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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 0553/2006, του Andreas Riedl, γερμανικής ιθαγένειας, σχετικά με 
την εφαρμογή της οδηγίας 2002/15/ΕΚ για την οργάνωση του χρόνου 
εργασίας των εκτελούντων κινητές δραστηριότητες οδικών μεταφορών

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων είναι της γνώμης ότι η οδηγία 2002/15/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συμβουλίου της 11ης Μαρτίου 2002 για την οργάνωση του χρόνου εργασίας των 
εκτελούντων κινητές δραστηριότητες οδικών μεταφορών δεν εφαρμόζεται σωστά (ή εντός 
της προβλεπόμενης προθεσμίας) από τις γερμανικές αρχές. Αν και έχουν γίνει αρκετές 
αλλαγές στη νομοθεσία για τον χρόνο εργασίας, ο αναφέρων υποστηρίζει ότι δεν τηρείται το 
άρθρο 3, παράγραφος 2, στοιχείο θ το οποίο ορίζει ότι ως «νυκτερινή εργασία» νοείται κάθε 
εργασία που εκτελείται κατά τη νυκτερινή περίοδο, υποστηρίζοντας ότι οποιαδήποτε εργασία
εκτελείται κατά τη διάρκεια της νύχτας όπως ορίζεται από το εκάστοτε κράτος μέλος πρέπει 
να θεωρείται νυχτερινή εργασία από το πρώτο λεπτό. Εντούτοις, δυνάμει του άρθρου 2, 
παράγραφος 4 του νόμου για τον χρόνο εργασίας, η εργασία κατά τη διάρκεια αυτής της 
περιόδου χαρακτηρίζεται νυχτερινή εργασία μόνον εάν διεξάγεται για διάστημα μεγαλύτερο 
των δύο ωρών κατά τη διάρκεια της νύχτας. Ο αναφέρων προτείνει αρκετές τροπολογίες στον 
νόμο για τον χρόνο εργασίας και ζητεί να γίνει διάβημα προς τη Γερμανία με στόχο την 
τροποποίηση του σχετικού ορισμού το συντομότερο δυνατόν. Ο αναφέρων κάνει επίσης 
αρκετές άλλες συστάσεις σχετικά με τις συνθήκες εργασίας των εργαζομένων στον κλάδο 
των επιβατικών μεταφορών στην Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένης της πιο ολοκληρωμένης 
προστασίας των οδηγών τακτικών δρομολογίων μικρότερων των 50 χιλιομέτρων, 
εξετάζοντας τους λόγους διάκρισης μεταξύ τακτικών δρομολογίων άνω ή κάτω των 50 
χιλιομέτρων, σχετικά με τα οποία ισχύουν διαφορετικές οδηγίες (οδηγία 2002/15/ΕΚ και 
οδηγία 2003/88/ΕΚ αντίστοιχα).

2. Παραδεκτό
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Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 28 Νοεμβρίου 2006. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 192, παράγραφος 4, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 19 Οκτωβρίου 2007.

Όσον αφορά την εφαρμογή της οδηγίας 2002/15/ΕΚ, η Γερμανία δεν εκπλήρωσε τις 
υποχρεώσεις της, καθώς δεν μετέφερε την οδηγία στο εθνικό της δίκαιο έως τις 23 Μαρτίου 
2005. Επομένως, η Επιτροπή κίνησε διαδικασία επί παραβάσει δυνάμει του άρθρου 226 της 
Συνθήκης ΕΚ.

Η μεταφορά στη γερμανική νομοθεσία πραγματοποιήθηκε ακολούθως με την έγκριση του 
Gesetz zur Änderung personenbeförderungsrechtlicher Vorschriften und arbeitszeitrechtlicher
Vorschriften für Fahrpersonal, BGBl. I, S. 1962. Η κοινοποίηση προς την Επιτροπή έγινε την 
1η Σεπτεμβρίου 2006. Καθώς ο αναφέρων είχε υποβάλει, παράλληλα με την αναφορά του, 
σχετικό ερώτημα στην Επιτροπή, ενημερώθηκε από τις υπηρεσίες της Επιτροπής στις 18 
Σεπτεμβρίου 2006.

Εν τω μεταξύ, οι υπηρεσίες της Επιτροπής έχουν ολοκληρώσει την εκτίμηση των 
νομοθετικών πράξεων μεταφοράς της οδηγίας 2002/15/ΕΚ και θα ζητήσουν ακολούθως 
περαιτέρω διευκρινίσεις από τη Γερμανία. Η Επιτροπή θα συνεχίσει να λαμβάνει τα 
απαραίτητα μέτρα προκειμένου να διασφαλίσει την πλήρη συμμόρφωση με τις διατάξεις της 
κοινοτικής νομοθεσίας.

4. Συμπληρωματική απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 5 Μαΐου 2008.

Η Επιτροπή ζήτησε περαιτέρω διευκρινίσεις από τη Γερμανία στις 15 Νοεμβρίου 2007. Οι 
γερμανικές αρχές απάντησαν την 21η Δεκεμβρίου 2007. Οι υπηρεσίες της Επιτροπής 
εξέτασαν το θέμα και θεωρούν ότι η γερμανική νομοθεσία εγείρει ενδεχομένως ζητήματα 
συμμόρφωσης προς την οδηγία 2002/15/ΕΚ. Προετοιμάζονται επί του παρόντος διαδικασίες 
επί παραβάσει δυνάμει του άρθρου 226 ΕΚ, για λόγους μη συμμόρφωσης, και αναμένεται ότι 
η Επιτροπή θα απευθύνει σύντομα προειδοποιητική επιστολή στις γερμανικές αρχές.

