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Τροπολογία  149 

Karima Delli, Terry Reintke 

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Το παρόν άρθρο θεσπίζει ειδικούς 

κανόνες σχετικά με ορισμένες πτυχές της 

οδηγίας 96/71/ΕΚ αναφορικά με την 

απόσπαση οδηγών στον τομέα των 

οδικών μεταφορών και της οδηγίας 

2014/67/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 

αναφορικά με τις διοικητικές απαιτήσεις 

και τα μέτρα ελέγχου για την απόσπαση 

αυτών των οδηγών. 

διαγράφεται 

Or. en 

 

Τροπολογία  150 

Michaela Šojdrová 

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Το παρόν άρθρο θεσπίζει ειδικούς 

κανόνες σχετικά με ορισμένες πτυχές της 

οδηγίας 96/71/ΕΚ αναφορικά με την 

απόσπαση οδηγών στον τομέα των οδικών 

μεταφορών και της οδηγίας 2014/67/ΕΕ 

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου αναφορικά με τις διοικητικές 

απαιτήσεις και τα μέτρα ελέγχου για την 

απόσπαση αυτών των οδηγών. 

1. Το παρόν άρθρο θεσπίζει ειδικούς 

κανόνες σχετικά με ορισμένες πτυχές της 

οδηγίας 96/71/ΕΚ αναφορικά με την 

απόσπαση οδηγών στο πλαίσιο 

ενδομεταφορών του τομέα των οδικών 

μεταφορών και της οδηγίας 2014/67/ΕΕ 

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου αναφορικά με τις διοικητικές 

απαιτήσεις και τα μέτρα ελέγχου για την 

απόσπαση αυτών των οδηγών. Οι 

διαμετακομιστικές και διεθνείς 

μεταφορές δεν εμπίπτουν στους κανόνες 

σχετικά με την απόσπαση εργαζομένων. 
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Or. en 

Αιτιολόγηση 

Το πλαίσιο σχετικά με την απόσπαση εργαζομένων·δεν θα πρέπει να ισχύει για 

διαμετακομιστικές και διεθνείς μεταφορές λόγω του ιδιαίτερου βαθμού κινητικότητάς τους και 

της δυσανάλογης διοικητικής επιβάρυνσης που θα επιβαλλόταν στις επιχειρήσεις. 

 

Τροπολογία  151 

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 2 – παράγραφος 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Το παρόν άρθρο θεσπίζει ειδικούς 

κανόνες σχετικά με ορισμένες πτυχές της 

οδηγίας 96/71/ΕΚ αναφορικά με την 

απόσπαση οδηγών στον τομέα των οδικών 

μεταφορών και της οδηγίας 2014/67/ΕΕ 

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου αναφορικά με τις διοικητικές 

απαιτήσεις και τα μέτρα ελέγχου για την 

απόσπαση αυτών των οδηγών. 

1. Το παρόν άρθρο θεσπίζει ειδικούς 

κανόνες σχετικά με την επιβολή της 

οδηγίας 96/71/ΕΚ αναφορικά με την 

απόσπαση οδηγών στον τομέα των οδικών 

μεταφορών και της οδηγίας 2014/67/ΕΕ 

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου αναφορικά με τις διοικητικές 

απαιτήσεις και τα μέτρα ελέγχου για την 

απόσπαση αυτών των οδηγών. 

Or. en 

 

Τροπολογία  152 

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

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 2 – εδάφιο 1 α (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 1α. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι 

οι επιχειρήσεις μεταφορών 

χρησιμοποιούν ευφυείς ταχογράφους, 

όπως προβλέπεται στο άρθρο 8 του 

κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 165/2014, σε 

οχήματα που χρησιμοποιούνται για 

διεθνείς μεταφορές ή ενδομεταφορές, 

όπως ορίζουν οι κανονισμοί (ΕΚ) αριθ. 
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1072/2009 και (ΕΚ) αριθ. 1073/2009. Οι 

εν λόγω ταχογράφοι διαβιβάζουν όλα τα 

δεδομένα σε πραγματικό χρόνο στη 

δικτυακή πύλη που αναφέρεται στον 

κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 165/2014, την 

οποία μπορούν να συμβουλευθούν ανά 

πάσα στιγμή οι αρμόδιες ελεγκτικές 

αρχές. 

Or. it 

 

Τροπολογία  153 

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 2 – παράγραφος 1 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 1α. Ο ευφυής ταχογράφος, τα 

δεδομένα του οποίου θα καταδεικνύουν 

τη θέση των οδηγών κατά τη διάρκεια 

μιας περιόδου 56 ημερών, θα εισαχθεί σε 

όλα τα οχήματα που μετέχουν σε διεθνείς 

μεταφορές και ενδομεταφορές το 

αργότερο τη 2α Ιανουαρίου 2020. 

Or. en 

 

Τροπολογία  154 

Danuta Jazłowiecka 

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 1α. Η παρούσα οδηγία και η οδηγία 

96/71/ΕΚ δεν ισχύουν για 

διαμετακομιστικές μεταφορές.  

Or. en 
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Αιτιολόγηση 

Οι διαμετακομιστικές μεταφορές δεν πληρούν τα χαρακτηριστικά της απόσπασης 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  155 

Emilian Pavel, Claudia Țapardel 

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 1α. Τα κράτη μέλη δεν εφαρμόζουν 

την οδηγία 96/71/ΕΚ ή την οδηγία 

2014/67/ΕΕ για τις διαμετακομιστικές 

μεταφορές. 

Or. en 

 

Τροπολογία  156 

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

Marek Plura 

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 1α. Οι διαμετακομιστικές μεταφορές 

εξαιρούνται πλήρως από το πεδίο 

εφαρμογής της οδηγίας 96/71/ΕΚ και της 

παρούσας οδηγίας. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Οι διαμετακομιστικές μεταφορές δεν πληρούν τους όρους της απόσπασης. Επιπλέον, δεν 

υπάρχει σύνδεση με χώρες, μέσω των οποίων πραγματοποιεί ο οδηγός τη διαμετακόμιση. Οι εν 

λόγω μεταφορές θα πρέπει να εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας σχετικά με την 

απόσπαση εργαζομένων και της οδηγίας για τη θέσπιση lex specialis. 
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Τροπολογία  157 

Verónica Lope Fontagné 

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 α (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 1α. Η διαμετακόμιση εξαιρείται από 

την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας και 

της οδηγίας 96/71/ΕΚ. 

Or. es 

 

Τροπολογία  158 

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

Marek Plura 

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 β (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 1β. Οι διεθνείς μεταφορές, όπως 

ορίζονται από τους κανονισμούς 

1072/2009 και 1073/2009, εξαιρούνται 

πλήρως από το πεδίο εφαρμογής της 

οδηγίας 96/71/ΕΚ και της παρούσας 

οδηγίας. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Δεν υπάρχει άμεσος ανταγωνισμός μεταξύ των τοπικών μεταφορέων κατά την παροχή 

υπηρεσιών διεθνών μεταφορών. Επιπλέον, οι κανόνες περί απόσπασης εργαζομένων δεν 

ανταποκρίνονται στον βαθμό ιδιαιτερότητας και υψηλής κινητικότητας της εργασίας στον τομέα 

των μεταφορών. Ως εκ τούτου, οι εν λόγω μεταφορές θα πρέπει να εξαιρούνται από το πεδίο 

εφαρμογής της οδηγίας σχετικά με την απόσπαση εργαζομένων και των κανόνων του lex 

specialis. 

 

Τροπολογία  159 

Danuta Jazłowiecka 
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Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 β (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 1β. Η παρούσα οδηγία και η οδηγία 

96/71/ΕΚ δεν ισχύουν για επιχειρήσεις 

που εκτελούν μεταφορές κατά την έννοια 

του κανονισμού 1073/2009. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

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

που στοχεύουν πρωτίστως στην επίλυση προβλημάτων που απορρέουν από τις μεταφορές 

εμπορευμάτων. Κατά τη μεταφορά επιβατών/τουριστών δεν συμμετέχουν σε ανταγωνισμό με 

τοπικούς μεταφορείς, αλλά τίθενται απλώς στη διάθεσή τους. Ως εκ τούτου, οι μεταφορές 

επιβατών θα πρέπει να εξαιρεθούν από το πεδίο εφαρμογής της παρούσας οδηγίας. 

 

Τροπολογία  160 

Danuta Jazłowiecka 

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 γ (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 1γ. Η παρούσα οδηγία και η οδηγία 

96/71/ΕΚ δεν εφαρμόζονται για 

επιχειρήσεις με έδρα σε διασυνοριακές 

περιφέρειες, οι οποίες εκτελούν διεθνείς 

μεταφορές κατά την έννοια του 

κανονισμού 1072/2009 σε αυτές τις 

διασυνοριακές περιφέρειες, εντός 

απόστασης 100 χμ από τα σύνορα. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

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

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

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

διαμονής τους. 
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Τροπολογία  161 

Karima Delli, Terry Reintke 

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 2 – παράγραφος 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Τα κράτη μέλη δεν εφαρμόζουν το 

άρθρο 3 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο 

στοιχεία β) και γ) της οδηγίας 96/71/ΕΚ 

στους οδηγούς του τομέα των οδικών 

μεταφορών που απασχολούνται από τις 

επιχειρήσεις που αναφέρονται στο άρθρο 

1 παράγραφος 3 στοιχείο α) της εν λόγω 

οδηγίας, όταν εκτελούν διεθνείς 

μεταφορές, όπως ορίζονται με τους 

κανονισμούς 1072/2009 και 1073/2009, 

και εφόσον η περίοδος απόσπασης στο 

έδαφός τους για την εκτέλεση των εν 

λόγω μεταφορών είναι μικρότερη ή ίση με 

3 ημέρες κατά τη διάρκεια ενός 

ημερολογιακού μήνα. 

διαγράφεται 

Όταν η περίοδος απόσπασης είναι 

μεγαλύτερη από 3 ημέρες, τα κράτη μέλη 

εφαρμόζουν το άρθρο 3 παράγραφος 1 

πρώτο εδάφιο στοιχεία β) και γ) της 

οδηγίας 96/71/ΕΚ για ολόκληρη την 

περίοδο απόσπασης στο έδαφός τους 

κατά τη διάρκεια ενός ημερολογιακού 

μήνα που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο. 

 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Η εξαίρεση των εργαζομένων από την προστασία που παρέχεται μέσω των κανόνων σχετικά με 

τον κατώτατο μισθό δεν είναι ποτέ αποδεκτή. Οι κανόνες σχετικά με τον κατώτατο μισθό, όπως 

αυτοί που προβλέπονται στο άρθρο 3 της οδηγίας 96/71/ΕΚ για την απόσπαση εργαζομένων, 

στοχεύουν στην προστασία των εργαζομένων. Η εξαίρεση τομέων σημαίνει την εξαίρεση των 

εργαζομένων από την προστασία και το εισόδημα. 

 

Τροπολογία  162 

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

Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Τα κράτη μέλη δεν εφαρμόζουν το άρθρο 

3 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο στοιχεία 

β) και γ) της οδηγίας 96/71/ΕΚ στους 

οδηγούς του τομέα των οδικών 

μεταφορών που απασχολούνται από τις 

επιχειρήσεις που αναφέρονται στο άρθρο 

1 παράγραφος 3 στοιχείο α) της εν λόγω 

οδηγίας, όταν εκτελούν διεθνείς 

μεταφορές, όπως ορίζονται με τους 

κανονισμούς 1072/2009 και 1073/2009, 

και εφόσον η περίοδος απόσπασης στο 

έδαφός τους για την εκτέλεση των εν 

λόγω μεταφορών είναι μικρότερη ή ίση με 

3 ημέρες κατά τη διάρκεια ενός 

ημερολογιακού μήνα. 

