
CM\1004012RO.doc PE519.617v01-00

RO Unită în diversitate RO

PARLAMENTUL EUROPEAN 2009 - 2014

Comisia pentru petiții

28.8.2013

COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 1028/2012, adresată de P.W., de cetățenie poloneză, privind 
modificarea Directivei 2008/104/CE a Parlamentului European și a Consiliului 
din 19 noiembrie 2008 privind munca prin agent de muncă temporară

1. Rezumatul petiției

În ceea ce privește Directiva 2008/104/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 
19 noiembrie 2008 privind munca prin agent de muncă temporară, petiționarul susține că 
modul în care aceasta este pusă în aplicare în Regatul Unit permite angajatorilor să recurgă la 
înșelăciune, oferindu-le posibilitatea de a se sustrage de la orice eventuală obligație de a 
preschimba un contract temporar încheiat cu un lucrător într-un contract permanent. Potrivit 
petiționarului, în cazul în care lucrătorii doresc să nu își piardă locul de muncă, aceștia au 
obligația de a încheia un acord cu o agenție pentru ocuparea forței de muncă, în scopul de a-și 
asigura un contract pe o perioadă de 12 săptămâni; în unele cazuri, un lucrător care a încheiat 
un contract pe o perioadă de 12 săptămâni ar putea lucra încă 12 săptămâni în cadrul aceleiași 
întreprinderi, dar într-un departament diferit; în cele din urmă, un lucrător ar putea demisiona 
în mod voluntar la expirarea contractului încheiat pe o perioadă de 12 săptămâni și șase 
săptămâni mai târziu ar putea reveni să lucreze pentru aceeași întreprindere în baza unui nou 
contract pe o perioadă de 12 săptămâni. Acestea sunt situațiile în care se regăsesc de obicei 
lucrătorii atunci când au nevoie de un loc de muncă și petiționarul consideră că se impune 
urgent îndreptarea acestor situații prin modificarea directivei menționate anterior pentru a 
elimina trucuri de tipul celor descrise, care dăunează lucrătorilor și îi împiedică să se bucure 
de drepturi depline, și anume de aceleași drepturi de care se bucură lucrătorii cu contracte 
permanente.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 5 decembrie 2012. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].
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3. Răspunsul Comisiei, primit la 28 august 2013

Petiționarul, resortisant polonez, reclamă modul în care Directiva 2008/104/CE privind munca 
prin agent de muncă temporară a fost pusă în aplicare în Regatul Unit.

Potrivit petiționarului, transpunerea Directivei privind munca prin agent de muncă temporară 
în Regatul Unit a dus la o situație în care agenții de muncă temporară eludează regulamentele 
aplicabile cu scopul de a evita acordarea lucrătorilor temporari a unui tratament egal în raport 
cu angajații încadrați cu contract de muncă pe durată nedeterminată ai întreprinderii 
utilizatoare pentru care sunt puși la dispoziție. 

Petiționarul pretinde că cele trei scenarii care au loc cel mai frecvent în Regatul Unit sunt 
următoarele: 

 lucrătorul este pus la dispoziția unei întreprinderi doar pentru o perioadă de 12 
săptămâni;

 lucrătorul este pus la dispoziția unei întreprinderi doar pentru o perioadă de 12 
săptămâni, iar apoi este mutat într-un alt departament pentru alte 12 săptămâni, după 
care misiunea sa de muncă temporară se încheie; 

 lucrătorul este pus la dispoziția unei întreprinderi pentru o perioadă de 12 săptămâni, 
apoi demisionează și, după ce timp de șase săptămâni nu a avut de lucru, este pus din 
nou la dispoziția aceluiași departament pentru o perioadă de 12 săptămâni, după care 
demisionează din nou și așa mai departe. 

Petiționarul solicită Parlamentului European să revizuiască Directiva privind munca prin 
agent de muncă temporară și regulamentele aplicabile în Regatul Unit și propune trei opțiuni 
în acest scop: 

  înlăturarea perioadei de tranziție de 12 săptămâni până la aplicarea egalității de 
tratament care există în Regatul Unit, astfel încât lucrătorii să beneficieze de un 
tratament egal în raport cu angajații încadrați cu contract de muncă pe durată 
nedeterminată din prima zi în care sunt puși la dispoziție;

  modificarea regulamentelor din Regatul Unit prin neabordarea aspectelor care implică 
costuri mai ridicate (egalitatea de remunerare, concediu anual…) și, care, potrivit 
petiționarului, fac ca angajatorii să eludeze regulamentele aplicabile; 

 înlăturarea în totalitate a regulamentelor din Regatul Unit.

