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Ref.: Petiţia nr. 0553/2006, adresată de Andreas Riedl, de naţionalitate germană, 
privind punerea în aplicare a Directivei 2002/15/CE privind organizarea timpului 
de lucru al persoanelor care efectuează activităţi mobile de transport rutier

1. Rezumatul petiţiei

Petiţionarul este de părere că Directiva 2002/15/CE a Parlamentului European şi a Consiliului 
din 11 martie 2002 privind organizarea timpului de lucru al persoanelor care efectuează 
activităţi mobile de transport rutier nu este pusă în aplicare corect (sau în termenele 
prevăzute) de către autorităţile germane. Deşi au fost făcute numeroase modificări cu privire 
la legislaţia referitoare la timpul de lucru, acesta este de părere că articolul 3 alineatul (1) 
litera (i), care stipulează că „munca de noapte” reprezintă orice muncă efectuată în timpul 
nopţii, nu este respectat, argumentând că orice muncă efectuată în timpul nopţii pe o durată 
stabilită de fiecare stat membru trebuie considerată muncă de noapte începând cu primul 
minut. Totuşi, în temeiul articolului 2 alineatul (4) din legea timpului de lucru, munca în 
această perioadă este definită ca muncă de noapte doar dacă are loc timp de mai mult de două 
ore în timpul nopţii. Petiţionarul propune mai multe modificări la legislaţia privind timpul de 
lucru şi solicită o delegaţie în Germania pentru a modifica definiţia în cauză cât mai curând 
posibil. De asemenea, petiţionarul mai face şi alte recomandări privind condiţiile de lucru 
pentru cei angajaţi în transportul de pasageri din Europa, inclusiv o protecţie mai mare pentru 
şoferii de pe rutele obişnuite, cu o lungime de mai puţin de 50 km, examinând motivele pentru 
deosebirea între rutele obişnuite şi cele cu mai mult sau mai puţin de 50 km, pentru care se 
aplică diferite directive (Directiva 2002/15/CE şi, respectiv, Directiva 2002/15/CE).

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 28 noiembrie 2006. Comisia a fost invitată să furnizeze informaţii 
[articolul 192 alineatul (4) din Regulamentul de procedură].
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3. Răspunsul Comisiei, primit la 19 octombrie 2007

În ceea ce priveşte punerea în aplicare a Directivei 2002/15/CE, Germania nu şi-a îndeplinit 
obligaţiile, nereuşind să o transpună până la data limită de 23 martie 2005. Prin urmare, 
Comisia a iniţiat o procedură de încălcare în temeiul articolului 226 din Tratatul CE.

Transpunerea în legislaţia germană a fost în consecinţă realizată prin adoptarea Gesetz zur 
Änderung personenbeförderungsrechtlicher Vorschriften und arbeitszeitrechtlicher 
Vorschriften für Fahrpersonal, BGBl. I, S. 1962. Notificarea Comisiei a fost făcută la 1 
septembrie 2006. Întrucât petiţionarul a lansat în paralel cu petiţia o întrebare similară către 
Comisie, acesta a fost informat de către serviciile Comisiei la 18 septembrie 2006.

Între timp, serviciile Comisiei au încheiat evaluarea legislaţiilor de transpunere pentru 
Directiva 2002/15/CE şi solicită în consecinţă clarificări suplimentare din partea Germaniei. 
Comisia va lua în continuare măsurile necesare pentru a asigura respectarea în totalitate a 
legislaţiei comunitare.

4. Răspunsul suplimentar din partea Comisiei, primit la 5 mai 2008

Comisia a solicitat clarificări suplimentare Germaniei la 15 noiembrie 2007. Autorităţile 
germane au răspuns la 21 decembrie 2007. Serviciile Comisiei au examinat chestiunea şi 
consideră că legislaţia germană poate pune sub semnul întrebării conformarea cu Directiva 
2002/15/CE. În prezent sunt în pregătire proceduri privind încălcarea în temeiul articolului 
226 CE, pentru neconformitate, şi se aşteaptă ca în scurt timp Comisia să trimită o scrisoare 
de notificare formală autorităţilor germane.

5. Răspunsul suplimentar al Comisiei, primit la 21 octombrie 2008

Raportul Comisiei din 23 mai 2007 privind Directiva 2002/15/CE1 tratează aspectul referitor 
la normele pentru munca de noapte. Pe baza datelor primite, Comisia examinează în prezent 
diferitele opţiuni pentru îmbunătăţirea încuviinţării de executare a directivei, inclusiv a 
dispoziţiilor legate de munca de noapte.

În plus, la 15 noiembrie 2007, Comisia a solicitat autorităţilor germane clarificarea situaţiei şi, 
în urma răspunsului, a trimis o scrisoare de somare Germaniei la 27 iunie 2008 conform 
articolului 226 CE.

În ceea ce priveşte protecţia şoferilor de pe rutele regulate cu o lungime de mai puţin de 50 de 
kilometri, Comisia a întocmit un raport la 7 iulie 2006 privind funcţionarea dispoziţiilor 
Directivei 2003/88/CE (organizarea timpului de lucru pentru lucrătorii din domeniul 
transportului de călători pe linii urbane regulate)2. Comisia a consultat statele membre şi 
partenerii sociali la nivel european cu scopul de a evalua durabilitatea dispoziţiilor directivei 
pentru sectorul de transport urban.

                                               
1 Directiva 2002/15/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 11 martie 2002 privind organizarea 
timpului de lucru al persoanelor care efectuează activităţi mobile de transport rutier, J L 80, 23.3.2002, p. 35–39
2 COM(2006) 371 final
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Raportul a subliniat că, în general, s-a acordat un nivel mai ridicat de protecţie pentru 
lucrătorii din transportul urban decât cerinţele minime stipulate în directivă. Într-adevăr, 
sindicatele şi reprezentanţii angajatorilor nu au solicitat o revizuire a dispoziţiilor aplicabile în 
acest sector. Comisia consideră că nu sunt necesare modificări pentru normele legate de 
organizarea timpului de lucru pentru lucrătorii din domeniul transportului de călători pe linii 
urbane regulate.

6. Răspunsul Comisiei, primit la 20 februarie 2009

Comisia a transmis o scrisoare de notificare formală către Germania la 27 iunie 2008, la care 
Germania a răspuns la data de 21 august 2008. În răspunsul lor, autorităţile germane au 
explicat cum, în viziunea lor, prevederile legii germane privind timpul de lucru, împreună cu 
acordurile comune privind munca, au întrunit cerinţele stipulate în Directiva privind 
organizarea timpului de lucru a persoanelor care efectuează activităţi mobile de transport 
rutier1 pentru a proteja lucrătorii angajaţi în sectorul de transport rutier, mai ales în ceea ce 
priveşte munca prestată pe timpul nopţii.

În paralel, Comisia a publicat o propunere de directivă a Parlamentului şi a Consiliului pentru 
a modifica Directiva privind organizarea timpului de lucru a persoanelor care efectuează 
activităţi mobile de transport2. Printre altele, propunerea include o nouă prevedere comunitară 
pentru clarificarea definiţiei de „timp de noapte”. 

                                               
1 Directiva 2002/15/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind organizarea timpului de lucru al 
persoanelor care efectuează activităţi mobile de transport rutier 
2 COM (2008) 650 final din 15 octombrie 2008, Propunere pentru o Directivă a Parlamentului European şi a 
Consiliului de modificare a Directivei 2002/15/CE privind organizarea timpului de lucru al persoanelor care 
efectuează activităţi mobile de transport rutier.
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