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Τροπολογία 19
Mathieu Grosch, Anne Jensen

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1a) Οι μετακινούμενοι εργαζόμενοι, οι 
οποίοι δεν εμπίπτουν στο πεδίο 
εφαρμογής των διατάξεων του 
Κανονισμού (EΚ) αριθ. 561/2006 σχετικά 
με το ωράριο οδήγησης και ανάπαυσης, 
πρέπει να εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής 
της παρούσας οδηγίας.

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 και αφετέρου σε μείωση της οδικής ασφάλειας.

Τροπολογία 20
Corien Wortmann-Kool

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 4 α (νέα) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4a) καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να εξετάσουν τη δυνατότητα 
ανταλλαγής και ενδελεχούς εξέτασης των 
βέλτιστων πρακτικών των κρατών μελών 
σχετικά με τον τρόπο προσδιορισμού και 
εξάλειψης της ψευδοαυτοαπασχόλησης.

Or. en
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Τροπολογία 21
Silvia -Adriana Ţicău

Πρόταση οδηγίας
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, 
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, 
επηρεάζεται σοβαρά η οδική ασφάλεια
και τίθεται σε κίνδυνο η ασφάλεια και η 
υγεία των οδηγών.

Or. ro

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό να μειωθεί ο αριθμός των τροχαίων ατυχημάτων μέσω της συμμόρφωσης προς 
τα ελάχιστα πρότυπα που αφορούν το ωράριο εργασίας.

Τροπολογία 22
Saïd El Khadraoui

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) Οι αυτοαπασχολούμενοι οδηγοί πρέπει 
να ενταχθούν στο πεδίο εφαρμογής της 
οδηγίας 2002/15/EΚ.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι αυτοαπασχολούμενοι οδηγοί πρέπει να υπόκεινται στους κανόνες για τον χρόνο εργασίας 
και επομένως στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας οδηγίας.
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Τροπολογία 23
Silvia -Adriana Ţicău

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) Τα κράτη μέλη οφείλουν να 
διοργανώνουν τακτικά εκστρατείες 
ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των 
οδηγών 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. ro

Αιτιολόγηση

Για να μειωθεί ο αριθμός των τροχαίων ατυχημάτων και να βελτιωθεί η οδική ασφάλεια 
χρειάζονται τακτικές πρωτοβουλίες ενημέρωσης, παροχής συμβουλών και ευαισθητοποίησης εκ 
μέρους των υπεύθυνων για την οδική ασφάλεια αρχών προς όφελος όλων των χρηστών του 
δρόμου.

Τροπολογία 24
Hella Ranner

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 8 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8a) Δεδομένου ότι, όσον αφορά το 
ωράριο οδήγησης και ανάπαυσης και τη 
σχετική οδική ασφάλεια, οδηγοί, 
μετακινούμενοι εργαζόμενοι και 
αυτοαπασχολούμενοι οδηγοί καλύπτονται 
ήδη από τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 
561/2006, πρέπει να καταστεί σαφές ότι 
οι διατάξεις, που διέπουν την οργάνωση 
του χρόνου εργασίας των εκτελούντων 
κινητές δραστηριότητες οδικών 
μεταφορών, αποδίδουν πρωταρχικά 
βάρος στην ασφάλεια των 



PE438.445v01-00 6/16 AM\803586EL.doc

EL

μετακινούμενων εργαζομένων.

Or. de

Αιτιολόγηση

Σκοπός της τροπολογίας είναι να καταστεί σαφές ότι όλοι οι οδηγοί καλύπτονται ήδη από τις 
διατάξεις που αφορούν το ωράριο οδήγησης και ανάπαυσης (του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
561/2006) και ότι η Οδηγία 2002/15/ΕΚ αφορά την προστασία των εργαζομένων.

Τροπολογία 25
Corien Wortmann-Kool

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 8 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8β) 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 η αποτελεσματική 
παρακολούθηση της εφαρμογής αυτών 
των κανόνων για τον χρόνο οδήγησης και 
τις περιόδους ανάπαυσης όλων των 
οδηγών είναι προς το γενικό συμφέρον.

