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de lucru al funcționarilor germani

1. Rezumatul petiției

Petiționarul susține că transpunerea în legislația germană a Directivei 2003/88/CE privind 
anumite aspecte ale organizării timpului de lucru creează dezavantaje asupra funcționarilor 
care trebuie să facă naveta la serviciu pe distanțe mari. Petiționarul este ofițer de poliție și, în 
urma restructurărilor, în 1998 a fost transferat la un post aflat la circa 200 de kilometri de 
domiciliul său. În conformitate cu regimul actual de lucru, orele sale de program puteau fi 
planificate în așa fel încât avea suficient timp să călătorească. Odată cu noul regim, acest 
lucru nu mai este posibil, ceea ce duce la o presiune fizică și psihică ridicată. Regimul anterior 
era mai flexibil și satisfăcea atât interesele poliției, cât și nevoile sociale ale ofițerilor de 
poliție. Din motive financiare și sociale, schimbarea domiciliului nu este o opțiune, din cauza 
reorganizării pe care o implică și a vârstei petiționarului. Acesta susține că sunt posibile 
derogări de la prevederile directivei, dar acestea nu au fost preluate. Petiționarul cere 
explicații.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 9 aprilie 2009. Comisia a fost invitată să furnizeze informații [articolul 
202, alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 11 mai 2010

Petiționarul, ofițer în poliția federală, reclamă o modificare a legislației naționale germane,
operată în 2006, referitoare la timpul de lucru al funcționarilor publici federali (Verordnung 
über die Arbeitszeit der Beamtinnen und Beamten des Bundes - AZV) și introdusă ca urmare a 
transpunerii Directivei privind timpul de lucru (Directiva 2003/88/CE). Petiționarul susține că 
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noul regim aplicabil perioadelor de odihnă, prevăzut în AZV, are efecte nefaste asupra 
ofițerilor de poliție care lucrează în schimburi și fac naveta pe distanțe mari.

Petiționarul arată că, înaintea acestei modificări, el și colegii săi lucrau în mai multe 
schimburi consecutive (devreme/târziu/noaptea) combinate cu pauze de repaus zilnice a câte 8 
ore, urmate însă de o pauză mare de repaus, de cel puțin 48 de ore, care poate fi folosită 
pentru a călători acasă. Petiționarul spune că această formă de muncă în schimburi era în 
general convenabilă pentru lucrătorii în cauză, satisfăcea cerințele de serviciu ale forței de 
poliție și era benefică pentru nevoile sociale ale angajaților și pentru viața de familie. În 
prezent, AZV impune o perioadă zilnică minimă de repaus de 11 ore pentru fiecare perioadă 
de 24 de ore, fapt care, potrivit petiționarului, face imposibilă naveta și duce la o presiune 
fizică și psihică ridicată.

Petiționarul susține că, deși sunt posibile anumite excepții la dispozițiile Directivei, ele nu 
sunt aplicate. Comisia pentru petiții din cadrul Bundestag-ului german, care a transmis petiția 
Parlamentului European, precizează că, în conformitate cu articolul 17 alineatul (3) litera (c) 
din directivă, AZV prevede posibilitatea unor derogări de la perioada de repaus de 11 ore în 
cazul activităților care implică necesitatea continuității serviciilor sau a producției. Cu toate 
acestea, comisia recunoaște că această posibilitate nu se adaptează intereselor speciale ale 
navetiștilor pe distanțe mari care lucrează în schimburi.

Comisia pentru petiții din cadrul Bundestag-ului german susține că directiva nu prevede alte 
excepții care ar putea fi convenabile ofițerilor de poliție în cauză și, prin urmare, nu este 
posibilă o acțiune la nivel național. În schimb, potrivit comisiei, pentru a soluționa problema, 
este necesară o măsură corectivă la nivel european.

Comisia Europeană a avut deja posibilitatea de a comunica observațiile sale în legătură cu 
probleme similare, care au fost semnalate în petiția nr. 667/2006.

- Cerințele

Pentru a asigura sănătatea și securitatea lucrătorilor, Directiva privind timpul de lucru prevede
perioade minime de repaus zilnice și săptămânale. În temeiul articolului 3, 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. În conformitate cu articolul 5, 
statele membre se asigură, de asemenea, că orice lucrător beneficiază, săptămânal, de o 
perioadă minimă de repaus neîntrerupt de 24 de ore, la care se adaugă cele 11 ore de repaus 
zilnic. Articolul 5 prevede, în plus, că, în cazuri justificate datorită condițiilor obiective, 
tehnice sau de organizare a muncii, se poate stabili o perioadă minimă de repaus de 24 de ore
(fără cele 11 ore suplimentare menționate mai sus).

