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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0883/2011 af Motoristas da Patinter, portugisisk statsborger, for 
"Motoristas da Patinter", om de respektive arbejdsgiveres påståede 
uregelmæssigheder over for deres lastbilchauffører

1. Sammendrag

"Motoristas da Patinter" er en sammenslutning af lastbilchauffører, som gerne vil forblive 
anonyme. De klager over deres arbejdsgiver, "Patinter Portuguesa de Automóveis 
Transportadora S.A.", med hjemsted i Mangualde, Portugal, idet de hævder, at de tvinges til at 
udføre transporter i såvel Portugal som i udlandet for nævnte firma, uden at de obligatoriske 
europæiske lovkrav, især med hensyn til hviletider, respekteres, og uden den løn, de mener at 
have krav på. De hævder, at de frygter repressalier fra deres arbejdsgiver, f.eks. at de bliver 
afskediget, hvilket forklarer, hvorfor de ikke henvender sig til de nationale domstole. De 
beder om hjælp fra EU's institutioner.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 5. december 2011). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 30. april 2013

Kommissionens bemærkninger

Forordning (EF) 561/20061 fastsætter reglerne for køretid, pauser og hvileperioder for 

                                               
1 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 561/2006 af 15. marts 2006 om harmonisering af visse 
sociale bestemmelser inden for vejtransport og om ændring af Rådets forordning (EØF) nr. 3821/85 og (EF) nr. 
2135/98 samt ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 3820/85 (EUT L 102 af 11.4.2006, s. 1)
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professionelle lastbilchauffører med det formål at harmonisere konkurrencebetingelserne, 
forbedre arbejdsforholdene og værne om trafiksikkerheden. Endvidere fastlægger direktiv 
2002/15/EF1 mindstekrav angående tilrettelæggelse af arbejdstid for personer, der udfører 
mobile vejtransportaktiviteter. 

Artikel 10, stk. 1, i forordning (EF) nr. 561/2006 forbyder resultatafhængig aflønning af 
chauffører i forhold til den transporterede godsmængde og/eller den tilbagelagte strækning, 
hvis en sådan betaling udgør en fare for færdselssikkerheden og/eller tilskynder til 
overtrædelse af forordningen. De nationale myndigheder har pligt til at sikre, at disse regler 
overholdes af alle berørte chauffører og transportvirksomheder. 

Andragerne hævder, at virksomheden giver et løntillæg på 0,06 EUR pr. kørt kilometer. Det 
er de nationale kontrolmyndigheder i Portugal, der skal gennemføre omfattende kontrol på 
virksomhederne for at kontrollere, om de opfylder de relevante EU-regler. Hvis 
kontrolmyndighederne i forbindelse med kontrollen afslører uregelmæssigheder og/eller 
finder beviser på en kilometerbaseret aflønning, der er til fare for færdselssikkerheden, bør de 
pålægge en sanktion i overensstemmelse med det nationale sanktionssystem, der er indført i 
henhold til artikel 19 i forordning (EF) nr. 561/2006. Det skal bemærkes, at en tilsidesættelse 
af artikel 10 i forordningen betragtes som en meget alvorlig overtrædelse i henhold til 
Kommissionens direktiv 2009/5/EF2.

Andragerne kritiserer også virksomhedens arbejdsmønstre og lønvilkår. Disse ordninger 
indebærer angiveligt, at de må tilbringe to eller flere på hinanden følgende weekender samt 
helligdage i udlandet, for hvilke de hverken modtager løn, afspadsering eller kostpenge. 

Der er ganske vist i henhold til forordning (EF) nr. 561/2006 pligt til at tage et regulært 
ugentligt hvil på mindst 45 timer hver fjortende dag, med det præciseres ikke, hvor en 
chauffør rent faktisk skal tage hvilet. Artikel 8 i forordningen fastslår, at en chauffør kan 
vælge at tage sin daglige hviletid og en reduceret ugentlig hviletid borte fra hjemstedet i 
køretøjet, hvis det holder stille og har passende sovefaciliteter. Den omstændighed, at regulær 
ugentlig hviletid ikke er omfattet af denne bestemmelse, indebærer, at en sådan regulær 
ugentlig hviletid ikke bør tages i køretøjet. 