Or. en

Τροπολογία 26
Saïd El Khadraoui

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 12 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12α) Προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί η 
διοικητική επιβάρυνση από την εφαρμογή 
της οδηγίας και να αναπροσαρμοστεί η 
επιβολή της τήρησής της στην 
τεχνολογική πρόοδο, είναι ευκταίο να 
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χρησιμοποιηθούν διάφορες εφαρμογές 
ευφυών συστημάτων μεταφορών (ITS).

Or. en

Αιτιολόγηση

Νέες τεχνολογίες μπορούν να είναι χρήσιμες για να μειωθεί η διοικητική επιβάρυνση και να 
διευκολυνθεί η επιβολή των διατάξεων.

Τροπολογία 27
Saïd El Khadraoui, Jörg Leichtfried

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 12 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12γ) Προκειμένου να βελτιωθεί 
περαιτέρω η οδική ασφάλεια, πρέπει να 
εξεταστεί κατά πόσο η κοινωνική 
νομοθεσία, και πιο συγκεκριμένα ο 
Κανονισμός (ΕΚ) 561/2006, θα μπορούσε 
να εφαρμόζεται σε όλες τις καταστάσεις 
της οδικής κυκλοφορίας, επίσης δηλ. σε 
οχήματα επαγγελματικής χρήσεως 
βάρους κατωτέρου των 3,5 τόνων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Για να βελτιωθεί η ασφάλεια, οχήματα με βάρος κατώτερο των 3,5 τόνων πρέπει επίσης να 
συμπεριληφθούν στο πεδίο εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΚ) 561/2006 σχετικά με το ωράριο 
οδήγησης, τα διαλείμματα και τις περιόδους ανάπαυσης και, κατά προτίμηση, επίσης στο πεδίο 
εφαρμογής της Οδηγίας 2002/15/ΕΚ.
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Τροπολογία 28
Saïd El Khadraoui

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 12 δ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12δ) Προκειμένου να αποφευχθεί η 
περιττή διοικητική επιβάρυνση των 
αυτοαπασχολουμένων οδηγών θεωρείται 
ευκταίο να περιορίζεται η υποχρέωσή 
τους να καταγράφουν στοιχεία σ' αυτά 
που καταγράφονται από τον ταχογράφο.

Or. en

Τροπολογία 29
Saïd El Khadraoui

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 12 ε (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12ε) Η μη συμμόρφωση προς τους 
προσδιορισμούς των Άρθρων 3(δ) και 
3(ε) της παρούσας Οδηγίας θεωρείται 
σοβαρότατη παραβίαση σύμφωνα με τις 
διατάξεις του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
1071/2009.

Or. en

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να διασφαλιστεί ο θεμιτός ανταγωνισμός, τούτο πρέπει να θεωρείται σοβαρότατη 
παραβίαση των διατάξεων του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1071/2009 σχετικά με τη θέσπιση 
κοινών κανόνων όσον αφορά τους όρους που πρέπει να πληρούνται για την άσκηση του 
επαγγέλματος του οδικού μεταφορέα.
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Τροπολογία 30
Mathieu Grosch, Anne Jensen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 1 – στοιχείο 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 και σε εκείνους που 
καλύπτονται από τη συμφωνία ΑΕΤR.

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

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 31
Mathieu Grosch, Anne Jensen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 1 – στοιχείο α α) (νέο)
Οδηγία 2002/15/ΕΚ
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(αα) Στο άρθρο 2, παρεμβάλλεται η εξής 
νέα παράγραφος 1α :
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1a. Το αργότερο δύο έτη μετά τη θέση σε 
ισχύ της οδηγίας αυτής, η Επιτροπή θα 
υποβάλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, στην 
οποία θα αναλύει τις συνέπειες της 
οδηγίας αυτής για τους μετακινούμενους 
εργαζομένους και τους 
αυτοαπασχολούμενους οδηγούς σε σχέση 
με την οδική ασφάλεια, τους όρους 
ανταγωνισμού, τη δομή του επαγγέλματος 
καθώς και τις κοινωνικές πτυχές.

