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Hotărâre în cauzele conexe C-407/19 Katoen Natie
Bulk Terminals & General Services Antwerp - C471/19 Middlegate Europe
Lucrători portuari (docheri) – Acces la profesie și recrutare –
Modalități de recunoaștere a lucrătorilor portuari
Încărcarea și descărcarea navelor în porturi au fost realizate de
operatorii portuari care în general lucrau ocazional și în condiții
dificile. Lupta lor pentru îmbunătățirea condițiilor respective, cu
sprijinul unor sindicate bine organizate, a determinat multe state
să adopte norme specifice pentru a reglementa acest raport de
muncă.
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Diferitele reglementări naționale au coincis în a rezerva în mod
exclusiv activitățile respective lucrătorilor portuari care fac parte
dintr‑un contingent sau un pool bine definit (lucrători portuari
„recunoscuți”, conform terminologiei prevalente în astfel de
cauze). Întreprinderile care furnizau servicii portuare erau obligate
să recurgă la aceștia.
Arimarea și celelalte activități portuare s‑au schimbat odată cu
dezvoltarea tehnologică, însă legislația muncii care a favorizat,
sub diverse forme, „monopolul” operatorilor portuari recunoscuți
s‑a menținut într‑o măsură mai mare sau mai mică în anumite
state membre.
Aceste două trimiteri preliminare vor permite Curții să stabilească
dacă normele belgiene (care prevăd un regim de muncă special în
ceea ce privește recrutarea lucrătorilor portuari) sunt compatibile
cu libertatea de stabilire.
De asemenea, hotărârea pe care o va pronunța va putea institui
criterii suplimentare pentru a clarifica supunerea regimului
lucrătorilor portuari cerințelor de drept al Uniunii și în special
celor privind libertatea respectivă.

Documente de referință

Acest calendar constă într-o listă cu cele mai importante și / sau
interesante cazuri din următoarele două săptămâni, plus o
scurtă descriere cu cele mai importante fapte.
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