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Τροπολογία 16
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Françoise Castex, Jutta Steinruck, Birgit Sippel, εξ 
ονόματος της Ομάδας S&D

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
–

Πρόταση απόρριψης

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο απορρίπτει 
την πρόταση της Επιτροπής.

Or. en

Αιτιολόγηση

The European Commission proposal contradicts Parliaments demands for the full inclusion 
of self-employed drivers within the scope of the Directive after the transitional period by 
23March 2009 as laid down in directive 2002/15/EC. It also contradicts the recent motion for 
a resolution as decided on in October 2008 by the European Parliament which reaffirmed the 
demand for the full inclusion of self-employed drivers (the Cercas report on the 
implementation of social legislation relating to road transport (A6-0357/2008)) and which 
also calls on Member States to implement the Directive as soon as possible in the interests of 
road safety and the health and safety of drivers.

Τροπολογία 17
Emilie Turunen

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
–

Πρόταση απόρριψης

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο απορρίπτει 
την πρόταση της Επιτροπής.

Or. en

Αιτιολόγηση

The Council and Parliament reached an agreement in 2002 on the issue of working time for 
persons performing mobile road transport activities (2002/15 EC). After conciliation Council 
and Parliament agreed that the directive should apply to self-employed drivers by 23 March 
2009. The amending directive presented by the Commission (2008/0195 COD) excludes self-
employed drivers, impairs the definition of night work, creates legal uncertainty around 
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the definition of "false self-employed" and adds no new value to the directive. By 
excluding the self-employed drivers from the directive the Commission proposal will fail to 
achieve the purpose of the original directive: "to establish minimum requirements in relation 
to the organisation of working time in order to improve the health and safety protection of 
persons performing mobile road transport activities and to improve road safety and align 
conditions of competition."

Τροπολογία 18
Ilda Figueiredo, Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric, Γεώργιος
Τούσσας, Joe Higgins

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
–

Πρόταση απόρριψης

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο απορρίπτει 
την πρόταση της Επιτροπής. 

Or. pt

Αιτιολόγηση

Os condutores independentes estão, desde Março de 2009, incluídos no âmbito de aplicação 
da Directiva 2002/15/EC. A proposta da Comissão vai em sentido contrário aos 
compromissos assumidos anteriormente e das posições do PE e do CESE1. Uma posição 
inaceitável na medida em perpetua a discriminação entre trabalhadores,  propõe a aplicação 
de condições de trabalho mais desfavoráveis, por ex. no que se refere ao trabalho nocturno e 
levanta sérias preocupações quanto à saúde e segurança dos condutores, à segurança 
rodoviária em geral e aos correspondentes perigos para quem circula nas estradas.

Τροπολογία 19
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Jutta Steinruck, Birgit Sippel, εξ ονόματος της
Ομάδας S&D

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή) Τροπολογία

(1a) Οι μετακινούμενοι εργαζόμενοι, οι 

                                               
1 Resolução do PE P_TA (2008)0475, de 9 de Outubro de 2008, sobre a implementação da legislação social no 
domínio dos transportes rodoviários; e Opinião TEN/367 - CESE 619/2009
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οποίοι δεν εμπίπτουν στο πεδίο 
εφαρμογής του Κανονισμού (EΚ) αριθ. 
561/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου, της 15 Maρτίου 2006 
για την εναρμόνιση ορισμένων 
κοινωνικών διατάξεων στον τομέα των 
οδικών μεταφορών1, καλύπτονται από 
την παρούσα οδηγία.
1ΕΕ L 102, 11.4.2006, σ. 1

Or. en

Αιτιολόγηση

Το γεγονός ότι ορισμένοι μετακινούμενοι εργαζόμενοι δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής ούτε 
του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 561/2006 σχετικά με τον χρόνο οδήγησης και την περίοδο 
ανάπαυσης, ούτε της οδηγίας σχετικά με τον χρόνο εργασίας οδηγεί αφενός σε στρέβλωση του 
ανταγωνισμού αφετέρου σε μείωση της οδικής ασφάλειας.

Τροπολογία 20
Ilda Figueiredo

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) 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, 
καθορίζει ελάχιστες απαιτήσεις όσον 
αφορά την οργάνωση του χρόνου 
εργασίας, προκειμένου να βελτιωθεί η 
προστασία της υγείας και της ασφάλειας 
των εκτελούντων κινητές δραστηριότητες 
οδικών μεταφορών, να βελτιωθεί η οδική 
ασφάλεια και να εναρμονισθούν οι όροι 
ανταγωνισμού.

(2) 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, 
καθορίζει ελάχιστες απαιτήσεις όσον 
αφορά την οργάνωση του χρόνου 
εργασίας, προκειμένου να βελτιωθεί η 
προστασία της υγείας και της ασφάλειας 
των εκτελούντων κινητές δραστηριότητες 
οδικών μεταφορών, να βελτιωθεί η οδική 
ασφάλεια και να εναρμονισθούν οι όροι 
ανταγωνισμού. Η παρούσα οδηγία 
προβλέπει ήδη ελάχιστες απαιτήσεις, 
καθώς η μεταφορά της δεν μπορεί να 
οδηγήσει σε χαμηλότερο επίπεδο 
προστασίας των εργαζομένων ή σε 
μικρότερη τήρηση των ευνοϊκότερων 
συνθηκών σε κάθε κράτος μέλος, οι 
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οποίες κατοχυρώνονται στη γενική 
εργασιακή νομοθεσία ή σε συλλογικές 
συμβάσεις εργασίας.

Or. pt

Τροπολογία 21
Marian Harkin

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4α) Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
προτείνει να εξετάσουν η Επιτροπή και 
τα κράτη μέλη τη δυνατότητα 
ανταλλαγής και ενδελεχούς εξέτασης των 
βέλτιστων πρακτικών των κρατών μελών 
σχετικά με τον τρόπο προσδιορισμού και 
εξάλειψης της ψευδοαυτοαπασχόλησης.

Or. en

Τροπολογία 22
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, εξ ονόματος της Ομάδας S&D

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6) Εξαιτίας των διαφορών στην ερμηνεία,
την εφαρμογή και την επιβολή των 
διατάξεων της οδηγίας 2002/15/EΚ από τα 
κράτη μέλη, καθώς και του γεγονότος ότι 
οι μεταφορικές εταιρείες και οι οδηγοί δεν 
υιοθετούν ελάχιστα πρότυπα στον χρόνο 
εργασίας, νοθεύεται ο ανταγωνισμός και 
τίθεται σε κίνδυνο η ασφάλεια και η υγεία 
των οδηγών.

(6) Εξαιτίας των διαφορών στην ερμηνεία 
και την εφαρμογή των διατάξεων της 
οδηγίας 2002/15/EΚ από τα κράτη μέλη, 
και της άτολμης επιβολής της, καθώς και 
του γεγονότος ότι οι μεταφορικές εταιρείες 
και οι οδηγοί δεν υιοθετούν ελάχιστα 
πρότυπα στον χρόνο εργασίας, νοθεύεται ο 
ανταγωνισμός και τίθεται σε κίνδυνο η 
ασφάλεια και η υγεία των οδηγών.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Για να εξασφαλισθεί δικαιότερος ανταγωνισμός, τα κράτη μέλη πρέπει να εφαρμόζουν 
αυστηρότερα τις διατάξεις της οδηγίας 2002/15/ΕΚ.

Τροπολογία 23
Κωνσταντίνος Πουπάκης

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 6 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6a) θα πρέπει να σημειωθεί η εμφάνιση 
και έξαρση του φαινομένου των 
ψευδοαυτοαπασχολούμενων οδηγών, οι 
οποίοι αποτελούν σημαντικό πλήγμα στην 
προσπάθεια για διασφάλιση ίσων όρων 
στην αγορά εργασίας και επιπλέον 
επιτείνουν το φαινόμενο της αδήλωτης 
εργασίας, καθώς οι εμπλεκόμενοι  
εργοδότες δεν καταβάλλουν τις 
αντίστοιχες εργοδοτικές εισφορές. Θα 
πρέπει να ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα 
για πάταξη του εν λόγω φαινομένου σε 
εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, με την 
ένταση των ελέγχων και την επιβολή 
κυρώσεων σε τέτοιου είδους περιπτώσεις 
για τον εμπλεκόμενο εργοδότη.  

Or. el

Αιτιολόγηση

Το φαινόμενο των ψευδοαυτοαπασχολούμενων είναι σημαντικό να αντιμετωπιστεί δυναμικά, 
καθώς αποτελεί παρακλάδι της αδήλωτης εργασίας και πλήγμα για τα έσοδα των ασφαλιστικών 
ταμείων.
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Τροπολογία 24
Licia Ronzulli

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7) Με βάση την έκθεση της Επιτροπής 
και την αξιολόγηση των επιπτώσεων, οι 
αυτοαπασχολούμενοι οδηγοί πρέπει να 
εξαιρεθούν από το πεδίο εφαρμογής της 
οδηγίας 2002/15/EΚ.

διαγράφεται

Or. it

Αιτιολόγηση

Οι αυτοαπασχολούμενοι πρέπει να υπόκεινται στους κανόνες για τον χρόνο εργασίας και 
επομένως στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας οδηγίας.

Τροπολογία 25
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Jutta Steinruck, Birgit Sippel, εξ ονόματος της
Ομάδας S&D, Elisabeth Morin-Chartier, Pascale Gruny

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7) Με βάση την έκθεση της Επιτροπής και 
την αξιολόγηση των επιπτώσεων, οι 
αυτοαπασχολούμενοι οδηγοί πρέπει να 
εξαιρεθούν από το πεδίο εφαρμογής της 
οδηγίας 2002/15/EΚ.

(7) Με βάση την έκθεση της Επιτροπής και 
την αξιολόγηση των επιπτώσεων, οι 
αυτοαπασχολούμενοι οδηγοί πρέπει να 
συμπεριληφθούν στο πεδίο εφαρμογής της 
οδηγίας 2002/15/EΚ.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η έκθεση της Επιτροπής του 2007 (CΟΜ 2007/2006 τελικό) υποστηρίζει να συμπεριληφθούν οι 
αυτοαπασχολούμενοι στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας. Τα επιχειρήματα υπέρ της θέσης αυτής 
περιλαμβάνονται στο σημείο 3.2 : οι αυτοαπασχολούμενοι εργάζονται υπερβολικά πολλές ώρες 
και η εργασία τους έχει κατά μέγα μέρος σωματικό χαρακτήρα, κάτι που συμβάλλει στην 
κόπωση και έχει φυσιολογικά συνέπειες όσον αφορά την οδική ασφάλεια.
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Τροπολογία 26
Ilda Figueiredo

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7) Με βάση την έκθεση της Επιτροπής
και την αξιολόγηση των επιπτώσεων, οι 
αυτοαπασχολούμενοι οδηγοί πρέπει να 
εξαιρεθούν από το πεδίο εφαρμογής της 
οδηγίας 2002/15/EΚ.

(7) Είναι επίσης προς το γενικό συμφέρον 
όπως οι κανόνες που αφορούν το χρόνο 
εργασίας και τις περιόδους οδήγησης και 
ανάπαυσης εφαρμόζονται κατά τον ίδιο 
τρόπο για όλους τους επαγγελματίες 
οδηγούς, συμπεριλαμβανομένων των 
αυτοαπασχολούμενων οδηγών, εις τρόπον 
ώστε να κατοχυρωθεί η ασφάλεια των 
επαγγελματιών αυτών, καθώς και η οδική 
ασφάλεια.

Or. pt

Τροπολογία 27
Evelyn Regner

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7) Με βάση την έκθεση της Επιτροπής 
και την αξιολόγηση των επιπτώσεων, οι 
αυτοαπασχολούμενοι οδηγοί πρέπει να 
εξαιρεθούν από το πεδίο εφαρμογής της 
οδηγίας 2002/15/EΚ.

(7) λαμβάνοντας υπόψη ότι οι διατάξεις 
της οδηγίας 2002/15/ΕΚ δεν έχουν 
εφαρμογή στους αυτοαπασχολούμενους 
οδηγούς παρά μόνο μετά τις 23 Μαρτίου 
2009, είναι πολύ νωρίς για να 
αξιολογηθούν οι συνέπειες της επέκτασης 
της οδηγίας στους εν λόγω οδηγούς. Πριν 
εξεταστεί το ενδεχόμενο εξαίρεσης των 
αυτοαπασχολούμενων οδηγών από το 
πεδίο εφαρμογής της οδηγίας, θα ήταν 
σκόπιμο να συντάξει έκθεση η Επιτροπή 
σχετικά με τη μεταφορά της οδηγίας στα 
κράτη μέλη.

Or. de
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Αιτιολόγηση

Προκειμένου να εξασφαλιστεί η οδική ασφάλεια και να προστατευτεή η υγεία των οδηγών, η 
οδηγία 2002/15/ΕΚ πρέπει να συνεχίσει να εφαρμόζεται στους αυτοαπασχολούμενους οδηγούς. 
Σε επίπεδο οδικής ασφάλειας και από την άποψη των άλλων χρηστών των δρόμων, ελάχιστα 
ενδιαφέρει αν ένας εξαντλημένος οδηγός φορτηγού είναι ή όχι αυτοαπασχολούμενος. 
΄Δεδομένου ότι οι διατάξεις της οδηγίας εφαρμόζονται στους αυτοαπασχολούμενους οδηγούς 
για λιγότερο από έναν χρόνο, απαιτείται ανάλυση των συνεπειών της εφαρμογής της στους 
αυτοαπασχλούμενους οδηγούς πριν εξεταστεί το ενδεχόμενο τροποποίησης της οδηγίας.

Τροπολογία 28
Martin Kastler

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7) Με βάση την έκθεση της Επιτροπής και 
την αξιολόγηση των επιπτώσεων, οι 
αυτοαπασχολούμενοι οδηγοί πρέπει να 
εξαιρεθούν από το πεδίο εφαρμογής της 
οδηγίας 2002/15/EΚ.

(7) Με βάση την έκθεση της Επιτροπής και 
την αξιολόγηση των επιπτώσεων, οι 
αυτοαπασχολούμενοι επιχειρηματίες 
μεταφορών πρέπει να συνεχίσουν να 
εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής της 
οδηγίας 2002/15/EΚ.

Or. de

Αιτιολόγηση

Η λέξη "μεταφορέας" προσδιορίζει ότι οι αυτοαπασχολούμενοι οδηγοί είναι πραγματικοί 
επιχειρηματίες και δεν είναι "ψευδοαπασχολούμενοι". Μέχρι σήμερα, οι περιορισμοί του 
χρόνου εργασίας δεν έχουν εφαρμογή στους αυτοαπασχολούμενους μεταφορείς. Η έκφραση 
"συνεχίζουν να εξαιρούνται" το δηλώνει σαφώς σε σχέση με την προτεινόμενη διατύπωση.

Τροπολογία 29
Martin Kastler

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 7 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7 α) Σε κανένα τομέα δραστηριότητας 
δεν υπόκεινται αυτή τη στιγμή οι 
αυτοαπασχολούμενοι εργαζόμενοι σε 
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περιορισμούς του χρόνου εργασίας. Η
ελεύθερη και υπεύθυνη επιλογή του 
χρόνου εργασίας συνιστά ένα από τα 
προνόμια των αυτοαπασχολούμενων 
εργαζομένων. Η ελευθερία αυτή πρέπει να 
διαφυλαχθεί σε όλους τους τομείς 
δραστηριότητας.

Or. de

Αιτιολόγηση

Επιβάλλεται να διευκρινιστούν για μία ακόμη φορά τα χαρακτηριστικά των 
αυτοαπασχλούμενων επιχειρηματιών. Αυτοί οι τελευταίοι συνιστούν μια θεμελιώδη συνιστώσα 
της ευρωπαϊκής οικονομίας. Η εν λόγω αιτιολογική σκέψη δηλώνει σαφώς ότι το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο δεν προτίθεται να περιορίσει την ελευθερία του επιχειρείν τους.

Τροπολογία 30
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, εξ ονόματος της Ομάδας S&D

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8) Ωστόσο, κρίνεται σκόπιμο τα κράτη 
μέλη να συνεχίσουν να προειδοποιούν 
τους οδηγούς για τις δυσμενείς συνέπειες 
στην υγεία και την ασφάλειά τους και για 
τις αρνητικές επιπτώσεις στην οδική 
ασφάλεια που οφείλονται στις υπερβολικά 
πολύωρη εργασία, στην ανεπαρκή 
ανάπαυση ή σε αντικανονικούς ρυθμούς 
εργασίας.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παράγραφος αυτή καθίσταται περιττή εάν οι αυτοαπασχολούμενοι οδηγοί πρόκειται να 
συμπεριληφθούν στην οδηγία.
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Τροπολογία 31
Ilda Figueiredo

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8) Ωστόσο, κρίνεται σκόπιμο τα κράτη 
μέλη να συνεχίσουν να προειδοποιούν τους 
οδηγούς για τις δυσμενείς συνέπειες στην 
υγεία και την ασφάλειά τους και για τις 
αρνητικές επιπτώσεις στην οδική ασφάλεια 
που οφείλονται στις υπερβολικά πολύωρη 
εργασία, στην ανεπαρκή ανάπαυση ή σε 
αντικανονικούς ρυθμούς εργασίας.

