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21.6.2018 A8-0206/115 

Τροπολογία  115 

Marita Ulvskog 

εξ ονόματος της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 

 

Έκθεση A8-0206/2018 

Merja Kyllönen 

Οι απαιτήσεις επιβολής και η θέσπιση ειδικών κανόνων για την απόσπαση οδηγών στον 

τομέα των οδικών μεταφορών 

COM(2017)0278 – C8-0170/2017 – 2017/0121(COD) 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 11 

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(11) Προκειμένου να διασφαλιστεί η 

αποτελεσματική και αναλογική εφαρμογή 

της οδηγίας 96/71/ΕΚ στον τομέα των 

οδικών μεταφορών, είναι απαραίτητο να 

θεσπιστούν ειδικοί τομεακοί κανόνες που 

να αντικατοπτρίζουν την ιδιαιτερότητα του 

υψηλού βαθμού κινητικότητας εργατικού 

δυναμικού στον τομέα των οδικών 

μεταφορών και να παρέχουν ισορροπία 

ανάμεσα στην κοινωνική προστασία των 

οδηγών και στην ελευθερία των 

μεταφορέων για παροχή διασυνοριακών 

υπηρεσιών. 

(11) Προκειμένου να διασφαλιστεί η 

αποτελεσματική και αναλογική εφαρμογή 

της οδηγίας 96/71/ΕΚ στον τομέα των 

οδικών μεταφορών, είναι απαραίτητο να 

θεσπιστούν ειδικοί τομεακοί κανόνες που 

να αντικατοπτρίζουν την ιδιαιτερότητα του 

υψηλού βαθμού κινητικότητας εργατικού 

δυναμικού στον τομέα των οδικών 

μεταφορών και να παρέχουν ισορροπία 

ανάμεσα στην κοινωνική προστασία των 

οδηγών και στην ελευθερία των 

μεταφορέων για παροχή διασυνοριακών 

υπηρεσιών, και να ενισχυθεί η επιβολή 

των κανόνων αυτών. 

Or. en 



 

AM\1157246EL.docx  PE621.702v01-00 

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

 

21.6.2018 A8-0206/116 

Τροπολογία  116 

Marita Ulvskog 

εξ ονόματος της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 

 

Έκθεση A8-0206/2018 

Merja Kyllönen 

Οι απαιτήσεις επιβολής και η θέσπιση ειδικών κανόνων για την απόσπαση οδηγών στον 

τομέα των οδικών μεταφορών 

COM(2017)0278 – C8-0170/2017 – 2017/0121(COD) 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 12 

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(12) Αυτά τα ισόρροπα κριτήρια θα 

πρέπει να βασίζονται στην έννοια του 

επαρκούς δεσμού του οδηγού με το 

έδαφος του κράτους μέλους υποδοχής. Ως 

εκ τούτου, θα πρέπει να καθοριστεί 

χρονικό όριο πέρα από το οποίο θα ισχύει 

η ελάχιστη αμοιβή και η ελάχιστη ετήσια 

άδεια μετ’ αποδοχών του κράτους μέλους 

υποδοχής σε περίπτωση διεθνών 

μεταφορών. Αυτό το χρονικό όριο δεν θα 

πρέπει να ισχύει για τις ενδομεταφορές, 

όπως ορίζονται με τους κανονισμούς 

1072/200918 και 1073/200919 εφόσον το 

σύνολο της μεταφοράς λαμβάνει χώρα σε 

κράτος μέλος υποδοχής. Κατά συνέπεια, η 

ελάχιστη αμοιβή και η ελάχιστη ετήσια 

άδεια μετ’ αποδοχών του κράτους μέλους 

υποδοχής θα πρέπει να ισχύουν για τις 

ενδομεταφορές ανεξάρτητα από τη 

συχνότητα και διάρκεια των μεταφορών 

που εκτελούνται από τον οδηγό. 