Observațiile Comisiei 

Comisia dorește să sublinieze că petiționarul nu presupune că legislația sau practica britanică 
ar încălca dreptul UE. Petiționarul consideră efectiv că normele din Regatul Unit care 
reglementează munca prin agent de muncă temporară sunt eludate. El solicită Parlamentului 
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European să revizuiască Directiva privind munca prin agent de muncă temporară și legislația 
de transpunere aplicabilă în Regatul Unit. 

În ceea ce privește Directiva 2008/104/CE privind munca prin agent de muncă temporară, 
care a fost adoptată de Parlamentul European și de Consiliu la propunerea Comisiei, ar trebui 
subliniat că în prezent aceasta este reexaminată de către Comisie, care va publica un raport cu 
privire la aplicarea sa până la sfârșitul anului 2013. În conformitate cu articolul 12 din 
directivă, această reexaminare are loc cu scopul de a propune, dacă este cazul, modificările 
necesare.  

În ceea ce privește legislația care transpune Directiva 2008/104/CE în Regatul Unit, pe care 
petiționarul o denumește „regulamente”, directiva a fost transpusă în Regatul Unit de 
Regulamentele din 2010 cu privire la lucrătorii puși la dispoziție prin agent. O legislația 
echivalentă a fost adoptată pentru Irlanda de Nord în 2011. 

Comisia nu este în măsură să comenteze cu privire la propunerile de modificări aduse 
legislației de punere în aplicare a directivei în Regatul Unit. Cu toate acestea, dat fiind faptul 
că petiționarul se referă în mod repetat atât la Directiva privind munca prin agent de muncă 
temporară, cât și la Regulamentele cu privire la lucrătorii puși la dispoziție prin agent și pune 
sub semnul întrebării modul în care directive a fost pusă în aplicare în regatul Unit, Comisia 
dorește să sublinieze că situația descrisă în petiție nu pare să încalce dispozițiile directivei. 

Într-adevăr, Directiva 2008/104/CE privind munca prin agent de muncă temporară prevede la 
articolul 5 alineatul (1) principiul egalității de tratament, potrivit căruia condițiile de bază de 
angajare și de muncă aplicabile lucrătorilor temporari (care includ remunerația, precum și 
durata timpului de lucru, orele suplimentare, pauzele, perioadele de repaus, munca pe timp de 
noapte, concediile și sărbătorile legale) trebuie să fie, pe durata misiunii de muncă temporară 
în cadrul unei întreprinderi utilizatoare, cel puțin acelea care s-ar aplica lucrătorilor în cazul în 
care aceștia ar fi fost recrutați direct de întreprinderea utilizatoare respectivă pentru a ocupa 
același loc de muncă. Cu toate acestea, același articol prevede posibilitatea de a aplica, în 
condiții stricte, diferite derogări de la principiul egalității de tratament. În special, statele 
membre care îndeplinesc condițiile prevăzute la articolul 5 alineatul (4), și anume, cele în care 
nu există un sistem prevăzut de lege care să confere convențiilor colective un caracter general 
aplicabil, pot deroga de la principiul egalității de tratament în ceea ce privește condițiile de 
bază de angajare și de muncă, inclusiv prin prevederea unei perioade de tranziție până la 
aplicarea egalității de tratament. 

Regatul Unit nu îndeplinește condițiile sus-menționate și utilizează în prezent derogarea 
prevăzută de articolul 5 alineatul (4) din directivă. Potrivit Regulamentelor din 2010 cu 
privire la lucrătorii puși la dispoziție prin agent, lucrătorii au dreptul la egalitate deplină de 
tratament în raport cu lucrătorii angajații încadrați cu contract de muncă pe durată 
nedeterminată ai întreprinderii utilizatoare de îndată ce au încheiat o perioadă de tranziție de 
12 săptămâni în aceeași funcție, cu același angajator. 