(8) Κρίνεται σκόπιμο τα κράτη μέλη να 
συνεχίσουν να προειδοποιούν τους 
οδηγούς για τις δυσμενείς συνέπειες στην 
υγεία και την ασφάλειά τους και για τις 
αρνητικές επιπτώσεις στην οδική ασφάλεια 
που οφείλονται στις υπερβολικά πολύωρη 
εργασία, στην ανεπαρκή ανάπαυση ή σε 
αντικανονικούς ρυθμούς εργασίας· κατά 
τον ίδιο τρόπο, είναι σημαντικό τα κράτη 
μέλη να καταβάλουν προσπάθειες με 
στόχο να καταπολεμήσουν την ψευδή 
αυτοαπασχόληση και να διασφαλίσουν 
ότι δεν γίνεται προσφυγή σε μορφές 
επισφαλούς απασχόλησης όταν πρόκειται 
για μόνιμη εργασία. 

Or. pt

Τροπολογία 32
Evelyn Regner

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8) Ωστόσο, κρίνεται σκόπιμο τα κράτη 
μέλη να συνεχίσουν να προειδοποιούν 
τους οδηγούς για τις δυσμενείς συνέπειες 
στην υγεία και την ασφάλειά τους και για 
τις αρνητικές επιπτώσεις στην οδική 
ασφάλεια που οφείλονται στις υπερβολικά 
πολύωρη εργασία, στην ανεπαρκή 
ανάπαυση ή σε αντικανονικούς ρυθμούς 
εργασίας.

(8) δεδομένου ότι οι  
αυτοαπασχολούμενοι οδηγοί 
περιλαμβάνονται στο πεδίο εφαρμογής 
της οδηγίας (ΕΟΚ) αριθ. 3820/85, αλλά 
αποκλείονται από το πεδίο εφαρμογής 
της οδηγίας 93/104/ΕΚ, πρέπει να 
συνεχίσουν να υπόκεινται στο πεδίο 
εφαρμογής της παρούσας οδηγίας 

Or. de
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Αιτιολόγηση

Προκειμένου να εξασφαλιστεί η οδική ασφάλεια και να προστατευτεή η υγεία των οδηγών, η 
οδηγία 2002/15/ΕΚ πρέπει να συνεχίσει να εφαρμόζεται στους αυτοαπασχολούμενους οδηγούς. 
Σε επίπεδο οδικής ασφάλειας και από την άποψη των άλλων χρηστών των δρόμων, ελάχιστα 
ενδιαφέρει αν ένας εξαντλημένος οδηγός φορτηγού είναι ή όχι αυτοαπασχολούμενος. 
Δεδομένου ότι οι διατάξεις της οδηγίας εφαρμόζονται στους αυτοαπασχολούμενους οδηγούς για 
λιγότερο από έναν χρόνο, απαιτείται ανάλυση των συνεπειών της εφαρμογής της στους 
αυτοαπασχολούμενους οδηγούς πριν εξεταστεί το ενδεχόμενο τροποποίησης της οδηγίας.

Τροπολογία 33
Martin Kastler

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8) Ωστόσο, κρίνεται σκόπιμο τα κράτη 
μέλη να συνεχίσουν να προειδοποιούν τους 
οδηγούς για τις δυσμενείς συνέπειες στην 
υγεία και την ασφάλειά τους και για τις 
αρνητικές επιπτώσεις στην οδική ασφάλεια 
που οφείλονται στις υπερβολικά πολύωρη 
εργασία, στην ανεπαρκή ανάπαυση ή σε 
αντικανονικούς ρυθμούς εργασίας.

(8) Ωστόσο, κρίνεται σκόπιμο τα κράτη 
μέλη να συνεχίσουν να προειδοποιούν τους 
επιχειρηματίες μεταφορών για τις 
δυσμενείς συνέπειες στην υγεία και την 
ασφάλειά τους και για τις αρνητικές 
επιπτώσεις στην οδική ασφάλεια που 
οφείλονται στις υπερβολικά πολύωρη 
εργασία, στην ανεπαρκή ανάπαυση ή σε 
αντικανονικούς ρυθμούς εργασίας.

Or. de

Αιτιολόγηση

Η λέξη "μεταφορέας" προσδιορίζει ότι οι αυτοαπασχολούμενοι οδηγοί είναι πραγματικοί 
επιχειρηματίες και δεν είναι "ψευδοαπασχολούμενοι". 

Τροπολογία 34
Liisa Jaakonsaari

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8) Ωστόσο, κρίνεται σκόπιμο τα κράτη 
μέλη να συνεχίσουν να προειδοποιούν τους 

(8) Ωστόσο, κρίνεται σκόπιμο τα κράτη 
μέλη να συνεχίσουν να προειδοποιούν τους 
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οδηγούς για τις δυσμενείς συνέπειες στην 
υγεία και την ασφάλειά τους και για τις 
αρνητικές επιπτώσεις στην οδική ασφάλεια 
που οφείλονται στις υπερβολικά πολύωρη 
εργασία, στην ανεπαρκή ανάπαυση ή σε 
αντικανονικούς ρυθμούς εργασίας.

οδηγούς για τις δυσμενείς συνέπειες στην 
υγεία και την ασφάλειά τους και για τις 
αρνητικές επιπτώσεις στην οδική ασφάλεια 
που οφείλονται στις υπερβολικά πολύωρη 
εργασία, στην ανεπαρκή ανάπαυση ή σε 
αντικανονικούς ρυθμούς εργασίας. Αν ένας 
αυτοαπασχολούμενος οδηγός παραβιάζει 
τις διατάξεις σχετικά με την οδήγηση και 
την ανάπαυση  που εκτίθενται στον 
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 561/2006 σε βαθμό 
που δημιουργεί την υποψία ότι άλλοι 
ρυθμοί εργασίας του εν λόγω οδηγού 
ενδέχεται επίσης να έχουν δυσμενείς 
επιπτώσεις στην οδική ασφάλεια, τα 
κράτη μέλη θα έπρεπε να λάβουν τα 
δέοντα μέτρα για να αναλύσουν αυτούς 
τους ρυθμούς εργασίας και ενδεχομένως 
να επιβάλουν στον εμπλεκόμενο οδηγό τις 
κυρώσεις που προβλέπει η εθνική 
νομοθεσία τους.

Or. en

Αιτιολόγηση

Μια σοβαρή παραβίαση των χρόνων οδήγησης και ανάπαυσης από αυτοαπασχολούμενο οδηγό 
μπορεί να σημαίνει ότι αυτός εργάζεται γενικώς με ρυθμούς που έχουν ολέθριες επιπτώσεις για 
την οδική ασφάλεια. Στην πλειονότητα των κρατών μελών, η οδήγηση σε κατάσταση κόπωσης 
επισύρει ποινές. Κατά συνέπεια, αν ένας αυτοαπασχολούμενος εργαζόμενος παραβιάζει τις 
διατάξεις σχετικά με τον χρόνο οδήγησης και ανάπαυσης σε βαθμό που δημιουργεί την υποψία 
ότι άλλοι ρυθμοί εργασίας του εν λόγω οδηγού ενδέχεται επίσης να έχουν δυσμενείς επιπτώσεις 
στην οδική ασφάλεια, η κατάσταση αυτή πρέπει να αποτελέσει αντικείμενο έρευνας και 
κυρώσεων.

Τροπολογία 35
Edit Bauer

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 8 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8α) Λαμβάνοντας υπόψη τις 
τροποποιήσεις που παρατηρούνται στη 
δομή των οδικών μεταφορών και με 
στόχο την αύξηση της οδικής ασφάλειας,  
πρέπει να εξετασθεί το ενδεχόμενο 
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επέκτασης του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
561/2006 ώστε να καλύπτει επίσης, 
εφόσον αυτό δικαιολογείται από μελέτη 
επιπτώσεων, στους οδηγούς οχημάτων 
μεταφοράς εμπορευμάτων κάτω των 3,5 
τόννων, για παράδειγμα οχημάτων με 
βάρος άνω των 2,8 τόννων.

Or. en

Τροπολογία 36
Liisa Jaakonsaari

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 8 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8α) Δεδομένου ότι οι εργασίες φόρτωσης 
και εκφόρτωσης αποτελούν τμήμα του 
χρόνου εργασίας του οδηγού που 
ενδέχεται να προκαλέσει κόπωση, θα 
ήταν σκόπιμο να μελετηθεί η δυνατότητα 
να συμπεριλαμβάνονται εξ ολοκλήρου 
αυτές οι δραστηριότητες στον χρόνο 
οδήγησης. Προς τούτο, θα ήταν σκόπιμο 
να ενθαρρυνθεί η Επιτροπή,  προς το 
συμφέρον της εφαρμογής της οδηγίας, να 
μελετήσει τη δυνατότητα αυτόματης 
καταγραφής της διάρκειας αυτών των 
δραστηριοτήτων με τη βοήθεια ψηφιακού 
ταχογράφου. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Even though driving is the main activity of a driver, also loading and unloading can 
contribute to driver fatigue. Therefore in the future, consideration should be given to the 
possibility of including loading and unloading as an integral part of driving time. Currently 
only driving time can reliably be recorded by a digital tachograph and there is not any 
reliable method to monitor the time used for loading and unloading. Therefore, before 
introducing the aforementioned rules, the Commission should first conduct a study on the 
feasibility of recording the time used for those activities by a digital tachograph. 
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Τροπολογία 37
Veronica Lope Fontagné

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 8 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8α) Προκειμένου να βελτιωθεί η οδική 
ασφάλεια, επιβάλλεται να εξεταστεί η 
δυνατότητα τροποποίησης του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 561/2006 ώστε να 
γίνουν χαλαρότερες οι περίοδοι 
ανάπαυσης και να δίνεται η δυνατότητα 
σε οδηγό οχήματος που μεταφέρει 
εμπορεύματα, χωρίς υπέρβαση του 
διεβδομαδιαίου ορίου των 90 ωρών 
οδήγησης και έχοντας τις αντίστοιχες 
ημερήσιες και εβδομαδιαίες περιόδους 
ανάπαυσης, να εκτελεί έως και 12 
ημερήσιες περιόδους οδήγησης χωρίς να 
υποχρεωθεί να πάρει μια εβδομαδιαία 
περίοδο ανάπαυσης πριν από την 
εκτέλεση αυτών των περιόδων.

Or. es

Αιτιολόγηση

Lo que se pretende con esta medida es garantizar a los conductores de transporte 
internacional de mercancías empleados en empresas de países periféricos de la Unión el 
disfrute del descanso semanal en su casa. La posibilidad de realizar hasta 12 períodos de 
conducción diarios, en los que no se pueda conducir más de las 90 horas bisemanales y en 
los que se respete escrupulosamente el régimen de descansos diarios, pero que permite 
regresar a su domicilio al conductor de transporte de mercancías internacional (como se 
permite al de viajeros) de forma que disfruta el descanso semanal en su casa, con los suyos, 
facilitaría la conciliación de la vida laboral y familiar de estos trabajadores, evitando el 
estrés y por tanto mejorando la seguridad vial.
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Τροπολογία 38
Csaba Sógor

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 8 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8α) Όλοι οι οδηγοί, μετακινούμενοι 
εργαζόμενοι και αυτοαπασχολούμενοι 
οδηγοί καλύπτονται από τον κανονισμό 
(ΕΚ) αριθ. 561/2006 για την εναρμόνιση 
ορισμένων κοινωνικών διατάξεων στον 
τομέα των οδικών μεταφορών. Η ορθή 
εφαρμογή και ο αποτελεσματικός έλεγχος 
της εφαρμογής των κανόνων για τον 
χρόνο οδήγησης και τις περιόδους 
ανάπαυσης όλων των οδηγών, ο 
αποτελεσματικός έλεγχος της εφαρμογής 
τους και η επιβολή ποινών στις 
παραλείψεις των υποχρεώσεων που 
απορρέουν από τον παρόντα κανονισμό, 
είναι προς το γενικό συμφέρον.

Or. hu

Τροπολογία 39
Thomas Mann

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 8 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8 α) Η επέκταση του πεδίου εφαρμογής 
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 561/2006 σε 
οχήματα κάτων των 3,5 τόννων έρχεται 
σε κατάφωρη αντίθεση με τον 
δεδηλωμένο στόχο της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης για μείωση της γραφειοκρατίας. 
Καμία επέκταση του πεδίου εφαρμογής 
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 561/2006 σε 
οχήματα κάτω των 3,5 τόννων δεν θα 
προταθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Or. de



PE431.178v02-00 18/67 AM\805249EL.doc

EL

Αιτιολόγηση

Die EU-Kommission hat 2009 den Preis zur "besten Idee für Bürokratieabbau" für den 
Vorschlag verliehen, den Umkreis vom Betriebssitz, in dem Handwerker sich ohne 
Tachographenpflicht betätigen dürfen, über 50 km zu erweitern und die Gewichtsbegrenzung zu 
streichen. In ihrem "Aktionsprogramm zur Verringerung der Verwaltungslasten in der EU –
branchenspezifische Pläne zur Verringerung der Verwaltungslasten und Maßnahmen für das 
Jahr 2009" (KOM 2009/544) vom Oktober 2009 kündigt die Kommission bereits an, im 
Rahmen der Überarbeitung der Verordnung (EG) Nr. 3821/1985 Landwirte und Handwerker 
bei Entfernungen bis 100 km von der Fahrtenschreiberpflicht zu entbinden. 

Τροπολογία 40
Csaba Sógor

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 8 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8β) Λαμβάνοντας υπόψη τις 
τροποποιήσεις που παρατηρούνται στη 
δομή των οδικών μεταφορών και με 
στόχο την αύξηση της οδικής ασφάλειας,  
πρέπει να εξετασθεί το ενδεχόμενο 
επέκτασης του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
561/2006 ώστε να καλύπτει επίσης τους 
οδηγούς οχημάτων κάτω των 3,5 τόννων 
που χρησιμοποιούνται για 
επαγγελματικούς σκοπούς.

Or. hu

Τροπολογία 41
Thomas Mann

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10) Η κοινοτική νομοθεσία είναι 
αποτελεσματική και αποδοτική μόνον εάν 
εφαρμόζεται από όλα τα κράτη μέλη, εάν 
ισχύει εξίσου για όλους τους παράγοντες 
και εάν ελέγχεται τακτικά και 
αποτελεσματικά.

(10) Η νομοθεσία της Ένωσης είναι 
αποτελεσματική και αποδοτική μόνον εάν 
εφαρμόζεται ορθά από όλα τα κράτη μέλη, 
εάν ισχύει εξίσου για όλους τους 
παράγοντες και εάν ελέγχεται τακτικά και 
αποτελεσματικά και εάν τιμωρούνται οι 
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παραβάσεις σύμφωνα με τους κανόνες 
που εφαρμόζονται στα κράτη μέλη.

Or. de

Αιτιολόγηση

Βάσει της αρχής της επικουρικότητας, οι κυρώσεις που ήδη ισχύυουν στα κράτη μέλη της ΕΕ για 
αυτές τις παραβάσεις των κανόνων εργασίας δεν πρέπει να αντικατασταθούν από εντολές της 
ΕΕ σχετικά με τους μηχανισμούς κυρώσεων. Κατά συνέπεια, οι παραβάσεις πρέπει να 
τιμωρούνται σύμφωνα με τις ισχύουσες εθνικές διατάξεις.

Τροπολογία 42
Marian Harkin

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10) Η κοινοτική νομοθεσία είναι 
αποτελεσματική και αποδοτική μόνον εάν 
εφαρμόζεται από όλα τα κράτη μέλη, εάν 
ισχύει εξίσου για όλους τους παράγοντες 
και εάν ελέγχεται τακτικά και 
αποτελεσματικά.

(10) Η κοινοτική νομοθεσία είναι 
αποτελεσματική και αποδοτική μόνον εάν 
εφαρμόζεται ορθά από όλα τα κράτη μέλη, 
εάν ισχύει εξίσου για όλους τους 
παράγοντες και εάν ελέγχεται τακτικά και 
αποτελεσματικά και εάν λαμβάνονται τα 
δέοντα μέτρα σε περίπτωση παραβάσεων.

Or. en

Τροπολογία 43
Κωνσταντίνος Πουπάκης

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10) Η κοινοτική νομοθεσία είναι 
αποτελεσματική και αποδοτική μόνον εάν 
εφαρμόζεται από όλα τα κράτη μέλη, εάν 
ισχύει εξίσου για όλους τους παράγοντες 
και εάν ελέγχεται τακτικά και 
αποτελεσματικά.

(10) Η κοινοτική νομοθεσία είναι 
αποτελεσματική και αποδοτική μόνον εάν 
εφαρμόζεται από όλα τα κράτη μέλη, εάν 
ισχύει εξίσου για όλους τους παράγοντες 
και εάν αξιολογείται και ελέγχεται τακτικά 
και αποτελεσματικά.
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Or. el

Αιτιολόγηση
Η αξιολόγηση αποτελεί εξαιρετικά σημαντικό στοιχείο, λαμβάνοντας υπόψη ότι συνιστά 
κριτήριο για ενδεχόμενα μελλοντικά διορθωτικά ή άλλα μέτρα.

