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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL

22.3.2019 A8-0206/729

Τροπολογία 729
Kosma Złotowski, Roberts Zīle
εξ ονόματος της Ομάδας ECR

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
Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5) Η κατάλληλη, αποτελεσματική και 
συνεπής επιβολή των διατάξεων για τον 
χρόνο εργασίας είναι ουσιαστικής 
σημασίας για την προστασία των 
συνθηκών εργασίας των οδηγών και την 
πρόληψη των στρεβλώσεων του 
ανταγωνισμού λόγω μη συμμόρφωσης. Ως 
εκ τούτου, είναι επιθυμητό να επεκταθούν 
οι υφιστάμενες ομοιόμορφες απαιτήσεις 
επιβολής που ορίζονται στην οδηγία 
2006/22/ΕΚ στον έλεγχο συμμόρφωσης με 
τις διατάξεις για τον χρόνο εργασίας που 
ορίζονται στην οδηγία 2002/15/ΕΕ.

(5) Η κατάλληλη, αποτελεσματική και 
συνεπής επιβολή των διατάξεων για τον 
χρόνο εργασίας είναι ουσιαστικής 
σημασίας για τη βελτίωση της οδικής 
ασφάλειας, την προστασία των συνθηκών 
εργασίας των οδηγών και την πρόληψη 
των στρεβλώσεων του ανταγωνισμού λόγω 
μη συμμόρφωσης. Τονίζει ότι είναι 
δύσκολο να ελέγχεται στο πλαίσιο των 
καθ’ οδόν ελέγχων η συμμόρφωση με τις 
διατάξεις περί χρόνου εργασίας και ότι, 
ως εκ τούτου, οι έλεγχοι αυτοί θα πρέπει 
να περιορίζονται  σε ελέγχους στις 
εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων 
μεταφορών. 
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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL

22.3.2019 A8-0206/730

Τροπολογία 730
Kosma Złotowski, Roberts Zīle
εξ ονόματος της Ομάδας ECR

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
Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6) Η διοικητική συνεργασία μεταξύ 
των κρατών μελών όσον αφορά την 
εφαρμογή των κοινωνικών κανόνων στον 
τομέα των οδικών μεταφορών έχει 
αποδειχθεί ανεπαρκής, ενώ καθιστά τη 
διασυνοριακή επιβολή δυσχερέστερη, μη 
αποδοτική και ασυνεπή. Συνεπώς, είναι 
απαραίτητο να θεσπιστεί πλαίσιο 
αποτελεσματικής επικοινωνίας και 
αμοιβαίας συνδρομής, 
συμπεριλαμβανομένης της ανταλλαγής 
δεδομένων για παραβάσεις και 
πληροφοριών για καλές πρακτικές 
επιβολής.

(6) Η διοικητική συνεργασία μεταξύ 
των κρατών μελών όσον αφορά την 
εφαρμογή όλων των κανόνων στον τομέα 
των οδικών μεταφορών θα πρέπει να 
ενισχυθεί και να συντονιστεί περαιτέρω. 
Συνεπώς, είναι απαραίτητο να θεσπιστεί 
πλαίσιο αποτελεσματικής επικοινωνίας και 
αμοιβαίας συνδρομής, 
συμπεριλαμβανομένης της ανταλλαγής 
δεδομένων για παραβάσεις και 
πληροφοριών για καλές πρακτικές 
επιβολής.
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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL

22.3.2019 A8-0206/731

Τροπολογία 731
Kosma Złotowski, Roberts Zīle
εξ ονόματος της Ομάδας ECR

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
Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7) Προκειμένου να βελτιωθεί 
περαιτέρω η αποτελεσματικότητα, η 
αποδοτικότητα και η συνέπεια της 
επιβολής, είναι επιθυμητό να αναπτυχθούν 
τα χαρακτηριστικά και η χρήση των 
υφιστάμενων συστημάτων αποτίμησης 
επικινδυνότητας. Η πρόσβαση στα 
δεδομένα που περιέχονται στα συστήματα 
αποτίμησης επικινδυνότητας θα επέτρεπε 
την καλύτερη στόχευση των ελέγχων σε μη 
συμμορφούμενους μεταφορείς και η 
ύπαρξη ενιαίου τύπου για την αξιολόγηση 
της αποτίμησης επικινδυνότητας των 
επιχειρήσεων μεταφορών αναμένεται να 
συμβάλει στην πιο δίκαιη μεταχείριση των 
μεταφορέων κατά τους ελέγχους.

(7) Προκειμένου να ενισχυθεί η 
διασυνοριακή διοικητική συνεργασία και 
να βελτιωθεί η αποτελεσματικότητα, η 
αποδοτικότητα και η συνέπεια της 
επιβολής, είναι επιθυμητό να αναπτυχθούν 
τα χαρακτηριστικά και η χρήση των 
υφιστάμενων συστημάτων αποτίμησης 
επικινδυνότητας. Η πρόσβαση στα 
δεδομένα που περιέχονται στα συστήματα 
αποτίμησης επικινδυνότητας θα επέτρεπε 
την καλύτερη στόχευση των ελέγχων σε μη 
συμμορφούμενους μεταφορείς και η 
ύπαρξη ενιαίου τύπου για την αξιολόγηση 
της αποτίμησης επικινδυνότητας των 
επιχειρήσεων μεταφορών αναμένεται να 
συμβάλει στην πιο δίκαιη μεταχείριση των 
μεταφορέων κατά τους ελέγχους.
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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL

22.3.2019 A8-0206/732

Τροπολογία 732
Kosma Złotowski, Roberts Zīle
εξ ονόματος της Ομάδας ECR

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
Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8) Προκειμένου να διασφαλιστούν 
ομοιόμορφες συνθήκες για την εφαρμογή 
της οδηγίας 2006/22/ΕΚ, θα πρέπει να 
ανατεθούν εκτελεστικές αρμοδιότητες 
στην Επιτροπή. Οι εν λόγω αρμοδιότητες 
θα πρέπει να ασκούνται σύμφωνα με τον 
κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 182/201114.

διαγράφεται

_________________
14 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 16ης Φεβρουαρίου 2011, 
για τη θέσπιση κανόνων και γενικών 
αρχών σχετικά με τους τρόπους ελέγχου 
από τα κράτη μέλη της άσκησης των 
εκτελεστικών αρμοδιοτήτων από την 
Επιτροπή (ΕΕ L 55 της 28.2.2011, σ. 13).
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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL

22.3.2019 A8-0206/733

Τροπολογία 733
Kosma Złotowski, Roberts Zīle
εξ ονόματος της Ομάδας ECR

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
Αιτιολογική σκέψη 8 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8α) Τα κράτη μέλη από την 
περιφέρεια αντιμετωπίζουν πολύ 
μεγαλύτερες δυσκολίες στην προσπάθειά 
τους να προσεγγίσουν τον πυρήνα της 
εσωτερικής αγοράς της Ένωσης. Μπορεί 
να απαιτείται να διασχίσουν μία ή ακόμα 
και δύο χώρες εκτός ΕΕ, με όλους τους 
αναγκαίους συνοριακούς και 
τελωνειακούς ελέγχους, με αποτέλεσμα να 
αυξάνεται ο συνολικός χρόνος ταξιδιού 
και, κατά συνέπεια, το κόστος.
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