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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

27.6.2018 A8-0206/142 

Τροπολογία  142 

Terry Reintke 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Έκθεση A8-0206/2018 

Merja Kyllönen 

Απαιτήσεις επιβολής και 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 2 – εδάφιο 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Τα κράτη μέλη δεν εφαρμόζουν το άρθρο 3 

παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο στοιχεία β) 

και γ) της οδηγίας 96/71/ΕΚ στους 

οδηγούς του τομέα των οδικών μεταφορών 

που απασχολούνται από τις επιχειρήσεις 

που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 

3 στοιχείο α) της εν λόγω οδηγίας, όταν 

εκτελούν διεθνείς μεταφορές, όπως 

ορίζονται με τους κανονισμούς 1072/2009 

και 1073/2009, και εφόσον η περίοδος 

απόσπασης στο έδαφός τους για την 

εκτέλεση των εν λόγω μεταφορών είναι 

μικρότερη ή ίση με 3 ημέρες κατά τη 

διάρκεια ενός ημερολογιακού μήνα. 

Τα κράτη μέλη δεν εφαρμόζουν το άρθρο 3 

παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο στοιχεία β) 

και γ) της οδηγίας 96/71/ΕΚ στους 

οδηγούς του τομέα των οδικών μεταφορών 

που απασχολούνται από τις επιχειρήσεις 

που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 

3 στοιχείο α) της εν λόγω οδηγίας, όταν 

εκτελούν διεθνείς μεταφορές, ή 

ενδομεταφορές όπως ορίζονται με τους 

κανονισμούς 1072/2009 και 1073/2009. 

Or. en 
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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

 

27.6.2018 A8-0206/143 

Τροπολογία  143 

Terry Reintke 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Έκθεση A8-0206/2018 

Merja Kyllönen 

Απαιτήσεις επιβολής και 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 2 – εδάφιο 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Όταν η περίοδος απόσπασης είναι 

μεγαλύτερη από 3 ημέρες, τα κράτη μέλη 

εφαρμόζουν το άρθρο 3 παράγραφος 1 

πρώτο εδάφιο στοιχεία β) και γ) της 

οδηγίας 96/71/ΕΚ για ολόκληρη την 

περίοδο απόσπασης στο έδαφός τους κατά 

τη διάρκεια ενός ημερολογιακού μήνα 
που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο. 

Τα κράτη μέλη εφαρμόζουν τις οδηγίες 

96/71/ΕΚ και 2014/67/ΕΕ για ολόκληρη 

την περίοδο απόσπασης στο έδαφός τους 

για οδηγούς στον τομέα των οδικών 

μεταφορών που απασχολούνται σε 

επιχειρήσεις που αναφέρονται στο άρθρο 

1 παράγραφος 3 στοιχεία α), β) και γ) 

κατά την εκτέλεση διαδρομών οδικών 

εμπορευματικών μεταφορών στο πλαίσιο 

συνδυασμένων μεταφορών, όπως 

προβλέπεται στο άρθρο 4 της οδηγίας 

92/106/ΕΟΚ. 

Or. en 
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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

 

27.6.2018 A8-0206/144 

Τροπολογία  144 

Terry Reintke 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Έκθεση A8-0206/2018 

Merja Kyllönen 

Απαιτήσεις επιβολής και 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 3 α νέα 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 3α. Για τους σκοπούς του άρθρου 3 

παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο στοιχεία β) 

και γ), της οδηγίας 96/71/ΕΚ, σε 

περίπτωση μεταφορών σε περισσότερα 

του ενός κράτη μέλη εντός της ίδιας 

ημέρας εφαρμόζονται οι όροι και οι 

συνθήκες απασχόλησης που είναι 

περισσότερο ευνοϊκά για τον οδηγό.  