Τροπολογία 44
Filiz Hakaeva Hyusmenova

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11) Η παρακολούθηση της συμμόρφωσης 
είναι σύνθετο έργο όπου υπεισέρχονται 
πολλοί παράγοντες και για το λόγο αυτό 
απαιτείται συνεργασία μεταξύ των κρατών 
μελών και της Επιτροπής, καθώς και 
μεταξύ των ίδιων των κρατών μελών.

(11) Η παρακολούθηση της συμμόρφωσης 
είναι σύνθετο έργο όπου υπεισέρχονται 
πολλοί παράγοντες και για το λόγο αυτό 
απαιτείται έγκαιρη παροχή πληροφοριών, 
συντονισμός και συνεργασία μεταξύ των 
κρατών μελών και της Επιτροπής, καθώς 
και μεταξύ των ίδιων των κρατών μελών.

Or. bg

Τροπολογία 45
Marian Harkin

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11) Η παρακολούθηση της συμμόρφωσης 
είναι σύνθετο έργο όπου υπεισέρχονται 
πολλοί παράγοντες και για το λόγο αυτό 
απαιτείται συνεργασία μεταξύ των κρατών 
μελών και της Επιτροπής, καθώς και 
μεταξύ των ίδιων των κρατών μελών.

(11) Η παρακολούθηση της συμμόρφωσης 
είναι σύνθετο έργο όπου υπεισέρχονται 
πολλοί παράγοντες και για το λόγο αυτό 
απαιτείται συνεργασία μεταξύ των κρατών 
μελών και της Επιτροπής, καθώς και 
μεταξύ των ίδιων των κρατών μελών. Δεν 
πρέπει να παραγνωρίζεται η συμβολή των 
κοινωνικών εταίρων στην 
παρακολούθηση της συμμόρφωσης και 
της επιβολής.

Or. en
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Τροπολογία 46
Κωνσταντίνος Πουπάκης

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 11 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
διασφαλίσουν την ενεργή και ουσιαστική 
συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων τόσο 
στην παρακολούθηση της συμμόρφωσης 
προς την οδηγία 2002/15/ΕΚ, καθώς και 
στη διαδικασία αξιολόγησης των 
αποτελεσμάτων αυτής, όσο και στη 
διαδικασία ενημέρωσης.

Or. el
Αιτιολόγηση

Η συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων έχει καίρια σημασία σε όλα τα επίπεδα. Πρέπει να 
συμμετέχουν στην παρακολούθηση της εφαρμογής και της τήρησης της οδηγίας, καθώς και στις 
διαδικασίες αξιολόγησης και ενημέρωσης, επιστρατεύοντας τα μέσα ενημέρωσης και 
επικοινωνίας που διαθέτουν. Έτσι, οι αρμόδιες αρχές θα έχουν στη διάθεσή τους πληρέστερες 
και πιο εξαντλητικές πληροφορίες σχετικά με την πρόοδο της οδηγίας και τον αντίκτυπό της.

Τροπολογία 47
Κωνσταντίνος Πουπάκης

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12) Κρίνεται επομένως σκόπιμο να 
εκσυγχρονισθεί η οδηγία 2002/15/EΚ, 
ώστε να αντιμετωπισθούν οι ελλείψεις 
στην υλοποίηση, την εφαρμογή και την 
επιβολή των κανόνων με την αποσαφήνιση 
του πεδίου εφαρμογής της οδηγίας, την 
ενίσχυση της διοικητικής συνεργασίας 
μεταξύ των κρατών μελών και την 
προώθηση της ανταλλαγής πληροφοριών 
και της ορθής πρακτικής.

(12) Κρίνεται επομένως σκόπιμο να 
εκσυγχρονισθεί η οδηγία 2002/15/EΚ, 
ώστε να αντιμετωπισθούν αποτελεσματικά
οι ελλείψεις στην υλοποίηση, την 
εφαρμογή και την επιβολή των κανόνων με 
την αποσαφήνιση του πεδίου εφαρμογής 
της οδηγίας, την ουσιαστική ενίσχυση της 
διοικητικής συνεργασίας μεταξύ των 
κρατών μελών για την ελαχιστοποίηση 
άσκοπων διοικητικών επιβαρύνσεων και 
την προώθηση της ανταλλαγής 
πληροφοριών και βέλτιστων πρακτικών.

Or. el
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Αιτιολόγηση
Οι έλεγχοι πρέπει να είναι αποτελεσματικοί και παράλληλα πρέπει να μειωθεί στο ελάχιστο το 
βάρος της περιττής γραφειοκρατίας. Τα κράτη μέλη πρέπει να συνεργαστούν όσο το δυνατόν 
καλύτερα για να εξασφαλιστεί η καλή εφαρμογή της οδηγίας και η πλήρης τήρησή της.

Τροπολογία 48
Marian Harkin

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12) Κρίνεται επομένως σκόπιμο να 
εκσυγχρονισθεί η οδηγία 2002/15/EΚ, 
ώστε να αντιμετωπισθούν οι ελλείψεις 
στην υλοποίηση, την εφαρμογή και την 
επιβολή των κανόνων με την αποσαφήνιση 
του πεδίου εφαρμογής της οδηγίας, την 
ενίσχυση της διοικητικής συνεργασίας 
μεταξύ των κρατών μελών και την 
προώθηση της ανταλλαγής πληροφοριών 
και της ορθής πρακτικής.

(12) Κρίνεται επομένως σκόπιμο να 
εκσυγχρονισθεί η οδηγία 2002/15/EΚ, 
ώστε να αντιμετωπισθούν οι ελλείψεις 
στην υλοποίηση, την εφαρμογή και την 
επιβολή των κανόνων με την αποσαφήνιση 
του πεδίου εφαρμογής της οδηγίας, την 
ενίσχυση της διοικητικής συνεργασίας 
μεταξύ των κρατών μελών και την 
προώθηση της ανταλλαγής πληροφοριών 
και των βέλτιστων πρακτικών.

Or. en

Τροπολογία 49
Saïd El Khadraoui, Stephen Hughes

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 12 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12α) Προκειμένου να βελτιωθεί η 
ανταλλαγή δεδομένων, θα πρέπει να 
αναπτυχθεί ευρωπαϊκό σύστημα 
ανταλλαγής πληροφοριών. Κατ' αυτόν τον 
τρόπο ο χρόνος εργασίας θα μπορεί στο 
μέλλον να ελέγχεται επίσης με την 
ευκαιρία οδικών ελέγχων σε άλλο κράτος 
μέλος.

Or. en
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Τροπολογία 50
Saïd El Khadraoui, Stephen Hughes

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 12 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12β) Προκειμένου να βελτιωθεί 
περαιτέρω η οδική ασφάλεια, είναι 
σκόπιμο να εξεταστεί κατά πόσο η 
κοινωνική νομοθεσία, και ιδίως ο 
κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 561/2006, πρέπει 
να εφαρμόζεται σε όλες τις καταστάσεις 
των οδικών μεταφορών, δηλαδή επίσης  
σε οχήματα επαγγελματικής χρήσεως 
βάρους κατωτέρου των 3,5 τόννων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Για να βελτιωθεί η ασφάλεια, θα ήταν σκόπιμο να συμπεριληφθούν επίσης τα οχήματα κάτω 
των 3,5 τόννων στο πεδίο εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 561/2006, ο οποίος ορίζει 
τους κανόνες σχετικά με τους χρόνους οδήγησης, τις διακοπές και τις περιόδους ανάπαυσης, 
καθώς και, κατά προτίμηση, στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας  2002/15/ΕΚ.

Τροπολογία 51
Saïd El Khadraoui, Stephen Hughes, Birgit Sippel

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 12 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12 γ) Προκειμένου να αποφευχθεί η 
επιβολή διοικητικών επιβαρύνσεων στους 
αυτοαπασχολούμενους εργαζομένους, θα 
ήταν σκόπιμο να περιοριστούν οι 
υποχρεώσεις τους, όσον αφορά την 
καταγραφή, στα δεδομένα που 
καταγράφονται με τη βοήθεια 
ταχογράφου.

Or. en
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Τροπολογία 52
Saïd El Khadraoui, Stephen Hughes, Birgit Sippel

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 14 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(14α) Θα έπρεπε να ανατεθεί στην 
Επιτροπή η εξουσία έκδοσης πράξεων 
κατ' εξουσιοδότηση ανατίθεται στην 
Επιτροπή, σύμφωνα με το Άρθρο 290 της 
Συνθήκης, όσον αφορά τη συχνότητα και 
τους τρόπους παρακολούθησης και 
ελέγχου του χρόνου εργασίας.

Or. en

Τροπολογία 53
Ilda Figueiredo, Alejandro Cercas,

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 - παράγραφος -1 (νέα) 
Οδηγία 2002/15/ΕΚ
Άρθρο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(-1) Το άρθρο 1 τροποποιείται ως εξής:
Στόχος της παρούσας οδηγίας είναι να 
θεσπίσει τις ελάχιστες προδιαγραφές για 
την οργάνωση του χρόνου εργασίας 
προκειμένου να βελτιωθεί η προστασία 
της ασφάλειας και της υγείας των 
επαγγελματιών που εκτελούν κινητές 
δραστηριότητες οδικών μεταφορών, 
ιδίως σε ό,τι αφορά τις περιόδους 
ανάπαυλας, ανάπαυσης ή επιφυλακής -
χωρίς να θίγονται οι μισθολογικές τους 
αποδοχές - και να βελτιωθεί η οδική 
ασφάλεια, με τη συνακόλουθη προσέγγιση 
των όρων ανταγωνισμού.

Or. pt
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Τροπολογία 54
Marian Harkin, Alejandro Cercas,

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – υποεδάφιο α)
Οδηγία 2002/15/ΕΚ
Article 2 – paragraphe 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται στους 
μετακινούμενους εργαζόμενους, όπως 
αυτοί ορίζονται στο άρθρο 3 στοιχείο δ),
οι οποίοι απασχολούνται από επιχειρήσεις 
εγκατεστημένες σε κράτος μέλος και 
συμμετέχουν σε δραστηριότητες οδικών 
μεταφορών διεπόμενες από τον κανονισμό 
(ΕΚ) αριθ. 561/2006 ή, ειδάλλως, από τη 
συμφωνία ΑΕΤR. Η παρούσα οδηγία 
εφαρμόζεται επίσης στους 
μετακινούμενους εργαζόμενους, όπως 
αυτοί ορίζονται στο άρθρο 3 στοιχείο δ) 
δεύτερη πρόταση.

1. Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται στους 
μετακινούμενους εργαζόμενους οι οποίοι 
απασχολούνται από επιχειρήσεις 
εγκατεστημένες σε κράτος μέλος και 
συμμετέχουν σε δραστηριότητες οδικών 
μεταφορών διεπόμενες από τον κανονισμό 
(ΕΚ) αριθ. 561/2006 ή, ειδάλλως, από τη 
συμφωνία ΑΕΤR.

Or. en

Τροπολογία 55
Evelyn Regner

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – υποεδάφιο α)
Οδηγία 2002/15/ΕΚ
Article 2 – paragraphe 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται στους 
μετακινούμενους εργαζόμενους, όπως 
αυτοί ορίζονται στο άρθρο 3 στοιχείο δ),
οι οποίοι απασχολούνται από επιχειρήσεις 
εγκατεστημένες σε κράτος μέλος και 
συμμετέχουν σε δραστηριότητες οδικών 
μεταφορών διεπόμενες από τον κανονισμό 
(ΕΚ) αριθ. 561/2006 ή, ειδάλλως, από τη 

1. Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται στους 
μετακινούμενους εργαζόμενους οι οποίοι 
εργάζονται για επιχειρήσεις 
εγκατεστημένες σε κράτος μέλος και 
συμμετέχουν σε δραστηριότητες οδικών 
μεταφορών διεπόμενες από τον κανονισμό 
(ΕΚ) αριθ. 561/2006 ή, ειδάλλως, από τη 
συμφωνία ΑΕΤR.
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συμφωνία ΑΕΤR.
Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται επίσης 
στους μετακινούμενους εργαζόμενους, 
όπως αυτοί ορίζονται στο άρθρο 3 στοιχείο 
δ) δεύτερη πρόταση.

Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται επίσης
στους  αυτοαπασχολούμενους οδηγούς, 
όπως αυτοί ορίζονται στο στοιχείο ε) του 
άρθρου 3. Το αργότερο τρία χρόνια μετά
τις 23 Μαρτίου 2009, η Επιτροπή
υποβάλλει έκθεση στο Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και στο Συμβούλιο. Η εν
λόγω έκθεση θα αναλύει τις συνέπειες της
συμπερίληψης των αυτοαπασχολούμενων
οδηγιών στο πεδίο εφαρμογής της
οδηγίας, ιδίως σε σχέση με την οδική 
ασφάλεια, τις συνθήκες ανταγωνισμού, τη 
δομή του επαγγέλματος καθώς και τις 
κοινωνικές πτυχές. Θα ληφθούν υπόψη οι
συνθήκες που ισχύουν σε κάθε κράτος
μέλος όσον αφορά τη δομή του κλάδου
των μεταφορών και το περιβάλλον 
εργασίας του επαγγέλματος του οδικού 
μεταφορέα. Με βάση την εν λόγω έκθεση, 
η Επιτροπή θα παρουσιάσει πρόταση που
θα έχει ενδεχομένως ως στόχο: 
- είτε τον καθορισμό των όρων για τη
συμπερίληψη των αυτοαπασχολούμενων
εργαζομένων στο πεδίο εφαρμογής της
οδηγίας σε σχέση με ορισμένους
αυτοαπασχολούμενους οδηγούς που δεν
συμμετέχουν σε δραστηριότητες οδικών
μεταφορών σε άλλα κράτη μέλη και που 
υφίστανται τοπικούς περιορισμούς για 
αντικειμενικούς λόγους όπως η 
απομακρυσμένη θέση, το μήκος των 
εσωτερικών αποστάσεων και οι ειδικές 
συνθήκες ανταγωνισμού, 
- είτε τη μη συμπερίληψη των
αυτοαπασχολούμενων οδηγών στο πεδίο 
εφαρμογής της οδηγίας.

Or. de

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να διασφαλιστεί η οδική ασφάλεια και να προστατευθεί η υγεία των οδηγών, η
οδηγία 2002/15/ΕΚ πρέπει να συνεχίσει να εφαρμόζεται στους αυτοαπασχολούμενους οδηγούς. 
Σε επίπεδο οδικής ασφάλειας και από την άποψη των άλλων χρηστών των δρόμων, ελάχιστα 
ενδιαφέρει αν ένας εξαντλημένος οδηγός φορτηγού είναι ή όχι αυτοαπασχολούμενος. Οι
διατάξεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 561/2006 δεν αρκούν. Διέπουν τη μέγιστη διάρκεια
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οδήγησης, τους χρόνους διαλείμματος και τις ελάχιστες περιόδους ανάπαυσης, όχι όμως τη
μέγιστη διάρκεια της εργασίας. Η επιβολή ρύθμισης μόνο στους "ψευδείς" 
αυτοαπασχολούμενους υποχρεώνει σε συνεχή πραγματοποίηση διάκρισης μεταξύ "αληθών" και
"ψευδών" αυτοαπασχολούμενων και προσφέρει δυνατότητες καταστρατήγησης των διατάξεων.

Τροπολογία 56
Liisa Jaakonsaari

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – υποεδάφιο α)
Οδηγία 2002/15/ΕΚ
Άρθρο 2 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται στους 
μετακινούμενους εργαζόμενους, όπως 
αυτοί ορίζονται στο άρθρο 3 στοιχείο δ), οι 
οποίοι απασχολούνται από επιχειρήσεις 
εγκατεστημένες σε κράτος μέλος και 
συμμετέχουν σε δραστηριότητες οδικών 
μεταφορών διεπόμενες από τον κανονισμό 
(ΕΚ) αριθ. 561/2006 ή, ειδάλλως, από τη 
συμφωνία ΑΕΤR.

1. Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται στους 
μετακινούμενους εργαζόμενους, όπως 
αυτοί ορίζονται στο άρθρο 3 στοιχείο δ), οι 
οποίοι απασχολούνται από επιχειρήσεις 
εγκατεστημένες σε κράτος μέλος και 
συμμετέχουν σε δραστηριότητες οδικών 
μεταφορών διεπόμενες από τον κανονισμό 
(ΕΚ) αριθ. 561/2006 ή, ειδάλλως, από τη 
συμφωνία ΑΕΤR.

Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται επίσης 
στους μετακινούμενους εργαζόμενους, 
όπως αυτοί ορίζονται στο άρθρο 3 στοιχείο 
δ) δεύτερη πρόταση.

Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται επίσης 
στους μετακινούμενους εργαζόμενους, 
όπως αυτοί ορίζονται στο άρθρο 3 στοιχείο 
δ) δεύτερη πρόταση.

Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, 
οι εκτελούντες κινητές δραστηριότητες 
οδικών μεταφορών θεωρούνται
μετακινούμενοι εργαζόμενοι υπό την 
έννοια του άρθρου 3, στοιχείο δ, εκτός 
εάν αποδείξουν ότι κανένας από τους 
δείκτες που αναφέρονται στο άρθρο 3, 
στοιχείο δ, δεύτερο εδάφιο, σημεία i, ii, 
iii, iv και v δεν ισχύει στην περίπτωσή 
τους.

Or. en
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Τροπολογία 57
Ilda Figueiredo, Alejandro Cercas,

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – υποεδάφιο α)
Οδηγία 2002/15/ΕΚ
Άρθρο 2 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται στους 
μετακινούμενους εργαζόμενους, όπως 
αυτοί ορίζονται στο άρθρο 3 στοιχείο δ),
οι οποίοι απασχολούνται από επιχειρήσεις 
εγκατεστημένες σε κράτος μέλος και 
συμμετέχουν σε δραστηριότητες οδικών 
μεταφορών διεπόμενες από τον κανονισμό 
(ΕΚ) αριθ. 561/2006 ή, ειδάλλως, από τη 
συμφωνία ΑΕΤR.

1. Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται στους 
μετακινούμενους εργαζόμενους, οι οποίοι 
απασχολούνται από επιχειρήσεις 
εγκατεστημένες σε κράτος μέλος και 
συμμετέχουν σε δραστηριότητες οδικών 
μεταφορών διεπόμενες από τον κανονισμό 
(ΕΚ) αριθ. 561/2006 ή, ειδάλλως, από τη 
συμφωνία ΑΕΤR.

Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται επίσης 
στους μετακινούμενους εργαζόμενους, 
όπως αυτοί ορίζονται στο άρθρο 3 
στοιχείο δ) δεύτερη πρόταση.

Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται επίσης 
στους αυτοαπασχολούμενους οδηγούς.

Or. pt

Τροπολογία 58
Licia Ronzulli

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – υποεδάφιο α)
Οδηγία 2002/15/ΕΚ
Άρθρο 2 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται στους 
μετακινούμενους εργαζόμενους, όπως 
αυτοί ορίζονται στο άρθρο 3 στοιχείο δ), οι 
οποίοι απασχολούνται από επιχειρήσεις 
εγκατεστημένες σε κράτος μέλος και 
συμμετέχουν σε δραστηριότητες οδικών 
μεταφορών διεπόμενες από τον κανονισμό 
(ΕΚ) αριθ. 561/2006 ή, ειδάλλως, από τη 
συμφωνία ΑΕΤR.

1. Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται στους 
μετακινούμενους εργαζόμενους, όπως 
αυτοί ορίζονται στο άρθρο 3 στοιχείο δ), οι 
οποίοι απασχολούνται από επιχειρήσεις 
εγκατεστημένες σε κράτος μέλος και 
συμμετέχουν σε δραστηριότητες οδικών 
μεταφορών διεπόμενες από τον κανονισμό 
(ΕΚ) αριθ. 561/2006 ή, ειδάλλως, από τη
συμφωνία ΑΕΤR. Εφαρμόζεται επίσης
τους αυτοαπασχολούμενους οδηγούς που
αναφέρονται στο άρθρο 3, στοιχείο ε), της 
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παρούσας οδηγίας.
Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται επίσης 
στους μετακινούμενους εργαζόμενους, 
όπως αυτοί ορίζονται στο άρθρο 3 στοιχείο 
δ) δεύτερη πρόταση.

Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται επίσης 
στους μετακινούμενους εργαζόμενους, 
όπως αυτοί ορίζονται στο άρθρο 3 στοιχείο 
δ) δεύτερη πρόταση.

Or. it

Αιτιολόγηση
Οι διατάξεις σχετικά με το ωράριο εργασίας πρέπει να ισχύουν για όλα τα άτομα που εκτελούν 
κινητές δραστηριότητες οδικών μεταφορών, ασχέτως εάν είναι εργαζόμενοι ή 
αυτοαπασχολούμενοι.

Τροπολογία 59
Stephen Hughes, Saïd El Khadraoui, Alejandro Cercas, εξ ονόματος της Ομάδας S&D 
και Pascale Gruny, Elisabeth Morin-Chartier 

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – υποεδάφιο α)
Οδηγία 2002/15/ΕΚ
Άρθρο 2 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται στους 
μετακινούμενους εργαζόμενους, όπως 
αυτοί ορίζονται στο άρθρο 3 στοιχείο δ), οι 
οποίοι απασχολούνται από επιχειρήσεις 
εγκατεστημένες σε κράτος μέλος και 
συμμετέχουν σε δραστηριότητες οδικών 
μεταφορών διεπόμενες από τον κανονισμό 
(ΕΚ) αριθ. 561/2006 ή, ειδάλλως, από τη 
συμφωνία ΑΕΤR.

1. Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται στους 
μετακινούμενους εργαζόμενους, οι οποίοι 
απασχολούνται από επιχειρήσεις 
εγκατεστημένες σε κράτος μέλος και 
συμμετέχουν σε δραστηριότητες οδικών 
μεταφορών διεπόμενες από τον κανονισμό 
(ΕΚ) αριθ. 561/2006 ή, ειδάλλως, από τη 
συμφωνία ΑΕΤR.

Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται επίσης 
στους μετακινούμενους εργαζόμενους, 
όπως αυτοί ορίζονται στο άρθρο 3 
στοιχείο δ) δεύτερη πρόταση.

Εφαρμόζεται επίσης στους
αυτοαπασχολούμενους οδηγούς από τις 
23 Μαρτίου 2009.

Or. en

Αιτιολόγηση
Η έκθεση της Επιτροπής του 2007 (CΟΜ 2007/2006 τελικό) υποστηρίζει να συμπεριληφθούν οι 
αυτοαπασχολούμενοι στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας και αναφέρει, στο σημείο 3.2., όλα τα 
επιχειρήματα υπέρ της συμπερίληψης των αυτοαπασχολούμενων οδηγών: υπάρχει έκδηλη σχέση 
ανάμεσα στην κόπωση των επαγγελματιών οδηγιών που είναι αποτέλεσμα υπέρμετρων ωρών 
εργασίας και στον αυξημένο κίνδυνο για την οδική ασφάλεια.
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Τροπολογία 60
Thomas Mann, Alejandro Cercas,

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – υποεδάφιο α)
Οδηγία 2002/15/ΕΚ
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται 
επίσης στους αυτοαπασχολούμενους 
οδηγούς.

Or. de
Αιτιολόγηση

Οι αυτοαπασχολούμενοι εργάζονται με δική τους ευθύνη και στάθμιση των κινδύνων και
ορίζουν ελεύθερα τη δραστηριότητά τους και το χρόνο εργασίας τους. Η υπέρμετρη ρύθμιση
αμφισβητεί εκ θεμελίων αυτό τον τρόπο εργασίας. Προκειμένου να διασφαλίζεται η οδική
ασφάλεια, η ΕΕ έχει ήδη θεσπίσει διατάξεις σχετικά με τους χρόνους οδήγησης και ανάπαυσης
(κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 561/2006), οι οποίες εφαρμόζονται στο σύνολο των οδηγών –
αυτοαπασχολούμενων και μισθωτών – σε ολόκληρη την Ευρώπη και προβλέπουν αυστηρή
ρύθμιση του χρόνου εργασίας.

Τροπολογία 61
Stephen Hughes, Saïd El Khadraoui, Alejandro Cercas, εξ ονόματος της Ομάδας S&D 
και Pascale Gruny, Elisabeth Morin-Chartier 

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 - παράγραφος 1 - στοιχείο β)
Οδηγία 2002/15/ΕΚ
Άρθρο 2 - παράγραφοι 2 και 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) στις παραγράφους 2 και 3 η μνεία 
«οδηγίας 93/104/EΚ» αντικαθίσταται από 
τη μνεία «οδηγίας 2003/88/EΚ».

διαγράφεται

Or. en
Αιτιολόγηση

Η έκθεση της Επιτροπής του 2007 (CΟΜ 2007/2006 τελικό) υποστηρίζει να συμπεριληφθούν οι 
αυτοαπασχολούμενοι στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας και αναφέρει, στο σημείο 3.2., όλα τα 
επιχειρήματα υπέρ της συμπερίληψης των αυτοαπασχολούμενων οδηγών: υπάρχει έκδηλη σχέση 
ανάμεσα στην κόπωση των επαγγελματιών οδηγιών που είναι αποτέλεσμα υπέρμετρων ωρών 
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εργασίας και στον αυξημένο κίνδυνο για την οδική ασφάλεια.

Τροπολογία 62
Stephen Hughes, Saïd El Khadraoui, Alejandro Cercas, εξ ονόματος της Ομάδας S&D 
και Pascale Gruny, Elisabeth Morin-Chartier 

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – υποεδάφιο γ)
Οδηγία 2002/15/ΕΚ
Άρθρο 2 – σημείο 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) στην παράγραφο 4 η μνεία «του 
κανονισμού (EΟΚ) αριθ. 3820/85» 
αντικαθίσταται από τη μνεία «του 
κανονισμού (EΚ) αριθ. 561/2006».

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση
Η έκθεση της Επιτροπής του 2007 (CΟΜ 2007/2006 τελικό) υποστηρίζει να συμπεριληφθούν οι 
αυτοαπασχολούμενοι στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας και αναφέρει, στο σημείο 3.2., όλα τα 
επιχειρήματα υπέρ της συμπερίληψης των αυτοαπασχολούμενων οδηγών: υπάρχει έκδηλη σχέση 
ανάμεσα στην κόπωση των επαγγελματιών οδηγιών που είναι αποτέλεσμα υπέρμετρων ωρών 
εργασίας και στον αυξημένο κίνδυνο για την οδική ασφάλεια.

Τροπολογία 63
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Pascale Gruny, Elisabeth Morin-Chartier

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – εδάφιο 2 – υποεδάφιο α)
Οδηγία 2002/15/ΕΚ
Άρθρο 3 – στοιχείο α – υποσημείο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) η πρώτη πρόταση στο σημείο 2 του 
στοιχείου α) διαγράφεται. 

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση
Είναι σημαντικό να αποκατασταθεί το αρχικό κείμενο και να εφαρμόζεται ο ίδιος ορισμός του 
εργασιακού χρόνου και για τους αυτοαπασχολούμενους οδηγούς, με εξαίρεση τη διοικητική 
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εργασία, η οποία είναι δύσκολο να ελεγχθεί.

Τροπολογία 64
Saïd El Khadraoui, Stephen Hughes, Pascale Gruny, Elisabeth Morin-Chartier

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – εδάφιο 2 – υποεδάφιο α)
Οδηγία 2002/15/ΕΚ
Άρθρο 3 – στοιχείο α – υποσημείο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) η πρώτη πρόταση στο σημείο 2 του 
στοιχείου α) διαγράφεται.

α) Η πρώτη πρόταση στο σημείο 2 του 
στοιχείου α) τροποποιείται ως εξής: 

"στην περίπτωση των 
αυτοαπασχολουμένων οδηγών ισχύει ο 
ίδιος προσδιορισμός - νοουμένου ότι για 
τα στοιχεία iii, iv και v υπολογίζεται από 
κοινού πάγιος χρόνος εργασίας - για την 
περίοδο μεταξύ της αρχής και του τέλους 
της δραστηριότητας, κατά την οποία ο 
αυτοαπασχολούμενος οδηγός βρίσκεται 
στον χώρο εργασίας, στη διάθεση του 
πελάτη και εκτελεί τα καθήκοντα ή τις 
δραστηριότητές του, εκτός των γενικών 
διοικητικών εργασιών που δεν 
σχετίζονται άμεσα με τη συγκεκριμένη 
μεταφορά."

Or. en

Αιτιολόγηση

Για να μειωθεί ο διοικητικός φόρτος που επιβαρύνει τους αυτοαπασχολούμενους οδηγούς, 
αυτοί μπορούν να υπολογίζουν πάγιο χρόνο εργασίας για τις δραστηριότητες που προβλέπονται 
στα στοιχεία iii), iv, και v). Η δραστηριότητα που προβλέπεται στο στοιχείο iii), δηλαδή βοήθεια
προς τους επιβάτες κατά την επιβίβαση και αποβίβαση από το όχημα, μπορεί να καταγράφεται 
από τον ψηφιακό ταχογράφο και κατά συνέπεια δεν πρέπει να συμπεριλαμβάνεται στον πάγιο 
χρόνο εργασίας.
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Τροπολογία 65
Ilda Figueiredo, Alejandro Cercas, 

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – εδάφιο 2 – υποεδάφιο α)
Οδηγία 2002/15/ΕΚ
Άρθρο 3 – στοιχείο α – υποσημείο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) η πρώτη πρόταση στο σημείο 2 του 
στοιχείου α) διαγράφεται.

α) Στο τέλος του στοιχείου β) προστίθεται 
η ακόλουθη παράγραφος:
"Η περίοδος αυτή πρέπει να λαμβάνεται 
υπόψη για μισθολογικούς σκοπούς".

Or. pt

Τροπολογία 66
Licia Ronzulli 

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – εδάφιο 2 – υποεδάφιο α) 
Οδηγία 2002/15/ΕΚ
Άρθρο 3 – στοιχείο α – υποσημείο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) η πρώτη πρόταση στο σημείο 2 του 
στοιχείου α) διαγράφεται.

α) Η πρώτη πρόταση στο σημείο 2 του 
στοιχείου α) τροποποιείται ως εξής:
"στην περίπτωση των 
αυτοαπασχολουμένων οδηγών ισχύει ο 
ίδιος προσδιορισμός - νοουμένου ότι για 
την παράγραφο 1, στοιχεία iii, iv και v 
υπολογίζεται από κοινού πάγιος χρόνος 
εργασίας - για την περίοδο μεταξύ της 
αρχής και του τέλους της 
δραστηριότητας, κατά την οποία ο 
αυτοαπασχολούμενος οδηγός βρίσκεται 
στον χώρο εργασίας, στη διάθεση του 
πελάτη και εκτελεί τα καθήκοντα ή τις 
δραστηριότητές του, εκτός των γενικών 
διοικητικών εργασιών που δεν 
σχετίζονται άμεσα με τη συγκεκριμένη 
μεταφορά."
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Or. it

Αιτιολόγηση
Για να μειωθεί ο διοικητικός φόρτος των αυτοαπασχολούμενων, προβλέπεται να υπολογίζεται 
πάγιος χρόνος εργασίας για τις δραστηριότητες που προβλέπονται στα στοιχεία iii), iv, και v).

Τροπολογία 67
Evelyn Regner

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – εδάφιο 2 – υποεδάφιο α) 
Οδηγία 2002/15/ΕΚ
Άρθρο 3 – στοιχείο α – υποσημείο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) η πρώτη πρόταση στο σημείο 2 του 
στοιχείου α) διαγράφεται.

διαγράφεται

Or. de

Αιτιολόγηση
Προκειμένου να διασφαλιστεί η οδική ασφάλεια και να προστατευθεί η υγεία των οδηγών, η
οδηγία 2002/15/ΕΚ πρέπει να συνεχίσει να εφαρμόζεται στους αυτοαπασχολούμενους οδηγούς. 
Σε επίπεδο οδικής ασφάλειας και από την άποψη των άλλων χρηστών των δρόμων, ελάχιστα 
ενδιαφέρει αν ένας εξαντλημένος οδηγός φορτηγού είναι ή όχι αυτοαπασχολούμενος. Οι
διατάξεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 561/2006 δεν αρκούν. Διέπουν τη μέγιστη διάρκεια
οδήγησης, τους χρόνους διαλείμματος και τις ελάχιστες περιόδους ανάπαυσης, όχι όμως τη
μέγιστη διάρκεια της εργασίας. Η επιβολή ρύθμισης μόνο στους "ψευδείς" 
αυτοαπασχολούμενους υποχρεώνει σε συνεχή πραγματοποίηση διάκρισης μεταξύ "αληθών" και
"ψευδών" αυτοαπασχολούμενων και προσφέρει δυνατότητες καταστρατήγησης των διατάξεων.

Τροπολογία 68
Marian Harkin, Alejandro Cercas, 

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 - παράγραφος 2 - στοιχείο α α (νέο)
Οδηγία 2002/15/ΕΚ
Άρθρο 3 – στοιχείο α – υποσημείο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α α) "επιχείρηση χρήστρια": κάθε φυσικό
ή νομικό πρόσωπο για το οποίο και υπό
τον έλεγχο και τη διεύθυνση του οποίου 
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εργάζεται ένας οδηγός·

Or. en

Τροπολογία 69
Evelyn Regner

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 - παράγραφος 2 - στοιχείο β) 
Οδηγία 2002/15/ΕΚ
Άρθρο 3 – σημείο 2 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) στο στοιχείο δ) προστίθεται η 
ακόλουθη πρόταση:

διαγράφεται

δ) προστίθεται η ακόλουθη πρόταση: 
στον «μετακινούμενο εργαζόμενο» 
συμπεριλαμβάνεται κάθε πρόσωπο που 
δεν συνδέεται με εργοδότη με σύμβαση 
εργασίας ή με οποιαδήποτε άλλη μορφή 
ιεραρχικής εργασιακής σχέσης, αλλά:
το οποίο δεν είναι ελεύθερο να οργανώνει 
τις σχετικές εργασιακές δραστηριότητες,
του οποίου το εισόδημα δεν εξαρτάται 
άμεσα από τα πραγματοποιούμενα κέρδη,
δεν έχει τη δυνατότητα, ατομικά ή μέσω 
συνεργασίας μεταξύ 
αυτοαπασχολούμενων οδηγών, να έχει 
εμπορικές σχέσεις με διάφορους 
πελάτες."

