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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW
Dotyczy: Petycji 0286/2007, którą złożył James Lane (Irlandia), w sprawie braku 

bezpiecznych parkingów dla samochodów ciężarowych w Irlandii

1. Streszczenie petycji

Składający petycję wyjaśnia, że kierowcy samochodów ciężarowych mają w Irlandii 
problemy z postojami, ponieważ brakuje tam bezpiecznych parkingów dla tego rodzaju 
pojazdów. Zdaniem składającego petycję problem ten uniemożliwia większości kierowców 
przestrzeganie wymogów ich firm dotyczących obowiązkowej przerwy w pracy, określonych 
w dyrektywie WE 93/104. Składający petycję zwraca się do Parlamentu Europejskiego 
o podjęcie działań i wywarcie nacisku na władze irlandzkie, aby te znalazły odpowiednie 
rozwiązania.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 3 września 2007 r. Zwrócono się do Komisji, 
aby dostarczyła informacje (art. 192 ust. 4 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 29 listopada 2007 r.

Komisja podkreśla, że przepisy wspólnotowe, na które powołuje się składający petycję1

wynikają z prawodawstwa ustanowionego przez Unię Europejską między innymi z uwagi na 
fakt, że długie godziny pracy kierowców stanowią zagrożenie dla bezpieczeństwa na drogach, 
a także ze względu na zdrowie i bezpieczeństwo pracowników zatrudnionych w transporcie 
drogowym.

                                               
1 Dyrektywa 2002/15/WE w sprawie organizacji czasu pracy osób wykonujących czynności w trasie w zakresie 
transportu drogowego i rozporządzenie 561/2006 dotyczące czasu prowadzenia pojazdu i okresu odpoczynku 
kierowców. Uchylona dyrektywa 93/104/WE (obecnie dyrektywa 2003/88/WE) nie ma zastosowania do 
przypadków, gdy prawo wspólnotowe określa bardziej szczegółowe wymogi dotyczące czasu pracy w sektorze 
transportu drogowego.
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Na mocy rozporządzenia 561/2006 przedsiębiorstwa transportowe mają obowiązek zadbania 
o to, aby kierowcy w transporcie drogowym mieli minimalny dziewięciogodzinny dzienny 
okres odpoczynku w każdym dwudziestoczterogodzinnym okresie i nie przekraczali 
dziesięciogodzinnego czasu prowadzenia pojazdu dziennie.

Na mocy dyrektywy 2002/15/WE państwa członkowskie są zobowiązane do podjęcia 
niezbędnych działań w celu zapewnienia pracownikom wykonującym czynności związane 
z przewozem w transporcie drogowym, objęte zakresem przedmiotowej dyrektywy, 
możliwości skutecznego korzystania z praw zawartych w tej dyrektywie. Obejmują one:
- Artykuł 4, który stanowi, że średni tygodniowy czas pracy nie może przekraczać 48 godzin
(przez maksymalny okres wynoszący 4 miesiące lub 6 miesięcy w określonych przypadkach)
- Artykuł 7, który stanowi, że jeśli pracownicy wykonują pracę w „porze nocnej”,1 ich 
dobowy czas p r a c y  nie może przekraczać dziesięciu godzin w każdym 
dwudziestoczterogodzinnym okresie – odstępstwa są dopuszczone jedynie w określonych 
przypadkach na podstawie porozumienia między przedstawicielami pracodawców 
i pracowników lub przynajmniej po przeprowadzeniu konsultacji z przedstawicielami 
pracodawców i pracowników
- Artykuł 5, który ustanawia obowiązkową przerwę trwającą co najmniej trzydzieści minut, 
po każdych sześciu godzinach ciągłej pracy.

Czas prowadzenia pojazdu na mocy rozporządzenia 561/2006 nie obejmuje załadunku 
i rozładunku. Natomiast zgodnie z dyrektywą 2002/15/WE (art. 3) do czasu prowadzenia 
pojazdu nie wlicza się przerw, ale obejmuje on załadunek i rozładunek, sprzątanie 
i konserwację techniczną, a także pozostawanie na stanowisku pracy w gotowości do podjęcia 
pracy, jak również kierowanie pojazdem.

Komisja jest zdania, że konieczne jest stworzenie parkingów przy trasach, dostosowanych do 
potrzeb nowoczesnej logistyki i potrzeb zawodowych kierowców. Budowa takich parkingów 
i zarządzanie nimi należą do obowiązków właściwych władz krajowych, które 
w odpowiednich przypadkach muszą opracować odpowiednie formy partnerstwa 
z inwestorami prywatnymi.

W celu zachęcenia do przeprowadzania koniecznych inwestycji Komisja, z pomocą 
Parlamentu Europejskiego, zainicjowała dnia 12 czerwca 2007 r. pilotażowy projekt budowy
bezpiecznych parkingów wzdłuż sieci transeuropejskich. Według pierwszej analizy2

w ramach tego projektu w UE powstanie pięć wyposażonych parkingów, a zainteresowani 
inwestorzy zyskają dzięki niemu wspólną platformę wymiany informacji i najlepszych 
praktyk3. Komisja zakłada również, że do końca 2009 r. około pięćdziesięciu parkingów 
położonych wzdłuż sieci transeuropejskich uzyska europejski znak jakości lub 

                                               
1 Pora nocna na mocy dyrektywy 2002/15/WE oznacza każdą pracę wykonywaną w okresie co najmniej czterech 
godzin, w rozumieniu prawa krajowego, między godziną 00.00 i godziną 07.00.
2 „Study on the feasibility of organizing a network of secured parking areas for road transport operators on the 
trans-European road network” („Analiza wykonalności dotycząca zorganizowania sieci bezpiecznych parkingów 
dla operatorów transportu drogowego w transeuropejskiej sieci drogowej”), sprawozdanie dostępne na stronie
http://ec.europa.eu/transport/road/studies/index_en.htm.
3 Zob. IP/07/806
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bezpieczeństwa. Znak ten będzie stanowił dodatkową możliwość zwiększenia wartości 
inwestycji przez developerów i zarządców parkingów.


