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ΣΥΝΤΟΜΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 

Η πρόταση της Επιτροπής

Η οδηγία 2002/15/ΕΚ ρυθμίζει τον χρόνο εργασίας των ατόμων που εκτελούν κινητές 
δραστηριότητες οδικών μεταφορών. Η οδηγία αφορά κατ' αρχάς μετακινούμενους 
εργαζομένους που απασχολούνται από επιχειρήσεις αλλά, από τις 23 Μαρτίου 2009, θα 
αφορά επίσης και αυτοαπασχολούμενους οδηγούς, οι οποίοι είναι οι ίδιοι επιχειρηματίες. Οι 
διατάξεις της παρούσας οδηγίας σχετικά με τις ώρες εργασίας είναι συμπληρωματικές των 
διατάξεων σχετικά με τις ώρες εργασίας και τις περιόδους ανάπαυσης των εργαζομένων που 
εκτελούν κινητές δραστηριότητες οδικών μεταφορών, σύμφωνα με τον κανονισμό 561/2006 
(προηγουμένως 3820/85).

Η διάκριση μεταξύ μετακινούμενων εργαζομένων και αυτοαπασχολούμενων οδηγών έχει 
προκαλέσει προβλήματα στην πράξη λόγω της εμφάνισης των ψευδοαυτοαπασχολούμενων 
οδηγών. Πρόκειται για άτομα που τυπικά έχουν καταχωρηθεί ως αυτοαπασχολούμενοι 
επιχειρηματίες, αλλά ντε φάκτο εκτελούν τις δραστηριότητες αυτές για μία μόνο άλλη 
επιχείρηση.

Για να λύσει το πρόβλημα αυτό, η Επιτροπή προτείνει ο προσδιορισμός των 
"μετακινουμένων εργαζομένων" να καλύπτει τους "ψευδοαυτοαπασχολουμένους", 
προσδιορίζοντας τους μετακινούμενους εργαζομένους ως άτομα:
-που δεν είναι ελεύθερα να οργανώνουν τις εργασιακές τους δραστηριότητες,
-των οποίων το εισόδημα δεν εξαρτάται άμεσα από τα πραγματοποιούμενα κέρδη,
-που δεν έχουν τη δυνατότητα να έχουν εργασιακές σχέσεις με διάφορους πελάτες.
Η Επιτροπή καταλήγει στο συμπέρασμα ότι δεν αξίζει τον κόπο να συμπεριληφθούν στο 
πεδίο εφαρμογής της οδηγίας και οι όντως αυτοαπασχολούμενοι οδηγοί.

Δεύτερον, η Επιτροπή προτείνει άλλο προσδιορισμό την έννοιας "νυκτερινή εργασία".
Σύμφωνα με την οδηγία 2002/15, "νύχτα" σημαίνει χρονική περίοδο τουλάχιστον τεσσάρων 
ωρών, μεταξύ 00.00 και 07.00, όπως ορίζεται στην εθνική νομοθεσία. Ως "νυχτερινή 
εργασία" ορίζεται επί του παρόντος οιαδήποτε εργασία κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, 
ανεξάρτητα από το εάν η διάρκειά της είναι σύντομη ή μακρά. Η Επιτροπή προτείνει τώρα να 
ορισθεί εργασία ως νυχτερινή μόνο σε περίπτωση που η πραγματική εργασία έχει 
πραγματοποιηθεί για δύο ώρες τουλάχιστον κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου.

Τρίτον, η Επιτροπή προτείνει να παρεμβληθεί νέο άρθρο σχετικά με την επιβολή ρυθμίσεων.
Εν προκειμένω, θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι η επιβολή ρυθμίσεων για τις ώρες εργασίας 
πραγματοποιείται στην χώρα εγκατάστασης από το αρμόδιο σώμα επιθεωρητών που έχει εκεί 
τη βάση του, και όχι κατά τη διάρκεια οδικών ελέγχων, οι οποίοι μπορούν να 
πραγματοποιούνται και σε άλλα κράτη μέλη.

