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Ref.: Petiția nr. 0925/2007, adresată de Joachim Weber, de cetățenie germană, 
privind Directiva referitoare la timpul de lucru

1. Rezumatul petiției

Petiționarul este medic într-o clinică privată din Hesse, unde i se cere să lucreze în schimburi 
de câte 24 de ore. Angajatorul său solicită aceasta pe baza secțiunii 7 din Legea germană 
privind orele de lucru și a convenției colective dintre medici și asociația patronală locală 
(VKA), care se aplică spitalelor de stat, dar nu și clinicilor private. Petiționarul dorește să afle 
dacă acest fapt este compatibil cu Directiva privind timpul de lucru.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 20 februarie 2008. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 10 iunie 2008

I. Petiția

Petiționarul declară că este medic într-o clinică privată din Hesse, unde angajatorul îi cere să 
lucreze în schimburi de câte 24 de ore.

Potrivit petiționarului, angajatorul său solicită aceasta pe baza secțiunii 7 din Legea germană 
privind orele de lucru și a convenției colective dintre medici și asociația patronală locală 
(VKA), care a fost ratificată de către landul Hesse și se aplică spitalelor de stat.
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Petiționarul dorește să afle dacă acest fapt este compatibil cu Directiva privind timpul de 
lucru1.

II. Observațiile Comisiei cu privire la petiție

Comisia nu poate oferi consultanță cu privire la aplicarea legislației naționale sau a 
convențiilor colective în disputele care implică persoane private. 

Aceasta este, în schimb, interesată dacă legislația națională sau acțiunile autorităților publice 
menționate de către petiționar îndeplinesc cerințele legislației comunitare.

Cerințele legislației comunitare

Directiva privind timpul de lucru stipulează la articolul 3 că „Statele membre iau măsurile 
necesare pentru ca orice lucrător să beneficieze de o perioadă minimă de repaus de 11 ore 
consecutive în decursul unei perioade de 24 de ore.”

Cu toate acestea, sunt permise diferite derogări de la prevederea în cauză; de exemplu, în 
conformitate cu articolul 17 alineatul (3) (activitățile care implică necesitatea de continuitate a 
serviciului, inclusiv serviciile medicale privind primirea, tratamentul și îngrijirea pacienților), 
articolul 17 alineatul (4) (lucrători în schimburi) și articolul 18 (prin convenții colective).

Prin urmare, sunt posibile pe cale legală, în cazurile în care legislațiile naționale sau 
dispozițiile administrative prevăd acest lucru, sau prin intermediul convențiilor colective ori a 
acordurilor încheiate între partenerii sociali, derogări de la perioada minimă de 11 ore de 
repaus zilnic prin efectuarea unui schimb de 24 de ore consecutive la locul de muncă2; 
inclusiv în situația specifică a medicilor care prestează servicii medicale. 

Cu toate acestea, derogările în cauză sunt disponibile doar în cazul în care sunt îndeplinite 
anumite condiții.

În primul rând, directiva solicită3 în mod explicit ca, într-o astfel de situație, lucrătorul în 
cauză să beneficieze de perioade de odihnă compensatorie echivalente. 

În al doilea rând, în cauza Jaeger, Curtea de Justiție a luat în considerare turele lucrate de 
către medicii din spitalele germane cărora li se solicita să nu-și părăsească locul de muncă 
                                               