διαγράφεται 

Or. it 

 

Τροπολογία  163 

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 2 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Τα κράτη μέλη δεν εφαρμόζουν το άρθρο 

3 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο στοιχεία 

β) και γ) της οδηγίας 96/71/ΕΚ στους 

οδηγούς του τομέα των οδικών 

μεταφορών που απασχολούνται από τις 

επιχειρήσεις που αναφέρονται στο άρθρο 

1 παράγραφος 3 στοιχείο α) της εν λόγω 

οδηγίας, όταν εκτελούν διεθνείς 

μεταφορές, όπως ορίζονται με τους 

κανονισμούς 1072/2009 και 1073/2009, 

και εφόσον η περίοδος απόσπασης στο 

έδαφός τους για την εκτέλεση των εν 

λόγω μεταφορών είναι μικρότερη ή ίση με 

3 ημέρες κατά τη διάρκεια ενός 

διαγράφεται 
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ημερολογιακού μήνα. 

Or. en 

 

Τροπολογία  164 

Ole Christensen 

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Τα κράτη μέλη δεν εφαρμόζουν το άρθρο 3 

παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο στοιχεία β) 

και γ) της οδηγίας 96/71/ΕΚ στους 

οδηγούς του τομέα των οδικών μεταφορών 

που απασχολούνται από τις επιχειρήσεις 

που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 

3 στοιχείο α) της εν λόγω οδηγίας, όταν 

εκτελούν διεθνείς μεταφορές, όπως 

ορίζονται με τους κανονισμούς 1072/2009 

και 1073/2009, και εφόσον η περίοδος 

απόσπασης στο έδαφός τους για την 

εκτέλεση των εν λόγω μεταφορών είναι 

μικρότερη ή ίση με 3 ημέρες κατά τη 

διάρκεια ενός ημερολογιακού μήνα. 

Τα κράτη μέλη δεν εφαρμόζουν το άρθρο 3 

παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο στοιχεία β) 

και γ) της οδηγίας 96/71/ΕΚ στους 

οδηγούς του τομέα των οδικών μεταφορών 

που απασχολούνται από τις επιχειρήσεις 

που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 

3 στοιχείο α) της εν λόγω οδηγίας, όταν 

εκτελούν διεθνείς μεταφορές, όπως 

ορίζονται με τους κανονισμούς 1072/2009 

και 1073/2009, και εφόσον αυτές 

περιορίζονται σε μεταφορές που ξεκινούν 

από το κράτος μέλος στο οποίο είναι 

εγγεγραμμένος ο οδικός μεταφορέας με 

απευθείας προορισμό προς ένα άλλο 

κράτος μέλος και στη συνέχεια 

πραγματοποιούν εκφόρτωση ή/και 

φόρτωση σε αυτό το κράτος μέλος εντός 

48 ωρών και επιστρέφουν απευθείας στο 

κράτος μέλος στο οποίο είναι 

εγγεγραμμένος ο οδικός μεταφορέας, μη 

συμπεριλαμβανομένων ενδομεταφορών ή 

άλλου είδους μεταφορών σε άλλα κράτη 

μέλη. 

Or. en 

 

Τροπολογία  165 

Sofia Ribeiro 

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Τα κράτη μέλη δεν εφαρμόζουν το άρθρο 3 

παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο στοιχεία β) 

και γ) της οδηγίας 96/71/ΕΚ στους 

οδηγούς του τομέα των οδικών 

μεταφορών που απασχολούνται από τις 

επιχειρήσεις που αναφέρονται στο άρθρο 

1 παράγραφος 3 στοιχείο α) της εν λόγω 

οδηγίας, όταν εκτελούν διεθνείς 

μεταφορές, όπως ορίζονται με τους 

κανονισμούς 1072/2009 και 1073/2009, 

και εφόσον η περίοδος απόσπασης στο 

έδαφός τους για την εκτέλεση των εν 

λόγω μεταφορών είναι μικρότερη ή ίση με 

3 ημέρες κατά τη διάρκεια ενός 

ημερολογιακού μήνα. 

Τα κράτη μέλη δεν εφαρμόζουν το άρθρο 3 

παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο στοιχεία β) 

και γ) της οδηγίας 96/71/ΕΚ ή της οδηγίας 

2014/67/ΕΕ, στις διαμετακομιστικές και 
διεθνείς μεταφορές, όπως ορίζονται με 

τους κανονισμούς 1072/2009 και 

1073/2009. 

Or. pt 

 

Τροπολογία  166 

Patrick Le Hyaric, Rina Ronja Kari, Paloma López Bermejo, Tania González Peñas, 

João Pimenta Lopes 

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Τα κράτη μέλη δεν εφαρμόζουν το άρθρο 

3 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο στοιχεία 

β) και γ) της οδηγίας 96/71/ΕΚ στους 

οδηγούς του τομέα των οδικών 

μεταφορών που απασχολούνται από τις 
επιχειρήσεις που αναφέρονται στο άρθρο 

1 παράγραφος 3 στοιχείο α) της εν λόγω 

οδηγίας, όταν εκτελούν διεθνείς 

μεταφορές, όπως ορίζονται με τους 

κανονισμούς 1072/2009 και 1073/2009, 

και εφόσον η περίοδος απόσπασης στο 

έδαφός τους για την εκτέλεση των εν 

λόγω μεταφορών είναι μικρότερη ή ίση με 

3 ημέρες κατά τη διάρκεια ενός 

ημερολογιακού μήνα. 

Οι διατάξεις της οδηγίας 96/71/ΕΚ και 

κατά συνέπεια της νομικής πράξης που 

τροποποιεί την εν λόγω οδηγία καθώς και 

της οδηγίας εφαρμογής 2017/67/ΕΕ 

εφαρμόζονται για επιχειρήσεις μεταφορών 

που δραστηριοποιούνται στον τομέα των 

ενδομεταφορών, καθώς και της 

εισερχόμενης ή εξερχόμενης μεταφοράς 

εμπορευμάτων οδικώς, ως ένα σκέλος 

συνδυαστικού ταξιδιού μεταφορών, όπως 

ορίζεται στην οδηγία 92/106/ΕΟΚ 

σχετικά με τη θέσπιση κοινών κανόνων 

για ορισμένες συνδυασμένες 

εμπορευματικές μεταφορές μεταξύ των 

κρατών μελών. 

 Οι διατάξεις των εν λόγω οδηγιών 

εφαρμόζονται επίσης για τις διεθνείς 
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μεταφορές εφόσον πληρούνται οι 

προϋποθέσεις περί απόσπασης που 

ορίζονται στο άρθρο 1 παράγραφος 3 της 

οδηγίας 96/71/ΕΚ και στη νομική πράξη 

με την οποία αυτή τροποποιείται. 

Or. en 

 

Τροπολογία  167 

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

Proust, Renaud Muselier 

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Τα κράτη μέλη δεν εφαρμόζουν το άρθρο 

3 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο στοιχεία 

β) και γ) της οδηγίας 96/71/ΕΚ στους 

οδηγούς του τομέα των οδικών μεταφορών 

που απασχολούνται από τις επιχειρήσεις 

που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 

3 στοιχείο α) της εν λόγω οδηγίας, όταν 

εκτελούν διεθνείς μεταφορές, όπως 

ορίζονται με τους κανονισμούς 1072/2009 

και 1073/2009, και εφόσον η περίοδος 

απόσπασης στο έδαφός τους για την 

εκτέλεση των εν λόγω μεταφορών είναι 

μικρότερη ή ίση με 3 ημέρες κατά τη 

διάρκεια ενός ημερολογιακού μήνα. 

Τα κράτη μέλη εφαρμόζουν την οδηγία 

96/71/ΕΚ στους οδηγούς του τομέα των 

οδικών μεταφορών που απασχολούνται 

από τις επιχειρήσεις που αναφέρονται στο 

άρθρο 1 παράγραφος 3 στοιχείο α) της εν 

λόγω οδηγίας, όταν εκτελούν διεθνείς 

μεταφορές και ενδομεταφορές, όπως 

ορίζονται με τους κανονισμούς 1072/2009 

και 1073/2009. 

Or. fr 

Αιτιολόγηση 

Όταν ένας οδηγός εκτελεί φόρτωση είτε εκφόρτωση επί εδάφους κράτους μέλους άλλου από 

αυτό στο οποίο έχει συνάψει τη σύμβαση εργασίας του, πρέπει υποχρεωτικά να υπαχθεί στους 

κανόνες περί απόσπασης εργαζομένων οι οποίοι διασφαλίζουν θεμιτό ανταγωνισμό μεταξύ των 

επιχειρήσεων στο έδαφος τού εν λόγω κράτους μέλους. 

 

Τροπολογία  168 

Georges Bach 
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Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Τα κράτη μέλη δεν εφαρμόζουν το άρθρο 

3 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο στοιχεία 

β) και γ) της οδηγίας 96/71/ΕΚ στους 

οδηγούς του τομέα των οδικών μεταφορών 

που απασχολούνται από τις επιχειρήσεις 

που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 

3 στοιχείο α) της εν λόγω οδηγίας, όταν 

εκτελούν διεθνείς μεταφορές, όπως 

ορίζονται με τους κανονισμούς 1072/2009 

και 1073/2009, και εφόσον η περίοδος 

απόσπασης στο έδαφός τους για την 

εκτέλεση των εν λόγω μεταφορών είναι 

μικρότερη ή ίση με 3 ημέρες κατά τη 

διάρκεια ενός ημερολογιακού μήνα. 

Τα κράτη μέλη εφαρμόζουν την οδηγία 

96/71/ΕΚ στους οδηγούς του τομέα των 

οδικών μεταφορών που απασχολούνται 

από τις επιχειρήσεις που αναφέρονται στο 

άρθρο 1 παράγραφος 3 στοιχείο α) της εν 

λόγω οδηγίας, όταν εκτελούν διεθνείς 

μεταφορές και ενδομεταφορές, όπως 

ορίζονται με τους κανονισμούς 1072/2009 

και 1073/2009. 

Or. fr 

Αιτιολόγηση 

Για να είναι εγγυημένος ο θεμιτός ανταγωνισμός μεταξύ των επιχειρήσεων που εκτελούν 

διεθνείς μεταφορές ή ενδομεταφορές στο έδαφος ενός κράτους μέλους, οι οδηγοί πρέπει να 

υπάγονται στους κανόνες περί απόσπασης εργαζομένων. 

 

Τροπολογία  169 

Claude Rolin 

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Τα κράτη μέλη δεν εφαρμόζουν το άρθρο 

3 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο στοιχεία 

β) και γ) της οδηγίας 96/71/ΕΚ στους 

οδηγούς του τομέα των οδικών μεταφορών 

που απασχολούνται από τις επιχειρήσεις 

που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 

3 στοιχείο α) της εν λόγω οδηγίας, όταν 

εκτελούν διεθνείς μεταφορές, όπως 

ορίζονται με τους κανονισμούς 1072/2009 

και 1073/2009, και εφόσον η περίοδος 

Τα κράτη μέλη εφαρμόζουν την οδηγία 

96/71/ΕΚ στους οδηγούς του τομέα των 

οδικών μεταφορών που απασχολούνται 

από τις επιχειρήσεις που αναφέρονται στο 

άρθρο 1 παράγραφος 3 στοιχείο α) της εν 

λόγω οδηγίας, όταν εκτελούν διεθνείς 

μεταφορές και ενδομεταφορές, όπως 

ορίζονται με τους κανονισμούς 1072/2009 

και 1073/2009. 
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απόσπασης στο έδαφός τους για την 

εκτέλεση των εν λόγω μεταφορών είναι 

μικρότερη ή ίση με 3 ημέρες κατά τη 

διάρκεια ενός ημερολογιακού μήνα. 

Or. fr 

 

Τροπολογία  170 

Robert Rochefort 

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Τα κράτη μέλη δεν εφαρμόζουν το άρθρο 

3 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο στοιχεία 

β) και γ) της οδηγίας 96/71/ΕΚ στους 

οδηγούς του τομέα των οδικών μεταφορών 

που απασχολούνται από τις επιχειρήσεις 

που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 

3 στοιχείο α) της εν λόγω οδηγίας, όταν 

εκτελούν διεθνείς μεταφορές, όπως 

ορίζονται με τους κανονισμούς 1072/2009 

και 1073/2009, και εφόσον η περίοδος 

απόσπασης στο έδαφός τους για την 

εκτέλεση των εν λόγω μεταφορών είναι 

μικρότερη ή ίση με 3 ημέρες κατά τη 

διάρκεια ενός ημερολογιακού μήνα. 

