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1 Fosta Directivă 93/104/CE, în prezent Directiva 2003/88/CE a Parlamentului European �i a Consiliului din 
4 noiembrie 2003 privind anumite aspecte ale organizării timpului de lucru, JO L 299, 18.11.2003, p. 9.
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Comisia pentru peti�ii

19.2.2010

COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Peti�ia nr. 1616/2008, adresată de Dominique Achispon, de na�ionalitate 
franceză, în numele National Police Officers' Union (SNOP), înso�ită de 
semnături, privind orele de lucru ale ofi�erilor de poli�ie 

1. Rezumatul peti�iei

Peti�ionarul afirmă că, având în vedere modificările introduse la 1 aprilie 2008 în ceea ce 
prive�te ocuparea for�ei de muncă a func�ionarilor din poli�ia na�ională, normele în 
vigoare în Fran�a au încălcat Directiva 2003/88/CE a Parlamentului European �i a 
Consiliului din 4 noiembrie 2003 privind anumite aspecte ale organizării timpului de lucru. 
Începând cu data men�ionată mai sus, nu au existat restric�ii legale privind timpul de lucru, 
indiferent dacă acesta este calculat în termeni de săptămâni, luni sau ani. Acest lucru afectează
sănătatea �i securitatea lucrătorilor în cauză. Semnatarii fac apel la legisla�ia franceză
privind orele de lucru ale ofi�erilor de poli�ie pentru a se conforma cu Directiva 
2003/88/CE.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 20 martie 2009. Comisia a fost invitată să furnizeze informa�ii 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 19 februarie 2010

Peti�ionarul consideră că legisla�ia din Fran�a care reglementează timpul de lucru al 
anumitor ofi�eri („corpul de comandă”) din Poli�ia Na�ională nu respectă prevederile 
Directivei privind timpul de lucru1. 
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2 În Fran�a, Poli�ia Na�ională este for�a de poli�ie na�ională responsabilă pentru combaterea crimei 
�i men�inerea legii �i ordinii în zonele urbane, în timp ce jandarmeria este for�a na�ională cu 
responsabilită�i echivalente în zonele rurale, ambele fiind subordonate Ministerului Internelor. 
3 Articolul 1 alineatul (3) din Directiva privind timpul de lucru prevede că directiva se aplică „tuturor 
sectoarelor de activitate, private sau publice, în sensul articolului 2 din Directiva 89/391/CEE” (Directiva-cadru 
privind securitatea �i sănătatea).
4 Această excep�ie, prevăzută la articolul 2 alineatul (2) din Directiva-cadru privind securitatea �i sănătatea, 
se aplică, de asemenea, domeniului de aplicare al Directivei privind timpul de lucru, în temeiul dispozi�iilor 
citate în nota de subsol precedentă. 
5 A se vedea, de exemplu, hotărârea din 5 octombrie 2004, Pfeiffer, C-398/01 (serviciile de urgen�ă); hot
ărârea Cur�ii de Justi�ie din 14 iulie 2005, Personalrat der Feuerwehr Hamburg, C-52/04 (pompierii din 
serviciul public). 
6 Hotărârea din 12 ianuarie 2006, Comisia/Spania, C-132/04 (privind aplicarea Directivei-cadru privind săn

În particular, peti�ionarul se referă la modificările aduse legisla�iei �i practicii na�ionale 
care au intrat în vigoare în aprilie 2008. În peti�ie se precizează că esen�a acestor modificări 
o constituie faptul că orele suplimentare pe care ace�ti ofi�eri trebuie să le lucreze:
- nu sunt înregistrate sau măsurate;
- deseori, nu sunt compensate cu perioade de repaus compensatorii echivalente;
- nu li se garantează o plată la tarife de ore suplimentare.

