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Τροπολογία  23 

Karima Delli, Terry Reintke 

 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική αναφορά 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη 

λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και 

ιδίως το άρθρο 91 παράγραφος 1, 

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη 

λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και 

ιδίως το άρθρο 91 παράγραφος 1 και το 

άρθρο 153 παράγραφος 1 στοιχεία α) και 

β) σε συνδυασμό με το άρθρο 153 

παράγραφος 2 αυτής, 

Or. en 

 

Τροπολογία  24 

Evelyn Regner, Ole Christensen, Siôn Simon, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Guillaume 

Balas, Rory Palmer, Michael Detjen, Maria Arena, Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto 

 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(1) Προκειμένου να δημιουργηθεί 

ασφαλής, αποδοτικός και κοινωνικά 

υπεύθυνος τομέας οδικών μεταφορών, 

είναι απαραίτητο να εξασφαλιστούν, 

αφενός, κατάλληλες συνθήκες εργασίας 

και κοινωνική προστασία για τους οδηγούς 

και, αφετέρου, κατάλληλοι επιχειρηματικοί 

όροι και δίκαιοι όροι ανταγωνισμού για 

τους μεταφορείς. 

(1) Η ελεύθερη κυκλοφορία των 

εργαζομένων, η ελευθερία εγκατάστασης 

και η ελευθερία παροχής υπηρεσιών 

συνιστούν θεμελιώδεις αρχές της 

εσωτερικής αγοράς στην Ένωση· 

κατοχυρώνονται στη Συνθήκη για τη 

λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

(ΣΛΕΕ) και είναι ουσιαστικής σημασίας 

για την καλή λειτουργία της εσωτερικής 

αγοράς. Η Ένωση επιδιώκει την 

περαιτέρω ανάπτυξη της εφαρμογής και 

του σεβασμού των εν λόγω αρχών, με 

στόχο την εξασφάλιση ισότιμων όρων 

ανταγωνισμού για τις επιχειρήσεις, την 

καταπολέμηση της παράκαμψης των 

κανόνων, τον σεβασμό των δικαιωμάτων 

των εργαζομένων, τη βελτίωση των 

εργασιακών συνθηκών και την ενίσχυση 

της κοινωνικής συνοχής μεταξύ των 
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κρατών μελών. Προκειμένου να 

δημιουργηθεί ασφαλής, αποδοτικός και 

κοινωνικά υπεύθυνος τομέας οδικών 

μεταφορών, είναι επομένως απαραίτητο να 

εξασφαλιστούν, αφενός, ίση πληρωμή για 

ίση εργασία στον ίδιο χώρο, αξιοπρεπείς 
συνθήκες εργασίας και κοινωνική 

προστασία για τους οδηγούς και, 

αφετέρου, κατάλληλοι επιχειρηματικοί 

όροι και δίκαιοι όροι ανταγωνισμού για 

τους μεταφορείς. 

Or. en 

 

Τροπολογία  25 

Ádám Kósa, Csaba Sógor, Andor Deli 

 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(1) Προκειμένου να δημιουργηθεί 

ασφαλής, αποδοτικός και κοινωνικά 

υπεύθυνος τομέας οδικών μεταφορών, 

είναι απαραίτητο να εξασφαλιστούν, 

αφενός, κατάλληλες συνθήκες εργασίας 

και κοινωνική προστασία για τους 

οδηγούς και, αφετέρου, κατάλληλοι 

επιχειρηματικοί όροι και δίκαιοι όροι 

ανταγωνισμού για τους μεταφορείς. 

(1) Προκειμένου να δημιουργηθεί 

ασφαλής, αποδοτικός και κοινωνικά 

υπεύθυνος τομέας οδικών μεταφορών, 

είναι απαραίτητο να εξασφαλιστούν, 

αφενός, ισορροπία μεταξύ της ελεύθερης 

κυκλοφορίας των υπηρεσιών, των 

κατάλληλων συνθηκών εργασίας και της 

κοινωνικής προστασίας για τους οδηγούς 

και, αφετέρου, να δημιουργηθεί 

κατάλληλο επιχειρηματικό και 
ανταγωνιστικό περιβάλλον για τους 

μεταφορείς, με παράλληλο σεβασμό των 

θεμελιωδών ελευθεριών και ειδικότερα 

της ελευθερίας κυκλοφορίας των 

υπηρεσιών που κατοχυρώνονται στις 

Συνθήκες. 

Or. en 

 

Τροπολογία  26 

Anthea McIntyre 
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Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(1) Προκειμένου να δημιουργηθεί 

ασφαλής, αποδοτικός και κοινωνικά 

υπεύθυνος τομέας οδικών μεταφορών, 

είναι απαραίτητο να εξασφαλιστούν, 

αφενός, κατάλληλες συνθήκες εργασίας 

και κοινωνική προστασία για τους οδηγούς 

και, αφετέρου, κατάλληλοι 

επιχειρηματικοί όροι και δίκαιοι όροι 

ανταγωνισμού για τους μεταφορείς. 

(1) Προκειμένου να δημιουργηθεί 

ασφαλής, αποδοτικός και κοινωνικά 

υπεύθυνος τομέας οδικών μεταφορών και 

να αποφευχθούν οι αδικαιολόγητοι 

περιορισμοί της ελεύθερης παροχής 

υπηρεσιών διασυνοριακών οδικών 

μεταφορών, είναι απαραίτητο να 

εξασφαλιστούν, αφενός, κατάλληλες 

συνθήκες εργασίας και κοινωνική 

προστασία για τους οδηγούς και, 

αφετέρου, ένα ανταγωνιστικό 

επιχειρηματικό περιβάλλον για τους 

μεταφορείς. 

Or. en 

 

Τροπολογία  27 

Karima Delli, Terry Reintke 

 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(1) Προκειμένου να δημιουργηθεί 

ασφαλής, αποδοτικός και κοινωνικά 

υπεύθυνος τομέας οδικών μεταφορών, 

είναι απαραίτητο να εξασφαλιστούν, 

αφενός, κατάλληλες συνθήκες εργασίας 

και κοινωνική προστασία για τους οδηγούς 

και, αφετέρου, κατάλληλοι 

επιχειρηματικοί όροι και δίκαιοι όροι 

ανταγωνισμού για τους μεταφορείς. 

(1) Προκειμένου να δημιουργηθεί 

ασφαλής, αποδοτικός και κοινωνικά 

υπεύθυνος τομέας οδικών μεταφορών, 

είναι εξαιρετικά σημαντικό να 

εξασφαλιστούν αξιοπρεπείς συνθήκες 

εργασίας και κοινωνική προστασία για 

τους οδηγούς και ισότιμοι όροι 

ανταγωνισμού στην Ένωση. 

Or. en 

 

Τροπολογία  28 

Karima Delli 
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Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 1 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 1α) Ο Πρόεδρος της Επιτροπής, Jean-

Claude Juncker, ανέφερε την 

προβλεπόμενη δημιουργία μιας 

Ευρωπαϊκής Αρχής Εργασίας στην 

ομιλία του για την κατάσταση της 

Ένωσης το 2017. 

Or. en 

 

Τροπολογία  29 

Karima Delli, Terry Reintke 

 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(2) Η εγγενής υψηλή κινητικότητα των 

υπηρεσιών οδικών μεταφορών απαιτεί 

ιδιαίτερη προσοχή για να εξασφαλιστεί ότι 

οι οδηγοί επωφελούνται από τα 

δικαιώματα τα οποία διαθέτουν και ότι οι 

μεταφορείς δεν αντιμετωπίζουν 

δυσανάλογους διοικητικούς φραγμούς 

που περιορίζουν αδικαιολόγητα την 
ελευθερία τους να παρέχουν 

διασυνοριακές υπηρεσίες. 

(2) Η εγγενής υψηλή κινητικότητα των 

υπηρεσιών οδικών μεταφορών απαιτεί 

ιδιαίτερη προσοχή για να εξασφαλιστεί ότι 

οι οδηγοί επωφελούνται από τα 

δικαιώματα τα οποία διαθέτουν, ότι 

διατηρούνται ισότιμοι όροι ανταγωνισμού 

και γίνεται σεβαστή η ελευθερία τους να 

παρέχουν υπηρεσίες. 

Or. en 

 

Τροπολογία  30 

Emilian Pavel, Claudia Țapardel 

 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(2) Η εγγενής υψηλή κινητικότητα των 

υπηρεσιών οδικών μεταφορών απαιτεί 

(2) Η εγγενής υψηλή κινητικότητα των 

υπηρεσιών οδικών μεταφορών απαιτεί 
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ιδιαίτερη προσοχή για να εξασφαλιστεί ότι 

οι οδηγοί επωφελούνται από τα 

δικαιώματα τα οποία διαθέτουν και ότι οι 

μεταφορείς δεν αντιμετωπίζουν 

δυσανάλογους διοικητικούς φραγμούς που 

περιορίζουν αδικαιολόγητα την ελευθερία 

τους να παρέχουν διασυνοριακές 

υπηρεσίες. 

ιδιαίτερη προσοχή για να εξασφαλιστεί ότι 

οι οδηγοί επωφελούνται από τα 

δικαιώματα τα οποία διαθέτουν και ότι οι 

μεταφορείς δεν αντιμετωπίζουν 

δυσανάλογους διοικητικούς φραγμούς ή 

καταχρηστικούς ελέγχους που 

περιορίζουν αδικαιολόγητα την ελευθερία 

τους να παρέχουν διασυνοριακές 

υπηρεσίες. 

Or. en 

 

Τροπολογία  31 

Ádám Kósa, Csaba Sógor, Andor Deli 

 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 2α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (2α) Οι εθνικοί κανόνες που 

εφαρμόζονται στις οδικές μεταφορές 

πρέπει να είναι και αναλογικοί και 

αιτιολογημένοι και δεν πρέπει να 

παρεμποδίζουν την άσκηση των 

θεμελιωδών ελευθεριών που 

κατοχυρώνονται στη Συνθήκη, όπως την 

ελεύθερη κυκλοφορία υπηρεσιών, ή να 

την κάνουν λιγότερο ελκυστική, 

προκειμένου να διατηρηθεί ή και να 

αυξηθεί η ανταγωνιστικότητα της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

συμπεριλαμβανομένου του κόστους των 

προϊόντων και των υπηρεσιών, μέσω του 

σεβασμού των συνθηκών εργασίας και 

της κοινωνικής προστασίας των οδηγών 

και της ιδιαιτερότητας του κλάδου, 

εφόσον οι οδηγοί είναι εξαιρετικά 

κινητικοί και όχι αποσπασμένοι 

εργαζόμενοι. 

Or. en 

 

Τροπολογία  32 

Evelyn Regner, Georgi Pirinski 
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Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 2α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (2α) Ο τομέας των οδικών μεταφορών 

είναι εξαιρετικά ανταγωνιστικός και 

χαρακτηρίζεται από μια πτυχή 

στρεβλώσεων, οι οποίες προκαλούνται 

από καταχρηστικές πρακτικές άγρας 

αρμοδίου δικαστηρίου των επιχειρήσεων 

προκειμένου να μειώσουν ή να αποφύγουν 

δαπάνες για μισθούς και εισφορές 

κοινωνικής ασφάλισης ή άλλες 

κοινωνικές και εργασιακές συνθήκες που 

οδήγησαν στο παρελθόν σε μια 

προσέγγιση υποβάθμισης του 

ανταγωνισμού. Μια λειτουργική 

εσωτερική αγορά πρέπει να βασίζεται σε 

ισότιμους όρους ανταγωνισμού. Ως εκ 

τούτου απαιτούνται περαιτέρω βήματα 

για την πρόληψη καταχρηστικών 

πρακτικών εκ μέρους των μεταφορέων 

μέσω πρακτικών άγρας αρμοδίου 

δικαστηρίου, συμπεριλαμβανομένων 

οριζοντίων μέτρων στο ευρωπαϊκό 

εταιρικό δίκαιο προκειμένου να 

σταματήσει η «επιλογή καθεστώτος» και 

η καταχρηστική επιλογή ευνοϊκότερου 

πλαισίου προληπτικής εποπτείας από 

τους μεταφορείς. 

Or. en 

 

Τροπολογία  33 

Karima Delli, Terry Reintke 

 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 3 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(3) Η ισορροπία ανάμεσα στην 

ενίσχυση των κοινωνικών και εργασιακών 

συνθηκών για τους οδηγούς και στη 

διευκόλυνση άσκησης της ελευθερίας 

(3) Η ενίσχυση των κοινωνικών και 

εργασιακών συνθηκών για τους οδηγούς 

και η διευκόλυνση άσκησης της 

ελευθερίας παροχής υπηρεσιών οδικών 
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παροχής υπηρεσιών οδικών μεταφορών με 

θεμιτό ανταγωνισμό ανάμεσα στους 

εθνικούς και ξένους μεταφορείς είναι 

ουσιαστικής σημασίας για την ομαλή 

λειτουργία της εσωτερικής αγοράς. 

μεταφορών με θεμιτό ανταγωνισμό 

ανάμεσα στους εθνικούς και ξένους 

μεταφορείς θα πρέπει να συμβαδίζουν 

προκειμένου να εξασφαλιστεί η ομαλή 

λειτουργία της εσωτερικής αγοράς και να 

βελτιωθούν οι συνθήκες διαβίωσης και 

εργασίας των οδηγών στον τομέα των 

οδικών μεταφορών στην Ένωση. 

Or. en 

 

Τροπολογία  34 

Mara Bizzotto 

 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 3 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(3) Η ισορροπία ανάμεσα στην 

ενίσχυση των κοινωνικών και 

εργασιακών συνθηκών για τους οδηγούς 

και στη διευκόλυνση άσκησης της 

ελευθερίας παροχής υπηρεσιών οδικών 

μεταφορών με θεμιτό ανταγωνισμό 

ανάμεσα στους εθνικούς και ξένους 

μεταφορείς είναι ουσιαστικής σημασίας 

για την ομαλή λειτουργία της εσωτερικής 

αγοράς. 

(3) Για την ορθή λειτουργία του 

κλάδου των οδικών μεταφορών στην 

εσωτερική αγορά είναι ουσιαστικής 

σημασίας η διασφάλιση της ενίσχυσης 

των κοινωνικών και εργασιακών 

συνθηκών για τους οδηγούς, της 

ασφάλειας, της απλούστευσης των 

γραφειοκρατικών επιβαρύνσεων και 

επαρκούς αριθμού ελέγχων προς όφελος 

του θεμιτού ανταγωνισμού ανάμεσα 

στους εθνικούς και ξένους μεταφορείς. 

Or. it 

 

Τροπολογία  35 

Ádám Kósa, Csaba Sógor, Andor Deli 

 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 3 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(3) Η ισορροπία ανάμεσα στην 

ενίσχυση των κοινωνικών και 

εργασιακών συνθηκών για τους οδηγούς 

και στη διευκόλυνση άσκησης της 

(3) Η ισορροπία ανάμεσα στην 

εξασφάλιση της άσκησης της ελευθερίας 

παροχής υπηρεσιών οδικών μεταφορών με 

ανταγωνισμό χωρίς διακρίσεις ανάμεσα 
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ελευθερίας παροχής υπηρεσιών οδικών 

μεταφορών με θεμιτό ανταγωνισμό 

ανάμεσα στους εθνικούς και ξένους 

μεταφορείς είναι ουσιαστικής σημασίας 

για την ομαλή λειτουργία της εσωτερικής 

αγοράς. 

στους εθνικούς και ξένους μεταφορείς που 

κατοχυρώνεται στη Συνθήκη και οι 

κοινωνικές και εργασιακές συνθήκες για 

τους οδηγούς είναι ουσιαστικής σημασίας 

για την ομαλή λειτουργία της εσωτερικής 

αγοράς. 

Or. en 

 

Τροπολογία  36 

Elisabeth Morin-Chartier, Anne Sander, Jérôme Lavrilleux, Geoffroy Didier, Franck 

Proust, Renaud Muselier 

 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 3 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(3) Η ισορροπία ανάμεσα στην 

ενίσχυση των κοινωνικών και εργασιακών 

συνθηκών για τους οδηγούς και στη 

διευκόλυνση άσκησης της ελευθερίας 

παροχής υπηρεσιών οδικών μεταφορών με 

θεμιτό ανταγωνισμό ανάμεσα στους 

εθνικούς και ξένους μεταφορείς είναι 

ουσιαστικής σημασίας για την ομαλή 

λειτουργία της εσωτερικής αγοράς. 