Or. en 



 

AM\1157440EL.docx  PE621.702v01-00 

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

 

27.6.2018 A8-0206/145 

Τροπολογία  145 

Terry Reintke 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Έκθεση A8-0206/2018 

Merja Kyllönen 

Απαιτήσεις επιβολής και 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 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

4. Τα κράτη μέλη μπορούν να 

επιβάλουν μόνο τις παρακάτω διοικητικές 

απαιτήσεις και μέτρα ελέγχου: 

4. Τα κράτη μέλη επιβάλλουν, για 

κάθε αποσπασμένο οδηγό, υποχρέωση 

του μεταφορέα που είναι εγκατεστημένος 

σε άλλο κράτος μέλος να αποστείλει, 

μέσω του συστήματος πληροφόρησης για 

την εσωτερική αγορά (IMI), απλή 

δήλωση στις εθνικές αρμόδιες αρχές το 

αργότερο κατά την έναρξη της 

απόσπασης, σε τυποποιημένη 

ηλεκτρονική μορφή που έχει εκπονηθεί 

και διατεθεί από την Επιτροπή, χωρίς 

περιττή καθυστέρηση, σε όλες τις 

επίσημες γλώσσες της Ένωσης, η οποία 

να περιέχει τις παρακάτω πληροφορίες: 

(α) υποχρέωση του μεταφορέα που 

είναι εγκατεστημένος σε άλλο κράτος 

μέλος να αποστείλει δήλωση απόσπασης 

στις εθνικές αρμόδιες αρχές το αργότερο 

κατά την έναρξη της απόσπασης, σε 

ηλεκτρονική μορφή, σε επίσημη γλώσσα 

του κράτους μέλους υποδοχής ή στα 

αγγλικά, η οποία να περιέχει μόνο τις 

παρακάτω πληροφορίες: 

 

(i) την ταυτότητα του οδικού 

μεταφορέα· 

(i) την ταυτότητα του οδικού 

μεταφορέα και, σε περίπτωση 

θυγατρικής, και τη διεύθυνση της έδρας 

της εταιρείας· 

(ii) τα στοιχεία επικοινωνίας του 

διαχειριστή μεταφορών ή άλλου/ων 

(ii) τα στοιχεία επικοινωνίας του 

διαχειριστή μεταφορών ή άλλου/ων 
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αρμόδιου/ων επικοινωνίας στο κράτος 

μέλος εγκατάστασης που λειτουργεί/ούν 

ως σύνδεσμος/οι με τις αρμόδιες αρχές στο 

κράτος μέλος υποδοχής όπου παρέχονται 

οι υπηρεσίες και αποστέλλει/ουν και 

λαμβάνει/ουν έγγραφα ή ειδοποιήσεις· 

αρμόδιου/ων επικοινωνίας στο κράτος 

μέλος εγκατάστασης που λειτουργεί/ούν 

ως σύνδεσμος/οι με τις αρμόδιες αρχές στο 

κράτος μέλος υποδοχής όπου παρέχονται 

οι υπηρεσίες και αποστέλλει/ουν και 

λαμβάνει/ουν έγγραφα ή ειδοποιήσεις· 

(iii) τον αναμενόμενο αριθμό και την 

ταυτότητα των αποσπασμένων οδηγών· 

(iii) πληροφορίες σχετικά με τον 

αποσπασμένο οδηγό, 

συμπεριλαμβανομένων των ακόλουθων: 