În conformitate cu Directiva privind timpul de lucru, statele membre asigură, în interesul 
securită�ii �i sănătă�ii lucrătorilor, faptul că: 
- fiecare lucrător are dreptul la o limitare a timpului de lucru săptămânal;
- timpul de lucru săptămânal (inclusiv eventualele ore suplimentare) nu ar trebui să depă�easc
ă, în medie, 48 de ore; 
- fiecare lucrător are dreptul la anumite perioade minime de repaus zilnic �i săptămânal. 

Directiva prevede, de asemenea, unele derogări �i excep�ii de la aceste cerin�e, care sunt 
analizate mai amănun�it în cele ce urmează.

Comentariile Comisiei cu privire la peti�ie

a) Aplicarea Directivei în cazul for�elor de poli�ie na�ionale

Peti�ia se referă la condi�iile de lucru ale anumitor ofi�eri din Poli�ia Na�ională2, care 
este o for�ă armată civilă ce face parte din serviciul public francez.

Directiva privind timpul de lucru prevede în mod clar faptul că se aplică sectorului public3. 
Există o excep�ie limitată privind anumite activită�i poli�iene�ti: 

„Prezenta directivă nu este aplicabilă atunci când caracteristici inerente anumitor activită�i 
specifice din domeniul administra�iei publice, cum ar fi for�ele armate sau poli�ia, sau 
anumitor activită�i specifice din domeniul serviciilor de protec�ie civilă sunt, în mod 
inevitabil, în contradic�ie cu dispozi�iile acesteia. 
În acest caz, trebuie asigurate securitatea �i sănătatea lucrătorilor, �inându-se cont, pe cât 
posibil, de obiectivele prezentei directive.”4

Cu toate acestea, într-o serie de cauze referitoare la for�ele de securitate �i urgen�ă din 
cadrul serviciului public5, printre care o cauză privind o for�ă de poli�ie militară6, Curtea de 
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ătatea �i securitatea în cazul „Guardia Civil” din Spania).
7 Comisia/Spania, punctul 23; Feuerwehr Hamburg, punctul 42. 
8 Comisia/Spania, punctul 25; Feuerwehr Hamburg, punctul 52. 
9 Feuerwehr Hamburg, punctele 53 �i 54.
10 Feuerwehr Hamburg, punctul 56. 
11 Hotărârea din 12 noiembrie 1996, Regatul Unit/Consiliul UE, C-84/94, Rep., 1996, I-05755
12 În urma hotărârilor Cur�ii de Justi�ie, timpul de lucru în acest context include întregul timp de gardă
petrecut la locul de muncă. 

Justi�ie a subliniat că această excep�ie ar trebui interpretată în mod restrictiv �i că este 
„limitată la ceea ce este strict necesar pentru a apăra interesele pe care le permite statelor 
membre să le protejeze”7.

În opinia Cur�ii, interpretarea corectă este aceea că activită�ile „normale” ale acestor 
servicii, inclusiv ale serviciilor de poli�ie, se încadrează în continuare în domeniul de aplicare 
a directivelor respective. Acest lucru se aplică chiar �i atunci când serviciul în cauză „trebuie 
să facă fa�ă unor evenimente care, prin defini�ie, sunt imprevizibile”, de vreme ce „activit
ă�ile pe care le desfă�oară în condi�ii normale [...] pot, cu toate acestea, să fie 
organizate în avans, inclusiv [...] orele de lucru ale personalului său �i prevenirea riscurilor 
pentru securitate �i sănătate”8.

Prin urmare, excep�ia trebuie în�eleasă ca referindu-se numai la „evenimente excep
�ionale, în care punerea în aplicare propriu-zisă a măsurilor menite să apere popula�ia în 
situa�ii în care comunitatea în ansamblul ei este într-un pericol mare presupune ca 
personalul implicat într-o situa�ie de acest gen să acorde o prioritate absolută obiectivului 
măsurilor respective astfel încât acesta să poată fi îndeplinit. Acest lucru trebuie să se 
întâmple în cazul dezastrelor naturale sau tehnologice, al atacurilor, al accidentelor grave 
sau al unor evenimente similare, ale căror gravitate �i intensitate necesită adoptarea unor 
măsuri indispensabile pentru protec�ia vie�ii, sănătă�ii �i securită�ii comunită�ii în 
ansamblul ei, măsuri a căror punere în aplicare corectă ar fi pusă în pericol dacă s-ar 
respecta toate normele prevăzute în [Directiva-cadru privind securitatea �i sănătatea �i 
Directiva privind timpul de lucru]”9. Curtea a subliniat că, „chiar �i în circumstan�e excep
�ionale, articolul 2 alineatul (2) al doilea paragraf din Directiva 89/391/CEE prevede ca 
activită�ile responsabile să asigure securitatea �i sănătatea lucrătorilor «pe cât 
posibil»”10.

