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Comisia pentru petiții

28.8.2013

COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 1500/2012, adresată de Monika Kavecka, Jozefina Sukenikova, Peter 
Blasko, de cetățenie slovacă, în numele „Zakladna odborova organizacia sestier a 
porodnych asistentiek pri FNsP Zilina”, „Zakladna Odborova organizacia FNsP 
Zilina a Slovenske lekarske odbory pri FNsP Zilina”, însoțită de 3 semnături, 
privind timpul de lucru și organizarea internă a activității în cadrul FNsP Zilina

1. Rezumatul petiției

Petiționarii, reprezentând sindicatele asistentelor medicale, sindicatul afacerilor sociale și de 
sănătate și sindicatul doctorilor, contestă decizia unilaterală a directorului Spitalului din Zilina 
prin care schimbă regulamentul de ordine interioară și timpul de lucru al departamentelor din 
cadrul spitalului. Având în vedere că acest ordin le-a fost anunțat fără nicio consultare 
anterioară, îl consideră lipsit de valabilitate. De asemenea, ei contestă o împărțire neuniformă 
a timpului de lucru, ceea ce încalcă legile existente. Ei solicită Parlamentului European să 
intervină.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 30 aprilie 2013. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 28 august 2013

Petiționarii reclamă faptul că decizia unilaterală din data de 24 octombrie 2012 adoptată de 
directorul Spitalului din Zilina este lipsită de valabilitate, întrucât vizează modificarea 
normelor de ordine interioară privind organizarea timpului de lucru al departamentelor din 
cadrul spitalului fără acordul prealabil al reprezentanților angajaților, contrar dispozițiilor 
codului slovac al muncii. Mai precis, petiționarii contestă împărțirea neuniformă a timpului de 
lucru, modificarea privind prestarea convenită a serviciilor de urgență și modificarea privind 
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orele suplimentare convenite. 

Observațiile Comisiei 

La nivelul UE, Directiva privind timpul de lucru (2003/88/CE) reglementează anumite 
aspecte privind timpul de lucru, inclusiv orele suplimentare și timpul de gardă. Directiva 
privind timpul de lucru stabilește standarde minime comune privind protecția sănătății și 
securității lucrătorilor în toate statele membre, inclusiv o limită privind timpul de lucru 
săptămânal (în medie, maximum 48 de ore, inclusiv orele suplimentare, în conformitate cu 
articolul 6 din directivă) și repausul zilnic (cel puțin 11 ore consecutive în decursul unei 
perioade de 24 de ore, în conformitate cu articolul 3 din directivă) și repausul săptămânal (o 
perioadă minimă de repaus neîntrerupt de 24 de ore, la care se adaugă cele 11 ore de repaus 
zilnic, în conformitate cu articolul 5 din directivă). În conformitate cu jurisprudența Curții de 
Justiție a Uniunii Europene (CJUE) (de exemplu, cauzele C-303/98, SIMAP, C-151/02, 
Jaeger și C-14/04, Dellas), timpul aferent gărzilor, când lucrătorii trebuie să fie prezenți fizic 
la locul de muncă, trebuie considerat în totalitate timp de lucru, și nu repaus. Timpul în care 
lucrătorii trebuie să poată fi contactați, însă nu trebuie să fie prezenți fizic la locul de muncă 
nu trebuie considerat în totalitate timp de lucru. Cu toate acestea, în acest caz, întregul timp 
aferent prestării efective a serviciilor legate de o intervenție ar trebui considerat timp de lucru.

Directiva privind timpul de lucru nu cuprinde totuși dispoziții privind împărțirea neuniformă a 
timpului de lucru. Directiva nu stipulează nici modul în care ar trebui stabilite între angajator 
și lucrător modificările legate de împărțirea timpului de lucru, de orele suplimentare și de 
prestarea serviciilor de urgență. Prin urmare, dreptul UE nu împiedică adoptarea măsurilor 
prezentate în petiție, atât timp cât sunt respectate limitele timpului de lucru și asigurarea 
repausului minim prevăzute de Directiva privind timpul de lucru. Petiția nu cuprinde nicio 
informație cu privire la timpul de lucru implicat de decizia directorului, și, prin urmare, 
serviciile Comisiei nu dispun de informațiile necesare pentru a analiza dacă acest timp ar fi 
compatibil cu Directiva privind timpul de lucru.

Ar trebui să se adauge faptul că Directiva 2002/14/CE de stabilire a unui cadru general de 
informare și consultare a lucrătorilor din Comunitatea Europeană1 stipulează că angajatorul 
trebuie să asigure informarea și consultarea reprezentanților angajaților cu privire la deciziile 
care pot să ducă la modificări importante în organizarea muncii sau în relațiile contractuale2. 
Această directivă a fost transpusă în ordinea juridică a Slovaciei3. Asigurarea faptului că 
legislația națională care transpune directiva este aplicată corect și eficient de angajatorul în 
cauză revine autorităților naționale competente, inclusiv instanțelor, având în vedere 
împrejurările specifice ale fiecărui caz. 

Concluzii

                                               
1Directiva 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.
2 Articolul 4 alineatul (2) litera (c) din Directiva 2002/14/CE.
3 A se vedea documentul de lucru al Comisiei care însoțește Comunicarea Comisiei privind reexaminarea 
aplicării Directivei 2002/14/CE în UE (SEC/2008/0334 final) disponibil la adresa http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52008SC0334:EN:NOT
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Directiva 2003/88/CE nu împiedică adoptarea măsurilor prezentate în petiție, atât timp cât 
sunt respectate limitele timpului de lucru și asigurarea repausului minim prevăzute de 
directivă. Petiția nu furnizează informațiile necesare pentru a permite serviciilor Comisiei să 
analizeze dacă acestea sunt respectate.

Directiva 2002/14/CE privind informarea și consultarea lucrătorilor a fost transpusă în ordinea 
juridică din Slovacia, aceasta însemnând că asigurarea faptului că legislația națională care 
transpune directiva este aplicată corect și eficient de angajatorul în cauză revine autorităților 
naționale competente, inclusiv instanțelor.

În măsura în care petiționarii susțin că decizia directorului încalcă dreptul național, petiționarii 
sunt invitați să sesizeze instanțele din cadrul sistemului juridic național în conformitate cu 
legislația aplicabilă.