Regulamentele prevăd în special că, în temeiul articolului 5 alineatul (1) „Sub rezerva 
articolului 7, un lucrător (A) are dreptul la aceleași condiții de bază de angajare și de muncă la 
care A ar avea dreptul pentru ocuparea aceluiași loc de muncă în cazul în care A ar fi fost 
recrutat de angajator (…)”, în timp ce articolul 7 prevede că:
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„(1) Articolul 5 se aplică doar în cazul în care un lucrător a încheiat perioada de tranziție. 
(2) Pentru a încheia perioada de tranziție, lucrătorul trebuie să ocupe același loc de muncă la 
același angajator timp de 12 săptămâni calendaristice continue, pe perioada uneia sau a mai 
multor misiuni de muncă temporară”. 

Regulamentele conțin dispoziții detaliate cu privire la modul în care perioada de tranziție 
urmează să fie calculată, inclusiv cu privire la eventualele pauze din această perioadă și 
cazurile în care aceasta începe din nou. 

În plus, în conformitate cu articolul 5 alineatul (5) din Directiva privind munca prin agent de 
muncă temporară, statele membre trebuie să ia măsuri corespunzătoare în vederea prevenirii 
abuzurilor în aplicarea prezentului articol și, în special, în vederea prevenirii unor misiuni de 
muncă temporară succesive, concepute pentru a eluda dispozițiile directivei. Legislația de 
transpunere aplicabilă în Regatul Unit conține dispozițiile impuse de directivă. Ar trebui 
subliniat că Regulamentele din 2010 cu privire la lucrătorii puși la dispoziție prin agent au 
fost completate cu un document explicativ („Orientări”) publicat de Departamentul pentru 
afaceri, inovații și competențe din Regatul Unit în mai 2011. La rubrica „Misiuni de muncă 
temporară de 12 săptămâni și dispoziții antieludare”, acest document prevede următoarele: 

„Un angajator poate să decidă în mod evident să nu angajeze lucrători în afara perioadei de 
tranziție de 12 săptămâni. Nimic din ceea ce este prevăzut în regulamente nu poate împiedica 
concedierea unui lucrător după, de exemplu, 11 săptămâni sau ca misiunile de muncă 
temporară de 12 săptămâni să constituie practica uzuală a oricărui angajator. Cu toate acestea, 
angajatorii și agenții de muncă temporară ar trebui să cunoască dispozițiile antieludare care 
abordează orice situație în care apare un model de misiuni de muncă temporară care sunt 
destinate să lipsească în mod deliberat un lucrător de drepturile sale. 

De exemplu, un lucrător încheie două sau mai multe misiuni de muncă temporară la același 
angajator, pentru care a lucrat deja timp de 12 săptămâni cu o pauză de șase săptămâni și apoi 
alte 12 săptămâni cu o altă pauză de șase săptămâni. Dacă lucrătorul este acceptat pentru o a 
treia misiune de muncă temporară, acest lucru ar putea fi considerat drept o încercare de a 
evita încheierea perioadei de tranziție, dar ar trebui să fie clar că această încercare a fost 
deliberată. Aceasta ar ține de competența tribunalului în cazul unei plângeri.” 

În lumina celor menționate anterior, se pare că, pe de o parte, practicile la care petiționarul 
face referire pot într-adevăr să aibă ca obiectiv lipsirea lucrătorilor temporari din Regatul Unit 
de aplicarea deplină a egalității de tratament; pe de altă parte, în Regatul Unit au fost instituite 
măsuri „antieludare” în conformitate cu Directiva privind munca prin agent de muncă 
temporară. 

Concluzie

Deoarece petiționarul nu presupune că legislația care reglementează munca prin agent de 
muncă temporară în Regatul Unit sau practica autorităților publice în acest sens ar încălca 
dreptul UE, Comisia nu are motive să intervină în acest caz. 

În conformitate cu articolul 12 din Directiva 2008/104/CE privind munca prin agent de muncă 
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temporară, Comisia reexaminează în prezent, în consultare cu statele membre și cu partenerii 
sociali la nivelul UE, aplicarea directivei, pentru a propune, dacă este cazul, modificările 
necesare. Raportul Comisiei cu privire la această reexaminare urmează să fie publicat până în 
decembrie 2013. 