Τα κράτη μέλη εφαρμόζουν την οδηγία 

96/71/ΕΚ στους οδηγούς του τομέα των 

οδικών μεταφορών που απασχολούνται 

από τις επιχειρήσεις που αναφέρονται στο 

άρθρο 1 παράγραφος 3 στοιχείο α) της εν 

λόγω οδηγίας, όταν εκτελούν διεθνείς 

μεταφορές και ενδομεταφορές, όπως 

ορίζονται με τους κανονισμούς 1072/2009 

και 1073/2009. 

Or. fr 

 

Τροπολογία  171 

Ádám Kósa, Csaba Sógor, Andor Deli 

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Τα κράτη μέλη δεν εφαρμόζουν το άρθρο 

3 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο στοιχεία 

β) και γ) της οδηγίας 96/71/ΕΚ στους 

οδηγούς του τομέα των οδικών 

μεταφορών που απασχολούνται από τις 

Τα κράτη μέλη δεν εφαρμόζουν την 

οδηγία 96/71/ΕΚ ή την οδηγία 

2014/67/ΕΕ στις διαμετακομιστικές και 
διεθνείς μεταφορές, όπως ορίζονται με 

τους κανονισμούς 1072/2009 και 
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επιχειρήσεις που αναφέρονται στο άρθρο 

1 παράγραφος 3 στοιχείο α) της εν λόγω 

οδηγίας, όταν εκτελούν διεθνείς 

μεταφορές, όπως ορίζονται με τους 

κανονισμούς 1072/2009 και 1073/2009, 

και εφόσον η περίοδος απόσπασης στο 

έδαφός τους για την εκτέλεση των εν 

λόγω μεταφορών είναι μικρότερη ή ίση με 

3 ημέρες κατά τη διάρκεια ενός 

ημερολογιακού μήνα. 

1073/2009. 

Or. en 

 

Τροπολογία  172 

Joachim Schuster 

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Τα κράτη μέλη δεν εφαρμόζουν το άρθρο 

3 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο στοιχεία β) 

και γ) της οδηγίας 96/71/ΕΚ στους 

οδηγούς του τομέα των οδικών 

μεταφορών που απασχολούνται από τις 

επιχειρήσεις που αναφέρονται στο άρθρο 

1 παράγραφος 3 στοιχείο α) της εν λόγω 

οδηγίας, όταν εκτελούν διεθνείς 

μεταφορές, όπως ορίζονται με τους 

κανονισμούς 1072/2009 και 1073/2009, 

και εφόσον η περίοδος απόσπασης στο 

έδαφός τους για την εκτέλεση των εν 

λόγω μεταφορών είναι μικρότερη ή ίση με 

3 ημέρες κατά τη διάρκεια ενός 

ημερολογιακού μήνα. 

Για διεθνείς μεταφορές, 

συμπεριλαμβανομένων σχετικών 

διαμετακομιστικών μεταφορών, ισχύουν 

όροι και προϋποθέσεις κατά την έννοια 

του άρθρου 3 παράγραφος 1 στοιχεία β) 

και γ) της οδηγίας 96/71/ΕΚ για το κράτος 

μέλος φόρτωσης για ολόκληρο το χρονικό 

διάστημα της μεταφοράς ή ως την 

επιστροφή του εργαζομένου στο κράτος 

μέλος όπου βρίσκεται ο συνήθης τόπος 

εργασίας του. 

 Σε περίπτωση πολλαπλών φορτώσεων 

και/ή μερικών φορτώσεων σε 

διαφορετικά κράτη μέλη, ισχύουν οι 

πλέον ευνοϊκοί όροι και προϋποθέσεις για 

τον εργαζόμενο από τη στιγμή παραλαβής 

του φορτίου ή του μερικού φορτίου. 

Or. en 
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Τροπολογία  173 

Kosma Złotowski, Czesław Hoc, Zdzisław Krasnodębski 

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Τα κράτη μέλη δεν εφαρμόζουν το άρθρο 

3 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο στοιχεία 

β) και γ) της οδηγίας 96/71/ΕΚ στους 

οδηγούς του τομέα των οδικών μεταφορών 

που απασχολούνται από τις επιχειρήσεις 

που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 

3 στοιχείο α) της εν λόγω οδηγίας, όταν 

εκτελούν διεθνείς μεταφορές, όπως 

ορίζονται με τους κανονισμούς 1072/2009 

και 1073/2009, και εφόσον η περίοδος 

απόσπασης στο έδαφός τους για την 

εκτέλεση των εν λόγω μεταφορών είναι 

μικρότερη ή ίση με 3 ημέρες κατά τη 

διάρκεια ενός ημερολογιακού μήνα. 

Τα κράτη μέλη δεν εφαρμόζουν την 

οδηγία 96/71/ΕΚ στους οδηγούς του τομέα 

των οδικών μεταφορών που 

απασχολούνται από τις επιχειρήσεις που 

αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 3 

στοιχείο α) [της οδηγίας 96/71/ΕΚ], όταν 

εκτελούν διεθνείς μεταφορές, όπως 

ορίζονται με τους κανονισμούς 1072/2009 

και 1073/2009, και εφόσον η περίοδος 

απόσπασης εντός του εδάφους τους για 

την εκτέλεση των εν λόγω μεταφορών 

είναι μικρότερη ή ίση με [10] συνολικά 

ημέρες κατά τη διάρκεια ενός 

ημερολογιακού μήνα. Θα πρέπει επίσης 

να ισχύει ένα όριο [7] ημερών για τις 

ενδομεταφορές, όπως αυτές ορίζονται 

από τους κανονισμούς (ΕΕ) αριθ. 

1072/2009 και (ΕΕ) αριθ. 1073/2009. 

Or. en 

 

Τροπολογία  174 

Anthea McIntyre 

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Τα κράτη μέλη δεν εφαρμόζουν το άρθρο 

3 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο στοιχεία 

β) και γ) της οδηγίας 96/71/ΕΚ στους 

οδηγούς του τομέα των οδικών 

μεταφορών που απασχολούνται από τις 

επιχειρήσεις που αναφέρονται στο άρθρο 

1 παράγραφος 3 στοιχείο α) της εν λόγω 

οδηγίας, όταν εκτελούν διεθνείς 

μεταφορές, όπως ορίζονται με τους 

κανονισμούς 1072/2009 και 1073/2009, 

Τα κράτη μέλη δεν εφαρμόζουν την 

οδηγία 96/71/ΕΚ ή την οδηγία 

2014/67/ΕΕ στις διεθνείς μεταφορές, όπως 

ορίζονται με τον κανονισμό 1072/2009 

εφόσον η περίοδος απόσπασης στο έδαφός 

τους για την εκτέλεση των εν λόγω 

μεταφορών είναι μικρότερη από 7 

συνεχόμενες εργάσιμες ημέρες κατά τη 

διάρκεια ενός ημερολογιακού μήνα στο 

έδαφος του κράτους μέλους προορισμού. 
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και εφόσον η περίοδος απόσπασης στο 

έδαφός τους για την εκτέλεση των εν λόγω 

μεταφορών είναι μικρότερη ή ίση με 3 

ημέρες κατά τη διάρκεια ενός 

ημερολογιακού μήνα. 

Or. en 

 

Τροπολογία  175 

Verónica Lope Fontagné 

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Τα κράτη μέλη δεν εφαρμόζουν το άρθρο 3 

παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο στοιχεία β) 

και γ) της οδηγίας 96/71/ΕΚ στους 

οδηγούς του τομέα των οδικών μεταφορών 

που απασχολούνται από τις επιχειρήσεις 

που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 

3 στοιχείο α) της εν λόγω οδηγίας, όταν 

εκτελούν διεθνείς μεταφορές, όπως 

ορίζονται με τους κανονισμούς 1072/2009 

και 1073/2009, και εφόσον η περίοδος 

απόσπασης στο έδαφός τους για την 

εκτέλεση των εν λόγω μεταφορών είναι 

μικρότερη ή ίση με 3 ημέρες κατά τη 

διάρκεια ενός ημερολογιακού μήνα. 

Τα κράτη μέλη δεν εφαρμόζουν το άρθρο 3 

παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο στοιχεία β) 

και γ) της οδηγίας 96/71/ΕΚ στους 

οδηγούς του τομέα των οδικών μεταφορών 

που απασχολούνται από τις επιχειρήσεις 

που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 

3 στοιχείο α) της εν λόγω οδηγίας, όταν 

εκτελούν διεθνείς μεταφορές, όπως 

ορίζονται με τον κανονισμό 1072/2009, 

και εφόσον η περίοδος απόσπασης στο 

έδαφός τους για την εκτέλεση των εν λόγω 

μεταφορών είναι μικρότερη ή ίση με 5 

συνεχείς ημέρες. 

Or. es 

 

Τροπολογία  176 

Dominique Martin, Joëlle Mélin 

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Τα κράτη μέλη δεν εφαρμόζουν το άρθρο 3 

παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο στοιχεία β) 

και γ) της οδηγίας 96/71/ΕΚ στους 

οδηγούς του τομέα των οδικών μεταφορών 

Τα κράτη μέλη δεν εφαρμόζουν το άρθρο 3 

παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο στοιχεία β) 

και γ) της οδηγίας 96/71/ΕΚ στους 

οδηγούς του τομέα των οδικών μεταφορών 
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που απασχολούνται από τις επιχειρήσεις 

που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 

3 στοιχείο α) της εν λόγω οδηγίας, όταν 

εκτελούν διεθνείς μεταφορές, όπως 

ορίζονται με τους κανονισμούς 1072/2009 

και 1073/2009, και εφόσον η περίοδος 

απόσπασης στο έδαφός τους για την 

εκτέλεση των εν λόγω μεταφορών είναι 

μικρότερη ή ίση με 3 ημέρες κατά τη 

διάρκεια ενός ημερολογιακού μήνα. 

που απασχολούνται από τις επιχειρήσεις 

που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 

3 στοιχείο α) της εν λόγω οδηγίας, όταν 

εκτελούν διεθνείς μεταφορές, όπως 

ορίζονται με τους κανονισμούς 1072/2009 

και 1073/2009, και εφόσον η περίοδος 

απόσπασης στο έδαφός τους για την 

εκτέλεση των εν λόγω μεταφορών είναι 

μικρότερη ή ίση με 1 ημέρα κατά τη 

διάρκεια ενός ημερολογιακού μήνα. 

Or. fr 

 

Τροπολογία  177 

Michaela Šojdrová 

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Τα κράτη μέλη δεν εφαρμόζουν το άρθρο 3 

παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο στοιχεία β) 

και γ) της οδηγίας 96/71/ΕΚ στους 

οδηγούς του τομέα των οδικών μεταφορών 

που απασχολούνται από τις επιχειρήσεις 

που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 

3 στοιχείο α) της εν λόγω οδηγίας, όταν 

εκτελούν διεθνείς μεταφορές, όπως 

ορίζονται με τους κανονισμούς 1072/2009 

και 1073/2009, και εφόσον η περίοδος 

απόσπασης στο έδαφός τους για την 

εκτέλεση των εν λόγω μεταφορών είναι 

μικρότερη ή ίση με 3 ημέρες κατά τη 

διάρκεια ενός ημερολογιακού μήνα. 

Τα κράτη μέλη δεν εφαρμόζουν το άρθρο 3 

παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο στοιχεία β) 

και γ) της οδηγίας 96/71/ΕΚ στους 

οδηγούς του τομέα των οδικών μεταφορών 

που απασχολούνται από τις επιχειρήσεις 

που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 

3 στοιχείο α) της εν λόγω οδηγίας, όταν 

εκτελούν διεθνείς μεταφορές, όπως 

ορίζονται με τους κανονισμούς 1072/2009 

και 1073/2009, και εφόσον η συνολική 

μηνιαία εργάσιμη περίοδος που διανύεται 

στο έδαφός τους για την εκτέλεση των εν 

λόγω μεταφορών είναι μικρότερη ή ίση με 

45 ώρες κατά τη διάρκεια ενός 

ημερολογιακού μήνα. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Ένα όριο που θα βασίζεται σε ημέρες μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα ότι διάστημα μικρότερο 

ακόμα και από 6 ώρες μπορεί να προσμετράται ως μία ημέρα (εάν η σχετική εργασία εκτελείται 

σε διαφορετικές ημέρες). Ο υπολογισμός βάσει ωρών θα λάμβανε υπόψη περιπτώσεις 

συχνότερων αποστολών που καλύπτουν όμως μικρότερες αποστάσεις στο έδαφος των κρατών 

μελών και, επομένως, θα ήταν δικαιότερος. Η περίοδος δεν μπορεί να περιλαμβάνει περιόδους 
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ανάπαυσης, διότι στην περίπτωση αυτή οι 45 ώρες θα ισοδυναμούσαν με διάστημα μικρότερο 

από τρεις ημέρες (εάν οι περίοδοι ανάπαυσης διανύονταν στο έδαφος του κράτους μέλους 

υποδοχής). 