1 Directiva 2003/88/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 4 noiembrie 2003 privind anumite 
aspecte ale organizării timpului de lucru, JO L 299, 18.11.2003
2 Presupunem în scopul acestui răspuns că schimbul de 24 de ore este efectuat la locul de muncă. În acest 
caz, în conformitate cu hotărârile consacrate ale Curții de Justiție, serviciul de gardă este considerat în totalitate 
drept timp de lucru. („Serviciul de gardă la locul de muncă” semnifică în acest context orice perioadă pe 
parcursul căreia angajatul are obligația de a fi disponibil la locul de muncă, pentru a putea interveni și a-și 
desfășura activitatea sau sarcinile la cererea angajatorului.) 
 Cu toate acestea, dacă petiționarul face referire la schimbul de tură de 24 de ore, conform căreia poate rămâne 
acasă până când este chemat, atunci lucrurile se schimbă. Curtea de Justiție a indicat în SIMAP (cauza C-303/98) 
că, în acest caz, trebuie considerat ca timp de lucru doar timpul care are legătură cu dispoziția privind 
îndatoririle. 
3 Cu excepția cazurilor excepționale în care este absolut imposibil a furniza perioada de repaus 
compensatorie echivalentă. În astfel de cazuri, lucrătorii vizați trebuie să primească în continuare și alte tipuri de 
„protecție adecvată”. A se vedea articolul 17 alineatul (2) și articolul 18. Presupunem în situația de față că 
petiționarul nu este un „lucrător independent” în temeiul articolului 17 alineatul (1) din directivă. 
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timp de 30 de ore consecutive, (întrucât serviciul de gardă1 la locul de muncă urma imediat 
după timpul normal de lucru). Curtea a considerat că, pentru a respecta derogările disponibile, 
perioada de repaus compensatorie echivalentă (pentru timpul de repaus minim pierdut) trebuie 
acordată în astfel de cazuri „la intervale de timp care urmează perioadelor corespunzătoare 
lucrate”.2 În plus, o astfel de reducere a perioadei de repaus zilnic nu ar trebui sub nicio formă 
să depășească timpul de lucru maxim săptămânal prevăzut la articolul 6 din directivă (48 de 
ore în medie). 

În al treilea rând, Curtea de Justiție a afirmat în general în Hotărâri, cum ar fi SIMAP, Pfeiffer,
Jaeger și Dellas că Directiva privind timpul de lucru și, în special, excepțiile și derogările 
acesteia, trebuie interpretate în lumina obiectivului său de a proteja sănătatea și securitatea 
lucrătorilor. În consecință, în ceea ce privește luarea în calcul a utilizării derogărilor de la
directivă, trebuie, de asemenea, luate în considerare și implicațiile reale pe care acestea le-ar 
putea avea pentru sănătatea și securitatea lucrătorului în cauză. Aceasta include impactul pe 
care activitățile desfășurate îl au asupra sănătății și securității, precum și efectele pe termen 
lung sau cumulative asupra sănătății și securității, în cazul în care se propune omiterea 
repausului minim sau pe o perioadă de timp îndelungată.

În cauza Jaeger, de exemplu, Curtea a statuat că, în lumina obiectivelor din directivă privind 
sănătatea și securitatea, trebuie interpretate ca fiind necesare (chiar și în cazul derogărilor de 
la perioadele minime de repaus zilnic) „perioade adecvate de repaus care să fie eficiente nu 
doar pentru a permite persoanelor în cauză să-și revină de pe urma oboselii cauzate de 
munca depusă, dar care să aibă și o natură preventivă, cu scopul de a reduce pe cât posibil 
riscul de a afecta securitatea și sănătatea lucrătorilor, provocat de perioadele de muncă 
succesive private de odihna necesară”.3 Curtea a susținut că, în vederea asigurării protecției 
efective a sănătății și securității lucrătorilor, „trebuie prevăzut ca regulă generală ca o 
perioadă de lucru să alterneze cu o perioadă de repaus” și a adăugat că această cerință „pare 
cu atât mai mult necesară în cazul în care, prin exceptare de la regula generală, timpul de 
lucru zilnic normal este prelungit prin adăugarea unei perioade în care lucrătorii sunt de 
serviciu”.4

În al patrulea rând, Curtea a susținut că derogările disponibile în conformitate cu articolul 17 
„trebuie interpretate astfel încât scopul acestora să se limiteze în mod strict la ceea ce este 
necesar pentru a salvgarda interesele protejate în baza acestor derogări.”5

În consecință, efectuarea unui schimb de 24 de ore în cadrul serviciilor medicale se poate 
încadra în derogările permise de Directiva privind timpul de lucru, cu condiția ca un număr de 
condiții să fie satisfăcute, inclusiv prevederea privind perioada de repaus compensatorie
echivalentă pentru orele de repaus minim pierdute, într-un interval de timp adecvat.