Directiva prevede, de asemenea, norme speciale pentru lucrătorii de noapte (inclusiv pentru 
lucrătorii care, foarte probabil, efectuează noaptea o anumită parte din timpul lor de lucru 
anual, astfel cum se definește în legislația națională sau în contractele colective). În
conformitate cu articolul 8, statele membre trebuie să ia măsurile necesare pentru ca timpul 
normal de lucru al lucrătorilor de noapte să nu depășească în medie opt ore pe parcursul unei 
perioade de 24 de ore.

- Dispoziții privind derogarea
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Pe de altă parte, directiva prevede, de asemenea, diferite forme de flexibilitate în ceea ce 
privește cerințele menționate mai sus.

De exemplu, se pot face derogări de la articolele 3, 5 și 8:

- în cazul în care locul de muncă al lucrătorului și domiciliul acestuia sunt la distanță unul de 
celălalt - articolul 17.3 litera (a)

- în cazul activităților de securitate și supraveghere care necesită prezența permanentă în 
scopul de a proteja bunuri și persoane - articolul 17.3 litera (b)

- în cazul activităților care implică nevoia de continuitate a serviciilor sau producției -
articolul 17.3 litera (c). 

De asemenea, se pot face derogări de la articolele 3 și 5:

- în cazul muncii în ture, de fiecare dată când lucrătorul schimbă tura și nu poate beneficia 
de perioade de repaus zilnic și săptămânal între sfârșitul unei ture și începutul următoarei -
articolul 17.4. litera (a).

- Condițiile de derogare

În conformitate cu articolul 17 alineatul (2), toate posibilitățile de derogare de mai sus se 
supun unei cerințe privind perioadele de repaus compensatorii. Aceasta înseamnă că atunci 
când un lucrător nu beneficiază, parțial sau total, de pauzele de odihnă minime zilnice sau 
săptămânale prevăzute de oricare din aceste derogări, trebuie să i se acorde perioadele 
echivalente de repaus compensatoriu (în afara cazurilor excepționale în care repausul 
compensatoriu nu este obiectiv posibil).

Curtea de Justiția a afirmat, în cauza Jaeger (C-151/02), că perioadele de repaus 
compensatorii echivalente în temeiul directivei trebuie să fie acordate în momentele imediat 
următoare perioadelor de lucru corespunzătoare. Astfel, în cazul în care (de exemplu) un 
lucrător beneficiază de o perioadă de repaus zilnic de numai 8 ore conform uneia dintre 
derogări, orele rămase din perioada minimă cerută de 11 ore ar trebui acordate în următoarele
24 de ore.

Ar trebui menționat faptul că, în 2004, Comisia a făcut o propunere legislativă1 în vederea 
modificării Directivei privind timpul de lucru, prin stabilirea unei serii de modificări 
echilibrate aduse la normele existente. Un element al propunerii respective prevedea că 
repausul compensatoriu nu ar trebui acordat în perioada imediat următoare, ci „în cursul unui 
interval de timp rezonabil”, care urmează să fie determinat prin legislația națională, printr-o 
convenție colectivă sau printr-un acord încheiat între partenerii sociali. Totuși, în aprilie 2009, 
Consiliul și Parlamentul au concluzionat că nu pot ajunge la un acord cu privire la propunerea 
respectivă, în ciuda a două lecturi și a unui proces de conciliere. În consecință, propunerea a 
căzut și, prin urmare, interpretarea oferită de Curtea de Justiție în cauza Jaeger se aplică în 
continuare.

                                               
1 Propunere inițială COM (2004) 607; revizuită după avizul Parlamentului European, COM (2005) 246.
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- Libertatea de decizie a statelor membre

Desigur, faptul că o directivă prevede posibilități de derogare nu înseamnă că statele membre 
sunt obligate să aplice una sau toate derogările respective. Această chestiune intră în 
competența autorităților naționale.

Concluzii

Din informațiile disponibile, nu reiese că măsura națională contestată ar fi contrară dreptului 
comunitar.

Cu siguranță, este posibil ca, în temeiul Directivei privind timpul de lucru, să se acorde 
flexibilitate în ceea ce privește atât programarea pauzelor de odihnă zilnice minime, cât și 
durata perioadelor de repaus zilnice pentru lucrătorii de noapte; de exemplu, atunci când 
lucrătorii locuiesc la mare distanță de locul lor de muncă.

Cu toate acestea, faptul că o directivă prevede posibilități de derogare nu înseamnă că statele 
membre sunt obligate să aplice una sau toate derogările respective. În condițiile în care 
cerințele juridice minime ale directivei sunt îndeplinite efectiv, este de competența 
autorităților naționale să decidă exact modul în care o directivă ar trebui transpusă în practică. 
Comisia a evidențiat în repetate rânduri importanța pe care o acordă concilierii vieții de 
familie cu cea profesională, însă Directiva privind timpul de lucru nu conține cerințe juridice 
în această privință.

Petiția de față se referă la chestiuni care sunt de competența autorităților naționale.


