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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiţia nr. 1231/2007, adresată de R.G.S., de naţionalitate spaniolă, privind 
reglementările care stabilesc condiţiile de lucru ale ofiţerilor de poliţie din 
Navarra şi faptul că acestea nu respectă spiritul şi litera Directivei 2003/88/CE a 
Parlamentului European şi a Consiliului privind anumite aspecte ale organizării 
timpului de lucru

1. Rezumatul petiţiei

Petiţionarul susţine că dispoziţiile reglementărilor care stabilesc condiţiile de lucru ale 
ofiţerilor de poliţie din Navarra (RPCPN) sunt incompatibile cu cele ale Directivei 
2003/88/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind anumite aspecte ale organizării 
timpului de lucru, în special privind perioadele de repaus săptămânal. Petiţionarul subliniază,
de asemenea, faptul că aceste condiţii de lucru ale ofiţerilor de poliţie spanioli au făcut deja 
obiectul unui caz înaintat Curţii Europene de Justiţie (Cauza C-132/04 – Comisia 
Comunităţilor Europene/Regatul Spaniei), în care Curtea a declarat că, prin eşuarea 
transpunerii în întregime în legislaţia naţională a articolului 2 alineatele (1) şi (2) şi a 
articolului 4 din Directiva 89/391/CEE a Consiliului privind punerea în aplicare de măsuri 
pentru promovarea îmbunătăţirii securităţii şi sănătăţii lucrătorilor la locul de muncă, în ceea 
ce priveşte personalul ce nu este civil din cadrul autorităţilor publice, Regatul Spaniei nu şi-a 
îndeplinit obligaţiile prevăzute în această directivă. Petiţionarul solicită, prin urmare, 
intervenţia Parlamentului European pentru a se asigura că reglementările privind condiţiile de 
lucru ale ofiţerilor de poliţie din Navarra sunt conforme cu dispoziţiile UE în domeniu.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 18 aprilie 2008. Comisia a fost invitată să furnizeze informaţii 
[articolul 192 alineatul (4) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 25 noiembrie 2008
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Petiţia
Petiţionarul consideră că reglementările aplicabile ofiţerilor de poliţie din Navarra nu aplică în 
mod corect dispoziţiile directivei privind timpul de lucru1 în ceea ce priveşte perioada minimă
de repaus săptămânal.

Acesta arată că, în conformitate cu dispoziţiile aplicabile, fiecare ofiţer de poliţie are dreptul 
la o „perioadă de repaus săptămânal” formată din cel puţin 24 de ore continue. Totuşi, 
perioada de repaus poate fi stabilită în perioade diferite ale săptămânii. Spre exemplu, dacă 
ofiţerul are o perioadă de repaus săptămânal de 24 de ore lunea în timpul săptămânii 1, 
perioada de repaus nu mai poate fi alocată până duminică în timpul săptămânii 2. Prin urmare, 
ofiţerul ar putea fi nevoit să lucreze 12 zile consecutive între perioadele de repaus săptămânal.

[În schimb, petiţionarul nu menţionează nicio problemă în privinţa perioadei minime de 
repaus zilnic garantate de articolul 3 al directivei (11 ore neîntrerupte de repaus la fiecare 
perioadă de 24 de ore). Se presupune, prin urmare, că acestea sunt primite în conformitate cu 
dispoziţiile directivei.]

Petiţionarul reaminteşte că directiva privind timpul de lucru se aplică, în conformitate cu 
hotărârile recente ale Curţii de Justiţie, activităţilor obişnuite ale forţelor de poliţie; şi afirmă 
că prezenta planificare interpretează greşit intenţia directivei privind timpul de lucru şi le 
permite ofiţerilor de poliţie să ajungă într-o stare de oboseală cumulată între perioadele de 
repaus săptămânal, ceea ce contravine protecţiei sănătăţii şi securităţii lucrătorilor.

Observaţiile Comisiei în privinţa petiţiei

Legislaţia comunitară relevantă

Perioada de repaus săptămânal garantată de articolul 5 al directivei privind timpul de lucru 
este o cerinţă minimă, menită să protejeze sănătatea şi securitatea lucrătorilor. 

Petiţionarul a subliniat corect faptul că directiva privind timpul de lucru se aplică activităţilor 
normale ale forţelor de poliţie şi de urgenţă. Conform Curţii de Justiţie, numai în situaţii 
excepţionale şi când măsurile esenţiale de protecţie a comunităţii contra unor ameninţări 
grave ar fi puse în pericol prin aplicarea regulilor normale, vor deveni imposibil de aplicat 
regulile normale.2

Articolul 5 din directiva privind timpul de lucru prevede următoarele: 

„Statele Membre iau măsurile necesare pentru ca orice lucrător să beneficieze, în decursul 
unei perioade de şapte zile, de o perioadă minimă de repaus neîntrerupt de 24 de ore, la care 
se adaugă cele 11 ore de repaus zilnic prevăzute în articolul 3.

