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Οι οδικές μεταφορές: διεθνείς μεταφορές και ενδομεταφορές

Μετά από την έγκριση διαφόρων ευρωπαϊκών νομοθετικών πράξεων, τόσο οι διεθνείς οδικές
μεταφορές όσο και οι εμπορευματικές και επιβατικές ενδομεταφορές έχουν ελευθερωθεί
σταδιακά.

Νομική βάση

Τίτλος VI της Συνθήκης της Λισαβόνας, ιδίως το άρθρο 91 ΣλΕΕ.

Στόχοι

Δημιουργία μιας ελευθερωμένης αγοράς οδικών μεταφορών, διασφαλίζοντας την πρόσβαση
στο επάγγελμα μέσω της εξάλειψης όλων των περιορισμών που αφορούν τον μεταφορέα, λόγω
της υπηκοότητάς του ή του τόπου εγκατάστασής του σε κράτος μέλος άλλο από εκείνο όπου
παρέχεται η υπηρεσία.

Επιτεύγματα

Α. Οδικές μεταφορές
1. Πρόσβαση στην αγορά των εμπορευματικών μεταφορών (και στο επάγγελμα)
Μετά από την προσφυγή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου επί παραλείψει, το Δικαστήριο,
στην απόφασή του της 22ας Μαΐου 1985 (61983CJ0013), καταδίκασε το Συμβούλιο διότι
δεν εκπόνησε ρυθμίσεις, πριν από τη λήξη της μεταβατικής περιόδου, η οποία προβλέπεται
από τη Συνθήκη της Ρώμης (31 Δεκεμβρίου 1969), στους ακόλουθους τομείς: (α) ελεύθερη
παροχή υπηρεσιών στον τομέα των διεθνών μεταφορών και (β) πρόσβαση των μεταφορικών
επιχειρήσεων με έδρα άλλο κράτος μέλος στις εθνικές μεταφορές των άλλων κρατών μελών. Ως
προς τα δύο αυτά σημεία η ΕΕ έχει σχεδόν κατορθώσει να καλύψει τα κενά που διαπιστώθηκαν
από το Δικαστήριο μέσω της νομοθεσίας της σε μια περίοδο 25 ετών.
α Διεθνείς οδικές εμπορευματικές μεταφορές για λογαριασμό τρίτων
Ο κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 881/92 της 26ης Μαρτίου 1992 ενοποίησε την υφιστάμενη
νομοθεσία σχετικά με τις διασυνοριακές μεταφορές μεταξύ των κρατών μελών και καθιέρωσε
το καθεστώς των κοινοτικών αδειών που χορηγούνται στους μεταφορείς εμπορευμάτων. Οι
κανόνες αυτοί αφορούν τις μεταφορές οι οποίες έχουν ως σημείο αναχώρησης ή προορισμού
το έδαφος κράτους μέλους ή διέρχονται από το έδαφος ενός ή περισσοτέρων κρατών μελών.
Για τις διαδρομές που συνδέουν ένα κράτος μέλος με τρίτη χώρα, το καθεστώς εφαρμόζεται
επίσης όταν υφίσταται συμφωνία μεταξύ της ΕΕ και της τρίτης χώρας. Ενώ μέχρι τότε οι
μεταφορές μεταξύ δύο κρατών μελών ήταν δυνατές μόνο βάσει διμερών συμφωνιών και
υπέκειντο επιπλέον σε περιορισμούς, ο εν λόγω κανονισμός κατήργησε όλους τους ποσοτικούς
περιορισμούς (ποσοστώσεις) και τις διμερείς άδειες από 1ης Ιανουαρίου 1993. Έκτοτε οι
διεθνείς εμπορευματικές μεταφορές εντός της Ένωσης είναι περίπου ελεύθερες εφόσον η