 

Τροπολογία  178 

Emilian Pavel, Claudia Țapardel 

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Τα κράτη μέλη δεν εφαρμόζουν το άρθρο 

3 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο στοιχεία 

β) και γ) της οδηγίας 96/71/ΕΚ στους 

οδηγούς του τομέα των οδικών μεταφορών 

που απασχολούνται από τις επιχειρήσεις 

που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 

3 στοιχείο α) της εν λόγω οδηγίας, όταν 

εκτελούν διεθνείς μεταφορές, όπως 

ορίζονται με τους κανονισμούς 1072/2009 

και 1073/2009, και εφόσον η περίοδος 

απόσπασης στο έδαφός τους για την 

εκτέλεση των εν λόγω μεταφορών είναι 

μικρότερη ή ίση με 3 ημέρες κατά τη 

διάρκεια ενός ημερολογιακού μήνα. 

Τα κράτη μέλη δεν εφαρμόζουν την 

οδηγία 96/71/ΕΚ ή την οδηγία 

2014/67/ΕΕ στους οδηγούς του τομέα των 

οδικών μεταφορών που απασχολούνται 

από τις επιχειρήσεις που αναφέρονται στο 

άρθρο 1 παράγραφος 3 στοιχείο α) της εν 

λόγω οδηγίας, όταν εκτελούν διεθνείς 

μεταφορές, όπως ορίζονται με τους 

κανονισμούς 1072/2009 και 1073/2009, 

εξαιρουμένων των διαμετακομιστικών 

μεταφορών, και εφόσον η περίοδος 

απόσπασης στο έδαφός τους για την 

εκτέλεση των εν λόγω μεταφορών είναι 

μικρότερη ή ίση με 10 ημέρες κατά τη 

διάρκεια ενός ημερολογιακού μήνα. 

Or. en 

 

Τροπολογία  179 

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

Marek Plura 

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Τα κράτη μέλη δεν εφαρμόζουν το άρθρο 3 

παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο στοιχεία β) 

και γ) της οδηγίας 96/71/ΕΚ στους 

οδηγούς του τομέα των οδικών μεταφορών 

που απασχολούνται από τις επιχειρήσεις 

που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 

Τα κράτη μέλη δεν εφαρμόζουν το άρθρο 3 

παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο στοιχεία β) 

και γ) της οδηγίας 96/71/ΕΚ στους 

οδηγούς του τομέα των οδικών μεταφορών 

που απασχολούνται από τις επιχειρήσεις 

που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 
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3 στοιχείο α) της εν λόγω οδηγίας, όταν 

εκτελούν διεθνείς μεταφορές, όπως 

ορίζονται με τους κανονισμούς 1072/2009 

και 1073/2009, και εφόσον η περίοδος 

απόσπασης στο έδαφός τους για την 

εκτέλεση των εν λόγω μεταφορών είναι 

μικρότερη ή ίση με 3 ημέρες κατά τη 

διάρκεια ενός ημερολογιακού μήνα. 

3 στοιχείο α) της εν λόγω οδηγίας, όταν 

εκτελούν ενδομεταφορές, όπως ορίζονται 

με τους κανονισμούς 1072/2009 και 

1073/2009, και εφόσον η περίοδος 

απόσπασης στο έδαφός τους για την 

εκτέλεση των εν λόγω μεταφορών είναι 

μικρότερη ή ίση με 3 ημέρες κατά τη 

διάρκεια ενός ημερολογιακού μήνα. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Στην περίπτωση των ενδομεταφορών, όπου οι αλλοδαπές μεταφορικές εταιρείες ενδέχεται να 

ανταγωνίζονται τοπικές εταιρείες, η εφαρμογή της απόσπασης εργαζομένων θα πρέπει να 

εξαρτάται από την «επαρκή σύνδεση» με τη χώρα υποδοχής. 

 

Τροπολογία  180 

Danuta Jazłowiecka 

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Τα κράτη μέλη δεν εφαρμόζουν το άρθρο 3 

παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο στοιχεία β) 

και γ) της οδηγίας 96/71/ΕΚ στους 

οδηγούς του τομέα των οδικών μεταφορών 

που απασχολούνται από τις επιχειρήσεις 

που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 

3 στοιχείο α) της εν λόγω οδηγίας, όταν 

εκτελούν διεθνείς μεταφορές, όπως 

ορίζονται με τους κανονισμούς 1072/2009 

και 1073/2009, και εφόσον η περίοδος 

απόσπασης στο έδαφός τους για την 

εκτέλεση των εν λόγω μεταφορών είναι 

μικρότερη ή ίση με 3 ημέρες κατά τη 

διάρκεια ενός ημερολογιακού μήνα. 

Τα κράτη μέλη δεν εφαρμόζουν το άρθρο 3 

παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο στοιχεία β) 

και γ) της οδηγίας 96/71/ΕΚ στους 

οδηγούς του τομέα των οδικών μεταφορών 

που απασχολούνται από τις επιχειρήσεις 

που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 

3 στοιχείο α) της εν λόγω οδηγίας, όταν 

εκτελούν διεθνείς μεταφορές, όπως 

ορίζονται με τον κανονισμό 1072/2009, 

και εφόσον η περίοδος απόσπασης στο 

έδαφός τους για την εκτέλεση των εν λόγω 

μεταφορών είναι μικρότερη ή ίση με 9 

ημέρες κατά τη διάρκεια ενός 

ημερολογιακού μήνα. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Οι τρεις ημέρες που προτάθηκαν από την Επιτροπή δεν προσδιορίζουν δεόντως τον επαρκή 
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δεσμό με το κράτος μέλος προέλευσης. Η υιοθέτηση της διαδικασίας που προτάθηκε από την 

Επιτροπή θα σήμαινε ότι τρεις ημέρες ισοδυναμούν με 18 ώρες εργασίας. Επιπλέον, όσο 

χαμηλότερα είναι τα όρια, τόσο περισσότερα κίνητρα απαιτούνται για να απέχουν οι οδηγοί από 

την ψευδοαυτοαπασχόληση, δεδομένου ότι οι αυτοαπασχολούμενοι δεν χρειάζεται να 

εφαρμόζουν τους κανόνες περί απόσπασης. Για τον λόγο αυτό, προτάθηκε ένα περισσότερο 

εύλογο χρονικό όριο. 

 

Τροπολογία  181 

Ádám Kósa, Csaba Sógor, Andor Deli 

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 α (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Η οδηγία 96/71/ΕΚ δεν εφαρμόζεται για 

οδηγούς που συμμετέχουν σε οδικές 

μεταφορές επιβατών, κατά την έννοια του 

κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1071/2009. 

Or. en 

 

Τροπολογία  182 

Claude Rolin 

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Όταν η περίοδος απόσπασης είναι 

μεγαλύτερη από 3 ημέρες, τα κράτη μέλη 

εφαρμόζουν το άρθρο 3 παράγραφος 1 

πρώτο εδάφιο στοιχεία β) και γ) της 

οδηγίας 96/71/ΕΚ για ολόκληρη την 

περίοδο απόσπασης στο έδαφός τους 

κατά τη διάρκεια ενός ημερολογιακού 

μήνα που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο. 

διαγράφεται 

Or. fr 

 

Τροπολογία  183 

Robert Rochefort 
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Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Όταν η περίοδος απόσπασης είναι 

μεγαλύτερη από 3 ημέρες, τα κράτη μέλη 

εφαρμόζουν το άρθρο 3 παράγραφος 1 

πρώτο εδάφιο στοιχεία β) και γ) της 

οδηγίας 96/71/ΕΚ για ολόκληρη την 

περίοδο απόσπασης στο έδαφός τους 

κατά τη διάρκεια ενός ημερολογιακού 

μήνα που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο. 

διαγράφεται 

Or. fr 

 

Τροπολογία  184 

Georges Bach 

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Όταν η περίοδος απόσπασης είναι 

μεγαλύτερη από 3 ημέρες, τα κράτη μέλη 

εφαρμόζουν το άρθρο 3 παράγραφος 1 

πρώτο εδάφιο στοιχεία β) και γ) της 

οδηγίας 96/71/ΕΚ για ολόκληρη την 

περίοδο απόσπασης στο έδαφός τους 

κατά τη διάρκεια ενός ημερολογιακού 

μήνα που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο. 

διαγράφεται 

Or. fr 

Αιτιολόγηση 

Για να διευκολύνονται τόσο η εφαρμογή των κανόνων από τις επιχειρήσεις όσο και οι έλεγχοι 

που διενεργούν οι αρχές, η οδηγία 96/71/ΕΚ ισχύει από την πρώτη μέρα δραστηριότητας 

διεθνών μεταφορών. 

 

Τροπολογία  185 

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

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Όταν η περίοδος απόσπασης είναι 

μεγαλύτερη από 3 ημέρες, τα κράτη μέλη 

εφαρμόζουν το άρθρο 3 παράγραφος 1 

πρώτο εδάφιο στοιχεία β) και γ) της 

οδηγίας 96/71/ΕΚ για ολόκληρη την 

περίοδο απόσπασης στο έδαφός τους 

κατά τη διάρκεια ενός ημερολογιακού 

μήνα που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο. 

διαγράφεται 

Or. fr 

Αιτιολόγηση 

Το όριο των 3 ημερών πριν από την έναρξη ισχύος των κανόνων περί απόσπασης είναι 

πρόσθετη περιπλοκή για τις επιχειρήσεις και για τις ελεγκτικές αρχές, συνεπώς προτείνεται η 

κατάργησή του. 

 

Τροπολογία  186 

Sofia Ribeiro 

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Όταν η περίοδος απόσπασης είναι 

μεγαλύτερη από 3 ημέρες, τα κράτη μέλη 

εφαρμόζουν το άρθρο 3 παράγραφος 1 

πρώτο εδάφιο στοιχεία β) και γ) της 

οδηγίας 96/71/ΕΚ για ολόκληρη την 

περίοδο απόσπασης στο έδαφός τους 

κατά τη διάρκεια ενός ημερολογιακού 

μήνα που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο. 

διαγράφεται 

Or. pt 
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Τροπολογία  187 

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 2 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Όταν η περίοδος απόσπασης είναι 

μεγαλύτερη από 3 ημέρες, τα κράτη μέλη 

εφαρμόζουν το άρθρο 3 παράγραφος 1 

πρώτο εδάφιο στοιχεία β) και γ) της 

οδηγίας 96/71/ΕΚ για ολόκληρη την 

περίοδο απόσπασης στο έδαφός τους 

κατά τη διάρκεια ενός ημερολογιακού 

μήνα που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο. 

διαγράφεται 

Or. en 

 

Τροπολογία  188 

Ádám Kósa, Csaba Sógor, Andor Deli 

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Όταν η περίοδος απόσπασης είναι 

μεγαλύτερη από 3 ημέρες, τα κράτη μέλη 

εφαρμόζουν το άρθρο 3 παράγραφος 1 

πρώτο εδάφιο στοιχεία β) και γ) της 

οδηγίας 96/71/ΕΚ για ολόκληρη την 

περίοδο απόσπασης στο έδαφός τους 

κατά τη διάρκεια ενός ημερολογιακού 

μήνα που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο. 