Θέση και τροπολογίες του συντάκτη 

Ο εισηγητής συμμερίζεται την άποψη της Επιτροπής ότι οι ψευδοαυτοαπασχολούμενοι 
αποτελούν πρόβλημα και πρέπει να τυγχάνουν μεταχείρισης ως υπάλληλοι με περιορισμούς 
στις ώρες εργασίας τους. Ο εισηγητής υποστηρίζει επίσης τον επακριβέστερο προσδιορισμό 
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του "εργαζομένου", ώστε να καλύπτει και τους ψευδοαυτοαπασχολούμενους. Επιπλέον ο 
εισηγητής είναι της άποψης ότι και οι αυτοαπασχολούμενοι πρέπει να εμπίπτουν στο πεδίο 
εφαρμογής της οδηγίας, αλλά ότι κατά την εφαρμογή της οδηγίας και τον έλεγχο της 
εφαρμογής της πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η ιδιαίτερη θέση των αυτοαπασχολουμένων. 

Το πρόβλημα έγκειται τελικά στο γεγονός ότι ο χρόνος εργασίας δεν εκτιμάται και ελέγχεται 
από όλους κατά τον ίδιο τρόπο, ενώ η εργασία πάντοτε επηρεάζει την κατάσταση κόπωσης 
του οδηγού είτε είναι εργαζόμενος είτε είναι αυτοαπασχολούμενος. Η βασική λύση του 
προβλήματος βρίσκεται στην εκπόνηση και επιβολή κανόνων για τον χρόνο εργασίας για 
όλους όσοι φέρουν την ευθύνη να μετακινούνται για επαγγελματικούς λόγους με φορτηγό 
αυτοκίνητο.

Δραστηριότητες αυτοαπασχολουμένων που χαρακτηρίζονται σαφώς ως εργασία, πρέπει, 
εκτός από τον έλεγχο που αφορά τον χρόνο οδήγησης και ανάπαυσης, να ελέγχονται επίσης 
από τις αρμόδιες υπηρεσίες επιθεώρησης. Η πλέον σαφής δραστηριότητα είναι η φόρτωση 
και εκφόρτωση. Εκτός αυτού, ο εισηγητής προτείνει να προστεθεί μια πάγια μονάδα χρόνου 
στον προς έλεγχο χρόνο εργασίας, η οποία να καλύπτει λοιπές δραστηριότητες που 
σχετίζονται άμεσα με τη συγκεκριμένη μεταφορά.

Ο εισηγητής ζητεί από την Επιτροπή να εξετάσει με ποιον τρόπο η διοικητική επιβάρυνση 
από την εφαρμογή της οδηγίας μπορεί να περιοριστεί στο ελάχιστο, μεταξύ άλλων χάρη στην 
χρησιμοποίηση εφαρμογών ευφυών συστημάτων μεταφορών (ITS).

Όσον αφορά την επιβολή των ρυθμίσεων, η ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ κρατών μελών 
πρέπει να βελτιωθεί και να απλοποιηθεί. Ο εισηγητής ζητεί από την Επιτροπή να εξετάσει 
κατά πόσο ενδείκνυνται για την επίτευξη του σκοπού αυτού οι εφαρμογές ΤΠΕ, που θα 
μπορούσαν εν τέλει να οδηγήσουν στη δημιουργία ευρωπαϊκού συστήματος ανταλλαγής 
δεδομένων. Ως παράδειγμα μπορεί να αναφερθεί το σύστημα πληροφόρησης της εσωτερικής 
αγοράς (ΙΜΙ) που χρησιμοποιείται για την εφαρμογή και τήρηση της νομοθεσίας που διέπει 
την εσωτερική αγορά. Κατ' αυτόν τον τρόπο ο χρόνος εργασίας θα μπορεί στο μέλλον να 
ελέγχεται επίσης κατά τη διάρκεια οδικών ελέγχων σε άλλο κράτος μέλος.

Ο εισηγητής υποστηρίζει περαιτέρω ότι πρέπει να καθοριστούν συγκεκριμένοι στόχοι για την 
τήρηση του χρόνου εργασίας. Τα κράτη μέλη πρέπει να διοργανώσουν σύστημα 
αποτελεσματικών και τακτικών ελέγχων, το οποίο θα καλύπτει κάθε χρόνο αντιπροσωπευτικό 
δείγμα όλων των ατόμων που εκτελούν κινητές δραστηριότητες οδικών μεταφορών Ο 
εισηγητής είναι επιπλέον της άποψης ότι τα αποτελέσματα αυτών των διοργανωμένων 
ελέγχων πρέπει να συγκεντρώνονται σε στατιστικές, τις οποίες τα κράτη μέλη διαβιβάζουν 
ανά διετία στην Επιτροπή.