ταυτότητα, χώρα κατοικίας, εργατική 

νομοθεσία που εφαρμόζεται στη σύμβαση 

εργασίας, χώρα πληρωμής των εισφορών 

κοινωνικής ασφάλισης και 

αναγνωριστικό κοινωνικής ασφάλισης· 

(iv) την αναμενόμενη διάρκεια και την 

προβλεπόμενη ημερομηνία έναρξης και 

λήξης της απόσπασης· 

(iv) την προβλεπόμενη ημερομηνία 

έναρξης και λήξης της απόσπασης κάθε 

εργαζόμενου, με την επιφύλαξη 

ενδεχόμενης παράτασης όπου αυτό 

απαιτείται εξαιτίας απρόβλεπτων 

περιστάσεων· 

(v) τις πινακίδες κυκλοφορίας των 

οχημάτων που χρησιμοποιούνται στην 

απόσπαση· 

(v) τις πινακίδες κυκλοφορίας των 

οχημάτων που χρησιμοποιούνται στην 

απόσπαση· 

(vi) το είδος των υπηρεσιών μεταφοράς, 

ήτοι μεταφορά εμπορευμάτων, μεταφορά 

επιβατών, διεθνείς μεταφορές, 

ενδομεταφορές (καμποτάζ)· 

(vi) το είδος των υπηρεσιών μεταφοράς, 

ήτοι μεταφορά εμπορευμάτων, μεταφορά 

επιβατών, διεθνείς μεταφορές, 

ενδομεταφορές (καμποτάζ)· 

 Η απλή δήλωση που αναφέρεται στο 

πρώτο εδάφιο μπορεί να καλύπτει 

μέγιστη περίοδο έξι μηνών και 

ενημερώνεται ηλεκτρονικά από τον οδικό 

μεταφορέα σύμφωνα με την επικρατούσα 

πραγματική κατάσταση χωρίς 

αδικαιολόγητη καθυστέρηση. 

(β) υποχρέωση για τον οδηγό να τηρεί 

και να διαθέτει, όταν του ζητείται σε 

έλεγχο καθ’ οδόν, σε έντυπη ή 

ηλεκτρονική μορφή, αντίγραφο της 

δήλωσης απόσπασης και αποδεικτικά 

στοιχεία της δραστηριότητας μεταφοράς 

που λαμβάνει χώρα στο κράτος μέλος 

υποδοχής, όπως ηλεκτρονική φορτωτική 

(e-CMR), ή τα αποδεικτικά στοιχεία που 

αναφέρονται στο άρθρο 8 του κανονισμού 

(ΕΚ) αριθ. 1072/2009 του Ευρωπαϊκού 

4α. Τα κράτη μέλη μπορούν επιπλέον 

να επιβάλουν τις παρακάτω διοικητικές 

απαιτήσεις και μέτρα ελέγχου: 
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Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. 

 (α) υποχρέωση για τον οδικό 

μεταφορέα να παρέχει στον οδηγό τα 

ακόλουθα έγγραφα, σε έντυπη ή 

ηλεκτρονική μορφή, για τους σκοπούς 

των ελέγχων καθ’ οδόν: 

 (i) αντίγραφο της απλής δήλωσης που 

αναφέρεται στην παράγραφο 4, 

 (ii) αποδεικτικά στοιχεία της 

δραστηριότητας μεταφοράς που λαμβάνει 

χώρα στο κράτος μέλος υποδοχής, όπως 

αναφέρονται στο άρθρο 8 του κανονισμού 

(ΕΚ) αριθ. 1072/2009 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. 

 (iii) την ηλεκτρονική φορτωτική (e-

CMR)· 

 (iv) αντίγραφο της σύμβασης εργασίας 

σε επίσημη γλώσσα του κράτους μέλους 

υποδοχής ή στα αγγλικά· 

 (v) αντίγραφο των δελτίων 

μισθοδοσίας των τελευταίων δύο μηνών· 

(γ) υποχρέωση για τον οδηγό να τηρεί 

και να διαθέτει, όταν του ζητείται σε 

έλεγχο καθ’ οδόν, τις καταγραφές του 

ταχογράφου, και ιδίως τους κωδικούς 

χώρας των κρατών μελών από όπου 

πέρασε ο οδηγός κατά την εκτέλεση 

διεθνών οδικών μεταφορών ή 

ενδομεταφορών· 

(γ) υποχρέωση για τον οδηγό να τηρεί 

και να διαθέτει, όταν του ζητείται σε 

έλεγχο καθ’ οδόν, τις σχετικές καταγραφές 

του ταχογράφου, και ιδίως την κάρτα 

οδηγού με τις καταγεγραμμένες 

διελεύσεις συνόρων και τους κωδικούς 

χώρας των κρατών μελών από όπου 

πέρασε ο οδηγός κατά την εκτέλεση 

διεθνών οδικών μεταφορών ή 

ενδομεταφορών· 

(δ) υποχρέωση για τον οδηγό να τηρεί 

και να διαθέτει, όταν του ζητείται σε 

έλεγχο καθ’ οδόν, σε έντυπη ή 

ηλεκτρονική μορφή, αντίγραφο της 

σύμβασης εργασίας ή ισοδύναμου 

εγγράφου κατά την έννοια του άρθρου 3 

της οδηγίας 91/533/ΕΟΚ του Συμβουλίου, 

μεταφρασμένο σε μία από τις επίσημες 

γλώσσες του κράτους μέλους υποδοχής ή 

στα αγγλικά· 

 

