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21.6.2018 A8-0206/136 

Τροπολογία  136 

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 2 – παράγραφος 4 ε (νέα) 

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 4ε. Για τον σκοπό της αξιολόγησης 

του κατά πόσο εφαρμόζονται οι διατάξεις 

των οδηγιών 96/71/ΕΚ και 2014/67/ΕΕ, οι 

αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους 

υποδοχής εξακριβώνουν τα εξής κατά 

τους καθ’ οδόν ελέγχους: 

 α)  τα δεδομένα του ταχογράφου της 

τρέχουσας ημέρας, καθώς και εκείνα των 

προηγούμενων 56 ημερών· 

 β)  τις ηλεκτρονικές φορτωτικές της 

τρέχουσας ημέρας, καθώς και των 

προηγούμενων 56 ημερών· 

 γ)  τα έγγραφα που αναφέρονται στην 

παράγραφο 4α στοιχεία α), β) και γ). 

 Οι αρχές που διενεργούν τους καθ’ οδόν 

ελέγχους διαβιβάζουν όλες τις 

πληροφορίες που αναφέρονται στην 

παραπάνω παράγραφο στις αρμόδιες 

αρχές του κράτους μέλους που είναι 

υπεύθυνο για την αξιολόγηση της 

συμμόρφωσης με τις οδηγίες 96/71/ΕΚ 

και 2014/67/ΕΕ. 

 Για τη διευκόλυνση της εφαρμογής της 

παρούσας οδηγίας, οι αρμόδιες αρχές των 

κρατών μελών συνεργάζονται μεταξύ 

τους παρέχοντας αμοιβαία βοήθεια και 

όλες τις συναφείς πληροφορίες, στο 

πλαίσιο των όρων που προβλέπονται στην 
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οδηγία 2014/67/ΕΕ και στον κανονισμό 

(ΕΚ) αριθ. 1071/2009. 

 Προκειμένου να αυξηθεί η 

αποτελεσματικότητα της διασυνοριακής 

επιβολής και των στοχευμένων ελέγχων, 

τα κράτη μέλη παρέχουν πρόσβαση σε 

πραγματικό χρόνο σε όλες τις σχετικές 

εξουσιοδοτημένες αρχές ελέγχου, στο 

IMI, στα εθνικά ηλεκτρονικά μητρώα 

που θεσπίστηκαν με τον κανονισμό (ΕΚ) 

αριθ. 1071/2009, στις απλές δηλώσεις που 

αναφέρονται στην παράγραφο 4 του 

παρόντος άρθρου και σε τυχόν άλλες 

συναφείς βάσεις δεδομένων. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Posting of workers cannot entirely be checked at the roadside, as the roadside control 

authorities do not have the primary competence and knowledge to evaluate posting situations. 

However, roadside checks can play a key role in the enforcement of posting of workers rules 

in road transport, if adequately combined with company checks by labour and transport 

authorities. Thus roadside checks are meant to collect the data relevant to posting and 

transmit it to the competent authorities of the Member State where the check takes place, 

which will engage an exchange of information with its counterparts from across the EU. This 

is an effective combination of momentary and cross-border controls to deal with mobile 

nature of the sector. 
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21.6.2018 A8-0206/137 

Τροπολογία  137 

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 2 – παράγραφος 4 στ (νέα) 

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 4στ. Προκειμένου να εξασφαλιστεί η 

μέγιστη δυνατή διαφάνεια, πρέπει να 

δημοσιοποιηθεί ενωσιακός κατάλογος 

των οδικών μεταφορέων που δεν πληρούν 

τις σχετικές νομικές απαιτήσεις. Αυτός ο 

ενωσιακός κατάλογος θα βασίζεται σε 

κοινά κριτήρια που αναπτύσσονται σε 

επίπεδο Ένωσης και θα αναθεωρείται σε 

ετήσια βάση από την Ευρωπαϊκή Αρχή 

Εργασίας. Οι οδικοί μεταφορείς που 

συγκαταλέγονται στον ενωσιακό 

κατάλογο αποκλείονται από την εκτέλεση 

μεταφορών. Οι απαγορεύσεις εκτέλεσης 

μεταφορών που περιλαμβάνονται στον 

ενωσιακό κατάλογο ισχύουν στο σύνολο 

της επικράτειας των κρατών μελών. Σε 

εξαιρετικές περιπτώσεις, τα κράτη μέλη 

μπορούν να λαμβάνουν μονομερή μέτρα. 

Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης και 

όταν προκύψει απρόβλεπτο πρόβλημα 

που άπτεται της ασφάλειας, τα κράτη 

μέλη έχουν τη δυνατότητα να εκδίδουν 

αμέσως εντολή απαγόρευσης εκτέλεσης 

μεταφορών για την επικράτειά τους. 

Or. en 
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21.6.2018 A8-0206/138 

Τροπολογία  138 

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 2 – παράγραφος 5 

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

5. Για τους σκοπούς της 

παραγράφου 4 στοιχείο α), ο οδικός 

μεταφορέας μπορεί να παράσχει δήλωση 

απόσπασης που να καλύπτει περίοδο έξι 

μηνών το μέγιστο. 

διαγράφεται 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Μια δήλωση απόσπασης για ομάδα οδηγών και για όλα τα είδη των μεταφορών για περίοδο έξι 

μηνών δεν διαθέτει καμία προστιθέμενη αξία όσον αφορά την επιβολή του νόμου, διότι δεν 

περιλαμβάνει παρά μόνο πολύ γενικού χαρακτήρα πληροφορίες βάσει των οποίων οι αρχές 

επιβολής του νόμου δεν μπορούν να προβούν σε εκτίμηση του γνήσιου χαρακτήρα της 

απόσπασης. Αντιθέτως, δήλωση απόσπασης ανά οδηγό και ανά περίπτωση απόσπασης παρέχει 

έναν γνήσιο και εφαρμόσιμο δεσμό μεταξύ μιας δραστηριότητας μεταφορών αφενός και του 

οδηγού και του οχήματος που συμμετέχουν σε αυτήν αφετέρου. Μόνο έτσι μπορούν να 

αποκλεισθούν ενδεχόμενες παραβάσεις. 
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21.6.2018 A8-0206/139 

Τροπολογία  139 

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 2 – παράγραφος 5 α (νέα) 

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 5α. Οι αρμόδιες αρχές των κρατών 

μελών συνεργάζονται στενά μεταξύ τους 

και παρέχουν αμοιβαία βοήθεια και όλες 

τις συναφείς πληροφορίες, στο πλαίσιο 

των όρων που προβλέπονται στην οδηγία 

2014/67/ΕΕ και στον κανονισμό (ΕΚ) 

αριθ. 1071/2009. 

Or. en 
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21.6.2018 A8-0206/140 

Τροπολογία  140 

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 2 – παράγραφος 5 γ (νέα) 

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 5γ. Προκειμένου να αυξηθεί η 

αποτελεσματικότητα της διασυνοριακής 

επιβολής και των στοχευμένων ελέγχων, 

τα κράτη μέλη παρέχουν σε πραγματικό 

χρόνο σε όλες τις σχετικές αρχές ελέγχου 

πρόσβαση στο IMI, στα εθνικά 

ηλεκτρονικά μητρώα που θεσπίστηκαν με 

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1071/2009, στις 

απλές δηλώσεις που αναφέρονται στην 

παράγραφο 4 του παρόντος άρθρου και 

σε τυχόν άλλες συναφείς βάσεις 

δεδομένων. 

Or. en 
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21.6.2018 A8-0206/141 

Τροπολογία  141 

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 4 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 α (νέο) 

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Μέχρι την ημερομηνία που αναφέρεται 

στο δεύτερο εδάφιο, οι οδηγίες 

2003/88/ΕΚ, 96/71/ΕΚ και 2014/67/ΕΚ 

παραμείνουν εφαρμοστέες στο σύνολό 

τους. 

Or. en 

 

 


