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Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Στις 25 Νοεµβρίου 1998, η Επιτροπή υπέβαλε, στο πλαίσιο της ανακοίνωσής της 1 σχετικά µε

την οργάνωση του χρόνου εργασίας στους κλάδους και δραστηριότητες που εξαιρούνται από

το πεδίο εφαρµογής της οδηγίας 93/104/ΕΚ 2, πρόταση ειδικής οδηγίας για τον τοµέα των

οδικών µεταφορών, και συγκεκριµένα πρόταση οδηγίας του Συµβουλίου σχετικά µε την

οργάνωση του χρόνου εργασίας για κινούµενους εργαζοµένους που εκτελούν δραστηριότητες

οδικών µεταφορών και για αυτοαπασχολούµενους οδηγούς. 3

Η πρόταση αυτή βασίζεται στα άρθρα 71 και 137 παρ. 2 της Συνθήκης ΕΚ.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έδωσε τη γνώµη του σχετικά µε την πρόταση της Επιτροπής στις

14 Απριλίου 1999 4 και, µε το ψήφισµά του της 6ης Μαΐου 1999 5, επιβεβαίωσε την

ψηφοφορία του σχετικά µε την πρόταση µε αντικείµενο την αλλαγή διαδικασίας (από

διαδικασία συνεργασίας σε συνεργασία συναπόφασης) µετά την έναρξη ισχύος της Συνθήκης

του Άµστερνταµ.

Η Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή έδωσε τη γνώµη της στις 25 Μαρτίου 1999 6.

Η Επιτροπή των Περιφερειών αποφάσισε να µη δώσει γνώµη 7.

Στις 27 Νοεµβρίου 2000, η Επιτροπή υπέβαλε τροποποιηµένη πρόταση 1 και, κατά τη σύνοδο

του Συµβουλίου στις 20/21 ∆εκεµβρίου 2000, τροποποίησε εκ νέου την πρότασή της

σύµφωνα µε το σχέδιο κοινής θέσης του Συµβουλίου.

Την 23η Μαρτίου 2001, το Συµβούλιο καθόρισε κοινή θέση, σύµφωνα µε το άρθρο 251 της

Συνθήκης ΕΚ.

                                                
1 ΕΕ C 43 της 17.2.1999, σ. 1.
2 Οδηγία 93/104/ΕΚ του Συµβουλίου της 23ης Νοεµβρίου 1993 σχετικά µε ορισµένες πτυχές της

οργάνωσης του χρόνου απασχόλησης (ΕΕ L 307 της 13.12.1993, σ. 18). Η οδηγία αυτή
τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 2000/34/ΕΟΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου της 22ας Ιουνίου 2000 για την τροποποίηση της οδηγίας 93/104/ΕΚ ώστε να καλυφθούν
οι τοµείς και οι δραστηριότητες που εξαιρούνται από την εν λόγω οδηγία (ΕΕ L 195 της 1.8.2000,
σ. 41).

3 ΕΕ C 43 της 17.2.1999, σ. 4.
4 ΕΕ C 219 της 30.7.1999, σ. 231.
5 ΕΕ C 279 της 1.10.1999, σ. 270.
6 ΕΕ C 138 της 18.5.1999, σ. 33.
7 Επιστολή της 25.6.1999.
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ΙΙ. ΣΤΟΧΟΣ

Στο πλαίσιο της γενικής οδηγίας 93/104/ΕΚ, η Επιτροπή πρότεινε ειδική οδηγία σχετικά µε

το χρόνο εργασίας όσον αφορά τις οδικές µεταφορές, προκειµένου να ληφθούν υπόψη οι

ιδιαιτερότητες των δραστηριοτήτων αυτού του τοµέα.

Επί του παρόντος, η κοινοτική κοινωνική νοµοθεσία που εφαρµόζεται στον τοµέα των

οδικών µεταφορών συνίσταται σε δύο κανονισµούς και µία οδηγία, και συγκεκριµένα τον

κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 3820/85 2, τον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 3821/85 3 και την οδηγία

88/599/ΕΟΚ 4.

1. Ο κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 3820/85 περιλαµβάνει ιδίως διατάξεις που εφαρµόζονται στους

µισθωτούς οδηγούς και τους ελεύθερους επαγγελµατίες οι οποίοι εκτελούν οδικές µεταφορές

επιβατών ή εµπορευµάτων στο εσωτερικό της Κοινότητας. Οι διατάξεις της ευρωπαϊκής

συµφωνίας σχετικά µε την εργασία  των πληρωµάτων οχηµάτων που εκτελούν διεθνείς

µεταφορές (AETR) 5 εφαρµόζονται σε ορισµένες διεθνείς µεταφορές οι οποίες αναφέρονται

στον κανονισµό.

Ο κανονισµός αυτός περιλαµβάνει διατάξεις σχετικά µε τις απαιτήσεις που πρέπει να πληρούν

τα πληρώµατα (π.χ. ηλικία, επαγγελµατική κατάρτιση), το χρόνο οδήγησης, τα διαλείµµατα και

το χρόνο ανάπαυσης των οδηγών, την απαγόρευση ορισµένων τύπων αµοιβής, τη δυνατότητα

παρεκκλίσεων, τον έλεγχο και τις κυρώσεις.

Ο κανονισµός προβλέπει µόνον τον χρόνο εργασίας, χωρίς να λαµβάνει υπόψη, κατά κανόνα,

τον υπόλοιπο χρόνο που περνούν οι µετακινούµενοι εργαζόµενοι και οι αυτοαπασχολούµενοι

οδηγοί στον τόπο εργασίας. Οι διατάξεις σχετικά µε τον χρόνο εργασίας διαφέρουν µεταξύ των

κρατών µελών, τόσο από άποψη µορφής όσο και από άποψη λεπτοµερειών.

                                                
1 ΕΕ ...
2 Κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 3820/85 του Συµβουλίου, της 20ής ∆εκεµβρίου 1985, για την εναρµόνιση

ορισµένων διατάξεων κοινωνικού χαρακτήρα στον τοµέα των οδικών µεταφορών (ΕΕ L 370
της 31.12.1985, σ. 1).

3 Κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 3821/85 του Συµβουλίου, της 20ής ∆εκεµβρίου 1985, σχετικά µε συσκευή
ελέγχου στον τοµέα των οδικών µεταφορών (ΕΕ L 370 της 31.12.1985, σ. 8), όπως τροποποιήθηκε
τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2135/98 ο οποίος τροποποιεί επίσης την οδηγία 88/599/ΕΟΚ
(ΕΕ L 274 της 9.10.1998, σ. 1).

4 Οδηγία 88/599/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 23ης Νοεµβρίου 1988, σχετικά µε τις ενιαίες διαδικασίες όσον
αφορά την εφαρµογή των κανονισµών (ΕΟΚ) αριθ. 3820/85 και 3821/85 (ΕΕ L 325 της 29.11.1988,
σ. 55), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2135/98.

5 Συµφωνία της 1ης Ιουλίου 1970, η οποία υπεβλήθη προς υπογραφή στη Γενεύη, µέχρι τις
31 Μαρτίου 1971.
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2. Η Επιτροπή κρίνει ότι η διατήρηση των διαφορών όσον αφορά τον χρόνο εργασίας δεν

δικαιολογείται στο πλαίσιο της εσωτερικής αγοράς, διότι θέτει τις ενδιαφερόµενες επιχειρήσεις

σε κατάσταση αθέµιτου ανταγωνισµού. Κατά την Επιτροπή, είναι εποµένως απαραίτητη η

θέσπιση κοινών κανόνων σχετικά µε τη διάρκεια του χρόνου εργασίας. Στο πλαίσιο της

ελευθέρωσης των οδικών µεταφορών, της ανάπτυξής τους, καθώς και της αύξησης των

συναλλαγών µε τρίτες χώρες, οι εν λόγω κανόνες είναι, κατά τη γνώµη της, επίσης απαραίτητοι

για την πρόληψη των κινδύνων επιδείνωσης των συνθηκών εργασίας των οδηγών οδικών

µεταφορών και υποβάθµισης της ασφάλειας.

Η Επιτροπή προέβαλε επίσης την ανάγκη ίσης µεταχείρισης όλων των οδηγών, µισθωτών ή µη,

πράγµα που συνεπάγεται την υπαγωγή στο πεδίο εφαρµογής των ρυθµίσεων σχετικά µε τον

χρόνο εργασίας µορφών υπεργολαβίας οι οποίες δεν καλύπτονται επί του παρόντος.

