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PR_COD_1am

Υπόμνημα για τα χρησιμοποιούμενα σύμβολα

* Διαδικασία διαβούλευσης
πλειοψηφία των ψηφισάντων

**I Διαδικασία συνεργασίας (πρώτη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων

**II Διαδικασία συνεργασίας (δεύτερη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων για έγκριση της κοινής θέσης
πλειοψηφία των βουλευτών που αποτελούν το Κοινοβούλιο για 
απόρριψη ή τροποποίηση της κοινής θέσης

*** Σύμφωνη γνώμη
πλειοψηφία των βουλευτών που αποτελούν το Κοινοβούλιο εκτός 
από τις περιπτώσεις που μνημονεύονται στα άρθρα 105, 107, 161 
και 300 της Συνθήκης ΕΚ και στο άρθρο 7 της Συνθήκης ΕΕ

***I Διαδικασία συναπόφασης (πρώτη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων

***II Διαδικασία συναπόφασης (δεύτερη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων για έγκριση της κοινής θέσης
πλειοψηφία των βουλευτών που αποτελούν το Κοινοβούλιο για 
απόρριψη ή τροποποίηση της κοινής θέσης

***III Διαδικασία συναπόφασης (τρίτη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων για έγκριση του κοινού σχεδίου

(Η ενδεικνυόμενη διαδικασία στηρίζεται στη νομική βάση που πρότεινε η 
Επιτροπή)

Τροπολογίες σε νομοθετικό κείμενο

Στις τροπολογίες του Κοινοβουλίου η σήμανση γίνεται με έντονους 
πλάγιους χαρακτήρες. Για τις τροποποιητικές πράξεις, τα παραμένοντα 
αμετάβλητα τμήματα ήδη υπάρχουσας διάταξης την οποία το Κοινοβούλιο 
επιθυμεί να τροποποιήσει ενώ η Επιτροπή δεν έχει τροποποιήσει, 
σημαίνονται με έντονους χαρακτήρες. Ενδεχόμενες διαγραφές που αφορούν 
τα τμήματα αυτά σημαίνονται ως εξής : [...]. Η σήμανση με απλά πλάγια
απευθύνεται στις τεχνικές υπηρεσίες και αφορά στοιχεία του νομοθετικού 
κειμένου για τα οποία προτείνεται διόρθωση εν όψει της επεξεργασίας του 
τελικού κειμένου (για παράδειγμα, στοιχεία εμφανώς λανθασμένα ή που 
έχουν παραλειφθεί σε μια γλωσσική έκδοση). Αυτές οι προτάσεις διόρθωσης 
υπόκεινται στη συγκατάθεση των αρμόδιων τεχνικών υπηρεσιών.
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ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
που αφορά 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))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: 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 και τα άρθρα 71 και 137, παράγραφος 2 της 
Συνθήκης ΕΚ, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C6-
0354/2009),

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο με τίτλο "Συνέπειες της έναρξης ισχύος της Συνθήκης της Λισσαβώνας στις 
τρέχουσες διοργανικές διαδικασίες λήψης αποφάσεων" (COM(2009)0665),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 294, παράγραφος 3 και τα άρθρα 91 και 153, παράγραφος 3 της 
Συνθήκης για τη Λειτουργία της ΕΕ,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 55 του Κανονισμού του,

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

1. εγκρίνει τη θέση σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2. καλεί την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, αν προτίθεται να της επιφέρει 
σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο·

3. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα θέση του στο Συμβούλιο και στην 
Επιτροπή, καθώς και στα κοινοβούλια των κρατών μελών.

Τροπολογία 1

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4 α) Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο γνωρίζει την 
ύπαρξη της ψευδοαυτοαπασχόλησης στην 
αγορά εργασίας, φαινομένου με αρνητικές 
συνέπειες για τις συνθήκες ανταγωνισμού 
ασχέτως τομέων της οικονομίας σε ολόκληρη 
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την Ευρωπαϊκή Ένωση. Συνεπώς είναι 
πεπεισμένο ότι χρειάζεται να αντιμετωπισθεί 
το συγκεκριμένο φαινόμενο στο επίπεδο της 
ΕΕ.

Or. en

Τροπολογία 2

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Or. en

Τροπολογία 3

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4 γ) Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) 
αριθ. 1071/2009 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
21ης Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη 
θέσπιση κοινών κανόνων όσον αφορά 
τους όρους που πρέπει να πληρούνται για 
την άσκηση του επαγγέλματος του οδικού 
μεταφορέα και για την κατάργηση της 
οδηγίας 96/26/ΕΚ του Συμβουλίου1 οι 
αυτοαπασχολούμενοι οδηγοί πρέπει να 
πληρούν ολόκληρη σειρά απαιτήσεων για 
να μπορούν να επιδίδονται στις 
επιχειρηματικές δραστηριότητές τους.
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1 ΕΕ L 300, 14.11.2009, σ. 51.