(3) Η ισορροπία ανάμεσα στην 

ενίσχυση των κοινωνικών και εργασιακών 

συνθηκών για τους οδηγούς, η 

διευκόλυνση άσκησης της ελευθερίας 

παροχής υπηρεσιών οδικών μεταφορών, 

καθώς και ο θεμιτός ανταγωνισμός 
ανάμεσα στους εθνικούς και ξένους 

μεταφορείς είναι ουσιαστικής σημασίας 

για την ομαλή λειτουργία της εσωτερικής 

αγοράς. 

Or. fr 

 

Τροπολογία  37 

Ádám Kósa, Csaba Sógor, Andor Deli 

 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 4 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(4) Από την αξιολόγηση της 

αποτελεσματικότητας και της 

αποδοτικότητας της υφιστάμενης 

κοινωνικής νομοθεσίας της Ένωσης στον 

τομέα των οδικών μεταφορών, 

εντοπίστηκαν ορισμένα κενά στις 

(4) Από την αξιολόγηση της 

αποτελεσματικότητας και της 

αποδοτικότητας της υφιστάμενης 

κοινωνικής νομοθεσίας της Ένωσης στον 

τομέα των οδικών μεταφορών, 

εντοπίστηκαν ορισμένα κενά στις 
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υφιστάμενες διατάξεις και ελλείψεις στην 

επιβολή τους. Επιπλέον, υπάρχουν 

ορισμένες αποκλίσεις μεταξύ των κρατών 

μελών στην ερμηνεία και την εφαρμογή 

των κανόνων, γεγονός που δημιουργεί 

ανασφάλεια δικαίου και άνιση 

μεταχείριση των οδηγών και μεταφορέων, 

με επιζήμιες συνέπειες στις εργασιακές και 

κοινωνικές συνθήκες και στους όρους του 

ανταγωνισμού στον τομέα. 

υφιστάμενες διατάξεις και ελλείψεις στην 

επιβολή τους. Επιπλέον, υπάρχουν 

ορισμένες αποκλίσεις μεταξύ των κρατών 

μελών στην ερμηνεία και την εφαρμογή 

των κανόνων, γεγονός που δημιουργεί 

ανασφάλεια δικαίου και την παράνομη και 

αντίθετη με τον νόμο πρακτική της 

άνισης μεταχείρισης των οδηγών και 

μεταφορέων σε ορισμένα κράτη μέλη, με 

επιζήμιες συνέπειες στις εργασιακές και 

κοινωνικές συνθήκες και στους όρους του 

ανταγωνισμού στον τομέα, και οδηγεί σε 

ορισμένες περιπτώσεις στη λαϊκίστικη 

ρητορική του κοινωνικού ντάμπινγκ, ενώ 

θα πρέπει να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση 

στην καταπολέμηση της αδήλωτης 

εργασίας στον τομέα των μεταφορών. 

Or. en 

 

Τροπολογία  38 

Mara Bizzotto 

 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 4 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(4) Από την αξιολόγηση της 

αποτελεσματικότητας και της 

αποδοτικότητας της υφιστάμενης 

κοινωνικής νομοθεσίας της Ένωσης στον 

τομέα των οδικών μεταφορών, 

εντοπίστηκαν ορισμένα κενά στις 

υφιστάμενες διατάξεις και ελλείψεις στην 

επιβολή τους. Επιπλέον, υπάρχουν 

ορισμένες αποκλίσεις μεταξύ των κρατών 

μελών στην ερμηνεία και την εφαρμογή 

των κανόνων, γεγονός που δημιουργεί 

ανασφάλεια δικαίου και άνιση 

μεταχείριση των οδηγών και 

μεταφορέων, με επιζήμιες συνέπειες στις 

εργασιακές και κοινωνικές συνθήκες και 

στους όρους του ανταγωνισμού στον 

τομέα. 

(4) Υπογραμμίζει ότι η υφιστάμενη 

κοινωνική νομοθεσία της Ένωσης στον 

τομέα των οδικών μεταφορών ευνόησε το 

κοινωνικό ντάμπινγκ, την άναρχη 

μετεγκατάσταση και εν γένει τη διάδοση 

παράνομων πρακτικών που ευθύνονται 

για τον αθέμιτο ανταγωνισμό στον τομέα, 

όπως οι παράνομες ενδομεταφορές ή το 

φαινόμενο των εικονικών εταιρειών. 

Or. it 
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Τροπολογία  39 

Anthea McIntyre 

 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 4 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(4) Από την αξιολόγηση της 

αποτελεσματικότητας και της 

αποδοτικότητας της υφιστάμενης 

κοινωνικής νομοθεσίας της Ένωσης στον 

τομέα των οδικών μεταφορών, 

εντοπίστηκαν ορισμένα κενά στις 

υφιστάμενες διατάξεις και ελλείψεις στην 

επιβολή τους. Επιπλέον, υπάρχουν 

ορισμένες αποκλίσεις μεταξύ των κρατών 

μελών στην ερμηνεία και την εφαρμογή 

των κανόνων, γεγονός που δημιουργεί 

ανασφάλεια δικαίου και άνιση μεταχείριση 

των οδηγών και μεταφορέων, με επιζήμιες 

συνέπειες στις εργασιακές και κοινωνικές 

συνθήκες και στους όρους του 

ανταγωνισμού στον τομέα. 

(4) Από την αξιολόγηση της 

αποτελεσματικότητας και της 

αποδοτικότητας της υφιστάμενης 

κοινωνικής νομοθεσίας της Ένωσης στον 

τομέα των οδικών μεταφορών, 

εντοπίστηκαν ορισμένα κενά στις 

υφιστάμενες διατάξεις και ελλείψεις στην 

επιβολή τους. Επιπλέον, υπάρχουν 

ορισμένες αποκλίσεις μεταξύ των κρατών 

μελών στην ερμηνεία και την εφαρμογή 

των κανόνων, που έχουν δημιουργήσει 

μεγάλο διοικητικό φόρτο ιδίως για τις 

δραστηριότητες των μη εγκατεστημένων 

στην Ένωση μεταφορέων. γεγονός που 

δημιουργεί ανασφάλεια δικαίου και άνιση 

μεταχείριση των οδηγών και μεταφορέων, 

με επιζήμιες συνέπειες στις εργασιακές και 

κοινωνικές συνθήκες και στους όρους του 

ανταγωνισμού στον τομέα. 

Or. en 

 

Τροπολογία  40 

Dominique Martin, Joëlle Mélin 

 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 4 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(4) Από την αξιολόγηση της 

αποτελεσματικότητας και της 

αποδοτικότητας της υφιστάμενης 

κοινωνικής νομοθεσίας της Ένωσης στον 

τομέα των οδικών μεταφορών, 

εντοπίστηκαν ορισμένα κενά στις 

υφιστάμενες διατάξεις και ελλείψεις στην 

(4) Από την αξιολόγηση της 

υφιστάμενης κοινωνικής νομοθεσίας της 

Ένωσης στον τομέα των οδικών 

μεταφορών, εντοπίστηκαν ορισμένα κενά 

στις υφιστάμενες διατάξεις και ελλείψεις 

στην επιβολή τους. Επιπλέον, υπάρχουν 

ορισμένες αποκλίσεις μεταξύ των κρατών 
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επιβολή τους. Επιπλέον, υπάρχουν 

ορισμένες αποκλίσεις μεταξύ των κρατών 

μελών στην ερμηνεία και την εφαρμογή 

των κανόνων, γεγονός που δημιουργεί 

ανασφάλεια δικαίου και άνιση μεταχείριση 

των οδηγών και μεταφορέων, με επιζήμιες 

συνέπειες στις εργασιακές και κοινωνικές 

συνθήκες και στους όρους του 

ανταγωνισμού στον τομέα. 

μελών στην ερμηνεία και την εφαρμογή 

των κανόνων, γεγονός που δημιουργεί 

ανασφάλεια δικαίου και άνιση μεταχείριση 

των οδηγών και μεταφορέων, με επιζήμιες 

συνέπειες στις εργασιακές και κοινωνικές 

συνθήκες και στους όρους του 

ανταγωνισμού στον τομέα. 

Or. fr 

 

Τροπολογία  41 

Evelyn Regner, Ole Christensen, Siôn Simon, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Guillaume 

Balas, Rory Palmer, Michael Detjen, Maria Arena, Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto 

 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 4 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (4α) Προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι 

εφαρμόζονται σωστά η οδηγία 96/71/ΕΚ 

αναφορικά με την απόσπαση οδηγών 

στον τομέα των οδικών μεταφορών και η 

οδηγία 2014/67/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 

αναφορικά με τις διοικητικές απαιτήσεις 

και τα μέτρα ελέγχου για την απόσπαση 

αυτών των οδηγών, θα πρέπει να 

ενισχυθούν οι έλεγχοι και η συνεργασία σε 

επίπεδο Ένωσης για την καταπολέμηση 

της απάτης σχετικά με την απόσπαση 

οδηγών και να διεξάγονται αυστηρότεροι 

έλεγχοι για να εξασφαλιστεί ότι 

καταβάλλονται όντως οι κοινωνικές 

εισφορές για τους αποσπασμένους 

οδηγούς. 

Or. en 

 

Τροπολογία  42 

Mara Bizzotto 
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Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 4 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (4α) Αντιτίθεται σε κάθε μορφή 

περαιτέρω απελευθέρωσης των 

ενδομεταφορών η οποία ενδέχεται να 

οδηγήσει σε περαιτέρω 

αποσταθεροποίηση του τομέα των 

οδικών μεταφορών, με καταστροφικές 

συνέπειες για τις ιταλικές και ευρωπαϊκές 

οδικές μεταφορές. 

Or. it 

 

Τροπολογία  43 

Mara Bizzotto 

 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 4 β (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (4β) Υπογραμμίζει ότι οι δυσκολίες που 

αντιμετωπίζει ο τομέας των οδικών 

μεταφορών δεν οφείλονται αποκλειστικά 

στη γενική οικονομική κρίση αλλά 

ευνοήθηκαν από τις ευρωπαϊκές 

κοινωνικές πολιτικές και το πλαίσιο 

σχετικά με τις αποσπάσεις, τα οποία 

ενθάρρυναν τη χρήση πρακτικών για την 

εκμετάλλευση του προσωπικού το οποίο, 

μολονότι διαμένει και δραστηριοποιείται 

επαγγελματικά σε ένα κράτος μέλος, 

πρέπει να αμείβεται σύμφωνα με τα 

λιγότερο επαχθή πρότυπα της χώρας 

καταγωγής. 

Or. it 

 

Τροπολογία  44 

Anthea McIntyre 
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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 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. Για να 

εξασφαλιστεί η αναλογικότητα, οι έλεγχοι 

που περιγράφονται στην οδηγία 

2002/15/ΕΕ πρέπει να λαμβάνουν χώρα 

μόνο στις εγκαταστάσεις των 

μεταφορέων και όχι στο πλαίσιο άλλων 

καθ’ οδόν ελέγχων. 

Or. en 

 

Τροπολογία  45 

Danuta Jazłowiecka 

 

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 

(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 



 

PE616.838v01-00 16/86 AM\1144456EL.docx 

EL 

ορίζονται στην οδηγία 2002/15/ΕΕ. ορίζονται στην οδηγία 2002/15/ΕΕ. 

Ωστόσο, λόγω των ιδιαιτεροτήτων της η 

συμμόρφωση με την οδηγία 2002/15/ΕΕ 

μπορεί να ελεγχθεί μόνο στις 

εγκαταστάσεις και όχι στο πλαίσιο καθ’ 

οδόν ελέγχων. 

Or. en 

 

Τροπολογία  46 

Karima Delli, Terry Reintke 

 

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 και η στήριξη της 

Ένωσης 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. 

Or. en 

 

Τροπολογία  47 

Dominique Martin, Joëlle Mélin 

 

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 

διαγράφεται 
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ανατεθούν εκτελεστικές αρμοδιότητες 

στην Επιτροπή. Οι εν λόγω αρμοδιότητες 

θα πρέπει να ασκούνται σύμφωνα με τον 

κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 182/201114. 

__________________  

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). 

 

Or. fr 

 

Τροπολογία  48 

Dominique Martin, Joëlle Mélin 

 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 9 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(9) Δυσκολίες αντιμετωπίστηκαν 

επίσης στην εφαρμογή των κανόνων για 

την απόσπαση εργαζομένων που ορίζονται 

στην οδηγία 96/71/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου15 και 

των κανόνων για τις διοικητικές 

απαιτήσεις που προβλέπονται στην οδηγία 

2014/67/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου16 στον 

υψηλού βαθμού κινητικότητας τομέα των 

οδικών μεταφορών. Τα ασυντόνιστα 

εθνικά μέτρα για την εφαρμογή και 

επιβολή των διατάξεων για την απόσπαση 

εργαζομένων στον τομέα των οδικών 

μεταφορών έχουν επιφέρει υψηλό 

διοικητικό φόρτο για τους μεταφορείς 

που δεν είναι εγκατεστημένοι στην 

Ένωση. Ως αποτέλεσμα, δημιουργήθηκαν 

αδικαιολόγητοι περιορισμοί στην 

ελευθερία παροχής διασυνοριακών 

υπηρεσιών οδικών μεταφορών με 

αρνητικά παράπλευρα αποτελέσματα στις 

(9) Δυσκολίες αντιμετωπίστηκαν 

επίσης στην εφαρμογή των κανόνων για 

την απόσπαση εργαζομένων που ορίζονται 

στην οδηγία 96/71/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου15 και 

των κανόνων για τις διοικητικές 

απαιτήσεις που προβλέπονται στην οδηγία 

2014/67/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου16 στον 

υψηλού βαθμού κινητικότητας τομέα των 

οδικών μεταφορών. 
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θέσεις εργασίας. 

__________________ __________________ 

15 Οδηγία 96/71/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 

16ης Δεκεμβρίου 1996, σχετικά με την 

απόσπαση εργαζομένων στο πλαίσιο 

παροχής υπηρεσιών (ΕΕ L 18 της 

21.1.1997, σ. 1). 

15 Οδηγία 96/71/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 

16ης Δεκεμβρίου 1996, σχετικά με την 

απόσπαση εργαζομένων στο πλαίσιο 

παροχής υπηρεσιών (ΕΕ L 18 της 

21.1.1997, σ. 1). 

16 Οδηγία 2014/67/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 

15ης Μαΐου 2014, για την εφαρμογή της 

οδηγίας 96/71/ΕΚ σχετικά με την 

απόσπαση εργαζομένων στο πλαίσιο 

παροχής υπηρεσιών και την τροποποίηση 

του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1024/2012 

σχετικά με τη διοικητική συνεργασία μέσω 

του Συστήματος Πληροφόρησης για την 

εσωτερική αγορά («κανονισμός ΙΜΙ») (ΕΕ 

L 159 της 28.5.2014, σ. 11). 

16 Οδηγία 2014/67/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 

15ης Μαΐου 2014, για την εφαρμογή της 

οδηγίας 96/71/ΕΚ σχετικά με την 

απόσπαση εργαζομένων στο πλαίσιο 

παροχής υπηρεσιών και την τροποποίηση 

του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1024/2012 

σχετικά με τη διοικητική συνεργασία μέσω 

του Συστήματος Πληροφόρησης για την 

εσωτερική αγορά («κανονισμός ΙΜΙ») (ΕΕ 

L 159 της 28.5.2014, σ. 11). 

Or. fr 

 

Τροπολογία  49 

Karima Delli, Terry Reintke 

 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 9 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(9) Δυσκολίες αντιμετωπίστηκαν 

επίσης στην εφαρμογή των κανόνων για 

την απόσπαση εργαζομένων που ορίζονται 

στην οδηγία 96/71/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου15 και 

των κανόνων για τις διοικητικές 

απαιτήσεις που προβλέπονται στην οδηγία 

2014/67/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου16 στον 

υψηλού βαθμού κινητικότητας τομέα των 

οδικών μεταφορών. Τα ασυντόνιστα 

εθνικά μέτρα για την εφαρμογή και 

επιβολή των διατάξεων για την απόσπαση 

εργαζομένων στον τομέα των οδικών 

μεταφορών έχουν επιφέρει υψηλό 

διοικητικό φόρτο για τους μεταφορείς 

(9) Δυσκολίες αντιμετωπίστηκαν 

επίσης στην επιβολή των κανόνων για την 

απόσπαση εργαζομένων που ορίζονται 

στην οδηγία 96/71/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου15 και 

των κανόνων για τις διοικητικές 

απαιτήσεις που προβλέπονται στην οδηγία 

2014/67/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου16 για 

τους εργαζομένους στον υψηλού βαθμού 

κινητικότητας τομέα των οδικών 

μεταφορών. Αυτές οι δυσκολίες πρέπει να 

αντιμετωπιστούν επειγόντως με την 

εξασφάλιση ότι κάθε εργαζόμενος 

απολαμβάνει τα δικαιώματα της 

ελάχιστης προστασίας στον χώρο 
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που δεν είναι εγκατεστημένοι στην 

Ένωση. Ως αποτέλεσμα, δημιουργήθηκαν 

αδικαιολόγητοι περιορισμοί στην 

ελευθερία παροχής διασυνοριακών 

υπηρεσιών οδικών μεταφορών με 

αρνητικά παράπλευρα αποτελέσματα στις 

θέσεις εργασίας. 

