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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 1572/2009, του G.M., ιταλικής ιθαγένειας, σχετικά με το αίτημά του για 
τροποποίηση του κανονισμού 2006/561/ΕΚ για την εναρμόνιση ορισμένων 
κοινωνικών διατάξεων στον τομέα των οδικών μεταφορών

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων εκθέτει ορισμένες λεπτομερείς προτάσεις για αλλαγές ή διευκρινίσεις στα 
νομοθετικά κείμενα. Φαίνεται ότι πιστεύει πως η υφιστάμενη έκδοση αφήνει περιθώρια στους 
εργοδότες να επιβάλλουν στους οδηγούς φορτηγών υπερβολικά μακρές περιόδους εργασίας.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 11 Φεβρουαρίου 2010. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 11 Μαΐου 2010.

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 561/2006 και η οδηγία 2006/22/ΕΚ1 εγκρίθηκαν από το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο στις 15 Μαρτίου 2006 έπειτα από πέντε χρόνια 
διαπραγματεύσεων. Βελτιώνουν την οργάνωση της εργασίας των επαγγελματιών οδηγών

                                               
1 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 561/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Μαρτίου 
2006, για την εναρμόνιση ορισμένων κοινωνικών διατάξεων στον τομέα των οδικών μεταφορών και για την 
τροποποίηση των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 3821/85 και (ΕΚ) αριθ. 2135/98 του Συμβουλίου καθώς και για την 
κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3820/85 του Συμβουλίου (ΕΕ αριθ. L 102 της 11.4.2006, σ. 1)
Οδηγία 2006/22/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Μαρτίου 2006, για 
καθορισμό ελάχιστων προϋποθέσεων για την εφαρμογή των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 3820/85 και (ΕΟΚ) 
αριθ. 3821/85 του Συμβουλίου σχετικά με την κοινωνική νομοθεσία όσον αφορά δραστηριότητες οδικών 
μεταφορών και για την κατάργηση της οδηγίας 88/599/ΕΟΚ του Συμβουλίου (ΕΕ αριθ. L 102 της 11.4.2006, σ. 
35)
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(εμπορεύματα και επιβάτες) και επιταχύνουν τους ελέγχους. Δεν εισάγουν εντελώς νέους 
κανόνες στον τομέα των οδικών μεταφορών, αλλά προορίζονταν να διασαφηνίσουν και να 
ενημερώσουν μια νομοθεσία είκοσι ετών για τον χρόνο οδήγησης και τις περιόδους 
ανάπαυσης των επαγγελματιών οδηγών και καθιστούν την επιβολή των κανόνων αυτών 
περισσότερο αποτελεσματική και ενιαία σε ολόκληρη την Ευρώπη. Γενικά, η εν λόγω 
νομοθεσία συνιστά σημαντική κοινωνική πρόοδο για τους επαγγελματίες οδηγούς και 
συμβάλλει στη βελτίωση της οδικής ασφάλειας και στη διασφάλιση του θεμιτού 
ανταγωνισμού. Ο κανονισμός σχετικά με τις ώρες οδήγησης συμπληρώνεται από την οδηγία
2002/15/ΕΚ1, η οποία θεσπίζει ελάχιστες προϋποθέσεις ως προς τον μέγιστο εβδομαδιαίο 
χρόνο εργασίας, τα διαλείμματα και τη νυχτερινή εργασία.

Πρώτον, ο αναφέρων ζητεί η οδηγία 2002/15/ΕΚ να ρυθμίζει τον μέγιστο χρόνο εργασίας 
ανά ημέρα. Κάτι τέτοιο θα ήταν υπερβολικά και άσκοπα περιγραφικό και συνεπώς ο 
νομοθέτης επέλεξε, για λόγους αναλογικότητας, να καθορίσει ένα μέγιστο ανώτατο όριο για 
τον χρόνο εργασίας ανά εβδομάδα.

