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Symbols for procedures

* Consultation procedure
majority of the votes cast

**I Cooperation procedure (first reading)
majority of the votes cast

**II Cooperation procedure (second reading)
majority of the votes cast, to approve the common  position
majority of Parliament’s component Members, to reject or amend 
the common position

*** Assent procedure
majority of Parliament’s component Members except  in cases 
covered by Articles 105, 107, 161 and 300 of the EC Treaty and 
Article 7 of the EU Treaty

***I Codecision procedure (first reading)
majority of the votes cast

***II Codecision procedure (second reading)
majority of the votes cast, to approve the common position
majority of Parliament’s component Members, to reject or amend 
the common position

***III Codecision procedure (third reading)
majority of the votes cast, to approve the joint text

(The type of procedure depends on the legal basis proposed by the 
Commission.)

Amendments to a legislative text

In amendments by Parliament, amended text is highlighted in bold italics. In 
the case of amending acts, passages in an existing provision that the 
Commission has left unchanged, but that Parliament wishes to amend, are 
highlighted in bold. Any deletions that Parliament wishes to make in 
passages of this kind are indicated thus: [...]. Highlighting in normal italics is 
an indication for the relevant departments showing parts of the legislative 
text for which a correction is proposed, to assist preparation of the final text 
(for instance, obvious errors or omissions in a given language version). 
Suggested corrections of this kind are subject to the agreement of the 
departments concerned.
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ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για
την τροποποίηση της οδηγίας 2002/15/ΕΚ για την οργάνωση του χρόνου εργασίας των 
εκτελούντων κινητές δραστηριότητες οδικών μεταφορών
(COM(2008)0650 – C6-0354/2008 – 2008/0195(COD))

(Διαδικασία συναπόφασης: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο (COM(2008)0650),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 251, παράγραφος 2, το άρθρο 71 και το άρθρο 137, παράγραφος 
2 της Συνθήκης ΕΚ, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή 
(C6-0354/2008),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 55 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων για 
τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού (A7-0000/2009),

1. απορρίπτει την πρόταση της Επιτροπής·

2. καλεί την Επιτροπή να αποσύρει την πρότασή της και να προβεί, μαζί με το Κοινοβούλιο, 
στις κατάλληλες ενέργειες προκειμένου να υποβάλει νέα πρόταση·

3. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και 
στην Επιτροπή.
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

(i) Οδηγία 2002/15/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την
οργάνωση του χρόνου εργασίας των εκτελούντων κινητές δραστηριότητες οδικών 
μεταφορών

Η οδηγία 2002/15/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης 
Μαρτίου 2002, η οποία τέθηκε σε ισχύ στις 23 Μαρτίου 2005, υπήρξε ένα σημαντικό βήμα 
για τη βελτίωση της προστασίας της υγείας και της ασφάλειας των εκτελούντων κινητές 
δραστηριότητες οδικών μεταφορών. Συνιστά ειδικό νομοθέτημα ως προς τη γενική οδηγία 
2003/88/ΕΚ για την οργάνωση του χρόνου εργασίας και συμπληρώνει τον κανονισμό (ΕΚ) 
561/2006 (ΕΕ L 102 της 11.4.2006) με τον οποίο ορίζονται οι κοινοί κανόνες για το χρόνο 
οδήγησης και της περιόδου ανάπαυσης των οδηγών.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, κατά τα οριζόμενα στην οδηγία 2002/15/ΕΚ και σε σχέση με τη 
πρόβλεψη για εφαρμογή της στους αυτοαπασχολούμενους οδηγούς από 23 Μαρτίου 2009, 
υπέβαλε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο έκθεση (CΟΜ(2007)0266 τελικό) 
προκειμένου να παρουσιάσει τις πιθανές συνέπειες της ένταξης ή της εξαίρεσης των 
αυτοαπασχολουμένων οδηγών από το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας. 
Στην έκθεση αξιολογούνται επίσης τα αποτελέσματα εφαρμογής των διατάξεων περί 
νυχτερινού χρόνου εργασίας. Διερευνά εξάλλου τα γενικότερα αποτελέσματα εφαρμογής της 
οδηγίας στην οδική ασφάλεια, τους όρους ανταγωνισμού, τη διάρθρωση του επαγγέλματος 
και τις κοινωνικές πτυχές.

Διαπιστώθηκε ότι :

