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Subiect: Petiția nr. 0591/2019 adresată de Guy Froment, de cetățenie franceză, 
privind timpul de lucru impus pompierilor de profesie și posibila încălcare a 
dreptului UE

1. Rezumatul petiției

Petiționarul susține că pompierilor profesioniști de la Serviciul de pompieri și salvare din 
Departamentul Rhône și Zona metropolitană Lyon [Service d’Incendie et de Secours du 
Département du Rhône et de la Metropole de Lyon (SDMIS)] li s-a cerut, la sfârșitul lui 2018, 
să desfășoare ore de muncă care contravin dispozițiilor Directivei 2003/88/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 4 noiembrie 2003 privind anumite aspecte ale organizării timpului 
de lucru.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 14 noiembrie 2019. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 227 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 28 aprilie 2020

Directiva privind timpul de lucru1 reglementează anumite aspecte ale organizării timpului de 
lucru. Aceasta stabilește o serie de dispoziții cu scopul de a proteja sănătatea și siguranța 
lucrătorilor. În temeiul articolului 1 alineatul (3), coroborat cu articolul 2 din Directiva privind 
sănătatea și securitatea la locul de muncă2, directiva se aplică tuturor sectoarelor de activitate, 
atât celor publice, cât și celor private, cu excepția cazului în care intră inevitabil în conflict cu 

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, p. 9-19.
2 Directiva 89/391/CEE a Consiliului din 12 iunie 1989 privind punerea în aplicare de măsuri pentru promovarea 
îmbunătățirii securității și sănătății lucrătorilor la locul de muncă, JO L 183, 29.6.1989, p. 1-8. 
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caracterul specific al anumitor activități din sectorul serviciilor publice, cum ar fi forțele armate 
sau poliția, sau al anumitor activități din cadrul serviciilor de protecție civilă. 

Potrivit jurisprudenței Curții de Justiție a Uniunii Europene3, activitățile desfășurate de echipele 
operative din cadrul unui serviciu public de pompieri se încadrează, în mod normal, în sfera de 
aplicare a Directivei privind timpul de lucru. Curtea de Justiție a stabilit că excepția prevăzută 
la articolul 2 din Directiva privind sănătatea și securitatea la locul de muncă a fost adoptată 
exclusiv pentru a asigura buna funcționare a serviciilor care sunt esențiale pentru protecția 
sănătății, siguranței și ordinii publice în cazuri ale căror gravitate și amploare sunt excepționale 
(de exemplu catastrofe) și care sunt caracterizate de faptul că, prin însăși natura lor, nu permit 
stabilirea din timp a programului de lucru pentru echipele de salvare4.

În conformitate cu articolul 17 alineatele (2) și (3) din Directiva privind timpul de lucru, pot fi 
prevăzute derogări de la mai multe dispoziții5 ale directivei în diferite împrejurări, inclusiv în 
cazul activităților care implică nevoia de continuitate a serviciului sau a producției, în special 
în cazul serviciilor de protecție împotriva incendiilor și de protecție civilă. Astfel de derogări 
pot fi adoptate prin legi, reglementări, acte administrative sau acorduri colective, cu condiția ca 
lucrătorii în cauză să beneficieze de perioade de repaus echivalente compensatorii sau ca, în 
cazuri excepționale în care nu este posibil din motive obiective să se acorde astfel de perioade 
de repaus echivalente compensatorii, lucrătorii să beneficieze de protecție adecvată.

Petiționarul atrage atenția asupra faptului că, la 11 decembrie 2018, tribunalul administrativ din 
Lyon s-a pronunțat într-un ordin judecătoresc provizoriu de urgență „référé-liberté” că măsurile 
adoptate de autoritățile competente6 ca răspuns la o penurie de personal, prin care unor pompieri 
profesioniști, după ce și-au încetat tura, li s-a spus să rămână la serviciu, era de natură să pună 
în pericol dreptul la protecția sănătății la care îndreptățit orice lucrător în temeiul articolului 31 
(„Condiții de muncă echitabile și corecte”) și al articolului 35 („Protecția sănătății”) din Carta 
drepturilor fundamentale a Uniunii Europene. Petiționarul susține că lucrătorii în cauză trebuie 
să lucreze până la 36 de ore consecutive7 sau 60 de ore din 72, fără să li se mai acorde nicio 
perioadă de repaus compensatoriu. 

În hotărârea menționată mai sus, tribunalul administrativ din Lyon a considerat că limitarea 
duratei turei la 24 de ore de către regulamentul aplicabil pompierilor profesioniști poate să nu 
fie aplicată în cazurile excepționale prevăzute de Curtea de Justiție a Uniunii Europene. Instanța 
a concluzionat că dispozițiile legale franceze aplicabile nu au fost încălcate. 