Or. de

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να διασφαλιστεί η οδική ασφάλεια και να προστατευθεί η υγεία των οδηγών, η
οδηγία 2002/15/ΕΚ πρέπει να συνεχίσει να εφαρμόζεται στους αυτοαπασχολούμενους οδηγούς. 
Σε επίπεδο οδικής ασφάλειας και από την άποψη των άλλων χρηστών των δρόμων, ελάχιστα 
ενδιαφέρει αν ένας εξαντλημένος οδηγός φορτηγού είναι ή όχι αυτοαπασχολούμενος. Οι
διατάξεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 561/2006 δεν αρκούν. Διέπουν τη μέγιστη διάρκεια
οδήγησης, τους χρόνους διαλείμματος και τις ελάχιστες περιόδους ανάπαυσης, όχι όμως τη
μέγιστη διάρκεια της εργασίας. Η επιβολή ρύθμισης μόνο στους "ψευδείς" 
αυτοαπασχολούμενους υποχρεώνει σε συνεχή πραγματοποίηση διάκρισης μεταξύ "αληθών" και
"ψευδών" αυτοαπασχολούμενων και προσφέρει δυνατότητες καταστρατήγησης των διατάξεων.
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Τροπολογία 70
Ilda Figueiredo, Alejandro Cercas,

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 - παράγραφος 2 - στοιχείο β) 
Οδηγία 2002/15/ΕΚ
Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – στοιχείο η)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) στο στοιχείο δ) προστίθεται η 
ακόλουθη πρόταση:

β) το στοιχείο η) αντικαθίσταται από το 
ακόλουθο κείμενο:

στον «μετακινούμενο εργαζόμενο» 
συμπεριλαμβάνεται κάθε πρόσωπο που 
δεν συνδέεται με εργοδότη με σύμβαση 
εργασίας ή με οποιαδήποτε άλλη μορφή 
ιεραρχικής εργασιακής σχέσης, αλλά:

"η) "Νυκτερινή περίοδος", κάθε
περίοδος [...] όπως ορίζεται από την
εθνική νομοθεσία, που περιλαμβάνεται 
μεταξύ 8 π.μ. και 7 μ.μ.·"

i. το οποίο δεν είναι ελεύθερο να 
οργανώνει τις σχετικές εργασιακές 
δραστηριότητες,
ii. του οποίου το εισόδημα δεν εξαρτάται 
άμεσα από τα πραγματοποιούμενα κέρδη,
iii. δεν έχει τη δυνατότητα, ατομικά ή 
μέσω συνεργασίας μεταξύ 
αυτοαπασχολούμενων οδηγών, να έχει 
εμπορικές σχέσεις με διάφορους 
πελάτες."

Or. pt

Τροπολογία 71
Veronica Lope Fontagné

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 - παράγραφος 2 - στοιχείο β)
Οδηγία 2002/15/ΕΚ
Άρθρο 3 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) στο στοιχείο δ) προστίθεται η ακόλουθη 
πρόταση:

β) στο στοιχείο δ) προστίθεται η ακόλουθη 
πρόταση:
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στον «μετακινούμενο εργαζόμενο» 
συμπεριλαμβάνεται κάθε πρόσωπο που δεν 
συνδέεται με εργοδότη με σύμβαση 
εργασίας ή με οποιαδήποτε άλλη μορφή 
ιεραρχικής εργασιακής σχέσης, αλλά:

στον «μετακινούμενο εργαζόμενο» 
συμπεριλαμβάνεται κάθε πρόσωπο που, 
παρόλο που δεν συνδέεται επίσημα με 
εργοδότη με σύμβαση εργασίας ή με 
οποιαδήποτε άλλη μορφή ιεραρχικής 
εργασιακής σχέσης, διατηρεί εκ των 
πραγμάτων σχέση εργασίας με 
επιχειρηματία, κατά την έννοια της 
νομοθεσίας των κρατών μελών"

το οποίο δεν είναι ελεύθερο να οργανώνει 
τις σχετικές εργασιακές δραστηριότητες,
του οποίου το εισόδημα δεν εξαρτάται 
άμεσα από τα πραγματοποιούμενα κέρδη,
δεν έχει τη δυνατότητα, ατομικά ή μέσω 
συνεργασίας μεταξύ 
αυτοαπασχολούμενων οδηγών, να έχει 
εμπορικές σχέσεις με διάφορους 
πελάτες."

Or. es

Τροπολογία 72
Κωνσταντίνος Πουπάκης

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 - παράγραφος 2 - στοιχείο β) 
Οδηγία 2002/15/ΕΚ
Άρθρο 3 – σημείο 2 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2) στο στοιχείο δ) προστίθεται η ακόλουθη 
πρόταση:

2) στο στοιχείο δ) προστίθεται η ακόλουθη 
πρόταση:

στον «μετακινούμενο εργαζόμενο» 
συμπεριλαμβάνεται κάθε πρόσωπο που δεν 
συνδέεται με εργοδότη με σύμβαση 
εργασίας ή με οποιαδήποτε άλλη μορφή 
ιεραρχικής εργασιακής σχέσης, αλλά:

στον «μετακινούμενο εργαζόμενο» 
συμπεριλαμβάνεται κάθε πρόσωπο που δεν 
συνδέεται με εργοδότη με σύμβαση 
εργασίας ή με οποιαδήποτε άλλη μορφή 
ιεραρχικής εργασιακής σχέσης, αλλά:

i. το οποίο δεν είναι ελεύθερο να 
οργανώνει τις σχετικές εργασιακές 
δραστηριότητες,

i. το οποίο δεν είναι ελεύθερο να 
οργανώνει τις σχετικές εργασιακές 
δραστηριότητες, και/ή

ii. του οποίου το εισόδημα δεν εξαρτάται 
άμεσα από τα πραγματοποιούμενα κέρδη,

ii. του οποίου το εισόδημα δεν εξαρτάται 
άμεσα από τα πραγματοποιούμενα κέρδη, 
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και/ή
iii. δεν έχει τη δυνατότητα, ατομικά ή 
μέσω συνεργασίας μεταξύ 
αυτοαπασχολούμενων οδηγών, να έχει 
εμπορικές σχέσεις με διάφορους πελάτες."

iii. δεν έχει τη δυνατότητα, ατομικά ή 
μέσω συνεργασίας μεταξύ 
αυτοαπασχολούμενων οδηγών, να έχει 
εμπορικές σχέσεις με διάφορους πελάτες."

Or. el

Αιτιολόγηση
Η διατύπωση αυτή έχει το πλεονέκτημα να μην αποκλείει καμιά περίπτωση και να καλύπτει
πληρέστερα το ζήτημα των εικονικών απασχολούμενων.

Τροπολογία 73
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Birgit Sippel, Liisa Jaakonsaari, Olle Ludvigsson

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 - παράγραφος 2 - στοιχείο β) 
Οδηγία 2002/15/ΕΚ
Άρθρο 3 – σημείο 2 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στον «μετακινούμενο εργαζόμενο» 
συμπεριλαμβάνεται κάθε πρόσωπο που δεν 
συνδέεται με εργοδότη με σύμβαση 
εργασίας ή με οποιαδήποτε άλλη μορφή 
ιεραρχικής εργασιακής σχέσης, αλλά: 

"'(δ) στον «μετακινούμενο εργαζόμενο» 
συμπεριλαμβάνεται κάθε πρόσωπο που δεν 
συνδέεται με εργοδότη με σύμβαση 
εργασίας ή με οποιαδήποτε άλλη μορφή 
ιεραρχικής εργασιακής σχέσης, αλλά για 
το οποίο ισχύει ένας από τους εξής 
δείκτες:

i. το οποίο δεν είναι ελεύθερο να 
οργανώνει τις σχετικές εργασιακές 
δραστηριότητες,

i. το οποίο υπάγεται σε επιχείρηση 
χρήστρια: δεν είναι ελεύθερο να 
οργανώνει τον χώρο και χρόνο εργασίας 
του και τις σχετικές εργασιακές 
δραστηριότητες ή υποχρεούται κατά την 
εκτέλεση της εργασίας του να δέχεται 
εντολές και οδηγίες από τρίτο·

ii. του οποίου το εισόδημα δεν εξαρτάται 
άμεσα από τα πραγματοποιούμενα κέρδη,

ii. του οποίου το εισόδημα δεν εξαρτάται 
άμεσα από τα πραγματοποιούμενα κέρδη, 
και το οποίο εξαρτάται οικονομικά, 
χρηματοπιστωτικά ή κοινωνικά από την 
εργασία που εκτελείται για λογαριασμό 
και εκ μέρους επιχείρησης που ανήκει σε 
τρίτο, και το οποίο απολαμβάνει τα εξής 
στοιχεία: περιοδική αμοιβή, η οποία 
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αποτελεί την αποκλειστική ή κύρια πηγή 
εισοδήματός του· πληρωμή σε είδος, 
όπως τροφή, στέγη ή μεταφορά· 
αναγνώριση δικαιωμάτων όπως 
εβδομαδιαία ανάπαυση και ετήσια άδεια· 
πληρωμή από τον αιτούντα την εργασία 
για μετακίνηση στην οποία προέβη ο 
εργαζόμενος προκειμένου να επιτελέσει 
την εργασία·

iii. δεν έχει τη δυνατότητα, ατομικά ή 
μέσω συνεργασίας μεταξύ 
αυτοαπασχολούμενων οδηγών, να έχει 
εμπορικές σχέσεις με διάφορους πελάτες."

iii. δεν έχει τη δυνατότητα, ατομικά ή 
μέσω συνεργασίας μεταξύ 
αυτοαπασχολούμενων οδηγών, να έχει 
εμπορικές σχέσεις με διάφορους πελάτες·

iii α. του οποίου η εργασία είναι πολύ
όμοια με αυτήν που εκτελούσε 
προηγουμένως για τον ίδιο επιχειρηματία·
iii β. του οποίου η εργασία συνεπάγεται
την παροχή εργαλείων, εξοπλισμού και 
μηχανών, από τον αιτούντα την εργασία·
iii γ. το οποίο δεν είναι κύριος του
οχήματος που χρησιμοποιεί, είτε ως 
ιδιοκτήτης είτε ως μισθωτής.
Για να την αναγνώριση γνησίου 
καθεστώτος αυτοαπασχολούμενου 
εργαζόμενου, το βάρος της αποδείξεως 
απόκειται σε όλες τις περιπτώσεις στον 
ίδιο τον αυτοαπασχολούμενο."

Or. en

Αιτιολόγηση

Για να είναι αποτελεσματικός, ο ορισμός του εικονικού αυτοαπασχολούμενου πρέπει να 
ενισχυθεί και να μην αφήνει κανένα περιθώριο για απάτες με στόχο την καταστρατήγηση της 
νομοθεσίας, έτσι ώστε να αποθαρρύνονται σαφώς αυτές οι πρακτικές.

Τροπολογία 74
Stephen Hughes, Alejandro Cercas

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – εδάφιο 2 – υποεδάφιο γ) 
Οδηγία 2002/15/ΕΚ
Άρθρο 3 – σημείο 2 – στοιχείο ε
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) το στοιχείο ε) διαγράφεται. διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό να διατηρηθεί ο ορισμός του αυτοαπασχολουμένου, δεδομένου ότι η παρούσα 
πράξη στοχεύει στην ένταξή τους στις διατάξεις για τον χρόνο εργασίας.

Τροπολογία 75
Ilda Figueiredo, Alejandro Cercas,

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – εδάφιο 2 – υποεδάφιο γ) 
Οδηγία 2002/15/ΕΚ
Άρθρο 3 – σημείο 2 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) το στοιχείο ε) διαγράφεται. διαγράφεται

Or. pt

Τροπολογία 76
Stephen Hughes, Alejandro Cercas

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – εδάφιο 2 – υποεδάφιο γ) 
Οδηγία 2002/15/ΕΚ
Άρθρο 3 – σημείο 2 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) το στοιχείο ε) διαγράφεται. γ) το στοιχείο ε) αντικαθίσταται από το 
ακόλουθο κείμενο:

"αυτοαπασχολούμενος εργαζόμενος", 
κάθε πρόσωπο:
i. η κύρια επαγγελματική δραστηριότητα
του οποίου συνίσταται στην
πραγματοποίηση μεταφορών επιβατών ή
εμπορευμάτων οδικώς για το λογαριασμό
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άλλου, κατά την έννοια της ενωσιακής
νομοθεσίας, με κάλυψη από κοινοτική
άδεια ή κάθε άλλη επαγγελματική
εξουσιοδότηση για πραγματοποίηση των
εν λόγω μεταφορών (με τον τρόπο αυτό 
διατηρείται η αναφορά στην κοινοτική 
άδεια και στην επαγγελματική 
εξουσιοδότηση)· 
ii. το οποίο έχει δικαίωμα να εργάζεται 
αυτόνομα και δεν συνδέεται με εργοδότη 
με σύμβαση εργασίας ή με οποιαδήποτε 
άλλη μορφή ιεραρχικής εργασιακής 
σχέσης, 
iii. το οποίο δεν υπάγεται σε επιχείρηση
χρήστρια: είναι ελεύθερο να οργανώνει
τον τόπο και τα ωράρια εργασίας του και
τις επαγγελματικές του δραστηριότητες
και δεν οφείλει να υποβάλλεται στις 
εντολές και τις οδηγίες τρίτου κατά την 
άσκηση της εργασίας του·
iv. του οποίου τα εισοδήματα δεν 
εξαρτώνται άμεσα από τα 
πραγματοποιούμενα κέρδη και το οποίο 
δεν εξαρτάται οικονομικά, 
χρηματοπιστωτικά ή κοινωνικά από την 
εργασία που εκτελείται για λογαριασμό 
και εκ μέρους επιχείρησης που ανήκει σε 
τρίτο·  το οποίο δεν λαμβάνει κανένα από 
τα εξής στοιχεία: περιοδική αμοιβή, η 
οποία αποτελεί την αποκλειστική ή κύρια 
πηγή εισοδήματός του· πληρωμή σε 
είδος, όπως τροφή, στέγη ή μεταφορά· 
αναγνώριση δικαιωμάτων όπως 
εβδομαδιαία ανάπαυση και ετήσια άδεια· 
πληρωμή από τον αιτούντα την εργασία 
για μετακίνηση στην οποία προέβη ο 
εργαζόμενος προκειμένου να επιτελέσει 
την εργασία·
v. το οποίο έχει την ελευθερία, ατομικά ή 
μέσω συνεργασίας με άλλους 
αυτοαπασχολούμενους οδηγούς, να έχει 
εμπορικές σχέσεις με διάφορους πελάτες.
vi. η εργασία του οποίου είναι
διαφορετική από αυτήν που εκτελούσε 
προηγουμένως για τον ίδιο επιχειρηματία.
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Για την αναγνώριση γνησίου καθεστώτος 
αυτοαπασχολούμενου εργαζόμενου, το 
βάρος της αποδείξεως απόκειται σε όλες 
τις περιπτώσεις στον ίδιο τον 
αυτοαπασχολούμενο."

Or. en

Τροπολογία 77
Edit Bauer, Alejandro Cercas,

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – εδάφιο 2 – υποεδάφιο γ) 
Οδηγία 2002/15/ΕΚ
Άρθρο 3 – σημείο 2 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) το στοιχείο ε) διαγράφεται. γ) το στοιχείο ε) αντικαθίσταται από το 
ακόλουθο κείμενο:
"αυτοαπασχολούμενος εργαζόμενος", 
κάθε πρόσωπο:

i. η κύρια επαγγελματική δραστηριότητα
του οποίου συνίσταται στην
πραγματοποίηση μεταφορών επιβατών ή
εμπορευμάτων οδικώς για το λογαριασμό
άλλου, κατά την έννοια της ενωσιακής
νομοθεσίας, με κάλυψη από κοινοτική
άδεια ή κάθε άλλη επαγγελματική
εξουσιοδότηση για πραγματοποίηση των
εν λόγω μεταφορών (με τον τρόπο αυτό 
διατηρείται η αναφορά στην κοινοτική 
άδεια και στην επαγγελματική 
εξουσιοδότηση· 
ii. το οποίο έχει δικαίωμα να εργάζεται 
αυτόνομα και δεν συνδέεται με εργοδότη 
με σύμβαση εργασίας ή με οποιαδήποτε 
άλλη μορφή ιεραρχικής εργασιακής 
σχέσης, 
iii. το οποίο δεν εξαρτάται από έμμεσο 
εργοδότη, 

iv. το οποίο έχει την ελευθερία να 
οργανώνει τις σχετικές δραστηριότητες 
χωρίς την άμεση εποπτεία του πελάτη,



AM\805249EL.doc 43/67 PE431.178v02-00

EL

v. του οποίου τα εισοδήματα εξαρτώνται
άμεσα από τα πραγματοποιούμενα κέρδη·

vi. το οποίο δεν αντλεί οιαδήποτε 
εργασιακά δικαιώματα, όπως είναι η 
περιοδική καταβολή αμοιβής, η πληρωμή 
εις είδος, η αναγνώριση δικαιωμάτων 
όπως εβδομαδιαίας περιόδου ανάπαυσης 
και καταβολής ετησίας αδείας, από άλλη 
χρήστρια επιχείρηση ή συμβαλλόμενο 
μέρος, και 
vii. το οποίο έχει την ελευθερία, ατομικά 
ή μέσω συνεργασίας με άλλους 
αυτοαπασχολούμενους οδηγούς, να έχει 
εμπορικές σχέσεις με διάφορους πελάτες.
Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας 
οι οδηγοί που δεν πληρούν τα ως άνω 
κριτήρια υπόκεινται στις ίδιες 
υποχρεώσεις και απολαύουν των ιδίων 
δικαιωμάτων με εκείνα που προβλέπονται 
για τους μετακινούμενους εργαζομένους 
από την παρούσα οδηγία."