Ο αναφέρων ζητεί επίσης να συνυπολογίζεται πλήρως και να αμείβεται ως χρόνος εργασίας ο 
χρόνος που δαπανά ένας οδηγός όταν κάθεται δίπλα στον συνοδηγό του που οδηγεί το όχημα, 
κάτι που σύμφωνα με την οδηγία 2002/15/ΕΚ ορίζεται ως «διαθεσιμότητα». Στο πλαίσιο 
αυτό, πρέπει να σημειωθεί ότι, ανεξάρτητα από τους ορισμούς της ΕΕ, οι ρυθμίσεις 
πληρωμής που σχετίζονται με την εργασία δεν εμπίπτουν άμεσα στις αρμοδιότητες της ΕΕ, 
αλλά στην αρμοδιότητα των εθνικών αρχών.

Ο αναφέρων ζητεί επιπλέον να τροποποιηθούν οι κανόνες κατά τέτοιο τρόπο ώστε ο μέγιστος 
ημερήσιος χρόνος οδήγησης των εννέα (ή δέκα) ωρών να αναφέρεται σε ένα διάστημα 24 
ωρών και όχι όπως ισχύει τώρα που αναφέρεται στο διάστημα μεταξύ δύο περιόδων 
ανάπαυσης. Ο νομοθέτης επέλεξε την τελευταία λύση προκειμένου να παράσχει μεγαλύτερη 
ευελιξία στους κανόνες προς όφελος των οδηγών.

Αφετέρου, ο αναφέρων είναι αντίθετος στη δυνατότητα μειωμένης περιόδου ημερήσιας 
ανάπαυσης εννέα ωρών. Η δυνατότητα αυτή θεσπίστηκε από τον νομοθέτη, προκειμένου να 
παράσχει κάποια ευελιξία στον κλάδο, χωρίς να τεθεί σε κίνδυνο η οδική ασφάλεια.

Τέλος, ο αναφέρων υποστηρίζει ότι ο κανονισμός θα πρέπει να απαιτεί οι επιχειρήσεις 
μεταφορών να προγραμματίζουν την εβδομαδιαία περίοδο ανάπαυσης των οδηγών τους στον 
τόπο διαμονής των οδηγών, εκτός και αν η εργασία που τους έχει ανατεθεί διαρκεί παραπάνω 
από επτά ημέρες. Ο νομοθέτης θεώρησε πρέπον να ορίσει ότι οι οδηγοί μπορούν να 
διαθέτουν ελεύθερα τις περιόδους ανάπαυσής τους, χωρίς να περιγράφει πού ακριβώς θα 
πρέπει να βρίσκεται ο οδηγός κατά τη διάρκεια μιας εβδομαδιαίας περιόδου ανάπαυσης.

Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι η νομοθεσία θεσπίζει ελάχιστες προϋποθέσεις και ότι τα 
κράτη μέλη ή οι συλλογικές ή μεμονωμένες συμβάσεις εργασίας μπορούν να επιβάλλουν πιο 
ευνοϊκούς όρους.

                                               
1 Οδηγία 2002/15/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Μαρτίου 2002, για την 
οργάνωση του χρόνου εργασίας των εκτελούντων κινητές δραστηριότητες οδικών μεταφορών (ΕΕ L 80 της 
23.3.2002, σ. 35)
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Όταν οι κοινωνικοί κανόνες στον τομέα των οδικών μεταφορών εγκρίθηκαν τελικά το 2002 
και το 2006, ο νομοθέτης εφάρμοσε μια αναλογική προσέγγιση έπειτα από ευρεία συζήτηση 
σχετικά με τις διάφορες πτυχές και λαμβάνοντας υπόψη τον θεμιτό και αποτελεσματικό 
ανταγωνισμό καθώς και το υφιστάμενο κοινωνικό πλαίσιο. Η Επιτροπή παρακολουθεί την 
ορθή εφαρμογή αυτών των κανόνων οι οποίοι τέθηκαν σε ισχύ το 2007. Κάθε δύο χρόνια 
δημοσιεύονται τακτικές εκθέσεις, οι οποίες αξιολογούν την αποτελεσματικότητα των 
κανόνων και συγκεντρώνουν τις απόψεις των δύο πλευρών του κλάδου. Επιπλέον, η ενιαία 
εφαρμογή των κανόνων σε ολόκληρη την ΕΕ διασφαλίζεται μεταξύ άλλων μέσω της 
διαδικασίας επιτροπολογίας στην οποία οι κοινωνικοί εταίροι διαθέτουν καθεστώς 
παρατηρητή.