Concluzie

Nu se poate exclude faptul că, în anumite situații specifice imprevizibile, în care furnizarea de 
servicii esențiale care protejează sănătatea și siguranța comunității în general este în pericol, o 

3 Hotărârea în cauza C-52/04, Personalrat der Feuerwehr Hamburg, ECLI:EU:C:2005:467. 
4 Hotărârea în cauzele conexate C-397/01-C-403/01, Pfeiffer și alții, ECLI:EU:C:2004:584. 
5 Articolul 3 („Repausul zilnic”), articolul 4 („Timpul de pauză”), articolul 5 („Repausul săptămânal”), articolul 8 
(„Durata muncii de noapte”) și articolul 16 („Perioade de referință”). 
6 „Service Départemental-Métropolitain d’Incendie et de Secours du Rhône” (Serviciul de pompieri și de salvare 
al departamentului Rhône și Zonei metropolitane Lyon). 
7 Potrivit petiționarului, unii lucrători care lucrează în ture de 12 ore trebuie să lucreze timp de 24 de ore 
consecutive, iar alți lucrători în ture de 24 de ore au primit instrucțiuni să lucreze timp de 36 de ore consecutive. 
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instanță națională ar putea concluziona că derogarea prevăzută la articolul 17 alineatul (2) din 
Directiva privind timpul de lucru se aplică, iar lucrătorii în cauză pot beneficia de o perioadă 
de repaus mai mică decât cea necesară în mod normal, cu condiția ca aceștia să beneficieze de 
o protecție adecvată a sănătății și a siguranței lor.

Întrucât această evaluare trebuie efectuată de instanța națională care cunoaște cel mai bine 
situația de fapt în cauză, Comisia nu este în măsură să conteste decizia instanței naționale 
potrivit căreia autoritățile naționale competente au acționat în conformitate cu legislația 
Uniunii.

4. Răspuns suplimentar din partea Comisiei, primit la 26 octombrie 2020

În iulie 2020 Comisia pentru petiții a primit o scrisoare din partea petiționarului. Această 
scrisoare răspunde primelor observații ale Comisiei cu privire la petiție, care au fost trimise 
Comisiei pentru petiții în aprilie 2020. În această scrisoare, petiționarul formulează observații 
și întrebări legate de aceste observații. Petiționarul solicită în mod explicit opinia instituțiilor 
europene cu privire la măsura în cauză luată de SDMIS („Service Départemental-Métropolitain 
d’Incendie et de Secours du Rhône”, adică serviciul de pompieri și salvare din departamentul 
Rhône și zona metropolitană Lyon) la 6 decembrie 2018, prin care unor pompieri profesioniști 
care și-au terminat tura li s-a cerut să rămână la serviciu. Potrivit petiționarului, lucrătorii în 
cauză trebuie să lucreze până la 36 de ore consecutive sau 60 de ore din 72, fără nicio perioadă 
de repaus compensatoriu. 

Petiționarul se întreabă mai ales dacă ar fi fost posibil ca angajatorul să găsească soluții 
alternative pentru a compensa deficitul de personal și, în caz contrar, dacă angajatorul avea 
dreptul să utilizeze derogarea de la articolul 17 alineatul (2) din Directiva privind timpul de 
lucru8 fără a acorda perioade de repaus compensatorii. De asemenea, petiționarul a întrebat dacă 
jurisprudența cauzei Feuerwehr Hamburg9 a Curții de Justiție a Uniunii Europene, care permite 
neaplicarea directivei în anumite împrejurări excepționale, se potrivește cu situația descrisă în 
petiție. Petiționarul a mai pus întrebarea dacă planificarea în avans a turelor de 24 de ore 
respectă Directiva privind timpul de lucru. 

Așa cum s-a explicat mai sus, petiționarul a solicitat în mod explicit punctul de vedere al 
Comisiei cu privire la decizia adoptată de SDMIS la începutul lunii decembrie 2018. Contextul 
acestei decizii se caracterizează atât printr-o penurie de personal, cât și, simultan, prin, nevoi 
de personal mai mari decât de obicei datorită sărbătorii „Fête des Lumières”, care în general 
atrage un mare număr de persoane. 

Cu toate acestea, Comisia nu este în măsură să formuleze observații cu privire la conformitatea 
unei decizii concrete adoptate la nivel local în domeniul gestionării personalului cu legislația 
UE, inclusiv cu jurisprudența Curții de Justiție a Uniunii Europene în legătură cu interpretarea 
Directivei privind timpul de lucru. Este de competența autorităților judiciare naționale să 
evalueze conformitatea deciziei adoptate de SDMIS cu dispozițiile legislației naționale de 
punere în aplicare a Directivei privind timpul de lucru. 

În ceea ce privește planificarea turelor de gardă de 24 de ore ale pompierilor profesioniști, astfel 

8 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, p. 9-19.
9 Hotărârea în cauza C-52/04, Personalrat der Feuerwehr Hamburg, ECLI:EU:C:2005:467. 
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de ture nu sunt în sine incompatibile cu directiva, cu condiția ca principiul proporționalității să 
fie respectat, obiectivul de asigurare a continuității serviciului să fie îndeplinit în mod 
satisfăcător și normele Directivei privind timpul de lucru pentru protecția securității și sănătății 
lucrătorilor în cazul derogării de la anumite dispoziții să fie aplicate. Este de competența 
autorităților naționale să reglementeze și să evalueze utilizarea unor astfel de derogări, ținând 
seama în special de considerentele politice, sociale și de alte considerații, precum și de contextul 
general specific fiecărui stat membru.

Concluzie

În cazuri concrete cum ar fi cazul de față, este de competența autorităților naționale competente 
să hotărască, în fiecare dintre cauzele în care sunt sesizate și să ofere compensații, dacă este 
cazul. 

În lipsa oricărei dovezi că una sau mai multe norme juridice franceze cu aplicabilitate generală 
sau o practică existentă și consecventă a autorităților administrative sau judiciare franceze ar 
încălca legislația Uniunii, nu există motive pentru care Comisia să intervină în acest caz. 