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πρόσβαση στην αγορά δεν υπόκειται πλέον παρά μόνο σε ποιοτικές απαιτήσεις για την
έκδοση κοινοτικής άδειας, η οποία χορηγείται στις εταιρείες μεταφορών από το κράτος
μέλος εγκατάστασης και πρέπει να αναγνωρίζεται από όλα τα υπόλοιπα κράτη μέλη (χώρες
υποδοχής). Η ισχύς της κοινοτικής άδειας έχει επεκταθεί σε όλα τα κράτη μέλη του Ευρωπαϊκού
Οικονομικού Χώρου.
Με τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3916/90 της 21ης Δεκεμβρίου 1990 θεσπίστηκε, ωστόσο, ένας
κοινοτικός μηχανισμός διασφάλισης σε περίπτωση κρίσεων που αντιστοιχεί σε συνοδευτικό
μέτρο πλήρους αναστολής του συστήματος ποσοστώσεων στην Ένωση.
Η οδηγία του Συμβουλίου 96/26/ΕΚ καθόρισε τρία ποιοτικά κριτήρια για την πρόσβαση
στο επάγγελμα του μεταφορέα εμπορευμάτων: αξιοπιστία, οικονομική επιφάνεια και
επαγγελματική επάρκεια. Η οδηγία αυτή καταργήθηκε με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ.1071/2009
της 21ης Οκτωβρίου 2009 (βλ. παρακάτω), ο οποίος προσέθεσε στις τρείς προαναφερθείσες
προϋποθέσεις μια τέταρτη: τη σταθερή και πραγματική εγκατάσταση σ' ένα κράτος μέλος.
Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 484/2002 της 1ης Μαρτίου 2002 θέσπισε την καθιέρωση της
βεβαίωσης οδηγού για όλους τους υπηκόους τρίτων χωρών οι οποίοι εκτελούν μεταφορές
για λογαριασμό τρίτου που καλύπτεται από κοινοτική άδεια. Το έγγραφο αυτό, που αφορά
τόσο τις διεθνείς μεταφορές όσο και τις ενδομεταφορές, πιστοποιεί ότι ο οδηγός απασχολείται
από την επιχείρηση μεταφορών σύμφωνα με τις νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις που
διέπουν την εργασία και την επαγγελματική εκπαίδευση και οι οποίες ισχύουν στο κράτος μέλος
εγκατάστασης. Το μέτρο αυτό έχει ως σκοπό να παρεμποδίσει μια κατάσταση κατά την οποία
οδηγοί που δεν είναι υπήκοοι της ΕΕ απασχολούνται παράνομα, υπό επισφαλείς συνθήκες και
αμείβονται ανεπαρκώς, γεγονός που έχει δυσμενείς συνέπειες τόσο για τον ανταγωνισμό όσο
και για την οδική ασφάλεια.
Τέλος, η διασυνοριακή μίσθωση οχημάτων χωρίς οδηγό για τις οδικές εμπορευματικές
μεταφορές ρυθμίζεται από την οδηγία 2006/1/ΕΚ της 18ης Ιανουαρίου 2006.
β Ενδομεταφορές
Ο κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 3118/93 του Συμβουλίου της 25ης Οκτωβρίου 1993 θεσπίστηκε για
να καλύψει τις χερσαίες ενδομεταφορές (καμποτάζ), δηλαδή την παροχή υπηρεσιών μεταφορών
εντός ενός κράτους μέλους από επιχείρηση μεταφορών εγκατεστημένη σε άλλο κράτος μέλος.
Στην πράξη πρόκειται για τις υπηρεσίες που παρέχουν σε ένα κράτος μέλος μεταφορείς μη