(ε) υποχρέωση για τον οδηγό να τηρεί 

και να διαθέτει, όταν του ζητείται σε 

έλεγχο καθ’ οδόν, σε έντυπη ή 

 



 

AM\1157440EL.docx  PE621.702v01-00 

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

ηλεκτρονική μορφή, αντίγραφο των 

δελτίων μισθοδοσίας των τελευταίων δύο 

μηνών· κατά τον έλεγχο καθ’ οδόν, ο 

οδηγός επιτρέπεται να επικοινωνεί με τα 

κεντρικά γραφεία, τον διαχειριστή 

μεταφορών ή οποιοδήποτε άλλο άτομο ή 

οντότητα μπορεί να παράσχει αυτό το 

αντίγραφο· 

(στ) υποχρέωση για τον οδικό 

μεταφορέα να παραδώσει, μετά την 

περίοδο της απόσπασης, σε έντυπη ή 

ηλεκτρονική μορφή, αντίγραφα των 

εγγράφων που αναφέρονται στα στοιχεία 

β), γ) και ε), κατόπιν αίτησης των αρχών 

του κράτους μέλους υποδοχής εντός 

εύλογου χρονικού διαστήματος. 

(στ) υποχρέωση για τον οδικό 

μεταφορέα να παραδώσει, μετά την 

περίοδο της απόσπασης, σε έντυπη ή 

ηλεκτρονική μορφή, αντίγραφα των 

εγγράφων που αναφέρονται στο στοιχείο 

α), και β), συμπεριλαμβανομένων των 

σχετικών δελτίων μισθοδοσίας, κατόπιν 

αίτησης των αρχών του κράτους μέλους 

υποδοχής χωρίς περιττή καθυστέρηση. 

__________________  

20 Οδηγία 91/533/ΕΟΚ του 

Συμβουλίου, της 14ης Οκτωβρίου 1991, 

σχετικά με την υποχρέωση του εργοδότη 

να ενημερώνει τον εργαζόμενο για τους 

όρους που διέπουν τη σύμβαση ή τη 

σχέση εργασίας (ΕΕ L 288 της 

18.10.1991, σ. 32). 

 

Or. en 
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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

 

27.6.2018 A8-0206/146 

Τροπολογία  146 

Terry Reintke 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Έκθεση A8-0206/2018 

Merja Kyllönen 

Απαιτήσεις επιβολής και 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 β (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

  4β. Τα κράτη μέλη μπορούν να 

επιβάλλουν άλλες διοικητικές απαιτήσεις 

και μέτρα ελέγχου σε περίπτωση που 

προκύψουν καταστάσεις ή νέες εξελίξεις 

για τις οποίες προκύπτει ότι οι 

υφιστάμενες διοικητικές απαιτήσεις και 

τα υφιστάμενα μέτρα ελέγχου δεν είναι 

επαρκή ή πρόσφορα για την 

αποτελεσματική παρακολούθηση της 

τήρησης των υποχρεώσεων που ορίζονται 

στην οδηγία 96/71/ΕΚ  [οδηγία 

2014/67/ΕΕ] και στην παρούσα οδηγία, 

εφόσον αυτά είναι δικαιολογημένα και 

αναλογικά.  

Or. en 
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27.6.2018 A8-0206/147 

Τροπολογία  147 

Terry Reintke 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Έκθεση A8-0206/2018 

Merja Kyllönen 

Απαιτήσεις επιβολής και 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 γ (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

  4γ. 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 θα θεσπιστούν σε 

ενωσιακό επίπεδο και θα αναθεωρείται 

ετησίως 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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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

 

27.6.2018 A8-0206/148 

Τροπολογία  148 

Terry Reintke 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Έκθεση A8-0206/2018 

Merja Kyllönen 

Απαιτήσεις επιβολής και 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 2 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

  2α. 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 

 

 


