
CM\1220496RO.docx PE662.072v01-00

RO Unită în diversitate RO

Parlamentul European
2019-2024

Comisia pentru petiții

8.12.2020

COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Subiect:  Petiția nr. 0593/2020 depusă de T.M., de cetățenie germană, privind 
dispozițiile legale referitoare la concediul anual minim pentru personalul UE

1. Rezumatul petiției

Petiționarul atrage atenția asupra dispozițiilor legale diferite privind concediul anual minim 
pentru personalul UE. Acesta solicită punerea în aplicare imediată și integrală a hotărârii Curții 
de Justiție a Uniunii Europene (C-579/12 RX-II), astfel încât fiecare membru al personalului 
UE să își poată exercita drepturile cu privire la perioada minimă de concediu anual.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 10 august 2020. Comisia a fost invitată să ofere informații 
[articolul 227 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 8 decembrie 2020

Introducere

Petiționarul a prezentat numeroase petiții, dintre care multe se referă la diverse drepturi ale 
membrilor personalului UE și ale familiilor acestora.

Petiționarul solicită ca normele privind reportarea zilelor de concediu anual de către membrii 
personalului Uniunii Europene să fie aduse în deplină concordanță cu hotărârea Curții de 
Justiție a Uniuni Europene în cauza C-579/12 RX-II (Comisia / Strack). 

Cadrul normativ privind reportarea concediului anual în anul următor este stabilit în Statutul 
funcționarilor Uniunii Europene și Regimul aplicabil celorlalți agenți ai Uniunii Europene1, 

1 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:01962R0031-20140501

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:01962R0031-20140501
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precum și în normele adoptate de instituții pentru punerea în aplicare a Statutului funcționarilor. 
Prezentele observații vizează normele adoptate în cadrul Comisiei. Pentru personalul din alte 
instituții ale UE normele pot fi diferite.

Normele aplicabile

La articolul 57 din Statutul funcționarilor, care, potrivit articolelor 16, 91 și 131 din Regimul 
aplicabil celorlalți agenți, se aplică prin analogie și agenților temporari, agenților contractuali 
și asistenților parlamentari, se prevede că funcționarii au dreptul la un concediu anual de cel 
puțin 24 de zile lucrătoare și de cel mult 30 de zile lucrătoare într-un an calendaristic.

La articolul 4 primul paragraf din anexa V la Statutul funcționarilor este tratat aspectul specific 
al reportării concediului anual. Aici se prevede că, în cazul în care, din alte motive decât cele 
impuse de cerințele de serviciu, un funcționar nu și-a epuizat concediul anual înainte de sfârșitul 
anului calendaristic în curs, perioada de concediu reportată în anul următor nu poate depăși 12 
zile. 

Punctul III.e din anexa la Decizia C(2013)9051 a Comisiei din 16 decembrie 2013 privind 
concediul conține dispoziții specifice privind reportarea concediului anual (a se vedea anexa 1).

În iunie 2017, serviciile Comisiei au publicat orientări privind reportarea unui număr mai mare 
de 12 zile de concediu anual în cazul unui concediu de boală de durată, pentru a respecta 
principiile stabilite în hotărârea Curții în cauza Strack (a se vedea anexa 2).

Analiză

Tribunalele din UE au subliniat în repetate rânduri faptul că scopul concediului anual plătit este, 
pe de o parte, de a le permite lucrătorilor să se odihnească după efectuarea sarcinilor ce le revin 
în temeiul contractelor de muncă și, pe de altă parte, să beneficieze de o perioadă de relaxare și 
de timp liber (hotărârea din 20 iulie 2016, Maschek, C-341/15, EU:C:2016:576, punctul 34 și 
jurisprudența menționată). 