(12) Οι ενδομεταφορές, όπως ορίζονται 

με τους κανονισμούς 1072/200918 και 

1073/200919 είναι υπηρεσίες που 

καλύπτονται από την οδηγία 96/71/ΕΚ, 
εφόσον το σύνολο της μεταφοράς 

λαμβάνει χώρα σε άλλο κράτος μέλος. 

Κατά συνέπεια, η ελάχιστη αμοιβή και η 

ελάχιστη ετήσια άδεια μετ’ αποδοχών του 

κράτους μέλους υποδοχής θα πρέπει να 

ισχύουν για τις ενδομεταφορές ανεξάρτητα 

από τη συχνότητα και διάρκεια των 

μεταφορών που εκτελούνται από τον 

οδηγό. 

__________________ __________________ 

18 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1072/2009 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, της 21ης Οκτωβρίου 2009, 

για τους κοινούς κανόνες πρόσβασης στην 

αγορά διεθνών οδικών εμπορευματικών 

μεταφορών (ΕΕ L 300 της 14.11.2009, σ. 

18 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1072/2009 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, της 21ης Οκτωβρίου 2009, 

για τους κοινούς κανόνες πρόσβασης στην 

αγορά διεθνών οδικών εμπορευματικών 

μεταφορών (ΕΕ L 300 της 14.11.2009, σ. 
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72). 72). 

19 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1073/2009 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, της 21ης Οκτωβρίου 2009, 

για τη θέσπιση κοινών κανόνων 

πρόσβασης στη διεθνή αγορά μεταφορών 

με πούλμαν και λεωφορεία και την 

τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 

561/2006 (ΕΕ L 300 της 14.11.2009, 

σ. 88). 

19 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1073/2009 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, της 21ης Οκτωβρίου 2009, 

για τη θέσπιση κοινών κανόνων 

πρόσβασης στη διεθνή αγορά μεταφορών 

με πούλμαν και λεωφορεία και την 

τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 

561/2006 (ΕΕ L 300 της 14.11.2009, 

σ. 88). 

Or. en 
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21.6.2018 A8-0206/117 

Τροπολογία  117 

Marita Ulvskog 

εξ ονόματος της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 

 

Έκθεση A8-0206/2018 

Merja Kyllönen 

Οι απαιτήσεις επιβολής και η θέσπιση ειδικών κανόνων για την απόσπαση οδηγών στον 

τομέα των οδικών μεταφορών 

COM(2017)0278 – C8-0170/2017 – 2017/0121(COD) 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 13 

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(13) Προκειμένου να διασφαλιστεί η 

αποτελεσματική και αποδοτική επιβολή 

των ειδικών τομεακών κανόνων για την 

απόσπαση εργαζομένων και να 

αποφευχθεί ο δυσανάλογος διοικητικός 

φόρτος για τους μεταφορείς που δεν είναι 

εγκαταστημένοι στην ΕΕ, θα πρέπει να 

καθοριστούν ειδικές διοικητικές 

απαιτήσεις και απαιτήσεις ελέγχου στον 

τομέα των οδικών μεταφορών, με πλήρη 

αξιοποίηση εργαλείων ελέγχου όπως ο 

ψηφιακός ταχογράφος. 

(13) Προκειμένου να υπάρχουν σαφείς 

ειδικοί τομεακοί κανόνες για την 

απόσπαση εργαζομένων, που απορρέουν 

από τις οδηγίες 96/71/ΕΚ [όπως 

τροποποιήθηκε από την COD 2016/0070] 

και 2014/67/ΕΕ, καθώς και για να 

διασφαλιστεί η στοχευμένη, 

αποτελεσματική και αποδοτική επιβολή 

τους και να αποφευχθεί ο δυσανάλογος 

διοικητικός φόρτος για τους μεταφορείς 

που δεν είναι εγκαταστημένοι στην ΕΕ, θα 

πρέπει να καθοριστούν από την Επιτροπή 

τυποποιημένα έντυπα και να θεσπιστούν 

μειωμένες ειδικές διοικητικές απαιτήσεις 

και απαιτήσεις ελέγχου στον τομέα των 

οδικών μεταφορών, με πλήρη αξιοποίηση 

εργαλείων ελέγχου όπως το σύστημα 

πληροφόρησης για την εσωτερική αγορά 

(IMI), η δικτυακή πύλη του GNSS 

(Παγκόσμιο Σύστημα Δορυφορικής 

Πλοήγησης) για τις οδικές μεταφορές και 

οι ευφυείς ταχογράφοι.. 