Or. en

Τροπολογία 4

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5) Η πείρα από τη μεταφορά της οδηγίας 
2002/15/EΚ, οι διαβουλεύσεις με τους 
ενδιαφερόμενους, πολλές μελέτες και η 
αξιολόγηση των επιπτώσεων που 
πραγματοποιήθηκε έδειξαν ότι υπάρχουν 
προβλήματα στην πρακτική ομοιόμορφη 
εφαρμογή των κανόνων για τον χρόνο 
εργασίας, ελλιπή πειθαρχία συμμόρφωσης 
και ανίσχυρα συστήματα επιβολής της 
νομοθεσίας στα κράτη μέλη.

(5) Η πείρα από τη μεταφορά της οδηγίας 
2002/15/EΚ, οι διαβουλεύσεις με τους 
ενδιαφερόμενους, πολλές μελέτες και η 
αξιολόγηση των επιπτώσεων που 
πραγματοποιήθηκε έδειξαν ότι υπάρχουν 
προβλήματα στην πρακτική ομοιόμορφη 
εφαρμογή των κανόνων για τον χρόνο 
εργασίας, ελλιπής πειθαρχία συμμόρφωσης 
και ανίσχυρα συστήματα επιβολής της 
νομοθεσίας σε κάποια κράτη μέλη.

Or. en

Τροπολογία 5

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
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 
εξαιρεθούν από το πεδίο εφαρμογής της 
οδηγίας 2002/15/EΚ. Ωστόσο, τούτο δεν 
πρέπει να θίγει το δικαίωμα των κρατών 
μελών να εφαρμόζουν τις διατάξεις της 
παρούσας οδηγίας στους οδηγούς αυτούς.

Or. en
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Τροπολογία 6

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 8 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8 α) 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 μεταφορών1. Η ορθή 
εφαρμογή και ο αποτελεσματικός έλεγχος 
της εφαρμογής αυτών των κανόνων για 
τον χρόνο οδήγησης και τις περιόδους 
ανάπαυσης όλων των οδηγών είναι προς 
το γενικό συμφέρον.

Or. en

Τροπολογία 7

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 8 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8 β) Προς επίτευξη περισσότερης οδικής 
ασφαλείας και λόγω των αλλαγών στη 
δομή των οδικών μεταφορών πρέπει να 
εξετασθεί το ενδεχόμενο επέκτασης του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 561/2006 για να 
καλύπτει οδηγούς οχημάτων που είναι 
μικρότερα των 3,5 τόννων.

Or. en

                                               
1 ΕΕ L 102, 11.4.2006, σ. 1
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Τροπολογία 8

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
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 ελέγχεται τακτικά και 
αποτελεσματικά και εάν επιβάλλονται 
κυρώσεις για τις παραβάσεις.

Or. en

Τροπολογία 9

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
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. Η 
συμβολή των κοινωνικών εταίρων στην 
παρακολούθηση της συμμόρφωσης και 
την εφαρμογή δεν πρέπει να 
παραγνωρίζεται.

Or. en

Τροπολογία 10

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 1 – στοιχείο α
Οδηγία 2002/15/EΚ
Άρθρο 2 – παράγραφος 1
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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 
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.

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

Or. en

Τροπολογία 11

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 2 - στοιχείο β
Οδηγία 2002/15/EΚ
Άρθρο 3 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) στο στοιχείο δ) προστίθεται η 
ακόλουθη πρόταση:

διαγράφεται

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,
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 
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πελάτες."

Or. en

Τροπολογία 12

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 2 – στοιχείο γ
Οδηγία 2002/15/EΚ
Άρθρο 3 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

"(ε) 'αυτοαπασχολούμενος οδηγός' κάθε 
πρόσωπο:
i. η κύρια επαγγελματική δραστηριότητα 
του οποίου συνίσταται στην εκτέλεση, επ' 
αμοιβή, οδικών μεταφορών επιβατών ή 
εμπορευμάτων, κατά την έννοια της 
κοινοτικής νομοθεσίας, βάσει κοινοτικής 
αδείας ή άλλης επαγγελματικής αδείας 
για την πραγματοποίηση των μεταφορών 
αυτών, 
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,
v. του οποίου το εισόδημα εξαρτάται 
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 
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και καταβολής ετησίας αδείας, από άλλον 
έμμεσο εργοδότη 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 13

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 6
Οδηγία 2002/15/EΚ
Άρθρο 11α - 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, χωρίς διακρίσεις ελέγχους
για 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 
πάσης φύσεως κατάλληλα μέτρα.