εργασίας ανεξάρτητα από τη διάρκεια 

της εργασίας του. 

__________________ __________________ 

15 Οδηγία 96/71/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 

16ης Δεκεμβρίου 1996, σχετικά με την 

απόσπαση εργαζομένων στο πλαίσιο 

παροχής υπηρεσιών (ΕΕ L 18 της 21.1.97, 

σ. 1) 

15 Οδηγία 96/71/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 

16ης Δεκεμβρίου 1996, σχετικά με την 

απόσπαση εργαζομένων στο πλαίσιο 

παροχής υπηρεσιών (ΕΕ L 18 της 21.1.97, 

σ. 1) 

16 Οδηγία 2014/67/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 

15ης Μαΐου 2014, για την εφαρμογή της 

οδηγίας 96/71/ΕΚ σχετικά με την 

απόσπαση εργαζομένων στο πλαίσιο 

παροχής υπηρεσιών και την τροποποίηση 

του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1024/2012 

σχετικά με τη διοικητική συνεργασία μέσω 

του Συστήματος Πληροφόρησης για την 

εσωτερική αγορά («κανονισμός ΙΜΙ») (ΕΕ 

L 159 της 28.5.2014, σ. 11). 

16 Οδηγία 2014/67/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 

15ης Μαΐου 2014, για την εφαρμογή της 

οδηγίας 96/71/ΕΚ σχετικά με την 

απόσπαση εργαζομένων στο πλαίσιο 

παροχής υπηρεσιών και την τροποποίηση 

του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1024/2012 

σχετικά με τη διοικητική συνεργασία μέσω 

του Συστήματος Πληροφόρησης για την 

εσωτερική αγορά («κανονισμός ΙΜΙ») (ΕΕ 

L 159 της 28.5.2014, σ. 11). 

Or. en 

 

Τροπολογία  50 

Elisabeth Morin-Chartier, Anne Sander, Jérôme Lavrilleux, Geoffroy Didier, Franck 

Proust, Renaud Muselier 

 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 9 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(9) Δυσκολίες αντιμετωπίστηκαν 

επίσης στην εφαρμογή των κανόνων για 

την απόσπαση εργαζομένων που ορίζονται 

στην οδηγία 96/71/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου15 και 

των κανόνων για τις διοικητικές 

απαιτήσεις που προβλέπονται στην οδηγία 

2014/67/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου16 στον 

(9) Δυσκολίες αντιμετωπίστηκαν 

επίσης στην εφαρμογή των κανόνων για 

την απόσπαση εργαζομένων που ορίζονται 

στην οδηγία 96/71/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου15 και 

των κανόνων για τις διοικητικές 

απαιτήσεις που προβλέπονται στην οδηγία 

2014/67/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου16 στον 
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υψηλού βαθμού κινητικότητας τομέα των 

οδικών μεταφορών. Τα ασυντόνιστα 

εθνικά μέτρα για την εφαρμογή και 

επιβολή των διατάξεων για την απόσπαση 

εργαζομένων στον τομέα των οδικών 

μεταφορών έχουν επιφέρει υψηλό 

διοικητικό φόρτο για τους μεταφορείς που 

δεν είναι εγκατεστημένοι στην Ένωση. Ως 

αποτέλεσμα, δημιουργήθηκαν 

αδικαιολόγητοι περιορισμοί στην 

ελευθερία παροχής διασυνοριακών 

υπηρεσιών οδικών μεταφορών με 

αρνητικά παράπλευρα αποτελέσματα στις 

θέσεις εργασίας. 

υψηλού βαθμού κινητικότητας τομέα των 

οδικών μεταφορών. Τα ασυντόνιστα 

εθνικά μέτρα για την εφαρμογή και 

επιβολή των διατάξεων για την απόσπαση 

εργαζομένων στον τομέα των οδικών 

μεταφορών έχουν επιφέρει υψηλό 

διοικητικό φόρτο για τους μεταφορείς στην 

Ένωση και προκαλούν αθέμιτο 

ανταγωνισμό μεταξύ των επιχειρήσεων 

του κλάδου. 

__________________ __________________ 

15 Οδηγία 96/71/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 

16ης Δεκεμβρίου 1996, σχετικά με την 

απόσπαση εργαζομένων στο πλαίσιο 

παροχής υπηρεσιών (ΕΕ L 18 της 

21.1.1997, σ. 1). 

15 Οδηγία 96/71/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 

16ης Δεκεμβρίου 1996, σχετικά με την 

απόσπαση εργαζομένων στο πλαίσιο 

παροχής υπηρεσιών (ΕΕ L 18 της 

21.1.1997, σ. 1). 

16 Οδηγία 2014/67/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 

15ης Μαΐου 2014, για την εφαρμογή της 

οδηγίας 96/71/ΕΚ σχετικά με την 

απόσπαση εργαζομένων στο πλαίσιο 

παροχής υπηρεσιών και την τροποποίηση 

του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1024/2012 

σχετικά με τη διοικητική συνεργασία μέσω 

του Συστήματος Πληροφόρησης για την 

εσωτερική αγορά («κανονισμός ΙΜΙ») (ΕΕ 

L 159 της 28.5.2014, σ. 11). 

16 Οδηγία 2014/67/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 

15ης Μαΐου 2014, για την εφαρμογή της 

οδηγίας 96/71/ΕΚ σχετικά με την 

απόσπαση εργαζομένων στο πλαίσιο 

παροχής υπηρεσιών και την τροποποίηση 

του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1024/2012 

σχετικά με τη διοικητική συνεργασία μέσω 

του Συστήματος Πληροφόρησης για την 

εσωτερική αγορά («κανονισμός ΙΜΙ») (ΕΕ 

L 159 της 28.5.2014, σ. 11). 

Or. fr 

 

Τροπολογία  51 

Georgi Pirinski 

 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 9 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(9) Δυσκολίες αντιμετωπίστηκαν 

επίσης στην εφαρμογή των κανόνων για 

την απόσπαση εργαζομένων που ορίζονται 

(9) Δυσκολίες αντιμετωπίστηκαν 

επίσης στην εφαρμογή των κανόνων για 

την απόσπαση εργαζομένων που ορίζονται 
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στην οδηγία 96/71/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου15 και 

των κανόνων για τις διοικητικές 

απαιτήσεις που προβλέπονται στην οδηγία 

2014/67/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου16 στον 

υψηλού βαθμού κινητικότητας τομέα των 

οδικών μεταφορών. Τα ασυντόνιστα 

εθνικά μέτρα για την εφαρμογή και 

επιβολή των διατάξεων για την απόσπαση 

εργαζομένων στον τομέα των οδικών 

μεταφορών έχουν επιφέρει υψηλό 

διοικητικό φόρτο για τους μεταφορείς που 

δεν είναι εγκατεστημένοι στην Ένωση. Ως 

αποτέλεσμα, δημιουργήθηκαν 

αδικαιολόγητοι περιορισμοί στην 

ελευθερία παροχής διασυνοριακών 

υπηρεσιών οδικών μεταφορών με αρνητικά 

παράπλευρα αποτελέσματα στις θέσεις 

εργασίας. 

στην οδηγία 96/71/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου15 και 

των κανόνων για τις διοικητικές 

απαιτήσεις που προβλέπονται στην οδηγία 

2014/67/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου16 στον 

υψηλού βαθμού κινητικότητας τομέα των 

οδικών μεταφορών. Τα ασυντόνιστα 

εθνικά μέτρα για την εφαρμογή και 

επιβολή των διατάξεων για την απόσπαση 

εργαζομένων στον τομέα των οδικών 

μεταφορών έχουν επιφέρει υψηλό 

διοικητικό φόρτο για τους μεταφορείς που 

δεν είναι εγκατεστημένοι στην Ένωση. 

Αυτό είχε ως αποτέλεσμα ορισμένα κράτη 

μέλη να θεσπίσουν μέτρα που 

παραβιάζουν τη νομοθεσία της Ένωσης 

και οδήγησαν σε παράνομους 

περιορισμούς στην ελευθερία παροχής 

διασυνοριακών υπηρεσιών οδικών 

μεταφορών με αρνητικά παράπλευρα 

αποτελέσματα στις θέσεις εργασίας. 

__________________ __________________ 

15 Οδηγία 96/71/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 

16ης Δεκεμβρίου 1996, σχετικά με την 

απόσπαση εργαζομένων στο πλαίσιο 

παροχής υπηρεσιών (ΕΕ L 18 της 21.1.97, 

σ. 1) 

15 Οδηγία 96/71/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 

16ης Δεκεμβρίου 1996, σχετικά με την 

απόσπαση εργαζομένων στο πλαίσιο 

παροχής υπηρεσιών (ΕΕ L 18 της 21.1.97, 

σ. 1) 

16 Οδηγία 2014/67/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 

15ης Μαΐου 2014, για την εφαρμογή της 

οδηγίας 96/71/ΕΚ σχετικά με την 

απόσπαση εργαζομένων στο πλαίσιο 

παροχής υπηρεσιών και την τροποποίηση 

του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1024/2012 

σχετικά με τη διοικητική συνεργασία μέσω 

του Συστήματος Πληροφόρησης για την 

εσωτερική αγορά («κανονισμός ΙΜΙ») (ΕΕ 

L 159 της 28.5.2014, σ. 11). 

16 Οδηγία 2014/67/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 

15ης Μαΐου 2014, για την εφαρμογή της 

οδηγίας 96/71/ΕΚ σχετικά με την 

απόσπαση εργαζομένων στο πλαίσιο 

παροχής υπηρεσιών και την τροποποίηση 

του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1024/2012 

σχετικά με τη διοικητική συνεργασία μέσω 

του Συστήματος Πληροφόρησης για την 

εσωτερική αγορά («κανονισμός ΙΜΙ») (ΕΕ 

L 159 της 28.5.2014, σ. 11). 

Or. en 

 

Τροπολογία  52 

Evelyn Regner, Ole Christensen, Siôn Simon, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Guillaume 
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Balas, Rory Palmer, Michael Detjen, Maria Arena, Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto 

 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 9 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(9) Δυσκολίες αντιμετωπίστηκαν 

επίσης στην εφαρμογή των κανόνων για 

την απόσπαση εργαζομένων που ορίζονται 

στην οδηγία 96/71/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου15 και 

των κανόνων για τις διοικητικές 

απαιτήσεις που προβλέπονται στην οδηγία 

2014/67/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου16 στον 

υψηλού βαθμού κινητικότητας τομέα των 

οδικών μεταφορών. Τα ασυντόνιστα 

εθνικά μέτρα για την εφαρμογή και 

επιβολή των διατάξεων για την απόσπαση 

εργαζομένων στον τομέα των οδικών 

μεταφορών έχουν επιφέρει υψηλό 

διοικητικό φόρτο για τους μεταφορείς που 

δεν είναι εγκατεστημένοι στην Ένωση. 

Ως αποτέλεσμα, δημιουργήθηκαν 

αδικαιολόγητοι περιορισμοί στην 

ελευθερία παροχής διασυνοριακών 

υπηρεσιών οδικών μεταφορών με 

αρνητικά παράπλευρα αποτελέσματα στις 

θέσεις εργασίας. 

(9) Δυσκολίες αντιμετωπίστηκαν 

επίσης στην εφαρμογή των κανόνων για 

την απόσπαση εργαζομένων που ορίζονται 

στην οδηγία 96/71/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου15 και 

των κανόνων για τις διοικητικές 

απαιτήσεις που προβλέπονται στην οδηγία 

2014/67/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου16 στον 

υψηλού βαθμού κινητικότητας τομέα των 

οδικών μεταφορών. Τα ασυντόνιστα 

εθνικά μέτρα για την εφαρμογή και 

επιβολή των διατάξεων για την απόσπαση 

εργαζομένων στον τομέα των οδικών 

μεταφορών δεν έχουν επιφέρει μόνο 

περιττό διοικητικό φόρτο για τους 

μεταφορείς που δεν είναι εγκατεστημένοι 

στην Ένωση, αλλά και μεγάλου βαθμού 

έλλειψη νομικής ασφάλειας για τους 

οδηγούς. 

__________________ __________________ 

15 Οδηγία 96/71/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 

16ης Δεκεμβρίου 1996, σχετικά με την 

απόσπαση εργαζομένων στο πλαίσιο 

παροχής υπηρεσιών (ΕΕ L 18 της 21.1.97, 

σ. 1) 

15 Οδηγία 96/71/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 

16ης Δεκεμβρίου 1996, σχετικά με την 

απόσπαση εργαζομένων στο πλαίσιο 

παροχής υπηρεσιών (ΕΕ L 18 της 21.1.97, 

σ. 1) 

16 Οδηγία 2014/67/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 

15ης Μαΐου 2014, για την εφαρμογή της 

οδηγίας 96/71/ΕΚ σχετικά με την 

απόσπαση εργαζομένων στο πλαίσιο 

παροχής υπηρεσιών και την τροποποίηση 

του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1024/2012 

σχετικά με τη διοικητική συνεργασία μέσω 

του Συστήματος Πληροφόρησης για την 

εσωτερική αγορά («κανονισμός ΙΜΙ») (ΕΕ 

16 Οδηγία 2014/67/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 

15ης Μαΐου 2014, για την εφαρμογή της 

οδηγίας 96/71/ΕΚ σχετικά με την 

απόσπαση εργαζομένων στο πλαίσιο 

παροχής υπηρεσιών και την τροποποίηση 

του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1024/2012 

σχετικά με τη διοικητική συνεργασία μέσω 

του Συστήματος Πληροφόρησης για την 

εσωτερική αγορά («κανονισμός ΙΜΙ») (ΕΕ 
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L 159 της 28.5.2014, σ. 11). L 159 της 28.5.2014, σ. 11). 

Or. en 

 

Τροπολογία  53 

Jérôme Lavrilleux, Elisabeth Morin-Chartier, Anne Sander, Renaud Muselier, Geoffroy 

Didier, Franck Proust 

 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 9 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (9α) Όταν δεν τηρούνται οι κανόνες 

σχετικά με την ίδρυση επιχείρησης 

διεθνών οδικών μεταφορών, 

δημιουργούνται αποκλίσεις στην 

εσωτερική αγορά και ενισχύεται ο 

αθέμιτος ανταγωνισμός μεταξύ 

επιχειρήσεων. Συνεπώς, οι προϋποθέσεις 

ίδρυσης επιχειρήσεων διεθνών 

μεταφορών πρέπει να γίνουν 

αυστηρότερες και να τυγχάνουν 

καλύτερης εποπτείας, με σκοπό την 

καταπολέμηση της σύστασης εικονικών 

εταιρειών. 

Or. fr 

 

Τροπολογία  54 

Evelyn Regner, Ole Christensen, Siôn Simon, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Guillaume 

Balas, Rory Palmer, Michael Detjen, Maria Arena, Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto 

 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 10 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(10) Η Επιτροπή, στην πρόταση που 

υπέβαλε στις 8 Μαρτίου 201617 για την 

αναθεώρηση της οδηγίας 96/71/ΕΚ, 

αναγνώρισε ότι η εφαρμογή αυτής της 

οδηγίας εγείρει ιδιαίτερα νομικά ζητήματα 

και δυσχέρειες στον υψηλού βαθμού 

κινητικότητας τομέα οδικών μεταφορών 

(10) Η Επιτροπή, στην πρόταση που 

υπέβαλε στις 8 Μαρτίου 201617 για την 

αναθεώρηση της οδηγίας 96/71/ΕΚ, 

αναγνώρισε ότι η εφαρμογή αυτής της 

οδηγίας εγείρει ιδιαίτερα νομικά ζητήματα 

και δυσχέρειες στον υψηλού βαθμού 

κινητικότητας τομέα οδικών μεταφορών 
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και ανέφερε ότι αυτά τα ζητήματα θα 

πρέπει να αντιμετωπιστούν καλύτερα με 

ειδική για τον τομέα των οδικών 

μεταφορών νομοθεσία. 