Ο εισηγητής πιστεύει επίσης ότι η Επιτροπή οφείλει να εξετάσει κατά πόσο η κοινωνική 
νομοθεσία πρέπει να εφαρμόζεται σε όλες τις καταστάσεις των οδικών μεταφορών, δηλ. 
επίσης στα επαγγελματικά οχήματα βάρους κατωτέρου των 3,5 τόνων. Κατά την άποψη του 
εισηγητή, όμως, η απόφαση αυτή δεν πρέπει να ληφθεί με αφορμή τον παρόντα φάκελο.

Ο εισηγητής συμμερίζεται την άποψη της Επιτροπής όσον αφορά την τροποποίηση της 
έννοιας "νυκτερινή εργασία", αλλά προτείνει ταυτόχρονα να τροποποιηθεί ο προσδιορισμός 
της έννοιας "νυκτερινή περίοδος". Με τον προσδιορισμό της "νυκτερινής περιόδου" ως 
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ολόκληρης της περιόδου μεταξύ ώρας 00.00 και 06.00 π.μ. τίθεται τέρμα στις διαφορές που 
υφίστανται μεταξύ κρατών μελών, ενώ ταυτόχρονα διασφαλίζεται η επαρκής νυκτερινή 
ανάπαυση.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού καλεί την Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών 
Υποθέσεων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να ενσωματώσει στην έκθεσή της τις 
ακόλουθες τροπολογίες:

Τροπολογία 1

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.

διαγράφεται

Or. nl

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 2

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 12 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12a) Προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί η 
διοικητική επιβάρυνση από την εφαρμογή 
της οδηγίας, είναι ευκταίο να 
χρησιμοποιηθούν διάφορες εφαρμογές 
ευφυών συστημάτων μεταφορών (ITS).

Or. nl
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Τροπολογία 3

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 12 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12β) 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 κατά τη 
διάρκεια οδικών ελέγχων σε άλλο κράτος 
μέλος.

Or. nl

Τροπολογία 4

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 12 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12γ) Προκειμένου να βελτιωθεί 
περαιτέρω η οδική ασφάλεια, θα 
εξεταστεί κατά πόσο η κοινωνική 
νομοθεσία θα πρέπει μακροπρόθεσμα να 
εφαρμόζεται σε όλες τις καταστάσεις της 
οδικής κυκλοφορίας, επίσης δηλ. σε 
οχήματα επαγγελματικής χρήσεως 
βάρους κατωτέρου των 3,5 τόνων.

Or. nl

Τροπολογία 5

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 14 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Or. en

Τροπολογία 6

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – παράγραφος (1) – υποπαράγραφος α)
Οδηγία 2002/15/ΕΚ
΄Αρθρο 2 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) Η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από 
την ακόλουθη:

α) Η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από 
την ακόλουθη:

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, καθώς και στους 
αυτοαπασχολούμενους οδηγούς, όπως 
αυτοί ορίζονται στο άρθρο 3, στοιχείο ε).

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

Or. nl

Αιτιολόγηση

Το ωράριο εργασίας πρέπει να ισχύει για όλα τα άτομα που εκτελούν κινητές δραστηριότητες 
οδικών μεταφορών, ασχέτως εάν είναι εργαζόμενοι ή αυτοαπασχολούμενοι.
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Τροπολογία 7

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
΄Αρθρο 1 – παράγραφος (2) υποπαράγραφος 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:
στην περίπτωση των 
αυτοαπασχολουμένων οδηγών ισχύει ο 
ίδιος προσδιορισμός, όπου για τις 
περιπτώσεις 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. nl

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να περιοριστεί η διοικητική επιβάρυνση των αυτοαπασχολουμένων, οι τελευταίοι 
μπορούν για τις αναφερόμενες στις περιπτώσεις iii, iv και v δραστηριότητες να υπολογίζουν ένα 
σταθερό, πάγιο χρόνο εργασίας.

