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Ref.: Petiţia nr. 0002/2008, adresată de Marc Sasiek, de naţionalitate franceză, însoţită 
de circa 100 de semnături, privind reglementarea programului de lucru şi 
remuneraţia personalului serviciului de ambulanţă din Franţa

1. Rezumatul petiţiei

Petiţionarul reclamă modul de calcul al programului de lucru şi al remuneraţiei pe oră a 
personalului din serviciul de ambulanţă. Consideră că legislaţia franceză din domeniu 
contrazice legislaţia europeană. În acest sens, face referire la Directiva 2003/88/CE din 4 
noiembrie 2003 privind anumite aspecte ale organizării timpului de lucru, precum şi la 
sentinţa pronunţată de Curtea Europeană de Justiţie la 1 decembrie 2005 în cauza C-14/04 
(cazul Dellas). Petiţionarul consideră că legislaţia franceză în domeniu (Decretul 2001-679 
din 30 iulie 2001) ar trebui să fie abrogată, spre a se pune capăt problemelor legate de timpul 
de lucru, care afectează siguranţa, moralul şi remuneraţia personalului din serviciul de 
ambulanţă.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 30 mai 2008. Comisia a fost invitată să furnizeze informaţii [articolul 
192 alineatul (4) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 25 noiembrie 2008

Petiţionarul critică modul de calcul al timpului de lucru şi/sau al remuneraţiei pentru şoferii de 
ambulanţă din sectorul privat din Franţa, considerând că acesta se află în contradicţie cu 
Directiva privind timpul de lucru1.

                                               
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
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Petiţionarul afirmă că, începând din 2001, timpul de lucru pentru lucrătorii din serviciile de
ambulanţă din sectorul privat nu este calculat la oră, aşa cum ar trebui, ci fiecare oră este 
calculată proporţional, echivalând cu 75% - 90% dintr-o oră (système d'équivalence). 
Conform petiţionarului, această înseamnă că, deşi dreptul comunitar prevede o limită de 48 de 
ore de lucru per săptămână, lucrătorii în cauză sunt nevoiţi să lucreze 64 de ore (calculate în 
temeiul unui sistem de echivalenţă de 75%) înainte să atingă limita stabilită. În opinia 
petiţionarului, o astfel de abordare este în contradicţie cu hotărârea Curţii de Justiţie din 20051

care statuează că sistemul de echivalenţă prevăzut de Decretul (décret) 2001-1384 contravine 
dreptului comunitar. 

Petiţionarul solicită ca acest sistem de echivalenţă să nu se mai aplice şoferilor de ambulanţă 
din Franţa. 

Directiva privind timpul de lucru stabileşte limite ale timpului de lucru (nu mai mult de 48 de 
ore pe săptămână, în medie, incluzând orele suplimentare). Curtea de Justiţie a afirmat în 
cauze ca SIMAP2 şi Dellas3 că timpul de gardă petrecut la locul de muncă ar trebui considerat 
ca timp de lucru în acest sens şi că ar trebui calculat oră cu oră şi nu proporţional, în funcţie 
de intensitatea estimată (sau reală) a cererii. 

Comisia este la curent cu faptul că, înainte de hotărârea Curţii de Justiţie în cauza Dellas, 
sistemul de echivalenţă (système d'équivalence) era folosit pe scară largă în Franţa pentru a 
calcula timpul de gardă petrecut la locul de muncă (despre care se consideră că include 
perioade mari de inactivitate) ca proporţie din durata normală a timpului de lucru. Articolul
L.212-4 din Codul francez al Muncii permite utilizarea unui astfel de sistem în temeiul unui 
decret bazat pe un acord colectiv de muncă specific unui sector de activitate. Articolul 
L.212-4 constituie temeiul Decretului 2001/1384 care prevede un système d'équivalence
pentru calcularea timpului de gardă de noapte efectuat de personalul de instruire sau de 
îngrijire în instituţii specializate de îngrijire; această problemă a constituit obiectul cauzei 
Dellas. 

Trebuie remarcat că sistemul de echivalenţă se poate aplica atât modului de calcul al 
remuneraţiei, cât şi modului de calcul al timpului de lucru în sensul Directivei privind timpul 
de lucru. 

