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Tárgy: A „Motoristas da Patinter” (Portugália) nevében benyújtott 0883/2011. számú 
petíció a közúti áruszállításban dolgozó gépjárművezetőkkel szemben a 
munkáltatóik által elkövetett állítólagos szabálytalanságokról

1. A petíció összefoglalása

A „Motoristas da Patinter” elnevezés a közúti áruszállításban dolgozó gépkocsivezetők egy 
csoportját jelöli, akik meg kívánják őrizni névtelenségüket. Kifogásolják a Portugáliában 
található, mangualdei székhelyű „Patinter Portuguesa de Automóveis Transportadora S.A.” 
munkáltatójuk eljárását, amely állításuk szerint arra kényszeríti őket, hogy az uniós 
jogszabályokban a pihenőidőre, és az állításuk szerint őket megillető bérezésre vonatkozóan 
előírt követelmények teljesítése nélkül végezzenek szállítási feladatokat Portugáliában és 
külföldön egyaránt. Azt állítják, hogy tartanak a munkáltató részéről őket fenyegető 
megtorlástól, például az elbocsátástól, ami megmagyarázza, hogy eddig miért nem fordultak 
még a nemzeti bíróságokhoz. Az európai uniós intézmények segítségéért folyamodnak.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2011. december 5. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól (az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint) megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2013. április 30.

A Bizottság észrevételei

Az 561/2006/EK rendelet1 a hivatásos járművezetők vezetési idejére, szüneteire és 
                                               
1 Az Európai Parlament és a Tanács 2006. március 15-i 561/2006/EK rendelete a közúti szállításra vonatkozó 
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pihenőidejére vonatkozó szabályokat állapítja meg azzal a céllal, hogy harmonizálja a 
versenyfeltételeket, valamint javítsa a munkakörülményeket és garantálja a közúti 
közlekedésbiztonságot. Ezen túlmenően az Európai Parlament és a Tanács 2002. március 11-i 
2002/15/EK irányelve1 minimumkövetelményeket állapít meg a közúti fuvarozásban utazó 
tevékenységet végző személyek munkaidejének szervezését illetően. 
Az 561/2006/EK rendelet 10. cikkének (1) bekezdése megtiltja a gépkocsivezetőknek a 
szállított áruk mennyisége és/vagy a megtett távolság alapján számított teljesítményalapú 
javadalmazását, amennyiben az ilyen javadalmazás veszélyezteti a közúti 
közlekedésbiztonságot és/vagy e rendelet megszegésére ösztönöz. A nemzeti hatóságoknak 
biztosítaniuk kell, hogy ezeket a szabályokat minden érintett gépkocsivezető és fuvarozási 
vállalkozás betartsa.  
A petíció benyújtóinak állítása szerint a vállalat megtett kilométerenként 0,06 euró 
bérkiegészítést ad. A portugál nemzeti végrehajtó hatóságok kötelessége, hogy átfogó 
ellenőrzéseket végezzenek a vállalkozások telephelyén annak ellenőrzése érdekében, hogy a 
vállalat betartja-e a vonatkozó uniós szabályozást. Amennyiben a végrehajtó hatóságok az 
ellenőrzések során szabálytalanságokat tárnak fel és/vagy bizonyítékot találnak a közúti 
közbiztonságot veszélyeztető kilométeralapú javadalmazásra, az 561/2006/EK rendelet 19. 
cikkének megfelelően létrehozott tagállami szankcionálási rendszerben lefektetett szankciót 
kell kiszabniuk. Megjegyzendő, hogy a rendelet 10. cikkének megszegése a 2009/5/EK 
bizottsági irányelv rendkívül súlyos megszegésének minősül2.

A petíció benyújtói bírálják a vállalat munkabeosztási módját és javadalmazási feltételeit is. A 
vállalat munkabeosztása miatt állítólag két vagy több egymást követő hétvégét, valamint 
munkaszüneti napokat is külföldön kell tölteniük, amiért sem javadalmazást, sem 
pótszabadságot, sem élelmezési támogatást nem kapnak. 