În consecin�ă, organizarea normală a timpului de lucru în cadrul for�elor de poli�ie na
�ionale se încadrează în domeniul de aplicare a Directivei privind timpul de lucru.

b) Limitele timpului de lucru: cerin�ele Directivei

Directiva privind timpul de lucru a fost adoptată de Parlamentul European �i Consiliu în 
conformitate cu articolul 137 alineatul (2) din Tratatul de instituire a Comunită�ii Europene, 
care prevede ca măsurile comunitare să îmbunătă�ească mediul de lucru apărând securitatea 
�i sănătatea lucrătorilor11. 
Principalul obiectiv al Directivei este să stabilească cerin�e minime de securitate �i sănătate 
pentru organizarea timpului de lucru12.

Articolul 6 din Directiva privind timpul de lucru prevede: 
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13 Pfeiffer, punctul 100; Dellas, punctul 49; Vorel, punctul 23. 
14 Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene, JO C 364, 2000, p. 1. 
15 Pfeiffer, punctul 106. 

„Statele membre iau măsurile necesare pentru ca, în func�ie de necesită�ile de protec�ie 
a sănătă�ii �i securită�ii lucrătorilor:
(a) timpul de lucru săptămânal să fie limitat prin acte cu putere de lege �i acte 
administrative sau prin conven�ii colective sau acorduri încheiate între partenerii sociali; 
(b) timpul mediu de lucru pentru fiecare perioadă de �apte zile, inclusiv orele suplimentare, 
să nu depă�ească 48 de ore.” 

Curtea de Justi�ie a sus�inut în mod repetat că, „având în vedere atât dispozi�iile 
articolului 6 alineatul (2) [...], cât �i obiectivul �i sistemul care stau la baza directivei, 
limita maximă de 48 de ore a timpului de lucru săptămânal mediu, inclusiv orele 
suplimentare, constituie o normă a legisla�iei sociale comunitare deosebit de importantă de 
care trebuie să beneficieze fiecare lucrător, deoarece este o cerin�ă minimă necesară pentru 
asigurarea sănătă�ii �i securită�ii sale”13.

În mod similar, Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene prevede, la articolul 31 
alineatul (2), că „orice lucrător are dreptul la o limitare a duratei maxime de muncă [...]”14.

Curtea a arătat, de asemenea, că articolul 6 alineatul (2) „îndepline�te toate condi�iile 
necesare pentru a produce efecte directe”15. În consecin�ă, el acordă persoanelor un drept în 
temeiul legisla�iei comunitare, al cărui nivel minim de protec�ie poate fi utilizat împotriva 
autorită�ilor publice. 

c) Limitele timpului de lucru: pozi�ia în temeiul legisla�iei na�ionale astfel cum este 
prezentată de peti�ionar

În rezumat, peti�ionarul prezintă, după cum urmează, pozi�ia în temeiul legisla�iei na
�ionale privind limitele timpului de lucru în cazul corpului de comandă al Poli�iei Na
�ionale.

Decretul nr. 2000-815 din 25 august 2000 privind timpul de lucru în serviciul public (inclusiv 
în Poli�ia Na�ională) prevede, la articolul 3 alineatul (1), că timpul de lucru săptămânal, 
inclusiv eventualele ore suplimentare, nu pot depă�i 48 de ore într-o săptămână sau 44 de ore 
pe săptămână raportat la o perioadă de douăsprezece săptămâni consecutive. (Aceste limite 
sunt cu mult sub limita de 48 de ore pe săptămână a duratei medie, inclusiv orele suplimentare, 
prevăzută de directivă.)

