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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Petiţia 0852/2005, depusă de Nagy Gábor, de naţionalitate maghiară, privind 
reglementarea programului de lucru, introdusă în numele sindicatului pompierilor din 
Budapesta şi al altor organizaţii membre, semnată de un număr de 276 persoane

1. Rezumatul petiţiei 

Petiţionarul contestă, în numele sindicatelor care reprezintă pompierii maghiari, modalitatea 
de organizare a programului de lucru al pompierilor. Reclamantul atrage atenţia asupra 
faptului că programul de lucru al pompierilor maghiari este cel mai lung din Europa, adică, 54 
de ore pe săptămână, în timp ce salariul lor de bază este net inferior salariului confraţilor lor 
europeni, adică 200-300 euro pe lună. În opinia sa, Republica Ungaria nu îşi mai respectă 
obligaţiile prevăzute în directiva care reglementează acest fapt (Directiva nr. 2003/88/CE). 
Având în vedere faptul că negocierile cu guvernul maghiar s-au dovedit a nu fi fructuoase 
până în prezent, şi că legea le interzice încetarea lucrului, petiţionarul solicită ajutorul 
Parlamentului European în această problemă.

2. Admisibilitate 

Declarată admisibilă pe 26 ianuarie 2006. Comisia a fost invitată să furnizeze informaţii 
(articolul 192 alineatul (4) din Regulamentul de procedură).

3. Răspunsul Comisiei, primit la 25 ianuarie 2007.

Faptele 
Petiţionarul, de naţionalitate maghiară, Preşedintele sindicatului pompierilor maghiari, 
reclamă faptul că legislaţia maghiară nu este în conformitate cu directiva nr. 2003/88/CE 
referitoare la anumite aspecte ale organizării programului de lucru, în special cu articolul 
6 al acesteia.

De fapt, în opinia reclamanţilor, pompierii maghiari lucrează 54 de ore pe săptămână, şi
astfel se încalcă articolul 6 din Directiva nr. 2003/88/CE. 
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În plus, conform afirmaţiilor reclamanţilor, salariile pompierilor maghiari sunt cele mai 
scăzute din uniunea europeană.

Având în vedere faptul că negocierile cu guvernul maghiar nu au avut nici un rezultat şi 
că, în conformitate cu legea naţională, pompierii nu au dreptul la grevă, reclamantul 
solicită ajutorul Parlamentului European pentru a impune respectarea legislaţiei europene 
în ceea ce priveşte programul de lucru.

Dreptul comunitar 

În ceea ce priveşte programul de lucru 
Directiva nr. 2003/88/CE privind anumite aspecte ale organizării timpului de lucru 
prevede, la articolul 6 alineatul (2), faptul că statele membre trebuie să ia măsurile 
necesare pentru ca programul mediu de lucru pentru fiecare perioadă de şapte zile 
să nu depăşească patruzeci şi opt de ore, inclusiv orele suplimentare.

Programul de lucru este definit în articolul 2 ca fiind „orice perioadă în care 
lucrătorul se află la locul de muncă, la dispoziţia angajatorului şi îşi exercită 
activitatea sau funcţiile, în conformitate cu legislaţiile şi practicile naţionale”.

În conformitate cu articolul 16 litera (b), statele membre pot să prevadă, în 
aplicarea articolului 6, o perioadă de referinţă de maximum patru luni.

Articolul 17 alineatele (1) şi (3) şi articolul 18 permit derogarea de la articolul 16 
în condiţiile prevăzute aici.

În cazul derogării de la articolul 16, articolul 19 stabileşte limitele acestei derogări: 
dreptul de derogare de la perioada de referinţă nu poate avea ca efect stabilirea 
unei perioade de referinţă de peste şase luni, sau douăsprezece luni dacă aceasta 
este stabilită prin convenţie colectivă.

În ceea ce priveşte remunerarea 
Articolul 137 alineatul (5) din Tratatul CE stipulează faptul că „Dispoziţiile 
prezentului articol nu se aplică remuneraţiilor, dreptului de asociere, dreptului la 
grevă, şi nici dreptului la lock-out”.

Prin urmare, nu există nici un text legislativ la nivel comunitar referitor la nivelul 
remuneraţiei, care ţine numai de competenţa statelor membre.

Analiza 

În ceea ce priveşte conformitatea cu Directiva nr. 2003/88/CE
Principala problemă care face obiectul acestei petiţii este dacă perioada de gardă 
pentru pompieri efectuată la locul de muncă trebuie considerată inclusă în 
programul de lucru în sensul directivei. 
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Curtea de Justiţiei, într-o jurisprudenţă constantă, privind în mod direct sectorul 
sănătăţii, a afirmat de drept că directiva „trebuie să fie interpretată în sensul că este 
necesar ca un serviciu de gardă pe care îl efectuează un medic să fie considerat, în 
funcţie de regimul prezenţei sale fizice în spital, ca fiind inclus în programul de 
lucru în sensul acestei directive, chiar dacă persoana interesată este autorizată să se 
odihnească la locul de muncă în perioadele în care serviciile sale nu sunt 
solicitate”. 

În situaţia petiţionarului, conform acestei jurisprudenţe a Curţii, programul de 
lucru, inclusiv gărzile şi munca în condiţii deosebite, nu trebuie să depăşească în 
medie 48 de ore pe săptămână.

Prin urmare, programul de lucru al petiţionarului, în conformitate cu informaţiile 
furnizate de acesta, depăşeşte durata permisă prin directivă, astfel cum a fost 
interpretată de Curtea de Justiţie.

În acelaşi timp, conform jurisprudenţei menţionate de Curtea de Justiţie, Comisia a 
hotărât o propunere de directivă care are ca obiect modificarea directivei nr. 
2003/88/CE. Această propunere introduce două concepte noi, acelea de „perioadă 
de gardă” şi „perioade inactive din programul de gardă”. Propunerea prevede ca 
perioadele inactive din programul de gardă să nu fie incluse în programul de lucru 
în sensul directivei. 

Programul de lucru al petiţionarului va fi, foarte probabil, în conformitate cu 
dreptul comunitar dacă propunerea Comisiei va fi acceptată de către co-legislatori.

Orice jurisdicţie naţională sesizată de o persoană particulară, în măsura în care îi 
este acordată o marjă de apreciere prin dreptul său naţional, trebuie să acorde legii 
naţionale, aplicate în aplicarea unei directive, o interpretare şi o aplicare conforme 
prevederilor dreptului comunitar.

În ceea ce priveşte remuneraţia 
Acest punct ţine strict de dreptul naţional şi nu atrage comentarii din partea Comisiei.


