea trebuie să cuprindă, acolo unde este necesar, dezvoltarea anumitor 
aspecte ale reglementărilor privind ocuparea forței de muncă, cum ar fi procedurile 
pentru concedierile colective și cele privind falimentele.
(. . .)
17. Informarea, consultarea și participarea lucrătorilor trebuie dezvoltate prin 
mecanisme adecvate, ținând seama de practicile în vigoare în diferitele state 
membre. (…)
(. . .)
18. Aceste proceduri de informare, consultare și participare trebuie puse în practică 
în timp util, în special în următoarele cazuri:
(- . . .)
(- . . .)
în cazul procedurilor de concediere colectivă; (-. . .); 

Tratatul de la Amsterdam a modificat Tratatul CE introducând titlul XI (acum X) privind 
politica socială, stabilind, astfel, un nou temei juridic specific pentru măsurile în domeniul 
social. În consecință, articolul 153 alineatul (2) din TFUE constituie acum temeiul juridic 
specific și adecvat pentru instrumentele juridice care urmăresc să îmbunătățească condițiile de 
muncă și drepturile la informare și consultare. Ca urmare, o directivă de modificare a 
Directivei 98/59/CE ar trebui să folosească acest articol drept temei juridic,3 coroborate cu 

1 Considerentul 9.
2 Considerentul 8.
3 A se vedea Cauza C-84/94 Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord/Consiliul Comunităților 
Europene, Rec., 1996, p. 12;
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articolul 153 alineatul (1) literele (b) și (e) din TFUE care se referă la condițiile de muncă și, 
respectiv, la informarea și consultarea lucrătorilor.

Directiva 2001/23/CE, „Directiva privind transferul de întreprinderi” a codificat Directiva 
77/187/CE a Consiliului din 14 februarie 1977 privind apropierea legislației statelor membre 
referitoare la menținerea drepturilor lucrătorilor în cazul transferului de întreprinderi, unități 
sau părți de întreprinderi sau unități. Potrivit considerentului 6 din directiva de codificare, „în 
1977, Consiliul a adoptat Directiva 77/187/CEE pentru promovarea armonizării legislațiilor 
naționale care garantează menținerea drepturilor lucrătorilor și care solicită cedenților și 
cesionarilor să informeze și să consulte reprezentanții lucrătorilor în timp util”, bazându-se 
deci pe articolul 94 TCE (ex articolul 100), devenit acum efectiv articolul 115 TFUE. Ca 
urmare, o dată cu un nou temei juridic specific pentru măsurile în domeniul social introdus de 
Tratatul de la Amsterdam, articolul 153 alineatul (2) litera (b) din TFUE este temeiul juridic 
adecvat pentru modificarea Directivei 2001/23/CE,1 coroborat cu articolul 153 alineatul (1) 
litera (e) din TFUE în ceea ce privește informarea și consultarea lucrătorilor.

VII – Concluzii și recomandări

În lumina analizei de mai sus, din moment ce toate cele cinci directive propuse spre 
modificare privesc domeniul politicii sociale și urmăresc sprijinirea și completarea 
activităților statelor membre în domeniile condițiilor de muncă și informării și consultării 
lucrătorilor, articolul 153 alineatul (2) litera (b) împreună cu articolul 153 alineatul (1) literele 
(b) și (e) din TFUE, constituie temeiul juridic adecvat pentru directiva propusă privind 
navigatorii de modificare a Directivelor 2008/94/CE, 2009/38/CE, 2002/14/CE, 98/59/CE și 
2001/23/CE. 

Comisia pentru afaceri juridice a examinat chestiunea de mai sus în cursul reuniunii sale din 
16 iunie 2015. La această reuniune, ea a hotărât în unanimitate2 să recomande Comisiei pentru 
ocuparea forței de muncă și afaceri sociale să includă litera (b) de la articolul 153 alineatul (2) 
din TFUE, coroborat cu articolul 153 alineatul (1) literele (b) și (e) din TFUE, în temeiul 
juridic pentru directiva propusă privind navigatorii de modificare a Directivelor 2008/94/CE, 
2009/38/CE, 2002/14/CE, 98/59/CE și 2001/23/CE.

Vă asigur, Domnule Președinte, de înalta mea considerație.

Pavel Svoboda

1 Ibidem.
2 La votul final au fost prezenți: Pavel Svoboda (președinte), Lidia Joanna Geringer de Oedenberg 
(vicepreședintă), Jean-Marie Cavada (vicepreședinte), Axel Voss (vicepreședinte), Mady Delvaux 
(vicepreședintă), Max Andersson, Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Therese Comodini Cachia, 
Pascal Durand, Angel Dzhambazki, Rosa Estaràs Ferragut, Laura Ferrara, Enrico Gasbarra, Jytte Guteland, Mary 
Honeyball, Kostas Chrysogonos, Sajjad Karim, Dietmar Köster, Gilles Lebreton, Angelika Niebler, Jiří 
Maštálka, Emil Radev, Julia Reda, Evelyn Regner, József Szájer, Cecilia Wikström.


