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Ref.: Petiția nr. 0074/2010 , adresată de Jean Pirotte, de cetățenie belgiană, în 
numele federației FISP-IFOD (Fédération inter catégorielle des services 
publics), privind presupusele încălcări de către Belgia ale 
Directivei 2003/88/CE privind anumite aspecte ale organizării timpului de 
lucru

1. Rezumatul petiției

Petiționarul solicită Parlamentului European să determine Comisia să ia măsuri urgente 
împotriva Belgiei cu privire la neaplicarea de către aceasta a Directivei 2003/88/CE privind 
anumite aspecte ale organizării timpului de lucru în cazul pompierilor. Potrivit petiționarului, 
pompierii trebuie să fie disponibili 168 de ore pe săptămână. Pe parcursul acestor ore, aceștia 
sunt la dispoziția angajatorului, însă nu sunt plătiți decât dacă sunt solicitați să intervină. 
Petiționarul subliniază faptul că mai multe persoane au depus plângeri individuale în fața 
instanțelor belgiene și denunță neaplicarea directivei de către autorități.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 27 aprilie 2010. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 6 mai 2011

Petiționarul susține că, în pofida dispozițiilor Directivei privind timpul de lucru 
(Directiva 2003/88/CE, fosta Directivă 93/104/CE), pompierii voluntari din Belgia pot 
acumula în fiecare lună câte 168 de ore de serviciu permanent într-o săptămână.

La ședința Comisiei pentru petiții din 1 decembrie 2010, Comisia Europeană a explicat că, în 
acest caz, contextul faptic nu era clar, prin urmare, stabilirea măsurii în care legea UE se 
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aplică era dificilă. În consecință, petiționarul a furnizat unele informații suplimentare și a 
depus la Comisia pentru petiții o hotărâre a Tribunalului Civil de Primă Instanță din Dinant 
(Belgia), pronunțată la 13 ianuarie 2011, în procedurile dintre anumiți pompieri voluntari și 
primăria orașului Couvin. Instanța a hotărât ca pompierii voluntari să fie considerați drept 
lucrători ai autorităților orașului Couvin, iar serviciul lor permanent asigurat de acasă să fie 
luat în considerare și plătit ca și timp de lucru.

Instanța națională a făcut trimitere la Directiva 93/104/CE (în prezent Directiva 2003/88/CE) 
atât în decizia privind încadrarea în muncă a pompierilor voluntari în conformitate cu 
legislația națională, cât și în decizia privind luarea în considerare a naturii serviciului lor 
permanent drept timp de lucru. 

Din hotărâre reiese faptul că pompierii voluntari asigurau un serviciu permanent, dar de acasă. 
Nu sunt furnizate informații privind durata serviciului lor permanent, însă instanța a hotărât, 
în orice caz, că se aflau la dispoziția angajatorului, ceea ce era suficient, în conformitate cu 
definiția timpului de lucru specificată la articolul 8.1 din legea din 14 decembrie 2000, pentru 
a clasifica întreaga perioadă de serviciu permanent drept timp de lucru. În plus, în pofida 
excluderii pompierilor voluntari din definiția lucrătorului conform legislației naționale, 
instanța a hotărât că, în orice caz, aceștia ar trebui considerați drept lucrători în temeiul 
legislației UE care prevalează. 

Comentariile Comisiei

Observații introductive

În primul rând, ar trebui subliniat faptul că hotărârea instanței naționale din 13 ianuarie 2011 
vizează, în principal, modul de interpretare și de aplicare a legii belgiene. Aceasta este o 
chestiune care ține de autoritățile naționale, în cadrul căreia Comisia nu are niciun rol. În plus, 
ar trebui observat faptul că, aparent, partea acuzată a intenționat să introducă un recurs 
împotriva deciziei.

Comisia nu are nicio intenție, în acest stadiu, de a comenta cu privire la hotărârea instanței 
naționale, din cauza posibilului recurs al părții acuzate. În schimb, Comisia ar dori să reitereze 
principiile care derivă din Directiva 2003/88/CE a Parlamentului European și a Consiliului 
din 4 noiembrie 2003 privind anumite aspecte ale organizării timpului de lucru1, astfel cum 
este interpretată de Curtea de Justiție.