5. Συμπληρωματική απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 21 Οκτωβρίου 2008.

Η έκθεση της Επιτροπής της 23ης Μαΐου 2007 σχετικά με την οδηγία 2002/15/EΚ1 εγείρει το 
ζήτημα των κανόνων της νυχτερινής εργασίας. Βάσει των εν λόγω πορισμάτων, η Επιτροπή 
εξετάζει επί του παρόντος διάφορες επιλογές για τη βελτίωση των δυνατοτήτων επιβολής της 
οδηγίας, συμπεριλαμβανομένων των διατάξεων που αφορούν τη νυχτερινή εργασία. 

Επιπλέον, η Επιτροπή ζήτησε περαιτέρω διευκρινίσεις από τις γερμανικές αρχές στις 15 
Νοεμβρίου 2007 και ύστερα από την απάντηση, απέστειλε προειδοποιητική επιστολή στη 
Γερμανία στις 27 Ιουνίου 2008 σύμφωνα με το άρθρο 226 EΚ.

Όσον αφορά την προστασία των οδηγών τακτικών δρομολογίων που δεν υπερβαίνουν τα 50 
χιλιόμετρα, η Επιτροπή εξέδωσε μια έκθεση στις 7 Ιουλίου 2006 σχετικά με την εφαρμογή 

                                               
1 Οδηγία 2002/15/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Μαρτίου 2002, για την 
οργάνωση του χρόνου εργασίας των εκτελούντων κινητές δραστηριότητες οδικών μεταφορών, ΕΕ L 80 της
23.3.2002, σ. 35–39
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των διατάξεων της οδηγίας 2003/88/ΕΚ (οργάνωση του χρόνου εργασίας όσον αφορά τους 
εργαζομένους που ασχολούνται με τη μεταφορά επιβατών στο πλαίσιο των υπηρεσιών 
τακτικών αστικών μεταφορών)1. Η Επιτροπή διαβουλεύτηκε με τα κράτη μέλη και τους 
κοινωνικούς εταίρους σε ευρωπαϊκό επίπεδο για την αξιολόγηση της καταλληλότητας των 
διατάξεων της οδηγίας για τον κλάδο των αστικών μεταφορών.

Η έκθεση σημείωνε γενικά ότι η συγκεκριμένη οδηγία χορηγούσε γενικά ένα ανώτερο 
επίπεδο προστασίας για τους εργαζόμενους των αστικών μεταφορών. Πράγματι, ούτε οι 
συνδικαλιστικές οργανώσεις, ούτε οι εκπρόσωποι των εργοδοτών ζήτησαν αναθεώρηση των 
διατάξεων που ισχύουν στον τομέα αυτόν. Η Επιτροπή θεώρησε ότι δεν χρειάζεται καμία 
αλλαγή σε ό,τι αφορά τους κανόνες που διέπουν την οργάνωση του χρόνου εργασίας για τους 
εργαζομένους που εμπλέκονται στη μεταφορά επιβατών στις υπηρεσίες τακτικών αστικών 
μεταφορών.

6. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 20 Φεβρουαρίου 2009.

Η Επιτροπή απέστειλε προειδοποιητική επιστολή στη Γερμανία στις 27 Ιουνίου 2008, στην 
οποία η Γερμανία απάντησε στις 21 Αυγούστου 2008. Στην απάντησή τους, οι γερμανικές
αρχές εξήγησαν για ποιον λόγο κατά την άποψή τους οι διατάξεις του γερμανικού νόμου για 
τον χρόνο εργασίας, σε συνδυασμό με τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας, πληρούν τις 
προϋποθέσεις που ορίζει η οδηγία για τον χρόνο εργασίας στον τομέα των οδικών 
μεταφορών2 για την προστασία των εργαζομένων που απασχολούνται στον τομέα των οδικών 
μεταφορών, ιδίως όσον αφορά την εργασία που εκτελείται κατά τις νυχτερινές ώρες.

Η Επιτροπή δημοσίευσε στο μεταξύ πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας για τον χρόνο εργασίας στον τομέα των οδικών 
μεταφορών3. Αυτή η πρόταση περιέχει, μεταξύ άλλων, μια νέα κοινοτική διάταξη για την 
αποσαφήνιση του ορισμού της «νυκτερινής εργασίας».

                                               
1 COM(2006) 371 τελικό
2 Οδηγία 2002/15/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την οργάνωση του χρόνου 
εργασίας των εκτελούντων κινητές δραστηριότητες οδικών μεταφορών 
3 COM (2008) 650 τελικό της 15ης Οκτωβρίου 2008, πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου σχετικά με την τροποποίηση της οδηγίας 2002/15/ΕΚ για την οργάνωση του χρόνου εργασίας των 
εκτελούντων κινητές δραστηριότητες οδικών μεταφορών 

Adlib Express Watermark


	770869el.doc