Míg az 561/2006/EK rendelet rendszeres, legalább kéthetente heti minimum 45 órás 
pihenőidőről rendelkezik, azt nem határozza meg pontosan, hogy a gépkocsivezetőnek hol 
kell töltenie a pihenőidőt. A rendelet 8. cikke szerint, ha járművezető választása szerint a napi 
pihenőidőkre és a csökkentett heti pihenőidőkre, melyekre a telephelytől távol kerül sor, a 
járműben is sor kerülhet, amennyiben az megfelelő háló- vagy fekvőhellyel rendelkezik, és a 
jármű álló helyzetben van. Az, hogy e rendelkezés nem tér ki a rendszeres heti pihenőidőre, 
jelzi, hogy erre a rendszeres heti pihenésre nem a járműben kell sort keríteni.  
A 2002/15/EK irányelv 4. cikke kimondja, hogy a mobil munkavállaló munkaideje nem 
haladhatja meg a heti 48 órát, amely maximum 4 hónap átlagában számítandó. A 3. cikk (1) 
bekezdése hozzáteszi, hogy a „munkaidőbe” beleértendő minden olyan időszak, amely során a 
munkavállaló „idejével nem rendelkezik szabadon, és a munkahelyén tartózkodik, készen a 
szokásos munka felvételére, amikor a szolgálattal kapcsolatos bizonyos feladatokat is 
elvégez… vagy a szociális partnerek között tárgyalás útján kialakított általános feltételeknek, 
illetve a tagállamok jogszabályaiban rögzített feltételeknek megfelelően”. A 3. cikk (a) 

                                                                                                                                                  
egyes szociális jogszabályok összehangolásáról, a 3821/85/EGK és a 2135/98/EK tanácsi rendelet módosításáról, 
valamint a 3820/85/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 102., 2006.4.11., 1. o.).
1 Az Európai Parlament és a Tanács 2002. március 11-i 2006/15/EK irányelve a közúti fuvarozásban utazó 
tevékenységet végző személyek munkaidejének szervezéséről (HL L 80., 2002.3.23., 35. o.)
2 2009. január 30-i 2009/5/EK bizottsági irányelv a 3820/85/EGK és a 3821/85/EGK tanácsi rendeletnek a közúti 
szállításra vonatkozó egyes szociális jogszabályok tekintetében történő végrehajtásának minimum feltételeiről 
szóló 2006/22/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv III. mellékletének módosításáról (HL L 29, 2009.1.31., 
45. o.)
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pontjának megfelelően a szünetek, a pihenőidők, továbbá – a tagállamok  jogszabályainak, 
illetve a szociális partnerek közötti megállapodásoknak sérelme nélkül – a készenléti idő nem 
része a munkaidőnek. 
A 2002/15/EK irányelv 7. cikke előírja a tagállamok számára annak biztosítását, hogy az 
éjszakai munkavégzés után a nemzeti jogszabályok vagy kollektív szerződések, a szociális 
partnerek közti megállapodások szerinti ellentételezés járjon, azzal a feltétellel, hogy ez az 
ellentételezés a közúti közlekedés biztonságát nem veszélyezteti. Az irányelv nem tér ki 
azonban a minimális napi vagy heti pihenő időszakokra, amelyeket az 561/2006/EK rendelet 
szabályoz. 
A javadalmazási ráták kívül esnek az Unió munkaügyi jogszabályain, az EUMSZ 153. 
cikkének megfelelően, ezért az Unió minden tagállama önállóan dönt felőlük.
Ezen túlmenően a munkavállalók munkahelyi biztonságának és egészségvédelmének területét 
illetően uniós szinten, a 89/391/EGK irányelv1, amely a területre vonatkozó fő jogszabály, 
általános elveket fektet le a munkahelyi kockázatok megelőzésével, a biztonsággal és 
egészségvédelemmel, a kockázati és baleseti tényezők kiküszöbölésével, és a munkavállalók 
tájékoztatásával, a velük folytatott konzultációval és képzésükkel kapcsolatban. Előírja, hogy 
a munkaadónak ki kell értékelnie a munkavállalók egészségvédelmével és biztonságával 
kapcsolatos kockázatokat, megelőző intézkedéseket kell hoznia, és megfelelő védelmet kell 
nyújtania. A konkrét helyzetekben ezért a kockázatok kiértékeléséből következik, hogy 
milyen lépéseket kell tenni. Ez az irányelv minden gazdasági tevékenységre érvényes.

Következtetések
Minden uniós tagállamnak biztosítania kell, hogy nemzeti joga védelmezze a fenti uniós 
irányelvekben lefektetett jogokat a munkaidő, valamint a munkahelyi biztonság és 
egészségvédelem területén. A petíció benyújtóinak fel kellene venniük a kapcsolatot a fenti 
ügyekben illetékes hatóságokkal, amennyiben úgy vélik, hogy a munkaadó megsérti a 
munkavállalók biztonságára és egészségvédelmére vonatkozó szabályokat. A hatóságok a 
vannak a legjobb helyzetben ahhoz, hogy az ügyet a konkrét tények fényében és a tagállami 
jogi kontextus figyelembevételével kivizsgálják.

                                               
1 A Tanács 1989. június 12-i 89/391/EGK irányelve a munkavállalók munkahelyi biztonságának és 
egészségvédelmének javítását ösztönző intézkedések bevezetéséről, HL L 183., 1989.6.29, 1. o.


