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Ref.: Petiția nr. 0989/2004, adresată de Björn Wackerhagen, de cetățenie germană, în 
numele „Kieler Wach- und Schliessgesellschaft” (o societate de securitate cu 
sediul în Kiel), privind propunerea Comisiei de modificare a Directivei 
2003/88/CE privind anumite aspecte ale organizării timpului de lucru 

1. Rezumatul petiției

Petiționarul susține că propunerea Comisiei de modificare a Directivei 2003/88/CE aduce 
atingere în mod semnificativ activităților comerciale ale firmelor din sectorul de protecție și 
pază. Acesta critică, în special, o dispoziție în temeiul căreia prelungirea timpului de lucru 
săptămânal peste limita maximă de 48 de ore ar putea fi permisă numai cu acordul scris al 
lucrătorului, acest consimțământ putând fi dat numai la sfârșitul perioadei de probă. Acest fapt 
ar limita în mod considerabil posibilitățile pe care le au lucrătorii care au ajuns la sfârșitul 
perioadei de probă de a se angaja. De asemenea, acest lucru ar împiedica societatea să 
evalueze în mod corespunzător capacitățile angajatului. În plus, petiționarul deplânge faptul 
că obligația prevăzută în propunere, ca angajații să țină evidențe privind timpul de lucru ar 
spori sarcinile administrative pentru aceștia, reducându-le astfel eficacitatea. Petiționarul 
solicită Parlamentului European să modifice în mod corespunzător dispozițiile relevante ale 
articolului 22 alineatul (1a) pe parcursul actualei proceduri legislative.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 25 aprilie 2005. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 192 alineatul (4) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 23 martie 2007

Introducere

Petiția este adresată în numele unei societăți de servicii de securitate, cu sediul în Kiel. 
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Petiționarul face referire la Directiva 2003/88/CE1 privind timpul de lucru și la propunerea 
legislativă a Comisiei de modificare a acestei directive2. Acesta consideră că anumite 
amendamente propuse ar avea un efect negativ asupra activităților comerciale ale firmelor din 
sectorul serviciilor de securitate.

Petiționarul se referă în mod concret la amendamentele propuse la articolul 22 din directivă 
(așa-numita „clauză de opt-out”, care reprezintă o derogare de la timpul de lucru maxim 
săptămânal prevăzut la articolul 6 din Directiva 2003/88/CE).

Analiză

În conformitate cu articolul 6 din Directiva 2003/88/CE, timpul de lucru săptămânal nu poate 
depăși 48 de ore, inclusiv orele suplimentare, deși media se poate calcula pe mai multe luni. 
Cu toate acestea, articolul 22 oferă statelor membre posibilitatea de a nu aplica această 
dispoziție, cu respectarea principiilor generale privind protejarea sănătății și securității 
lucrătorilor, cu condiția ca lucrătorul să își exprime acordul cu privire la depășirea mediei de 
48 de ore (așa-numita clauză de opt-out). De asemenea, articolul 22 include anumite condiții 
de protecție care au drept scop asigurarea faptului că decizia de opt-out reprezintă acordul 
liber de voință al lucrătorului, precum și a faptului că informațiile privind lucrătorii care au 
luat această decizie sunt puse la dispoziția autorităților responsabile cu sănătatea și securitatea 
la locul de muncă.

Obiecția petiționarului se referă la dispozițiile conținute în propunerea de modificare a 
Comisiei prin care lucrătorul nu poate fi consultat, pe parcursul perioadei de probă, în legătură 
cu decizia de opt-out, și care obligă angajatorul să țină evidențe cu privire la numărul de ore 
efectiv lucrate de către lucrătorii care au luat această decizie. Acesta consideră că aceste 
modificări ar afecta în mod semnificativ practicile comerciale ale societăților din sectorul 
serviciilor de securitate, limitând capacitatea acestora de evaluare a potențialului lucrătorilor 
aflați în perioada de probă și sporind sarcinile administrative ale acestora prin obligativitatea 
înregistrării orelor lucrate de angajații care și-au manifestat acordul privind orele 
suplimentare.

Serviciile Comisiei s-au adresat în scris petiționarului la 18 iulie 2005, solicitându-i 
clarificări. În scrisoare, petiționarul a fost întrebat dacă aplică efectiv articolul 22 din 
Directiva privind timpul de lucru, și dacă da, în baza cărei dispoziții din legislația națională. 
Articolul 22 din directivă se aplică exclusiv în cazul în care statul membru respectiv a optat să 
facă uz de această derogare. În cazul în care petiționarul nu se prevalează de articolul 22, în 
scrisoare erau solicitate precizări cu privire la modul în care petiționarul consideră că 
propunerea de modificare va afecta negativ sectorul serviciilor de securitate.

Serviciile Comisiei nu au primit niciun răspuns la această scrisoare.

