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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 883/2011, adresată de „Motoristas da Patinter”, de cetățenie 
portugheză, în numele „Motoristas da Patinter”, privind presupusele 
neregularități comise de către angajatori, care i-au afectat pe conducătorii 
auto care efectuează transport rutier de mărfuri

1. Rezumatul petiției

„Motoristas da Patinter” este un colectiv de conducători auto care efectuează transport rutier 
de mărfuri, care dorește să-și păstreze anonimatul. Acesta reclamă faptul că angajatorul 
„Patinter Portuguesa de Automóveis Transportadora S.A.”, cu sediul în Mangualde, 
Portugalia, obligă acest colectiv să efectueze transporturi, în Portugalia sau în străinătate, în 
contul acestei întreprinderi, fără să îndeplinească cerințele legislației europene, în special în 
ceea ce privește timpul de odihnă și salariile, asupra cărora acest colectiv pretinde că are 
dreptul. Colectivul afirmă că se teme de eventuale represalii din partea angajatorului, cum ar 
fi demiterea, lucru care explică faptul că acesta nu s-a adresat încă instanțelor naționale. 
Acesta solicită sprijinul instituțiilor din Uniunea Europeană.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 5 decembrie 2011. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 30 aprilie 2013

Observațiile Comisiei
Regulamentul (CE) nr. 561/20061 stabilește normele privind perioadele de conducere, 
                                               
1 Regulamentul (CE) nr. 561/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 martie 2006 privind 
armonizarea anumitor dispoziții ale legislației sociale în domeniul transporturilor rutiere, de modificare a 
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pauzele și perioadele de repaus pentru conducătorii auto profesioniști cu scopul de a armoniza 
condițiile de concurență, precum și de a îmbunătăți condițiile de muncă și siguranța rutieră. În 
plus, Directiva 2002/15/CE1 stabilește cerințele minime privind organizarea timpului de lucru 
al persoanelor care efectuează activități mobile de transport rutier. 

Articolul 10 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 561/2006 interzice remunerarea pe bază 
de performanțe a conducătorilor auto în funcție de cantitatea de mărfuri transportată și/sau de 
distanța parcursă, dacă remunerația respectivă ar pune în pericol siguranța rutieră și/sau ar 
încuraja încălcarea prezentului regulament. Autoritățile naționale sunt obligate să se asigure 
că aceste norme sunt respectate de toți conducătorii auto și de întreprinderile de transport în 
cauză. 

Petiționarii reclamă faptul că societatea oferă un supliment salarial de 0,06 euro pe kilometru 
parcurs. Este obligația autorităților naționale de aplicare a legii din Portugalia să efectueze 
controale cuprinzătoare la sediile societăților pentru a verifica dacă acestea respectă sau nu 
normele europene relevante. Dacă, în timpul inspecțiilor, autoritățile naționale depistează 
nereguli și/sau găsesc dovezi privind remunerarea pe bază de kilometru care periclitează 
siguranța rutieră, ar trebui aplicată o amendă astfel cum se prevede în sistemul penal național, 
stabilită în conformitate cu articolul 19 din Regulamentul (CE) nr. 561/2006. Trebuie reținut 
faptul că, în conformitate cu Directiva 2009/5/CE2 a Comisiei, nerespectarea articolului 10 
din regulament este considerată o încălcare foarte gravă.
Petiționarii reclamă, de asemenea, modelele de lucru și condițiile de remunerare ale societății. 
Se presupune că aceste aranjamente determină conducătorii auto să petreacă în străinătate 
două sau mai multe weekenduri consecutive și sărbătorile legale, pentru care nu sunt 
remunerați, nu li se oferă perioade de repaus compensatorii și nici alocații de hrană. 
În pofida faptului că Regulamentul (CE) nr. 561/2006 prevede o perioadă săptămânală 
normală de odihnă de cel puțin 45 de ore la fiecare două săptămâni, locul de odihnă efectiv nu 
se specifică. Articolul 8 din prezentul regulament prevede că un conducător auto poate efectua 
perioadele de repaus zilnic și perioadele de repaus săptămânal reduse la bordul vehiculului, 
departe de baza de staționare a vehiculului, cu condiția ca acesta să dotat cu o cabină de 
dormit corespunzătoare și să fie în staționare. Faptul că perioada de repaus săptămânal 
normală nu este acoperită de această dispoziție înseamnă că o perioadă de repaus săptămânal 
normală nu poate fi efectuată în vehicul.  
La articolul 4 din Directiva 2002/15/CE se specifică faptul că timpul de lucru al lucrătorului 
mobil nu poate depăși în medie 48 de ore pe săptămână pe parcursul a 4 luni. Articolul 3 
alineatul (1) adaugă faptul că „timpul de lucru” include orice perioadă în care lucrătorul „nu 
poate dispune liber de timpul său și i se cere să fie la postul său de lucru, gata să întreprindă 
activitatea sa normală, îndeplinind anumite sarcini asociate serviciului … sau în condițiile 
generale negociate între partenerii sociali și în condițiile legislației statelor membre”. Totuși, 
în conformitate cu articolul 3 litera (a), pauzele și perioadele de odihnă, precum și, fără a 