Aplicarea Directivei în ceea ce privește pompierii voluntari

Comisia dorește să reamintească faptul că, potrivit jurisprudenței Curții de Justiție, activitățile 
obișnuite ale forțelor armate, ale serviciilor de urgență sau ale serviciilor de protecție civilă -
inclusiv, de exemplu, stingerea unui incendiu sau furnizarea de servicii medicale de urgență 
victimelor accidentelor - intră în domeniul de aplicare a directivei. Aceasta se aplică chiar și 
în cazul în care serviciul în cauză „trebuie să se ocupe de evenimente care, prin definiție, sunt 
imprevizibile”, deoarece „activitățile pe care le implică în condiții normale ... sunt totuși 
susceptibile de a fi organizate în avans, inclusiv ... orele de lucru ale personalului său și 

                                               
1 JO L 299, 18.11.2003, p. 9.



CM\866776RO.doc 3/6 PE464.843v01-00

RO

prevenirea riscurilor pentru securitate și sănătate.” 1

Potrivit Curții, astfel de activități specifice serviciului public pot fi excluse în situații 
excepționale din aplicarea normelor obișnuite prevăzute de directivă doar. Excluderea trebuie 
să fie înțeleasă ca referindu-se numai la „evenimente excepționale, în care punerea în aplicare 
corectă a măsurilor menite să protejeze populația în situații în care comunitatea în general 
este în pericol serios impune personalului care se ocupă cu o situație de acest fel să dea 
absolută prioritate obiectivului acestor măsuri, pentru ca acesta să poată fi atins. Așa trebuie 
să se întâmple în caz de dezastre naturale sau tehnologice, atacuri, accidente grave sau alte 
evenimente similare, a căror gravitate și amploare necesită adoptarea de măsuri 
indispensabile pentru protecția vieții, sănătății și siguranței comunității în general, măsuri a 
căror punere corectă în aplicare ar fi compromisă dacă toate regulile stabilite în
[Directivele-cadru privind sănătatea și siguranța și privind timpul de lucru] ar fi respectate.”2

Dispozițiile operative ale Directivei privind timpul de lucru fac referire la „lucrător” (adesea, 
la „orice lucrător” sau la „toți lucrătorii”). Această noțiune nu este definită în respectiva 
directivă. 

La articolul 3 din Directiva-cadru privind sănătatea și securitatea (89/391/CEE), care 
definește domeniul material de aplicare a directivei, lucrătorul este definit după cum urmează:

„orice persoană încadrată în muncă de către un angajator, inclusiv stagiarii și ucenicii, cu 
excepția personalului de serviciu”,

iar angajatorul este definit astfel:

„orice persoană fizică sau juridică care este titularul unui raport de muncă cu lucrătorul și 
care are răspundere în ceea ce privește întreprinderea sau unitatea respectivă”.

Cu toate acestea, în hotărârea sa în cauza Isère3, Curtea a avut îndoieli în ceea ce privește 
aplicarea acestei noțiuni de „lucrător” definită de Directiva-cadru privind sănătatea și 
securitatea la Directiva privind timpul de lucru, adăugând faptul că directiva nu face trimitere 
specială la aceasta. 

De asemenea, Curtea a constatat faptul că directiva nu făcea trimitere nici la definițiile 
„lucrătorului” derivate din legislația și practica națională, concluzionând că a aplicat o 
definiție a UE, autonomă:

„Rezultă din această ultimă constatare că, în vederea aplicării Directivei 2003/88, această 
noțiune [de lucrător] nu poate fi interpretată în mod diferit în funcție de sistemele de drept 
național, ci are o semnificație autonomă specifică dreptului Uniunii. Noțiunea menționată 
trebuie definită potrivit unor criterii obiective ce caracterizează raportul de muncă, luându-se 
în considerare drepturile și obligațiile persoanelor implicate. Or, caracteristica esențială a 
raportului de muncă o constituie împrejurarea că o persoană îndeplinește, într-o anumită 
perioadă, în favoarea unei alte persoane și sub îndrumarea acesteia, prestații în schimbul 