Or. en

Τροπολογία 78
Evelyn Regner

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – εδάφιο 2 – υποεδάφιο γ) 
Οδηγία 2002/15/ΕΚ
Άρθρο 3 – σημείο 2 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) το στοιχείο ε) διαγράφεται. διαγράφεται

Or. de

Αιτιολόγηση
Προκειμένου να διασφαλιστεί η οδική ασφάλεια και να προστατευθεί η υγεία των οδηγών, η
οδηγία 2002/15/ΕΚ πρέπει να συνεχίσει να εφαρμόζεται στους αυτοαπασχολούμενους οδηγούς. 
Σε επίπεδο οδικής ασφάλειας και από την άποψη των άλλων χρηστών των δρόμων, ελάχιστα 
ενδιαφέρει αν ένας εξαντλημένος οδηγός φορτηγού είναι ή όχι αυτοαπασχολούμενος. Οι
διατάξεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 561/2006 δεν αρκούν. Διέπουν τη μέγιστη διάρκεια
οδήγησης, τους χρόνους διαλείμματος και τις ελάχιστες περιόδους ανάπαυσης, όχι όμως τη
μέγιστη διάρκεια της εργασίας. Η επιβολή ρύθμισης μόνο στους "ψευδείς" 
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αυτοαπασχολούμενους υποχρεώνει σε συνεχή πραγματοποίηση διάκρισης μεταξύ "αληθών" και
"ψευδών" αυτοαπασχολούμενων και προσφέρει δυνατότητες καταστρατήγησης των διατάξεων.

Τροπολογία 79
Saïd El Khadraoui, Stephen Hughes, Pascale Gruny, Elisabeth Morin-Chartier 

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – εδάφιο 2 – υποεδάφιο δ) 
Οδηγία 2002/15/ΕΚ
Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) το στοιχείο στ) αντικαθίσταται από το 
ακόλουθο κείμενο:

διαγράφεται

«στ)   «εκτελών κινητές δραστηριότητες 
οδικών μεταφορών», κάθε 
μετακινούμενος εργαζόμενος που εκτελεί 
τέτοιες δραστηριότητες."

Or. en

Αιτιολόγηση
Οι αυτοαπασχολούμενοι πρέπει να υπόκεινται στην παρούσα οδηγία.

Τροπολογία 80
Ilda Figueiredo, Alejandro Cercas,

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – εδάφιο 2 – υποεδάφιο δ) 
Οδηγία 2002/15/ΕΚ
Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) το στοιχείο στ) αντικαθίσταται από το 
ακόλουθο κείμενο:

διαγράφεται

«στ)   «εκτελών κινητές δραστηριότητες 
οδικών μεταφορών», κάθε 
μετακινούμενος εργαζόμενος που εκτελεί 
τέτοιες δραστηριότητες."

Or. pt
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Τροπολογία 81
Evelyn Regner

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – εδάφιο 2 – υποεδάφιο δ) 
Οδηγία 2002/15/ΕΚ
Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ)    «εκτελών κινητές δραστηριότητες 
οδικών μεταφορών», κάθε μετακινούμενος 
εργαζόμενος που εκτελεί τέτοιες 
δραστηριότητες."

στ) «εκτελών κινητές δραστηριότητες 
οδικών μεταφορών», κάθε μετακινούμενος 
εργαζόμενος ή αυτοαπασχολούμενος 
οδηγός που εκτελεί τέτοιες 
δραστηριότητες."

Or. de

Αιτιολόγηση
Προκειμένου να διασφαλιστεί η οδική ασφάλεια και να προστατευθεί η υγεία των οδηγών, η
οδηγία 2002/15/ΕΚ πρέπει να συνεχίσει να εφαρμόζεται στους αυτοαπασχολούμενους οδηγούς. 
Σε επίπεδο οδικής ασφάλειας και από την άποψη των άλλων χρηστών των δρόμων, ελάχιστα 
ενδιαφέρει αν ένας εξαντλημένος οδηγός φορτηγού είναι ή όχι αυτοαπασχολούμενος. Οι
διατάξεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 561/2006 δεν αρκούν. Διέπουν τη μέγιστη διάρκεια
οδήγησης, τους χρόνους διαλείμματος και τις ελάχιστες περιόδους ανάπαυσης, όχι όμως τη
μέγιστη διάρκεια της εργασίας. Η επιβολή ρύθμισης μόνο στους "ψευδείς" 
αυτοαπασχολούμενους υποχρεώνει σε συνεχή πραγματοποίηση διάκρισης μεταξύ "αληθών" και
"ψευδών" αυτοαπασχολούμενων και προσφέρει δυνατότητες καταστρατήγησης των διατάξεων.

Τροπολογία 82
Ilda Figueiredo, Alejandro Cercas,

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 - σημείο 2 - στοιχείο ε
Οδηγία 2002/15/ΕΚ
Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – στοιχείο θ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε)  το στοιχείο θ) αντικαθίσταται από το 
ακόλουθο κείμενο:

διαγράφεται

«θ)   «νυκτερινή εργασία», η εργασία επί 
περίοδο εργασίας η οποία περιλαμβάνει 
τουλάχιστον δύο ώρες κατά τη διάρκεια 
της νύχτας."

Or. pt
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Τροπολογία 83
Thomas Mann, Alejandro Cercas,

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 - σημείο 2 - στοιχείο ε
Οδηγία 2002/15/ΕΚ
Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – στοιχείο θ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

θ)  «νυκτερινή εργασία», η εργασία επί 
περίοδο εργασίας η οποία περιλαμβάνει
τουλάχιστον δύο ώρες κατά τη διάρκεια 
της νύχτας."

θ)  «νυκτερινή εργασία», η εργασία κατά 
τη διάρκεια της νύχτας η οποία έχει 
διάρκεια τουλάχιστον μια ώρα.

Or. de

Αιτιολόγηση

Η νυκτερινή εργασία είναι ιδιαίτερα επίπονη για το μετακινούμενο προσωπικό. Η πρόταση της
Επιτροπής σημαίνει ότι μόνο η νυκτερινή εργασία διάρκειας άνω των δύο ωρών μπορεί να
θεωρηθεί ως νυκτερινή εργασία και να αμοιφθεί ως τέτοια. Η εναρμόνιση ως προς την
ελάχιστη ρύθμιση του χρόνου εργασίας δύο ωρών που ισχύει σε άλλους τομείς είναι δυσανάλογη 
από κοινωνική άποψη.

Τροπολογία 84
Evelyn Regner

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 - σημείο 2 - στοιχείο ε 
Οδηγία 2002/15/ΕΚ
Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – στοιχείο θ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε)  το στοιχείο θ) αντικαθίσταται από το 
ακόλουθο κείμενο:

διαγράφεται

„i) "θ) «νυκτερινή εργασία», η εργασία 
επί περίοδο εργασίας η οποία 
περιλαμβάνει τουλάχιστον δύο ώρες κατά 
τη διάρκεια της νύχτας."

Or. de
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Αιτιολόγηση

Η οδηγία 2002/15/ΕΚ έχει στόχο την προστασία της ασφάλειας και της υγείας των οδηγιών
μέσω ελάχιστων διατάξεων στον τομέα της ρύθμισης του χρόνου εργασίας, καθώς και την 
ενίσχυση της ασφάλειας. Η περίοδος των τεσσάρων ωρών που αντιστοιχεί στον ορισμό της
νυκτερινής περιόδου από τα κράτη μέλη ήταν ήδη πολύ σύντομη και ήταν καρπός συμβιβασμού 
ύστερα από διαπραγματεύσεις. Λαμβάνοντας υπόψη τους στόχους των διατάξεων δεν μπορούμε
να δεχτούμε υποβάθμιση των συνθηκών που αφορούν το μετακινούμενο προσωπικό, δεδομένου 
ότι δεν θα θεωρούνται πλέον νυκτερινή εργασία όλες οι ώρες εργασίας που εμπίπτουν σε αυτή 
την τετράωρη περίοδο εργασίας κατά τη νύκτα, αλλά μόνο μια δραστηριότητα μεγαλύτερη των 
δύο ωρών.

Τροπολογία 85
Κωνσταντίνος Πουπάκης

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 - σημείο 2 - στοιχείο ε 
Οδηγία 2002/15/ΕΚ
Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – στοιχείο θ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) το στοιχείο θ) αντικαθίσταται από το 
ακόλουθο κείμενο:

διαγράφεται

"θ) «νυκτερινή εργασία», η εργασία επί 
περίοδο εργασίας η οποία περιλαμβάνει 
τουλάχιστον δύο ώρες κατά τη διάρκεια 
της νύχτας."

Or. el

Αιτιολόγηση

Αντικαθιστώντας τον αρχικό ορισμό της νυχτερινής εργασίας υπάρχει σοβαρός κίνδυνος οι 
εργαζόμενοι να παραβούν τη συγκεκριμένη Οδηγία προκειμένου να διασφαλίσουν ότι θα 
δουλεύουν αρκετές ώρες τη νυχτερινή περίοδο έτσι ώστε να διασφαλίσουν τη νυχτερινή αμοιβή, 
η οποία είναι προσαυξημένη σε σχέση με την ημερήσια. Σύμφωνα με τα παραπάνω και η ορθή 
εφαρμογή της Οδηγίας τίθεται σε κίνδυνο και παράλληλα διακινδυνεύεται η οδική ασφάλεια. 
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Τροπολογία 86
Liisa Jaakonsaari

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 - σημείο 2 - στοιχείο ε 
Οδηγία 2002/15/ΕΚ
Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – στοιχείο θ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) το στοιχείο θ) αντικαθίσταται από το 
ακόλουθο κείμενο:

ε) το στοιχείο θ) αντικαθίσταται από το 
ακόλουθο κείμενο:

"θ) «νυκτερινή εργασία», η εργασία επί 
περίοδο εργασίας η οποία περιλαμβάνει 
τουλάχιστον δύο ώρες κατά τη διάρκεια 
της νύχτας."

"θ) «νυκτερινή εργασία», η εργασία επί 
περίοδο εργασίας η οποία περιλαμβάνει 
τουλάχιστον μία ώρα κατά τη διάρκεια της 
νύχτας."

Or. en

Αιτιολόγηση

Η πρόταση της Επιτροπής αποσκοπεί μεν στην αύξηση της ευελιξίας, ταυτόχρονα όμως μειώνει 
ουσιαστικά την προστασία των εργαζομένων στην περίπτωση της νυκτερινής εργασίας. Η 
τροπολογία αυτή διατηρεί την απαιτούμενη ευελιξία, διασφαλίζει όμως ταυτόχρονα την επαρκή 
προστασία των εργαζομένων.

Τροπολογία 87
Συλβάνα Ράπτη

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 - σημείο 2 - στοιχείο ε 
Οδηγία 2002/15/ΕΚ
Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – στοιχείο θ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) το στοιχείο θ) αντικαθίσταται από το 
ακόλουθο κείμενο:

ε) το παλιό στοιχείο θ): 

"θ) «νυκτερινή εργασία», η εργασία επί 
περίοδο εργασίας η οποία περιλαμβάνει 
τουλάχιστον δύο ώρες κατά τη διάρκεια 
της νύχτας."

"θ) «νυκτερινή εργασία»κάθε εργασία που 
εκτελείται κατά τη νυκτερινή περίοδο."

Or. el
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Αιτιολόγηση

Η απαίτηση 2ωρης απασχόλησης κατά την νυκτερινή περίοδο μειώνει την προστασία των 
εργαζομένων που κατοχυρώνεται από την οδηγία 2002/15/ΕΚ, άρθρο 7, παράγραφος 1 σε 
σχέση με την διατύπωση της ισχύουσας μέχρι στιγμής οδηγίας. 

Τροπολογία 88
Veronica Lope Fontagné

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 - σημείο 2 - στοιχείο ε
Οδηγία 2002/15/ΕΚ
Άρθρο 3 – στοιχείο θ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) το στοιχείο θ) αντικαθίσταται από το 
ακόλουθο κείμενο:

ε) το στοιχείο θ) αντικαθίσταται από το 
ακόλουθο κείμενο:

"θ) «νυκτερινή εργασία», η εργασία επί 
περίοδο εργασίας η οποία περιλαμβάνει 
τουλάχιστον δύο ώρες κατά τη διάρκεια 
της νύχτας."

"θ) «νυκτερινή εργασία», η εργασία επί 
περίοδο εργασίας η οποία περιλαμβάνει 
τουλάχιστον δύο ώρες κατά τη νυκτερινή 
περίοδο."

Or. es

Αιτιολόγηση
Η τροπολογία αυτή συμφωνεί μεν με την πρόταση ότι ως νυκτερινή εργασία πρέπει να 
θεωρείται εκείνη που περιλαμβάνει τουλάχιστον δύο ώρες εργασίας κατά τη νυκτερινή περίοδο· 
από την άλλη πλευρά όμως, η τροποποίηση που προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι ασαφής 
και μπορεί να προκαλέσει δυσκολίες στην ερμηνεία και εφαρμογή, δεδομένου ότι περιέχει τον 
ακαθόριστο όρο "νύχτα". Ο ορισμός της νυχτερινής εργασίας πρέπει να περιέχει αναφορά όχι 
στη "νύχτα" αλλά στη "νυκτερινή περίοδο" όπως ορίζεται στο άρθρο 3, στοιχείο θ) της οδηγίας 
που δεν αποτελεί αντικείμενο πρότασης τροποποίησης.

Τροπολογία 89
Saïd El Khadraoui, Stephen Hughes, Pascale Gruny, Elisabeth Morin-Chartier

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 - σημείο 3 α (νέο)
Οδηγία 2002/15/ΕΚ
Άρθρο 4 - στοιχείο β α (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α) Στο άρθρο 4 προστίθεται το 
ακόλουθο στοιχείο βα):
"β α) ο πάγιος χρόνος εργασίας που 
αναφέρεται στο άρθρο 3, στοιχείο α), 
σημείο 2 ανέρχεται σε 1 ώρα 
εβδομαδιαίως."

Or. en

Αιτιολόγηση
Προκειμένου να περιοριστεί η διοικητική επιβάρυνση των αυτοαπασχολουμένων, οι τελευταίοι 
μπορούν για τις αναφερόμενες στις περιπτώσεις iii, iv και v δραστηριότητες να υπολογίζουν 
έναν πάγιο χρόνο εργασίας. Ο χρόνος αυτός καθορίζεται κατά μέσον όρο σε 1 ώρα 
εβδομαδιαίως.

Τροπολογία 90
Raffaele Baldassarre

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 - σημείο 3 α (νέο)
Οδηγία 2002/15/ΕΚ
Άρθρο 4 - στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α) Στο άρθρο 4 προστίθεται το 
ακόλουθο στοιχείο β α):
"β α) ο πάγιος χρόνος εργασίας που 
αναφέρεται στο άρθρο 3, στοιχείο α), 
σημείο 2 ανέρχεται σε 3 ώρες 
εβδομαδιαίως."

Or. it

Αιτιολόγηση
Στον υπολογισμό του πάγιου χρόνου εργασίας πρέπει να περιλαμβάνονται και οι 
δραστηριότητες που προβλέπονται στο άρθρο 3, στοιχείο α), σημείο 1, περιπτώσεις iii, iv και v, 
όπως ορίζεται άλλωστε στο σημείο 2 του αυτού άρθρου. Η εκφόρτωση και φόρτωση, οι 
περίοδοι διαθεσιμότητας, ο καθαρισμός και η τεχνική συντήρηση των οχημάτων αποτελούν 
όντως εξαιρετικά απαιτητικές δραστηριότητες και μπορούν να έχουν επιπτώσεις στην οδική 
ασφάλεια και στην κοινωνική προστασία των εργαζομένων. Οι δραστηριότητες διοικητικού 
χαρακτήρα εξακολουθούν να εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας όπως 
προβλέπεται άλλωστε σε αυτήν.
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Τροπολογία 91
Licia Ronzulli

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 - σημείο 3 α (νέο)
Οδηγία 2002/15/ΕΚ
Άρθρο 4 - στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α) Στο άρθρο 4 προστίθεται το 
ακόλουθο στοιχείο β α):
"β α) ο πάγιος χρόνος εργασίας που 
αναφέρεται στο άρθρο 3, στοιχείο α), 
σημείο 2 ανέρχεται σε 3 ώρες 
εβδομαδιαίως.