και ανέφερε ότι αυτά τα ζητήματα θα 

πρέπει να αντιμετωπιστούν καλύτερα με 

ειδική για τον τομέα των οδικών 

μεταφορών νομοθεσία. Λαμβανομένου 

όμως υπόψη ότι ο τομέας των μεταφορών 

είναι ένας από τους πιο ευάλωτους 

τομείς, πρέπει να εφαρμόζονται για όλους 

τους εργαζομένους οι ελάχιστες διατάξεις 

προστασίας της οδηγίας 96/71/ΕΕ. 

__________________ __________________ 

17 COM(2016)128 17 COM(2016)128 

Or. en 

 

Τροπολογία  55 

Jeroen Lenaers 

 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 10 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(10) Η Επιτροπή, στην πρόταση που 

υπέβαλε στις 8 Μαρτίου 201617 για την 

αναθεώρηση της οδηγίας 96/71/ΕΚ, 

αναγνώρισε ότι η εφαρμογή αυτής της 

οδηγίας εγείρει ιδιαίτερα νομικά ζητήματα 

και δυσχέρειες στον υψηλού βαθμού 

κινητικότητας τομέα οδικών μεταφορών 

και ανέφερε ότι αυτά τα ζητήματα θα 

πρέπει να αντιμετωπιστούν καλύτερα με 

ειδική για τον τομέα των οδικών 

μεταφορών νομοθεσία. 

(10) Η Επιτροπή, στην πρόταση που 

υπέβαλε στις 8 Μαρτίου 201617 για την 

αναθεώρηση της οδηγίας 96/71/ΕΚ, 

αναγνώρισε ότι η εφαρμογή αυτής της 

οδηγίας εγείρει ιδιαίτερα νομικά ζητήματα 

και δυσχέρειες στον υψηλού βαθμού 

κινητικότητας τομέα οδικών μεταφορών 

και ανέφερε ότι αυτά τα ζητήματα θα 

πρέπει να αντιμετωπιστούν καλύτερα με 

ειδική για τον τομέα των οδικών 

μεταφορών νομοθεσία. Έως ότου τεθούν 

σε ισχύ αυτοί οι κανόνες, ισχύουν οι 

υφιστάμενες οδηγίες 96/71/ΕΚ και 

2014/67/ΕΕ σχετικά με τις οδικές 

μεταφορές. 

__________________ __________________ 

17 COM(2016) 128. 17 COM(2016) 128. 

Or. nl 
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Τροπολογία  56 

Karima Delli, Terry Reintke 

 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 10 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(10) Η Επιτροπή, στην πρόταση που 

υπέβαλε στις 8 Μαρτίου 201617 για την 
αναθεώρηση της οδηγίας 96/71/ΕΚ, 

αναγνώρισε ότι η εφαρμογή αυτής της 

οδηγίας εγείρει ιδιαίτερα νομικά ζητήματα 

και δυσχέρειες στον υψηλού βαθμού 

κινητικότητας τομέα οδικών μεταφορών 

και ανέφερε ότι αυτά τα ζητήματα θα 

πρέπει να αντιμετωπιστούν καλύτερα με 

ειδική για τον τομέα των οδικών 

μεταφορών νομοθεσία. 

(10) Κατά την αναθεώρηση της οδηγίας 

96/71/ΕΚ που βρίσκεται σε εξέλιξη, ο 

καλύτερος τρόπος αντιμετώπισης των 

ιδιαίτερων νομικών ζητημάτων και 

δυσχερειών στον υψηλού βαθμού 

κινητικότητας τομέα οδικών μεταφορών 

παραμένει να δοθούν σχετικές 

απαντήσεις από τους συννομοθέτες. Ο 

σκοπός της ειδικής για τον τομέα των 

οδικών μεταφορών νομοθεσίας θα πρέπει 

ως εκ τούτου να είναι να εξασφαλίσει την 

προστασία των εν λόγω εργαζομένων 

διασφαλίζοντας παράλληλα τη 

δυνατότητα εφαρμογής των διατάξεων. 

__________________  

17 COM(2016)128  

Or. en 

 

Τροπολογία  57 

Evelyn Regner, Ole Christensen, Siôn Simon, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Guillaume 

Balas, Rory Palmer, Michael Detjen, Maria Arena, Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto 

 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 10 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (10α) Δεδομένου ότι στην Ένωση 

υπάρχει έλλειψη οδηγών, θα πρέπει να 

βελτιωθούν σημαντικά οι συνθήκες 

εργασίας προκειμένου το επάγγελμα αυτό 

να γίνει πιο ελκυστικό. 

Or. en 
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Τροπολογία  58 

Evelyn Regner, Ole Christensen, Siôn Simon, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Guillaume 

Balas, Rory Palmer, Michael Detjen, Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto 

 

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. 

διαγράφεται 

Or. en 

 

Τροπολογία  59 

Robert Rochefort 

 

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, ενώ είναι επίσης απαραίτητο 

να εξασφαλιστεί θεμιτός ανταγωνισμός 
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μεταξύ των επιχειρήσεων του κλάδου. Οι 

διατάξεις σχετικά με την απόσπαση 

εργαζομένων στην οδηγία 96/71/ΕΚ και οι 

διατάξεις σχετικά με την εφαρμογή των 

πρώτων στην οδηγία 2014/67/ΕΕ ισχύουν 

για τον τομέα των οδικών μεταφορών 

εφόσον η παρούσα οδηγία δεν ορίζει 

άλλως· 

Or. fr 

 

Τροπολογία  60 

Karima Delli, Terry Reintke 

 

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 προσφέρουν 

μια 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 

ενισχυθεί ουσιαστικά η επιβολή των 

διατάξεων. 

Or. en 

 

Τροπολογία  61 

Jeroen Lenaers 

 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 11 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(11) Προκειμένου να διασφαλιστεί η 

αποτελεσματική και αναλογική εφαρμογή 

(11) Προκειμένου να διασφαλιστεί η 

αποτελεσματική και αναλογική εφαρμογή 
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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. 

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. Έως ότου τεθούν σε ισχύ 

αυτοί οι κανόνες, ισχύουν οι υφιστάμενες 

οδηγίες 96/71/ΕΚ και 2014/67/ΕΕ σχετικά 

με τις οδικές μεταφορές. 

Or. nl 

 

Τροπολογία  62 

Elisabeth Morin-Chartier, Anne Sander, Jérôme Lavrilleux, Geoffroy Didier, Renaud 

Muselier, Franck Proust 

 

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, στην ελευθερία των μεταφορέων 

για παροχή διασυνοριακών υπηρεσιών, και 

στην ανάγκη εγκαθίδρυσης θεμιτού 

ανταγωνισμού μεταξύ των επιχειρήσεων 

του κλάδου. 

Or. fr 
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Τροπολογία  63 

Verónica Lope Fontagné 

 

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, με παράλληλο σεβασμό στην 

ελευθερία εγκατάστασης. 

Or. es 

 

Τροπολογία  64 

Georges Bach 

 

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 και να εξασφαλιστεί 

θεμιτός ανταγωνισμός 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. 
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Or. en 

 

Τροπολογία  65 

Karima Delli, Terry Reintke 

 

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. 

διαγράφεται 

__________________  

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. 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. 

 



 

AM\1144456EL.docx 31/86 PE616.838v01-00 

 EL 

561/2006 (ΕΕ L 300 της 14.11.2009, 

σ. 88). 

Or. en 

 

Τροπολογία  66 

Claude Rolin 

 

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) Αυτά τα ισόρροπα κριτήρια θα 

πρέπει να βασίζονται στην έννοια του 

επαρκούς δεσμού του οδηγού με το έδαφος 

του κράτους μέλους υποδοχής. Κατά 

συνέπεια, η ελάχιστη αμοιβή και η 

ελάχιστη ετήσια άδεια μετ’ αποδοχών του 

κράτους μέλους υποδοχής θα πρέπει να 

ισχύουν για τις διεθνείς μεταφορές και 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. 72). 

 

19 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1073/2009 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, της 21ης Οκτωβρίου 2009, 

για τη θέσπιση κοινών κανόνων 
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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. fr 

 

Τροπολογία  67 

Emilian Pavel, Claudia Țapardel 

 

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) 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, οι διεθνείς μεταφορές και οι 

ενδομεταφορές, κατά τις οποίες τόσο ο 

οδηγός όσο και το όχημα επιστρέφουν 

στο κράτος μέλος εγκατάστασης δεν 

πρέπει να υπόκεινται στις οδηγίες 

96/71/ΕΚ και 2014/67/ΕΕ, εφόσον 

διεξάγονται εντός καθορισμένου χρονικού 

ορίου. 

__________________  

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. 72). 
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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 

 

Τροπολογία  68 

Rosa D'Amato, Daniela Aiuto, Laura Agea, Tiziana Beghin 

 

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) Για τον σκοπό αυτό θα πρέπει να 

εφαρμοστεί η ελάχιστη αμοιβή και η 

ελάχιστη ετήσια άδεια μετ’ αποδοχών του 

κράτους μέλους υποδοχής τόσο στις 

διεθνείς μεταφορές όσο και στις 
ενδομεταφορές, όπως ορίζονται με τους 

κανονισμούς (ΕΚ) 1072/200918 και (ΕΚ) 

1073/200919, ανεξάρτητα από τη 

συχνότητα και διάρκεια των μεταφορών 

που εκτελούνται από τον οδηγό. Σε 

περίπτωση μεταφορών σε περισσότερα 

κράτη μέλη εντός της ίδιας ημέρας, θα 

πρέπει να εφαρμόζονται οι όροι του 

κράτους μέλους που είναι περισσότερο 

ευνοϊκοί για τον οδηγό. 

__________________ __________________ 

18 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1072/2009 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, της 21ης Οκτωβρίου 2009, 

για τους κοινούς κανόνες πρόσβασης στην 

18 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1072/2009 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, της 21ης Οκτωβρίου 2009, 

για τους κοινούς κανόνες πρόσβασης στην 
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αγορά διεθνών οδικών εμπορευματικών 

μεταφορών (ΕΕ L 300 της 14.11.2009, σ. 

72). 

αγορά διεθνών οδικών εμπορευματικών 

μεταφορών (ΕΕ L 300 της 14.11.2009, σ. 

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. 1073/2009του 

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. it 

 

Τροπολογία  69 

Evelyn Regner, Ole Christensen, Siôn Simon, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Guillaume 

Balas, Rory Palmer, Michael Detjen, Maria Arena, Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto 

 

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. 

__________________ __________________ 
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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. 

72). 

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. 

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 

 

Τροπολογία  70 

Michaela Šojdrová 

 

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 

(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 
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συχνότητα και διάρκεια των μεταφορών 

που εκτελούνται από τον οδηγό. 

συχνότητα και διάρκεια των μεταφορών 

που εκτελούνται από τον οδηγό. Το 

χρονικό όριο θα πρέπει να ορίζεται έτσι 

ώστε να είναι δυνατό να μην το 

υπερβαίνει ένας εύλογος αριθμός 

αποσπασμένων οδηγών διεθνών 

μεταφορών. Ένα υπερβολικά χαμηλό όριο 

θα ήταν δυσανάλογο και αντίθετο προς 

την ελεύθερη παροχή υπηρεσιών. 

__________________ __________________ 

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. 

72). 

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. 

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 

Αιτιολόγηση 

Οι τρεις ημέρες είναι πολύ μικρό χρονικό διάστημα και ως εκ τούτου δυσανάλογο και επιζήμιο 

για την ελεύθερη παροχή υπηρεσιών. Επιπροσθέτως, θα μπορούσε να δώσει κίνητρα στους 

μεταφορείς να αλλάξουν τον προγραμματισμό των διαδρομών προκειμένου να μην υπερβαίνουν 

το όριο, πράγμα που θα μπορούσε να έχει ως αποτέλεσμα υπερβολική κίνηση σε ακατάλληλες 

διαδρομές, υποβάθμιση της ποιότητας των δρόμων, καθώς και αντίκτυπο σε άλλα ζητήματα 

γενικού συμφέροντος όπως η οδική ασφάλεια. Θα μπορούσε επίσης να προκαλέσει αύξηση της 

ψευδοαπασχόλησης. 

 

Τροπολογία  71 

Sofia Ribeiro 

 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 12 
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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) 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 καταβάλλεται 

ημερήσια αποζημίωση όχι κατώτερη από 

την ελάχιστη αμοιβή του κράτους μέλους 

υποδοχής, εφόσον η παραμονή στο εν 

λόγω κράτος μέλος δεν είναι μικρότερη 

της μισής ημέρας18α. Στην περίπτωση 

των ενδομεταφορών, θα πρέπει να ισχύει, 

τουλάχιστον, η ελάχιστη αμοιβή και η 

ελάχιστη ετήσια άδεια μετ’ αποδοχών του 

κράτους μέλους υποδοχής, 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. 72). 

 

 18α Ημερήσιος χρόνος εργασίας 

μικρότερος των έξι ωρών στο έδαφος 

κράτους μέλους υποδοχής.  

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. pt 
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Τροπολογία  72 

Ádám Kósa, Csaba Sógor, Andor Deli 

 

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) Αυτά τα ισόρροπα κριτήρια θα 

πρέπει να βασίζονται στην έννοια του 

επαρκούς δεσμού του οδηγού με το έδαφος 

του κράτους μέλους υποδοχής. Η 

διαμετακόμιση και οι διεθνείς μεταφορές 

όπως ορίζονται με τους κανονισμούς 

1072/200918 και 1073/200919 δεν θα 

πρέπει να υπόκεινται στις οδηγίες 

96/71/EΚ και 2014/67/EΕ, εφόσον στην 

περίπτωση διαμετακόμισης και διεθνών 

μεταφορών δεν υπάρχει άμεσος 

ανταγωνισμός με εθνικές εταιρείες και 

υπάρχει σαφής σύνδεση του οδηγού με το 

κράτος μέλος όπου είναι εγκατεστημένη η 

εταιρεία. 

__________________ __________________ 

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. 

72). 

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. 

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, 

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, 
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σ. 88). σ. 88). 

Or. en 

 

Τροπολογία  73 

Georges Bach 

 

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) Αυτά τα ισόρροπα κριτήρια θα 

πρέπει να βασίζονται στην απλή και 

κατανοητή έννοια του δεσμού του οδηγού 

με το έδαφος του κράτους μέλους 

υποδοχής. Στο πλαίσιο αυτού του δεσμού 

πρέπει να έχει εκτελεστεί τουλάχιστον μία 

εμπορική συναλλαγή φόρτωσης ή 

εκφόρτωσης εμπορευμάτων στο έδαφος 

του κράτους μέλους υποδοχής. Κατά 

συνέπεια, η ελάχιστη αμοιβή και η 

ελάχιστη ετήσια άδεια μετ’ αποδοχών του 

κράτους μέλους υποδοχής θα πρέπει να 

ισχύουν για τις διεθνείς μεταφορές και τις 

ενδομεταφορές όπως ορίζονται με τον 

κανονισμό (ΕΚ) 1072/200918 και τον 

κανονισμό (ΕΚ) 1073/200919, και 

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. 

72). 

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. 

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 

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 
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με πούλμαν και λεωφορεία και την 

τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 

561/2006 (ΕΕ L 300 της 14.11.2009, 

σ. 88). 

με πούλμαν και λεωφορεία και την 

τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 

561/2006 (ΕΕ L 300 της 14.11.2009, 

σ. 88). 

Or. fr 

 

Τροπολογία  74 

Elisabeth Morin-Chartier, Anne Sander, Jérôme Lavrilleux, Geoffroy Didier, Franck 

Proust, Renaud Muselier 

 

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) Αυτά τα ισόρροπα κριτήρια θα 

πρέπει να βασίζονται στην απλή και 

κατανοητή έννοια του δεσμού του οδηγού 

με το έδαφος του κράτους μέλους 

υποδοχής. Στο πλαίσιο αυτού του δεσμού 

πρέπει να έχει εκτελεστεί τουλάχιστον μία 

εμπορική συναλλαγή φόρτωσης ή 

εκφόρτωσης εμπορευμάτων στο έδαφος 

του κράτους μέλους υποδοχής. Επιπλέον, 

η ελάχιστη αμοιβή και η ελάχιστη ετήσια 

άδεια μετ’ αποδοχών του κράτους μέλους 

υποδοχής θα πρέπει να ισχύουν για τις 

διεθνείς μεταφορές και τις ενδομεταφορές 

όπως ορίζονται με τον κανονισμό (ΕΚ) 

1072/200918 και τον κανονισμό (ΕΚ) 

1073/200919, 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. 