Or. en 
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21.6.2018 A8-0206/118 

Τροπολογία  118 

Marita Ulvskog 

εξ ονόματος της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 

 

Έκθεση A8-0206/2018 

Merja Kyllönen 

Οι απαιτήσεις επιβολής και η θέσπιση ειδικών κανόνων για την απόσπαση οδηγών στον 

τομέα των οδικών μεταφορών 

COM(2017)0278 – C8-0170/2017 – 2017/0121(COD) 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 13 α (νέα) 

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (13α) Πρακτικές με τις οποίες στις 

μητρικές εταιρίες σε ένα κράτος μέλος 

αποδίδεται το μεγαλύτερο μέρος του 

κέρδους ενώ οι θυγατρικές εταιρείες 

μεταφορών σε άλλα κράτη μέλη 

αφήνονται με περιορισμένους πόρους, 

παρόλο που είναι υπεύθυνες για το 

μεγαλύτερο μέρος του κύκλου εργασιών 

τους από την επιχείρηση μεταφοράς, 

μπορούν να οδηγήσουν σε ανισότητες και 

δυσανάλογη μετατόπιση κερδών μεταξύ 

των κρατών μελών και θα πρέπει να 

αποφεύγονται. Μια αρνητική κοινωνική 

επίπτωση τέτοιων πρακτικών είναι ότι το 

εισόδημα των οδηγών στα κράτη μέλη 

όπου είναι εγκατεστημένες οι θυγατρικές 

μεταφορικές εταιρείες διατηρείται σε 

χαμηλότερο επίπεδο. Προκειμένου να 

αντιμετωπιστούν ενδεχόμενες 

περιπτώσεις μη ισότιμου ανταγωνισμού 

στον τομέα των οδικών μεταφορών, 

αυτού του είδους οι πρακτικές θα πρέπει 

να αναλυθούν διεξοδικά με στόχο να 

αποτρέπονται. 

Or. en 
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21.6.2018 A8-0206/119 

Τροπολογία  119 

Marita Ulvskog 

εξ ονόματος της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 

 

Έκθεση A8-0206/2018 

Merja Kyllönen 

Οι απαιτήσεις επιβολής και η θέσπιση ειδικών κανόνων για την απόσπαση οδηγών στον 

τομέα των οδικών μεταφορών 

COM(2017)0278 – C8-0170/2017 – 2017/0121(COD) 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 13 β (νέα) 

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (13β) Προκειμένου να εξασφαλιστεί 

πλήρης συμμόρφωση με την κοινωνική 

νομοθεσία και εν αναμονή της 

συγκρότησης της Ευρωπαϊκής Αρχής 

Εργασίας, οι αρμόδιες ελεγκτικές αρχές 

πρέπει να έχουν πρόσβαση και να 

επαληθεύουν όλα τα δεδομένα που 

διαβιβάζονται μέσω του ΙΜΙ και της 

δικτυακής πύλης του GNSS. 

Or. en 
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21.6.2018 A8-0206/120 

Τροπολογία  120 

Marita Ulvskog 

εξ ονόματος της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 

 

Έκθεση A8-0206/2018 

Merja Kyllönen 

Οι απαιτήσεις επιβολής και η θέσπιση ειδικών κανόνων για την απόσπαση οδηγών στον 

τομέα των οδικών μεταφορών 

COM(2017)0278 – C8-0170/2017 – 2017/0121(COD) 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 3 – στοιχείο α 

Οδηγία 2006/22/ΕΚ 

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Οι έλεγχοι αυτοί καλύπτουν ετησίως 

ευρεία και αντιπροσωπευτική διατομή 

μετακινούμενων εργαζομένων, οδηγών, 

επιχειρήσεων και οχημάτων που εμπίπτουν 

στο πεδίο εφαρμογής των κανονισμών 

(ΕΚ) αριθ. 561/2006 και (ΕΕ) αριθ. 