Punctul până la care sunt satisfăcute aceste condiții depinde de anumite chestiuni de drept. 
Acestea includ acordurile de furnizare a repausului compensatoriu echivalent, îndeplinirea la 
timp, modelul timpului de lucru și implicațiile acestuia pentru sănătatea și securitatea 
                                               
1 A se vedea nota de subsol 2 de mai sus. 
2 Cauza C-151/02 Jaeger, punctul 103 din hotărâre.
3 Cauza C-151/02 Jaeger, punctul 92 din hotărâre.
4 Cauza C-151/02 Jaeger, punctul 77 din hotărâre.
5 Cauza C-151/02 Jaeger, punctul 89 din hotărâre. 
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lucrătorilor, precum și dacă schimburile sunt absolut necesare intereselor protejate în baza 
derogării (de exemplu, necesitatea de continuitate a serviciilor medicale).

Legislația națională și convenția colectivă a sectorului public

Petiționarul face referire la legea germană Arbeitszeitgesetz (AZG) sau Legea privind timpul 
de lucru, din 1994, precum și la convenția colectivă încheiată între medici și asociația 
patronală locală („Tarifvertrag- Ärzte/VKA”). 

În conformitate cu articolul 5 din Arbeitszeitgesetz (AZG), astfel cum a fost modificată până 
în 2006, un lucrător beneficiază de o perioadă de repaus neîntrerupt de cel puțin 11 ore după 
fiecare zi de lucru.

În spitale și alte activități specifice, această perioadă de repaus nu poate fi redusă la mai puțin 
de 10 ore, cu condiția ca o perioadă de odihnă compensatorie echivalentă să fie asigurată în 
decurs de o lună. În conformitate cu articolul 7 din AZG, perioada de repaus zilnic nu poate fi 
redus la mai puțin de nouă ore, cu condiția ca aceasta să fie prevăzută de convenția colectivă, 
ca natura activității să o solicite, și ca odihna compensatorie să fie oferită.

Cu toate acestea, articolul 7 alineatul (2a) din AZG permite o excepție de la perioada minimă 
de odihnă fără repaus compensatoriu echivalent („ohne Ausgleich”), în cazul în care o 
convenție colectivă1 prevede extinderea perioadei zilnice de lucru, iar lucrul implică în mod 
regulat perioade substanțiale de serviciu de gardă la locul de muncă (Arbeitsbereitschaft și/sau
Bereitschaftsdienst). Legea AZG adaugă că, în astfel de cazuri, trebuie stabilite reguli speciale 
pentru a se asigura protecția sănătății lucrătorilor, iar în cazul în care ziua de lucru depășește 
12 ore, lucrătorul trebuie să primească imediat o perioadă de repaus de cel puțin unsprezece 
ore consecutive după terminarea serviciului. Cu toate acestea, nu este clar dacă această 
prevedere asigură repausul compensatoriu echivalent solicitat în baza directivei. 

Convenția colectivă privind sectorul public menționată de către petiționar pare a fi convenția 
colectivă TV-Ärzte/VKA din 17 august 2006, încheiată între Marburger Bund (uniunea 
medicilor) și VKA, asociația patronală locală.

Comisia nu poate face comentarii cu privire la aplicabilitatea acestei convenții colective în 
cazul petiționarului, în temeiul legislației naționale.

TV-Ärzte/VKA prevede derogări de la Arbeitszeitgesetz care pot fi lua forma unui acord de 
muncă sau a unui acord de serviciu (Betriebsvereinbarung, Dienstvereinbarung) în situații de 
urgență și în limitele stabilite de articolul 7 din AZG. 