72). 

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. 

72). 

19 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1073/2009 του 19 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1073/2009 του 
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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). 

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. fr 

 

Τροπολογία  75 

Ole Christensen 

 

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) Αυτά τα ισόρροπα κριτήρια θα 

πρέπει να βασίζονται στην έννοια του 

επαρκούς δεσμού μεταξύ της μεταφοράς 

και του κράτους μέλους όπου είναι 

εγγεγραμμένος ο μεταφορέας. Ως εκ 

τούτου, θα πρέπει να καθοριστεί ότι μόνο 

οι διεθνείς μεταφορές που αρχίζουν και 

τελειώνουν στο κράτος μέλος όπου είναι 

εγγεγραμμένος ο μεταφορέας θα πρέπει 

να εξαιρούνται από την εφαρμογή των 

στοιχείων β) και γ) της οδηγίας 96/71/ΕΚ. 

Όλες οι άλλες διεθνείς μεταφορές και 
ενδομεταφορές όπως ορίζονται στον 

κανονισμό 1072/200918 θα πρέπει να 

καλύπτονται από τα στοιχεία β) και γ) της 

οδηγίας 96/71/ΕΚ για το σύνολο της 

μεταφοράς. 

__________________ __________________ 

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 

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 
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μεταφορών (ΕΕ L 300 της 14.11.2009, σ. 

72). 

μεταφορών (ΕΕ L 300 της 14.11.2009, σ. 

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). 

 

Or. en 

 

Τροπολογία  76 

Jeroen Lenaers 

 

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) 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 ισχύουν οι 

βασικοί όροι εργασίας και απασχόλησης, 

όπως ορίζονται στο άρθρο 3 παράγραφος 

1 της οδηγίας 96/71/ΕΚ, 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, οι 

βασικοί όροι εργασίας και απασχόλησης, 

όπως ορίζονται στο άρθρο 3 παράγραφος 

1 της οδηγίας 96/71/ΕΚ του κράτους 

μέλους υποδοχής θα πρέπει να ισχύουν για 

τις ενδομεταφορές ανεξάρτητα από τη 

συχνότητα και διάρκεια των μεταφορών 

που εκτελούνται από τον οδηγό. 

__________________ __________________ 
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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. 

72). 

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. 

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. nl 

 

Τροπολογία  77 

Verónica Lope Fontagné 

 

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 

(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 θα 

πρέπει να ισχύει για τις ενδομεταφορές, 

όπως ορίζονται με τον κανονισμό 

1072/200918 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 αφού σημειωθεί υπέρβαση 
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συχνότητα και διάρκεια των μεταφορών 

που εκτελούνται από τον οδηγό. 

του εν λόγω ορίου. 

__________________ __________________ 

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. 

72). 

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. 

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). 

 

Or. es 

 

Τροπολογία  78 

Dominique Martin, Joëlle Mélin 

 

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 

(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, τα επιδόματα, η 
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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. 

ελάχιστη ετήσια άδεια μετ’ αποδοχών, και 

κάθε άλλη ισχύουσα κοινωνική διάταξη 
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. 

72). 

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. 

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. fr 

 

Τροπολογία  79 

Robert Rochefort 

 

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, 

(12) Αυτά τα ισόρροπα κριτήρια θα 

πρέπει να βασίζονται στην απλή και 

κατανοητή έννοια του δεσμού του οδηγού 

με το έδαφος του κράτους μέλους 

υποδοχής. Στο πλαίσιο αυτού του δεσμού 

πρέπει να έχει εκτελεστεί τουλάχιστον μία 

εμπορική συναλλαγή φόρτωσης ή 

εκφόρτωσης εμπορευμάτων στο έδαφος 

του κράτους μέλους υποδοχής. Επιπλέον, 

για να απαλλαγούν τα κράτη μέλη από 

κάθε ίχνος αβεβαιότητας και 
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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. 

περιπλοκότητας και για να αποφευχθεί 

κάθε ανισότητα των εργαζομένων, η 

ελάχιστη αμοιβή και η ελάχιστη ετήσια 

άδεια μετ’ αποδοχών του κράτους μέλους 

υποδοχής θα πρέπει να ισχύουν για τις 

διεθνείς μεταφορές και τις ενδομεταφορές 

όπως ορίζονται με τον κανονισμό (ΕΚ) 

1072/200918 και τον κανονισμό (ΕΚ) 

1073/200919 , 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. 

72). 

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. 

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. fr 

 

Τροπολογία  80 

Anthea McIntyre 

 

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 

(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 ένα 

αναλογικό και ρεαλιστικό χρονικό όριο 

πέρα από το οποίο θα ισχύει η ελάχιστη 
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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. 

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 τον κανονισμό 

1072/200918 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. 

__________________ __________________ 

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. 

72). 

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. 

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). 

 

Or. en 

 

Τροπολογία  81 

Danuta Jazłowiecka 

 

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 

(12) Αυτά τα ισόρροπα κριτήρια θα 

πρέπει να βασίζονται στην έννοια του 

επαρκούς δεσμού του οδηγού με το έδαφος 
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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. 

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 τον κανονισμό 

1072/200918 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. 

__________________ __________________ 

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. 

72). 

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. 

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). 

 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Οι εταιρείες που εκτελούν οδικές επιβατικές μεταφορές θα επηρεαστούν ιδιαίτερα από τα μέτρα 

που στοχεύουν πρωτίστως στην επίλυση προβλημάτων που απορρέουν από τις εμπορευματικές 

μεταφορές. Κατά τη μεταφορά επιβατών/τουριστών οι μεταφορείς επιβατών συνήθως δεν 

συμμετέχουν σε ανταγωνισμό με τοπικούς μεταφορείς, διότι τίθενται μόνο στη διάθεση των 

επιβατών τους. Ως εκ τούτου, οι επιβατικές μεταφορές θα πρέπει να εξαιρεθούν από το πεδίο 

εφαρμογής της παρούσας οδηγίας. 

 



 

AM\1144456EL.docx 49/86 PE616.838v01-00 

 EL 

Τροπολογία  82 

Ádám Kósa, Csaba Sógor, Andor Deli 

 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 12 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (12α) Θα πρέπει να ισχύει χρονικό όριο 

για τις ενδομεταφορές, όπως ορίζονται 

στους κανονισμούς (ΕΕ) αριθ. 

1072/20091α και (ΕΕ) αριθ.1073/20091β 

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 πέραν του χρονικού ορίου 

του άρθρου 8 παράγραφος 2 του 

κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1072/2009. 

 __________________ 

 1α 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. 72). 

 1β 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 

 

Τροπολογία  83 

Danuta Jazłowiecka 

 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 12 α (νέα) 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (12α) Οι διαμετακομιστικές μεταφορές 

θα πρέπει να εξαιρεθούν από το πεδίο 

εφαρμογής της παρούσας οδηγίας λόγω 

των ιδιαιτεροτήτων τους και της 

απουσίας επαρκούς σύνδεσης του οδηγού 

με την επικράτεια του κράτους μέλους 

υποδοχής. Η ίδια εξαίρεση θα πρέπει να 

γίνεται αναφορικά με μεταφορές σε 

διασυνοριακές περιοχές που διεξάγονται 

από μεταφορείς των εν λόγω περιοχών σε 

ακτίνα 100 χιλιομέτρων από τα σύνορα. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Η εφαρμογή κανόνων περί απόσπασης στις μεταφορές που εκτελούνται σε μόνιμη βάση σε 

διασυνοριακές περιφέρειες θα επηρέαζε δυσμενώς τις ΜΜΕ.  Στην περίπτωση αυτή, οι οδηγοί 

δεν διανύουν μεγάλες αποστάσεις, αναπαύονται, τρώνε και κοιμούνται στον τόπο διαμονής 

τους. Οι διαμετακομιστικές μεταφορές δεν πληρούν τα χαρακτηριστικά της απόσπασης 

εργαζομένων και για τον λόγο αυτόν θα πρέπει να εξαιρεθούν από το πεδίο εφαρμογής της 

παρούσας οδηγίας. Οι μεταφορείς που εκτελούν διαμετακομιστικές μεταφορές μέσω κρατών 

μελών δεν ανταγωνίζονται άμεσα με τοπικούς μεταφορείς. 

 

Τροπολογία  84 

Verónica Lope Fontagné 

 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 12 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (12α) Δεδομένης της έλλειψης σχέσης 

στις πράξεις διαμετακόμισης μεταξύ του 

οδηγού και του κράτους μέλους στο οποίο 

κυκλοφορεί, οι εν λόγω πράξεις πρέπει να 

αποκλείονται από το πεδίο εφαρμογής 

της παρούσας οδηγίας. 

Or. es 

Τροπολογία  85 

Emilian Pavel, Claudia Țapardel 
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Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 12 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (12α) Οι διαμετακομιστικές μεταφορές 

δεν υπάγονται στις οδηγίες 96/71/ΕΚ και 

2014/67/ΕΕ. 

Or. en 

 

Τροπολογία  86 

Danuta Jazłowiecka 

 

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 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. Απαιτούνται πιο 

στοχοθετημένοι και αποτελεσματικοί 

έλεγχοι και για τον λόγο αυτόν θα πρέπει 

να υπάρχει σαφής διαχωρισμός μεταξύ 

των οδικών ελέγχων και των ελέγχων στις 

εγκαταστάσεις. Αυτό θα καταστήσει 

επίσης δυνατό τον πολλαπλασιασμό των 

ελέγχων και ταυτόχρονα τον περιορισμό 

του διοικητικού φόρτου. 

Or. en 

 

Τροπολογία  87 

Ádám Kósa, Csaba Sógor, Andor Deli 
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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 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 και τους 

οδηγούς ως εργαζομένους με μεγάλη 

κινητικότητα, θα πρέπει να 

χρησιμοποιηθεί το σύστημα 

πληροφόρησης για την εσωτερική αγορά 

(IMI) που θεσπίστηκε με τον κανονισμό 

(ΕΕ) αριθ. 1024/2012 για την ανταλλαγή 

πληροφοριών μεταξύ των κρατών μελών 
και θα πρέπει επίσης να θεσπιστούν 

τυποποιημένα έντυπα, καθώς και ειδικές, 

αλλά όχι επιβαρυντικές διοικητικές 

απαιτήσεις και απαιτήσεις ελέγχου στον 

τομέα των οδικών μεταφορών, με πλήρη 

αξιοποίηση εργαλείων ελέγχου όπως ο 

ψηφιακός ταχογράφος. 

Or. en 

 

Τροπολογία  88 

Robert Rochefort 

 

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 

(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. Πρέπει το 
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αξιοποίηση εργαλείων ελέγχου όπως ο 

ψηφιακός ταχογράφος. 
συντομότερο να ενισχυθούν τα εργαλεία 

ελέγχου, και συγκεκριμένα να θεσπιστεί η 

γενικευμένη χρήση του έξυπνου 

ταχογράφου, ώστε να βελτιωθεί εμφανώς 

ο έλεγχος συμμόρφωσης με τους κανόνες 

περί απόσπασης οδηγών στο πλαίσιο των 

διεθνών μεταφορών και των 

ενδομεταφορών. 

Or. fr 

 

Τροπολογία  89 

Elisabeth Morin-Chartier, Anne Sander, Jérôme Lavrilleux, Geoffroy Didier, Franck 

Proust, Renaud Muselier 

 

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 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. Πρέπει το 

συντομότερο να θεσπιστεί η γενικευμένη 

χρήση του έξυπνου ταχογράφου, ως 

ουσιώδης προϋπόθεση για να είναι 

αποτελεσματικός και αποδοτικός ο 

έλεγχος συμμόρφωσης με τους κανόνες 

περί απόσπασης οδηγών στο πλαίσιο των 

διεθνών μεταφορών και των 

ενδομεταφορών. 

Or. fr 

 

Τροπολογία  90 

Anthea McIntyre 
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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 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. Σύμφωνα με την 

αρχή της αναλογικότητας, θα πρέπει να 

υπάρχουν επιπλέον απαιτήσεις ελέγχου 

στις εγκαταστάσεις του μεταφορέα και 

όχι στο πλαίσιο άλλων οδικών ελέγχων. 

Or. en 

 

Τροπολογία  91 

Rosa D'Amato, Daniela Aiuto, Laura Agea, Tiziana Beghin 

 

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 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 το 

σύστημα πληροφόρησης για την 

εσωτερική αγορά (IMI), η δικτυακή πύλη 

GNSS για τις οδικές μεταφορές και ο 

ευφυής ταχογράφος. 
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Or. it 

 

Τροπολογία  92 

Evelyn Regner, Ole Christensen, Siôn Simon, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Guillaume 

Balas, Rory Palmer, Michael Detjen, Maria Arena, Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto 

 

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 διασφαλιστεί η 

αποτελεσματική και αποδοτική επιβολή 

της οδηγίας 96/71/EΚ στον τομέα των 

μεταφορών 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, που πρέπει να έχει 

καθιερωθεί υποχρεωτικά έως τις 2 

Ιανουαρίου 2020 το αργότερο. 

Or. en 

 

Τροπολογία  93 

Jeroen Lenaers 

 

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 

(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 

θεσπιστούν τυποποιημένα έντυπα που θα 

καταρτισθούν από την Επιτροπή, και να 
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τομέα των οδικών μεταφορών, με πλήρη 

αξιοποίηση εργαλείων ελέγχου όπως ο 

ψηφιακός ταχογράφος. 

καθοριστούν ευέλικτες, ειδικές διοικητικές 

απαιτήσεις και απαιτήσεις ελέγχου στον 

τομέα των οδικών μεταφορών, με πλήρη 

αξιοποίηση εργαλείων ελέγχου όπως ο 

ευφυής ταχογράφος. 

Or. nl 

Τροπολογία  94 

Sofia Ribeiro 

 

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 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 

θεσπιστούν τυποποιημένα έντυπα που θα 

καταρτισθούν από την Επιτροπή και να 

καθοριστούν ειδικές διοικητικές 

απαιτήσεις και απαιτήσεις ελέγχου στον 

τομέα των οδικών μεταφορών, με πλήρη 

αξιοποίηση εργαλείων ελέγχου όπως ο 

ψηφιακός ταχογράφος. 

Or. pt 

Τροπολογία  95 

Karima Delli, Terry Reintke 

 

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 

(13) Προκειμένου να διασφαλιστεί η 

αποτελεσματική και αποδοτική επιβολή 

των ειδικών τομεακών κανόνων για την 

απόσπαση εργαζομένων, θα πρέπει να 

καθοριστούν σύμφωνα με την οδηγία 

2014/67/ΕΚ ισχυρές και σαφείς 
διοικητικές απαιτήσεις και απαιτήσεις 

ελέγχου στον τομέα των οδικών 
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απαιτήσεις και απαιτήσεις ελέγχου στον 

τομέα των οδικών μεταφορών, με πλήρη 

αξιοποίηση εργαλείων ελέγχου όπως ο 

ψηφιακός ταχογράφος. 

μεταφορών, με πλήρη αξιοποίηση 

εργαλείων ελέγχου όπως ο ψηφιακός 

ταχογράφος. 

Or. en 

 

Τροπολογία  96 

Emilian Pavel, Claudia Țapardel 

 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 13 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (13α) Πρακτικές εφαρμογής ενός 

συστήματος θυγατρικών όπου η μητρική 

εταιρεία σε μια συγκεκριμένη χώρα 

συγκεντρώνει το μεγαλύτερο μέρος των 

κερδών αφήνοντας τις θυγατρικές 

μεταφορικές εταιρείες σε άλλες χώρες με 

περιορισμένους πόρους, μολονότι από τις 

δικές τους δραστηριότητες αποκτάται το 

μεγαλύτερο μέρος του κύκλου εργασιών, 

θα πρέπει να αποφεύγονται, καθώς 

μπορεί να οδηγήσουν σε ανισότητες και 

δυσανάλογη μετατόπιση κέρδους μεταξύ 

των κρατών μελών, αφήνοντας τα κράτη 

μέλη όπου έχουν την έδρα τους οι 

θυγατρικές σε μειονεκτική θέση· μια 

αρνητική κοινωνική επίπτωση τέτοιων 

πρακτικών είναι ότι το εισόδημα των 

οδηγών στις χώρες όπου είναι 

εγκατεστημένες οι θυγατρικές 

διατηρείται χαμηλό· προκειμένου να 

αντιμετωπιστούν ενδεχόμενα 

πλεονεκτήματα αθέμιτου ανταγωνισμού 

στον τομέα των οδικών μεταφορών, 

αυτού του είδους οι πρακτικές θα πρέπει 

να αναλυθούν διεξοδικά και να 

αποτραπούν· 

Or. en 
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Τροπολογία  97 

Rosa D'Amato, Daniela Aiuto, Laura Agea, Tiziana Beghin 

 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 13 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (13α) Πρέπει να ανατεθούν στην 

Επιτροπή εκτελεστικές αρμοδιότητες 

προκειμένου να εξασφαλιστούν ενιαίες 

προϋποθέσεις για την εκτέλεση του 

παρόντος κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 

165/2014 και να εκπονηθεί ένα κοινό 

υπόδειγμα εκκαθαριστικού σημειώματος 

αποδοχών για τους οδηγούς που εκτελούν 

μεταφορές σε καθεστώς απόσπασης. Οι 

εν λόγω αρμοδιότητες θα πρέπει επίσης 

να ασκούνται σύμφωνα με τον κανονισμό 

(ΕΕ) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. 