3. Γι� αυτούς τους λόγους, η πρόταση τοµεακής οδηγίας προβλέπει τον καθορισµό κοινών κανόνων

για τη διάρκεια του χρόνου εργασίας των µετακινούµενων εργαζοµένων και των

αυτοαπασχολούµενων οδηγών. Η αρχική πρόταση της Επιτροπής του 1998 δεν προέβλεπε τον

προσωρινό αποκλεισµό των αυτοαπασχολούµενων οδηγών από το πεδίο εφαρµογής της οδηγίας.

Αντίθετα, η τροποποιηµένη πρόταση του Νοεµβρίου 2000 προβλέπει ότι η οδηγία θα εφαρµοσθεί

στους αυτοαπασχολούµενους οδηγούς τρία έτη µετά την τελική ηµεροµηνία µεταφοράς της. Η

Επιτροπή τροποποίησε την πρότασή της σχετικά µε αυτό το σηµείο, όχι κατόπιν αίτησης του

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αλλά προκειµένου να ληφθεί υπόψη το αδιέξοδο στα πλαίσια του

Συµβουλίου, λόγω των αποκλινουσών απόψεων των αντιπροσωπιών σχετικά µε τη συνυπαγωγή

ή µη των αυτοαπασχολούµενων οδηγών στο πεδίο εφαρµογής της οδηγίας. Όπως αναφέρεται στο

σηµείο Ι παραπάνω, η Επιτροπή τροποποίησε εκ νέου, το ∆εκέµβριο 2000, την πρότασή της

σύµφωνα µε την κοινή θέση του Συµβουλίου.

ΙΙΙ. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΘΕΣΗΣ

Η κοινή θέση του Συµβουλίου ενσωµατώνει ένδεκα από τις είκοσι µία τροπολογίες τις οποίες

ψήφισε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, εκ των οποίων τις επτά εξ ολοκλήρου (τροπολογίες 4 έως 7,

11, 14 και 15) και τις τέσσερις εν µέρει (1, 8, 12 και 16).
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1. Πεδίο εφαρµογής της οδηγίας (κυρίως άρθρο 2)

Η κοινή θέση προβλέπει ότι η οδηγία εφαρµόζεται µόνον στους µετακινούµενους

εργαζοµένους που απασχολούνται από επιχείρηση µεταφορών εγκατεστηµένη σε κράτος

µέλος και συµµετέχουν σε κινητές δραστηριότητες οδικών µεταφορών διεπόµενες από τον

κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 3820/85 ή, άλλως, από τη συµφωνία ΑΕΤR. Προβλέπει επίσης ότι η

βασική προστασία που προβλέπεται από τη γενική οδηγία 93/104/ΕΟΚ εφαρµόζεται στους

λοιπούς µετακινούµενους εργαζοµένους οι οποίοι εξαιρούνται από το πεδίο εφαρµογής της.

Η Επιτροπή, σε συνάρτηση µε τα αποτελέσµατα µιας ανάλυσης τα οποία πρέπει να υποβάλει

το αργότερο πέντε έτη µετά την έναρξη ισχύος της οδηγίας, µπορεί να προτείνει τους όρους

υπό τους οποίους οι αυτοαπασχολούµενοι οδηγοί θα υπαχθούν στην οδηγία το αργότερο έξι

έτη µετά την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος της.

2. Ορισµοί του «χρόνου εργασίας» και της «περιόδου υποχρέωσης διαθεσιµότητας» (άρθρο 3,

σηµεία α) και β))

Η κοινή θέση συµπεριλαµβάνει στον ορισµό του «χρόνου εργασίας» τις περιόδους κατά τις

οποίες ο µετακινούµενος εργαζόµενος οφείλει να παραµένει στη θέση εργασίας του, οπότε

δεν µπορεί, κατόπιν εντολής του εργοδότη του, να αποφασίζει ελεύθερα για το χρόνο του.

Προσθέτει, ως παράδειγµα, ότι οι περίοδοι αναµονής για τη φόρτωση ή εκφόρτωση

θεωρούνται ως χρόνος εργασίας όταν η διάρκειά τους δεν είναι γνωστή εκ των προτέρων και

διευκρινίζει το τελευταίο αυτό κριτήριο.

Η κοινή θέση ορίζει ως «περίοδο υποχρέωσης διαθεσιµότητας», σύµφωνα µε τον κανονισµό

(ΕΟΚ) αριθ. 3821/85, τις περιόδους πέραν των διαλειµµάτων και του χρόνου ανάπαυσης,

κατά τις οποίες ο µετακινούµενος εργαζόµενος δεν οφείλει µεν να παραµένει στη θέση

εργασίας του, πρέπει όµως να είναι διαθέσιµος για να αποκρίνεται σε ενδεχόµενες κλήσεις

για ανάληψη ή συνέχιση της οδήγησης ή για εκτέλεση άλλων εργασιών. Αυτές οι περίοδοι

και η προβλεπόµενη διάρκειά τους πρέπει να γνωστοποιούνται εκ των προτέρων στον

µετακινούµενο εργαζόµενο, είτε πριν την αναχώρηση ή ακριβώς πριν την πραγµατική έναρξη

της εν λόγω περιόδου, είτε σύµφωνα µε τους γενικούς όρους που έχουν συµφωνηθεί µε τους

κοινωνικούς εταίρους και/ή οι οποίοι ορίζονται στη νοµοθεσία των κρατών µελών.

Αυτές οι περίοδοι δεν θεωρούνται ως χρόνος εργασίας.
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3. Νυκτερινή εργασία (άρθρο 3, σηµεία ζ) και η) � ορισµοί � και άρθρο 7 � ρυθµίσεις)

Η κοινή θέση θεωρεί ως «νυκτερινή εργασία» κάθε εργασία που εκτελείται κατά τη

νυκτερινή περίοδο, και συγκεκριµένα µεταξύ 00:00 και 7:00 και διευκρινίζει ότι, εάν

εκτελείται νυκτερινή εργασία, ο καθηµερινός χρόνος εργασίας για κάθε 24ωρο δεν

πρέπει να υπερβαίνει τις 10 ώρες. Εξάλλου, προβλέπει τη δυνατότητα παρεκκλίσεων.

IV. ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

1. Τροπολογίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που έγιναν δεκτές από το Συµβούλιο και

την Επιτροπή

Το Συµβούλιο δέχθηκε, κατά λέξη, εν µέρει ή ως προς το πνεύµα, οκτώ από τις δέκα έξι

τροπολογίες που υπέβαλε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο :

− στην αιτιολογική παράγραφο αριθ. 14 της κοινής θέσης, σχετικά µε το άρθρο 4

σηµείο α), την τροπολογία 1,

− στο άρθρο 2 παρ. 1, τις τροπολογίες 2 και 25. Ο αποκλεισµός από το πεδίο

εφαρµογής της οδηγίας των µετακινούµενων εργαζοµένων που συµµετέχουν σε

δραστηριότητες οδικών µεταφορών οι οποίες δεν καλύπτονται από τον κανονισµό

(ΕΟΚ) αριθ. 3820/85 συνεπάγεται αποκλεισµό από το πεδίο εφαρµογής της

οδηγίας των περιπτώσεων που αποτελούν αντικείµενο αυτών των δύο

τροπολογιών,

− στο άρθρο 3, σηµείο α), πρώτη περίπτωση («νοείται ως χρόνος εργασίας ο χρόνος

που αφιερώνεται σε όλες τις άλλες εργασίες που αποσκοπούν στην ασφάλεια του

οχήµατος, του φορτίου και των επιβατών»), την τροπολογία 7,

− στο άρθρο 8, την τροπολογία 12, δεύτερο και τρίτο µέρος, καθώς και την

τροπολογία 13,
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− στο άρθρο 9, σηµείο β), την τροπολογία 14 (µολονότι τα αρχεία φυλάσσονται ένα

έτος αντί των δύο που προέβλεπε η τροπολογία) και την τροπολογία 15,

− στο άρθρο 14, παρ. 2, την τροπολογία 17 σχετικά µε την προσθήκη της ρήτρας

περί µη υποβάθµισης. Το Συµβούλιο έκρινε προτιµότερο να επαναλάβει αυτή τη

ρήτρα στο άρθρο των τελικών διατάξεων παρά στο άρθρο 10 (άρθρο 9 της

τροποποιηµένης πρότασης) για τις ευνοϊκότερες διατάξεις.

Η Επιτροπή τροποποίησε την πρότασή της σύµφωνα µε την κοινή θέση του

Συµβουλίου.

2. Τροπολογίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που δεν έγιναν δεκτές από το Συµβούλιο

και την Επιτροπή

Το Συµβούλιο δεν δέχθηκε τις ακόλουθες τροπολογίες.

Η Επιτροπή τροποποίησε την πρότασή της σύµφωνα µε την κοινή θέση του

Συµβουλίου.

2.1. Αυτοαπασχολούµενοι οδηγοί

Λαµβανοµένου υπόψη του προσωρινού αποκλεισµού των αυτοαπασχολούµενων

οδηγών από το πεδίο εφαρµογής της οδηγίας, το Συµβούλιο δεν δέχθηκε τις

τροπολογίες που αφορούν ειδικότερα αυτούς τους οδηγούς, και συγκεκριµένα τις

τροπολογίες 3, 4, 5, 6, 8 (πρώτο µέρος) και 16. Σύµφωνα µε το αίτηµα του

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, που αντικατοπτρίζεται στην τροπολογία 10, η κοινή

θέση (άρθρο 3, σηµείο ε)) εισήγαγε στην οδηγία τον ορισµό του

αυτοαπασχολούµενου οδηγού. Ωστόσο, αυτός ο ορισµός διαφέρει από εκείνον

που πρότεινε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, δεν είναι όµως οριστικός,

λαµβανοµένου υπόψη του άρθρου 2, παρ. 1, δεύτερο εδάφιο της κοινής θέσης.
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2.2. Νυκτερινή εργασία (άρθρο 3, σηµεία ζ) και η) και άρθρο 7)

Το Συµβούλιο δε δέχθηκε τις τροπολογίες 9, 30 και 12 (πρώτο µέρος) (απαλοιφή της

δυνατότητας παρέκκλισης από το άρθρο 7) που είχαν ως στόχο να προσφέρουν στους

ενδιαφεροµένους την απαιτούµενη προστασία από άποψη ασφάλειας και υγείας. Το

Συµβούλιο έκρινε ότι είναι σκόπιµο να υπάρχει κάποια ευελιξία στο πλαίσιο των

ρυθµίσεων περί νυκτερινής εργασίας των µετακινούµενων εργαζοµένων που εκτελούν

δραστηριότητες οδικών µεταφορών, λαµβανοµένης υπόψη της φύσης αυτής της

δραστηριότητας. Εξάλλου, το άρθρο 17α της οδηγίας 93/104/ΕΚ προβλέπει ότι το

άρθρο 8 αυτής της οδηγίας σχετικά µε τη διάρκεια της νυκτερινής εργασίας, δεν

εφαρµόζεται στους µετακινούµενους εργαζοµένους. Εποµένως, οι κοινοί κανόνες

σχετικά µε αυτό το θέµα εγγράφονται στο πλαίσιο των τοµεακών οδηγιών, που τους

αναπροσαρµόζουν σε συνάρτηση µε τις συγκεκριµένες απαιτήσεις.

2.3. Προηγούµενη γνώση της έναρξης της «περιόδου υποχρέωσης διαθεσιµότητας»

(άρθρο 3, σηµείο β))

Το Συµβούλιο δε δέχθηκε την τροπολογία 8 (δεύτερο µέρος) η οποία είχε ως στόχο να

διευκρινίσει ότι οι «περίοδοι αναµονής», οι οποίες αντιστοιχούν στην «περίοδο

υποχρέωσης διαθεσιµότητας» που προβλέπεται στο άρθρο 3 σηµείο β) της κοινής

θέσης, πρέπει να γνωστοποιούνται «τουλάχιστον µία µέρα εκ των προτέρων και πριν τη

λήξη της προηγούµενης περιόδου εργασίας κατά βάρδιες σύµφωνα µε τους όρους που

έχουν συµφωνηθεί µεταξύ των κοινωνικών εταίρων και τους όρους που προβλέπονται

στη νοµοθεσία των κρατών µελών». Η κοινή θέση, προκειµένου να εξασφαλισθεί η

απαραίτητη ευελιξία για την εκτέλεση των µεταφορών, προβλέπει ότι ο µετακινούµενος

εργαζόµενος µπορεί να ειδοποιείται να παραµένει διαθέσιµος «είτε πριν την αναχώρηση

ή ακριβώς πριν την πραγµατική έναρξη της εν λόγω περιόδου, είτε σύµφωνα µε τους

γενικούς όρους που έχουν συµφωνηθεί µε τους κοινωνικούς εταίρους και/ή οι οποίοι

ορίζονται στη νοµοθεσία των κρατών µελών».
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2.4. Παρεκκλίσεις όσον αφορά το χρόνο ανάπαυσης (άρθρο 8)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προτείνει, στην τροπολογία 12 (πρώτο µέρος), να

προβλεφθούν παρεκκλίσεις από τη διάταξη σχετικά µε το χρόνο ανάπαυσης (άρθρο 6

της κοινής θέσης). Αντίθετα, το άρθρο 8 της κοινής θέσης δεν παρέχει αυτή τη

δυνατότητα, διότι το άρθρο 6, σχετικά µε το χρόνο ανάπαυσης, διαφέρει από την

αρχική πρόταση της Επιτροπής και δεν προβλέπει πλέον συµπληρωµατικές ρήτρες

σχετικά µε την ανάπαυση των µετακινούµενων εργαζοµένων οι οποίοι δεν υπόκεινται

στον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 3820/85 ή, άλλως, στη συµφωνία AETR. Πράγµατι, το

άρθρο 2 παρ. 2 της κοινής θέσης προβλέπει ότι σ� αυτούς τους µετακινούµενους

εργαζοµένους εφαρµόζονται οι διατάξεις της γενικής οδηγίας 93/104/ΕΚ.

2.5 Κυρώσεις (άρθρο 11)

Το Συµβούλιο δε δέχθηκε την τροπολογία 18 η οποία αποσκοπούσε στον καθορισµό

κοινού φάσµατος κυρώσεων από τα κράτη µέλη.

Το Συµβούλιο έκρινε ότι δεν είναι αποδεκτό να επιβληθεί στα κράτη µέλη να

εναρµονίσουν τα καθεστώτα κυρώσεών τους. Σύµφωνα µε την αρχή της

επικουρικότητας, τα κράτη µέλη είναι ελεύθερα να θεσπίζουν διατάξεις σ� αυτόν τον

τοµέα.

2.6. Ρύθµιση περί υπεργολαβίας

Το Συµβούλιο δε δέχθηκε την τροπολογία 19 η οποία αποσκοπούσε κυρίως στην

ενσωµάτωση, στο άρθρο των τελικών διατάξεων (άρθρο 14 της κοινής θέσης), νέας

παραγράφου, µεταξύ άλλων σχετικά µε τη ρύθµιση περί υπεργολαβίας. Το Συµβούλιο

κρίνει ότι αυτό το θέµα υπάγεται στην αρµοδιότητα των κρατών µελών.

_________________
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O∆ΗΓΙΑ 2001/.../ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της

περί οργανώσεως του χρόνου εργασίας των κατ�επάγγελµα εκτελούντων

κινητές δραστηριότητες οδικών µεταφορών

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

΄Εχοντας υπόψη :

τη Συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 71 και την

παράγραφο 2 του άρθρου 137,

την πρόταση της Επιτροπής 1,

τη γνώµη της Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής 2,

µετά από διαβούλευση µε την Επιτροπή των Περιφερειών,

αποφασίζοντας µε τη διαδικασία του άρθρου 251 της Συνθήκης 3,

                                                
1 ΕΕ C 43 της 17.2.1999, σ. 4.
2 ΕΕ C 138 της 18.5.1999, σ. 33.
3 Γνώµη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 14ης Απριλίου 1999 (ΕΕ C 219 της 30.7.1999,

σ. 235), που επιβεβαιώθηκε την 6η Μαΐου 1999 (ΕΕ C 279 της  1.10.1999, σ. 270), κοινή
θέση του Συµβουλίου της ...........................(δεν έχει ακόµα δηµοσιευθεί στην Επίσηµη
Εφηµερίδα) και απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της ...................(δεν έχει ακόµα
δηµοσιευθεί στην Επίσηµη Εφηµερίδα).
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Eκτιµώντας τα εξής :

(1) Ο κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 3820/85 του Συµβουλίου της 20ής ∆εκεµβρίου 1985, για την
εναρµόνιση ορισµένων κοινωνικών διατάξεων στον τοµέα των οδικών µεταφορών 1, θεσπίζει
κοινούς κανόνες για το χρόνο οδήγησης και τις περιόδους ανάπαυσης των οδηγών. Ο
κανονισµός αυτός δεν καλύπτει άλλες πτυχές του χρόνου εργασίας στον τοµέα των οδικών
µεταφορών.