Cu toate acestea, articolul 3 alineatul (2) din Decretul nr. 2000-815 prevede derogări de la 
aceste limite, în serviciile publice în care trebuie asigurat în permanen�ă personal pentru a 
asigura protec�ia persoanelor �i bunurilor. În cazul Poli�iei Na�ionale, articolul 1 din 
Decretul nr. 2002-1279 din 23 octombrie 2002 prevede în mod expres asemenea derogări în 
ceea ce prive�te ofi�erii activi ale căror sarcini în materie de pace �i securitate publică, 
informare sau func�ii poli�iene�ti judiciare impun acest lucru. 

Există, apoi, diferite măsuri juridice care prevăd ca orele suplimentare să fie compensate, fie 
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16 Se pare că prin perioadă de repaus egală trebuie să în�elegem o oră de repaus compensatorie pentru fiecare 
oră suplimentară lucrată, în timp ce prin perioadă de repaus compensatorie echivalentă trebuie să în�elegem c
ă o oră suplimentară care atrage, de exemplu, un tarif de plată a orelor suplimentare de 150% ar putea fi 
compensată cu o perioadă de repaus compensatorie de o oră�i jumătate. 
17 În conformitate cu regulamentul general de organizare a activită�ii Poli�iei Na�ionale (hotărârea 
Ministerului Internelor din 6 iunie 2006, modificată ulterior prin hotărârea din 30 ianuarie 2008). Hotărârea 
din 2006 se referă, de asemenea, la Decretul nr. 2000-194, care stabile�te detalii privind tariful de plată a 
orelor suplimentare.
18 Prin hotărârea din 15 aprilie 2008, de modificare a hotărârii din 6 iunie 2006, precum �i prin recomandarea 
NOR INTC0800092C din 17 aprilie 2008, de completare �i înlocuire par�ială a normelor prevăzute într-o 
recomandare anterioară din 18 octombrie 2002 INTC0200190C privind organizarea muncii în cadrul Poli�iei 
Na�ionale.

prin acordarea unor perioade de timp libere compensatorii, fie prin plata unor sume. În ceea ce 
prive�te serviciul public în general, articolul 4 din Decretul nr. 2000-815 prevede:

„pentru agen�ii în cazul cărora se aplică un regim de decontare orară a orelor 
suplimentare, acestea sunt luate în considerare de îndată ce are loc o depă�ire a limitelor 
orare definite prin ciclul de muncă. Ele fac obiectul unei compensări orare într-un termen 
stabilit prin hotărâre [...]. În caz contrar, ele sunt indemnizate”.

În cazul specific al Poli�iei Na�ionale, articolele 2 �i 7 din Decretul nr. 2002-1279 prevede 
că orele suplimentare lucrate de ofi�erii de poli�ie sunt compensate, fie prin plata orelor 
suplimentare („compensation indemnitaire”), fie prin acordarea unei perioade de repaus 
compensatorii echivalente16. O hotărâre din iunie 2006 stabile�te norme de compensare 
detaliate17. Ea prevede, de asemenea, că persoanele cu func�ii de conducere din Poli�ia Na
�ională („corpul de concepere �i direc�ie”) sunt excluse de la acest tip de compensare. Cu 
toate acestea, corpul de comandă nu a fost exclus �i a beneficiat de aceste forme de 
compensare.

Peti�ionarii reclamă faptul că, în aprilie 200818, Ministerul Internelor a modificat normele 
astfel încât, începând cu 1 aprilie 2008, corpul de comandă nu mai are dreptul la plata orelor 
suplimentare sau la compensarea prin perioade de repaus pentru mare parte a orelor 
suplimentare efectuate.