Τροπολογία 8

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – παράγραφος (2) – στοιχείο β)
Οδηγία 2002/15/ΕΚ
΄Αρθρο 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:

στον «μετακινούμενο εργαζόμενο» 
συμπεριλαμβάνεται κάθε πρόσωπο που δεν 

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

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, 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, 
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. nl

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να αποφευχθούν ασάφειες, αναφέρεται ρητά ότι γίνεται λόγος για μετακινούμενο 
εργαζόμενο ήδη από τη στιγμή που πληρείται ένας από τους αναφερόμενους περιορισμούς.

Τροπολογία 9

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – παράγραφος (2) – εδάφιο γ)
Οδηγία 2002/15/ΕΚ
Άρθρο 3 – στοιχείο δ)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) το στοιχείο ε) διαγράφεται. γ) το στοιχείο ε) τροποποιείται ως εξής:

"αυτοαπασχολούμενος οδηγός" : κάθε 
πρόσωπο, η κύρια επαγγελματική 
δραστηριότητα του οποίου συνίσταται 
στην εκτέλεση μισθωμένων ή 
αμειβομένων οδικών μεταφορών 
επιβατών ή εμπορευμάτων, κατά την 
έννοια της κοινοτικής νομοθεσίας, βάσει 
κοινοτικής αδείας ή άλλης 
επαγγελματικής αδείας για την 
πραγματοποίηση των μεταφορών αυτών, 
το οποίο έχει την ελευθερία να εργάζεται 
αυτόνομα και δεν συνδέεται με εργοδότη 
με σύμβαση εργασίας ή με οποιαδήποτε 
άλλη μορφή ιεραρχικής εργασιακής 
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σχέσης, το οποίο δεν εξαρτάται από 
έμμεσο εργοδότη, το οποίο είναι ελεύθερο 
να οργανώνει τον χώρο και χρόνο 
εργασίας του και τις σχετικές εργασιακές 
δραστηριότητες, το οποίο δεν 
υποχρεούται κατά την εκτέλεση της 
εργασίας του να δέχεται εντολές και 
οδηγίες από τρίτο, του οποίου το 
εισόδημα εξαρτάται άμεσα από τα 
πραγματοποιούμενα κέρδη και το οποίο 
είναι οικονομικώς και κοινωνικώς 
ανεξάρτητο από την εργασία που 
εκτελείται για και από επιχείρηση που 
ανήκει σε κάποιον άλλο· το οποίο δεν 
λαμβάνει τίποτα από τα εξής: περιοδική 
αμοιβή· πληρωμή σε είδος, όπως τροφή, 
στέγη ή μεταφορά· αναγνώριση 
δικαιωμάτων όπως ετήσιες διακοπές, το 
οποίο έχει τη δυνατότητα ατομικά ή 
μέσω συνεργασίας μεταξύ 
αυτοαπασχολούμενων οδηγών, να έχει 
εμπορικές σχέσεις με διάφορους πελάτες.

Or. xm

Αιτιολόγηση

Οι αυτοαπασχολούμενοι πρέπει να υπόκεινται στην παρούσα οδηγία και ο προσδιορισμός τους 
πρέπει να διευκρινιστεί.

Τροπολογία 10

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) το στοιχείο στ) αντικαθίσταται από το 
ακόλουθο κείμενο:
"στ) «εκτελών κινητές δραστηριότητες 
οδικών μεταφορών», κάθε 
μετακινούμενος εργαζόμενος που εκτελεί 
τέτοιες δραστηριότητες."

διαγράφεται



PA\799396EL.doc 11/16 PE430.999v00-01

EL

Or. nl

Αιτιολόγηση

Οι αυτοαπασχολούμενοι πρέπει να υπόκεινται στην παρούσα οδηγία.

Τροπολογία 11

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – παράγραφος (2) – εδάφιο δ)  α (νέο)
Οδηγία 2002/15/ΕΚ
΄Αρθρο 3 – στοιχείο η)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δα) το στοιχείο η) τροποποιείται ως εξής:
"η) η. "νυκτερινή περίοδος": η περίοδος 
μεταξύ ώρας 00.00 και 06.00 π.μ."