(2) Η οδηγία 93/104/ΕΚ του Συµβουλίου, της 23ης Νοεµβρίου 1993, σχετικά µε ορισµένα
στοιχεία της οργάνωσης του χρόνου εργασίας 2, η οποία καλύπτει και τις οδικές µεταφορές
επιτρέπει τη θέσπιση αυστηρότερων προδιαγραφών όσον αφορά την οργάνωση του χρόνου
εργασίας. Επειδή έχει τοµεακό χαρακτήρα, η παρούσα οδηγία υπερισχύει της οδηγίας
93/104/ΕΚ κατ� εφαρµογή του άρθρου 14 της τελευταίας.

(3) Παρά τις εντατικές διαπραγµατεύσεις µεταξύ των κοινωνικών εταίρων, δεν επετεύχθη
συµφωνία όσον αφορά τους µετακινούµενους εργαζόµενους στον τοµέα των οδικών
µεταφορών.

(4) Συνεπώς, χρειάζεται ένα σύνολο πιο συγκεκριµένων προδιαγραφών για το χρόνο εργασίας
στον τοµέα των οδικών µεταφορών προκειµένου να εξασφαλίζεται η ασφάλεια των
µεταφορών καθώς και η υγεία και η ασφάλεια των ενδιαφεροµένων.

(5) ∆εδοµένου ότι οι στόχοι της προτεινοµένης δράσης δεν µπορούν να επιτευχθούν
ικανοποιητικά από τα κράτη µέλη και µπορούν συνεπώς, λόγω των διαστάσεων και των
αποτελεσµάτων αυτής, να επιτευχθούν καλύτερα σε κοινοτικό επίπεδο, η Κοινότητα µπορεί
να λάβει µέτρα σύµφωνα µε την αρχή της επικουρικότητας του άρθρου 5 της συνθήκης.
Σύµφωνα µε την αρχή της αναλογικότητας του ιδίου άρθρου, η παρούσα οδηγία δεν
υπερβαίνει τα αναγκαία προς επίτευξη των στόχων αυτών.

                                                
1 ΕΕ L 370 της 31.12.1985, σ. 1.
2 ΕΕ L 307 της 13.12.1993, σ. 18. Οδηγία που τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 2000/34/ΕΚ

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου (ΕΕ L 195 της 1.8.2000, σ. 41).
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(6) Το πεδίο εφαρµογής της παρούσας οδηγίας καλύπτει µόνο τους  µετακινουµένους
εργαζοµένους που απασχολούνται σε µεταφορική εταιρεία εγκατεστηµένη σε κράτος µέλος
και οι οποίοι συµµετέχουν σε κινητές δραστηριότητες οδικών µεταφορών διεπόµενες από τον
κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 3820/85 ή, άλλως, από την ευρωπαϊκή συµφωνία για την εργασία
των πληρωµάτων των οχηµάτων που εκτελούν διεθνείς οδικές µεταφορές (AETR).

(7) Πρέπει να διευκρινιστεί ότι οι µετακινούµενοι εργαζόµενοι  που εξαιρούνται της παρούσας
οδηγίας και δεν είναι αυτοαπασχολούµενοι οδηγοί, απολαύουν της βασικής προστασίας που
προβλέπεται από την οδηγία 93/104/ΕΚ. Η βασική αυτή προστασία περιλαµβάνει τους
ισχύοντες κανόνες για επαρκή χρόνο ανάπαυσης, για το µέσο µέγιστο εβδοµαδιαίο χρόνο
εργασίας, για την ετήσια άδεια καθώς και ορισµένες βασικές διατάξεις για τους εργαζόµενους
τη νύκτα, συµπεριλαµβανοµένων των ιατρικών εξετάσεων.

(8) ∆εδοµένου ότι οι αυτοαπασχολούµενοι οδηγοί υπάγονται στο πεδίο εφαρµογής του
κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 3820/85 αλλά εξαιρούνται της οδηγίας 93/104/ΕΚ,  είναι σκόπιµο
να εξαιρεθούν προσωρινά οι οδηγοί αυτοί από το πεδίο εφαρµογής της παρούσας οδηγίας·
εξυπακούεται ότι η Επιτροπή θα αξιολογήσει τις συνέπειες της προσωρινής αυτής εξαίρεσης.

(9) Οι ορισµοί της παρούσας οδηγίας δεν πρέπει να αποτελέσουν προηγούµενο για άλλες
κοινοτικές ρυθµίσεις σχετικά µε τον χρόνο εργασίας.
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(10) Προκειµένου να βελτιωθεί η οδική ασφάλεια, να αποφεύγονται στρεβλώσεις του
ανταγωνισµού και να εξασφαλίζεται η ασφάλεια και η υγεία των µετακινούµενων
εργαζοµένων που καλύπτονται από την παρούσα οδηγία, οι εν λόγω εργαζόµενοι θα πρέπει
να γνωρίζουν επακριβώς, αφενός, ποια είναι τα χρονικά διαστήµατα που αφιερώνονται σε
δραστηριότητες των οδικών µεταφορών και τα οποία θεωρούνται ως χρόνος εργασίας και,
αφετέρου, τα χρονικά διαστήµατα που εξαιρούνται και θεωρούνται διάλειµµα, χρόνος
ανάπαυσης ή περίοδος υποχρέωσης διαθεσιµότητας. Οι εργαζόµενοι αυτοί θα πρέπει να
δικαιούνται ελάχιστες ηµερήσιες και εβδοµαδιαίες περιόδους ανάπαυσης καθώς και
κατάλληλα διαλείµµατα. Θα πρέπει επίσης να καθιερωθεί ανώτατο όριο εβδοµαδιαίων ωρών
εργασίας.

(11) Έρευνες έχουν δείξει ότι ο ανθρώπινος οργανισµός είναι πιο ευαίσθητος κατά τη διάρκεια της
νύκτας στις περιβαλλοντικές οχλήσεις και σε ορισµένες επαχθείς µορφές οργάνωσης
εργασίας, και ότι µακρές περίοδοι νυκτερινής εργασίας είναι επιζήµιες για την υγεία των
εργαζοµένων και µπορούν να θέσουν σε κίνδυνο την ασφάλειά τους και την οδική ασφάλεια
εν γένει.

(12) Συνεπώς, θα πρέπει να περιοριστεί η διάρκεια της νυκτερινής εργασίας και να προβλεφθεί ότι
οι εργαζόµενοι τη νύκτα επαγγελµατίες οδηγοί λαµβάνουν κατάλληλη αποζηµίωση για τη
δραστηριότητά τους και δεν βρίσκονται σε µειονεκτική θέση σε θέµατα κατάρτισης.

(13) Οι εργοδότες θα πρέπει να τηρούν αρχείο των υπερβάσεων του µεγίστου εβδοµαδιαίου µέσου
όρου χρόνου εργασίας που εφαρµόζεται στους µετακινούµενους εργαζοµένους.

(14) Οι διατάξεις του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 3820/85 σχετικά µε το χρόνο οδήγησης για τις
διεθνείς και εθνικές µεταφορές επιβατών, εκτός των τακτικών υπηρεσιών, δύνανται να
συνεχίζουν να εφαρµόζονται. Συνεπώς, η διάρκεια του χρόνου εργασίας των οδηγών που
εκτελούν τις µεταφορές αυτές µπορεί να υπερβαίνει, υπό προϋποθέσεις, τον µέγιστο
εβδοµαδιαίο χρόνο εργασίας που προβλέπεται από την παρούσα οδηγία για τις µεταφορές
εµπορευµάτων και για τις τακτικές υπηρεσίες µεταφοράς επιβατών.
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(15) Η Επιτροπή θα πρέπει να παρακολουθεί την εφαρµογή της παρούσας οδηγίας και τις
εξελίξεις στον κλάδο στα κράτη µέλη, και να υποβάλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο
Συµβούλιο, στην Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή και στην Επιτροπή των Περιφερειών
έκθεση για την εφαρµογή των κανόνων και τις συνέπειες των διατάξεων σχετικά µε τη
νυκτερινή εργασία.