În peti�ie se vorbe�te despre faptul că, în conformitate cu Decretul nr. 2000-815 privind 
timpul de lucru în serviciul public, timpul de lucru al ofi�erilor de poli�ie a fost organizat în 
conformitate cu unul din următoarele două regimuri: un regim al „articolului 10”, în cadrul c
ăruia ofi�erul î�i gestionează timpul în mod autonom, sau un regim al „articolului 4”, în 
cadrul căruia ofi�erul lucrează în ture fixe �i trebuie să facă un decont al timpului său de 
lucru. Peti�ia precizează că circa 96% din ofi�erii de poli�ie lucrează în conformitate cu cel 
de-al doilea regim.

Hotărârea din 15 aprilie 2008 �i recomandarea din 17 aprilie 2008 prevăd norme care le 
înlocuiesc pe cele aplicate anterior pentru compensarea orelor suplimentare lucrate de corpul 
de comandă:

- ofi�erii care trebuie să asigure permanen�ă (tură continuă) în afara orelor de lucru normale 
(noaptea, de sărbători, în timpul orelor de repaus compensatorii sau duminica) au dreptul la 
compensare cu timp liber. Durata timpului liber compensatoriu este egală cu durata fixată în 
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19 A�teptarea („astreinte”) se referă la perioada în care lucrătorului i se cere să rămână disponibil pentru a 
lucra, dacă va fi chemat, dar în care poate rămâne într-un loc la propria alegere până în momentul chemării. În 
cauza SIMAP, Curtea de Justi�ie a declarat că perioadele de a�teptare în care un lucrător trebuie să rămână
la dispozi�ie la locul de muncă trebuie considerate în întregime ca timp de lucru în conformitate cu directiva; 
cu toate acestea, perioadele de gardă în care lucrătorul poate alege unde să stea până în momentul chemării nu 
trebuie considerate în întregime timp de lucru. În cel de-al doilea caz, numai orele legate de furnizarea reală a 
serviciilor în urma unei chemări trebuie considerate timp de lucru. 
20 Decretul nr. 2000-815 privind serviciul public, aplicat în cazul Poli�iei Na�ionale prin hotărârea din 3 mai 
2002.

mod oficial a permanen�ei, dar orele care depă�esc această durată nu sunt compensate cu 
timp liber sau plătite;

- ofi�erii cărora li se cere să lucreze în afara orelor normale de lucru („rappel de service”) nu 
au dreptul la nicio compensare cu timp liber sau la plata orelor suplimentare efectuate astfel;

- ofi�erii care fac ore suplimentare rămânând după programul lor de lucru stabilit sau 
perioada de prezen�ă („dépassement horaire de la journée de travail ou de vacation”) nu au 
dreptul la nicio compensare cu timp liber sau la plata orelor suplimentare efectuate astfel;

- ofi�erii cărora li se cere să rămână în a�teptare („astreinte”)19 au, în general, dreptul la plat
ă pentru perioada de a�teptare. Compensarea cu timp liber poate fi o alternativă, în func�ie 
de buget. Compensarea cu timp liber poate fi un număr (fix) de ore („compensation horaire”) 
sau poate fi o perioadă de repaus compensatorie („repos compensateur”). Totu�i, ofi�erii 
care primesc o aloca�ie de serviciu („allocation de service”) sau o subven�ie pentru locuin�
ă („concession de logement”) nu au dreptul la plata pentru perioada de a�teptare (nu se 
precizează în mod specific dacă ace�ti ofi�eri au atunci dreptul, în loc, la compensare cu 
timp liber).