α) Δεν είναι αποφασιστικής σημασίας να περιληφθούν οι αυτοαπασχολούμενοι οδηγοί στο 
πεδίο εφαρμογής της οδηγίας.
β) Είναι ασαφής η διάκριση μεταξύ αυτοαπασχολουμένων οδηγών και μετακινουμένων 
εργαζομένων με αποτέλεσμα να αυξηθεί ο κίνδυνος εμφανίσεως ψευδοαυτοαπασχολουμένων 
οδηγών, οι οποίοι, προκειμένου να μην εμπίπτουν στο πεδίο της οδηγίας, συνδέονται με 
σύμβαση εργασίας με έναν εργοδότη, χωρίς να μπορούν να έχουν σχέση με πολλούς πελάτες.
γ) Ως προς τον νυχτερινό χρόνο εργασίας, η Επιτροπή καταλήγει στο συμπέρασμα ότι δεν 
χρειάζεται να αλλάξουν ή να εναρμονιστούν περαιτέρω οι διατάξεις, αρκεί να τροποποιηθεί ο 
ορισμός της νυχτερινής εργασίας (άρθρο 3, στοιχείο θ της οδηγίας 2002/15/ΕΚ) διότι η 
ισχύουσα διατύπωση περιλαμβάνει και τις πολύ μικρές, ακόμα και ολιγόλεπτες, περιόδους 
νυχτερινής εργασίας.
Κατά την Επιτροπή η διάταξη είναι δυσανάλογη και άσκοπη από οικονομική και κοινωνική 
άποψη.

ΙΙ. Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την 
τροποποίηση της οδηγίας 2002/15/ΕΚ για την οργάνωση του χρόνου εργασίας των 
εκτελούντων κινητές δραστηριότητες οδικών μεταφορών (CΟΜ(2008)0650)

Μετά από διαβουλεύσεις με τα ενδιαφερόμενα μέρη και αξιολόγηση των επιπτώσεων, με 
στόχο να αποφευχθεί το άσκοπο διοικητικό βάρος και, παράλληλα, να προωθηθούν οι στόχοι 
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της Κοινοτικής Πολιτικής Μεταφορών, θεωρήθηκε ως καλύτερη και εφικτή πολιτική λύση η 
υπό εξέταση πρόταση τροποποίησης της οδηγίας 2002/15/ΕΚ. Κατή την Επιτροπή, δεν 
μεταβάλλεται ο γενικός σκοπός της οδηγίας για προστασία της υγείας και της ασφάλειας των 
εργαζομένων στις οδικές μεταφορές και μειώνονται οι στρεβλώσεις του ανταγωνισμού καθώς 
και το διοικητικό και οικονομικό κόστος για τα κράτη μέλη.

 Προτάσεις:

α) Αποσαφήνιση πεδίου εφαρμογής

- Εξαίρεση των γνησίως αυτοαπασχολούμενων μετακινουμένων εργαζομένων (διαγραφή 
άρθρου 3, στοιχείο ε).
-Εφαρμογή σε όλους τους μετακινούμενους εργαζόμενους και σε όσους δεν είναι ελεύθεροι 
να οργανώσουν τις εργασιακές τους δραστηριότητες, δηλαδή τους 
ψευδοαυτοαπασχολούμενους (άρθρο 2, παράγραφος 1, άρθρο 3, παράγραφος δ).
- Διαγραφή του ορισμού του χρόνου εργασίας για τους αυτοαπασχολούμενους και πιο 
ακριβής ορισμός των "μετακινουμένων εργαζομένων".

β) Νυχτερινή εργασία (άρθρο 3, στοιχείο θ)

- Προτείνεται εφαρμόσιμος, κατά την Επιτροπή, ορισμός της νυχτερινής εργασίας με 
επανεισαγωγή του 2ώρου ως ελάχιστου χρόνου νυχτερινής εργασίας. 

γ) Εφαρμογή

- Εισάγονται (νέο άρθρο 11α) κοινές αρχές διαφάνειας και αποτελεσματικότητας των εθνικών 
συστημάτων επιβολής.
- Προτείνεται στενότερη συνεργασία μεταξύ των εκτελεστικών αρχών των κρατών μελών.
- Προτείνεται, επίσης, στήριξη εκ μέρους της Επιτροπής για διευκόλυνση του διαλόγου 
μεταξύ των ενδιαφερομένων φορέων.

ΙΙΙ. Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

- Η εισηγήτρια, εκτός από διαρθρωτικές παρεμβάσεις επικαιροποίησης, αναγνωρίζει τον 
κίνδυνο να προκύψουν ψευδοαυτοαπασχολούμενοι μετακινούμενοι εργαζόμενοι εξαιτίας 
διαφορετικών ερμηνειών της οδηγίας 2002/15/ΕΚ.
- Καθορίζει ως εμπορικές τις σχέσεις των ψευδο-απασχολούμενων με τους πελάτες.
- Συνδυάζει καθορισμό της νυχτερινής εργασίας και την αποζημίωση του συνολικού χρόνου 
εργασίας και δεν δέχεται τον καθορισμό του 2ώρου ως ελάχιστου χρόνου νυχτερινής 
εργασίας κατά τα οριζόμενα από το άρθρο 7, παράγραφος 1 που προβλέπει ως ανώτατο όριο 
απασχόλησης για τους οδηγούς που εκτελούν νυκτερινή εργασία, τις 10 ώρες ανά 
εικοσιτετράωρο.
- Θεωρεί ως δυσανάλογη, για την επίτευξη των στόχων της οδηγίας, την καθιέρωση 
συστημάτων ανταλλαγής πληροφοριών.
- Ζητεί τη διευκόλυνση και τη βελτίωση της πρόσβασης στην πληροφόρηση που αφορά την 
κοινωνική νομοθεσία στο πεδίο των οδικών μεταφορών.