εγκατεστημένοι σε αυτό, οι οποίοι, στο πλαίσιο μιας διεθνούς μεταφοράς, βρίσκονται σε χώρα
υποδοχής και προτιμούν, αντί να επιστρέψουν χωρίς φορτίο, να εκτελέσουν μια επιπλέον
μεταφορά στην χώρα αυτή πριν να φτάσουν στα σύνορα. Ο κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 3118/93
δίνει τη δυνατότητα στις επιχειρήσεις που διαθέτουν κοινοτική άδεια η οποία έχει εκδοθεί από
κράτος μέλος να παρέχουν υπηρεσίες οδικών εμπορευματικών μεταφορών σε άλλο κράτος
μέλος υπό την προϋπόθεση ότι οι υπηρεσίες αυτές παρέχονται σε προσωρινή βάση. Από τις
30 Ιουνίου 1998, ωστόσο, η πλήρης ελευθέρωση της δραστηριότητας των ενδομεταφορών έχει
παραμείνει μέτρο προσωρινού χαρακτήρα καθώς επιτρέπει στα κράτη μέλη να ζητήσουν από
την Επιτροπή την έγκριση ρήτρας διασφάλισης σε περίπτωση σοβαρής διαταραχής της αγοράς
λόγω των ενδομεταφορών.
Μετά από την προσπάθεια που κατέβαλε η Επιτροπή να διευκρινίσει τον προσωρινό
χαρακτήρα των ενδομεταφορών μέσω ερμηνευτικής ανακοίνωσης (της 26ης Ιανουαρίου 2005),
ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ.1072/2009 της 21ης Οκτωβρίου 2009 (άρθρο 8, παράγραφος 2) δεν
αναφέρεται πλέον σε γενικές ενδομεταφορές, αλλά εισάγει την περισσότερο περιοριστική
έννοια των διαδοχικών ενδομεταφορών (προβλέποντας κατ' ανώτατο όριο τρεις ενδομεταφορές
που επιτρέπονται εντός επτά ημερών στους μεταφορείς αφού εκτελέσουν διεθνή μεταφορά
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με προορισμό το κράτος μέλος υποδοχής της ενδομεταφοράς). Οι διατάξεις σχετικά με τις
ενδομεταφορές εφαρμόζονται από την 14η Μαΐου 2010.
γ Η δέσμη μέτρων για τις οδικές μεταφορές της 21ης Οκτωβρίου 2009
Σταδιακά, η Ευρωπαϊκή Ένωση δημιούργησε τις προϋποθέσεις για τη θέσπιση μιας
ελευθερωμένης εσωτερικής αγοράς οδικών μεταφορών. Ωστόσο, για τη διαμόρφωση
δίκαιων συνθηκών ανταγωνισμού αναγκάστηκε να εναρμονίσει τις κοινωνικές, τεχνικές και
φορολογικές προϋποθέσεις (βλ. επόμενα δελτία).
Στο πλαίσιο της δέσμης μέτρων για τις οδικές μεταφορές, που εγκρίθηκε τον Οκτώβριο του
2009 κατόπιν συμβιβασμού μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και
αποτελείται από τους τρεις κανονισμούς (ΕΚ) αριθ. 1071/2009, (ΕΚ) αριθ. 1072/2009 και (ΕΚ)
αριθ. 1073/2009, οι οποίοι εφαρμόζονται πλήρως από της 4ης Δεκεμβρίου 2011, οι νέοι κανόνες
που θεσπίστηκαν ισχύουν τόσο για τις διεθνείς εμπορευματικές μεταφορές όσο και για τις
ενδομεταφορές. Η νέα νομοθετική δέσμη μέτρων προβλέπει μεταξύ άλλων:
— απλοποιημένο και τυποποιημένο υπόδειγμα της κοινοτικής άδειας (για τον νέο όρο που