(16) Θα πρέπει να προβλεφθεί ότι ορισµένες διατάξεις µπορεί να υπόκεινται σε παρεκκλίσεις που
εφαρµόζονται, κατά περίπτωση, από τα κράτη µέλη ή τους κοινωνικούς εταίρους. Κατά
γενικό κανόνα, σε περίπτωση παρέκκλισης, θα πρέπει να χορηγούνται στους οικείους
εργαζοµένους περίοδοι αντισταθµιστικής ανάπαυσης,

ΕΞΕ∆ΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Ο∆ΗΓΙΑ :

Άρθρο 1
Σκοπός

Σκοπός της παρούσας οδηγίας είναι να θεσπίσει τις ελάχιστες προδιαγραφές για την οργάνωση του
χρόνου εργασίας προκειµένου να βελτιωθεί η ασφάλεια και η υγεία των κατ� επάγγελµα
εκτελούντων κινητές δραστηριότητες οδικών µεταφορών, καθώς και η οδική ασφάλεια, και να
υπάρξει περαιτέρω προσέγγιση των όρων ανταγωνισµού.

΄Αρθρο 2
Πεδίο εφαρµογής

1. Η παρούσα οδηγία εφαρµόζεται στους µετακινούµενους εργαζόµενους που απασχολούνται
από επιχειρήσεις εγκατεστηµένες σε κράτος µέλος, και συµµετέχουν σε δραστηριότητες οδικών
µεταφορών διεπόµενες από τον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 3820/85 ή, άλλως, από τη
συµφωνία ΑΕΤR.
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Η Επιτροπή θα υποβάλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συµβούλιο ................. το
αργότερο, * αξιολόγηση των συνεπειών της προσωρινής εξαίρεσης των αυτοαπασχολούµενων
οδηγών. Θα αναλύσει ιδίως τις συνέπειές της στην οδική ασφάλεια, τις συνθήκες ανταγωνισµού, τη
διάρθρωση του επαγγέλµατος καθώς και τις κοινωνικές πτυχές. Ανάλογα µε τα αποτελέσµατα της
ανάλυσης αυτής, η Επιτροπή µπορεί να προτείνει τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες οι
αυτοαπασχολούµενοι οδηγοί, των οποίων θα πρέπει να δοθεί σαφέστερος ορισµός, θα υπαχθούν,
στην παρούσα οδηγία .................. το αργότερο **.

2. Η οδηγία  93/104/ΕΚ, εφαρµόζεται στους µετακινούµενους εργαζοµένους οι οποίοι
εξαιρούνται από το πεδίο εφαρµογής της παρούσας οδηγίας.

3. Η παρούσα οδηγία, καθ� όσον περιλαµβάνει ειδικότερες διατάξεις σχετικά µε τους
µετακινούµενους εργαζόµενους οι οποίοι εκτελούν δραστηριότητες οδικών µεταφορών, υπερισχύει
των σχετικών διατάξεων της οδηγίας 93/104/ΕΚ δυνάµει του άρθρου 14 της τελευταίας.

4. Η παρούσα οδηγία συµπληρώνει τις διατάξεις του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 3820/85 και,
εφόσον είναι αναγκαίο, της συµφωνίας AETR, οι οποίες υπερισχύουν των διατάξεων της παρούσας
οδηγίας.

                                                
* 5 έτη από την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας.
** 6 έτη από την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας.
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Άρθρο 3
Ορισµοί

Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, νοείται ως :

1. «χρόνος εργασίας» : κάθε περίοδος από την έναρξη έως τη λήξη της εργασίας, εντός της

οποίας ο µετακινούµενος εργαζόµενος ευρίσκεται στην θέση εργασίας του, στη διάθεση του

εργοδότη και ασκεί τα καθήκοντα ή τις δραστηριότητές του, ήτοι :

− ο χρόνος που αφιερώνεται σε κάθε δραστηριότητα οδικής µεταφοράς. Οι

δραστηριότητες αυτές περιλαµβάνουν : οδήγηση, φόρτωση και εκφόρτωση, επίβλεψη

των επιβατών κατά την επιβίβαση και αποβίβασή τους από τα οχήµατα, καθαρισµό και

τεχνική συντήρηση των οχηµάτων, καθώς και όλες τις άλλες εργασίες που αποσκοπούν

στην ασφάλεια του οχήµατος, του φορτίου και των επιβατών,

− οι περίοδοι κατά τις οποίες ο µετακινούµενος εργαζόµενος οφείλει να ευρίσκεται στη

θέση εργασίας του, έτοιµος να αναλάβει τη συνήθη εργασία του, και δεν µπορεί,

κατόπιν οδηγιών του εργοδότη του, να διαθέσει ελεύθερα το χρόνο του, ιδίως κατά τις

περιόδους αναµονής για τη φόρτωση ή εκφόρτωση, όταν δεν µπορεί να εκτιµηθεί εκ

των προτέρων η προβλεπόµενη διάρκειά τους, δηλαδή είτε πριν από την αναχώρηση ή

ακριβώς πριν από την πραγµατική έναρξη της εν λόγω περιόδου είτε σύµφωνα µε τους

γενικούς όρους που έχουν αποτελέσει αντικείµενο διαπραγµάτευσης µε τους

κοινωνικούς εταίρους και/ή οι οποίοι ορίζονται στη νοµοθεσία των κρατών µελών.

Εξαιρούνται του χρόνου εργασίας τα κατ� άρθρο 5 διαλείµµατα, ο κατ� άρθρο 6 χρόνος

ανάπαυσης καθώς και οι κατά το σηµείο β) του παρόντος άρθρου περίοδοι υποχρέωσης

διαθεσιµότητας, µε την επιφύλαξη της νοµοθεσίας των κρατών µελών ή συµφωνιών µεταξύ

κοινωνικών εταίρων, που προβλέπουν αντιστάθµιση ή περιορισµό των περιόδων αυτών.
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β) «περίοδος υποχρέωσης διαθεσιµότητας»:

− οι περίοδοι πέραν των διαλειµµάτων και του χρόνου ανάπαυσης, κατά τις οποίες ο

µετακινούµενος εργαζόµενος δεν οφείλει µεν να παραµένει στον τόπο εργασίας του, πρέπει

όµως να είναι διαθέσιµος για να αποκρίνεται σε ενδεχόµενες κλήσεις για ανάληψη ή

συνέχιση της οδήγησης ή για εκτέλεση άλλων εργασιών. Ειδικότερα ως περίοδοι υποχρέωσης

διαθεσιµότητας νοούνται οι περίοδοι κατά τις οποίες ο µετακινούµενος εργαζόµενος

συνοδεύει όχηµα µεταφερόµενο µε οχηµαταγωγό ή µε τραίνο, καθώς και οι περίοδοι

αναµονής στα σύνορα και αυτές που οφείλονται σε απαγορεύσεις της κυκλοφορίας.

Οι περίοδοι αυτές και η προβλεπόµενη διάρκειά τους πρέπει να γνωστοποιούνται εκ των

προτέρων στον µετακινούµενο εργαζόµενο, είτε πριν την αναχώρηση ή ακριβώς πριν την

πραγµατική έναρξη της εν λόγω περιόδου, είτε σύµφωνα µε τους γενικούς όρους που έχουν

συµφωνηθεί µε τους κοινωνικούς εταίρους και/ή οι οποίοι ορίζονται στη νοµοθεσία των

κρατών µελών,

− για τους µετακινούµενους εργαζοµένους οι οποίοι οδηγούν εκ περιτροπής, ο χρόνος κατά τον

οποίο ο εργαζόµενος ευρίσκεται στη θέση του συνοδηγού ή σε κουκέτα, ενώ το όχηµα

ευρίσκεται εν κινήσει.

γ) «θέση εργασίας» :

− ο τόπος όπου ευρίσκεται η επιχείρηση στην οποία εκτελεί καθήκοντα ο µετακινούµενος

εργαζόµενος,

− το όχηµα το οποίο χρησιµοποιεί ο µετακινούµενος εργαζόµενος όταν εκτελεί

καθήκοντα και

− κάθε άλλος χώρος όπου εκτελούνται οι δραστηριότητες που συνδέονται µε τη

διενέργεια της µεταφοράς,
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δ) «µετακινούµενος εργαζόµενος» : κάθε εργαζόµενος, ο οποίος ανήκει στο µετακινούµενο

προσωπικό, συµπεριλαµβανοµένων των ασκουµένων και των µαθητευοµένων, και ο οποίος

είναι στην υπηρεσία µιας επιχείρησης που εκτελεί, για λογαριασµό τρίτου ή για ίδιο

λογαριασµό, οδικές µεταφορές επιβατών ή εµπορευµάτων,

ε) «αυτοαπασχολούµενος οδηγός» : κάθε πρόσωπο, η κύρια επαγγελµατική δραστηριότητα του

οποίου συνίσταται στην εκτέλεση οδικών µεταφορών επιβατών ή εµπορευµάτων για

λογαριασµό πελάτη,

στ) «εβδοµάδα» : η περίοδος από τη ∆ευτέρα, ώρα 00.00, έως την Κυριακή, ώρα 24.00,

ζ) «νυκτερινή περίοδος» : κάθε περίοδος τουλάχιστον τεσσάρων ωρών, όπως ορίζεται από την

εθνική νοµοθεσία, µεταξύ ώρας 00.00 και 7ης π.µ.,

η) «νυκτερινή εργασία» : κάθε εργασία που εκτελείται κατά τη νυκτερινή περίοδο.