În plus, peti�ia sus�ine că modificările din 2008 au făcut ca ofi�erilor să le fie mai greu să
ia perioadele de repaus compensatorii la care au dreptul prin schimbarea perioadei în care 
perioada de repaus compensatorie poate fi luată. Anterior, perioadele de repaus compensatorii 
trebuiau luate toate în cursul anului calendaristic în care erau dobândite aceste drepturi; dacă
acest lucru nu era posibil din cauza obliga�iilor de serviciu, ele deveneau restante20. Totu�i, 
hotărârea din 15 aprilie 2008 exclude corpurile de comandă de la această regulă. Pentru ace
�ti ofi�eri, drepturile la perioade de repaus compensatorii pot fi luate acum în termen de 
�apte zile sau [dacă obliga�iile de lucru („nécessités de service”) nu permit acest lucru] în 
termen de maximum opt săptămâni. Perioadele de repaus compensatorii care nu sunt luate în 
acest termen de maximum opt săptămâni se pierd.

Ar trebui, totu�i, remarcat faptul că dispozi�iile relevante din hotărârea �i recomandarea 
din 2008 se referă, de asemenea, la drepturile în temeiul sistemelor ARTT (timp flexibil) �i al 
contului de economii timp („compte épargne-temps”), care, aparent, nu sunt afectate de aceste 
modificări. Din peti�ie nu reiese cu claritate felul în care aceste sisteme func�ionează în ceea 
cea prive�te sarcinile privind orele de lucru ale peti�ionarilor �i ar fi util să se furnizeze mai 
multe informa�ii în această privin�ă.

Peti�ionarul sus�ine că, efectiv, corpul de comandă este obligat acum să presteze ore 
suplimentare în conformitate cu necesită�ile serviciului, fără să existe vreo limită a numărului 



CM\805885RO.doc 7/10 PE439.187v01-00

RO

21 Celelalte grupuri men�ionate la articolul 17 alineatul (1) (lucrătorii din cadrul asocia�iilor familiale �i 
care oficiază ceremonii religioase) nu prezintă nicio relevan�ă pentru peti�ie. 

total de ore (ore suplimentare incluse) care pot fi lucrate �i fără să existe vreo cerin�ă ca 
orele suplimentare să fie compensate cu perioade de repaus echivalente, în condi�ii care fac 
dificilă luarea efectivă, în practică, a drepturilor la perioade de repaus compensatorii.

Peti�ia precizează, în plus, că, în urma modificărilor legisla�iei na�ionale, orele de lucru 
suplimentare ale corpului de comandă nu mai sunt înregistrate sau calculate de către Poli�ia 
Na�ională. Ea face trimitere la scrisori ale directorului general al Poli�iei Na�ionale, din 
16 aprilie 2008 �i 14 august 2008, care par să confirme că despre aceasta este vorba în cazul 
de fa�ă. Peti�ia sus�ine că această abordare face imposibilă verificarea timpului de lucru 
real al corpului de comandă în scopuri de sănătate �i securitate.

Ea afirmă că, în urma acestor modificări aduse legisla�iei na�ionale, legisla�ia franceză nu 
mai respectă cerin�ele Directivei privind limitele timpului de lucru în ceea ce prive�te corpul 
de comandă al Poli�iei Na�ionale.

d) Aplicabilitatea derogărilor prevăzute de Directiva privind timpul de lucru 

Directiva privind timpul de lucru permite două derogări posibile de la limita impusă timpului de 
lucru prevăzută la articolul 6. Derogarea de la articolul 22 (a�a-zisa „op�iune de 
neaplicare”) nu pare să fie relevantă în acest caz, întrucât, în conformitate cu informa�iile 
aflate la dispozi�ia Comisiei, Fran�a nu prevede utilizarea ei în cazul for�elor de poli�ie 
�i securitate na�ionale. Cealaltă dispozi�ie relevantă, de la articolul 17 alineatul (1) din 
directivă, prevede: 

„Articolul 17

Derogări

(1) �inând cont de principiile generale de protec�ie a securită�ii �i sănătă�ii lucr
ătorilor, statele membre pot deroga de la articolele 3-6, 8 �i 16 atunci când, pe baza 
caracteristicilor specifice ale activită�ii exercitate, durata timpului de lucru nu este m
ăsurată�i predeterminată sau poate fi determinată de lucrătorii în�i�i, în special în 
cazul:

(a) directorilor executivi sau al altor persoane cu puteri decizionale autonome; [...]”21

Această dispozi�ie a fost luată în considerare în cauza C-484/04, Comisia/Regatul Unit, în 
care Curtea de Justi�ie a precizat (punctele 16-21) că normele na�ionale de aplicare a derog
ării de la articolul 17 alineatul (1) în cazul lucrătorilor a căror muncă este par�ial măsurată
sau doar par�ial determinată de lucrătorii în�i�i au depă�it ceea ce era permis în temeiul 
directivei. 