Or. it 

 

Τροπολογία  98 

Danuta Jazłowiecka 

 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 13 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 13α) Σε περίπτωση ελέγχου της 

ουσιώδους δραστηριότητας, κάθε 

ενδεχόμενη εφαρμογή του άρθρου 4 

παράγραφος 2 και ιδίως των στοιχείων δ) 

και ε) της οδηγίας 2014/67/ΕΕ σχετικά με 

την επιβολή θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη 

τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του τομέα 

των μεταφορών. Αυτό θα πρέπει να 

αναλυθεί μαζί με το άρθρο 5 του 

κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1071/2009 για 

τους σχετικούς με την απαίτηση 

εγκατάστασης όρους. 

Or. en 
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Αιτιολόγηση 

Η οδηγία σχετικά με την επιβολή προβλέπει στο άρθρο 4 στοιχεία που πρέπει να ελέγχονται 

προκειμένου να διαπιστωθεί αν μια επιχείρηση εκτελεί πραγματικά ουσιώδεις δραστηριότητες 

πέρα από την απλή εσωτερική διαχείριση ή/και διοικητικές δραστηριότητες. Στην ανάλυση 

αυτών των στοιχείων θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του τομέα 

των διεθνών μεταφορών. 

 

Τροπολογία  99 

Rosa D'Amato, Daniela Aiuto, Laura Agea, Tiziana Beghin 

 

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 σύστασης 

της ευρωπαϊκής αρχής εργασίας, οι 

αρμόδιες ελεγκτικές αρχές θα πρέπει να 

έχουν πρόσβαση και να επαληθεύουν όλα 

τα δεδομένα που διαβιβάζονται μέσω του 

ΙΜΙ και της δικτυακής πύλης GNSS. 

Or. it 

Τροπολογία  100 

Kosma Złotowski, Czesław Hoc, Zdzisław Krasnodębski, Richard Sulík 

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 3 – στοιχείο -α (νέο) 

Οδηγία 2006/22/ΕΚ 

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 

 

Ισχύον κείμενο Τροπολογία 

 -α) στην παράγραφο 1, το πρώτο 

εδάφιο αντικαθίσταται από το ακόλουθο 

κείμενο: 

Τα κράτη μέλη οργανώνουν σύστημα 

κατάλληλων και τακτικών ελέγχων της 

ορθής και συνεπούς εφαρμογής, κατά τα 

αναφερόμενα στο άρθρο 1, τόσο καθ’ οδόν 

όσο και στις εγκαταστάσεις των 

επιχειρήσεων όλων των κατηγοριών 

Τα κράτη μέλη οργανώνουν σύστημα 

κατάλληλων και τακτικών ελέγχων της 

ορθής και συνεπούς εφαρμογής, κατά τα 

αναφερόμενα στο άρθρο 1, τόσο καθ’ οδόν 

όσο και στις εγκαταστάσεις των 

επιχειρήσεων όλων των κατηγοριών 

μεταφορών. Επιπροσθέτως, οι έλεγχοι 
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μεταφορών. συμμόρφωσης με τις διατάξεις της 

οδηγίας 2002/15/ΕΚ θα πρέπει να 

περιορίζονται σε ελέγχους σε 

εγκαταστάσεις επιχειρήσεων.» 

Or. en 

 

Τροπολογία  101 

Anthea McIntyre 

 

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 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, που διεξάγονται στις 

εγκαταστάσεις του μεταφορέα. 

Or. en 

 

Τροπολογία  102 

Krzysztof Hetman, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Marek Plura, Elżbieta Katarzyna 

Łukacijewska 

 

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, 

Οι έλεγχοι αυτοί καλύπτουν ετησίως 

ευρεία και αντιπροσωπευτική διατομή 

μετακινούμενων εργαζομένων, οδηγών, 
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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. 

επιχειρήσεων και οχημάτων που εμπίπτουν 

στο πεδίο εφαρμογής των κανονισμών 

(ΕΚ) αριθ. 561/2006 και (ΕΕ) αριθ. 

165/2014 και, στην περίπτωση ελέγχων 

στις εγκαταστάσεις, μετακινούμενων 

εργαζομένων και οδηγών που εμπίπτουν 

στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας 

2002/15/ΕΚ. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Δεν υπάρχει δυνατότητα ελέγχου του καθ’ οδόν χρόνου εργασίας. 

 

Τροπολογία  103 

Danuta Jazłowiecka 

 

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 που εμπίπτουν 

στο πεδίο εφαρμογής των κανονισμών 

(ΕΚ) αριθ. 561/2006 και (ΕΕ) αριθ. 

165/2014 και, στην περίπτωση ελέγχων 

στις εγκαταστάσεις, μετακινούμενων 

εργαζομένων και οδηγών που εμπίπτουν 

στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας 

2002/15/ΕΚ. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Δεν είναι δυνατή η διενέργεια καθ’ οδόν ελέγχων για τον χρόνο εργασίας. Ως εκ τούτου οι 

έλεγχοι και οι έλεγχοι συμμόρφωσης με την οδηγία 2002/15/ΕΚ θα πρέπει να διεξάγονται μόνο 

στις εγκαταστάσεις. 
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Τροπολογία  104 

Ádám Kósa, Csaba Sógor, Andor Deli 

 

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 που 

εμπίπτουν, εφόσον χρειάζεται και είναι 

δικαιολογημένο, 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 

 

Τροπολογία  105 

Evelyn Regner, Ole Christensen, Siôn Simon, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Guillaume 

Balas, Rory Palmer, Michael Detjen, Maria Arena, Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto 

 

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 

μορφών 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 
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Τροπολογία  106 

Emilian Pavel, Claudia Țapardel 

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 3 – στοιχείο β 

Οδηγία 2006/22/ΕΚ 

Άρθρο 2 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Κάθε κράτος μέλος οργανώνει τους 

ελέγχους κατά τρόπο ώστε να ελέγχεται 

τουλάχιστον το 3 % των ημερών που 

εργάσθηκαν οι οδηγοί οχημάτων που 

εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του 

κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 561/2006, του 

κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 165/2014 και της 

οδηγίας 2002/15/ΕΚ. 

«Κάθε κράτος μέλος οργανώνει τους 

ελέγχους κατά τρόπο ώστε να ελέγχεται 

τουλάχιστον το 3 % των ημερών που 

εργάσθηκαν οι οδηγοί οχημάτων που 

εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του 

κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 561/2006, του 

κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 165/2014 και της 

οδηγίας 2002/15/ΕΚ· έπειτα από καθ’ 

οδόν ελέγχους και σε περιπτώσεις κατά 

τις οποίες ο οδηγός δεν είναι σε θέση να 

παρουσιάσει ένα ή περισσότερα από τα 

απαιτούμενα έγγραφα, επιτρέπεται στον 

οδηγό να συνεχίσει τη μεταφορά και ο 

μεταφορέας στο κράτος μέλος 

εγκατάστασης υποχρεούται να υποβάλει 

τα απαιτούμενα έγγραφα στις αρμόδιες 

αρχές μέσα σε 14 εργάσιμες ημέρες από 

την υποβολή του αιτήματος. 

Or. en 

 

Τροπολογία  107 

Danuta Jazłowiecka 

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 3 – στοιχείο β 

Οδηγία 2006/22/ΕΚ 

Άρθρο 2 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

«Κάθε κράτος μέλος οργανώνει τους 

ελέγχους κατά τρόπο ώστε να ελέγχεται 

τουλάχιστον το 3 % των ημερών που 

εργάσθηκαν οι οδηγοί οχημάτων που 

«Κάθε κράτος μέλος οργανώνει τους 

ελέγχους κατά τρόπο ώστε να ελέγχεται 

τουλάχιστον το 3 % των ημερών που 

εργάσθηκαν οι οδηγοί οχημάτων που 
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εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του 

κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 561/2006, του 

κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 165/2014 και της 

οδηγίας 2002/15/ΕΚ.»· 

εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του 

κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 561/2006, του 

κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 165/2014 και της 

οδηγίας 2002/15/ΕΚ.·Τα κράτη μέλη 

εστιάζουν ιδίως σε διαρθρωτικά και 

επανειλημμένα μη συμμορφούμενους 

μεταφορείς. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Οι έλεγχοι θα πρέπει να είναι αποτελεσματικοί και στοχοθετημένοι. Ωστόσο, τα κράτη μέλη 

παραμένουν ελεύθερα να ελέγχουν όλους τους άλλους μεταφορείς. 

 

Τροπολογία  108 

Kosma Złotowski, Czesław Hoc, Zdzisław Krasnodębski, Richard Sulík 

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 3 – στοιχείο β 

Οδηγία 2006/22/ΕΚ 

Άρθρο 2 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

«Κάθε κράτος μέλος οργανώνει τους 

ελέγχους κατά τρόπο ώστε να ελέγχεται 

τουλάχιστον το 3 % των ημερών που 

εργάσθηκαν οι οδηγοί οχημάτων που 

εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του 

κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 561/2006, του 

κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 165/2014 και της 

οδηγίας 2002/15/ΕΚ.»· 

«Κάθε κράτος μέλος οργανώνει τους 

ελέγχους κατά τρόπο ώστε να ελέγχεται 

τουλάχιστον το 3 % των ημερών που 

εργάσθηκαν οι οδηγοί οχημάτων που 

εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του 

κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 561/2006, και του 

κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 165/2014»· 

Or. en 

 

Τροπολογία  109 

Dominique Martin, Joëlle Mélin 

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 4 

Οδηγία 2006/22/ΕΚ 

Άρθρο 6 – παράγραφος 1 
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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, ή στις εγκαταστάσεις του 

νομίμου εκπροσώπου επιχείρησης στο 

κράτος μέλος, προγραμματίζονται 

λαμβανομένης υπόψη της προηγούμενης 

εμπειρίας όσον αφορά τις διάφορες 

κατηγορίες μεταφορών και επιχειρήσεων 

και τυχόν ιστορικό μη συμμόρφωσης. 

Έλεγχοι διενεργούνται επίσης σε 

περιπτώσεις που έχουν εντοπιστεί 

καθ’ οδόν σοβαρές παραβάσεις των 

κανονισμών (ΕΚ) 561/2006 ή 

(ΕΕ) 165/2014 ή της οδηγίας 2002/15/ΕΚ. 

Or. fr 

 

Τροπολογία  110 

Krzysztof Hetman, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 

Marek Plura 

 

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. 

Οι έλεγχοι συμμόρφωσης με την οδηγία 

2002/15/ΕΚ διεξάγονται μόνο στις 

εγκαταστάσεις. Έλεγχοι διενεργούνται 

επίσης σε περιπτώσεις που έχουν 

εντοπιστεί καθ’ οδόν σοβαρές παραβάσεις 

των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 561/2006 ή 

(ΕΕ) αριθ. 165/2014»· 

Or. en 
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Αιτιολόγηση 

Δεν υπάρχει δυνατότητα ελέγχου του καθ’ οδόν χρόνου εργασίας και είναι αναγκαίο να 

διεξάγεται ο έλεγχος στις εγκαταστάσεις της εταιρείας. 

 

Τροπολογία  111 

Danuta Jazłowiecka 

 

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. 

Οι έλεγχοι συμμόρφωσης με την οδηγία 

2002/15/ΕΚ διεξάγονται μόνο στις 

εγκαταστάσεις. Έλεγχοι διενεργούνται 

επίσης σε σοβαρές παραβάσεις των 

κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 561/2006 ή (ΕΕ) 

αριθ. 165/2014. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Δεν είναι δυνατή η διενέργεια καθ’ οδόν ελέγχων για τον χρόνο εργασίας. Ως εκ τούτου οι 

έλεγχοι και οι έλεγχοι συμμόρφωσης με την οδηγία 2002/15/ΕΚ θα πρέπει να διεξάγονται μόνο 

στις εγκαταστάσεις. 

 

Τροπολογία  112 

Emilian Pavel, Claudia Țapardel 

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 4 

Οδηγία 2006/22/ΕΚ 

Άρθρο 6 – παράγραφος 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. 2002Οι έλεγχοι στις εγκαταστάσεις 1. Οι έλεγχοι στις εγκαταστάσεις 
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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.»· 

επιχειρήσεων προγραμματίζονται 

λαμβανομένων υπόψη των προηγούμενων 

εμπειριών μη συμμόρφωσης 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.»· 

Or. en 

 

Τροπολογία  113 

Ádám Kósa, Csaba Sógor, Andor Deli 

 

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 

αμφιλεγόμενης εμπειρίας πρακτικών μη 

συμμόρφωσης όσον αφορά τις διάφορες 

κατηγορίες μεταφορών και επιχειρήσεων. 

Έλεγχοι διενεργούνται επίσης σε 

περιπτώσεις που έχουν εντοπιστεί σοβαρές 

παραβάσεις των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 

561/2006 ή (ΕΕ) αριθ. 165/2014.»· 

Or. en 

 

Τροπολογία  114 

Kosma Złotowski, Czesław Hoc, Zdzisław Krasnodębski, Richard Sulík 

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 4 

Οδηγία 2006/22/ΕΚ 

Άρθρο 6 – παράγραφος 1 
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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.»· 

Or. en 

 

Τροπολογία  115 

Evelyn Regner, Ole Christensen, Siôn Simon, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Guillaume 

Balas, Rory Palmer, Michael Detjen, Maria Arena, Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto 

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 6 – στοιχείο α (νέο) 

Οδηγία 2006/22/ΕΚ 

Άρθρο 8 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 

 

Ισχύον κείμενο Τροπολογία 

 -α) Στην παράγραφο 1 πρώτο εδάφιο, 

το εισαγωγικό μέρος αντικαθίσταται από 

το ακόλουθο κείμενο: 

1. Πληροφορίες που έχουν ανταλλαγεί 

διμερώς δυνάμει του άρθρου 17 

παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΟΚ) 

αριθ. 3820/85 ή του άρθρου 19 

παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΟΚ) 

αριθ. 3821/85, ανταλλάσσονται μεταξύ 

των καθορισμένων φορέων που έχουν 

κοινοποιηθεί στην Επιτροπή σύμφωνα με 

το άρθρο 7 παράγραφος 2: 

«1. Πληροφορίες που έχουν ανταλλαγεί 

διμερώς δυνάμει του άρθρου 22 

παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 

561/2006 ή του άρθρου 40 του 

κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 165/2014, 

ανταλλάσσονται μεταξύ των 

καθορισμένων φορέων που έχουν 

κοινοποιηθεί στην Επιτροπή σύμφωνα με 

το άρθρο 7:»· 

Or. en 

 

Τροπολογία  116 

Evelyn Regner, Ole Christensen, Siôn Simon, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Guillaume 

Balas, Rory Palmer, Michael Detjen, Maria Arena, Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto 
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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 συγκεκριμένες 

περιπτώσεις. 

Or. en 

 

Τροπολογία  117 

Michaela Šojdrová 

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 6 – στοιχείο β 

Οδηγία 2006/22/ΕΚ 

Άρθρο 8 – παράγραφος 1 α – εδάφιο 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Το κράτος μέλος υποβάλλει τις 

πληροφορίες που ζητούν τα άλλα κράτη 

μέλη δυνάμει της παραγράφου 1 στοιχείο 

β) του παρόντος άρθρου εντός 25 

εργάσιμων ημερών από την παραλαβή της 

αίτησης σε περιπτώσεις που απαιτούν 

λεπτομερή εξέταση ή περιλαμβάνουν 

ελέγχους στις εγκαταστάσεις των 

συγκεκριμένων επιχειρήσεων. Τα κράτη 

μέλη μπορούν να συμφωνήσουν αμοιβαία 

μικρότερο χρονικό όριο. Σε επείγουσες 

περιπτώσεις ή σε περιπτώσεις που 

απαιτούν απλή εξέταση μητρώων, όπως 

στο σύστημα αποτίμησης επικινδυνότητας, 

οι ζητούμενες πληροφορίες υποβάλλονται 

εντός τριών εργάσιμων ημερών. 