Direktiv 2002/15/EF præciserer i artikel 4, at den mobile arbejdstagers arbejdstid ikke må 
overstige 48 timer om ugen i gennemsnit over højst 4 måneder. I artikel 3, stk. 1, tilføjes det, 
at "arbejdstiden" også omfatter alle perioder, hvor arbejdstageren "ikke frit kan disponere over 
sin tid og skal forblive på sin arbejdsplads, klar til at påtage sig sit arbejde, og hvor han 
udfører specifikke arbejdsopgaver, ... eller i henhold til de almindelige betingelser, som er 
forhandlet mellem arbejdsmarkedets parter og/eller fastsat i medlemsstaternes lovgivning". 
Det fremgår imidlertid af artikel 3, litra a), at pauser og hviletid samt rådighedstid ikke 
medregnes til arbejdstiden, medmindre andet følger af national lovgivning eller aftaler 
mellem arbejdsmarkedets parter. 

                                               
1 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/15/EF af 11. marts 2002 om tilrettelæggelse af arbejdstid for
personer, der udfører mobile vejtransportaktiviteter (EFT L 80 af 23.3.2002, s. 35).
2 Kommissionens direktiv 2009/5/EF af 30. januar 2009 om ændring af bilag III til Europa-Parlamentets og 
Rådets direktiv 2006/22/EF om minimumsbetingelser for gennemførelse af Rådets forordning (EØF) nr. 3820/85 
og (EØF) nr. 3821/85 med hensyn til sociale bestemmelser inden for vejtransportvirksomhed (EUT L 29 af 
31.1.2009, s. 45).
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Artikel 7 i direktiv 2002/15/EF kræver også, at medlemsstaterne sikrer, at natarbejde 
kompenseres i overensstemmelse med national lovgivning eller aftaler mellem 
arbejdsmarkedets parter, hvis en sådan kompensation ikke bringer færdselssikkerheden i fare. 
Direktivet omfatter imidlertid ikke daglige eller ugentlige minimumshvileperioder, der er 
omfattet af forordning (EF) nr. 561/2006. 

Lønsatser falder uden for EU’s arbejdsmarkedslovgivnings anvendelsesområde i henhold til 
artikel 153 i TEUF og er derfor fortsat undergivet de enkelte EU-medlemsstaters kompetence.

Endvidere fastsætter rammedirektivet 89/391/EØF1, som er den væsentligste retsakt på dette 
område, vedrørende arbejdstagernes sikkerhed og sundhed under arbejdet de generelle 
principper på EU-niveau for forebyggelse af erhvervsbetingede risici og beskyttelse af 
sikkerhed og sundhed, fjernelse af faktorer, der kan frembyde risici eller forårsage ulykker, 
samt oplysning, høring og oplæring af arbejdstagerne. I henhold til direktivet skal 
arbejdsgiveren vurdere risiciene for arbejdstagernes sikkerhed og sundhed, træffe 
forebyggende foranstaltninger og sørge for passende beskyttelse. Det vil derfor i specifikke 
situationer fremgå af risikovurderingen, hvilke foranstaltninger der skal træffes. Direktivet 
finder anvendelse på alle former for private og offentlige aktiviteter.

Konklusion

Alle EU-medlemsstater skal sikre, at deres nationale lovgivning beskytter de rettigheder, der 
er fastlagt i de ovennævnte EU-direktiver med hensyn til arbejdstid og beskyttelse af 
sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen. Andragerne bør kontakte de nationale myndigheder, 
der er ansvarlige for disse spørgsmål, hvis de mener, at deres arbejdsgiver overtræder reglerne 
om arbejdstagernes sundhed og sikkerhed. Disse myndigheder er bedst i stand til at undersøge 
sagen under hensyntagen til de særlige faktiske omstændigheder og de nationale 
retsforskrifter. 

                                               
1 Rådets direktiv 89/391/EØF af 12. juni 1989 om iværksættelse af foranstaltninger til forbedring af 
arbejdstagernes sikkerhed og sundhed under arbejdet, EFT L 183 af 29.6.1989, s. 1.


