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Subiect: Petiţia nr. 0286/2007, adresată de James Lane, de naţionalitate irlandeză, privind 
lipsa zonelor sigure de parcare pentru vehiculele grele în Irlanda

1. Rezumatul petiţiei

Petiţionarul a explicat că şoferii de vehicule grele au probleme în ce priveşte găsirea locurilor 
de oprire şi odihnă, deoarece în Irlanda nu există suficiente spaţii de parcare sigure pentru 
astfel de vehicule. Potrivit celor afirmate de petiţionar, această problemă îi împiedică pe cei 
mai mulţi dintre şoferi să respecte cerinţele companiilor lor cu privire la timpul de odihnă 
obligatoriu stabilit prin Directiva Consiliului 93/104/CE. Petiţionarul solicită Parlamentului 
European să intervină şi să exercite presiuni asupra autorităţilor irlandeze pentru a găsi soluţii 
adecvate.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 3 septembrie 2007. Comisia a fost invitată să furnizeze informaţii 
[articolul 192 alineatul (4) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 29 noiembrie 2007.

Comisia ţine să sublinieze faptul că normele comunitare la care face referire petiţionarul1

decurg din legislaţia stabilită, printre altele, de către Uniunea Europeană, întrucât numărul de 
ore de conducere auto este periculos pentru siguranţa rutieră, precum şi pentru sănătatea şi 
                                               
1 Directiva 2002/15/CE privind timpul de lucru al lucrătorilor mobili şi Regulamentul nr. 561/2006 privind 
timpul de conducere auto şi de odihnă al conducătorilor auto. Directiva anterioară 93/104/CE (în prezent 
Directiva 2003/88/CE) nu se aplică în cazul în care alte acte cu putere de lege ale Comunităţii prevăd cerinţe 
specifice legate de timpul de lucru în domeniul transportului rutier. 
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siguranţa lucrătorilor în transportul rutier. 

În conformitate cu Regulamentul nr. 561/2006, întreprinderile de transport asigură ca şoferii 
de auto să aibă o perioadă minimă de odihnă zilnică de nouă ore pentru fiecare perioadă de 24 
de ore, fără ca aceştia să depăşească 10 ore de conducere auto pe zi.

Directiva 2002/15/CE solicită statelor membre să ia măsurile necesare pentru a asigura că 
lucrătorii mobili implicaţi în activităţile din transportul rutier incluse în directivă se pot folosi 
în mod eficient de drepturile prevăzute de directivă. Acestea includ:
-  articolul 4, care prevede că nu trebuie să se depăşească media timpului de lucru de 28 de ore 
pe săptămână (pe o perioadă maximă de 4 luni sau 6 luni în circumstanţe limitate) 
- articolul 7, care prevede că lucrătorii care efectuează „muncă de noapte”1 nu trebuie să 
depăşească 10 ore de lucru pentru fiecare perioadă de 24 de ore – derogările sunt premise în 
circumstanţe limitate cu acordul partenerilor sociali sau cel puţin în urma consultării cu 
partenerii sociali)

- articolul 5, care prevede o pauză minimă pentru repaos de 30 minute după fiecare şase ore 
de lucru consecutive. Timpul de conducere auto în conformitate cu Regulamentul nr. 
561/2006 nu include încărcarea sau descărcarea. Cu toate acestea, timpul de lucru în 
conformitate cu Directiva 2002/15/CE (articolul 3) exclude pauzele pentru repaus, dar include 
încărcarea sau descărcarea, curăţenia şi întreţinerea tehnică şi timpul în afara programului la 
locul de muncă, precum şi timpul de conducere auto. 

Comisia este de părere că sunt necesare locuri pentru repaos adaptate nevoilor logisticii 
moderne şi şoferilor profesionişti. Construirea şi gestionarea acestor spaţii ţin de 
responsabilitatea autorităţilor naţionale competente, care, dacă este cazul, trebuie să dezvolte 
forme de parteneriat corespunzătoare cu investitorii privaţi. 

Pentru a încuraja investiţiile necesare, Comisia, cu ajutorul Parlamentului European, a lansat 
la 12 iunie 2007, un proiect pilot pentru a extinde spaţiile securizate de-a lungul reţelei 
transeuroepene. În urma unui prim studiu2, acest proiect va echipa cinci spaţii pentru repaos în 
Uniunea Europeană şi va oferi investitorilor interesaţi o platformă comună unde să poată 
schimba informaţii cu privire la cele mai bune practici.3 Comisia intenţionează, de altfel, să 
acorde până la sfârşitul lui 2009 o etichetă europeană de calitate sau de siguranţă unui număr 
de aproximativ cincizeci de parcări de-a lungul reţelei transeuropene. Această etichetă va oferi 
o posibilitate suplimentară promotorilor şi exploatatorilor de parcări de a pune în valoare 
investiţiile lor. 

                                               
1 În conformitate cu Directiva 2002/15/CE, munca de noapte reprezintă orice muncă efectuată în timpul unei 
perioade de patru ore cuprinse  între orele 00.00 şi 07.00,  după cum este definită de legislaţia naţională.  
2 „Studiu de fezabilitate pentru organizarea unei reţele de zone de parcare securizate pentru operatorii din 
transportul rutier în reţeaua rutieră transeuropeană”, raport disponibil pe 
http://ec.europa.eu/transport/road/studies/index_en.htm. 
3 A se vedea IP/07/806