Το κράτος μέλος υποβάλλει τις 

πληροφορίες που ζητούν τα άλλα κράτη 

μέλη δυνάμει της παραγράφου 1 στοιχείο 

β) του παρόντος άρθρου εντός 25 

εργάσιμων ημερών από την παραλαβή της 

αίτησης σε περιπτώσεις που απαιτούν 

λεπτομερή εξέταση ή περιλαμβάνουν 

ελέγχους στις εγκαταστάσεις των 

συγκεκριμένων επιχειρήσεων. Τα κράτη 

μέλη μπορούν να συμφωνήσουν αμοιβαία 

διαφορετικό χρονικό όριο, όταν αυτό 

μπορεί να δικαιολογηθεί λόγω ιδιαιτέρων 

συνθηκών της συγκεκριμένης 

περίπτωσης. Σε επείγουσες περιπτώσεις ή 

σε περιπτώσεις που απαιτούν απλή 

εξέταση μητρώων, όπως στο σύστημα 

αποτίμησης επικινδυνότητας, οι 

ζητούμενες πληροφορίες υποβάλλονται 

εντός τριών εργάσιμων ημερών.  

Or. en 
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Αιτιολόγηση 

Όταν τα κράτη μέλη συμφωνούν αναφορικά με την πολυπλοκότητα της περίπτωσης, θα πρέπει 

να είναι δυνατή μια μεγαλύτερη καθυστέρηση. 

 

Τροπολογία  118 

Danuta Jazłowiecka 

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 6 – στοιχείο β 

Οδηγία 2006/22/ΕΚ 

Άρθρο 8 – παράγραφος 1 α – εδάφιο 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Το κράτος μέλος υποβάλλει τις 

πληροφορίες που ζητούν τα άλλα κράτη 

μέλη δυνάμει της παραγράφου 1 στοιχείο 

β) του παρόντος άρθρου εντός 25 

εργάσιμων ημερών από την παραλαβή της 

αίτησης σε περιπτώσεις που απαιτούν 

λεπτομερή εξέταση ή περιλαμβάνουν 

ελέγχους στις εγκαταστάσεις των 

συγκεκριμένων επιχειρήσεων. Τα κράτη 

μέλη μπορούν να συμφωνήσουν αμοιβαία 

μικρότερο χρονικό όριο. Σε επείγουσες 

περιπτώσεις ή σε περιπτώσεις που 

απαιτούν απλή εξέταση μητρώων, όπως 

στο σύστημα αποτίμησης επικινδυνότητας, 

οι ζητούμενες πληροφορίες υποβάλλονται 

εντός τριών εργάσιμων ημερών. 

Το κράτος μέλος υποβάλλει τις 

πληροφορίες που ζητούν τα άλλα κράτη 

μέλη δυνάμει της παραγράφου 1 στοιχείο 

β) του παρόντος άρθρου εντός 25 

εργάσιμων ημερών από την παραλαβή της 

αίτησης σε περιπτώσεις που απαιτούν 

λεπτομερή εξέταση ή περιλαμβάνουν 

ελέγχους στις εγκαταστάσεις των 

συγκεκριμένων επιχειρήσεων. Τα κράτη 

μέλη μπορούν να συμφωνήσουν αμοιβαία 

μικρότερο ή μεγαλύτερο χρονικό όριο, 

όταν αυτό δικαιολογείται από τη φύση 

του αιτήματος. Σε επείγουσες περιπτώσεις 

ή σε περιπτώσεις που απαιτούν απλή 

εξέταση μητρώων, όπως στο σύστημα 

αποτίμησης επικινδυνότητας, οι 

ζητούμενες πληροφορίες υποβάλλονται 

εντός τριών εργάσιμων ημερών. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Ένα μεγαλύτερο χρονικό διάστημα μπορεί να είναι δικαιολογημένο για να ελεγχθεί μια σειρά 

δεδομένων όπως για παράδειγμα η συμμόρφωση με τους κανόνες για τον χρόνο εργασίας. Αυτό 

πρέπει να συμφωνηθεί από κοινού από τα εμπλεκόμενα κράτη μέλη. 

 

Τροπολογία  119 

Krzysztof Hetman, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Marek Plura, Elżbieta Katarzyna 

Łukacijewska 
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Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 6 – στοιχείο β 

Οδηγία 2006/22/ΕΚ 

Άρθρο 8 – παράγραφος 1 α – εδάφιο 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Το κράτος μέλος υποβάλλει τις 

πληροφορίες που ζητούν τα άλλα κράτη 

μέλη δυνάμει της παραγράφου 1 στοιχείο 

β) του παρόντος άρθρου εντός 25 

εργάσιμων ημερών από την παραλαβή της 

αίτησης σε περιπτώσεις που απαιτούν 

λεπτομερή εξέταση ή περιλαμβάνουν 

ελέγχους στις εγκαταστάσεις των 

συγκεκριμένων επιχειρήσεων. Τα κράτη 

μέλη μπορούν να συμφωνήσουν αμοιβαία 

μικρότερο χρονικό όριο. Σε επείγουσες 

περιπτώσεις ή σε περιπτώσεις που 

απαιτούν απλή εξέταση μητρώων, όπως 

στο σύστημα αποτίμησης επικινδυνότητας, 

οι ζητούμενες πληροφορίες υποβάλλονται 

εντός τριών εργάσιμων ημερών. 

Το κράτος μέλος υποβάλλει τις 

πληροφορίες που ζητούν τα άλλα κράτη 

μέλη δυνάμει της παραγράφου 1 στοιχείο 

β) του παρόντος άρθρου εντός 25 

εργάσιμων ημερών από την παραλαβή της 

αίτησης σε περιπτώσεις που απαιτούν 

λεπτομερή εξέταση ή περιλαμβάνουν 

ελέγχους στις εγκαταστάσεις των 

συγκεκριμένων επιχειρήσεων. Τα κράτη 

μέλη μπορούν να συμφωνήσουν αμοιβαία 

διαφορετικό χρονικό όριο, όταν αυτό 

δικαιολογείται από τη φύση του 

αιτήματος. Σε επείγουσες περιπτώσεις ή 

σε περιπτώσεις που απαιτούν απλή 

εξέταση μητρώων, όπως στο σύστημα 

αποτίμησης επικινδυνότητας, οι 

ζητούμενες πληροφορίες υποβάλλονται 

εντός τριών εργάσιμων ημερών. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Για τον έλεγχο ορισμένων πληροφοριών, όπως για παράδειγμα του μέσου χρόνου εργασίας για 

περίοδο υπολογισμού τεσσάρων μηνών, μπορεί να είναι αναγκαία η παράταση του χρονικού 

ορίου. 

 

Τροπολογία  120 

Dominique Martin, Joëlle Mélin 

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 6 – στοιχείο β 

Οδηγία 2006/22/ΕΚ 

Άρθρο 8 – παράγραφος 1 α – εδάφιο 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Το κράτος μέλος υποβάλλει τις 

πληροφορίες που ζητούν τα άλλα κράτη 

μέλη δυνάμει της παραγράφου 1 στοιχείο 

Το κράτος μέλος υποβάλλει τις 

πληροφορίες που ζητούν τα άλλα κράτη 

μέλη δυνάμει της παραγράφου 1 στοιχείο 
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β) του παρόντος άρθρου εντός 25 

εργάσιμων ημερών από την παραλαβή της 

αίτησης σε περιπτώσεις που απαιτούν 

λεπτομερή εξέταση ή περιλαμβάνουν 

ελέγχους στις εγκαταστάσεις των 

συγκεκριμένων επιχειρήσεων. Τα κράτη 

μέλη μπορούν να συμφωνήσουν αμοιβαία 

μικρότερο χρονικό όριο. Σε επείγουσες 

περιπτώσεις ή σε περιπτώσεις που 

απαιτούν απλή εξέταση μητρώων, όπως 

στο σύστημα αποτίμησης επικινδυνότητας, 

οι ζητούμενες πληροφορίες υποβάλλονται 

εντός τριών εργάσιμων ημερών. 

β) του παρόντος άρθρου εντός 25 

εργάσιμων ημερών από την παραλαβή της 

αίτησης σε περιπτώσεις που απαιτούν 

λεπτομερή εξέταση ή περιλαμβάνουν 

ελέγχους στις εγκαταστάσεις των 

συγκεκριμένων επιχειρήσεων. Τα κράτη 

μέλη μπορούν να συμφωνήσουν αμοιβαία 

μικρότερο χρονικό όριο. Σε επείγουσες 

περιπτώσεις ή σε περιπτώσεις που 

απαιτούν απλή εξέταση μητρώων, όπως 

στο σύστημα αποτίμησης επικινδυνότητας, 

τα κράτη μέλη εφαρμόζουν διαδικασίες 

και μηχανισμούς που καθιστούν τις 
ζητούμενες πληροφορίες άμεσα 

προσβάσιμες. 

Or. fr 

 

Τροπολογία  121 

Anthea McIntyre 

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 6 – στοιχείο β 

Οδηγία 2006/22/ΕΚ 

Άρθρο 8 – παράγραφος 1 α – εδάφιο 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Το κράτος μέλος υποβάλλει τις 

πληροφορίες που ζητούν τα άλλα κράτη 

μέλη δυνάμει της παραγράφου 1 στοιχείο 

β) του παρόντος άρθρου εντός 25 

εργάσιμων ημερών από την παραλαβή της 

αίτησης σε περιπτώσεις που απαιτούν 

λεπτομερή εξέταση ή περιλαμβάνουν 

ελέγχους στις εγκαταστάσεις των 

συγκεκριμένων επιχειρήσεων. Τα κράτη 

μέλη μπορούν να συμφωνήσουν αμοιβαία 

μικρότερο χρονικό όριο. Σε επείγουσες 

περιπτώσεις ή σε περιπτώσεις που 

απαιτούν απλή εξέταση μητρώων, όπως 

στο σύστημα αποτίμησης επικινδυνότητας, 

οι ζητούμενες πληροφορίες υποβάλλονται 

εντός τριών εργάσιμων ημερών. 

Το κράτος μέλος υποβάλλει τις 

πληροφορίες που ζητούν τα άλλα κράτη 

μέλη δυνάμει της παραγράφου 1 στοιχείο 

β) του παρόντος άρθρου εντός 25 

εργάσιμων ημερών από την παραλαβή της 

αίτησης σε περιπτώσεις που απαιτούν 

λεπτομερή εξέταση ή περιλαμβάνουν 

ελέγχους στις εγκαταστάσεις των 

συγκεκριμένων επιχειρήσεων. Τα κράτη 

μέλη μπορούν να συμφωνήσουν αμοιβαία 

μικρότερο ή μεγαλύτερο χρονικό όριο. Σε 

επείγουσες περιπτώσεις ή σε περιπτώσεις 

που απαιτούν απλή εξέταση μητρώων, 

όπως στο σύστημα αποτίμησης 

επικινδυνότητας, οι ζητούμενες 

πληροφορίες υποβάλλονται εντός τριών 

εργάσιμων ημερών. 

Or. en 
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Τροπολογία  122 

Evelyn Regner, Ole Christensen, Siôn Simon, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Guillaume 

Balas, Rory Palmer, Michael Detjen, Maria Arena, Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto 

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 6 – στοιχείο β 

Οδηγία 2006/22/ΕΚ 

Άρθρο 8 – παράγραφος 1 α – εδάφιο 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Το κράτος μέλος υποβάλλει τις 

πληροφορίες που ζητούν τα άλλα κράτη 

μέλη δυνάμει της παραγράφου 1 στοιχείο 

β) του παρόντος άρθρου εντός 25 

εργάσιμων ημερών από την παραλαβή της 

αίτησης σε περιπτώσεις που απαιτούν 

λεπτομερή εξέταση ή περιλαμβάνουν 

ελέγχους στις εγκαταστάσεις των 

συγκεκριμένων επιχειρήσεων. Τα κράτη 

μέλη μπορούν να συμφωνήσουν αμοιβαία 

μικρότερο χρονικό όριο. Σε επείγουσες 

περιπτώσεις ή σε περιπτώσεις που 

απαιτούν απλή εξέταση μητρώων, όπως 

στο σύστημα αποτίμησης επικινδυνότητας, 

οι ζητούμενες πληροφορίες υποβάλλονται 

εντός τριών εργάσιμων ημερών. 

Το κράτος μέλος παρέχει τις πληροφορίες 

που ζητούν τα άλλα κράτη μέλη δυνάμει 

της παραγράφου 1 στοιχείο β) του 

παρόντος άρθρου εντός πέντε εργάσιμων 

ημερών από την παραλαβή της αίτησης σε 

περιπτώσεις που απαιτούν λεπτομερή 

εξέταση ή περιλαμβάνουν ελέγχους στις 

εγκαταστάσεις των συγκεκριμένων 

επιχειρήσεων. Τα κράτη μέλη μπορούν να 

συμφωνήσουν αμοιβαία μικρότερο χρονικό 

όριο. Σε επείγουσες περιπτώσεις ή σε 

περιπτώσεις που απαιτούν απλή εξέταση 

μητρώων, όπως στο σύστημα αποτίμησης 

επικινδυνότητας, οι ζητούμενες 

πληροφορίες υποβάλλονται εντός τριών 

εργάσιμων ημερών. 

Or. en 

 

Τροπολογία  123 

Evelyn Regner, Ole Christensen, Siôn Simon, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Guillaume 

Balas, Rory Palmer, Michael Detjen, Maria Arena, Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto 

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 6 – στοιχείο β 

Οδηγία 2006/22/ΕΚ 

Άρθρο 8 – παράγραφος 1 α – εδάφιο 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Όταν το κράτος μέλος που έχει λάβει την 

αίτηση θεωρεί ότι η αίτηση αυτή είναι 

ανεπαρκώς αιτιολογημένη, ενημερώνει 

αναλόγως το κράτος μέλος που υπέβαλε 

Όταν το κράτος μέλος που έχει λάβει την 

αίτηση θεωρεί ότι η αίτηση αυτή είναι 

ανεπαρκής, ενημερώνει αναλόγως το 

κράτος μέλος που υπέβαλε την αίτηση 
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την αίτηση εντός 10 εργάσιμων ημερών. 

Το κράτος μέλος που υπέβαλε την αίτηση 

τεκμηριώνει περαιτέρω την αίτηση. Όταν 

αυτό δεν είναι δυνατό, το κράτος μέλος 

μπορεί να απορρίψει την αίτηση. 

εντός 5 εργάσιμων ημερών. Το κράτος 

μέλος που υπέβαλε την αίτηση 

τεκμηριώνει περαιτέρω το αίτημα και τα 

οικεία κράτη μέλη συζητούν μεταξύ τους 

με στόχο την εύρεση λύσης για 

οποιαδήποτε δυσκολία προκύπτει. Όταν 

αυτό δεν είναι δυνατό, το κράτος μέλος 

μπορεί να απορρίψει την αίτηση που του 

υποβλήθηκε. Σε αυτή την περίπτωση, το 

αιτούν κράτος μέλος μπορεί να απευθύνει 

το αίτημα στην Επιτροπή, η οποία 

δύναται να λάβει τα αναγκαία μέτρα, 

ανάλογα με την περίπτωση. 

Or. en 

 

Τροπολογία  124 

Dominique Martin, Joëlle Mélin 

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 6 – στοιχείο β 

Οδηγία 2006/22/ΕΚ 

Άρθρο 8 – παράγραφος 1 α – εδάφιο 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Όταν το κράτος μέλος που έχει λάβει την 

αίτηση θεωρεί ότι η αίτηση αυτή είναι 

ανεπαρκώς αιτιολογημένη, ενημερώνει 

αναλόγως το κράτος μέλος που υπέβαλε 

την αίτηση εντός 10 εργάσιμων ημερών. 

Το κράτος μέλος που υπέβαλε την αίτηση 

τεκμηριώνει περαιτέρω την αίτηση. Όταν 

αυτό δεν είναι δυνατό, το κράτος μέλος 

μπορεί να απορρίψει την αίτηση. 

Όταν το κράτος μέλος που έχει λάβει την 

αίτηση θεωρεί ότι η αίτηση αυτή είναι 

ανεπαρκώς αιτιολογημένη, ενημερώνει 

αναλόγως το κράτος μέλος που υπέβαλε 

την αίτηση εντός 10 εργάσιμων ημερών. 