În temeiul articolului 10 alineatul (2) din TV-Ärzte/VKA, timpul zilnic de lucru poate fi mărit 
de la 8 la 24 ore (în mod excepțional la perioadele minime de repaus zilnic în conformitate cu 
articolul 5 din AZG) cu condiția ca: 

- cel puțin perioada care depășește 8 ore să reprezinte serviciul de gardă (Bereitschaftsdienst)

                                               
1 Ori, în cazul în care convenția colectivă prevede acest lucru, un acord de muncă (Betriebsvereinbarung) 
sau un acord de serviciu (Dienstvereinbarung). 
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- părțile implicate să studieze mai întâi modelele alternative privind timpul de lucru 
- să fie efectuată o analiză a nivelului de stres 
- în urma unei astfel de analize, să fie luate măsuri de garantare a protecției sănătății și 
securității angajaților în cauză
- în consecință, timpul săptămânal de lucru să nu depășească 60 ore în medie1 (aceasta face 
referire la o extindere a timpului săptămânal de lucru în baza clauzei de excludere voluntară
individuală, menționată în alte prevederi ale convenției colective.).

Cu toate acestea, nu este clar dacă perioada de repaus compensatorie echivalentă este necesară
într-o astfel de situație, și nici perioada de timp în decursul căreia aceasta ar trebui asigurată. 

III. Concluzii

Directiva 2003/88/CE privind timpul de lucru prevede o perioadă minimă de repaus de 11 ore 
consecutive în decursul unei perioade de 24 de ore. 

Cu toate acestea, în principiu, sunt posibile pe cale legală, în cazurile în care legislațiile 
naționale sau prevederile administrative prevăd acest lucru, sau prin intermediul convențiilor 
colective sau a acordurilor încheiate între partenerii sociali, derogări de la această cerință, prin 
efectuarea unei ture de 24 de ore consecutive la locul de muncă, inclusiv în situația specifică a 
medicilor care prestează servicii medicale.

Astfel de derogări trebuie să îndeplinească o serie de condiții, inclusiv condiția conform 
căreia lucrătorilor care nu beneficiază de perioadele minime de repaus zilnic sau de o parte 
din acestea au dreptul la perioade de repaus compensatorii echivalente pentru orele de repaus 
zilnic pierdute (cu excepția situațiilor excepționale în care acest lucru este absolut imposibil), 
într-un interval de timp adecvat. 

Legislația națională și convenția colectivă a sectorului public menționate de către petiționar 
prevăd în egală măsură derogări de la perioada minimă de repaus zilnic, care ar permite 
solicitarea serviciilor unei medic timp de 24 de ore consecutive.

Este posibil ca derogările în cauză să nu respecte în totalitate prevederile Directivei privind 
timpul de lucru menționate mai sus. Comisia a primit deja câteva plângeri în acest sens și 
monitorizează îndeaproape situația. Aceasta își rezervă dreptul de a lua măsurile suplimentare 
corespunzătoare, în temeiul corespondenței suplimentare cu autoritățile naționale.

4. Răspunsul Comisiei, primit la 25 septembrie 2009

În luna mai 2008, Comisia a transmis o comunicare cu privire la prezenta petiție, conținând o
analiză juridică detaliată: comunicarea suplimentară respectivă se limitează la elementele 
adiționale care rezultă din informațiile suplimentare furnizate Parlamentului de către 
petiționar în ianuarie 2009 și în iunie 2009.

În sinteză, petiționarul a indicat deja că lucrează ca medic într-o clinică privată din Hesse, 
unde angajatorul acestuia îi cere să lucreze în schimburi de câte 24 de ore. Potrivit

                                               
1 În unele cazuri, 66 de ore.
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petiționarului, angajatorul său a invocat, în această privință, legislația națională1 și o convenție 
colectivă privind sectorul public2 care se aplicau spitalelor de stat din Hesse, dar nu și 
clinicilor private. Petiționarul a dorit să afle dacă acest fapt este compatibil cu Directiva 
privind timpul de lucru3.

Comunicarea Comisiei din mai 2008 a evidențiat faptul că aceasta nu poate oferi consultanță
cu privire la aplicarea legislației naționale sau a convențiilor colective în disputele care 
implică persoane private. Comisia este, în schimb, interesată dacă legislația națională sau 
acțiunile autorităților publice menționate de către petiționar îndeplinesc cerințele legislației 
comunitare.