διαγράφεται 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Ο προτεινόμενος κανόνας των τριών ημερών φαίνεται να δημιουργεί ιδιαίτερες δυσκολίες όσον 

αφορά την ομαλή και εύρυθμη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς. Δεδομένου ότι οι 

εργαζόμενοι υψηλής κινητικότητας έρχονται πράγματι αντιμέτωποι με απεριόριστο αριθμό 

διαφορετικών καταστάσεων και διαδρομών, ένας ορισμένος αριθμός ημερών οδηγεί σε 

προσεγγίσεις που επιφέρουν διακρίσεις και δημιουργούν προστατευτισμό για τους τοπικούς 
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οδηγούς, κάτι που εμφανώς συνιστά παραβίαση της Συνθήκης. 

 

Τροπολογία  189 

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

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Όταν η περίοδος απόσπασης είναι 

μεγαλύτερη από 3 ημέρες, τα κράτη μέλη 

εφαρμόζουν το άρθρο 3 παράγραφος 1 

πρώτο εδάφιο στοιχεία β) και γ) της 

οδηγίας 96/71/ΕΚ για ολόκληρη την 

περίοδο απόσπασης στο έδαφός τους 

κατά τη διάρκεια ενός ημερολογιακού 

μήνα που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο. 

διαγράφεται 

Or. it 

 

Τροπολογία  190 

Emilian Pavel 

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Όταν η περίοδος απόσπασης είναι 

μεγαλύτερη από 3 ημέρες, τα κράτη μέλη 

εφαρμόζουν το άρθρο 3 παράγραφος 1 

πρώτο εδάφιο στοιχεία β) και γ) της 

οδηγίας 96/71/ΕΚ για ολόκληρη την 

περίοδο απόσπασης στο έδαφός τους κατά 

τη διάρκεια ενός ημερολογιακού μήνα που 

αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο. 

Όταν η περίοδος απόσπασης στην 

περίπτωση των διεθνών μεταφορών είναι 

μεγαλύτερη από 10 ημέρες κατά τη 

διάρκεια ενός ημερολογιακού μήνα. Τα 
κράτη μέλη εφαρμόζουν το άρθρο 3 

παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο στοιχεία β) 

και γ) της οδηγίας 96/71/ΕΚ για ολόκληρη 

την περίοδο απόσπασης στο έδαφός τους 

κατά τη διάρκεια ενός ημερολογιακού 

μήνα που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο. 

Or. en 
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Τροπολογία  191 

Kosma Złotowski, Czesław Hoc, Zdzisław Krasnodębski 

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Όταν η περίοδος απόσπασης είναι 

μεγαλύτερη από 3 ημέρες, τα κράτη μέλη 

εφαρμόζουν το άρθρο 3 παράγραφος 1 

πρώτο εδάφιο στοιχεία β) και γ) της 

οδηγίας 96/71/ΕΚ για ολόκληρη την 

περίοδο απόσπασης στο έδαφός τους κατά 

τη διάρκεια ενός ημερολογιακού μήνα που 

αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο. 

Όταν η περίοδος απόσπασης είναι 

μεγαλύτερη από [10] συνολικά ημέρες 

στην περίπτωση των διεθνών μεταφορών 

και [7] συνολικά ημέρες στην περίπτωση 

των ενδομεταφορών, τα κράτη μέλη 

εφαρμόζουν το άρθρο 3 παράγραφος 1 

πρώτο εδάφιο στοιχεία β) και γ) για την 

υπόλοιπη περίοδο απόσπασης εντός του 

εδάφους τους κατά τη διάρκεια ενός 

ημερολογιακού μήνα που αναφέρεται στο 

πρώτο εδάφιο. 

Or. en 

 

Τροπολογία  192 

Anthea McIntyre 

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Όταν η περίοδος απόσπασης είναι 

μεγαλύτερη από 3 ημέρες, τα κράτη μέλη 

εφαρμόζουν το άρθρο 3 παράγραφος 1 

πρώτο εδάφιο στοιχεία β) και γ) της 

οδηγίας 96/71/ΕΚ για ολόκληρη την 

περίοδο απόσπασης στο έδαφός τους κατά 

τη διάρκεια ενός ημερολογιακού μήνα που 

αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο. 

Όταν η περίοδος απόσπασης είναι 

μεγαλύτερη από 7 συνεχόμενες εργάσιμες 

ημέρες στο έδαφος του κράτους μέλους 

προορισμού, τα κράτη μέλη εφαρμόζουν 

το άρθρο 3 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο 

στοιχεία β) και γ) της οδηγίας 96/71/ΕΚ 

για ολόκληρη την περίοδο απόσπασης στο 

έδαφός τους κατά τη διάρκεια ενός 

ημερολογιακού μήνα που αναφέρεται στο 

πρώτο εδάφιο. 

Or. en 

 

Τροπολογία  193 

Ole Christensen 



 

PE616.903v01-00 28/117 AM\1144782EL.docx 

EL 

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Όταν η περίοδος απόσπασης είναι 

μεγαλύτερη από 3 ημέρες, τα κράτη μέλη 

εφαρμόζουν το άρθρο 3 παράγραφος 1 

πρώτο εδάφιο στοιχεία β) και γ) της 

οδηγίας 96/71/ΕΚ για ολόκληρη την 

περίοδο απόσπασης στο έδαφός τους κατά 

τη διάρκεια ενός ημερολογιακού μήνα 

που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο. 

Όταν διεθνείς μεταφορές εκτελούνται 

μεταξύ κρατών μελών άλλων από το 

κράτος μέλος στο οποίο είναι 

εγγεγραμμένος ο οδικός μεταφορέας, τα 

κράτη μέλη εφαρμόζουν το άρθρο 3 

παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο στοιχεία β) 

και γ) της οδηγίας 96/71/ΕΚ για ολόκληρη 

την περίοδο απόσπασης στο έδαφός τους. 

Or. en 

 

Τροπολογία  194 

Michaela Šojdrová 

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Όταν η περίοδος απόσπασης είναι 

μεγαλύτερη από 3 ημέρες, τα κράτη μέλη 

εφαρμόζουν το άρθρο 3 παράγραφος 1 

πρώτο εδάφιο στοιχεία β) και γ) της 

οδηγίας 96/71/ΕΚ για ολόκληρη την 

περίοδο απόσπασης στο έδαφός τους κατά 

τη διάρκεια ενός ημερολογιακού μήνα που 

αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο. 

Όταν η συνολική μηνιαία εργάσιμη 

περίοδος απόσπασης είναι μεγαλύτερη από 

45 ώρες, τα κράτη μέλη εφαρμόζουν το 

άρθρο 3 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο 

στοιχεία β) και γ) της οδηγίας 96/71/ΕΚ 

για ολόκληρη την περίοδο απόσπασης στο 

έδαφός τους κατά τη διάρκεια ενός 

ημερολογιακού μήνα που αναφέρεται στο 

πρώτο εδάφιο. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Ένα όριο που θα βασίζεται σε ημέρες μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα ότι διάστημα μικρότερο 

ακόμα και από 6 ώρες μπορεί να προσμετράται ως μία ημέρα (εάν η σχετική εργασία εκτελείται 

σε διαφορετικές ημέρες). Ο υπολογισμός βάσει ωρών θα λάμβανε υπόψη περιπτώσεις 

συχνότερων αποστολών που καλύπτουν όμως μικρότερες αποστάσεις στο έδαφος των κρατών 

μελών και, επομένως, θα ήταν δικαιότερος. Η περίοδος δεν μπορεί να περιλαμβάνει περιόδους 

ανάπαυσης, διότι στην περίπτωση αυτή οι 45 ώρες θα ισοδυναμούσαν με διάστημα μικρότερο 

από τρεις ημέρες (εάν οι περίοδοι ανάπαυσης διανύονταν στο έδαφος του κράτους μέλους 
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υποδοχής). 

 

Τροπολογία  195 

Joachim Schuster 

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Όταν η περίοδος απόσπασης είναι 

μεγαλύτερη από 3 ημέρες, τα κράτη μέλη 

εφαρμόζουν το άρθρο 3 παράγραφος 1 

πρώτο εδάφιο στοιχεία β) και γ) της 

οδηγίας 96/71/ΕΚ για ολόκληρη την 

περίοδο απόσπασης στο έδαφός τους κατά 

τη διάρκεια ενός ημερολογιακού μήνα 

που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο. 

Όταν διαμετακομιστικές ή διεθνείς 

μεταφορές συνδυάζονται με 

ενδομεταφορές στο εσωτερικό ενός 

κράτους μέλους, το άρθρο 3 παράγραφος 1 

πρώτο εδάφιο στοιχεία β) και γ) της 

οδηγίας 96/71/ΕΚ εφαρμόζεται για 

ολόκληρη την περίοδο απόσπασης. 

Or. en 

 

Τροπολογία  196 

Verónica Lope Fontagné 

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Όταν η περίοδος απόσπασης είναι 

μεγαλύτερη από 3 ημέρες, τα κράτη μέλη 

εφαρμόζουν το άρθρο 3 παράγραφος 1 

πρώτο εδάφιο στοιχεία β) και γ) της 

οδηγίας 96/71/ΕΚ για ολόκληρη την 

περίοδο απόσπασης στο έδαφός τους κατά 

τη διάρκεια ενός ημερολογιακού μήνα που 

αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο. 

Όταν η περίοδος απόσπασης είναι 

μεγαλύτερη από το εν λόγω όριο, τα κράτη 

μέλη εφαρμόζουν το άρθρο 3 παράγραφος 

1 πρώτο εδάφιο στοιχεία β) και γ) της 

οδηγίας 96/71/ΕΚ για ολόκληρη την 

περίοδο απόσπασης στο έδαφός τους κατά 

τη διάρκεια ενός ημερολογιακού μήνα που 

αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο. 

Or. es 

 

Τροπολογία  197 

Dominique Martin, Joëlle Mélin 
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Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Όταν η περίοδος απόσπασης είναι 

μεγαλύτερη από 3 ημέρες, τα κράτη μέλη 

εφαρμόζουν το άρθρο 3 παράγραφος 1 

πρώτο εδάφιο στοιχεία β) και γ) της 

οδηγίας 96/71/ΕΚ για ολόκληρη την 

περίοδο απόσπασης στο έδαφός τους κατά 

τη διάρκεια ενός ημερολογιακού μήνα που 

αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο. 

Όταν η περίοδος απόσπασης είναι 

μεγαλύτερη από 1 ημέρα, τα κράτη μέλη 

εφαρμόζουν το άρθρο 3 παράγραφος 1 

πρώτο εδάφιο στοιχεία β) και γ) της 

οδηγίας 96/71/ΕΚ για ολόκληρη την 

περίοδο απόσπασης στο έδαφός τους κατά 

τη διάρκεια ενός ημερολογιακού μήνα που 

αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο. 

Or. fr 

 

Τροπολογία  198 

Emilian Pavel 

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2 α (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Τα κράτη μέλη δεν εφαρμόζουν το άρθρο 

3 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο στοιχείο 

β) ή γ) της οδηγίας 96/71/ΕΚ στους 

οδηγούς του τομέα των οδικών 

μεταφορών που απασχολούνται από τις 

επιχειρήσεις που αναφέρονται στο άρθρο 

1 παράγραφος 3 στοιχείο α) της εν λόγω 

οδηγίας, όταν εκτελούν ενδομεταφορές, 

όπως ορίζονται με τους κανονισμούς 

(ΕΚ) αριθ. 1072/2009 και αριθ. 

1073/2009, και εφόσον η περίοδος 

απόσπασης στο έδαφός τους για την 

εκτέλεση των εν λόγω μεταφορών είναι 

μικρότερη ή ίση με 7 ημέρες κατά τη 

διάρκεια ενός ημερολογιακού μήνα. 

Or. en 

 

Τροπολογία  199 

Birgit Sippel 

 



 

AM\1144782EL.docx 31/117 PE616.903v01-00 

 EL 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2 α (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Τα κράτη μέλη εφαρμόζουν τις οδηγίες 

96/71/ΕΚ και 2014/67/ΕΕ για ολόκληρη 

την περίοδο απόσπασης στο έδαφός τους 

για οδηγούς στον τομέα των οδικών 

μεταφορών που απασχολούνται σε 

επιχειρήσεις που αναφέρονται στο άρθρο 

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

κατά την εκτέλεση διαδρομών οδικών 

εμπορευματικών μεταφορών στο πλαίσιο 

συνδυασμένων μεταφορών, όπως 

προβλέπεται στο άρθρο 4 της οδηγίας 

92/106/ΕΟΚ. 