165/2014 και μετακινούμενων 

εργαζομένων και οδηγών που εμπίπτουν 

στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας 

2002/15/ΕΚ. 

Οι έλεγχοι αυτοί καλύπτουν ετησίως 

ευρεία και αντιπροσωπευτική διατομή 

μετακινούμενων εργαζομένων, οδηγών, 

επιχειρήσεων και οχημάτων όλων των 

κατηγοριών μεταφορών που εμπίπτουν 

στο πεδίο εφαρμογής των κανονισμών 

(ΕΚ) αριθ. 561/2006 και (ΕΕ) αριθ. 

165/2014 και μετακινούμενων 

εργαζομένων και οδηγών που εμπίπτουν 

στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας 

2002/15/ΕΚ. 

Or. en 



 

AM\1157246EL.docx  PE621.702v01-00 

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

 

21.6.2018 A8-0206/121 

Τροπολογία  121 

Marita Ulvskog 

εξ ονόματος της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 

 

Έκθεση A8-0206/2018 

Merja Kyllönen 

Οι απαιτήσεις επιβολής και η θέσπιση ειδικών κανόνων για την απόσπαση οδηγών στον 

τομέα των οδικών μεταφορών 

COM(2017)0278 – C8-0170/2017 – 2017/0121(COD) 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 4 

Οδηγία 2006/22/ΕΚ 

Άρθρο 6 – παράγραφος 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Οι έλεγχοι στις εγκαταστάσεις 

επιχειρήσεων προγραμματίζονται 

λαμβανομένης υπόψη της προηγούμενης 

εμπειρίας όσον αφορά τις διάφορες 

κατηγορίες μεταφορών και επιχειρήσεων. 

Έλεγχοι διενεργούνται επίσης σε 

περιπτώσεις που έχουν εντοπιστεί καθ’ 

οδόν σοβαρές παραβάσεις των κανονισμών 

(ΕΚ) αριθ. 561/2006 ή (ΕΕ) αριθ. 

165/2014 ή της οδηγίας 2002/15/ΕΚ. 

1. Οι έλεγχοι στις εγκαταστάσεις 

επιχειρήσεων προγραμματίζονται 

λαμβανομένης υπόψη της προηγούμενης 

εμπειρίας όσον αφορά τις διάφορες 

κατηγορίες μεταφορών και επιχειρήσεων. 

Έλεγχοι διενεργούνται επίσης σε 

περιπτώσεις που έχουν εντοπιστεί καθ’ 

οδόν σοβαρές παραβάσεις των κανονισμών 

(ΕΚ) αριθ. 561/2006 ή (ΕΕ) αριθ. 

165/2014 ή της οδηγίας 2002/15/ΕΚ, σε 

σχέση με τον εβδομαδιαίο και τον 

ημερήσιο χρόνο εργασίας, και τις 

απαιτήσεις που συνδέονται με τα 

διαλείμματα, τις περιόδους ανάπαυσης 

και τη νυχτερινή εργασία. 

Or. en 
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21.6.2018 A8-0206/122 

Τροπολογία  122 

Marita Ulvskog 

εξ ονόματος της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 

 

Έκθεση A8-0206/2018 

Merja Kyllönen 

Οι απαιτήσεις επιβολής και η θέσπιση ειδικών κανόνων για την απόσπαση οδηγών στον 

τομέα των οδικών μεταφορών 

COM(2017)0278 – C8-0170/2017 – 2017/0121(COD) 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 6 – στοιχείο α 

Οδηγία 2006/22/ΕΚ 

Άρθρο 8 – παράγραφος 1 – στοιχείο β 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

β) μετά από αιτιολογημένη αίτηση 

κράτους μέλους σε συγκεκριμένες 

περιπτώσεις. 