Or. it

Αιτιολόγηση

Στον υπολογισμό του πάγιου χρόνου πρέπει να περιληφθούν οι υποχρεώσεις που προβλέπονται 
στο άρθρο 3, στοιχείο α), σημείο 1, περιπτώσεις iii, iv και v, όπως ορίζεται άλλωστε στο σημείο 
2 του αυτού άρθρου. Η εκφόρτωση και φόρτωση, οι περίοδοι διαθεσιμότητας, ο καθαρισμός 
και η τεχνική συντήρηση των οχημάτων αποτελούν όντως εξαιρετικά απαιτητικές 
δραστηριότητες και μπορούν να έχουν επιπτώσεις στην οδική ασφάλεια και στην κοινωνική 
προστασία των εργαζομένων. Οι δραστηριότητες διοικητικού χαρακτήρα εξακολουθούν να 
εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας όπως προβλέπεται άλλωστε σε αυτήν.

Τροπολογία 92
Ilda Figueiredo

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 4
Οδηγία 2002/15/ΕΚ
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Στο άρθρο 5 παράγραφος 1, η μνεία «ο 
κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 3820/85» 
αντικαθίσταται από τη μνεία «ο 
κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 561/2006».

α) Στο άρθρο 5 παράγραφος 1, η μνεία «ο 
κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 3820/85» 
αντικαθίσταται από τη μνεία «ο 
κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 561/2006». 
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β) προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος:
"Η περίοδος αυτή πρέπει να λαμβάνεται 
υπόψη για μισθολογικούς σκοπούς."

Or. pt

Τροπολογία 93
Ilda Figueiredo

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 5
Οδηγία 2002/15/ΕΚ
Άρθρο 6 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Στο άρθρο 6, η μνεία «του κανονισμού 
(ΕΟΚ) αριθ. 3820/85» αντικαθίσταται από 
τη μνεία «του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
561/2006».

α) Στο άρθρο 6, η μνεία «του κανονισμού 
(ΕΟΚ) αριθ. 3820/85» αντικαθίσταται από 
τη μνεία «του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
561/2006».

β) προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος:
"Η περίοδος αυτή πρέπει να λαμβάνεται 
υπόψη για μισθολογικούς σκοπούς."

Or. pt

Τροπολογία 94
Saïd El Khadraoui, Stephen Hughes

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 - σημείο 5 α (νέο)
Οδηγία 2002/15/ΕΚ
Άρθρο 9 - στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5 α) Το άρθρο 9, στοιχείο β) 
αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: 
"β) να καταγράφεται ο χρόνος εργασίας 
των μετακινούμενων εργαζομένων, με την 
επιφύλαξη του άρθρου 2 παράγραφος 1. 
Τα αρχεία φυλάσσονται τουλάχιστον επί 
δύο έτη μετά τη λήξη της καλυπτόμενης 
περιόδου. Οι εργοδότες είναι υπεύθυνοι 
για την καταγραφή του χρόνου εργασίας 
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των μετακινούμενων εργαζομένων. 
Κατόπιν αιτήσεως, ο εργοδότης παρέχει 
στους μετακινούμενους εργαζομένους 
αντίγραφο του αρχείου όπου έχουν 
καταγραφεί οι ώρες εργασίας."

Or. en
Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή αφορά μόνον τους εργαζομένους. Πρέπει να καταγράφονται όλες οι 
δραστηριότητες που καλύπτει η παρούσα οδηγία. 

Τροπολογία 95
Stephen Hughes

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 5 β (νέο)
Οδηγία 2002/15/ΕΚ
Άρθρο 9 – στοιχείο β α (νέο) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5 β) Στο άρθρο 9 προστίθεται το 
ακόλουθο στοιχείο γ):
"γ) να καταγράφεται ο χρόνος εργασίας 
των αυτοαπασχολούμενων οδηγών 
σύμφωνα με τις διατάξεις του κανονισμού 
(ΕΟΚ) αριθ. 3821/85. Τα αρχεία 
φυλάσσονται τουλάχιστον επί δύο έτη 
μετά τη λήξη της καλυπτόμενης 
περιόδου.

Or. en

Αιτιολόγηση
Οι δραστηριότητες του οδηγού που σχετίζονται με την φόρτωση, την εκφόρτωση και τη 
συνδρομή των επιβατών κατά την επιβίβαση και αποβίβασή τους από τα οχήματα έχουν ήδη 
καταγραφεί από τον ταχογράφο ως "άλλη εργασία" σύμφωνα με τον τροποποιημένο κανονισμό 
(ΕΟΚ) αριθ. 3821/85, ο οποίος ορίζει επίσης ότι τα εν λόγω δεδομένα κρατούνται επί 365 
ημέρες. Επομένως, για το σκοπό της εφαρμογής της οδηγίας και του ελέγχου του χρόνου 
εργασίας των αυτοαπασχολούμενων οδηγών δεν είναι απαραίτητο να ζητείται από αυτούς να 
καταγράφουν τις ώρες εργασίας τους και να τις φυλάσσουν σε χωριστά φύλλα εργασίας. Τούτο 
θα επέφερε περιττή διοικητική επιβάρυνση.
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Τροπολογία 96
Martin Kastler

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 6
Οδηγία 2002/15/ΕΚ
Άρθρο 11 α –  - παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη οργανώνουν σύστημα 
κατάλληλης και τακτικής
παρακολούθησης και ελέγχων ώστε να 
εξασφαλίσουν την ορθή και συνεπή 
εφαρμογή των κανόνων που περιέχει η 
παρούσα οδηγία. Εξασφαλίζουν ότι οι 
εθνικοί φορείς που είναι αρμόδιοι για την 
επιβολή της οδηγίας διαθέτουν ικανό 
αριθμό ειδικευμένων ελεγκτών και 
λαμβάνουν κατάλληλα μέτρα.

1. Τα κράτη μέλη οργανώνουν σύστημα 
κατάλληλης παρακολούθησης ώστε να 
εξασφαλίσουν την ορθή και συνεπή 
εφαρμογή των κανόνων που περιέχει η 
παρούσα οδηγία.

Or. de
Αιτιολόγηση

Είναι απολύτως αρκετό να ζητείται από τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν ορθά την οδηγία. 
Σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας, εναπόκειται στα κράτη μέλη να επιλέξουν τον 
τρόπο με τον οποίο θα το πράξουν. 

Τροπολογία 97
Edit Bauer

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 6
Οδηγία 2002/15/ΕΚ
Άρθρο 11 α –  - παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη οργανώνουν σύστημα 
κατάλληλης και τακτικής 
παρακολούθησης και ελέγχων ώστε να 
εξασφαλίσουν την ορθή και συνεπή 
εφαρμογή των κανόνων που περιέχει η 
παρούσα οδηγία. Εξασφαλίζουν ότι οι 
εθνικοί φορείς που είναι αρμόδιοι για την 
επιβολή της οδηγίας διαθέτουν ικανό 
αριθμό ειδικευμένων ελεγκτών και 
λαμβάνουν κατάλληλα μέτρα.

1. Τα κράτη μέλη οργανώνουν 
κατάλληλους και άνευ διακρίσεων 
ελέγχους ώστε να εξασφαλίσουν την ορθή 
και συνεπή εφαρμογή των κανόνων που 
περιέχει η παρούσα οδηγία. Εξασφαλίζουν 
ότι οι εθνικοί φορείς που είναι αρμόδιοι για 
την επιβολή της οδηγίας διαθέτουν 
ειδικευμένο προσωπικό και λαμβάνουν 
κατάλληλα μέτρα.

Or. en
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Τροπολογία 98
Thomas Mann

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 6
Οδηγία 2002/15/ΕΚ
Άρθρο 11 α – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη οργανώνουν σύστημα 
κατάλληλης και τακτικής 
παρακολούθησης και ελέγχων ώστε να 
εξασφαλίσουν την ορθή και συνεπή 
εφαρμογή των κανόνων που περιέχει η 
παρούσα οδηγία. Εξασφαλίζουν ότι οι 
εθνικοί φορείς που είναι αρμόδιοι για την 
επιβολή της οδηγίας διαθέτουν ικανό 
αριθμό ειδικευμένων ελεγκτών και 
λαμβάνουν κατάλληλα μέτρα.

1. Τα κράτη μέλη οργανώνουν 
κατάλληλους και άνευ διακρίσεων 
ελέγχους ώστε να εξασφαλίσουν την ορθή 
και συνεπή εφαρμογή των κανόνων που 
περιέχει η παρούσα οδηγία. Εξασφαλίζουν 
ότι οι εθνικοί φορείς που είναι αρμόδιοι για 
την επιβολή της οδηγίας διαθέτουν 
ειδικευμένο προσωπικό και λαμβάνουν 
κατάλληλα μέτρα. Εάν οι έλεγχοι 
εξακολουθούν να επικεντρώνονται 
ιδιαιτέρως σε οδηγούς και σε οχήματα 
από χώρες οι οποίες έχουν διαπράξει 
συχνά παραβάσεις διατάξεων της 
παρούσας οδηγίας, τούτο δεν συνιστά 
διάκριση.

Or. de

Αιτιολόγηση

Εάν η πράξη έχει δείξει ότι οδηγοί από ορισμένες χώρες έχουν διαπράξει συχνότερα 
παραβάσεις των διατάξεων της παρούσας οδηγίας, η αστυνομία πρέπει να εξακολουθήσει να 
έχει το δικαίωμα να  ελέγχει συχνότερα τους οδηγούς και τα οχήματα αυτών των χωρών για να 
εξασφαλίσει την οδική ασφάλεια.

Τροπολογία 99
Liisa Jaakonsaari

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 6
Οδηγία 2002/15/ΕΚ
Άρθρο 11 α – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη οργανώνουν σύστημα 1. Τα κράτη μέλη οργανώνουν σύστημα 
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κατάλληλης και τακτικής παρακολούθησης 
και ελέγχων ώστε να εξασφαλίσουν την 
ορθή και συνεπή εφαρμογή των κανόνων 
που περιέχει η παρούσα οδηγία. 
Εξασφαλίζουν ότι οι εθνικοί φορείς που 
είναι αρμόδιοι για την επιβολή της οδηγίας 
διαθέτουν ικανό αριθμό ειδικευμένων 
ελεγκτών και λαμβάνουν κατάλληλα 
μέτρα.

κατάλληλης και τακτικής παρακολούθησης
και ελέγχων ώστε να εξασφαλίσουν την 
ορθή και συνεπή εφαρμογή των κανόνων 
που περιέχει η παρούσα οδηγία. Επιπλέον, 
εάν οι κανόνες για τον χρόνο οδήγησης 
και τις περιόδους ανάπαυσης σύμφωνα 
με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 561/2006 
παραβιάζονται σε τέτοιο βαθμό ώστε να 
παραβιάζεται και ο χρόνος εργασίας, τα 
κράτη μέλη προβαίνουν σε έλεγχο και 
επιβολή των κανόνων των σχετικών με 
τον χρόνο εργασίας. Εξασφαλίζουν επίσης 
ότι οι εθνικοί φορείς που είναι αρμόδιοι για 
την επιβολή της οδηγίας διαθέτουν ικανό 
αριθμό ειδικευμένων ελεγκτών και 
λαμβάνουν κατάλληλα μέτρα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Επί του παρόντος δεν υπάρχει σύνδεση μεταξύ της επιβολής των κανόνων για το χρόνο 
οδήγησης και τις περιόδους ανάπαυσης και της επιβολής των κανόνων για τον χρόνο εργασίας, 
αν και μεταξύ τους υπάρχει λογική σχέση. Πέραν του συνήθους συστήματος ελέγχου του χρόνου 
εργασίας, πρέπει να διασφαλίζεται πάντοτε η παρακολούθηση και επιβολή των κανόνων των 
σχετικών με τον χρόνο εργασίας, διότι η παράβαση των κανόνων που διέπουν τον χρόνο 
οδήγησης και τις περιόδους ανάπαυσης σημαίνει αυτομάτως και παράβαση των κανόνων για 
τον χρόνο εργασίας.

Τροπολογία 100
Ilda Figueiredo

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 6
Οδηγία 2002/15/ΕΚ
Άρθρο 11 α – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη οργανώνουν σύστημα 
κατάλληλης και τακτικής παρακολούθησης 
και ελέγχων ώστε να εξασφαλίσουν την 
ορθή και συνεπή εφαρμογή των κανόνων 
που περιέχει η παρούσα οδηγία. 
Εξασφαλίζουν ότι οι εθνικοί φορείς που 
είναι αρμόδιοι για την επιβολή της οδηγίας 

1. Τα κράτη μέλη οργανώνουν σύστημα 
κατάλληλης και τακτικής παρακολούθησης 
και ελέγχων ώστε να εξασφαλίσουν την 
μεταφορά και την ορθή και συνεπή 
εφαρμογή των κανόνων που περιέχει η 
παρούσα οδηγία. Εξασφαλίζουν ότι οι 
εθνικοί φορείς που είναι αρμόδιοι για την 
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διαθέτουν ικανό αριθμό ειδικευμένων 
ελεγκτών και λαμβάνουν κατάλληλα 
μέτρα.

επιβολή της οδηγίας διαθέτουν ικανό 
αριθμό ειδικευμένων ελεγκτών και 
λαμβάνουν κατάλληλα μέτρα. Η οδηγία 
2002/15/ΕΚ προβλέπει ήδη ελάχιστες 
απαιτήσεις, καθώς η μεταφορά και 
εφαρμογή της δεν μπορεί να οδηγήσει σε 
χαμηλότερο επίπεδο προστασίας των 
εργαζομένων ή σε μικρότερη τήρηση των 
ευνοϊκότερων συνθηκών σε κάθε κράτος 
μέλος, οι οποίες κατοχυρώνονται στη 
γενική εργασιακή νομοθεσία ή σε 
συλλογικές συμβάσεις εργασίας.

Or. pt

Τροπολογία 101
Licia Ronzulli

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 6
Οδηγία 2002/15/ΕΚ
Άρθρο 11 α – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη οργανώνουν σύστημα 
κατάλληλης και τακτικής παρακολούθησης 
και ελέγχων ώστε να εξασφαλίσουν την 
ορθή και συνεπή εφαρμογή των κανόνων 
που περιέχει η παρούσα οδηγία. 
Εξασφαλίζουν ότι οι εθνικοί φορείς που 
είναι αρμόδιοι για την επιβολή της οδηγίας 
διαθέτουν ικανό αριθμό ειδικευμένων 
ελεγκτών και λαμβάνουν κατάλληλα 
μέτρα.

1. Τα κράτη μέλη οργανώνουν σύστημα 
κατάλληλης και τακτικής παρακολούθησης 
και ελέγχων ώστε να εξασφαλίσουν την 
ορθή και συνεπή εφαρμογή των κανόνων 
που περιέχει η παρούσα οδηγία. 
Εξασφαλίζουν ότι οι εθνικοί φορείς που 
είναι αρμόδιοι για την επιβολή της οδηγίας 
διαθέτουν ικανό αριθμό ειδικευμένων 
ελεγκτών και λαμβάνουν κατάλληλα 
μέτρα.

(1α) Οι αυτοαπασχολούμενοι οδηγοί 
τηλεφορτώνουν τα δεδομένα του 
ταχογράφου τους ή συλλέγουν τους 
δίσκους κάθε τρεις εβδομάδες κατ' 
ανώτατο όριο και τα φυλάσσουν στην 
επιχείρησή τους.
(1β) Τα καταγεγραμμένα δεδομένα και οι 
δίσκοι φυλάσσονται τουλάχιστον επί ένα 
έτος από την ημερομηνία της τελευταίας 
χρησιμοποίησής τους.
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Or. it

Αιτιολόγηση

Η εναρμόνιση των κανόνων που ισχύουν για τους εργαζόμενους με τους κανόνες που ισχύουν 
για τους αυτοαπασχολούμενους αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για να εξασφαλιστεί η δίκαιη 
μεταχείριση και για να μπορούν να διενεργούνται ακριβείς έλεγχοι στις επιχειρήσεις των 
αυτοαπασχολούμενων σύμφωνα με τους κανονισμούς (ΕΟΚ) αριθ. 3821/85 και (ΕΚ) αριθ. 
1360/2002.

Τροπολογία 102
Marian Harkin

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 6
Οδηγία 2002/15/ΕΚ
Άρθρο 11 α – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη οργανώνουν σύστημα 
κατάλληλης και τακτικής παρακολούθησης 
και ελέγχων ώστε να εξασφαλίσουν την 
ορθή και συνεπή εφαρμογή των κανόνων 
που περιέχει η παρούσα οδηγία. 
Εξασφαλίζουν ότι οι εθνικοί φορείς που 
είναι αρμόδιοι για την επιβολή της οδηγίας 
διαθέτουν ικανό αριθμό ειδικευμένων 
ελεγκτών και λαμβάνουν κατάλληλα 
μέτρα.