Concluzii

                                               
1 JO L299, 18.11.2003, p. 9.
2 COM(2004) 607 final. Ulterior primei lecturi în Parlamentul European și Rezoluției Parlamentului din 11 mai 
2005, Comisia a adoptat o propunere modificată, COM (2005) 246 final.
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Serviciile Comisiei consideră că sunt necesare clarificări din partea petiționarului privind 
aceste aspecte, pentru a putea furniza un răspuns la problemele ridicate de acesta. În absența 
unui răspuns la întrebările adresate, Comisia nu este în măsură să continue examinarea acestui 
caz.

4. Răspuns suplimentar din partea Comisiei, primit la 19 iunie 2009

În conformitate cu articolul 6 din Directiva 2003/88/CE, timpul de lucru săptămânal nu poate 
depăși 48 de ore, incluzând orele suplimentare, deși media se poate calcula pe mai multe luni. 
Cu toate acestea, articolul 22 acordă statelor membre posibilitatea de a nu aplica această 
dispoziție, cu respectarea principiilor generale privind protejarea sănătății și securității 
lucrătorilor, cu condiția ca lucrătorul să își exprime acordul cu privire la depășirea mediei de 
48 de ore (așa-numita clauză de opt-out). De asemenea, articolul 22 include anumite condiții 
de protecție care au drept scop asigurarea faptului că decizia de opt-out reprezintă acordul 
liber de voință al lucrătorului, precum și a faptului că informațiile privind lucrătorii care au 
luat această decizie sunt puse la dispoziția autorităților responsabile cu sănătatea și securitatea 
la locul de muncă 

Obiecția petiționarului se referă la dispozițiile conținute în propunerea de modificare a 
Comisiei care ar împiedica consultarea unui lucrător, pe parcursul perioadei de probă, în 
legătură cu decizia de opt-out, și prin care angajatorul ar fi obligat să țină evidențe privind 
numărul de ore efectiv lucrate de către lucrătorii care au luat această decizie. Acesta consideră 
că aceste modificări ar afecta în mod semnificativ practicile comerciale ale societăților din 
sectorul serviciilor de securitate, limitând capacitatea acestora de evaluare a potențialului 
lucrătorilor aflați în perioada de probă și sporind sarcinile administrative ale acestora, prin 
obligativitatea înregistrării orelor lucrate de angajații care și-au manifestat acordul privind 
orele suplimentare. 

Serviciile Comisiei s-au adresat în scris petiționarului la 18 iulie 2005, solicitându-i 
clarificări. În notificarea precedentă a Comisiei, am indicat faptul că nu am primit niciun 
răspuns la acea scrisoare, ceea ce pare să constituie o greșeală. Într-adevăr, în luna august 
2005 s-a primit un răspuns, însă acesta a fost în mod accidental clasat greșit.  Comisia regretă 
declarația anterioară, care a fost făcută în urma unei erori. 
În cadrul prezentelor observații se ține seama de clarificările furnizate Comisiei de către 
petiționar în august 2005 și, de asemenea, de răspunsul acestuia din august 2007, adresat 
Comisiei pentru petiții. 

În plus, sunt luate în considerare evoluțiile recente privind propunerea de modificare 
legislativă care face obiectul petiției. Întrucât, la ultima reuniune a Comitetului de conciliere 
din 27 aprilie 2009, Consiliul și Parlamentul nu au ajuns la un acord privind un text comun, 
propunerea nu poate fi în prezent adoptată. 

Analiza efectuată în urma informațiilor suplimentare furnizate de petiționar 

Ca urmare a scrisorilor petiționarului din august 2005 și august 2007: 

(a) utilizarea clauzei de opt-out în sectorul de securitate:
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Petiționarul menționează, cu titlu informativ, că acordurile colective1 aplicabile sectorului 
serviciilor de securitate din Germania permit utilizarea în mod frecvent a clauzei de opt-out  
prevăzută în legislația națională2. Comisia interpretează această dispoziție în sensul că 
restrânge utilizarea clauzei de opt-out la sectoarele în care timpul de lucru presupune în mod 
frecvent fie numeroase permanențe (Arbeitsbereitschaft), pe durata cărora lucrătorul trebuie să 
păstreze o atenție constantă pentru a interveni imediat în caz de necesitate, fie gărzi 
(Bereitschaftsdienst), în acest caz lucrătorul fiind obligat să rămână disponibil în cazul în care 
este contactat telefonic, nefiind necesar să fie permanent atent, putându-se odihni sau dormi 
între două apeluri. Noțiunea de permanență (Arbeitsbereitschaft) pare să aibă mai multă  
pertinență în sectorul serviciilor de securitate. 

(b) propunerea de a interzice orice acord privind timpul de lucru săptămânal de mai mult de 
48 de ore pe durata perioadei de probă:
Petiționarul obiectează față de propunerea Comisiei de a considera nul consimțământul 
lucrătorului de a lucra mai mult de 48 de ore pe săptămână (clauza de opt-out în temeiul 
derogării prevăzute la articolul 22), dacă acordul a fost dat pe parcursul perioadei de probă. 
Acesta consideră că o astfel de dispoziție ar impune sarcini excesive pentru organizarea 
concretă a muncii. 

