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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 0286/2007, mressqa mis-Sur James Lane, ta’ nazzjonalità Irlandiża, 
dwar in-nuqqas ta’ żoni sikuri għall-ipparkjar ta' vetturi għall-merkanzija tqila fl-
Irlanda

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant jispjega li s-sewwieqa ta’ vetturi għall-merkanzija tqila jħabbtu wiċċhom ma’ 
problemi sabiex jieqfu u jistrieħu minħabba insuffiċjenza ta’ żoni sikuri ta’ pparkjar għal 
vetturi bħal dawn fl-Irlanda. Skond il-petizzjonant, din il-problema ma tippermettix lill-biċċa 
l-kbira tas-sewwieqa li jkunu konformi mar-rekwiżiti tal-kumpaniji tagħhom b’rabta mal-ħin 
obbligatorju ta' mistrieħ kif stipulat mid-Direttiva 93/104/KE. Il-petizzjonant jitlob lill-
Parlament Ewropew sabiex jintervieni u jagħmel pressjoni fuq l-awtoritajiet Irlandiżi sabiex 
isibu soluzzjonijiet xierqa. 

2. Ammissibiltà

Iddikjarata ammissibbli fit-3 ta’ Settembru 2007. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna biex tagħti 
informazzjoni skond l-Artikolu 192(4) tar-Regoli ta' Proċedura.

3. Risposta tal-Kummissjoni, irċevuta fid-29 ta’ Novembru 2007.

Il-Kummissjoni tixtieq tenfasizza l-fatt li r-regoli Komunitarji li l-petizzjonant jagħmel 
referenza għalihom1 jitnisslu mil-leġiżlazzjoni li ġiet deċiża min-naħa ta’ l-Unjoni Ewropea, 
fost affarijiet oħrajn, minħabba li t-total ta’ sigħat ta’ sewqan huwa ta’ periklu kemm għas-
sigurtà fit-toroq kif ukoll għas-saħħa u għas-sigurtà tal-ħaddiema tat-trasport bit-triq.  

                                               
1 Id-Direttiva 2002/15/KE dwar l-organizzazzjoni tal-ħin tax-xogħol ta’ ħaddiema li jwettqu attivitajiet mobbli 
tat-trasport fit-toroq u r-Regolament 561/2006 dwar l-armonizzazzjoni ta' ċerta leġiżlazzjoni soċjali li għandha 
x'taqsam mat-trasport bit-triq. Dik li qabel kienet id-Direttiva 93/104/KE (issa d-Direttiva 2003/88/KE) ma 
tapplikax fejn liġijiet oħrajn tal-Komunità jistabbilixxu rekwiżiti iktar speċifiċi relatati mal-ħin tax-xogħol fis-
settur tat-trasport bit-triq.
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Skond ir-Regolament 561/2006, intrapriżi tat-trasport għandhom jiżguraw li sewwieqa tat-
trasport bit-triq ikollhom perjodu minimu ta’ mistrieħ kuljum ta’ disa’ sigħat f’kull perjodu ta’ 
24 siegħa, u m’għandhomx jeċċedu ħin ta’ sewqan ta’ 10 sigħat kuljum. 

Id-Direttiva 2002/15/KE tesiġi li Stati Membri jieħdu l-miżuri neċessarji sabiex jiżguraw li 
ħaddiema mobbli, involuti f’attivitajiet tat-trasport bit-triq koperti mid-Direttiva, ikunu jistgħu 
jieħdu vantaġġ b’mod effettiv mid-drittijiet stabbiliti f'dik id-Direttiva.  Dawn jinkludu: 
- l-Artikolu 4, li jipprovdi li l-medja tal-ħin tax-xogħol ta’ kull ġimgħa ma teċċedix it-48 
siegħa (għal perjodu massimu ta’ 4 xhur, jew 6 xhur f’ċirkostanzi limitati)
- l-Artikolu 7, li jipprovdi li jekk ‘xogħol ta’ bil-lejl’1 ikun imwettaq, il-ħin totali ta’ kull jum 
ma jeċċedix għaxar sigħat f’kull perjodu ta’ 24 siegħa – derogi huma permessi f’ċirkostanzi 
limitati permezz ta’ ftehim ta’ l-imsieħba soċjali, jew millinqas wara konsultazzjoni ma' l-
imsieħba soċjali
- l-Artikolu 5, li jipprovdi għal pawża minima ta’ mistrieħ ta’ 30 minuta wara kull sitt sigħat 
ta’ xogħol konsekuttivi. 

Il-ħin tas-sewqan skond ir-Regolament 561/2006 ma jinkludix it-tgħabbija u l-ħatt. 
Madankollu, il-ħin tax-xogħol skond id-Direttiva 2002/15/KE (l-Artikolu 3) jeskludi pawżi ta’ 
mistrieħ, iżda jinkludi t-tgħabbija u l-ħatt, it-tindif u l-manutenzjoni teknika, u l-ħin li matulu 
l-ħaddiem ikun fil-post tax-xogħol tiegħu għad-dispożizzjoni ta’ min jimpjegah, kif ukoll il-
ħin tas-sewqan.    

Il-Kummissjoni hija ta’ l-opinjoni li hemm bżonn ta’ żoni ta’ mistrieħ adattati għall-bżonnijiet 
tal-loġistika moderna u għal sewwieqa professjonali. L-awtoritajiet nazzjonali kompetenti 
huma responsabbli mill-bini u mit-tmexxija ta’ dawn iż-żoni u, f’każ ta’ bżonn, huma 
għandhom jiżviluppaw forom adegwati ta’ sħubija ma’ investituri privati.

Sabiex tinkoraġġixxi l-investimenti neċessarji, il-Kummissjoni, bl-għajnuna tal-Parlament 
Ewropew, nediet proġett pilota fit-12 ta’ Ġunju 2007 għall-iżvilupp ta’ żoni sikuri tul in-
netwerk trans-Ewropew. Wara li jseħħ l-ewwel studju2, dan il-proġett se joħloq ħames żoni ta’ 
mistrieħ fl-UE u se joffri lill-investituri interessati pjattaforma komuni fejn huma jkunu 
jistgħu jagħmlu skambju ta’ xi tagħrif dwar l-aħjar prattiki.3 Barra minn hekk, il-
Kummissjoni tqis li minn issa sat-tmiem ta’ l-2009 hija tkun allokat siġill Ewropew ta’ 
kwalità jew ta’ sigurtà għal madwar ħamsin parkeġġ tul in-netwerk trans-Ewropew.
Dan is-siġill joffri possibiltà oħra lill-iżviluppaturi tal-proprjetà u lill-operaturi tal-
parkeġġi sabiex jagħtu valur lill-investimenti tagħhom.

                                               
1 Xogħol ta’ bil-lejl skond id-Direttiva 2002/15/KE ifisser kull xogħol li jsir matul perjodu ta’ erba’ sigħat bejn  
nofs il-lejl u s-sebgħa ta’ filgħodu, li għandu jkun definit mil-liġi nazzjonali.
2 "Studju dwar il-fattibiltà li jiġi organizzat netwerk ta’ żoni ta’ parkeġġ sikuri għal operaturi tat-trasport bit-triq 
tul in-netwerk tat-toroq trans-Ewropew", rapport disponibbli fis-sit ta’ l-internet 
http://ec.europa.eu/transport/road/studies/index_en.htm.
3 Ara IP/07/806