                                               
1Hotărâre în cauza C-52/04 Feuerwehr Hamburg, punctul 52.
2Feuerwehr Hamburg, punctele 53-54.
3 Isère, cauza C-428/09, punctul 27. 
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cărora primește o remunerație …1.
În contextul oricărei calificări privind noțiunea de lucrător, sarcină care revine instanței 
naționale, aceasta trebuie să se întemeieze pe criterii obiective și să evalueze în ansamblu 
toate împrejurările cauzei cu care este sesizată, care au legătură cu natura atât a activităților 
în discuție, cât și a raportului dintre părțile în cauză”.2

În cauza Isère, Curtea a susținut că personalul sezonier ocazional din centrele de vacanță și 
recreere care lucrează cu contracte pe termen determinat, care nu depășesc 80 de zile pe an, 
intră în mod clar sub incidența noțiunii de „lucrător” prevăzută de directivă. Nu a contat faptul 
că, în temeiul legislației naționale, contractele de muncă ale acestora erau excluse din 
domeniul de aplicare a anumitor dispoziții din Codul Muncii: „… trebuie să se amintească 
faptul că s-a considerat de către Curte că natura juridică sui generis a unui raport de muncă 
din perspectiva dreptului intern nu poate avea nicio consecință asupra calității de lucrător în 
sensul dreptului Uniunii.” 3

Noțiunea de „timp de lucru”

Articolul 2 alineatul (1) din Directivă definește „timpul de lucru” drept „orice perioadă în care 
lucrătorul se află la locul de muncă, la dispoziția angajatorului și își exercită activitatea sau 
funcțiile, în conformitate cu legislațiile și practicile naționale”.

Curtea a declarat că trăsăturile caracteristice ale noțiunii de „timp de lucru” implică două 
condiții: angajatul trebuie să fie fizic prezent la locul de muncă stabilit de angajator și să fie la 
dispoziția acestuia pentru a putea presta serviciile adecvate imediat ce acestea devin 
necesare4.

Se pare că, în temeiul legii belgiene din 14 decembrie 2000 privind anumite aspecte ale 
organizării timpului de lucru în sectorul public, astfel cum este interpretată de Tribunalul 
Național de Primă Instanță în hotărârea depusă de petiționar, noțiunea de timp de lucru 
depinde numai de criterii secundare, și anume de disponibilitatea față de angajator. Prin 
urmare, legea belgiană pare a fi mai generoasă decât directiva însăși. O astfel de abordare este 
compatibilă cu directiva, întrucât aceasta din urmă prevede cerințe minime.

În plus, în cauza SIMAP5, Curtea de Justiție a reținut dintr-o trimitere a unui tribunal spaniol 
că „serviciul permanent” pe parcursul căruia medicilor li se cere să rămână prezenți la locul 
de muncă trebuie să fie considerat în ansamblul său ca timp de lucru, în sensul Directivei 
privind timpul de lucru. În schimb, Curtea a hotărât faptul că serviciul permanent în care 
medicii sunt obligați să asigure posibilitatea de a fi contactați, dar nu sunt obligați să fie 
prezenți la locul de muncă, nu trebuie să fie considerat drept timp de lucru, cu excepția 
perioadelor pe care aceștia le petrec efectiv oferind servicii medicale, ca urmare a unui apel. 

                                               
1 Curtea a făcut trimitere aici, prin analogie, la Hotărârea sa în cauza 66/85 Lawrie-Blum [1986] Rec., p. 2121, 
punctele 16 și 17, (în ceea ce privește articolul 39 CE), dar și la Hotărârea în cauza C-138/02 Collins [2004] 
Rec., p. I-2703, punctul 26.
2 Isčre, punctele 28-29.
3 Curtea a făcut trimitere la hotărârea în cauza C-116/06 Kiiski [2007] Rep., p. I-7643, punctul 26 și la 
jurisprudența citată.
4 A se vedea Hotărârea din 1.12.2005, Dellas și alții, punctul 48 și jurisprudența citată.
5 Cauza C-303/98.
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În cauza Jaeger1, Curtea a confirmat că perioadele permanente în care lucrătorii trebuie să 
rămână la locul de muncă, dar în timpul cărora se pot odihni dacă nu sunt solicitați, trebuie, de 
asemenea, să fie considerate în totalitate ca timp de lucru și nu pot fi considerate perioade de 
odihnă.

Trebuie notat faptul că deciziile Curții nu se referă numai la serviciul permanent care implică 
prezența la locul de muncă, ci și, într-o măsură mai mare, la serviciul permanent care necesită 
prezența în oricare alt loc stabilit de angajator2.

