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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiţia nr. 1687/2012, adresată de Uwe Krüger, de cetăţenie germană, privind 
timpul de lucru al navigatorilor de pe vasele UE

1. Rezumatul petiţiei

Petiţionarul declară că, în ceea ce priveşte o serie de aspecte legate de organizarea timpului de 
lucru, autorităţile germane aplică Directiva 2003/88/CE navigatorilor angajaţi în sectorul 
public. Directiva respectivă nu se aplică navigatorilor angajaţi în domeniul transporturilor 
maritime comerciale. Potrivit petiţionarului, există o discriminare între navigatorii angajaţi în 
sectorul public şi navigatorii din domeniul transporturilor maritime comerciale. Petiţionarul 
doreşte informaţii cu privire la motivul pentru care, pe timp de pace, nu se aplică navigatorilor 
angajaţi în sectorul public ca o cerinţă minimă Directiva 1999/63/CE privind timpul de lucru 
al navigatorilor.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 9 iulie 2013. Comisia a fost invitată să furnizeze informaţii 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 20 septembrie 2013

Având în vedere informaţiile furnizate de petiţionar, se pare că autorităţile germane aplică 
Directiva 2003/88/CE navigatorilor angajaţi în sectorul public, inclusiv navigatorilor din 
marina germană. Directiva respectivă nu se aplică navigatorilor angajaţi în domeniul 
transporturilor maritime comerciale. Petiţionarul consideră că este un tratament mai puţin 
favorabil faptul că navigatorii angajaţi în sectorul public nu pot lucra, în consecinţă, mai mult 
de 48 de ore pe săptămână şi doreşte să afle de ce, pe timp de pace, Directiva 1999/63/CE nu 
se aplică navigatorilor angajaţi în sectorul public. 
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În conformitate cu clauza 1 din anexa la Directiva 1999/63/CE, se aplică „navigatorilor de la 
bordul oricărei nave maritime, aflată în proprietate publică sau privată, care este înregistrată 
pe teritoriul oricărui stat membru şi este în mod obişnuit angajată în operaţiuni comerciale 
maritime”. Astfel, în principiu nu este relevant dacă o navă este proprietatea unei instituţii 
publice sau a unei persoane/entităţi private.

În plus, nava ar trebui să fie „în mod obişnuit angajată în operaţiuni comerciale maritime” 
pentru ca această directivă să se aplice. În mod frecvent, navele deţinute de o instituţie 
guvernamentală desfăşoară alte operaţiuni decât cele comerciale. Aceste nave nu intră sub 
incidenţa Directivei 1999/63/CE. 

Clauza 2 litera (c) defineşte în continuare domeniul de aplicare personal al 
Directivei 1999/63/CE. Ea prevede că, în sensul directivei, „navigator reprezintă orice 
persoană salariată sau obligată în temeiul unui contract, cu orice titlu, la bordul unei nave 
maritime pentru care se aplică acordul (anexa la directivă).” Astfel, formularea clauzei 2 
litera (c) din Directiva 1999/63/CE impune un contract/o relaţie de angajare sau un 
angajament. 

Directiva 2009/13/CE1, care pune în aplicare Convenţia privind munca din domeniul maritim, 
odată ce intră în vigoare la 20 august 2013, va extinde domeniul de aplicare al clauzei 2 
litera (c) la „orice persoană salariată sau obligată în temeiul unui contract, cu orice titlu, la 
bordul unei nave maritime”. 

Prin urmare, în conformitate cu definiţia din Directiva 2009/13/CE, este posibil ca navigatorii 
din serviciul public să fie acoperiţi de Directiva 1999/63/CE, cu condiţia ca aceştia să lucreze 
pe nave în mod obişnuit angajate în operaţiuni comerciale. Ar reieşi că se aplică clauza 5 din 
anexa la Directiva 1999/63/CE:

Punctul 5

1. Limitele orelor de muncă sau de repaus se stabilesc după cum urmează:

(a) ore maxime de lucru care nu depăşesc:

(i) 14 ore în orice perioadă de 24 de ore precum şi

(ii) 72 de ore în orice perioadă de şapte zile

sau

(b) ore minime de odihnă care nu sunt mai puţine decât:

(i) 10 ore în orice perioadă de 24 de ore; precum şi

(ii) 77 de ore în orice perioadă de şapte zile.

                                               
1 Articolul 7 din prezenta directivă prevede că această directivă întră în vigoare la data la care întră în vigoare 
Convenţia privind munca din domeniul maritim, adică la 20 august 2013. Aceasta ar trebui transpusă de statele 
membre în termen de 12 luni de la data intrării în vigoare. 
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În cazul în care navigatorii angajaţi în sectorul public, la care se referă petiţa, nu sunt acoperiţi 
de această directivă, ei în schimb ar intra într-adevăr sub incidenţa Directivei 2003/88/CE1, 
care vizează „lucrătorii” în sens larg. 

Directiva 2003/88/CE prevede cerinţe minime comune pentru lucrători în toate statele 
membre, care includ limitele timpului de lucru (în medie maximum 48 de ore pe săptămână, 
inclusiv orele suplimentare). 

Cu toate acestea, Directiva 2003/88/CE asigură flexibilitate în organizarea timpului de lucru. 
Prin derogare, statele membre pot, printre altele, să adopte o perioadă de referinţă de până la 
6 luni prin acte cu putere de lege şi acte administrative, în situaţiile menţionate la articolul 17 
alineatul (3). În conformitate cu articolul 22 alineatul (1), lucrătorii individuali pot, prin acord 
cu angajatorul lor, să aleagă să lucreze peste limita de 48 de ore, dar numai dacă statul 
membru permite folosirea acestei derogări şi sub rezerva condiţiilor de protecţie enumerate la 
articolul respectiv (aşa-numita „clauză de renunţare”).

S-ar putea ca navigatorii care lucrează la bordul unei nave să nu facă obiectul legislaţiei 
naţionale de punere în aplicare a Directivei 1999/63/CE, din cauză că nava pe care lucrează 
nu poate fi considerată o navă maritimă şi/sau din cauză că nava nu este angajată în operaţiuni 
comerciale maritime. În această situaţie navigatorii în cauză ar intra în mod normal sub 
incidenţa legislaţiei naţionale de punere în aplicare a Directivei 2003/88/CE.

Concluzie

Se pare că navigatorii angajaţi în sectorul public la care se referă petiţionarul sunt angajaţi pe 
nave ale forţelor armate. Aceste nave nu sunt în mod obişnuit angajate în operaţiuni 
comerciale maritime. Prin urmare, aceşti navigatori într-adevăr intră sub incidenţa 
Directivei 2003/88/CE.

Cu toate acestea, dacă navigatorii angajaţi în sectorul public lucrează pe nave care sunt în 
mod obişnuit angajate în operaţiuni comerciale maritime, ei intră sub incidenţa 
Directivei 1999/63/CE. În acest caz, petiţionarul ar putea depune o plângere la autoritatea 
naţională. 

                                               
1 Directiva 2003/88/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 4 noiembrie 2003 privind anumite aspecte 
ale organizării timpului de lucru, Jurnalul Oficial L 299, 18.11.2003, pp.009-0019.