Este relevant să se men�ioneze, de asemenea, observa�iile în aceea�i cauză ale avocatului 
general Kokott, al cărui aviz a subliniat (punctele 29-31) faptul că, având în vedere importan
�a normelor sociale prevăzute de Directiva privind timpul de lucru, această derogare ar trebui 
interpretată într-un sens restrâns �i într-un mod care să �ină cont de obiectivul general al 
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22 Decretul nr. 2005-716 (privind statutul special al corpului de comandă al Poli�iei Na�ionale), care este 
men�ionat la pagina 5 din anexa VI la peti�ie, prevede, la articolul 3, faptul că corpul de comandă al Poli
�iei Na�ionale este compus din trei grade specifice: locotenent de poli�ie, căpitan de poli�ie �i 
comandant de poli�ie. Totu�i, ar trebui precizat că, în conformitate cu site-ul internet oficial al Ministerului 
Internelor din Fran�a, Poli�ia Na�ională cuprinde, de asemenea, un corp de concep�ie �i direc�ie, 
compus din ofi�eri cu grade superioare, precum comisari de poli�ie �i comisari de divizie, care îndeplinesc 
func�iile de gestionare strategice.

directivei, de protejare a securită�ii �i sănătă�ii lucrătorilor. 

Modificările legislative men�ionate în peti�ie se încadrează într-o reformă generală a Poli
�iei Na�ionale care se referă la crearea unui „regime d' emploi cadre” (condi�ii de angajare 
pentru directorii executivi) în cazul corpului de comandă. Scrisoarea directorului general al 
Poli�iei Na�ionale din 14 august 2008, de exemplu, prevede faptul că, de vreme ce membrii 
corpului de comandă sunt considera�i acum directori executivi, ace�ti ofi�eri ar trebui să
poată să-�i organizeze propriul timp de lucru într-un mod care să evite depă�irea repetată a 
zilei de lucru medii. 

Este totu�i relevant să se precizeze faptul că corpul de comandă al Poli�iei Na�ionale pare 
să se refere exclusiv la ofi�erii de poli�ie de la nivelurile inferior �i mediu22. Trebuie, de 
asemenea, să se �ină cont de necesitatea repetată a efectuării de ore suplimentare care poate 
rezulta din misiunile importante încredin�ate serviciilor de poli�ie na�ionale, precum �i de 
gama de necesită�i de lucru suplimentar care apar în practică, men�ionate în peti�ie.

Nu este pe deplin clar dacă ofi�erii de la acest nivel s-ar bucura, în practică, de o autonomie 
reală�i efectivă asupra duratei �i organizării propriului timp de lucru. De asemenea, trebuie 
văzut dacă ace�ti ofi�eri, în măsura în care î�i pot stabili în mod liber timpul de lucru, pot 
face acest lucru pentru întregul timp de lucru sau numai pentru o parte din acesta.

În plus, chiar dacă corpul de comandă s-ar bucura de suficientă autonomie pentru a se încadra 
în domeniul de aplicare a derogării de la articolul 17 alineatul (1), apare întrebarea dacă
modificările aduse legisla�iei na�ionale în 2008 înseamnă, pe ansamblu, o reducere a 
nivelului de protec�ie care se aplica anterior în cazul acestor lucrători.

e) Aplicarea Directivei în cazul plă�ii orelor suplimentare 

Peti�ia reclamă faptul că, în urma modificărilor aduse legisla�iei na�ionale, pe care le 
descrie în mod detaliat, membrii corpului de comandă nu mai au dreptul, începând cu 1 aprilie 
2008, la plata orelor suplimentare la tariful de plată a orelor suplimentare, care pot fi plătite la 
tarife fixe situate sub tariful normal practicat pentru orele de lucru obi�nuite.