Trebuie luate în considerare următoarele observații făcute de Curte la punctul 65 din hotărârea 
în cauza Jaeger: „Trebuie adăugat faptul că, după cum a hotărât Curtea la punctul 50 din 
hotărârea în cauza Simap, spre deosebire de un doctor de gardă, care trebuie să poată fi în 
permanență contactat, dar nu trebuie să fie prezent în centrul de sănătate, un doctor care 
trebuie să stea la dispoziția angajatorului într-un loc stabilit de acesta pe întreaga perioadă 
de gardă este supus unor constrângeri apreciabil mai mari, dat fiind că trebuie să stea 
departe de familia sa și de mediul său social și are mai puțină libertate în gestionarea 
timpului în perioada în care serviciile sale profesionale nu sunt necesare.”

Devine relevant, în conformitate cu hotărârile anterioare ale Curții, locul în care pompierii 
trebuie să se afle în perioadele de disponibilitate pentru lucru. Perioadele de disponibilitate în 
care lucrătorul trebuie să poată fi contactat la locul de muncă în caz de necesitate, dar poate 
alege să fie la domiciliu sau într-un alt loc la alegerea sa (chiar dacă acest loc trebuie să fie în 
continuare destul de aproape de locul de muncă pentru disponibilitate rapidă dacă este 
necesar) nu trebuie să fie considerate integral ca timp de lucru. Într-o astfel de situație, doar 
timpul „legat de furnizarea efectivă de servicii” – ar trebui să fie considerat ca timp de lucru. 
Într-o astfel de situație, se pare că ar trebui să se aplice punctul 50 din hotărârea în cauza 
SIMAP, din moment ce un lucrător își poate gestiona timpul cu mai puține constrângeri și 
urmări propriile sale interese până când este chemat să intervină. Petiția se referă la cele 168 
de ore de serviciu permanent petrecute acasă sau în alt loc ales de lucrător. Serviciile Comisiei 
nu dețin încă informații privind timpul petrecut la locul de muncă sau timpul în care se 
prestează efectiv servicii (timp care, potrivit directivei, trebuie contabilizat ca timp de lucru).

Concluzii

Pompierii angajați de autoritățile publice intră sub incidența domeniului de aplicare a 
directivei. Potrivit hotărârii Curții de Justiție în cauza Isère, instanțele naționale trebuie să 
hotărască dacă pompierii voluntari, ca în cazul de față, sunt angajați de către autoritățile 
publice. Prin această decizie, instanța națională trebuie să aplice noțiunea autonomă de 
„lucrător” potrivit legislației UE, astfel cum s-a stabilit în hotărârea Isère, având în vedere 
toate circumstanțele cazului.

Potrivit Directivei 2003/88/CE, toată perioada de serviciu permanent în care un lucrător 
trebuie să rămână la locul de muncă trebuie considerată drept timp de lucru. Cu toate acestea, 
serviciul permanent asigurat de acasă sau dintr-un loc ales de lucrător (chiar dacă acesta 
trebuie să poată ajunge rapid la locul de muncă) nu este considerat timp de lucru. Reiese din 
hotărârea instanței naționale că petiția se leagă, în principal sau în întregime, de serviciul 
                                               
1Jaeger, cauza C-151/02, hotătâre din 9 septembrie 2003, punctele 60 și 61.
2A se vedea, de exemplu, hotărârea în cauza Jaeger, punctele 63, 65 și 69.
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permanent de acest din urmă tip.

Materialul transmis de petiționar indică faptul că, în temeiul legii belgiene din 
14 decembrie 2000 privind anumite aspecte ale organizării timpului de lucru în sectorul 
public, astfel cum este interpretată de Tribunalul Național de Primă Instanță în hotărârea 
depusă de petiționar, noțiunea de timp de lucru depinde numai de un criteriu, și anume de 
disponibilitatea față de angajator, fără a impune prezența fizică obligatorie la locul stabilit de 
angajator. Prin urmare, în această privință, hotărârea instanței naționale intră în domeniul de 
aplicare a legislației naționale, care depășește cerințele minime în temeiul legislației UE, 
astfel cum este interpretat de Curtea de Justiție.