Or. en 

 

Τροπολογία  200 

Ádám Kósa, Csaba Sógor, Andor Deli 

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2 α (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 1 της 

οδηγίας 96/71/ΕΚ [όπως τροποποιήθηκε 

από το έγγραφο COD 2016/0070], οι 

μεταφορές που εμπίπτουν στο πεδίο 

εφαρμογής της παρούσας οδηγίας δεν 

μπορεί να υπάγονται σε κανόνες περί 

μακροχρόνιας απόσπασης. 

Or. en 

 

Τροπολογία  201 

Mara Bizzotto 

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2 α (νέο) 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Αντιθέτως, δεν θεσπίζεται καμία 

εξαίρεση για τις περιπτώσεις 

ενδομεταφορών στις οποίες εφαρμόζεται 

πλήρως το πλαίσιο των οδηγιών 96/71/ΕΚ 

και 2014/67/ΕΕ. 

Or. it 

 

Τροπολογία  202 

Emilian Pavel 

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2 β (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Όταν η περίοδος απόσπασης σε 

περίπτωση ενδομεταφορών είναι 

μεγαλύτερη από 6 ημέρες κατά τη 

διάρκεια ενός ημερολογιακού μήνα, τα 

κράτη μέλη εφαρμόζουν το άρθρο 3 

παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο στοιχεία β) 

και γ) της οδηγίας 96/71/ΕΚ για ολόκληρη 

την περίοδο απόσπασης στο έδαφός τους 

κατά τη διάρκεια ενός ημερολογιακού 

μήνα που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο. 

Or. en 

 

Τροπολογία  203 

Birgit Sippel 

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2 β (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Τα κράτη μέλη εφαρμόζουν τις οδηγίες 

96/71/ΕΚ και 2014/67/ΕΕ για ολόκληρη 

την περίοδο απόσπασης στο έδαφός τους 

για οδηγούς στον τομέα των οδικών 

μεταφορών που απασχολούνται σε 
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επιχειρήσεις που αναφέρονται στο άρθρο 

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

κατά την εκτέλεση διαμετακόμισης. 

Or. en 

 

Τροπολογία  204 

Kosma Złotowski, Czesław Hoc, Zdzisław Krasnodębski, Richard Sulík 

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 2 – παράγραφος 2 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 2α. Τα κράτη μέλη δεν εφαρμόζουν 

την οδηγία 96/71/ΕΚ στους οδηγούς του 

τομέα των οδικών μεταφορών που 

απασχολούνται από τις επιχειρήσεις που 

αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 3 

στοιχείο α) [της οδηγίας 96/71/ΕΚ], όταν 

εκτελούν διεθνείς μεταφορές, όπως 

ορίζονται με τους κανονισμούς (ΕΕ) αριθ. 

1072/2009 και (ΕΕ) αριθ. 1073/2009, στο 

πλαίσιο διαμετακόμισης μέσω της 

Ένωσης, ούτε και για οδηγούς που 

εκτελούν οδικές μεταφορές με χρήση των 

οχημάτων που αναφέρονται στα άρθρα 3 

και 13 παράγραφος 1 του κανονισμού 

561/2006, υπό την προϋπόθεση ότι το εν 

λόγω κράτος μέλος έχει παραχωρήσει 

τέτοιου είδους εξαιρέσεις. 

Or. en 

 

Τροπολογία  205 

Ádám Kósa, Csaba Sógor, Andor Deli 

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 2 – παράγραφος 2 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 2α. Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 

(...)* της νομοθετικής πράξης με την 

οποία τροποποιείται η οδηγία 96/71/ΕΚ, 
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οι μεταφορές που εμπίπτουν στο πεδίο 

εφαρμογής της παρούσας οδηγίας θα 

πρέπει να εξαιρούνται από τις μη 

καθολικά εφαρμοστέες συλλογικές 

συμβάσεις. 

Or. en 

 

Τροπολογία  206 

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

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 2 – παράγραφος 2 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 2α. Τα κράτη μέλη δεν εφαρμόζουν 

την οδηγία 96/71/ΕΚ ή την οδηγία 

2014/67/ΕΕ στις περιόδους 

διαμετακόμισης εάν είναι μικρότερες ή 

ίσες με δύο διαδοχικές ημέρες εντός του 

ίδιου κράτους μέλους. 

Or. it 

 

Τροπολογία  207 

Sofia Ribeiro 

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 2 – παράγραφος 3 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

3. Για τους σκοπούς του 

υπολογισμού των περιόδων απόσπασης 

που αναφέρονται στην παράγραφο 2: 

διαγράφεται 

α) ημερήσιος χρόνος εργασίας 

μικρότερος των έξι ωρών στο έδαφος 

κράτους μέλους υποδοχής θεωρείται μισή 

ημέρα· 

 

β) ημερήσιος χρόνος εργασίας έξι 

ωρών ή περισσότερο στο έδαφος κράτους 

μέλους υποδοχής θεωρείται ολόκληρη 

ημέρα· 
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γ) τα διαλείμματα και οι περίοδοι 

ανάπαυσης, καθώς και οι περίοδοι 

διαθεσιμότητας στο έδαφος κράτους 

μέλους υποδοχής θεωρούνται χρόνος 

εργασίας. 

 

Or. pt 

Τροπολογία  208 

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

Proust, Renaud Muselier 

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 2 – παράγραφος 3 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

3. Για τους σκοπούς του 

υπολογισμού των περιόδων απόσπασης 

που αναφέρονται στην παράγραφο 2: 

διαγράφεται 

α) ημερήσιος χρόνος εργασίας 

μικρότερος των έξι ωρών στο έδαφος 

κράτους μέλους υποδοχής θεωρείται μισή 

ημέρα· 

 

β) ημερήσιος χρόνος εργασίας έξι 

ωρών ή περισσότερο στο έδαφος κράτους 

μέλους υποδοχής θεωρείται ολόκληρη 

ημέρα· 

 

γ) τα διαλείμματα και οι περίοδοι 

ανάπαυσης, καθώς και οι περίοδοι 

διαθεσιμότητας στο έδαφος κράτους 

μέλους υποδοχής θεωρούνται χρόνος 

εργασίας. 

 

Or. fr 

Αιτιολόγηση 

Το όριο των 3 ημερών πριν από την έναρξη ισχύος των κανόνων περί απόσπασης είναι 

πρόσθετη περιπλοκή για τις επιχειρήσεις και για τις ελεγκτικές αρχές, συνεπώς προτείνεται η 

κατάργησή του. 

 

Τροπολογία  209 

Claude Rolin 
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Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 2 – παράγραφος 3 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

3. Για τους σκοπούς του 

υπολογισμού των περιόδων απόσπασης 

που αναφέρονται στην παράγραφο 2: 

διαγράφεται 

α) ημερήσιος χρόνος εργασίας 

μικρότερος των έξι ωρών στο έδαφος 

κράτους μέλους υποδοχής θεωρείται μισή 

ημέρα· 

 

β) ημερήσιος χρόνος εργασίας έξι 

ωρών ή περισσότερο στο έδαφος κράτους 

μέλους υποδοχής θεωρείται ολόκληρη 

ημέρα· 

 

γ) τα διαλείμματα και οι περίοδοι 

ανάπαυσης, καθώς και οι περίοδοι 

διαθεσιμότητας στο έδαφος κράτους 

μέλους υποδοχής θεωρούνται χρόνος 

εργασίας. 

 

Or. fr 

 

Τροπολογία  210 

Robert Rochefort 

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 2 – παράγραφος 3 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

3. Για τους σκοπούς του 

υπολογισμού των περιόδων απόσπασης 

που αναφέρονται στην παράγραφο 2: 

διαγράφεται 

α) ημερήσιος χρόνος εργασίας 

μικρότερος των έξι ωρών στο έδαφος 

κράτους μέλους υποδοχής θεωρείται μισή 

ημέρα· 

 

β) ημερήσιος χρόνος εργασίας έξι 

ωρών ή περισσότερο στο έδαφος κράτους 

μέλους υποδοχής θεωρείται ολόκληρη 

ημέρα· 
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γ) τα διαλείμματα και οι περίοδοι 

ανάπαυσης, καθώς και οι περίοδοι 

διαθεσιμότητας στο έδαφος κράτους 

μέλους υποδοχής θεωρούνται χρόνος 

εργασίας. 

 

Or. fr 

 

Τροπολογία  211 

Georges Bach 

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 2 – παράγραφος 3 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

3. Για τους σκοπούς του 

υπολογισμού των περιόδων απόσπασης 

που αναφέρονται στην παράγραφο 2: 

διαγράφεται 

α) ημερήσιος χρόνος εργασίας 

μικρότερος των έξι ωρών στο έδαφος 

κράτους μέλους υποδοχής θεωρείται μισή 

ημέρα· 

 

β) ημερήσιος χρόνος εργασίας έξι 

ωρών ή περισσότερο στο έδαφος κράτους 

μέλους υποδοχής θεωρείται ολόκληρη 

ημέρα· 

 

γ) τα διαλείμματα και οι περίοδοι 

ανάπαυσης, καθώς και οι περίοδοι 

διαθεσιμότητας στο έδαφος κράτους 

μέλους υποδοχής θεωρούνται χρόνος 

εργασίας. 

 

Or. fr 

Αιτιολόγηση 

Για να διευκολύνονται τόσο η εφαρμογή των κανόνων από τις επιχειρήσεις όσο και οι έλεγχοι 

που διενεργούν οι αρχές, η οδηγία 96/71/ΕΚ ισχύει από την πρώτη μέρα δραστηριότητας 

διεθνών μεταφορών. 

 

Τροπολογία  212 

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

Άρθρο 2 – παράγραφος 3 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

3. Για τους σκοπούς του 

υπολογισμού των περιόδων απόσπασης 

που αναφέρονται στην παράγραφο 2: 

διαγράφεται 

α) ημερήσιος χρόνος εργασίας 

μικρότερος των έξι ωρών στο έδαφος 

κράτους μέλους υποδοχής θεωρείται μισή 

ημέρα· 

 

β) ημερήσιος χρόνος εργασίας έξι 

ωρών ή περισσότερο στο έδαφος κράτους 

μέλους υποδοχής θεωρείται ολόκληρη 

ημέρα· 

 

γ) τα διαλείμματα και οι περίοδοι 

ανάπαυσης, καθώς και οι περίοδοι 

διαθεσιμότητας στο έδαφος κράτους 

μέλους υποδοχής θεωρούνται χρόνος 

εργασίας. 

 

Or. it 

 

Τροπολογία  213 

Ádám Kósa, Csaba Sógor, Andor Deli 

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 2 – παράγραφος 3 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

3. Για τους σκοπούς του 

υπολογισμού των περιόδων απόσπασης 

που αναφέρονται στην παράγραφο 2: 

διαγράφεται 

α) ημερήσιος χρόνος εργασίας 

μικρότερος των έξι ωρών στο έδαφος 

κράτους μέλους υποδοχής θεωρείται μισή 

ημέρα· 

 

β) ημερήσιος χρόνος εργασίας έξι 

ωρών ή περισσότερο στο έδαφος κράτους 

μέλους υποδοχής θεωρείται ολόκληρη 

ημέρα· 
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γ) τα διαλείμματα και οι περίοδοι 

ανάπαυσης, καθώς και οι περίοδοι 

διαθεσιμότητας στο έδαφος κράτους 

μέλους υποδοχής θεωρούνται χρόνος 

εργασίας. 

 

Or. en 

 

Τροπολογία  214 

Joachim Schuster 

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 2 – παράγραφος 3 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

3. Για τους σκοπούς του 

υπολογισμού των περιόδων απόσπασης 

που αναφέρονται στην παράγραφο 2: 

διαγράφεται 

α) ημερήσιος χρόνος εργασίας 

μικρότερος των έξι ωρών στο έδαφος 

κράτους μέλους υποδοχής θεωρείται μισή 

ημέρα· 

 

β) ημερήσιος χρόνος εργασίας έξι 

ωρών ή περισσότερο στο έδαφος κράτους 

μέλους υποδοχής θεωρείται ολόκληρη 

ημέρα· 

 

γ) τα διαλείμματα και οι περίοδοι 

ανάπαυσης, καθώς και οι περίοδοι 

διαθεσιμότητας στο έδαφος κράτους 

μέλους υποδοχής θεωρούνται χρόνος 

εργασίας. 