1. Τα κράτη μέλη οργανώνουν σύστημα 
κατάλληλης και τακτικής παρακολούθησης 
και ελέγχων, συμπεριλαμβανομένης της 
συνεργασίας πολλών φορέων, ώστε να 
εξασφαλίσουν την ορθή και συνεπή 
εφαρμογή των κανόνων που περιέχει η 
παρούσα οδηγία. Εξασφαλίζουν ότι οι 
εθνικοί φορείς που είναι αρμόδιοι για την 
επιβολή της οδηγίας διαθέτουν ικανό 
αριθμό ειδικευμένων ελεγκτών και 
λαμβάνουν κατάλληλα μέτρα.

Or. en

Αιτιολόγηση
Η συνεργασία πολλών φορέων, επί παραδείγματι των Υπουργείων Εργασίας, Μεταφορών και 
Οικονομικών, θα επέτρεπε τον εύκολο εντοπισμό κάθε ψευδο-αυτοαπασχολούμενου οδηγού. 

Τροπολογία 103
Stephen Hughes, Saïd El Khadraoui

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 - σημείο 6 - εδάφιο 1 α (νέο) 
Οδηγία 2002/15/ΕΚ
Άρθρο 11 α – παράγραφος 1 α (νέα) 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία 
έκδοσης κατ' εξουσιοδότηση πράξεων, 
σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης, 
όσον αφορά τη συχνότητα και τους 
τρόπους παρακολούθησης και ελέγχων
που αναφέρονται στην παράγραφο 1.

Or. en

Αιτιολόγηση

Κατ' αναλογία προς τους ελέγχους του χρόνου οδήγησης και των περιόδων ανάπαυσης, πρέπει 
να υπάρχει κοινό πλαίσιο που να καθορίζει τον τρόπο και τη συχνότητα των ελέγχων του 
χρόνου εργασίας. Η έκδοση κατ' εξουσιοδότηση πράξεων, σύμφωνα με το άρθρο 290 της 
Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συνιστά κατάλληλο μέσο για την επίτευξη 
του σκοπού αυτού.

Τροπολογία 104
Stephen Hughes, Saïd El Khadraoui

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 6
Οδηγία 2002/15/ΕΚ
Άρθρο 11 α – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην 
Επιτροπή λεπτομέρειες για τις ρυθμίσεις 
στις οποίες προβαίνουν για την 
παρακολούθηση και τους ελέγχους.

2. Τα κράτη μέλη καταρτίζουν 
στατιστικές για τους αναφερόμενους στην 
παράγραφο 1 ελέγχους και τις 
διαβιβάζουν στην Επιτροπή ανά διετία.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα κράτη μέλη πρέπει να καταρτίζουν στατιστικές για την παρακολούθηση και τους ελέγχους 
που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο του άρθρου 11 και να τις υποβάλλουν στην 
Επιτροπή.
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Τροπολογία 105
Ilda Figueiredo

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 6
Οδηγία 2002/15/ΕΚ
Άρθρο 11 α – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία 
μέτρα για να εξασφαλίσουν ότι οι 
μεταφορικές εταιρείες και οι 
μετακινούμενοι εργαζόμενοι έχουν 
πρόσβαση στην πληροφόρηση, την παροχή 
συνδρομής και συμβουλών στο πεδίο των 
κανόνων για τον χρόνο εργασίας και την 
οργάνωση της εργασίας.

3. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία 
μέτρα για να εξασφαλίσουν ότι οι 
μεταφορικές εταιρείες και οι 
μετακινούμενοι εργαζόμενοι έχουν 
πρόσβαση στην πληροφόρηση, την παροχή 
συνδρομής και συμβουλών στο πεδίο των 
κανόνων για τον χρόνο εργασίας και την 
οργάνωση της εργασίας. Τα κράτη μέλη 
καταβάλλουν προσπάθειες με στόχο να 
καταπολεμήσουν την ψευδο-
αυτοαπασχόληση και να διασφαλίσουν 
ότι δεν προωθούνται μορφές επισφαλούς 
απασχόλησης όταν πρόκειται για μόνιμη 
εργασία.

Or. pt

Τροπολογία 106
Κωνσταντίνος Πουπάκης

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 6
Οδηγία 2002/15/ΕΚ
Άρθρο 11 α – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία 
μέτρα για να εξασφαλίσουν ότι οι 
μεταφορικές εταιρείες και οι 
μετακινούμενοι εργαζόμενοι έχουν 
πρόσβαση στην πληροφόρηση, την παροχή 
συνδρομής και συμβουλών στο πεδίο των 
κανόνων για τον χρόνο εργασίας και την 
οργάνωση της εργασίας.

3. Τα κράτη μέλη, σε πλήρη συνεργασία 
με τους κοινωνικούς εταίρους, λαμβάνουν 
τα αναγκαία μέτρα για να εξασφαλίσουν 
ότι οι μεταφορικές εταιρείες και οι 
μετακινούμενοι εργαζόμενοι έχουν 
πρόσβαση στην πληροφόρηση, την παροχή 
συνδρομής και συμβουλών στο πεδίο των 
κανόνων για τον χρόνο εργασίας και την 
οργάνωση της εργασίας.

Or. el
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Αιτιολόγηση
Η συμβολή των κοινωνικών εταίρων είναι πολύ σημαντική για να εξασφαλιστεί αποτελεσματική 
διαδικασία της πληροφόρησης, με σκοπό τη συμμόρφωση εργοδοτών και εργαζομένων 
προκειμένου τελικώς να εφαρμοστεί αποτελεσματικά και ορθά η οδηγία.

Τροπολογία 107
Marian Harkin

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 6
Οδηγία 2002/15/ΕΚ
Άρθρο 11 α – παράγραφος 4 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) να ενισχυθεί η διοικητική συνεργασία 
μεταξύ των αρμοδίων αρχών τους, με την 
καθιέρωση αποτελεσματικών συστημάτων 
ανταλλαγής πληροφοριών, τη βελτίωση 
της πρόσβασης στην πληροφόρηση και την 
προώθηση της ανταλλαγής πληροφοριών 
και ορθής πρακτικής στην επιβολή των 
κανόνων για τον χρόνο εργασίας·

α) να ενισχυθεί η διοικητική συνεργασία 
μεταξύ των αρμοδίων αρχών τους, με την 
καθιέρωση αποτελεσματικών συστημάτων 
ανταλλαγής πληροφοριών, τη βελτίωση 
της πρόσβασης στην πληροφόρηση και την 
προώθηση της ανταλλαγής πληροφοριών 
και βέλτιστων πρακτικών στην επιβολή 
των κανόνων για τον χρόνο εργασίας·

Or. en

Τροπολογία 108
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Jutta Steinruck, Birgit Sippel

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 - σημείο 6 α (νέο)
Οδηγία 2002/15/ΕΚ
Άρθρο 11 β (νέο) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6 α) Προστίθεται το ακόλουθο άρθρο 
11β:

"Άρθρο 11 β
Παραβάσεις

Η παράβαση των ορισμών του άρθρου 3, 
στοιχεία δ) και ε) της παρούσας οδηγίας 
συγκαταλέγεται στις "πλέον σοβαρές 
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παραβάσεις" και, κατά συνέπεια, 
υπόκειται σε όλες τις διατάξεις του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1071/2009 όσον 
αφορά αυτόν τον τύπο παραβάσεων. 
Η παράβαση των ορισμών του άρθρου 3, 
στοιχεία δ) και ε) της παρούσας οδηγίας 
εκ μέρους επιχειρήσεων, αποστολέων, 
μεταφορέων φορτίων, διοργανωτών 
ταξιδιών, εργολάβων, υπεργολάβων και 
γραφείων απασχόλησης οδηγών, 
συγκαταλέγεται επίσης στις "πλέον 
σοβαρές παραβάσεις" και, κατά 
συνέπεια, υπόκειται σε όλες τις διατάξεις 
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1071/2009 
όσον αφορά αυτόν τον τύπο παραβάσεων.

Or. en

Αιτιολόγηση
Οι διατάξεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1071/2009 ορίζουν, σε σχέση με τις σοβαρές 
παραβάσεις, ότι μια σοβαρότατη παράβαση συνεπάγεται την απώλεια των απαιτούμενων 
εχεγγύων αξιοπιστίας (αιτιολογικές σκέψεις 9, 24· άρθρο 6, παράγραφος 2, στοιχείο β)), την 
αναστολή ή ανάκληση της άδειας άσκησης του επαγγέλματος οδικού μεταφορέα (άρθρο 13, 
παράγραφος 3 σε σύνδεση με το άρθρο 3), την καταγραφή στα εθνικά ηλεκτρονικά μητρώα 
(διασυνοριακό μητρώο των πλέον σοβαρών παραβάσεων) (άρθρο 16, παράγραφος 1 και άρθρο 
16, παράγραφος 2, στοιχείο ε).

Τροπολογία 109
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Birgit Sippel

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 6 β (νέο) 
Οδηγία 2002/15/ΕΚ
Άρθρο 12 α (νέο) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6 β) Προστίθεται το ακόλουθο άρθρο 
12α: 

"Άρθρο 12α
Ευθύνη των επιχειρήσεων μεταφορών

1. Η επιχείρηση μεταφορών δεν αμείβει 
τους οδηγούς που απασχολεί ή διαθέτει, 
ακόμη και εάν οι αμοιβές έχουν τη μορφή 
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επιδόματος ή μισθολογικής αύξησης, σε 
συνάρτηση με τις διανυόμενες 
αποστάσεις ή/και με τον όγκο των 
μεταφερομένων εμπορευμάτων, εάν οι 
αμοιβές αυτές είναι τέτοιας φύσεως ώστε 
να θέτουν σε κίνδυνο την οδική ασφάλεια 
ή/και να ενθαρρύνουν την παράβαση της 
παρούσας οδηγίας.
2. Οι επιχειρήσεις, οι αποστολείς, οι 
μεταφορείς φορτίων, οι διοργανωτές 
ταξιδιών, οι εργολάβοι, οι υπεργολάβοι 
και τα γραφεία απασχόλησης οδηγών 
εξασφαλίζουν ότι τα συμβατικώς 
συμφωνούμενα ωράρια δρομολογίων 
πληρούν την παρούσα οδηγία και ότι η 
εργασία εκτελείται από πραγματικά 
αυτοαπασχολούμενους οδηγούς."

Or. en

Αιτιολόγηση
Since the client will most than likely know whether or not he works with false / genuine self-
employed drivers, applying the co-liability principle will make the client responsible for 
working with false self-employed. This will diminish incentives - amongst transport 
undertakings - to convert drivers from employed into self-employed, will lead to reduction of 
the phenomenon of false self-employment amongst drivers and will ensure that liability is 
shared between the driver and the consigner, rather than having all the responsibility on the 
driver (it is widely known that in many occasions employed drivers are forced to become false 
self-employed).

Τροπολογία 110
Stephen Hughes, Saïd El Khadraoui

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – στοιχείο 6 γ (νέο)
Οδηγία 2002/15/ΕΚ
Άρθρο 12 β (νέο) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6 γ) Προστίθεται το ακόλουθο άρθρο 12β:
"Άρθρο 12 β

Άσκηση της εξουσιοδότησης
1. Ανατίθεται στην Επιτροπή να εκδίδει 
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τις κατ΄ εξουσιοδότηση πράξεις που 
αναφέρονται στο άρθρο 11, παράγραφος 
1α για περίοδο 6 ετών από την έναρξη 
ισχύος της παρούσας οδηγίας. Η 
Επιτροπή υποβάλλει έκθεση σχετικά με 
τις εξουσίες που της έχουν ανατεθεί το 
αργότερο έξι μήνες πριν από τη λήξη της 
περιόδου των έξι ετών, συνοδευόμενη 
ενδεχομένως από νομοθετική πρόταση 
για παράταση της διάρκειας της 
εξουσιοδότησης.
2. Η Επιτροπή, μόλις εκδώσει μια κατ' 
εξουσιοδότηση πράξη, την κοινοποιεί 
συγχρόνως στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
και στο Συμβούλιο.
3. Η εξουσία έκδοσης κατ' 
εξουσιοδότηση πράξεων ανατίθεται στην 
Επιτροπή υπό τους όρους που 
καθορίζονται στα άρθρα 12γ και 12δ.

Or. en

Τροπολογία 111
Stephen Hughes, Saïd El Khadraoui

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 - σημείο 6 δ (νέο)
Οδηγία 2002/15/ΕΚ
Άρθρο 12 γ (νέο) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6 β) Προστίθεται το ακόλουθο άρθρο 12γ:
"Άρθρο 12γ

Ανάκληση της εξουσιοδότησης
1. Η εξουσιοδότηση που αναφέρεται στο 
άρθρο 11, παράγραφος 1α μπορεί να 
ανακληθεί από το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο.
2. Το θεσμικό όργανο που κίνησε 
εσωτερική διαδικασία για να αποφασίσει 
εάν πρόκειται να ανακαλέσει την 
εξουσιοδότηση ενημερώνει τον άλλο 
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νομοθέτη και την Επιτροπή αναφέροντας 
τις εξουσιοδοτήσεις που ενδέχεται να 
αποτελέσουν αντικείμενο ανάκλησης.
3. Η απόφαση περί ανάκλησης αναφέρει 
τους λόγους της ανάκλησης και 
περατώνει την ανάθεση των εξουσιών 
που προσδιορίζονται στην εν λόγω 
απόφαση. Η απόφαση αρχίζει να ισχύει 
αμέσως ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία 
που καθορίζεται σε αυτήν. Δεν επηρεάζει 
την εγκυρότητα των κατ' εξουσιοδότηση 
πράξεων που ισχύουν ήδη. Δημοσιεύεται 
στην Επίσημη Εφημερίδα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης."

Or. en

Τροπολογία 112
Stephen Hughes, Saïd El Khadraoui

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 - σημείο 6 ε (νέο)
Οδηγία 2002/15/ΕΚ
Άρθρο 12 δ (νέο) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6 ε) Προστίθεται το ακόλουθο άρθρο 12δ:
"Άρθρο 12δ

Διατύπωση αντιρρήσεων έναντι των κατ' 
εξουσιοδότηση πράξεων

1. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο δύνανται να διατυπώσουν 
αντιρρήσεις έναντι της κατ' 
εξουσιοδότηση πράξης εντός προθεσμίας 
τριών μηνών από την ημερομηνία 
κοινοποίησης. Κατόπιν πρωτοβουλίας του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του 
Συμβουλίου, η προθεσμία αυτή μπορεί να 
παραταθεί κατά ένα μήνα.
2. Εάν, κατά τη λήξη αυτής της 
προθεσμίας, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
ή το Συμβούλιο δεν διατύπωσαν 
αντιρρήσεις έναντι της κατ' 
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εξουσιοδότηση πράξης, η κατ' 
εξουσιοδότηση πράξη δημοσιεύεται στην 
Επίσημη Εφημερίδα και τίθεται σε ισχύ 
κατά την ημερομηνία που προβλέπεται 
στις διατάξεις της.
3. Εάν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το 
Συμβούλιο διατυπώσουν αντιρρήσεις 
έναντι της κατ' εξουσιοδότηση πράξης, η 
πράξη αυτή δεν τίθεται σε ισχύ. Το 
θεσμικό όργανο που διατυπώνει 
αντιρρήσεις έναντι της κατ' 
εξουσιοδότηση πράξης εκθέτει τους 
σχετικούς λόγους."

Or. en

Τροπολογία 113
Stephen Hughes, Alejandro Cercas

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 - σημείο 8 α (νέο)
Οδηγία 2002/15/ΕΚ
΄Αρθρο 13 – παράγραφος 2 α (νέα) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

8 α) Στο άρθρο 13 προστίθεται η 
ακόλουθη παράγραφος 2α):
"2α. Η Επιτροπή καθορίζει τη μέθοδο 
και τη διαμόρφωση του περιεχομένου για 
τις εκθέσεις των κρατών μελών σχετικά 
με τις τάσεις απασχόλησης στον εν λόγω 
τομέα, τον αντίκτυπό τους στον θεμιτό 
ανταγωνισμό, την υγεία και ασφάλεια 
στην εργασία και την οδική ασφάλεια. 
Βάσει των εκθέσεων αυτών, η Επιτροπή 
υποβάλλει τακτικά εκθέσεις στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο. Τα κράτη μέλη και η 
Επιτροπή υποβάλλουν ανά διετία έκθεση 
επί των προαναφερομένων θεμάτων.
Η Επιτροπή υποβάλλει επίσης (δύο έτη 
μετά την έναρξη ισχύος της οδηγίας) 
έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και 
το Συμβούλιο σχετικά με τα μέτρα που 
έχουν ληφθεί όσον αφορά τη συχνότητα 
και τον τρόπο παρακολούθησης και 
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ελέγχου του χρόνου εργασίας."

Or. en

Αιτιολόγηση

Η εισαγωγή ενός αποτελεσματικού και ολοκληρωμένου συστήματος υποβολής εκθέσεων θα 
εξασφαλίσει την καλύτερη εφαρμογή της οδηγίας.