                                                                                                                                                  
Regulamentelor (CEE) nr. 3821/85 și (CE) nr. 2135/98 ale Consiliului și de abrogare a Regulamentului (CEE) 
nr. 3820/85 al Consiliului (JO L102/102, 11.4.2006, p. 1).
1 Directiva 2002/15/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 11 martie 2002 privind organizarea 
timpului de lucru al persoanelor care efectuează activități mobile de transport rutier (JO L 80, 23.3.2002, p. 35).
2 Directiva 2009/5/CE a Comisiei din 30 ianuarie 2009 de modificare a anexei III la Directiva 2006/22/CE a 
Parlamentului European și a Consiliului privind condițiile minime pentru punerea în aplicare a Regulamentelor 
(CEE) nr. 3820/85 și (CEE) nr. 3821/85 ale Consiliului privind legislația socială referitoare la activitățile de 
transport rutier (JO L29, 31.1.2009, p. 45).
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aduce atingere legislației naționale sau acordurilor între partenerii sociali, perioadele de 
disponibilitate vor fi excluse din timpul de lucru. 

Articolul 7 din Directiva 2002/15/CE solicită, de asemenea, statelor membre să asigure că 
unui conducător auto i se acordă o compensație pentru munca de noapte în conformitate cu 
dispozițiile legislative naționale sau cu acordurile între partenerii sociali, cu condiția ca 
această compensație să nu fie de natură a periclita siguranța rutieră. Totuși, prezenta directivă 
nu acoperă perioadele zilnice și săptămânale minime de odihnă, care sunt acoperite de 
Regulamentul (CE) nr. 561/2006. 

Ratele remunerării nu fac obiectul legislației europene a muncii, în conformitate cu 
articolul 153 din TFUE, și, prin urmare, fac obiectul deciziilor fiecărui stat membru al UE.

Mai mult, în ceea ce privește sănătatea și siguranța lucrătorilor la locul de muncă, Directiva-
cadru 89/391/CEE 1, care este principalul act legislativ în domeniu la nivel comunitar, 
stabilește principiile generale privind prevenirea riscurilor profesionale, protecția sănătății și a 
securității, eliminarea factorilor de risc și de accident, precum și informarea, consultarea și 
formarea lucrătorilor. Aceasta impune angajatorului să evalueze toate riscurile privind 
sănătatea și securitatea lucrătorilor, să introducă măsuri de prevenire și să asigure o protecție 
adecvată. În situații specifice, măsurile care trebuie luate vor rezulta, așadar, din evaluarea 
riscurilor. Prezenta directivă se aplică tuturor sectoarelor de activitate.

Concluzie
Toate statele membre ale UE trebuie să se asigure că legislațiile lor naționale protejează 
drepturile prevăzute în directivele UE menționate mai sus, în ceea ce privește timpul de lucru 
și protecția siguranței și a sănătății la locul de muncă. Petiționarii ar trebui să contacteze 
autoritățile naționale competente în aceste domenii în cazul în care consideră că angajatorul 
lor încalcă normele privind protecția sănătății și a siguranței lucrătorilor. Aceste autorități sunt 
cele mai în măsură să investigheze cazul, ținând seama de situația în fapt și de contextul 
legislativ național.  

                                               
1 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).