Prin urmare, concediul anual plătit se bazează pe ipoteza că lucrătorul a lucrat efectiv în 
perioada de referință. Prevederile privind acordarea lucrătorului a unei posibilități de odihnă 
presupun că lucrătorul a desfășurat activități care justifică acordarea unei perioade de repaos, 
relaxare și timp liber, cu scopul de a-i proteja sănătatea și siguranța, astfel cum se prevede în 
Directiva 2003/88/CE2. Prin urmare, dreptul la concediu anual plătit trebuie determinat, în 
principiu, în funcție de perioadele de prestare a unei activități efective conform contractului de 
muncă (hotărârea din 4 octombrie 2018, Dicu, C-12/17, EU:C:2018:799, punctul 28 și 
jurisprudența menționată). 

Numai în anumite situații specifice în care lucrătorul nu este în măsură să-și îndeplinească 
îndatoririle și numai cu titlu de excepție dreptul la concediu anual plătit nu poate fi legat de 
obligația prestării efective a unor sarcini (a se vedea în acest sens hotărârea din 24 ianuarie 
2012, Dominguez, C-282/10, EU:C:2012:33, punctul 20 și jurisprudența menționată). În 
această situație se află, în special, lucrătorii care lipsesc de la serviciu pe motiv de boală în 

2 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.
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perioada de referință.

De asemenea, ca regulă, concediul anual plătit trebuie luat în cursul anului în care este dobândit. 
Tribunalele din UE au precizat că, în situația în care un membru al personalului nu a putut să-
și ia concediul anual din cauza unui concediu de boală în perioada de referință, trebuie permisă 
reportarea concediului, iar perioada de reportare trebuie să fie substanțial mai mare decât 
perioada de referință pentru care a fost acordat concediul (hotărârea din 20 noiembrie 2011, 
KHS, C-214/10, punctele 37 și 38). Tribunalele au dispus, printre altele, că o perioadă de 
reportare de nouă luni nu este suficientă, deoarece este mai scurtă decât perioada de referință 
(hotărârea din 3 mai 2012, Neidel, C-337/10, punctele 42 și 43), afirmând, dimpotrivă, că se 
poate considera în mod rezonabil că o perioadă de reportare de 15 luni nu contravine scopului 
pe baza căruia este acordat dreptul la concediu anual plătit (KHS, punctul 43). În jurisprudența 
din cauza Strack se precizează că aceste principii se aplică și membrilor personalului UE.

Concluzii

Comisia consideră că normele sale interne privind reportarea concediului anual corespund în 
totalitate standardelor minime aplicabile prevăzute în Directiva 2003/88/CE și în jurisprudența 
instanțelor din UE. 

Normele privind concediul anual se bazează pe principiul că concediul anual este dobândit 
pentru perioada de serviciu în care membrul personalului a lucrat efectiv, prevăzând totodată 
că perioada de concediu este dobândită și în situația în care membrul personalului a lipsit de la 
serviciu pe motiv de boală. 

Deși concediul anual trebuie luat în anul pentru care este acordat, se pot reporta automat în anul 
următor 12 zile de concediu anual. Dacă membrul personalului nu a fost în măsură să-și ia 
concediul din cauza unor circumstanțe profesionale sau din cauză că a fost în concediu de boală, 
normele prevăd reportarea unui număr mai mare de 12 zile de concediu anual. Potrivit 
jurisprudenței, zilele de concediu anual astfel reportate pot fi utilizate într-un termen de 15 luni 
de la data reportării. Dacă membrul personalului nu a fost în măsură să folosească zilele 
reportate suplimentar în următoarele 15 luni din cauza unor circumstanțe profesionale, dreptul 
de a utiliza aceste zile este prelungit dincolo de perioada de 15 luni.

Anexe:

 Decizia C(2013)9051 a Comisiei din 16 decembrie 2013 privind concediul.

 Orientări privind reportarea unui număr mai mare de 12 zile de concediu anual în cazul 
unui concediu de boală de durată, pentru a respecta principiile stabilite în hotărârea 
Curții în cauza Strack.
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