Or. nl

Αιτιολόγηση

Η σημερινή πρόταση προσφέρει στα κράτη μέλη τη δυνατότητα νε περιορίζουν στην πράξη τη 
νυκτερινή περίοδο, που πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστο ένα συνεχές τετράωρο, σε δύο ώρες, 
επειδή η Επιτροπή προσδιορίζει εκ νέου την "νυκτερινή εργασία" ως περίοδο τουλάχιστο δύω 
ωρών κατά τη διάρκεια της νύχτας. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε ελάχιστο χρόνο για νυχτερινή 
ανάπαυση. Το πρόβλημα μπορεί να λυθεί προσδιορίζοντας την νύκτα ως συνεχές εξάωρο.
Επιπλέον, αυτή η τροπολογία διαλύει τη σύγχυση η οποία υπάρχει επί του παρόντος μεταξύ των 
κρατών μελών σε ό ,τι αφορά τη διάρκεια της νύχτας.

Τροπολογία 12

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
΄Αρθρο 1 – παράγραφος 3 α (νέα)
Οδηγία 2002/15/ΕΚ
Άρθρο 4 – παράγραφος γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α) Στο άρθρο 4 προστίθεται η εξής νέα 
παράγραφος γ):
ο πάγιος χρόνος εργασίας που αναφέρεται 
στο άρθρο 3, στοιχείο α), σημείο 2 
ανέρχεται σε 1 ώρα εβδομαδιαίως.
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Or. nl

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να περιοριστεί η διοικητική επιβάρυνση των αυτοαπασχολουμένων, οι τελευταίοι 
μπορούν για τις αναφερόμενες στις περιπτώσεις iii, iv και v δραστηριότητες να υπολογίζουν ένα 
καθορισμένο, πάγιο χρόνο εργασίας. Αυτός ο χρόνος εργασίας καθορίζεται κατά μέσον όρο σε 
1 ώρα ανά εβδομάδα.

Τροπολογία 13

Πρόταση οδηγίας
΄Αρθρο 1 – παράγραφος (6) 
Οδηγία 2002/15/ΕΚ
Άρθρο 11 α  – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1a. 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 που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1.

Or. xm

Αιτιολόγηση

Κατ' αναλογία με τους ελέγχους του ωραρίου οδήγησης και ανάπαυσης, πρέπει να υπάρχει 
κοινό πλαίσιο που να καθορίζει πώς και πόσο συχνά διεξάγονται οι έλεγχοι του χρόνου 
εργασίας. Η έκδοση πράξεων κατ' εξουσιοδότηση σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης ΕΚ 
συνιστά κατάλληλο μέσο για την επίτευξη του σκοπού αυτού.

Τροπολογία 14

Πρόταση οδηγίας
΄Αρθρο 1 – παράγραφος (6) 
Οδηγία 2002/15/ΕΚ
Άρθρο 11 α – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Τα κράτη μέλη εκπονούν στατιστικές των 
αναφερομένων στην παράγραφο 1 
ελέγχων και αναφέρουν σχετικώς προς 
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τους ελέγχους. την Επιτροπή ανά διετία.

Or. nl

Αιτιολόγηση

Τα κράτη μέλη πρέπει να εκπονούν στατιστικές για την παρακολούθηση και τους ελέγχους που 
αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο του άρθρου 11α και να τις υποβάλλουν στην 
Επιτροπή.

Τροπολογία 15

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 11 – παράγραφος (9) (νέα)
Οδηγία 2002/15/ΕΚ
Άρθρο 12 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

9) Παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο 
12α:
Άρθρο 12a
Άσκηση της εξουσιοδότησης
1. Η εξουσία έκδοσης των πράξεων κατ΄ 
εξουσιοδότηση που αναφέρεται στο 
άρθρο 11(1α) ανατίθεται στην Επιτροπή 
για περίοδο 6 ετών από τη θέση σε ισχύ 
της παρούσας οδηγίας. Η Επιτροπή θα 
υποβάλει έκθεση σχετικά με τις 
εξουσιοδοτήσεις το αργότερο 6 μήνες 
πριν από τη λήξη της εξαετούς περιόδου.
2. Μόλις εκδώσει πράξη κατ' 
εξουσιοδότηση, η Επιτροπή την 
κοινοποιεί ταυτόχρονα στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο.
3. Η εξουσία έκδοσης πράξεων κατ' 
εξουσιοδότηση ανατίθεται στην 
Επιτροπή υπό τους όρους που 
προβλέπονται στα άρθρα 12β και 12γ.