β) μετά από συγκεκριμένη αίτηση 

κράτους μέλους σε μεμονωμένες 

περιπτώσεις. 

Or. en 
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21.6.2018 A8-0206/123 

Τροπολογία  123 

Marita Ulvskog 

εξ ονόματος της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 

 

Έκθεση A8-0206/2018 

Merja Kyllönen 

Οι απαιτήσεις επιβολής και η θέσπιση ειδικών κανόνων για την απόσπαση οδηγών στον 

τομέα των οδικών μεταφορών 

COM(2017)0278 – C8-0170/2017 – 2017/0121(COD) 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 7 – στοιχείο α 

Οδηγία 2006/22/ΕΚ 

Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Η Επιτροπή θα καθορίσει με εκτελεστικές 

πράξεις κοινό τύπο υπολογισμού της 

αποτίμησης επικινδυνότητας των 

επιχειρήσεων, για τον οποίο θα λαμβάνεται 

υπόψη ο αριθμός, η σοβαρότητα και η 

συχνότητα των παραβάσεων, καθώς και τα 

αποτελέσματα των ελέγχων όπου δεν 

εντοπίστηκε παράβαση και το κατά πόσον 

η επιχείρηση οδικών μεταφορών 

χρησιμοποιούσε ευφυή ταχογράφο, 

δυνάμει του κεφαλαίου II του κανονισμού 

(ΕΕ) αριθ. 165/2014, σε όλα τα οχήματά 

της. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις 

εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία 

εξέτασης στην οποία παραπέμπει το άρθρο 

12 παράγραφος 2 της παρούσας οδηγίας. 

Η Επιτροπή θα καθορίσει με εκτελεστικές 

πράξεις κοινό τύπο υπολογισμού της 

αποτίμησης επικινδυνότητας των 

επιχειρήσεων, για τον οποίο θα λαμβάνεται 

υπόψη ο αριθμός, η σοβαρότητα και η 

συχνότητα των παραβάσεων, καθώς και τα 

αποτελέσματα των ελέγχων όπου δεν 

εντοπίστηκε παράβαση. Οι εν λόγω 

εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα 

με τη διαδικασία εξέτασης στην οποία 

παραπέμπει το άρθρο 12 παράγραφος 2 της 

παρούσας οδηγίας. 

Or. en 



 

AM\1157246EL.docx  PE621.702v01-00 

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

 

21.6.2018 A8-0206/124 

Τροπολογία  124 

Marita Ulvskog 

εξ ονόματος της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 

 

Έκθεση A8-0206/2018 

Merja Kyllönen 

Οι απαιτήσεις επιβολής και η θέσπιση ειδικών κανόνων για την απόσπαση οδηγών στον 

τομέα των οδικών μεταφορών 

COM(2017)0278 – C8-0170/2017 – 2017/0121(COD) 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 7 – στοιχείο γ 

Οδηγία 2006/22/ΕΚ 

Άρθρο 9 – παράγραφος 4 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

4. Προκειμένου να διευκολυνθούν οι 

στοχευμένοι έλεγχοι καθ’ οδόν, τα 

δεδομένα που περιέχονται στο εθνικό 

σύστημα αποτίμησης επικινδυνότητας 

είναι προσβάσιμα κατά τη στιγμή του 

ελέγχου από όλες τις αρμόδιες αρχές 

ελέγχου του ενδιαφερόμενου κράτους 

μέλους. 

4. Προκειμένου να διευκολυνθούν οι 

στοχευμένοι έλεγχοι καθ’ οδόν, τα 

δεδομένα που περιέχονται στο εθνικό 

σύστημα αποτίμησης επικινδυνότητας 

είναι προσβάσιμα κατά τη στιγμή του 

ελέγχου από όλες τις αρμόδιες αρχές 

ελέγχου των κρατών μελών. 

Or. en 

 

 