αφορά την εγκατάσταση, βλ. ανωτέρω σημείο 1α)·

— τον ορισμό διαχειριστή μεταφορών ο οποίος πρέπει να διευθύνει αποτελεσματικά και
συνεχώς τις μεταφορικές δραστηριότητες της επιχείρησης, να έχει πραγματική σχέση με
την επιχείρηση (δηλαδή να είναι υπάλληλος, διευθυντής ή ιδιοκτήτης) και να διαμένει
στην ΕΕ·

— την ενίσχυση των διαδικασιών ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των κρατών μελών
σχετικά με παραβάσεις εκ μέρους μεταφορικών επιχειρήσεων, καθώς και την υποχρέωση
του κράτους μέλους που εκδίδει την κοινοτική άδεια να λάβει μέτρα κατά της επιχείρησης
μεταφορών που διέπραξε παράβαση σε άλλο κράτος μέλος. Προβλέπεται επίσης η
δυνατότητα αφαίρεσης κοινοτικών αδειών, επικυρωμένων αντιγράφων ή βεβαιώσεων
οδηγού·

— σαφή και εύκολα εφαρμόσιμο ορισμό του προσωρινού χαρακτήρα των πράξεων
ενδομεταφοράς (βλ. ανωτέρω σημείο 1β).

Ειδικότερα, ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1071/2009 αποβλέπει στη θέσπιση αυστηρότερων
κανόνων για την πρόσβαση στο επάγγελμα του οδικού μεταφορέα εμπορευμάτων και στον
εκσυγχρονισμό της εικόνας του τομέα των οδικών μεταφορών. Εξάλλου, ο κανονισμός
(ΕΚ) αριθ. 1072/2009 ενοποιεί και εναρμονίζει περισσότερο τους κανόνες στον τομέα των
ενδομεταφορών. Προπαντός εξάλειψε τη νομική αβεβαιότητα για τους οδικούς μεταφορείς με
τη συγχώνευση των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 881/92 και αριθ. 3118/93 και την κατάργηση
της οδηγίας 2006/94/ΕΚ (για ορισμένες οδικές εμπορευματικές μεταφορές). Για τον κανονισμό
(ΕΚ) αριθ.1073/2009, βλ. κατωτέρω σημείο 2γ.
2. Σταδιακή ελευθέρωση των μεταφορών επιβατών
α Διεθνείς οδικές μεταφορές επιβατών με πούλμαν και λεωφορεία
Το άνοιγμα της αγοράς στον τομέα των μεταφορών επιβατών προχώρησε με βραδύτερους
ρυθμούς απ' ό,τι στον τομέα των οδικών μεταφορών εμπορευμάτων.
Ο κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 684/92 της 16ης Μαρτίου 1992 συνέβαλε στο άνοιγμα της
αγοράς των διεθνών μεταφορών επιβατών με πούλμαν και λεωφορεία. Επέτρεψε σε όλες
τις επιχειρήσεις μεταφορών της Ένωσης να πραγματοποιούν τακτικές υπηρεσίες μεταφορών
(με καθορισμένη συχνότητα και με συγκεκριμένες διαδρομές και προκαθορισμένα σημεία
στάσης) ή έκτακτες γραμμές (για τη μεταφορά ομάδων επιβατών που έχουν συσταθεί κατόπιν
πρωτοβουλίας ενός εντολέα ή του ίδιου του μεταφορέα) μεταξύ των κρατών μελών για τη
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μεταφορά άνω των εννέα ατόμων (του οδηγού συμπεριλαμβανομένου). Ο κανονισμός αυτός
συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 11/98 της 11ης Δεκεμβρίου
1997, με τον οποίο καθιερώνεται κοινοτική άδεια που χορηγείται από τις αρμόδιες αρχές του
κράτους μέλους εγκατάστασης στις επιχειρήσεις που εκτελούν μεταφορές επιβατών με πούλμαν