Or. xm
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Τροπολογία 16

Πρόταση οδηγίας
΄Αρθρο 1 – παράγραφος (10) (νέα)
Οδηγία 2002/15/ΕΚ
Άρθρο 12 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

10) Παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο 
12β:
Άρθρο 12β
Ανάκληση της εξουσιοδότησης
1. Η ανάθεση εξουσίας που αναφέρεται 
στο άρθρο 11(1α) μπορεί να ανακαλείται 
από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το 
Συμβούλιο.
2. Το θεσμικό όργανο που έχει κινήσει 
εσωτερική διαδικασία για να αποφασιστεί 
εάν θα ανακληθεί η ανάθεση εξουσίας θα 
προσπαθήσει να ενημερώσει το άλλο 
θεσμικό όργανο και την Επιτροπή 
αναφέροντας τις ανατεθείσες εξουσίες 
που θα μπορούσαν να ανακληθούν.
3. Η απόφαση της ανάκλησης αναφέρει 
τους λόγους της ανάκλησης και 
περατώνει την ανάθεση των εξουσιών 
που προσδιορίζονται στην εν λόγω 
απόφαση. Η απόφαση έχει άμεση ισχύ ή 
τίθεται σε ισχύ σε μεταγενέστερη 
ημερομηνία που καθορίζεται στην
απόφαση. Δεν θίγει το κύρος των κατ'
εξουσιοδότηση πράξεων που είναι ήδη σε 
ισχύ. Η απόφαση δημοσιεύεται στην 
Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης.

Or. xm
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Τροπολογία 17

Πρόταση οδηγίας
΄Αρθρο 1 – παράγραφος (11) (νέα)
Οδηγία 2002/15/ΕΚ
Άρθρο 12 γ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

11) Παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο 
12γ:
Άρθρο 12γ
Διατύπωση αντιρρήσεων για κατ'
εξουσιοδότηση πράξεις
1. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το 
Συμβούλιο μπορούν να διατυπώσουν 
αντιρρήσεις για κατ' εξουσιοδότηση 
πράξη εντός 3 μηνών από την 
ημερομηνία κοινοποίησης. Κατόπιν 
πρωτοβουλίας του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου η εν λόγω 
περίοδος μπορεί να παραταθεί κατά ένα 
μήνα.
2. Εάν, κατά τη λήξη της περιόδου αυτής, 
δεν έχουν διατυπωθεί αντιρρήσεις ούτε 
από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ούτε από 
το Συμβούλιο σχετικά με την κατ'
εξουσιοδότηση πράξη, η εν λόγω πράξη 
δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα 
και τίθεται σε ισχύ κατά την 
αναφερόμενη εκεί ημερομηνία.
3. Εάν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το 
Συμβούλιο προβάλουν αντιρρήσεις για 
κατ' εξουσιοδότηση πράξη, η εν λόγω 
πράξη δεν τίθεται σε ισχύ. Το θεσμικό 
όργανο που προβάλλει αντιρρήσεις 
εκθέτει τους λόγους για τους οποίους 
αντιτίθεται στην κατ' εξουσιοδότηση 
πράξη.

Or. xm
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Τροπολογία 18

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος (12) (νέα)
Οδηγία 2002/15/ΕΚ
Άρθρο 12 δ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12) Παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο 
12δ:
Άρθρο 12δ
Η Επιτροπή υποβάλλει δύο χρόνια μετά 
από τη θέση σε ισχύ της παρούσας
οδηγίας έκθεση και ενδεχομένως 
νομοθετικές προτάσεις σχετικά με τα 
ακόλουθα θέματα, που σχετίζονται με 
τον χρόνο εργασίας των μετακινούμενων 
εργαζομένων:
1. τον περιορισμό της διοικητικής 
επιβάρυνσης κατά την εκτέλεση της 
παρούσας οδηγίας και τη σχετική
εφαρμογή ευφυών συστημάτων 
μεταφορών (ITS),
2. την ανάπτυξη ευρωπαϊκού 
συστήματος ανταλλαγής πληροφοριών 
για τα δεδομένα που αφορούν τον χρόνο 
εργασίας,
3. την επέκταση της εφαρμογής της 
κοινωνικής νομοθεσίας σε οχήματα 
επαγγελματικής χρήσεως βάρους 
κατωτέρου των 3,5 τόνων.

Or. nl