 

Or. en 

 

Τροπολογία  215 

Emilian Pavel, Claudia Țapardel 

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 2 – παράγραφος 3 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

3. Για τους σκοπούς του 

υπολογισμού των περιόδων απόσπασης 

που αναφέρονται στην παράγραφο 2: 

διαγράφεται 

α) ημερήσιος χρόνος εργασίας 

μικρότερος των έξι ωρών στο έδαφος 

κράτους μέλους υποδοχής θεωρείται μισή 

ημέρα· 

 

β) ημερήσιος χρόνος εργασίας έξι 

ωρών ή περισσότερο στο έδαφος κράτους 

μέλους υποδοχής θεωρείται ολόκληρη 

ημέρα· 

 

γ) τα διαλείμματα και οι περίοδοι 

ανάπαυσης, καθώς και οι περίοδοι 

διαθεσιμότητας στο έδαφος κράτους 

μέλους υποδοχής θεωρούνται χρόνος 

εργασίας. 

 

Or. en 

 

Τροπολογία  216 

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 2 – παράγραφος 3 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

3. Για τους σκοπούς του 

υπολογισμού των περιόδων απόσπασης 

που αναφέρονται στην παράγραφο 2: 

διαγράφεται 

α) ημερήσιος χρόνος εργασίας 

μικρότερος των έξι ωρών στο έδαφος 

κράτους μέλους υποδοχής θεωρείται μισή 

ημέρα· 

 

β) ημερήσιος χρόνος εργασίας έξι 

ωρών ή περισσότερο στο έδαφος κράτους 

μέλους υποδοχής θεωρείται ολόκληρη 

ημέρα· 

 

γ) τα διαλείμματα και οι περίοδοι 

ανάπαυσης, καθώς και οι περίοδοι 
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διαθεσιμότητας στο έδαφος κράτους 

μέλους υποδοχής θεωρούνται χρόνος 

εργασίας. 

Or. en 

 

Τροπολογία  217 

Kosma Złotowski, Czesław Hoc, Zdzisław Krasnodębski, Richard Sulík 

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 2 – παράγραφος 3 – εισαγωγικό μέρος 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

3. Για τους σκοπούς του υπολογισμού 

των περιόδων απόσπασης που 

αναφέρονται στην παράγραφο 2: 

3. Για τους σκοπούς του υπολογισμού 

των περιόδων απόσπασης που 

αναφέρονται στην παράγραφο 2, μια 

ημέρα δεν μπορεί να είναι μικρότερη από 

τουλάχιστον 24 ώρες που διανύθηκαν στο 

έδαφος του κράτους μέλους υποδοχής. Οι 

εβδομαδιαίες περίοδοι ανάπαυσης 

εξαιρούνται από τον υπολογισμό των 

περιόδων απόσπασης. 

Or. en 

 

Τροπολογία  218 

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

Marek Plura 

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 2 – παράγραφος 3 – εισαγωγικό μέρος 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

3. Για τους σκοπούς του υπολογισμού 

των περιόδων απόσπασης που 

αναφέρονται στην παράγραφο 2: 

3. Για τους σκοπούς του υπολογισμού 

των περιόδων απόσπασης που 

αναφέρονται στην παράγραφο 2, μια 

ημέρα δεν μπορεί να είναι μικρότερη από 

24 ώρες που διανύθηκαν στο έδαφος του 

κράτους μέλους υποδοχής. Οι 

εβδομαδιαίες περίοδοι ανάπαυσης 

εξαιρούνται από τον υπολογισμό των 

περιόδων απόσπασης. : 
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Or. en 

 

Τροπολογία  219 

Michaela Šojdrová 

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 2 – παράγραφος 3 – στοιχείο α 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

α) ημερήσιος χρόνος εργασίας 

μικρότερος των έξι ωρών στο έδαφος 

κράτους μέλους υποδοχής θεωρείται μισή 

ημέρα· 

διαγράφεται 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Εάν το όριο υπολογίζεται σε ώρες, αυτό το βήμα του υπολογισμού καθίσταται περιττό. 

 

Τροπολογία  220 

Karima Delli, Terry Reintke 

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 2 – παράγραφος 3 – στοιχείο α 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

α) ημερήσιος χρόνος εργασίας 

μικρότερος των έξι ωρών στο έδαφος 

κράτους μέλους υποδοχής θεωρείται μισή 

ημέρα· 

διαγράφεται 

Or. en 

 

Τροπολογία  221 

Kosma Złotowski, Czesław Hoc, Zdzisław Krasnodębski, Richard Sulík 

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 2 – παράγραφος 3 – στοιχείο α 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

α) ημερήσιος χρόνος εργασίας 

μικρότερος των έξι ωρών στο έδαφος 

κράτους μέλους υποδοχής θεωρείται μισή 

ημέρα· 

διαγράφεται 

Or. en 

 

Τροπολογία  222 

Verónica Lope Fontagné 

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 2 – παράγραφος 3 – στοιχείο α 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

α) ημερήσιος χρόνος εργασίας 

μικρότερος των έξι ωρών στο έδαφος 

κράτους μέλους υποδοχής θεωρείται μισή 

ημέρα· 

α) ημερήσιος χρόνος εργασίας 

μικρότερος του μέγιστου ημερήσιου 

χρόνου οδήγησης που καθορίζεται στην 

οδηγία 2006/22/ΕΚ στο έδαφος κράτους 

μέλους υποδοχής θεωρείται μισή ημέρα· 

Or. es 

 

Τροπολογία  223 

Danuta Jazłowiecka 

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 2 – παράγραφος 3 – στοιχείο α 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

α) ημερήσιος χρόνος εργασίας 

μικρότερος των έξι ωρών στο έδαφος 

κράτους μέλους υποδοχής θεωρείται μισή 

ημέρα· 

α) ημερήσιος χρόνος εργασίας 

μικρότερος των 12 ωρών στο έδαφος 

κράτους μέλους υποδοχής θεωρείται μισή 

ημέρα· 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

12 ώρες συνιστούν μισή ημέρα, συνεπώς συνιστάται αυτό αντί για 6 ώρες. Η υιοθέτηση της 
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διαδικασίας που προτάθηκε από την Επιτροπή θα σήμαινε ότι τρεις ημέρες ισοδυναμούν με 18 

ώρες εργασίας. Αυτό δεν προσδιορίζει ορθώς τον επαρκή δεσμό με το κράτος μέλος υποδοχής. 

 

Τροπολογία  224 

Anthea McIntyre 

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 2 – παράγραφος 3 – στοιχείο α 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

α) ημερήσιος χρόνος εργασίας 

μικρότερος των έξι ωρών στο έδαφος 

κράτους μέλους υποδοχής θεωρείται μισή 

ημέρα· 

α) ημερήσιος χρόνος εργασίας 

μικρότερος των εννέα ωρών στο έδαφος 

κράτους μέλους υποδοχής θεωρείται μισή 

ημέρα· 

Or. en 

 

Τροπολογία  225 

Kosma Złotowski, Czesław Hoc, Zdzisław Krasnodębski, Richard Sulík 

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 2 – παράγραφος 3 – στοιχείο β 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

β) ημερήσιος χρόνος εργασίας έξι 

ωρών ή περισσότερο στο έδαφος κράτους 

μέλους υποδοχής θεωρείται ολόκληρη 

ημέρα· 

διαγράφεται 

Or. en 

 

Τροπολογία  226 

Karima Delli, Terry Reintke 

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 2 – παράγραφος 3 – στοιχείο β 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

β) ημερήσιος χρόνος εργασίας έξι 

ωρών ή περισσότερο στο έδαφος κράτους 

διαγράφεται 
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μέλους υποδοχής θεωρείται ολόκληρη 

ημέρα· 

Or. en 

 

Τροπολογία  227 

Michaela Šojdrová 

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 2 – παράγραφος 3 – στοιχείο β 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

β) ημερήσιος χρόνος εργασίας έξι 

ωρών ή περισσότερο στο έδαφος κράτους 

μέλους υποδοχής θεωρείται ολόκληρη 

ημέρα· 

διαγράφεται 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Εάν το όριο υπολογίζεται σε ώρες, αυτό το βήμα του υπολογισμού καθίσταται περιττό. 

 

Τροπολογία  228 

Verónica Lope Fontagné 

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 2 – παράγραφος 3 – στοιχείο β 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

β) ημερήσιος χρόνος εργασίας έξι 

ωρών ή περισσότερο στο έδαφος κράτους 

μέλους υποδοχής θεωρείται ολόκληρη 

ημέρα· 

β) ημερήσιος χρόνος εργασίας ίσος ή 

μεγαλύτερος του μέγιστου ημερήσιου 

χρόνου οδήγησης που καθορίζεται στην 

οδηγία 2006/22/ΕΚ στο έδαφος κράτους 

μέλους υποδοχής θεωρείται ολόκληρη 

ημέρα· 

Or. es 
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Τροπολογία  229 

Danuta Jazłowiecka 

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 2 – παράγραφος 3 – στοιχείο β 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

β) ημερήσιος χρόνος εργασίας έξι 

ωρών ή περισσότερο στο έδαφος κράτους 

μέλους υποδοχής θεωρείται ολόκληρη 

ημέρα· 

β) ημερήσιος χρόνος εργασίας 

δώδεκα ωρών ή περισσότερο στο έδαφος 

κράτους μέλους υποδοχής θεωρείται 

ολόκληρη ημέρα· 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

12 ώρες συνιστούν μισή ημέρα, συνεπώς συνιστάται αυτό αντί για 6 ώρες. Η υιοθέτηση της 

διαδικασίας που προτάθηκε από την Επιτροπή θα σήμαινε ότι τρεις ημέρες ισοδυναμούν με 18 

ώρες εργασίας. Αυτό δεν προσδιορίζει ορθώς τον επαρκή δεσμό με το κράτος μέλος υποδοχής. 

 

Τροπολογία  230 

Anthea McIntyre 

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 2 – παράγραφος 3 – στοιχείο β 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

β) ημερήσιος χρόνος εργασίας έξι 

ωρών ή περισσότερο στο έδαφος κράτους 

μέλους υποδοχής θεωρείται ολόκληρη 

ημέρα· 

β) ημερήσιος χρόνος εργασίας εννέα 

ωρών ή περισσότερο στο έδαφος κράτους 

μέλους υποδοχής θεωρείται ολόκληρη 

ημέρα· 

Or. en 

 

Τροπολογία  231 

Kosma Złotowski, Czesław Hoc, Zdzisław Krasnodębski, Richard Sulík 

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 2 – παράγραφος 3 – στοιχείο γ 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

γ) τα διαλείμματα και οι περίοδοι 

ανάπαυσης, καθώς και οι περίοδοι 

διαθεσιμότητας στο έδαφος κράτους 

μέλους υποδοχής θεωρούνται χρόνος 

εργασίας. 

διαγράφεται 

Or. en 

 

Τροπολογία  232 

Anthea McIntyre 

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 2 – παράγραφος 3 – στοιχείο γ 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

γ) τα διαλείμματα και οι περίοδοι 

ανάπαυσης, καθώς και οι περίοδοι 

διαθεσιμότητας στο έδαφος κράτους 

μέλους υποδοχής θεωρούνται χρόνος 

εργασίας. 

γ) τα διαλείμματα στο έδαφος 

κράτους μέλους υποδοχής θεωρούνται 

χρόνος εργασίας. 

Or. en 

 

Τροπολογία  233 

Danuta Jazłowiecka 

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 2 – παράγραφος 3 – στοιχείο γ 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

γ) τα διαλείμματα και οι περίοδοι 

ανάπαυσης, καθώς και οι περίοδοι 

διαθεσιμότητας στο έδαφος κράτους 

μέλους υποδοχής θεωρούνται χρόνος 

εργασίας. 

γ) τα διαλείμματα και οι περίοδοι 

διαθεσιμότητας στο έδαφος κράτους 

μέλους υποδοχής θεωρούνται χρόνος 

εργασίας. 