Comunicarea a oferit explicații cu privire la cerințele relevante ale Directivei privind timpul 
de lucru, precum și dispozițiile relevante cuprinse în legislația națională și în convențiile 
colective privind sectorul public, menționate de către petiționar.

Aceasta a concluzionat că, în principiu, este posibil pe cale legală, în temeiul Directivei 
privind timpul de lucru, ca o persoană să lucreze în schimburi de câte 24 de ore, în cazul în 
care legislațiile naționale sau convențiile colective prevăd acest lucru, prin intermediul unei 
derogări de la cerințele directivei referitoare la perioada minimă de repaus zilnic. În schimb, 
aceste derogări trebuie să îndeplinească o serie de condiții, inclusiv dispoziția privind repausul 
compensatoriu echivalent într-un interval de timp adecvat. Legislația națională și convenția 
colectivă menționate de către petiționar prevăd într-adevăr o astfel de derogare, însă nu a 
reieșit în mod clar dacă derogarea îndeplinește pe deplin condițiile prevăzute de legislația 
comunitară. Acest lucru ar depinde de factori. precum acordurile privind asigurarea repausului 
compensatoriu echivalent, îndeplinirea la timp, modelul timpului de lucru și implicațiile 
acestuia pentru sănătatea și securitatea lucrătorilor, precum și dacă schimburile prelungite 
sunt absolut necesare pentru interesele protejate în temeiul derogării (de exemplu, necesitatea 
de continuitate a serviciilor medicale).

Petiționarul a oferit detalii suplimentare cu privire la cazul său în scrisorile acestuia din 
ianuarie 2009 și iunie 2009.

Scrisoarea din ianuarie descrie cadrul care reglementează condițiile de muncă ale 
petiționarului. El afirmă că acestea sunt guvernate de un Betriebsvereinbarung (acord între 
comitetul de întreprindere și conducerea la nivel de întreprindere), care a adoptat unele 
dispoziții ale convenției colective TV-Ärzte/VKA menționate de petiționar, însă acesta nu a 
adoptat dispozițiile referitoare la munca peste program și munca pe timp de noapte. 
(Dispozițiile prevăzute de TV-Ärzte/VKA citate de petiționar ca fiind adoptate de 
Betriebsvereinbarung includ o prevedere care permite utilizarea clauzei de excludere 
voluntară individuală în temeiul articolului 22 din directivă, prin intermediul unui 
consimțământ individual al lucrătorului în cauză în ceea ce privește orele de lucru
prelungite.).

                                               
1 Secțiunea 7 din Arbeitszeitgesetz sau Legea privind orele de lucru (AZG).
2 TV-Ärzte/VKA („Tarifvertrag- Ärzte/VKA”) - convenție colectivă din 17 august 2006 încheiată între 
Marburger Bund (uniunea medicilor) și asociația patronală municipală locală VKA.
3 Directiva 2003/88/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 4 noiembrie privind anumite 
aspecte ale organizării timpului de lucru, JO L 299, 18.11.2003
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Petiționarul a dorit să știe dacă un astfel de acord, care în opinia sa nu protejează suficient 
drepturile lucrătorilor, ar putea fi valabil încheiat de comitetul de întreprindere, în 
conformitate cu legea germană privind relațiile de muncă.

Scrisoarea din iunie 2009 conține un răspuns adresat petiționarului de către angajatorul 
acestuia. Din răspuns reiese că, în aprilie 2009, petiționarul și-a dat acordul scris, conform 
secțiunii 7 din Arbeitszeitgesetz (AZG), în privința orelor de muncă zilnice și săptămânale 
prelungite. El a precizat însă că acordul său era condiționat de o convenție colectivă care nu 
fusese încă semnată, se pare una încheiată între Marburger Bund (uniunea medicilor) și 
clinica privată la care a fost angajat. Angajatorul a afirmat că nu poate accepta un astfel de 
consimțământ condiționat drept consimțământ valabil: în cazul în care petiționarul urmează să 
fie înscris pe lista celor care urmează să efectueze servicii de gardă, acestea presupun un 
consimțământ care nu trebuie să fie supus acestei condiții. Ca bază a acestei abordări, 
angajatorul invocă secțiunea 7 din AZG coroborată cu acordul Betriebsvereinbarung al 
întreprinderii. Angajatorul adaugă faptul că petiționarul poate decide, la alegere, să nu acorde 
un consimțământ necondiționat. În acest caz, el nu va fi înscris pe lista celor care urmează să 
efectueze servicii de gardă și nu va fi dezavantajat pentru neacordarea consimțământului.