Or. en

Αιτιολόγηση

Από ενδιάμεσες μελέτες έχει προκύψει ότι η εμπλοκή αυτοαπασχολουμένων οδηγών σε τροχαία 
ατυχήματα αντιπροσωπεύσει λιγότερο από 1%. Για το λόγο αυτό χρειάζεται μια ανάλυση των 
συνεπειών της παρούσας οδηγίας για τους αυτοαπασχολούμενους οδηγούς σε σχέση με την 
οδική ασφάλεια, θέματα ανταγωνισμού και κοινωνικές πτυχές.

Τροπολογία 32
Saïd El Khadraoui

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 2 – στοιχείο α) 
Οδηγία 2002/15/ΕΚ
Άρθρο 3 – στοιχείο α – σημείο2)

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:
2. στην περίπτωση των 
αυτοαπασχολουμένων οδηγών ισχύει ο 
ίδιος προσδιορισμός, όπου για τις 
περιπτώσεις 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 
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μεταφορά.

Or. en

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να περιοριστεί η διοικητική επιβάρυνση των αυτοαπασχολουμένων, οι τελευταίοι 
μπορούν για τις αναφερόμενες στις περιπτώσεις  iv και v δραστηριότητες να υπολογίζουν ένα 
σταθερό, πάγιο χρόνο εργασίας. Οι δραστηριότητες της περίπτωσης ιιι, ήτοι η παροχή βοήθειας  
σε επιβάτες κατά την επιβίβαση και αποβίβασή τους από λεωφορεία, μπορούν να 
καταγράφονται από τον ψηφιακό ταχογράφο, και ως εκ τούτου δεν χρειάζεται να 
συμπεριλαμβάνονται στην καθορισμένη περίοδο εργασίας.  

Τροπολογία 33
Mathieu Grosch, Anne Jensen

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

διαγράφεται

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Το πρόβλημα των "ψευδο-"αυτοαπασχολούμενων οδηγών αποτελεί ζήτημα που μπορεί να 
ελέγχεται μόνο από τα κράτη μέλη. Χρειάζεται ρύθμιση σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης.
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Τροπολογία 34
Eva Lichtenberger

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 2 – στοιχείο δ α) (νέο) 
Οδηγία 2002/15/ΕΚ
Άρθρο 3 – στοιχείο η)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(δa) Το στοιχείο η) τροποποιείται ως 
εξής:
"(η) "νυκτερινή περίοδος": η περίοδος 
μεταξύ ώρας 22.00 και 06.00 π.μ.·"

Or. en

Αιτιολόγηση

Σε διάφορα κράτη μέλη η λήξη μιας ημέρας εργασίας για μετακινούμενους εργαζομένους 
καθορίζεται στις 22.00 και μια οκτάωρη νυκτερινή περίοδος αντιστοιχεί καλύτερα στον 
ανθρώπινο φυσιολογικό νυκτερινό ρυθμό.

Τροπολογία 35
Mathieu Grosch

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 2 – στοιχείο ε)
Οδηγία 2002/15/ΕΚ
Άρθρο 3 – στοιχείο άρθρο)

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.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο ήδη υπάρχων στην οδηγία 2002/15 για την οργάνωση του χρόνου εργασίας ορισμός της 
νυκτερινής περιόδου είναι πολύ σαφέστερος και δύναται να αποσοβήσει αποτελεσματικότερα τις 
καταχρήσεις από ό, τι ο ορισμός που προτείνεται με την πρόταση της Επιτροπής. 
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Τροπολογία 36
Saïd El Khadraoui

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5α) Το άρθρο 9, παράγραφος β) 
τροποποιείται ως εξής:

(β) με την επιφύλαξη των διατάξεων του 
Άρθρου 2(1), ο χρόνος εργασίας των 
μετακινούμενων εργαζομένων 
καταγράφεται.  Τα αρχεία φυλάσσονται 
τουλάχιστον επί δύο έτη μετά τη λήξη της 
καλυπτόμενης περιόδου. Οι εργοδότες 
είναι υπεύθυνοι για την καταγραφή του 
χρόνου εργασίας 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 καλύπτει μόνο τους εργαζομένους. Έχουν την υποχρέωση να καταγράφουν όλες 
τις δραστηριότητες που καλύπτονται από την παρούσα οδηγία.

