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Tárgy: James Lane, ír állampolgár által benyújtott 0286/2007 sz. petíció a teherszállító 
járművek számára elérhető biztonságos parkolóhelyek hiányáról Írországban 

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója kifejti, hogy a teherszállító járművek vezetői problémába ütköznek 
Írországban a megállás és a pihenő tekintetében, mivel nincsen elegendő biztonságos 
parkolóhely az ilyen járművek számára. A petíció benyújtója szerint ez a probléma vezet 
ahhoz, hogy a legtöbb járművezető nem tudja teljesíteni a cégük által kikötött előírásokat a 
93/104 EK irányelvben meghatározott kötelező pihenőidő tekintetében. A petíció benyújtója 
kéri az Európai Parlamentet, hogy avatkozzon be, illetve gyakoroljon nyomást az ír 
hatóságokra megfelelő megoldás találása érdekében. 

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2007. szeptember 3. Felkérik a Bizottságot, hogy az eljárási 
szabályzat 192. cikkének (4) bekezdése szerint nyújtson tájékoztatást.

3. A Bizottságtól 2007. november 29-én kapott válasz.

A Bizottság hangsúlyozni kívánja, hogy a petíció benyújtója által hivatkozott közösségi 
szabályok1 az Európai Unió által többek között amiatt megállapított jogszabályokból 
származtathatók, mivel a vezetési órák halmozása veszélyezteti a közbiztonságot, valamint a 

                                               
1 Az Európai Parlament és a Tanács 2002/15/EK irányelve a közúti fuvarozásban utazó tevékenységet végző 
személyek munkaidejének szervezéséről. Az előző, 93/104/EK irányelvet (jelenleg 2003/88/EK irányelv) nem 
kell alkalmazni, amikor más közösségi jogszabályok a közúti fuvarozási ágazatban a munkaidő szervezését 
illetően konkrétabb előírásokat állapítanak meg. 
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közúti fuvarozásban dolgozók egészségét és biztonságát.  

A fuvarozási vállalatok a 561/2006 rendelet értelmében biztosítják, hogy a közúti 
fuvarozásban foglalkoztatott gépjárművezetők minden egyes 24 órás időszakban legalább 9 
órás pihenőidőszakkal rendelkezzenek, és hogy a járművezetéssel általuk eltöltött idő ne 
haladja meg naponta a 10 órát. 

A 2002/15/EK irányelv előírja a tagállamok számára az annak biztosításához szükséges 
intézkedések meghozatalát, hogy az irányelv hatálya alá tartozó közúti fuvarozási 
tevékenységben foglalkoztatott utazó munkavállalók az irányelvben megállapított jogokkal 
ténylegesen élhessenek. Idetartoznak az alábbiak: 
- A 4. cikk, mely előírja, hogy a heti munkaidő ne haladja meg átlagosan a 48 órát (4 hónapos 
maximális időszakban, illetve bizonyos körülmények fennállása esetén 6 hónapos időszakban)
- A 7. cikk, amely előírja, hogy az éjszakai munkát végző munkavállalók munkaideje a 10 
órát1 egyetlen 24 órás időszakban se haladja meg – eltérés bizonyos körülmények között 
engedélyezett a szociális partnerek megállapodásától függően, illetve legalább a szociális 
partnerekkel folytatott konzultációt követően
- A 5. cikk, amely előírja, hogy minden hat egymást követő munkaórát követően legalább 30 
perces pihenőidőszakot kell tartani. 

A vezetési idő az 561/2006/EK rendelet értelmében nem foglalja magába a be- és kirakodást. 
A munkaidő azonban a 2002/15/EK irányelv (3. cikk) alkalmazásában nem foglalja magába a 
pihenőidőt, magába foglalja viszont a be- és kirakodást, a takarítást és a műszaki 
karbantartást, továbbá a munkahelyi rendelkezésre állási időt és a vezetéssel eltöltött időt.   

A Bizottság véleménye szerint szükség van a korszerű logisztika és a hivatásos sofőrök 
igényeinek megfelelően kialakított parkolóhelyekre. Az ilyen parkolóhelyek megépítése és 
kezelése a hatáskörrel rendelkező nemzeti hatóságok feladata, akik adott esetben a 
magánbefektetőkkel kell, hogy kialakítsák a megfelelő partnerségi formákat. 

A Bizottság a szükséges befektetések ösztönzése érdekében az Európai Parlament 
segítségével 2007. június 12-én kísérleti projektet indított a transzeurópai hálózat egészét 
illetően biztonságos parkolóhelyek kialakítása céljából. E projekt keretében az első vizsgálatot 
követően2 az EU-n belül öt pihenőhelyet alakítanak ki, és ez az érdekelt befektetők számára 
közös platformot kínál, ahol a bevált gyakorlatra vonatkozó információk megoszthatók.3 A 
Bizottság egyébként 2009 végéig európai minőségi vagy biztonsági címke odaítélését tervezi 
a transzeurópai hálózatban kb. ötven parkolóhely számára. Ez a címke további lehetőséget 
biztosít a parkolóhelyek kezdeményezői és üzemeltetői számára beruházásaik 
hasznosításához. 

                                               
1 A 2002/15/EK irányelv értelmében éjszakai munka a 00:00 és 07:00 óra között legalább négyórás időszakban 
végzett bármilyen, a nemzeti jogszabályok által meghatározott munka. 
2 „Tanulmány a transzeurópai közúthálózat keretében a közúti fuvarozási vállalkozásoknak szóló biztonságos 
parkolóhelyek hálózatának megszervezésének megvalósíthatóságáról”, a jelentés elérhető: 
http://ec.europa.eu/transport/road/studies/index_en.htm. 
3 Lásd: IP/07/806