Άρθρο 4

Μέγιστος εβδοµαδιαίος χρόνος εργασίας

Τα κράτη µέλη διασφαλίζουν ότι :

α) ο µέσος εβδοµαδιαίος χρόνος εργασίας δεν υπερβαίνει τις 48 ώρες. Ο µέγιστος εβδοµαδιαίος

χρόνος εργασίας µπορεί να αυξηθεί σε 60 ώρες, εφόσον δεν σηµειώνεται, εντός τετραµήνου,

υπέρβαση του µέσου όρου των 48 ωρών την εβδοµάδα. Οι διατάξεις του άρθρου 6

παράγραφος 1, εδάφια 4 και 5, του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 3820/85 ή, εφόσον κρίνεται

αναγκαίο, του άρθρου 6 παράγραφος 1, εδάφιο 4, της συµφωνίας AETR, υπερισχύουν των

διατάξεων της παρούσας οδηγίας, όταν οι οδηγοί δεν υπερβαίνουν µια µέση διάρκεια

48 ωρών εργασίας την εβδοµάδα εντός τετραµήνου,
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β) ο χρόνος εργασίας για λογαριασµό πλειόνων εργοδοτών, συνιστά το σύνολο των ωρών

εργασίας. Ο εργοδότης ζητά γραπτώς από τον µετακινούµενο εργαζόµενο λογαριασµό του

χρόνου εργασίας που εκτελεί για άλλο εργοδότη. Ο µετακινούµενος εργαζόµενος παρέχει τις

πληροφορίες αυτές γραπτώς.

Άρθρο 5

∆ιάλειµµα

1. Τα κράτη µέλη διασφαλίζουν ότι, µε την επιφύλαξη του επιπέδου προστασίας που προβλέπει

ο κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 3820/85, ή, άλλως, η συµφωνία AETR, οι µετακινούµενοι εργαζόµενοι

ποτέ δεν εργάζονται πάνω από έξι διαδοχικές ώρες χωρίς διάλειµµα. Ο χρόνος εργασίας

διακόπτεται από διάλειµµα τουλάχιστον 30 λεπτών, εάν το σύνολο των ωρών εργασίας κυµαίνεται

µεταξύ έξι και εννέα ωρών, και τουλάχιστον 45 λεπτών, εάν το σύνολο των ωρών εργασίας

υπερβαίνει τις εννέα ώρες.

2. Τα διαλείµµατα µπορούν να υποδιαιρούνται σε περιόδους διάρκειας η καθεµία

τουλάχιστον 15 λεπτών.

Άρθρο 6

Χρόνος ανάπαυσης

Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, µαθητευόµενοι και ασκούµενοι υπόκεινται στις διατάξεις

στις οποίες υπόκεινται και οι άλλοι µετακινούµενοι εργαζόµενοι, κατ� εφαρµογή του κανονισµού

(ΕΟΚ) αριθ. 3820/85 ή, άλλως, της συµφωνίας ΑETR.
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Άρθρο 7

Νυκτερινή εργασία

1. Τα κράτη µέλη διασφαλίζουν ότι :

- εάν εκτελείται νυκτερινή εργασία, ο καθηµερινός χρόνος εργασίας δεν υπερβαίνει τις δέκα

ώρες ανά 24ωρο,

- για τη νυκτερινή εργασία χορηγείται αποζηµίωση σύµφωνα µε τις εθνικές νοµοθετικές

διατάξεις, τις συλλογικές συµβάσεις, τις συµφωνίες µεταξύ κοινωνικών εταίρων ή/και την

εθνική πρακτική, και εφόσον η αποζηµίωση αυτή, ως εκ της φύσεώς της, δεν θέτει σε

κίνδυνο την οδική ασφάλεια,

2. Η Επιτροπή ........... το αργότερο*, αξιολογεί, στα πλαίσια της έκθεσης που καταρτίζει

σύµφωνα µε το άρθρο 13 παράγραφος 2, τις συνέπειες των διατάξεων της παραγράφου 1 του

παρόντος άρθρου. Η Επιτροπή, συνοδεύει ενδεχοµένως την έκθεση αυτή µε τις ενδεδειγµένες

προτάσεις.

3. Οι διατάξεις για την εκπαίδευση των επαγγελµατιών οδηγών, συµπεριλαµβανοµένων εκείνων

που εργάζονται τη νύκτα, θα αποτελέσουν αντικείµενο πρότασης οδηγίας εκ µέρους της Επιτροπής,

η οποία θα ορίζει τις γενικές αρχές της εν λόγω εκπαίδευσης.

Άρθρο 8

Παρεκκλίσεις

1. Παρεκκλίσεις από τα άρθρα 4 και 7 µπορούν να εγκρίνονται µε νοµοθετικές, κανονιστικές ή

διοικητικές διατάξεις, µε συλλογικές συµβάσεις ή µε συµφωνίες µεταξύ των κοινωνικών εταίρων,

εφόσον χορηγούνται στους ενδιαφεροµένους ισοδύναµες περίοδοι αντισταθµιστικής ανάπαυσης.

                                                
* 5 έτη από την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας.
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2. Η ευχέρεια παρέκκλισης από το άρθρο 4 δεν επιτρέπεται να καταλήξει στον καθορισµό

περιόδου αναφοράς άνω των έξι µηνών, για τον υπολογισµό του µέγιστου εβδοµαδιαίου µέσου

χρόνου εργασίας των 48 ωρών.

Άρθρο 9

Πληροφόρηση και τήρηση αρχείου

Τα κράτη µέλη µεριµνούν ώστε :

α) οι µετακινούµενοι εργαζόµενοι να ενηµερώνονται για τις σχετικές εθνικές διατάξεις, τον

εσωτερικό κανονισµό της επιχείρησής τους και τις συµφωνίες µεταξύ κοινωνικών εταίρων,

και ειδικότερα τις συλλογικές συµβάσεις και τις τυχόν συµφωνίες επιχείρησης, που

συνάπτονται βάσει της παρούσας οδηγίας, µε την επιφύλαξη της οδηγίας 91/533/ΕΟΚ της

14ης Οκτωβρίου 1991, σχετικά µε την υποχρέωση του εργοδότη να ενηµερώνει τον

εργαζόµενο για τους όρους που διέπουν τη σύµβαση ή τη σχέση εργασίας 1,

β) να καταγράφεται ο χρόνος εργασίας των µετακινούµενων εργαζόµενων. Τα αρχεία

φυλάσσονται τουλάχιστον επί ένα έτος µετά τη λήξη της καλυπτόµενης περιόδου. Οι

εργοδότες είναι υπεύθυνοι για την καταγραφή του χρόνου εργασίας των µετακινούµενων

εργαζοµένων. Κατόπιν αιτήσεως, ο εργοδότης παρέχει στους µετακινούµενους

εργαζοµένους αντίγραφο του αρχείου όπου έχουν καταγραφεί οι ώρες εργασίας.

                                                
1 ΕΕ L 288 της 18.10.1991, σ. 32.
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Άρθρο 10

Ευνοϊκότερες διατάξεις

Η παρούσα οδηγία δεν εµποδίζει τα κράτη µέλη να εφαρµόζουν ή να θεσπίζουν ευνοϊκότερες

νοµοθετικές, κανονιστικές ή διοικητικές διατάξεις για την προστασία της ασφάλειας και της υγείας

των µετακινούµενων εργαζόµενων, ή να διευκολύνουν ή να επιτρέπουν την εφαρµογή συλλογικών

συµβάσεων ή άλλων συµφωνιών µεταξύ κοινωνικών εταίρων, ευνοϊκότερων για την προστασία της

ασφάλειας και της υγείας τους.

Άρθρο 11

Κυρώσεις

Τα κράτη µέλη θεσπίζουν σύστηµα κυρώσεων για τις παραβιάσεις των εθνικών διατάξεων που

θεσπίζονται σύµφωνα µε την παρούσα οδηγία και λαµβάνουν όλα τα αναγκαία µέτρα για να

εξασφαλίσουν την επιβολή των κυρώσεων αυτών. Οι προβλεπόµενες κυρώσεις πρέπει να είναι

αποτελεσµατικές, αναλογικές και αποτρεπτικές.

