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Aihe: Vetoomus nro 286/2007, James Lane, Irlannin kansalainen, raskaille
tavaraliikenteen ajoneuvoille suunnattujen turvallisten pysäköintialueiden 
puutteesta Irlannissa

1. Yhteenveto vetoomuksesta

Vetoomuksen esittäjä kertoo raskaiden tavaraliikenteen ajoneuvojen kuljettajien kohtaamista 
ongelmista lepotaukojen pitämiseksi, mikä johtuu tällaisille ajoneuvoille suunnattujen 
turvallisten pysäköintialueiden riittämättömästä määrästä Irlannissa. Vetoomuksen esittäjän 
mukaan ongelman vuoksi suurin osa kuljettajista ei voi noudattaa kuljetusyrityksille asetettuja 
vaatimuksia EY:n direktiivissä 93/104 säädetyistä pakollisista lepoajoista. Vetoomuksen 
esittäjä pyytää Euroopan parlamenttia puuttumaan asiaan ja painostamaan Irlannin 
viranomaisia asianmukaisen ratkaisun löytämiseen.

2. Käsiteltäväksi ottaminen

Vetoomus otettiin käsiteltäväksi 3. syyskuuta 2007. Komissiota pyydettiin toimittamaan 
tietoja työjärjestyksen 192 artiklan 4 kohdan mukaisesti.

3. Komission vastaus, saatu 29. marraskuuta 2007

Komissio haluaa korostaa, että vetoomuksen esittäjän mainitsemat yhteisön säännöt1 kuuluvat 
lainsäädäntöön, jonka Euroopan unioni on antanut muun muassa siksi, että ajotuntien 
liiallinen kasautuminen vaarantaa tieturvallisuuden sekä maantieliikenteen työntekijöiden 
terveyden ja turvallisuuden.
                                               
1 Direktiivi 2002/15/EY maantieliikenteen liikkuvissa tehtävissä toimivien henkilöiden työajasta ja asetus (EY) 
N:o 561/2006 maantieliikenteen kuljettajien työ- ja lepoajoista. Aikaisempaa direktiiviä 93/104/EY (nyt 
direktiivi 2003/88/EY) ei sovelleta, mikäli yhteisön muussa lainsäädännössä säädetään tieliikennealan työaikaa 
koskevista tarkemmista vaatimuksista.
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Asetuksen (EY) N:o 561/2006 nojalla kuljetusyritysten on varmistettava, että tieliikenteen 
kuljettajien vuorokautinen lepoaika on vähintään yhdeksän tuntia kullakin 24 tunnin jaksolla 
ja että ajoaika on päivässä enintään kymmenen tuntia.

Direktiivillä 2002/15/EY jäsenvaltiot velvoitetaan ryhtymään tarvittaviin toimenpiteisiin sen 
varmistamiseksi, että direktiivin kattamissa maantieliikenteen liikkuvissa tehtävissä toimivat 
henkilöt voivat tehokkaasti hyödyntää direktiivissä säädettyjä oikeuksia. Näitä säädöksiä ja 
oikeuksia ovat
- 4 artikla, jolla säädetään, että keskimääräinen viikoittainen työaika ei saa ylittää 

48 tuntia (enintään neljän kuukauden tai rajatuissa tapauksissa kuuden kuukauden 
ajalta)

- 7 artikla, jolla säädetään, että yötyötä1 tehtäessä päivittäinen työaika on enintään 
kymmenen tuntia kullakin 24 tunnin ajanjaksolla – poikkeukset sallitaan rajatuissa 
tapauksissa työmarkkinaosapuolten välisten sopimusten mukaisesti tai ainakin 
työmarkkinaosapuolten kuulemisen jälkeen

- 5 artikla, jolla säädetään vähintään 30 minuutin mittaisesta tauosta jokaisen kuuden 
tunnin pituisen yhtäjaksoisen työajan jälkeen.

Asetuksen (EY) N:o 561/2006 mukainen ajoaika ei sisällä lastausta ja purkamista. 
Direktiivin 2002/15/EY (3 artikla) mukainen työaika sisältää kuitenkin lastauksen ja 
purkamisen, puhdistustyöt ja teknisen huollon, ajanjaksot, jolloin kuljettajan on oltava 
työpaikallaan, sekä ajoajan, mutta se ei sisällä lepotaukoja.

Komissio katsoo, että nykyaikaisen logistiikan ja ammattikuljettajien tarpeisiin mukautetut 
pysäköintialueet ovat välttämättömiä. Alueiden rakentaminen ja hoito on toimivaltaisten 
kansallisten viranomaisten vastuulla, ja näiden on tarvittaessa kehitettävä asianmukaisia 
kumppanuusmuotoja yksityisten sijoittajien kanssa.

Kannustaakseen tarvittavia investointeja komissio käynnisti Euroopan parlamentin tuella 
12. kesäkuuta 2007 kokeiluhankkeen Euroopan laajuisen liikenneverkon varrella sijaitsevien 
turvallisten pysäköintialueiden kehittämiseksi. Ensimmäisen tutkimuksen2 perusteella 
hankkeen nojalla on varustettu viisi levähdysaluetta EU:ssa ja tarjottu kiinnostuneille 
sijoittajille yhteinen foorumi, jossa he voivat vaihtaa tietoja parhaista käytännöistä.3 Komissio 
aikoo vuoteen 2009 mennessä myös myöntää eurooppalaisen laatu- tai turvallisuusmerkin 
noin 50:lle Euroopan laajuisen liikenneverkon varrella sijaitsevalle pysäköintialueelle. Tällä 
merkillä pysäköintialueiden rakennuttajille ja omistajille tarjotaan lisämahdollisuus nostaa 
investointiensa arvoa.

                                               
1 Direktiivin 2002/15/EY mukainen yötyö tarkoittaa kello 00.00 ja kello 7.00 välisenä aikana tehtyä vähintään 
neljän tunnin pituista työtä, siten kuin se on määritelty kansallisessa lainsäädännössä.
2 ”Study on the feasibility of organizing a network of secured parking areas for road transport operators on the 
trans- European road network”, raportti on saatavilla seuraavalta Internet-sivulta: 
http://ec.europa.eu/transport/road/studies/index_en.htm.
3 Katso IP/07/806.