Totu�i, ar trebui precizat că Directiva privind timpul de lucru nu con�ine nicio dispozi�ie 
cu privire la remunerare (tarife de plată sau plată a orelor suplimentare), cu excep�ia cerin
�ei ca concediul anual să fie plătit la tariful normal de remunerare a lucrătorului (care este 
menită să asigure faptul că lucrătorul poate, din punct de vedere financiar, să se bucure în 
întregime de drepturile la concediul anual).

În conformitate cu afirma�iile Cur�ii de Justi�ie în cauza Dellas: 
„Trebuie subliniat de la bun început că, a�a cum reiese din obiectivul �i formularea 
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23 Dellas, punctele 38-39; de asemenea, hotărârea Cur�ii din 11 ianuarie 2007, Vorel, C-437/05, 
punctele 32 �i 35. 

propriu-zisă a dispozi�iilor sale, [Directiva privind timpul de lucru] nu se aplică în cazul 
remunerării lucrătorilor. Mai mult decât atât, această interpretare rezultă fără niciun dubiu 
din articolul 137 alineatul (6) din Tratatul CE, care prevede că cerin�ele minime pe care 
Consiliul Uniunii Europene le poate adopta prin intermediul unor directive menite să asigure 
protec�ia securită�ii �i sănătă�ii lucrătorilor nu se pot aplica în cazul plă�ii.”23

Prin urmare, o practică na�ională în temeiul căreia orele suplimentare sunt plătite în mod 
diferit de orele de lucru normale sau nu sunt plătite la tarife de plată a orelor suplimentare nu 
pare să se încadreze în domeniul de aplicare a Directivei privind timpul de lucru. Această
chestiune este reglementată de legisla�ia na�ională. 

Concluzii

Chestiunile semnalate în peti�ie privind tarifele de plată a orelor suplimentare par să se 
încadreze în afara domeniului de aplicare a Directivei privind timpul de lucru. 

Totu�i, chestiunile semnalate în peti�ie privind durata timpului de lucru general al ofi�erilor 
de poli�ie par să pună sub semnul întrebării compatibilitatea legisla�iei na�ionale care 
reglementează timpul de lucru în cadrul corpului de comandă al Poli�iei Na�ionale cu 
dispozi�iile articolului 6 din Directiva privind timpul de lucru. 

Având în vedere modificările aduse legisla�iei �i practicii na�ionale men�ionate în peti
�ie, nu este clar dacă timpul de lucru săptămânal (inclusiv orele suplimentare) al acestor lucr
ători este supus unei limite efective sau dacă poate depă�i limita maximă de 48 de ore pe săpt
ămână în medie (inclusiv orele suplimentare).

Nu este clar nici dacă lucrătorii în cauză s-ar încadra în domeniul de aplicare a derogărilor 
existente, în special a celor prevăzute la articolul 17 alineatul (1) din directivă.

Comisia ar dori să asculte mai întâi explica�iile autorită�ilor na�ionale cu privire la 
punctele men�ionate mai sus.

Comisia a înregistrat o plângere, bazată pe această peti�ie, conform căreia legisla�ia francez
ă care reglementează timpul de lucru al ofi�erilor cu grade de nivel mediu (corpul de 
comandament) din for�a de poli�ie na�ională din zonele urbane (Poli�ia Na�ională) nu 
respectă Directiva privind timpul de lucru (Directiva 2003/88/CE). 

Serviciile Comisiei se vor adresa în scris autorită�ilor na�ionale pentru a le cere explica�ii 
cu privire la modul în care consideră că legisla�ia în cauză realizează o transpunere corectă a 
directivei. Comisia va informa Comisia pentru peti�ii cu privire la cursul dat acestei peti�ii. 