                                               
1 Directiva 2003/88/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 4 noiembrie 2003 privind anumite 

aspecte ale organizării timpului de lucru, JO L 299, 18.11.2003.

2 Comisia/Spania, Cauza C-132/04, hotărâre din 12.1.2006; Personalrat der Feuerwehr Hamburg, Cauza 
C-152/04, Sentinţă din 14 iulie 2005.
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În cazuri justificate datorită condiţiilor obiective, tehnice sau de organizare a muncii, se 
poate stabili o perioadă minimă de repaus de 24 de ore.” 

Articolul 16 prevede următoarele: 

„Statele Membre pot prevedea: 

(a) pentru aplicarea articolului 5 (repaus săptămânal), o perioadă de referinţă care să nu 
depăşească 14 zile; …”

Articolul 17 alineatele (2) şi (3) adaugă că pot fi adoptate derogări de la articolele 5 şi 16 prin 
intermediul reglementărilor în anumite activităţi specifice, ce includ activităţile de securitate 
şi supraveghere şi activităţile care implică nevoia de continuitate a serviciilor. Totuşi, aceste 
derogări pot fi adoptate cu condiţia „ca lucrătorii în cauză să beneficieze de perioade de 
repaus echivalente compensatorii sau dacă, în cazuri excepţionale în care nu este posibil, din 
motive obiective, să se acorde asemenea perioade de repaus echivalente compensatorii, 
lucrătorii beneficiază de protecţie adecvată.”

Curtea de Justiţie a luat în considerare coordonarea perioadei de repaus echivalente
compensatorii în cauza Jaeger (Cauza C-151/02), în care a stabilit că „aceste perioade de 
repaus trebuie … să urmeze imediat timpului de lucru pe care ar trebui să o contracareze 
pentru a preveni ca lucrătorii să simtă o stare de oboseală sau suprasolicitare din cauza 
acumulării perioadelor consecutive de lucru.”1 (Totuşi, ar trebui remarcat faptul că Curtea a 
făcut trimitere la pauzele minime de repaus zilnic în temeiul articolului 3 al directivei.)

b) Aplicarea la faptele din speţă

Din exemplul dat de către petiţionar, nu apare a fi evident faptul că reglementările aplicabile
ofiţerilor de poliţie din Navarra nu respectă directiva privind timpul de lucru.

Se pare că reglementările prevăd perioade minime de repaus neîntrerupt zilnic şi săptămânal,
cu durata stabilită de articolele 3 şi 5 ale directivei: perioadele de repaus zilnic par a fi 
acordate fără întârziere, iar perioadele de repaus săptămânal par a fi acordate în raport de două 
la paisprezece zile.

Problema este dacă perioada de repaus săptămânal ar trebui acordată în aceeaşi zi în fiecare 
săptămână sau dacă poate fi acordată mai târziu în aceeaşi săptămână. Totuşi, în acest caz, 
trebuie să se ţină cont de faptul că articolul 16 litera (a) al directivei stabileşte expres că 
perioada de referinţă pentru acordarea perioadei de repaus săptămânal poate fi de până la 14 
zile, dacă statul membru hotărăşte astfel.

Într-adevăr, în temeiul articolului 17 alineatele (2) şi (3), se poate deroga de la această 
dispoziţie prin acordarea unei perioade de referinţă mai lungi de 14 zile, dacă lucrătorilor le 
este acordată o perioadă de repaus echivalentă compensatorie. În acest caz totuşi, abordarea 
Curţii de Justiţie în cauza Jaeger privind coordonarea repausului compensatoriu poate deveni 
relevantă, astfel încât dacă perioada de repaus săptămânal este întârziată dincolo de perioada 

                                               
1 Jaeger, C-151/02, punctul 94. 
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de referinţă de 14 zile propusă de articolul 16 litera (a), o perioadă de repaus echivalentă 
compensatorie trebuie să urmeze imediat timpului de lucru pe care trebuie să îl contracareze, 
pentru a respecta principiile generale de protecţie a sănătăţii şi securităţii lucrătorilor. 

Concluzie
În temeiul dispoziţiilor articolului 16 litera (a) din directiva privind timpul de lucru, nu reiese 
clar din exemplul oferit de petiţionar că reglementările aplicabile ofiţerilor de poliţie din 
Navarra nu respectă directiva privind timpul de lucru.