και λεωφορεία για λογαριασμό τρίτων. Οι επιχειρήσεις μεταφορών πρέπει να μπορούν να
επιδεικνύουν ανά πάσα στιγμή την κοινοτική άδεια ως απόδειξη του δικαιώματός τους να
παρέχουν μεταφορικές υπηρεσίες στη χώρα καταγωγής τους. Οι τακτικές διεθνείς υπηρεσίες
μεταφορών πρέπει επιπλέον να καλύπτονται από άδεια που έχει εκδοθεί προηγουμένως στο
όνομα του μεταφορέα.
β Ενδομεταφορές
Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 12/98 της 11ης Δεκεμβρίου 1997 επέτρεψε τις ενδομεταφορές για το
σύνολο των έκτακτων γραμμών, για τις ειδικές τακτικές γραμμές (για καθορισμένες κατηγορίες
επιβατών), εφόσον καλύπτονται από σύμβαση που συνάπτεται μεταξύ του διοργανωτή και
του μεταφορέα (για παράδειγμα, μεταφορά εργαζομένων ή μαθητών), καθώς και για τακτικές
γραμμές μεταφοράς, εφόσον οι ενδομεταφορές πραγματοποιούνται στο πλαίσιο μιας διεθνούς
τακτικής γραμμής (και όχι στο τέλος της διαδρομής). Όπως και στον τομέα των εμπορευματικών
ενδομεταφορών, οι ενδομεταφορές επιβατών πραγματοποιούνται σε προσωρινή βάση.
Το άνοιγμα της αγοράς δεν αφορά προς το παρόν τις εξής περιπτώσεις στις οποίες οι
αρμόδιες αρχές κράτους μέλους μπορούν να μην επιτρέψουν σε μεταφορείς που δεν είναι
εγκατεστημένοι σε αυτό να εκτελούν επιβατικές ενδομεταφορές: τις τακτικές εθνικές γραμμές
που εκτελούνται ανεξάρτητα από την ύπαρξη διεθνούς μεταφορικής γραμμής, καθώς και
τις αστικές, προαστιακές και περιφερειακές γραμμές (ακόμα και στο πλαίσιο μιας διεθνούς
μεταφοράς).
γ Η δέσμη μέτρων για τις οδικές μεταφορές της 21ης Οκτωβρίου 2009 (βλ. ανωτέρω
σημείο 1γ)
Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1073/2009 θεσπίζει κοινούς κανόνες πρόσβασης στη διεθνή αγορά
μεταφορών επιβατών με πούλμαν και λεωφορεία. Με την αναθεώρηση και ενοποίηση
του προηγούμενου νομοθετικού πλαισίου (κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 684/92 για τις διεθνείς
επιβατικές μεταφορές και κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 12/98 για τις ενδομεταφορές στον ίδιο
τομέα, τους οποίους ο εν λόγω κανονισμός αντικαθιστά) αποσαφηνίζεται το πεδίο εφαρμογής
και απλοποιούνται οι διαδικασίες. Ειδικότερα, έχοντας επιβεβαιώσει την αρχή της ελεύθερης
παροχής υπηρεσιών, υπό τους ίδιους όρους που ήδη αναφέρονται στον κανονισμό (ΕΟΚ)
αριθ. 684/92, καθορίζει: τις προϋποθέσεις για την έκδοση και την ανάκληση κοινοτικών
αδειών, τη διάρκεια ισχύος και τις μορφές χρήσης και υποβολής, τόσο της άδειας όσο και των
επικυρωμένων αντίγραφων.
Στο πλαίσιο αυτό επιτρέπονται επίσης οι ενδομεταφορές επιβατών, όπως και στην περίπτωση
των εμπορευματικών μεταφορών, υπό τον όρο ότι οι ενδομεταφορές δεν αποτελούν τον κύριο
σκοπό της υπηρεσίας μεταφορών· οι ενδομεταφορές, επομένως, πρέπει να πραγματοποιούνται
μετά από μια διεθνή τακτική γραμμή.

Ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Στον τομέα των οδικών μεταφορών το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, σε πολλά ψηφίσματα και
εκθέσεις του, ζήτησε και στήριξε το σταδιακό άνοιγμα των αγορών οδικών μεταφορών
εμπορευμάτων και επιβατών. Ταυτόχρονα όμως επεσήμαινε πάντοτε την ανάγκη να
διασφαλίζονται παράλληλα η ελευθέρωση και η εναρμόνιση, καθώς και οι κοινωνικές πτυχές
και η ασφάλεια των μεταφορών.
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Όσον αφορά τις εμπορευματικές ενδομεταφορές, ειδικότερα, το ΕΚ υποστήριξε μια αυξημένη
ελευθέρωση, προκειμένου να μειωθεί η συχνότητα των διαδρομών που διανύουν τα φορτηγά
χωρίς φορτίο (βλ. την παράγραφο 18 του ψηφίσματος του ΕΚ της 6ης Ιουλίου 2010, σχετικά
με ένα αειφόρο μέλλον για τις μεταφορές). Εξάλλου διευκρίνισε ότι η Επιτροπή θα πρέπει
να εκπονήσει έκθεση, πριν από το τέλος του 2013, σχετικά με την κατάσταση της κοινοτικής
αγοράς οδικών μεταφορών για να αξιολογήσει, μεταξύ άλλων, κατά πόσον έχει σημειωθεί
πρόοδος όσον αφορά την εναρμόνιση των κανόνων, ειδικότερα στον τομέα της κοινωνικής
νομοθεσίας και στον τομέα της ασφάλειας, ούτως ώστε να μπορεί να εξετασθεί το ενδεχόμενο
μεγαλύτερου ανοίγματος των εγχώριων αγορών οδικών μεταφορών καθώς και της άρσης των
περιορισμών στις ενδομεταφορές (βλ. την παράγραφο 29, 5η παύλα του ψηφίσματος του ΕΚ
της 15ης Δεκεμβρίου 2011, σχετικά με τον οδικό χάρτη για έναν Ενιαίο Ευρωπαϊκό Χώρο
Μεταφορών — Για ένα ανταγωνιστικό και ενεργειακά αποδοτικό σύστημα μεταφορών).
Υπό το πρίσμα αυτό, η Επιτροπή πραγματοποίησε το πρώτο βήμα με τη δημοσίευση, τον Ιούνιο
του 2012, της έκθεσης της ομάδας υψηλού επιπέδου που συνιστά το σταδιακό άνοιγμα της
ευρωπαϊκής αγοράς των οδικών εμπορευματικών μεταφορών. Ειδικότερα, η ομάδα συνιστά
την καθιέρωση δύο διαφορετικών τύπων ενδομεταφορών: ο πρώτος περιορίζεται σε σύντομη
περίοδο και συνδέεται με διεθνή διαδρομή· ο δεύτερος δεν συνδέεται με υφιστάμενη διεθνή
διαδρομή, υπόκειται όμως σε διαδικασία καταχώρισης για να διασφαλίζεται ότι για τον
ενδιαφερόμενο οδηγό εφαρμόζεται το εργατικό δίκαιο που ισχύει στη χώρα υποδοχής.
Τέλος, τον Απρίλιο του 2014 η Επιτροπή δημοσίευσε την έκθεση σχετικά με την κατάσταση
της αγοράς οδικών μεταφορών της Ένωσης (COM(2014)222 τελικό). Πρόκειται για την έκθεση
που είχε ζητήσει το ΕΚ στο ψήφισμά του P7_TA(2011)0584 της 15ης Δεκεμβρίου 2011 (βλ.
ανωτέρω). Η Επιτροπή ανακοινώνει σε αυτήν την έκθεση την αναθεώρηση των κανονισμών
(ΕΚ) αριθ. 1071/2009 και (ΕΚ) αριθ. 1072/2009 στο πλαίσιο του προγράμματος REFIT
(ανακοίνωση του Δεκεμβρίου 2012 με τίτλο «Καταλληλότητα του κανονιστικού πλαισίου
της ΕΕ»). Η αναθεώρηση αποσκοπεί περισσότερο στην απλοποίηση και αποσαφήνιση των
ισχυουσών ρυθμίσεων παρά στο περαιτέρω άνοιγμα της αγοράς. Ειδικότερα, η Επιτροπή
υπογραμμίζει την ανάγκη διευκρίνισης «του ορισμού του σταθερού και αποτελεσματικού
τόπου εγκατάστασης που περιέχει ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1071/2009 και του ορισμού των
ενδομεταφορών που περιέχει ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1072/2009». Επιμένει επίσης στην
εφαρμογή των εν λόγω κανονισμών μέσω πρόσθετων κανονιστικών διατάξεων σχετικά με τη
συχνότητα και τον τρόπο διενέργειας των ελέγχων με την αξιοποίηση της νέας γενιάς ψηφιακών
ταχογράφων (σημείο 4.3 της ανακοίνωσης).
Με τη σειρά του, το Κοινοβούλιο, στο ψήφισμά του της 9ης Σεπτεμβρίου 2015 σχετικά με την
υλοποίηση της Λευκής Βίβλου, ζήτησε, μεταξύ άλλων, την καλύτερη εφαρμογή και, εφόσον
χρειάζεται, διασάφηση ή αναθεώρηση των κοινών κανόνων πρόσβασης στην αγορά διεθνών
οδικών εμπορευματικών μεταφορών (κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1072/2009). Απηύθυνε λοιπόν
παράκληση στην Επιτροπή να λάβει μέτρα κατά των παράνομων πρακτικών που οδηγούν σε
αθέμιτο ανταγωνισμό και ενθαρρύνουν το κοινωνικό ντάμπιγκ. Ως προς αυτό, το ΕΚ συνιστά
τη θέσπιση κοινωνικού κώδικα για την αντιμετώπιση του προβλήματος της συγκεκαλυμμένης
αυτοαπασχόλησης, ούτως ώστε να λαμβάνεται καλύτερα υπόψη η ιδιαιτερότητα των
εργαζομένων του τομέα των διεθνών οδικών μεταφορών και να διασφαλίζονται ίσοι όροι
ανταγωνισμού.
Christina Ratcliff
03/2017

http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=P7_TA(2011)0584
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