Άρθρο 12

∆ιαπραγµατεύσεις µε τρίτες χώρες

Προκειµένου να εφαρµοσθεί και στους µετακινούµενους εργαζοµένους που απασχολούνται σε

επιχειρήσεις εγκατεστηµένες σε τρίτη χώρα, µια ρύθµιση ισοδύναµη προς την προβλεπόµενη στην

παρούσα οδηγία, η Κοινότητα θα αρχίσει διαπραγµατεύσεις µε τις οικείες τρίτες χώρες, από της

ενάρξεως ισχύος της παρούσας οδηγίας.
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΄Αρθρο 13

Έκθεση

1. Τα κράτη µέλη υποβάλλουν ανά διετία στην Επιτροπή έκθεση σχετικά µε την εφαρµογή της

παρούσας οδηγίας, αναφέροντας τις απόψεις των κοινωνικών εταίρων. Η έκθεση περιέρχεται στην

Επιτροπή το αργότερο έως τις 30 του πρώτου Σεπτεµβρίου µετά τη λήξη της εν λόγω διετίας. Η

περίοδος αυτή είναι η ίδια µε την αναγραφόµενη στο άρθρο 16 παρ. 2 του κανονισµού (ΕΟΚ)

αριθ. 3820/85.

2. Η Επιτροπή συντάσσει, ανά διετία, έκθεση σχετικά µε την εφαρµογή της παρούσας οδηγίας

από τα κράτη µέλη, και σχετικά µε τις εξελίξεις που σηµειώνονται στον τοµέα. Η Επιτροπή

διαβιβάζει την έκθεσή της στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συµβούλιο, την Οικονοµική και

Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών.

Άρθρο 14

Τελικές διατάξεις

1. Τα κράτη µέλη θεσπίζουν τις αναγκαίες νοµοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις,

προκειµένου να συµµορφωθούν µε την παρούσα οδηγία το αργότερο ... ∗∗∗∗  ή βεβαιώνονται ότι, έως

την ηµεροµηνία αυτή, οι κοινωνικοί εταίροι έχουν εισάγει, κατόπιν συµφωνίας, τις αναγκαίες

διατάξεις· τα κράτη µέλη πάντως οφείλουν να λάβουν όλα τα µέτρα ώστε να δύνανται ανά πάσα

στιγµή να εξασφαλίσουν τα αποτελέσµατα που επιβάλλει η παρούσα οδηγία.

Οταν τα κράτη µέλη θεσπίζουν τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου, αυτές περιέχουν αναφορά στην

παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται από την αναφορά αυτή κατά την επίσηµη δηµοσίευσή τους. Ο

τρόπος της αναφοράς καθορίζεται από τα κράτη µέλη.

                                                
∗∗∗∗  Τρία έτη µετά τηv έvαρξη ισχύoς της παρoύσας oδηγίας.
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2. Με την επιφύλαξη του δικαιώµατος των κρατών µελών να εισάγουν, λαµβάνοντας υπόψη

τους την κατάσταση, διαφορετικές νοµοθετικές, κανονιστικές και συµβατικές διατάξεις περί του

χρόνου εργασίας, εφόσον τηρούνται οι ελάχιστες απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας, η εφαρµογή

της παρούσας οδηγίας δεν µπορεί να δικαιολογήσει µια υποβάθµιση του γενικού επιπέδου

προστασίας των προσώπων που αναφέρονται στο άρθρο 2, παράγραφος 1.

3. Τα κράτη µέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή τα κείµενα των διατάξεων εσωτερικού δικαίου

που έχουν ήδη θεσπίσει ή θεσπίζουν στον τοµέα που διέπεται από την παρούσα οδηγία.

Άρθρο 15

΄Εναρξη ισχύος

Η παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει την ηµέρα της δηµοσίευσής της στην Επίσηµη Εφηµερίδα των

Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Άρθρο 16

Αποδέκτες

Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη µέλη.

Βρυξέλλες,

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Για το Συµβούλιο

Η Πρόεδρος Ο Πρόεδρος

__________________
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σύµφωνα µε το άρθρο 251, παράγραφος 2, δεύτερο εδάφιο της συνθήκης EK

σχετικά µε την

κοινή θέση που καθόρισε το Συµβούλιο σχετικά µε την έκδοση οδηγίας του περί
οργανώσεως του χρόνου εργασίας των κατ' επάγγελµα εκτελούντων κινητές

δραστηριότητες οδικών µεταφορών
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

1. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΗΣ ΥΠΟΘΕΣΗΣ

(1) Στις 25 Νοεµβρίου 1998, η Επιτροπή υπέβαλε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το
Συµβούλιο, την Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των
Περιφερειών, µια ανακοίνωση σχετικά µε την οργάνωση του χρόνου εργασίας στους
τοµείς και τις δραστηριότητες που εξαιρούνται του πεδίου εφαρµογής της
οδηγίας 93/104/EΚ της 23ης Νοεµβρίου 19931, (COM(1998) 662 τελικό)2. Η
ανακοίνωση συνοδευόταν από αρκετές συναφείς προτάσεις, µια από τις οποίες ήταν
και η πρόταση οδηγίας ειδικά για τον τοµέα των οδικών µεταφορών.

(2) Στις 14 Απριλίου 1999, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εξέδωσε γνώµη σε πρώτη
ανάγνωση3 για την πρόταση της Επιτροπής και επικύρωσε τη γνώµη του αυτή σε
ψήφισµά του στις 6 Μαΐου 1999, µετά από κάποια αλλαγή της διαδικασίας4.

(3) Στις 21 Ιουνίου 2000, η Επιτροπή δηµοσίευσε ανακοίνωση προς το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο µε τίτλο Προς ποιοτικές, πιο ασφαλείς και πιο
ανταγωνιστικές οδικές µεταφορές στην Κοινότητα (COM (2000) 364 τελικό). Η
Επιτροπή περιγράφει στην εν λόγω ανακοίνωση την πρόοδο των συζητήσεων στο
Συµβούλιο σχετικά µε το χρόνο εργασίας και αναφέρει το αδιέξοδο των συζητήσεων
αυτών εξαιτίας της µεγάλης διαφωνίας µεταξύ των κρατών µελών στο ζήτηµα εάν
πρέπει να συµπεριληφθούν στο πεδίο εφαρµογής της οδηγίας οι
αυτοαπασχολούµενοι οδηγοί. Η Επιτροπή σηµείωνε τότε ότι, προκειµένου να
προχωρήσει η συζήτηση, µπορούσε να αποδεχθεί την ιδέα να εξαιρεθούν προσωρινά
οι αυτοαπασχολούµενοι οδηγοί από την προτεινόµενη οδηγία.

(4) Στις 27 Νοεµβρίου 2000, η Επιτροπή υπέβαλε τροποποιηµένη πρόταση5 οδηγίας, η
οποία εξαιρεί προσωρινά τους αυτοαπασχολούµενους οδηγούς.

(5) Στις 21 ∆εκεµβρίου 2000, το Συµβούλιο κατέληξε σε πολιτική συµφωνία, µε ειδική
πλειοψηφία, για το σχέδιο κοινής θέσης, σύµφωνα µε το άρθρο 251 της συνθήκης.

(6) Στις 23 Μαρτίου 2001, το Συµβούλιο υιοθέτησε επισήµως την κοινή θέση.

                                                
1 Οδηγία 93/104/EΚ του Συµβουλίου, της 23 Νοεµβρίου 1993, σχετικά µε ορισµένα στοιχεία της

οργάνωσης του χρόνου εργασίας (ΕΕ L 307 της 13.12 .1993, σ.18). Όπως τροποποιήθηκε τελευταία
από την οδηγία 2000/34/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 22ας Ιουνίου
2000, για την ρτοποποίηση της οδηγίας 93/104/EΚ για να καλυφθούν οι τοµείς και οι δραστηριότητες
που εξαιρούνται της εν λόγω οδηγίας (ΕΕ L 195 της 1.8.2000, σ. 41).