Or. en
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Τροπολογία 14

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 6
Οδηγία 2002/15/EΚ
Άρθρο 11α - 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 κοινοποιούν στην 
Επιτροπή λεπτομέρειες για τις ρυθμίσεις 
στις οποίες προβαίνουν για την 
παρακολούθηση και τους ελέγχους, 
σύμφωνα με τις διατάξεις στις οποίες 
παραπέμπει το άρθρο 13.

Or. en

Τροπολογία 15

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 6
Οδηγία 2002/15/EΚ
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 μέτρων 
ανταλλαγής πληροφοριών, τη βελτίωση 
της πρόσβασης στην πληροφόρηση και την 
προώθηση ορθών πρακτικών στην επιβολή 
των κανόνων για τον χρόνο εργασίας·

Or. en
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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, 11.4.2006) με τον οποίο ορίζονται οι κοινοί κανόνες για τους χρόνους 
οδήγησης και τις περιόδους ανάπαυσης των οδηγών. 

Κατά τα οριζόμενα στην οδηγία 2002/15/ΕΚ και συγκεκριμένα τη διάταξη για εφαρμογή της 
στους αυτοαπασχολούμενους οδηγούς από 23 Μαρτίου 2009,η Επιτροπή υπέβαλε στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο έκθεση (CΟΜ(2007)0266 τελικό) που 
παρουσιάζει 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 αυξάνεται ο κίνδυνος εμφανίσεως 
'ψευδο'αυτοαπασχολουμένων οδηγών, οι οποίοι, για να μην εμπίπτουν στο πεδίο της οδηγίας, 
δεν συνδέονται με σύμβαση εργασίας με έναν εργοδότη, όμως δεν έχουν την ελευθερία 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· πρέπει απλώς 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 τη διενέργεια διαβουλεύσεων με τους ενδιαφερομένους κύκλους συμφερόντων και 
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αξιολόγηση του αντικτύπου με στόχο να αποφευχθεί το άσκοπο διοικητικό βάρος και, 
παράλληλα, να προωθηθούν οι στόχοι της Κοινοτικής Πολιτικής Μεταφορών θεωρήθηκε ως 
βέλτιστη επιλογή πολιτικής 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 του 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, ήτοι τους 'ψευδο'αυτοαπασχολούμενους 
(άρθρο 2, παράγραφος 1, άρθρο 3, παράγραφος δ).
- Διαγραφή του ορισμού του 'χρόνου εργασίας' για τους αυτοαπασχολούμενους και ακριβής 
ορισμός των "μετακινουμένων εργαζομένων". 

(β) Νυχτερινή εργασία (άρθρο 3, στοιχείο θ)

- Προτείνεται ορισμός της νυχτερινής εργασίας ο οποίος κατά την Επιτροπή μπορεί να 
εφαρμοσθεί στην πράξη: επενεγγράφεται το δίωρο ως ελαχίστη περίοδος νυχτερινής 
εργασίας.

(γ) Εφαρμογή

- Το άρθρο 11 α (νέο) εισάγει κοινές αρχές προς εξασφάλιση μεγαλύτερης διαφάνειας και 
αποτελεσματικότητας των εθνικών συστημάτων επιβολής.
- Ζητείται να επιτευχθεί στενότερη συνεργασία μεταξύ των αρχών των κρατών μελών που 
είναι αρμόδιες για την επιβολή της οδηγίας.
- Προτείνεται επίσης η παροχή στήριξης από την Επιτροπή για διευκόλυνση του διαλόγου 
μεταξύ των ενδιαφερομένων φορέων. 

ΙΙΙ. Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

- Εκτός από διαρθρωτικά μέτρα επικαιροποίησης η εισηγήτρια αναγνωρίζει κίνδυνο στο 
φαινόμενο των 'ψευδο'αυτοαπασχολούμενων εργαζομένων το οποίο συνιστά γενικό 
πρόβλημα της αγοράς εργασίας και πρέπει να αντιμετωπισθεί ως γενικό πρόβλημα. 
- Η εισηγήτρια είναι πεπεισμένη ότι η επιβολή κανονιστικών διατάξεων στον χρόνο εργασίας 
των αυτοαπασχολουμένων είναι άνευ προηγουμένου και η νομοθεσία προς αυτή την 
κατεύθυνση θα έχει ευρύτατες συνέπειες.
- Θεωρεί την καθιέρωση συστημάτων ανταλλαγής πληροφοριών δυσανάλογη για την 
επίτευξη των στόχων της οδηγίας.
- Ζητεί τη διευκόλυνση και τη βελτίωση της πρόσβασης στην πληροφόρηση που αφορά την 
κοινωνική νομοθεσία στο πεδίο των οδικών μεταφορών.
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