Petiționarul consideră că sectorul respectiv necesită prezența la locul de muncă, în ture de 24 
de ore, a întregului personal de securitate, inclusiv a personalului aflat în perioada de probă.  
Cu toate acestea, se pare că problemele la care petiționarul face referire decurg mai degrabă 
din dispozițiile legislației naționale care limitează timpul de lucru zilnic la maxim 10 ore, 
decât din Directiva privind timpul de lucru. Directiva prevede deja o anumită flexibilitate în 
ceea ce privește activitatea în ture; articolul 17 prevede că, în cazul activităților de securitate, 
care necesită prezența inclusiv a gardienilor și paznicilor, perioada minimă de repaus de 11 
ore pe o perioadă de 24 de ore poate fi amânată, cu condiția ca lucrătorul în cauză să 
beneficieze ulterior de perioade de repaus echivalente compensatorii.

În ceea ce privește timpul de lucru săptămânal, petiționarul afirmă că durata totală de lucru 
săptămânală pentru personalul de securitate este în medie de 250 de ore pe lună, echivalentul 
a 55,5 de ore pe săptămână. Având în vedere că perioada de probă este de șase luni și că 
directiva permite calcularea timpului de lucru săptămânal pe o perioadă de 12 luni, atunci 
când se prevede acest lucru în contractul colectiv de muncă, Comisia nu consideră că 
interdicția de a lucra mai mult de 48 de ore pe săptămână pe durata perioadei de probă ar crea 
dificultăți majore pentru organizarea muncii. 

Mai mult, Comisia reamintește că propunerea sa este rezultatul preocupării de a se asigura că 
orice consimțământ privind timpul de lucru de peste 48 de ore trebuie să fie liber exprimat, 
astfel cum a hotărât Curtea de Justiție în cauza Pfeiffer3. Pe durata perioadei de probă, 
lucrătorul se află într-o poziție mai vulnerabilă și nu ar trebui supus niciunei presiuni abuzive 
prin care să fie obligat să accepte o restrângere a drepturilor dobândite în temeiul prezentei 
                                               
1 Conform legislației germane, utilizarea clauzei de opt-out necesită atât acordul scris al 
lucrătorului, cât și autorizarea dată prin convenție colectivă. 
2 Articolul 7 alineatul (2a) din Legea germană privind reglementarea timpului de lucru, astfel 
cum a fost modificată.  
3 Pfeiffer (cauze conexe C-397/01 și C-403/01), pct. 81.
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directive.  Comisia reamintește, de asemenea, faptul că Parlamentul a sprijinit în mod constant 
o astfel de propunere. 

c) propunerea de a ține evidența orelor de lucru:
Petiționarul obiectează față de propunerea Comisiei ca, în cazul în care lucrătorii invocă 
clauza de opt-out, în temeiul articolului 22 din directivă, angajatorul să fie obligat să țină 
evidența la zi a orelor lucrate efectiv, pe care să o pună la dispoziția autorităților competente, 
la cerere. Nu au fost furnizate detalii suplimentare cu privire la această obiecție.  

Comisia reamintește faptul că, în temeiul directivei, timpul de lucru mediu săptămânal este, 
de regulă, de maxim 48 de ore, ceea ce constituie, în conformitate cu hotărârea Curții de 
Justiție în cauza Pfeiffer [citată anterior, alineatul (100)], „o normă de drept social comunitar 
de o importanță deosebită” pentru protejarea sănătății și securității lucrătorului. În 
conformitate cu articolul 22, angajatorul poate cere unui lucrător să muncească mai multe ore 
numai cu acordul prealabil al acestuia. Directiva nu stabilește în mod explicit o perioadă 
maximă de lucru în această situație, dar articolul 22 alineatul (1) litera (d) prevede că 
autoritățile naționale pot, „din motive legate de securitatea și/sau sănătatea lucrătorilor”, să 
interzică sau să limiteze posibilitatea de depășire a duratei maxime de muncă săptămânale de 
48 de ore.

În acest context, Comisia consideră că este esențial, pentru protejarea corespunzătoare a 
sănătății și securității lucrătorilor, să fie ținută o evidență a orelor efectiv lucrate. Dată fiind 
această derogare semnificativă de la un drept social important, această obligație nu pare să 
reprezinte o sarcină disproporționată pentru angajatori. Comisia reamintește, de asemenea, 
faptul că Parlamentul a sprijinit în mod constant o astfel de propunere. 

Concluzii

Propunerea legislativă de modificare din 2004 nu a fost adoptată, deoarece Comitetul de 
conciliere nu a ajuns la un acord la 27 aprilie 2007. În consecință, propunerile concrete la care 
petiționarul face referire nu vor intra în vigoare. 