Το κράτος μέλος που υπέβαλε την αίτηση 

τεκμηριώνει περαιτέρω την αίτηση. Όταν 

αυτό δεν είναι δυνατό, το αιτόν κράτος 

μέλος μπορεί να απορρίψει την αίτηση. 

Or. fr 

Αιτιολόγηση 

Για λόγους σαφήνειας, διευκρινίζεται ποιο κράτος εννοείται (το αιτόν ή το λαμβάνον την 

αίτηση). 

 

Τροπολογία  125 

Kosma Złotowski, Czesław Hoc, Zdzisław Krasnodębski, Richard Sulík 
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Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 6 – στοιχείο β 

Οδηγία 2006/22/ΕΚ 

Άρθρο 8 – παράγραφος 1 α – εδάφιο 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Όταν το κράτος μέλος που έχει λάβει την 

αίτηση θεωρεί ότι η αίτηση αυτή είναι 

ανεπαρκώς αιτιολογημένη, ενημερώνει 

αναλόγως το κράτος μέλος που υπέβαλε 

την αίτηση εντός 10 εργάσιμων ημερών. 

Το κράτος μέλος που υπέβαλε την αίτηση 

τεκμηριώνει περαιτέρω την αίτηση. Όταν 

αυτό δεν είναι δυνατό, το κράτος μέλος 

μπορεί να απορρίψει την αίτηση. 

Όταν το κράτος μέλος που έχει λάβει την 

αίτηση θεωρεί ότι η αίτηση αυτή είναι 

ανεπαρκώς αιτιολογημένη, ενημερώνει 

χωρίς καθυστέρηση το κράτος μέλος που 

υπέβαλε την αίτηση. Το κράτος μέλος που 

υπέβαλε την αίτηση τεκμηριώνει 

περαιτέρω την αίτηση. Όταν αυτό δεν είναι 

δυνατό, το κράτος μέλος μπορεί να 

απορρίψει την αίτηση. 

Or. en 

 

Τροπολογία  126 

Evelyn Regner, Ole Christensen, Siôn Simon, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Guillaume 

Balas, Rory Palmer, Michael Detjen, Maria Arena, Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto 

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 6 – στοιχείο β 

Οδηγία 2006/22/ΕΚ 

Άρθρο 8 – παράγραφος 1 α – εδάφιο 3 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Όταν η συμμόρφωση με αίτηση παροχής 

πληροφοριών ή η διενέργεια ελέγχων, 

επιθεωρήσεων ή ερευνών είναι δύσκολη ή 

αδύνατη, το συγκεκριμένο κράτος μέλος 

ενημερώνει αναλόγως και αιτιολογημένα 

το κράτος μέλος που υπέβαλε την αίτηση 

εντός 10 εργάσιμων ημερών. Τα εν λόγω 

κράτη μέλη συζητούν μεταξύ τους για να 

βρουν λύση για οποιαδήποτε δυσκολία 

προκύπτει. 

διαγράφεται 

Or. en 
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Τροπολογία  127 

Evelyn Regner, Ole Christensen, Siôn Simon, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Guillaume 

Balas, Rory Palmer, Michael Detjen, Maria Arena, Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto 

 

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 

 

Τροπολογία  128 

Georgi Pirinski 

 

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 

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 
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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.»· 

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 που χρησιμοποιούνται για διεθνείς 

μεταφορές. Οι εν λόγω εκτελεστικές 

πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη 

διαδικασία εξέτασης στην οποία 

παραπέμπει το άρθρο 12 παράγραφος 2 της 

παρούσας οδηγίας.»· 

Or. en 

 

Τροπολογία  129 

Evelyn Regner, Ole Christensen, Siôn Simon, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Guillaume 

Balas, Rory Palmer, Michael Detjen, Maria Arena, Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto 

 

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 

 

Τροπολογία  130 

Dominique Martin, Joëlle Mélin 

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 7 – στοιχείο γ 

Οδηγία 2006/22/ΕΚ 

Άρθρο 9 – παράγραφος 5 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

5. Τα κράτη μέλη θέτουν, κατόπιν 

αίτησης ή άμεσα, τις πληροφορίες που 

περιέχονται στο εθνικό σύστημα 

αποτίμησης επικινδυνότητας στη διάθεση 

όλων των αρμόδιων αρχών άλλων κρατών 

μελών σύμφωνα με τα χρονικά όρια που 

ορίζονται στο άρθρο 8· 

5. Τα κράτη μέλη θέτουν άμεσα τις 

πληροφορίες που περιέχονται στο εθνικό 

σύστημα αποτίμησης επικινδυνότητας στη 

διάθεση όλων των αρμόδιων αρχών άλλων 

κρατών μελών σύμφωνα με τα χρονικά 

όρια που ορίζονται στο άρθρο 8· 

Or. fr 

 

Τροπολογία  131 

Evelyn Regner, Ole Christensen, Siôn Simon, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Guillaume 

Balas, Rory Palmer, Michael Detjen, Maria Arena, Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto 

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 7 – στοιχείο γ 

Οδηγία 2006/22/ΕΚ 

Άρθρο 9 – παράγραφος 5 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

5. Τα κράτη μέλη θέτουν, κατόπιν 

αίτησης ή άμεσα, τις πληροφορίες που 

περιέχονται στο εθνικό σύστημα 

αποτίμησης επικινδυνότητας στη διάθεση 

όλων των αρμόδιων αρχών άλλων κρατών 

μελών σύμφωνα με τα χρονικά όρια που 

ορίζονται στο άρθρο 8. 

5. Τα κράτη μέλη θέτουν άμεσα τις 

πληροφορίες που περιέχονται στο εθνικό 

σύστημα αποτίμησης επικινδυνότητας στη 

διάθεση όλων των αρμόδιων αρχών άλλων 

κρατών μελών σύμφωνα με τα χρονικά 

όρια που ορίζονται στο άρθρο 8. 

Or. en 

 

Τροπολογία  132 

Evelyn Regner, Ole Christensen, Siôn Simon, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Guillaume 

Balas, Rory Palmer, Michael Detjen, Maria Arena, Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto 

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 7 – στοιχείο γ α (νέο) 

Οδηγία 2006/22/ΕΚ 

Άρθρο 9 – παράγραφος 5 α 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 γ α) προστίθεται η ακόλουθη 

παράγραφος: 

 5α. Ο ευφυής ταχογράφος, τα 

δεδομένα του οποίου θα καταδεικνύουν 

τη θέση των οδηγών στη διάρκεια μιας 

περιόδου 56 ημερών, θα εισαχθεί σε όλα 

τα οχήματα που μετέχουν σε διεθνείς 

μεταφορές και ενδομεταφορές έως τις 2 

Ιανουαρίου 2020. 

Or. en 

 

Τροπολογία  133 

Evelyn Regner, Ole Christensen, Siôn Simon, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Guillaume 

Balas, Rory Palmer, Michael Detjen, Maria Arena, Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto 

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 8 

Οδηγία 2006/22/ΕΚ 

Άρθρο 11 – παράγραφος 3 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

3. Η Επιτροπή καθορίζει με 

εκτελεστικές πράξεις κοινή προσέγγιση 

για την καταγραφή και τον έλεγχο των 

χρονικών περιόδων που αφορούν άλλη 

εργασία, όπως ορίζεται στο άρθρο 4 

στοιχείο ε) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 

561/2006, και των περιόδων τουλάχιστον 

μίας εβδομάδας κατά τις οποίες ο οδηγός 

βρίσκεται μακριά από το όχημα. Οι εν 

λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται 

σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης του 

άρθρου 12 παράγραφος 2.»· 

διαγράφεται 

Or. en 

 

Τροπολογία  134 

Anthea McIntyre 
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Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 9 – στοιχείο α 

Οδηγία 2006/22/ΕΚ 

Παράρτημα Ι – μέρος Α – σημείο 6 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

α) Στο μέρος Α προστίθεται το 

ακόλουθο σημείο 6): 

διαγράφεται 

(6) εβδομαδιαίος χρόνος εργασίας 

όπως ορίζεται στα άρθρα 4 και 5 της 

οδηγίας 2002/15/ΕΚ.»· 

 

Or. en 

 

Τροπολογία  135 

Ádám Kósa, Csaba Sógor, Andor Deli 

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 9 – στοιχείο α 

Οδηγία 2006/22/ΕΚ 

Παράρτημα Ι – Μέρος Α – σημείο 6 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

α) Στο μέρος Α προστίθεται το 

ακόλουθο σημείο 6): 

διαγράφεται 

(6) εβδομαδιαίος χρόνος εργασίας 

όπως ορίζεται στα άρθρα 4 και 5 της 

οδηγίας 2002/15/ΕΚ.»· 

 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Με σκοπό να εξασφαλιστεί ένα σύστημα που θα είναι διαφανές, δεν θα προκαλεί επιβαρύνσεις, 

και θα είναι επιπλέον υλοποιήσιμο, η αρχική πρόταση της Επιτροπής περιπλέκει υπερβολικά 

τους όρους των μηχανισμών των καθ’ οδόν ελέγχων της οδηγίας 2002/15, εφόσον απαιτείται 

μεγαλύτερο χρονικό διάστημα και δεν είναι πάντα δυνατό να είναι διαθέσιμα όλα τα έγγραφα. 

 

Τροπολογία  136 

Danuta Jazłowiecka 
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Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 9 – στοιχείο α 

Οδηγία 2006/22/ΕΚ 

Παράρτημα Ι – μέρος Α – σημείο 6 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

α) Στο μέρος Α προστίθεται το 

ακόλουθο σημείο 6): 

διαγράφεται 

(6) εβδομαδιαίος χρόνος εργασίας 

όπως ορίζεται στα άρθρα 4 και 5 της 

οδηγίας 2002/15/ΕΚ.»· 

 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Δεν είναι δυνατή η διενέργεια καθ’ οδόν ελέγχων για τον χρόνο εργασίας. Ως εκ τούτου οι 

έλεγχοι και οι έλεγχοι συμμόρφωσης με την οδηγία 2002/15/ΕΚ θα πρέπει να διεξάγονται μόνο 

στις εγκαταστάσεις. 

 

Τροπολογία  137 

Krzysztof Hetman, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 

Marek Plura 

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 9 – στοιχείο α 

Οδηγία 2006/22/ΕΚ 

Παράρτημα Ι – μέρος Α – σημείο 6 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(6) εβδομαδιαίος χρόνος εργασίας 

όπως ορίζεται στα άρθρα 4 και 5 της 

οδηγίας 2002/15/ΕΚ.»· 

διαγράφεται 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Δεν υπάρχει δυνατότητα ελέγχου του καθ’ οδόν χρόνου εργασίας. Είναι απαραίτητος ο έλεγχος 

στις εγκαταστάσεις της εταιρείας. 

Τροπολογία  138 

Dominique Martin, Joëlle Mélin 
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Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 9– στοιχείο α α (νέο) 

Οδηγία 2006/22/ΕΚ 

Παράρτημα I – μέρος Β – σημείο 3 α (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 α α) στο μέρος Β προστίθεται το 

ακόλουθο σημείο: 

 «3α. η τακτική εβδομαδιαία επιστροφή 

τού οδηγού στον συνήθη τόπο κατοικίας 

του· » 

Or. fr 

 

Τροπολογία  139 

Dominique Martin, Joëlle Mélin 

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 9 α (νέο) 

Οδηγία 2006/22/ΕΚ 

Παράρτημα II – σημείο 3 α (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 9α. Στο παράρτημα II προστίθεται το 

ακόλουθο σημείο: 

 «3α. εξοπλισμός που επιτρέπει τη 

διακρίβωση της συμμόρφωσης του 

φορτηγού με τα ισχύοντα στο κράτος 

μέλος πρότυπα για το περιβάλλον, την 

υγεία, την καλή διαβίωση των ζώων και 

την ασφάλεια. » 

Or. fr 

 

Τροπολογία  140 

Dominique Martin, Joëlle Mélin 

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 9 β (νέο) 

Οδηγία 2006/22/ΕΚ 

Παράρτημα II – σημείο 3 β (νέο) 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 9β. Στο παράρτημα II προστίθεται το 

ακόλουθο σημείο: 

 «3β. εξοπλισμός με τον οποίο 

επαληθεύεται ότι ο αλλοδαπός 

μεταφορέας κατέβαλε τα υποχρεωτικά 

τέλη διοδίων τα οποία ενδέχεται να έχουν 

θεσπιστεί εντός του κράτους μέλους. » 

Or. fr 

 

Τροπολογία  141 

Dominique Martin, Joëlle Mélin 

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 9 γ (νέο) 

Οδηγία 2006/22/ΕΚ 

Παράρτημα III – σημείο 4 α (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 9γ. Στο παράρτημα IIΙ προστίθεται 

το ακόλουθο σημείο: 

 «4α. μη τήρηση των προδιαγραφών 

περί νυκτερινής εργασίας. » 

Or. fr 

 

Τροπολογία  142 

Dominique Martin, Joëlle Mélin 

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 9 δ (νέο) 

Οδηγία 2006/22/ΕΚ 

Παράρτημα III – σημείο 4 β (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 9δ. Στο παράρτημα IIΙ προστίθεται 

το ακόλουθο σημείο: 

 «4β. παραβάσεις των κανόνων περί 

αποζημίωσης και απόσπασης 
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εργαζομένων· » 

Or. fr 

 

Τροπολογία  143 

Dominique Martin, Joëlle Mélin 

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 9 ε (νέο) 

Οδηγία 2006/22/ΕΚ 

Παράρτημα III – σημείο 4 γ (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 9ε. Στο παράρτημα IIΙ προστίθεται 

το ακόλουθο σημείο: 

 «4γ. μη τήρηση της τακτικής 

εβδομαδιαίας επιστροφής του οδηγού 

στον συνήθη τόπο κατοικίας του. » 

Or. fr 

 

Τροπολογία  144 

Dominique Martin, Joëlle Mélin 

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 9 στ (νέο) 

Οδηγία 2006/22/ΕΚ 

Παράρτημα III – σημείο 4 δ (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 9στ. Στο παράρτημα IIΙ προστίθεται 

το ακόλουθο σημείο: 

 «4δ. μη συμμόρφωση του φορτηγού με 

τα ισχύοντα στο κράτος μέλος πρότυπα 

για την υγεία, την καλή διαβίωση των 

ζώων, το περιβάλλον και την ασφάλεια. » 

Or. fr 
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Τροπολογία  145 

Dominique Martin, Joëlle Mélin 

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 9 ζ (νέο) 

Οδηγία 2006/22/ΕΚ 

Παράρτημα III – σημείο 4 ε (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 9ζ. Στο παράρτημα IIΙ προστίθεται 

το ακόλουθο σημείο: 

 «4ε. μη καταβολή του υποχρεωτικού 

τέλους διοδίων από τον αλλοδαπό 

μεταφορέα. » 

Or. fr 

 

Τροπολογία  146 

Dominique Martin, Joëlle Mélin 

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 9 η (νέο) 

Οδηγία 2006/22/ΕΚ 

Παράρτημα III – σημείο 4 στ (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 9η. Στο παράρτημα IIΙ προστίθεται 

το ακόλουθο σημείο: 

 «4στ. ενδομεταφορά από αλλοδαπό 

φορτηγό. » 

Or. fr 

 

Τροπολογία  147 

Dominique Martin, Joëlle Mélin 

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 9 θ (νέο) 

Οδηγία 2006/22/ΕΚ 

Παράρτημα III – σημείο 4 ζ (νέο) 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 9θ. Στο παράρτημα IIΙ προστίθεται 

το ακόλουθο σημείο: 

 «4ζ. οι αστυνομικές αρχές 

αποφασίζουν τον αποκλεισμό του 

φορτηγού που δεν τηρεί τα ισχύοντα στο 

κράτος μέλος πρότυπα για την υγεία, την 

καλή διαβίωση των ζώων, το περιβάλλον 

και την ασφάλεια ή προέβη σε άλλη 

παράβαση εξ όσων αναφέρονται στο 

παράρτημα ΙΙΙ. » 

Or. fr 

 

Τροπολογία  148 

Dominique Martin, Joëlle Mélin 

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 9 ι (νέο) 

Οδηγία 2006/22/ΕΚ 

Παράρτημα III – σημείο 4 η (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 9ι. Στο παράρτημα IIΙ προστίθεται 

το ακόλουθο σημείο: 

 «4 η. κανονισμός (ΕΕ) 165/2014.» 

Or. fr 

Αιτιολόγηση 

Ο πιο πρόσφατος κανονισμός σχετικά με τον ταχογράφο είναι ο κανονισμός 165/2014. 

 


