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Комисия по петиции

29.11.2007

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0286/2007, внесена от г-н James Lane, с ирландско гражданство, 
относно липсата на обезопасени зони за паркиране за тежкотоварни 
превозни средства в Ирландия

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията обяснява, че водачите на тежкотоварни превозни средства 
срещат затруднения при спиране за престой и почивка поради недостиг на обезопасени 
зони за паркиране на такива превозни средства в Ирландия. Според вносителя на 
петицията този проблем е пречка за повечето от водачите да изпълнят изискванията на 
компаниите си за задължителен период за почивка, определен в Директива 93/104/ЕО. 
Вносителят на петицията призовава Европейския парламент за намеса, като окаже
натиск върху ирландските органи за намиране на подходящи решения.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 3 септември 2007 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 192, параграф 4 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 29 ноември 2007 г.

Комисията би искала да подчертае, че общностните правила, на които се позовава 
вносителят на петицията1, произтичат от прието от Европейския съюз законодателство, 
наред с другото, тъй като прекомерният брой часове на управление е опасен за 
безопасността на пътя, както и за здравето и безопасността на работещите в

                                               
1 Директива 2002/15/ЕО за организацията на работното време на лицата, извършващи транспортни 
дейности в автомобилния транспорт и Регламент № 561/2006 за периодите на управление и почивка за 
автомобилните водачи. Предишната Директива 93/104/EО (сега Директива 2003/88/EО) не се прилага, 
когато друго законодателство на Общността определя по-специфични изисквания, свързани с работното 
време в сектора на автомобилния транспорт. 



CM\698789XM.doc PE398.530v01-002/3CM\698789XM.doc

BG

автомобилния транспорт. 

В съответствие с Регламент № 561/2006 транспортните предприятия гарантират, че 
автомобилните водачи имат ежедневно период на почивка с продължителност от поне 
девет часа за всеки период от 24 часа и периодът на управление не превишава 10 часа 
на ден. 

Директива 2002/15/EО изисква от държавите-членки да предприемат необходимите 
мерки, за да гарантират, че транспортните работници, които извършват дейности, 
свързани с автомобилния транспорт, обхванати от директивата, могат реално да се 
ползват с правата, предвидени в тази директива. Тези права са следните:
- член 4, който предвижда, че средната продължителност на седмичното работно време 
не може да надвишава 48 часа (в рамките на максимален период от четири месеца или
шест месеца при определени обстоятелства);
- член 7, който предвижда, че работниците, които полагат „нощен труд“1, не може да 
надвишават десет часа работа за всеки период от двадесет и четири часа – дерогации се 
допускат при определени обстоятелства чрез споразумение между социалните 
партньори или поне след консултация със социалните партньори;
- член 5, който предвижда почивка от минимум 30 минути на всеки шест 
последователни часа работа. 

Времето за управление съгласно Регламент № 561/2006 не включва товаро-
разтоварните дейности. Въпреки това работното време съгласно Директива 2002/15/EО 
(член 3) изключва почивките, но в действителност включва товаро-разтоварните 
дейности, почистването и техническата поддръжка и периодите на разположение на 
работното място, както и времето за управление. 

Комисията смята, че са необходими площадки за почивка, приспособени към 
потребностите на съвременната логистика и професионалните водачи. Построяването и 
управлението на такива площадки е отговорност на компетентните национални органи, 
които при необходимост трябва да осъществят подходящи форми на партньорство с 
частни инвеститори. 

На 12 юни 2007 г. Комисията, със съдействието на Европейския парламент, стартира 
пилотен проект за разработване на обезопасени площадки в трансевропейската мрежа, 
за да насърчи необходимите инвестиции. След първоначално проучване2, в рамките на 
този проект ще бъдат оборудвани пет площадки за почивка в ЕС, а на заинтересованите 
инвеститори ще се предложи обща платформа, чрез която да могат да обменят 
информация за най-добрите практики.3 Комисията възнамерява освен това до края на 
2009 г. да отличи с европейски знак за качество или безопасност около петдесет зони за 

                                               
1 Нощна работа по смисъла на Директива 2002/15/EО означава всяка работа, извършвана през 
четиричасов период между 00.00 часа и 07.00 часа, който трябва да се определи от националното 
законодателство. 
2 „Проучване за изпълнимостта на организиране на мрежа от обезопасени зони за паркиране за 
автомобилни оператори в трансевропейската пътна мрежа“, доклад, достъпен на 
http://ec.europa.eu/transport/road/studies/index_en.htm. 
3 Вж. IP/07/806
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паркиране в трансевропейската мрежа. Този знак ще предостави допълнителна 
възможност на инвеститорите и операторите на зони за паркиране за увеличаване на 
стойността на техните инвестиции. 


