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1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener legt uit dat chauffeurs van zware vrachtwagens problemen ondervinden met het 
nemen van rustpauzes als gevolg van het tekort aan veilige parkeerplaatsen voor dergelijke 
voertuigen in Ierland. Volgens indiener maakt dit probleem het de meeste chauffeurs 
onmogelijk te voldoen aan de eisen van hun bedrijf op het gebied van verplichte rusttijden 
zoals vastgelegd in Richtlijn 93/104/EG van de Raad. Indiener verzoekt het Europees 
Parlement in te grijpen en druk uit te oefenen op de Ierse autoriteiten om een gepaste 
oplossing te vinden.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 3 september 2007. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 192, lid 4 van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 29 november 2007.

De Commissie stelt er prijs op te benadrukken dat de communautaire voorschriften waarnaar 
indiener verwijst 1 , voortvloeien uit door de Europese Unie goedgekeurde wetgeving; 
cumulatie van rijuren is immers niet alleen gevaarlijk voor de verkeersveiligheid, maar ook 

                                               
1 Richtlijn 2002/15/EG betreffende de arbeidstijd van mobiele werknemers en Verordening (EG) nr. 561/2006 
betreffende de rij- en rusttijden van vrachtwagenchauffeurs. De bepalingen van de vroegere Richtlijn 93/104/EG 
(nu Richtlijn 2003/88/EG) gelden niet wanneer andere communautaire wetten meer specifieke voorschriften 
inzake arbeidstijden in de wegvervoersector vastleggen.
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voor de gezondheid en de veiligheid van werknemers in het wegvervoer.

Krachtens Verordening (EG) nr. 561/2006 moeten vervoersondernemingen er zorg voor 
dragen dat chauffeurs in het wegvervoer een dagelijkse rusttijd hebben van ten minste negen 
uur binnen elke periode van 24 uur, en een rijtijd van ten hoogste 10 uur per dag. 

Richtlijn 2002/15/EG bepaalt dat lidstaten de nodige maatregelen moeten nemen om ervoor te 
zorgen dat mobiele werknemers die betrokken zijn bij activiteiten in het wegvervoer die 
vallen onder de richtlijn, doeltreffend een beroep kunnen doen op de hierin vastgelegde 
rechten. Deze rechten omvatten onder meer: 
- artikel 4, dat bepaalt dat de gemiddelde wekelijkse arbeidstijd de 48 uur niet mag 
overschrijden (gerekend over een periode van ten hoogste 4 maanden, of 6 maanden in 
uitzonderingsgevallen);
- artikel 7, dat bepaalt dat werknemers die ‘nachtarbeid’1 verrichten, niet meer dan 10 uur per 
periode van 24 uur mogen werken – afwijkingen zijn in uitzonderingsgevallen toegestaan met 
instemming van de sociale partners of althans na raadpleging van de sociale partners;
- artikel 5, dat een pauze van ten minste 30 minuten voorschrijft na iedere periode van zes 
aaneengesloten werkuren. 

Krachtens Verordening (EG) nr. 561/2006 is het laden en lossen niet begrepen in de rijtijd. 
Volgens Richtlijn 2002/15/EG (artikel 3) vallen pauzes niet onder de arbeidstijd, maar wel het 
laden en lossen, het schoonmaken en het technisch onderhoud, aanwezigheidsdienst op de 
werkplek, alsmede de rijtijd.

De Commissie is van mening dat er rustplaatsen beschikbaar moeten zijn die aangepast zijn 
aan de behoeften van de hedendaagse logistiek en die van de beroepschauffeurs. De aanleg en 
het beheer van deze rustplaatsen vallen onder de verantwoordelijkheid van de bevoegde 
nationale autoriteiten die indien nodig geschikte samenwerkingsvormen met particuliere 
investeerders moeten uitwerken. 

Om de noodzakelijke investeringen te stimuleren, heeft de Commissie met steun van het 
Europees Parlement op 12 juni 2007 een proefproject gestart voor de ontwikkeling van 
beveiligde rustplaatsen langs het trans-Europese netwerk. Op basis van een eerste onderzoek2, 
worden in het kader van dit project in de EU vijf rustplaatsen ingericht en wordt 
geïnteresseerde investeerders een gemeenschappelijk platform geboden voor de onderlinge 
uitwisseling van gegevens over beste praktijken.3 De Commissie is voorts van plan tegen eind 
2009 een Europees kwaliteits- of veiligheidslabel toe te kennen aan een vijftigtal 
parkeerplaatsen langs het trans-Europese netwerk. Dit label moet ontwikkelaars en 
exploitanten van parkeerplaatsen een extra mogelijkheid geven om hun investeringen 
meerwaarde te geven. 

                                               
1 Onder nachtarbeid wordt in Richtlijn 2002/15/EG werk verstaan dat wordt verricht gedurende een periode van 
vier uur, zoals omschreven in de nationale wetgeving, tussen 00.00 uur en 07.00 uur. 
2 "Study on the feasibility of organizing a network of secured parking areas for road transport operators on the 
trans-European road network", rapport beschikbaar op http://ec.europa.eu/transport/road/studies/index_en.htm. 
3 Zie IP/07/806