Comisia consideră că, pe baza informațiilor suplimentare furnizate de petiționar, prezenta 
petiție se referă în mod clar la o dispută care implică persoane private. Legea germană privind 
timpul de lucru (AZG) permite o derogare în cadrul convențiilor colective și, din afirmațiile 
petiționarului și ale angajatorului, reiese că, de fapt, normele de care se plânge acesta nu sunt 
cele prevăzute de convenția colectivă privind sectorul public, ci mai curând cele stabilite de 
un acord realizat la nivelul întreprinderii, între comitetul de întreprindere și conducerea unei 
clinici private. Verificarea conformității acestor norme cu legea germană privind relațiile de 
muncă sau chiar cu cerințele dreptului comunitar, este o chestiune care revine autorităților 
naționale.

În plus, informațiile oferite nu ne permit să concluzionăm dacă acordurile de muncă ale 
petiționarului în legătură cu perioadele minime de repaus sunt conforme cu cerințele minime 
prevăzute de Directiva privind timpul de lucru. După cum s-a indicat în comunicarea 
menționată anterior, Directiva privind timpul de lucru nu exclude, în principiu, lucrul în 
schimburi de câte 24 de ore, cu condiția să fie îndeplinite o serie de condiții. În cazul 
petiționarului, Comisia nu dispune de informații cu privire la aceste elemente și, în special, de 
informații privind totalul orelor lucrate, frecvența orelor de noapte, frecvența schimburilor 
prelungite, durata și regularitatea perioadelor de repaus compensatorii, modelul timpului de 
lucru, sau orice măsuri aferente necesare pentru monitorizarea și respectarea implicațiilor în 
materie de sănătate și siguranță.

De asemenea, reiese din informațiile furnizate că petiționarului i s-a solicitat consimțământul 
în ceea ce privește totalul orelor de lucru (inclusiv serviciul de gardă) care depășește fie limita 
zilnică a timpului de lucru conform legislației naționale, fie limita săptămânală a timpului de 
lucru, sau ambele. Un astfel de consimțământ ar putea implica depășirea limitei privind timpul 
de lucru în temeiul articolului 6 din Directiva privind timpul de lucru (48 de ore în medie pe 
săptămână), ceea ce ar însemna astfel o excludere voluntară individuală conform articolului 
22 din directivă. Cu toate acestea, AZG permite utilizarea clauzei de excludere voluntară 
individuală în Germania, în contextul unor servicii de gardă regulate atunci când convenția 
colectivă permite acest lucru, după cum pare să se întâmple în cazul de față. Mai mult, potrivit 
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informațiilor furnizate de petiționar, angajatorul său afirmă că el nu va fi înscris pe lista celor 
care urmează să efectueze servicii de gardă în cazul în care nu dorește să își dea acordul în 
acest sens și nici nu va fi dezavantajat pentru neacordarea consimțământului. Acest lucru pare 
să fie în conformitate cu cerințele articolului 22, în special, ale articolului 22 alineatul (1)
litera (b) din directivă.

Concluzii

Pe baza informațiilor furnizate de petiționar, Comisia consideră că petiția se referă în mod clar 
la o dispută care implică persoane private. Informațiile disponibile par să nu conțină niciun 
element care să conducă la concluzia, în acest moment, că Arbeitszeitsgesetz sau convenția 
colectivă privind sectorul public menționate de petiționar ar avea drept rezultat practici legate 
de timpul de lucru care sunt contrare legislației comunitare.