În urma hotărârii din cauza Dellas, Consiliul de Stat (Conseil d'Etat) a anulat dispoziţiile 
Decretului 2001/1384 în aprilie 2006.

Cu toate acestea, conform informaţiilor comunicate Comisiei, autorităţile naţionale consideră 
că hotărârea din cauza Dellas nu ar trebui interpretată ca invalidând sistemul de echivalenţă ca 
atare, ci ca invalidând mai degrabă un mod de utilizare a acestui sistem care a condus la 
obţinerea unui timp total de lucru ce depăşeşte limitele stabilite de Directiva privind timpul de 
lucru4. În consecinţă, Decretul nr. 2007-106 din 29 ianuarie 2007 a modificat Codul acţiunii 
                                               
1 Se face trimitere la Dellas, cauza C-14/04, hotărârea Curţii de Justiţie din 1 decembrie 2005. 

2 SIMAP, cauza C-303/98.

3 Dellas, cauza C-14/04, a se vedea mai sus. 

4 A se vedea paragraful 64 din hotărârea Curţii. 
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sociale şi al familiei pentru a se garanta că aplicarea sistemului de echivalenţă nu conduce la 
depăşirea limitelor prevăzute de directivă cu privire la timpul de lucru. 

Autorităţile naţionale arată că aplicarea detaliată a acestui principiu este considerată ca 
revenind în primul rând partenerilor sociali din sectoarele de activitate relevante şi că 
guvernul a invitat toţi aceşti parteneri să îşi revizuiască acordurile colective de muncă pentru a 
se asigura că acestea sunt în deplină conformitate cu dispoziţiile directivei. 

Petiţionarul nu furnizează suficiente informaţii pentru a ne permite să analizăm în mod 
adecvat situaţia curentă a conformităţii legislaţiei naţionale referitoare la condiţiile de muncă 
ale şoferilor de ambulanţă din sectorul privat: 

a) Nu reiese cu claritate din petiţie dacă petiţionarul se referă la calculul remuneraţiei sau al 
timpului de lucru. Acesta menţionează, de exemplu, că lucrătorii din serviciul de ambulanţă
doresc să primească salariul aferent unei ore de lucru pentru munca prestată în cursul unei ore.
Directiva privind timpul de lucru este o directivă asupra sănătăţii şi securităţii la locul de 
muncă şi nu reglementează rata de remunerare pentru munca normală, suplimentară sau 
pentru timpul de gardă1.

b) Petiţionarul nu precizează la ce măsuri naţionale se referă. Din rezumatul care însoţeşte 
petiţia ar reieşi că măsura în cauză este Decretul (décret) 2001/679. Acesta prevede la 
articolele 2-4 că durata efectivă a timpului de lucru (durée du travail effectif) pentru lucrătorii
mobili de pe ambulanţe va fi calculată în mod proporţional începând din 2001, „pentru a ţine 
seama de perioadele de inactivitate”. Nu este clar însă dacă se face referire la calcularea 
limitelor aplicabile timpului de lucru sau la calcularea ratelor de remunerare pentru orele 
suplimentare.

c) De asemenea, nu reiese cu claritate din Decretul 2001/679 ce tip de activitate face obiectul 
calculului proporţional. De exemplu, se consideră că se efectuează timp de gardă atunci când 
lucrătorul trebuie să rămână la locul de muncă sau este inclus aici şi timpul de disponibilitate, 
când lucrătorul trebuie să fie disponibil imediat, fără a fi însă obligat să rămână tot timpul la 
locul de muncă? Conform Curţii de Justiţie2, primul caz se consideră timp de lucru efectiv, iar 
în cel de-al doilea caz, numai durata aferentă prestării efective de servicii este considerată 
timp de lucru. 

Decretul face referire la un acord-cadru colectiv (accord-cadre) din 4 mai 2000 care poate 
contribui la clarificarea acestor aspecte. Nicio copie a acestui acord nu este însă disponibilă. 

Petiţionarul nu oferă suficiente informaţii în acest moment pentru a permite Comisiei să 
analizeze în mod adecvat modul de aplicare a Directivei privind timpul de lucru. Ar fi utilă 
furnizarea de informaţii suplimentare cu privire la punctele enumerate anterior.

                                               
1 Vovel, cauza C-437/05, Ordonanţa din 11 ianuarie 2007.

2 SIMAP, Dellas, a se vedea mai sus.


