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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0286/2007 af James Lane, irsk statsborger, om mangel på sikre 
parkeringsområder for lastvogne i Irland

1. Sammendrag

Andrageren redegør for lastvognschaufførernes problemer med at stoppe for at hvile sig som 
følge af utilstrækkeligt sikre parkeringsområder for sådanne køretøjer i Irland. I henhold til 
andrageren hindrer dette problem hovedparten af chaufførerne i at overholde deres 
arbejdsgivers krav om køre-/hviletid som fastsat i direktiv 93/104/EF. Andrageren anmoder 
Europa-Parlamentet om at gribe ind og presse de irske myndigheder til at finde en passende 
løsning.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 3. september 2007). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 192, stk. 4).

3. Kommissionens svar, modtaget den 29. november 2007.

"Kommissionen understreger, at de EU-regler, som andrageren henviser til1, er omfattet af 
den lovgivning, som EU har vedtaget, bl.a. fordi akkumuleringen af køretimer er farlig for 
færdselssikkerheden samt for chaufførernes sundhed og sikkerhed.

                                               
1 Direktiv 2002/15/EF om tilrettelæggelse af arbejdstid for personer, der udfører mobile vejtransportaktiviteter, 
og forordning 561/2006 om køre- og hviletid for førere. Det tidligere direktiv 93/104/EF (nu direktiv 
2003/88/EF) finder ikke anvendelse, når andre fællesskabsbestemmelser fastsætter mere specifikke krav 
vedrørende arbejdstider i vejtransportsektoren. 
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I henhold til forordning 561/2006 skal transportvirksomhederne sikre, at chaufførerne har en 
daglig minimumshvileperiode på ni timer for hver 24 timers periode, og at den daglige køretid 
ikke overstiger 10 timer.

I henhold til direktiv 2002/15/EF skal medlemsstaterne træffe de nødvendige foranstaltninger 
for at sikre, at mobile arbejdstagere, der er involveret i de vejtransportaktiviteter, der er 
omfattet af direktivet, kan udøve de rettigheder, der er fastlagt i direktivet, effektivt. Disse 
omfatter:

- Artikel 4, hvori det fastslås, at den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid højst må være 48 
timer (over en periode på højst fire måneder, eller over seks måneder under begrænsede 
omstændigheder).

- Artikel 7, hvori det fastslås, at arbejdstiden for arbejdstagere, der udfører "natarbejde"1 ikke 
må overstige 10 timer for hvert tidsrum på 24 timer - dette krav kan fraviges under 
begrænsede omstændigheder efter aftale mellem arbejdsmarkedets parter, eller i det mindste 
efter høring af arbejdsmarkedets parter.

- Artikel 5, hvori det fastslås, at arbejdet skal afbrydes med en pause på mindst 30 minutter, 
efter seks sammenhængende arbejdstimer.

Køretiden i henhold til forordning 561/2006 omfatter ikke på- og aflæsning. Arbejdstiden i 
henhold til direktiv 2002/15/EF (artikel 3) omfatter ikke hvileperioder, men omfatter på- og 
aflæsning, rengøring og teknisk vedligeholdelse og vagttjeneste på arbejdspladsen såvel som 
køretid.

Kommissionen mener, at rastepladserne skal tilpasses den moderne logistiks og 
erhvervschaufførernes behov. Bygningen og forvaltningen af disse rastepladser henhører 
under de kompetente nationale myndigheders ansvar, og de skal om nødvendigt udvikle 
passende partnerskaber med private investorer.

For at fremme de nødvendige investeringer lancerede Kommissionen med støtte fra Europa-
Parlamentet den 12. juni 2007 et pilotprojekt til udvikling af sikrede parkeringsområder langs 
det transeuropæiske vejnet. Efter en indledende undersøgelse2 vil dette projekt omfatte fem 
rastepladser i EU, og det vil sikre interesserede investorer en fælles platform, hvor de kan 
udveksle oplysninger om bedste praksis3. Kommissionen planlægger desuden at foretage en 
europæisk kvalitets- og sikkerhedsmærkning af omkring 50 parkeringsfaciliteter langs det 
transeuropæiske vejnet inden udgangen af 2009. Denne mærkning vil give sponsorer og 
forpagtere af parkeringsområder yderligere muligheder for at få udbytte af deres 
investeringer."

                                               
1 Natarbejde i henhold til direktiv 2002/15/EF betyder alt arbejde, der udføres inden for et tidsrum på mindst fire 
timer mellem kl. 00.00 og kl. 07.00 i henhold til national lovgivning. 
2 "Study on the feasibility of organizing a network of secured parking areas for road transport operators on the 
trans- European road network", tilgængelig på adressen http://ec.europa.eu/transport/road/studies/index_en.htm. 
3 Se IP/07/806.