2 ΕΕ C 43 της 17.2.1999, σ.4.
3 ΕΕ C 219 της 30.07.1999, σ.235.
4 Έγγραφο 7927/99 ADD 1 PE-RE-38.
5 Τροποποιηµένη πρόταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε την

οργάνωση του χρόνου εργασίας των λόγω επαγγέλµατος µετακινούµενων εργαζόµενων στις οδικές
µεταφορές, καθώς και των ελεύθερων επαγγελµατιών οδηγών. COM(2000)754 τελικό.
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2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Με στόχο να προστετευθεί η υγεία και η ασφάλεια των οδηγών, να βελτιωθούν οι συνθήκες
εργασίας τους, να ευνοηθεί η ασφάλεια στον τοµέα των οδικών µεταφορών και να
εναρµονισθούν οι όροι ανταγωνισµού στο δεδοµένο τοµέα, η πρόταση οδηγίας έχει ως
αντικείµενο να ρυθµισθεί ο χρόνος εργασίας, αφενός των µετακινούµενων εργαζοµένων οι
οποίοι είχαν εξαιρεθεί από τη γενική κοινοτική ρύθµιση σχετικά µε την οργάνωση ορισµένων
πτυχών του χρόνου εργασίας (οδηγία 93/104/EΚ) και, αφετέρου, των αυτοαπασχολούµενων
οδηγών.

Μετά την έκδοση της οδηγίας 2000/34/EΚ, η γενική οδηγία (93/104/EΚ) καλύπτει πλέον
όλους τους µετακινούµενους και µη εργαζόµενους του τοµέα των µεταφορών. Οι µη
µετακινούµενοι εργαζόµενοι έχουν πάντως γενική κάλυψη ενώ οι µετακινούµενοι
εργαζόµενοι έχουν µόνον περιορισµένη κάλυψη. Η πρόταση οδηγίας συµπληρώνει την
κάλυψη αυτή, αποτελεί τον ειδικό κανόνα που πρέπει να εφαρµόζεται για την οργάνωση του
χρόνου εργασίας των µετακινούµενων εργαζοµένων στις οδικές µεταφορές και θα προέχει
της γενικής ρύθµισης.

3. ΣΧΟΛΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΘΕΣΗΣ

3.1. Γενική παρατήρηση

Η κοινή απετέλεσε το αντικείµενο πολιτικής συµφωνίας µε ειδική πλειοψηφία. Κατά
συνέπειαν, η Επιτροπή θεωρεί ότι, λόγω των πολύ σηµαντικών διαφορών στις θέσεις
εκκινήσεως των κρατών µελών και ως εκ του ότι η κοινή θέση περιέχει ένα στοιχείο
αυτοµατισµού για την µακροπρόθεσµη υπαγωγή των αυτοαπασχολούµενων οδηγών,
ενώ εξασφαλίζει την επαρκή προστασία του εργαζόµενου τη νύχτα, η κοινή θέση
αποτελεί έναν λογικό και ισόρροπο συµβιβασµό.

3.2. Τροπολογίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε 1η ανάγνωση:
Από τις 21 τροπολογίες που εξέδωσε το Κοινοβούλιο η Επιτροπή αποφάσισε να
δεχθεί οκτώ εξ ολοκλήρου και τέσσερις εν µέρει, ήτοι, τις τροπολογίες 4 έως 7, 11, 14
και 15, καθώς και ένα µέρος των τροπολογιών 1, 8, 12 και 16. Η Επιτροπή αποφάσισε
επίσης να αποδεχθεί την αρχή που διατυπώνεται στην τροπολογία 10. Οι τροπολογίες
αυτές ενσωµατώθηκαν στην τροποποιηµένη πρόταση οδηγίας6. Στην κοινή θέση
ενσωµατώθηκαν µόνον οκτώ από τις τροπολογίες αυτές.

3.3. Άλλα σηµαντικά σηµεία

1. Πεδίο εφαρµογής 7

Σύµφωνα µε την τροποποιηµένη πρόταση της Επιτροπής (COM(2000)754 τελικό), οι
αυτοαπασχολούµενοι οδηγοί πρέπει να υπάγονται αυτόµατα στο πεδίο εφαρµογής της οδηγίας
τρία έτη µετά τη µεταφορά της στο εσωτερικό δίκαιο των κρατών µελών.

                                                
6 Βλέπε αιτιολογική έκθεση του εγγράφου COM(2000)754 τελικό που προαναφέρθηκε.
7 Άρθρο 1 της τροποποιηµένης πρότασης της Επιτροπής και άρθρο 2 της κοινής θέσης.
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Η κοινή θέση προβλέπει ότι η Επιτροπή µπορεί να προτείνει τους όρους υπό τους οποίους οι
αυτοαπασχολούµενοι οδηγοί θα υπόκεινται στους κανόνες της οδηγίας. Η ρύθµιση αυτή
προσφέρει µια εγγύηση της µακροπρόθεσµης υπαγωγής των αυτοαπασχολούµενων οδηγών στο
πεδίο εφαρµογής της οδηγίας.

Eξάλλου, η κοινή θέση δεν καλύπτει µόνον τους µετακινούµενους εργαζόµενους που εκτελούν
µεταφορές υπαγόµενους στον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 3820/858 ενώ η πρόταση της Επιτροπής
καλύπτει όλους τους µετακινούµενους εργαζόµενους. Ωστόσο, η διαφορά µεταξύ των δύο
αντιλήψεων κάλυψης είναι ελάχιστη.

2. Ορισµοί του χρόνου εργασίας και του χρόνου διαθεσιµότητας
Στην πρόταση της Επιτροπής, ο κατάλογος των δραστηριοτήτων που αποτελούν µέρος του
χρόνου εργασίας είναι πιο µακροσκελής από εκείνον των δραστηριοτήτων που εντάσσονται
στο χρόνο εργασίας στην κοινή θέση.

Όσον αφορά τον « χρόνο αναµονής » (ο οποίος στην πρόταση της Επιτροπής αναφέρεται ως
« περίοδος αναµονής » και στην κοινή θέση ως « χρόνος διαθεσιµότητας »), η τροποποιηµένη
πρόταση της Επιτροπής και σύµφωνα µε τη γνώµη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε πρώτη
ανάγνωση, προέβλεπε ότι ο µετακινούµενος εργαζόµενος οφείλει να γνωρίζει ότι υπάρχει η
περίοδος αυτή, τουλάχιστον µια ηµέρα προτού περατωθεί η προηγούµενη µετακίνησή του ή, εν
πάση περιπτώσει, πριν από αυτή, ενώ η κοινή θέση επιτρέπει να θεωρηθούν ως χρόνος
αναµονής οι περίοδοι που γνωρίζει ο µετακινούµενος εργαζόµενος µόνον πριν την αναχώρησή
του ή αµέσως πριν την πραγµατική έναρξη της συγκεκριµένης περιόδου.

Πάντως, οι ορισµοί που περιέχονται στην κοινή θέση αποτελούν µια καλύ αφετηρία άσκησης
του επαγγέλµατος του οδηγού, σε ένα αυστηρά οριοθετηµένο πλαίσιο.

3. Νυκτερινή εργασία
Για την Επιτροπή, « εργαζόµενος τη νύκτα » είναι ο εργαζόµενος ο οποίος φέρει σε πέρας, είτε
εν γένει είτε για ορισµένο από τον ετήσιο χρόνο εργασίας του, εργασιακά καθήκοντα τα οποία
εκτελούνται τουλάχιστον επί 2 ώρες µέσα σε µια περίοδο 7 ωρών που ούτως ή άλλως
περιλαµβάνονται στο χρονικό διάστηµα µεταξύ 24 : 00 και 05 :00 (νυκτερινές ώρες).

Η διάρκεια της νυκτερινής εργασίας δεν µπορεί να υπερβαίνει τις 8 ώρες. Ωστόσο, µπορεί να
φθάσει σε 10 ώρες εάν δεν υπάρχει υπέρβαση ενός µέσου όρου 8 ωρών µέσα σε δύο µήνες.

Σύµφωνα µε την κοινή θέση, νυκτερινή εργασία είναι κάθε εργασία που εκτελείται σε διάστηµα
τουλάχιστον 4 ωρών µεταξύ 00:00 και 07:00. Η διάρκεια της νυκτερινής εργασίας δεν µπορεί
να υπερβαίνει τις 10 ώρες για κάθε περίοδο 24 ωρών.

Όντας πιο ευέλικτη στο θέµα της διάρκειας της νυκτερινής εργασίας, η κοινή θέση υιοθετεί
ευρύτερο ορισµό της νυκτερινής εργασίας, µε αποτέλεσµα να επωφεληθούν περισσότεροι
εργαζόµενοι από την προστασία που παρέχει η εν λόγω ρύθµιση.

4. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

Για τους ως άνω λόγους, η κοινή θέση αποτελεί, συνολικά, έναν λογικό και ισόρροπο
συµβιβασµό.

                                                
8 ΕΕ L 370, 31.12.1985, σ.1.


