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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 0286/2007, του κ. James Lane, ιρλανδικής ιθαγένειας, σχετικά με την 
έλλειψη ασφαλών χώρων στάθμευσης για τα βαρέα φορτηγά οχήματα μεταφοράς 
εμπορευμάτων στην Ιρλανδία

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων εξηγεί ότι οι οδηγοί βαρέων φορτηγών οχημάτων μεταφοράς εμπορευμάτων 
αντιμετωπίζουν προβλήματα όταν επιθυμούν να σταθμεύσουν και να αναπαυθούν, λόγω της 
έλλειψης ασφαλών χώρων στάθμευσης για τα εν λόγω οχήματα στην Ιρλανδία. Σύμφωνα με 
τον αναφέροντα, το πρόβλημα αυτό εμποδίζει τους περισσότερους οδηγούς να 
συμμορφωθούν με τις απαιτήσεις των εταιρειών για τις οποίες εργάζονται όσον αφορά τον 
υποχρεωτικό χρόνο ανάπαυσης, όπως ορίζεται από την οδηγία 93/104/ΕΚ. Ο αναφέρων ζητεί 
από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να παρέμβει και να ασκήσει πίεση στις ιρλανδικές αρχές 
προκειμένου να εξεύρουν κατάλληλες λύσεις.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 3 Σεπτεμβρίου 2007. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 192, παράγραφος 4, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 29 Νοεμβρίου 2007.

Η Επιτροπή υπογραμμίζει ότι οι κοινοτικοί κανόνες για τους οποίους κάνει λόγο ο αναφέρων1

απορρέουν από νομοθεσία που εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση, μεταξύ άλλων, επειδή 
η συσσώρευση ωρών οδήγησης είναι επικίνδυνη για την οδική ασφάλεια, καθώς και για την 
                                               
1 Οδηγία 2002/15/ΕΚ για την οργάνωση του χρόνου εργασίας των εκτελούντων κινητές δραστηριότητες οδικών 
μεταφορών και κανονισμός 561/2006 για τον χρόνο οδήγησης και ανάπαυσης των οδηγών. Η οδηγία 93/104/ΕΚ
(πλέον οδηγία 2003/88/ΕΚ) δεν ισχύει στις περιπτώσεις που άλλες κοινοτικές νομοθετικές πράξεις θεσπίζουν
αναλυτικότερες απαιτήσεις σχετικά με τον χρόνο εργασίας στον τομέα των οδικών μεταφορών.
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υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων στις οδικές μεταφορές.

Σύμφωνα με τον κανονισμό 561/2006, οι επιχειρήσεις μεταφορών οφείλουν να μεριμνούν
ώστε οι οδηγοί οδικών μεταφορών να αναπαύονται για τουλάχιστον εννέα ώρες το
εικοσιτετράωρο και ώστε ο χρόνος οδήγησής τους να μην υπερβαίνει τις 10 ώρες την ημέρα.

Ο οδηγία 2002/15/ΕΚ προβλέπει ότι τα κράτη μέλη οφείλουν να λάβουν τα αναγκαία μέτρα
ώστε οι μετακινούμενοι εργαζόμενοι που απασχολούνται σε δραστηριότητες οδικών
μεταφορών που καλύπτονται από την οδηγία να επωφελούνται αποτελεσματικά των 
δικαιωμάτων που κατοχυρώνονται στην οδηγία αυτή. Αυτά περιλαμβάνουν:
- το άρθρο 4, που προβλέπει ότι ο εβδομαδιαίος χρόνος εργασίας δεν μπορεί να υπερβαίνει τις
48 ώρες κατά μέσο όρο (εντός μέγιστης περιόδου τεσσάρων μηνών, ή έξι μηνών σε 
περιορισμένες περιπτώσεις)
- το άρθρο 7, που προβλέπει ότι οι εργαζόμενοι που εκτελούν «νυκτερινή εργασία»1 δεν
επιτρέπεται να εργάζονται για περισσότερες από 10 ώρες το εικοσιτετράωρο – παρεκκλίσεις 
επιτρέπονται σε περιορισμένες περιπτώσεις κατόπιν συμφωνίας των κοινωνικών εταίρων, ή 
τουλάχιστον κατόπιν διαβούλευσης με τους κοινωνικούς εταίρους
- το άρθρο 5, που προβλέπει διάλειμμα τουλάχιστον 30 λεπτών έπειτα από κάθε εξάωρο 
συνεχούς εργασίας.

Στον χρόνο οδήγησης, σύμφωνα με τον κανονισμό 561/2006, δεν περιλαμβάνεται ο χρόνος 
φόρτωσης και εκφόρτωσης. Ωστόσο, ο χρόνος εργασίας σύμφωνα με την οδηγία 2002/15/ΕΚ
(άρθρο 3) δεν περιλαμβάνει τα διαλείμματα, περιλαμβάνει όμως τη φόρτωση και την
εκφόρτωση, τον καθαρισμό και την τεχνική συντήρηση, όπως και τον χρόνο αναμονής στον 
χώρο εργασίας, καθώς και τον χρόνο οδήγησης.

Η Επιτροπή πιστεύει ότι χρειάζονται χώροι ανάπαυσης προσαρμοσμένοι στις ανάγκες των 
σύγχρονων μεταφορών και των επαγγελματιών οδηγών. Η κατασκευή και η διαχείριση των
χώρων αυτών εμπίπτει στην αρμοδιότητα των εθνικών αρχών οι οποίες, ανάλογα με την 
περίπτωση, πρέπει να δημιουργήσουν κατάλληλες συμπράξεις με ιδιώτες επενδυτές.

Προκειμένου να ενθαρρύνει τις αναγκαίες επενδύσεις, η Επιτροπή, με τη συνδρομή του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, δρομολόγησε στις 12 Ιουνίου 2007 πιλοτικό σχέδιο για την 
ανάπτυξη ασφαλών χώρων σε ολόκληρο το διευρωπαϊκό δίκτυο. Έπειτα από μια πρώτη
μελέτη2, το σχέδιο αυτό θα δημιουργήσει πέντε χώρους ανάπαυσης στην ΕΕ και θα
προσφέρει στους ενδιαφερόμενους επενδυτές μια κοινή πλατφόρμα για την ανταλλαγή 
πληροφοριών σχετικά με βέλτιστες πρακτικές.3 Η Επιτροπή σχεδιάζει επίσης να χορηγήσει
έως το τέλος του 2009 ευρωπαϊκό σήμα ποιότητας ή ασφάλειας σε πενήντα περίπου χώρους
στάθμευσης κατά μήκος του διευρωπαϊκού δικτύου. Το σήμα αυτό θα προσφέρει μια
πρόσθετη δυνατότητα αύξησης της αξίας των επενδύσεών τους στους κατασκευαστές και

                                               
1 Ως νυκτερινή εργασία σύμφωνα με την οδηγία 2002/15/ΕΚ νοείται κάθε εργασία που εκτελείται κατά την
περίοδο των τεσσάρων ωρών από τις 12:00 μ.μ. έως τις 07:00 π.μ., που πρέπει να οριστεί με εθνικό νόμο.
2 «Study on the feasibility of organizing a network of secured parking areas for road transport operators on the 
trans- European road network» (Μελέτη για τη σκοπιμότητα της οργάνωσης δικτύου ασφαλών χώρων
στάθμευσης για οδικούς μεταφορείς στο διευρωπαϊκό οδικό δίκτυο), βλέπε
http://ec.europa.eu/transport/road/studies/index_en.htm.
3 Βλέπε IP/07/806.
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τους φορείς εκμετάλλευσης χώρων στάθμευσης.