Τροπολογία 37
Saïd El Khadraoui

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 5 β) (νέο) 
Οδηγία 2002/15/ΕΚ
Άρθρο 9 – παράγραφος γ) (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5β) Στο άρθρο 9 παρεμβάλλεται η 
ακόλουθη παράγραφος γ):
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(γ) ο χρόνος εργασίας των 
αυτοαπασχολουμένων οδηγών 
καταγράφεται σύμφωνα με τις διατάξεις 
των Άρθρων 14(2) και 15(3) του 
Κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3821/85.

Or. en

Αιτιολόγηση

 Οι δραστηριότητες του οδηγού, που σχετίζονται με την φόρτωση και εκφόρτωση και με την 
παροχή βοήθειας στους επιβάτες κατά την επιβίβαση και αποβίβασή τους από το όχημα, ήδη 
καταγράφονται από τον ταχογράφο ως "άλλες δραστηριότητες" στον τροποποιημένο Κανονισμό 
(ΕΟΚ) 3821/85, που προβλέπει επίσης ότι τα αρχεία αυτά φυλάσσονται επί 365 ημέρες. Για την 
εφαρμογή της οδηγίας και τον έλεγχο του χρόνου εργασίας των αυτοαπασχολουμένων οδηγών 
δεν είναι συνεπώς απαραίτητο να ζητείται από τους αυτοαπασχολούμενους οδηγούς να 
καταγράφουν τις ώρες εργασίας τους και να φυλάσσουν τα στοιχεία αυτά σε ξεχωριστό φύλλο. 
Τούτο θα δημιουργούσε περιττή διοικητική επιβάρυνση.

Τροπολογία 38
Saïd El Khadraoui

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 5 γ) (νέο) 
Οδηγία 2002/15/ΕΚ
Άρθρο -1 α) (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5γ) Παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο 
10α:
Άρθρο 10a:
Ευθύνη των επιχειρήσεων μεταφορών
Επιχειρήσεις, αποστολείς, μεταφορείς 
φορτίων, διοργανωτές ταξιδιών,  
εργολάβοι, υπεργολάβοι και γραφεία 
απασχόλησης οδηγών εξασφαλίζουν ότι 
τα άτομα που εκτελούν κινητές 
δραστηριότητες οδικών μεταφορών 
σέβονται πλήρως τις διατάξεις της 
παρούσας Οδηγίας.

Or. en



AM\803586EL.doc 15/16 PE438.445v01-00

EL

Αιτιολόγηση

Για λόγους συνοχής με το άρθρο 10 του Κανονισμού (ΕΚ) 561/2006, "ευθύνη των 
επιχειρήσεων μεταφορών", ολόκληρη η αλυσίδα μεταφορών πρέπει να έχει την ευθύνη για τη 
συμμόρφωση προς τις απαιτήσεις της Οδηγίας.  

Τροπολογία 39
Corien Wortmann-Kool

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 - παράγραφος 6 - σημείο 1
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, μη διακριτικής 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.

Or. en

Τροπολογία 40
Eva Lichtenberger

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1α) Τα κράτη μέλη καθιερώνουν, βάσει 
του Κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3821/85, την 
χρήση του ψηφιακού ταχογράφου επίσης 
για δραστηριότητες που σχετίζονται με το 
όχημα και έχουν σημασία για τις ώρες 
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εργασίας, όπως η φόρτωση και 
εκφόρτωση του οχήματος καθώς και 
άλλες δραστηριότητες.  

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο ψηφιακός ταχογράφος είναι αποτελεσματικό και έγκυρο εργαλείο ελέγχου όχι μόνο των 
ωρών οδήγησης και ανάπαυσης, της ταχύτητας κλπ., αλλά και των ωρών εργασίας και των 
δραστηριοτήτων του μετακινούμενου εργαζομένου που σχετίζονται με το όχημα. 