Or. en 
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Αιτιολόγηση 

Οι περίοδοι ανάπαυσης συνεπάγονται σημαντικό χρονικό διάστημα που διανύεται στο έδαφος 

του κράτους μέλους υποδοχής και επιπλέον δεν συνιστούν χρόνο εργασίας· συνεπώς, θα πρέπει 

να εξαιρεθούν από τον υπολογισμό. 

 

Τροπολογία  234 

Verónica Lope Fontagné 

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 2 – παράγραφος 3 – στοιχείο γ 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

γ) τα διαλείμματα και οι περίοδοι 

ανάπαυσης, καθώς και οι περίοδοι 

διαθεσιμότητας στο έδαφος κράτους 

μέλους υποδοχής θεωρούνται χρόνος 

εργασίας. 

γ) τα διαλείμματα και οι περίοδοι 

διαθεσιμότητας στο έδαφος κράτους 

μέλους υποδοχής θεωρούνται χρόνος 

εργασίας. 

Or. es 

Τροπολογία  235 

Michaela Šojdrová 

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 2 – παράγραφος 3 – στοιχείο γ 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

γ) τα διαλείμματα και οι περίοδοι 

ανάπαυσης, καθώς και οι περίοδοι 

διαθεσιμότητας στο έδαφος κράτους 

μέλους υποδοχής θεωρούνται χρόνος 

εργασίας. 

γ) τα διαλείμματα και οι περίοδοι 

διαθεσιμότητας στο έδαφος κράτους 

μέλους υποδοχής θεωρούνται χρόνος 

εργασίας. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Η περίοδος δεν μπορεί να περιλαμβάνει περιόδους ανάπαυσης, διότι στην περίπτωση αυτή οι 45 

ώρες θα ισοδυναμούσαν με διάστημα μικρότερο από τρεις ημέρες (υπό την προϋπόθεση ότι οι 

περίοδοι ανάπαυσης διανύθηκαν στο έδαφος του κράτους μέλους υποδοχής). 
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Τροπολογία  236 

Michaela Šojdrová 

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 2 – παράγραφος 3 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 3α. Για να διευκολυνθεί ο υπολογισμός 

των αποδοχών για τους σκοπούς του 

παρόντος άρθρου, η Επιτροπή εισάγει ένα 

ψηφιακό εργαλείο. Το εργαλείο 

περιλαμβάνει ειδικές απαιτήσεις όσον 

αφορά τις αποδοχές σε κάθε κράτος 

μέλος και κάθε άλλου είδους ειδικά 

δεδομένα που είναι αναγκαία για τη 

διενέργεια των υπολογισμών. Αυτού του 

είδους τα δεδομένα είναι προκαθορισμένα 

στο εργαλείο βάσει μιας τακτικής 

υποχρέωσης ενημέρωσης της Επιτροπής 

από τα κράτη μέλη. Το εργαλείο είναι 

διαθέσιμο για όλες τις επιχειρήσεις χωρίς 

χρέωση. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Οι επιχειρήσεις (ιδίως οι ΜΜΕ) παρουσιάζουν έλλειψη τόσο πόρων όσο και προσωπικού που 

απαιτούνται για την εξέταση των ειδικών απαιτήσεων που ισχύουν σε διαφορετικά εδάφη. Τα 

κράτη μέλη θα πρέπει να φέρουν τουλάχιστον μερίδιο της διοικητικής επιβάρυνσης που 

συνεπάγεται η κοινοποίηση των σχετικών εθνικών απαιτήσεων στην Επιτροπή. Οι επιχειρήσεις 

θα εισάγουν εξατομικευμένα δεδομένα στο ψηφιακό εργαλείο (όπως ο χρόνος εργασίας που 

διανύεται στο συγκεκριμένο έδαφος), τα οποία θα διευκολύνουν τη διοίκηση και θα μειώσουν 

το κόστος. 

 

Τροπολογία  237 

Emilian Pavel, Claudia Țapardel 

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 2 – παράγραφος 3 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 3α. Η περίοδος απόσπασης που 

αναφέρεται στην παράγραφο 2 
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υπολογίζεται αθροίζοντας τις περιόδους 

που καταγράφονται από τους 

ταχογράφους, τις οποίες περνά ο οδηγός 

σε ένα κράτος μέλος υποδοχής ανά 

ημερολογιακό μήνα, εξαιρουμένων των 

εβδομαδιαίων περιόδων ανάπαυσης. 

Or. en 

 

Τροπολογία  238 

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

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 2 – παράγραφος 3 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 3α. Τα κράτη μέλη εφαρμόζουν την 

οδηγία 96/71/ΕΚ ή την οδηγία 

2014/67/ΕΕ στις διεθνείς μεταφορές και 

στις ενδομεταφορές όπως ορίζονται 

στους κανονισμούς (ΕΚ) αριθ. 1072/2009 

και (ΕΚ) αριθ. 1073/2009. 

Or. it 

 

Τροπολογία  239 

Danuta Jazłowiecka 

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 2 – παράγραφος 3 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 3α. Όλες οι μεταφορές που εμπίπτουν 

στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας 

οδηγίας εξαιρούνται από τους κανόνες 

περί μακροχρόνιας απόσπασης, όπως 

αναφέρονται στο άρθρο 1 της 

νομοθετικής πράξης για την τροποποίηση 

της οδηγίας 96/71/ΕΚ. 

Or. en 
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Αιτιολόγηση 

Η οδηγία 96/71/ΕΚ τελεί επί του παρόντος υπό αναθεώρηση. Ο ορθός αριθμός άρθρου θα 

πρέπει να εισαχθεί μετά την έγκριση της αναθεώρησης από τους συννομοθέτες. Οι μεταφορές 

θα πρέπει να εξαιρούνται από τους κανόνες περί μακροχρόνιας απόσπασης, διότι δεν υπάρχει 

συνέχεια της υπηρεσίας. Επιπλέον, λόγω της ιδιαίτερα υψηλής κινητικότητας που συνεπάγονται 

αυτές, η εφαρμογή αυτών των κανόνων θα οδηγούσε σε καταστάσεις όπου διαφορετικές 

εργασιακές νομοθεσίες θα πρέπει να εφαρμόζονται ταυτόχρονα για τον ίδιο εργαζόμενο. Αυτό 

θα επηρέαζε αρνητικά τους εργαζομένους. 

 

Τροπολογία  240 

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

Marek Plura 

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 2 – παράγραφος 3 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 3α. Οι ενδομεταφορές που εμπίπτουν 

στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας 

οδηγίας εξαιρούνται από τους κανόνες 

περί μακροχρόνιας απόσπασης, κατά την 

έννοια του άρθρου 1 της νομοθετικής 

πράξης για την τροποποίηση της οδηγίας 

96/71/ΕΚ. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Η χρήση των κανόνων περί μακροχρόνιας απόσπασης θα προκαλούσε νομικό χάος. Αυτό θα 

σήμαινε ότι οι οδηγοί θα μπορούσαν να καλύπτονται από διαφορετικές νομοθεσίες όσον αφορά 

τον χρόνο. Επιπλέον, απειλείται η συνέχεια της κάλυψης κοινωνικής ασφάλισης. 

 

Τροπολογία  241 

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

Marek Plura 

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 2 – παράγραφος 3 β (νέα) 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 3β. Οι ενδομεταφορές που εμπίπτουν 

στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας 

οδηγίας εξαιρούνται από τους κανόνες 

περί συλλογικών συμβάσεων μη 

καθολικής εφαρμογής, κατά την έννοια 

του άρθρου [...] της οδηγίας 96/71/ΕΚ. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Σκοπός είναι να γίνει παραπομπή στην οδηγία 96/71/ΕΚ, όπως τροποποιήθηκε από το έγγραφο 

COD(2016/0070). Λόγω της ιδιαίτερα υψηλής κινητικότητας αυτών των μεταφορών, η χρήση 

συλλογικών συμβάσεων σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο θα αποτελούσε τεράστια 

επιβάρυνση για τις εταιρείες που εκτελούν διεθνείς μεταφορές. Η παραπομπή αφορά την 

τροπολογία 33 της έκθεσης που εγκρίθηκε από την Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών 

Υποθέσεων στις 16 Οκτωβρίου 2017. 

 

Τροπολογία  242 

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

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 2 – παράγραφος 3 β (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 3β. Για τους σκοπούς του άρθρου 3 

παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο στοιχεία β) 

και γ), της οδηγίας 96/71/ΕΚ, σε 

περίπτωση μεταφορών σε περισσότερα 

κράτη μέλη εντός της ίδιας ημέρας 

εφαρμόζονται οι όροι του κράτους μέλους 

που είναι περισσότερο ευνοϊκοί για τον 

οδηγό. 

Or. it 

 

Τροπολογία  243 

Danuta Jazłowiecka 
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Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 2 – παράγραφος 3 β (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 3β. Όλες οι μεταφορές που εμπίπτουν 

στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας 

οδηγίας εξαιρούνται από τους κανόνες 

περί συλλογικών συμβάσεων μη 

καθολικής εφαρμογής, κατά την έννοια 

του άρθρου [...] της οδηγίας 96/71/ΕΚ. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Σκοπός είναι να γίνει παραπομπή στην οδηγία 96/71/ΕΚ, όπως τροποποιήθηκε από το έγγραφο 

COD(2016/0070). Η συγκεκριμένη απαίτηση περιέχεται στην έκθεση της EMPL, τροπολογία 33 

(άρθρο 3 παράγραφος 8 α νέα). Λόγω της ιδιαίτερα υψηλής κινητικότητας των εν λόγω 

μεταφορών, είναι αδύνατη η εφαρμογή από τους μεταφορείς όλων των τοπικών και 

περιφερειακών συλλογικών συμβάσεων. Αυτό θα επηρεάσει ιδιαίτερα δυσμενώς τις ΜΜΕ χωρίς 

να επιφέρει πραγματική προστιθέμενη αξία για τους οδηγούς. 

 

Τροπολογία  244 

Kosma Złotowski, Czesław Hoc, Zdzisław Krasnodębski, Richard Sulík 

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 2 – παράγραφος 4 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

[...] διαγράφεται 

Or. en 

 

Τροπολογία  245 

Karima Delli, Terry Reintke 

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 2 – παράγραφος 4 – εισαγωγικό μέρος 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

4. Τα κράτη μέλη μπορούν να 

επιβάλουν μόνο τις παρακάτω 

4. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα 

κατάλληλα μέτρα σε περίπτωση 
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διοικητικές απαιτήσεις και μέτρα 

ελέγχου: 
παραβίασης της παρούσας οδηγίας. 

Φροντίζουν, ιδίως, ώστε οι εργαζόμενοι 

και οι εκπρόσωποί τους να έχουν στη 

διάθεσή τους τις κατάλληλες διαδικασίες 

για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων 

που προβλέπει η παρούσα οδηγία. Για 

τους σκοπούς αυτούς, τα κράτη μέλη 

μπορούν συγκεκριμένα να επιβάλουν τα 

ακόλουθα μέτρα: 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Με την COM επανεισάγεται το σχέδιο διατύπωσης της πρότασης (2012/0061/COD εφαρμογή 

της οδηγία για την απόσπαση), το οποίο οι συννομοθέτες έκριναν ακατάλληλο για τους σκοπούς 

της εφαρμογής. Σκοπός της παρούσας πρότασης είναι η ευθυγράμμιση των μέτρων ελέγχου με 

την οδηγία 2014/67/ΕΕ ούτως ώστε να διασφαλισθεί ότι τα κράτη μέλη μπορούν να επιβάλουν 

αποτελεσματικά μέτρα ελέγχου και κυρώσεις. 

 

Τροπολογία  246 

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

Marek Plura 

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 2 – παράγραφος 4 – εισαγωγικό μέρος 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

4. Τα κράτη μέλη μπορούν να 

επιβάλουν μόνο τις παρακάτω διοικητικές 

απαιτήσεις και μέτρα ελέγχου: 

4. Για τους σκοπούς των μεταφορών 

που καλύπτονται από την παρούσα 

οδηγία, το άρθρο 9 παράγραφοι 1 και 

2·της οδηγίας εφαρμογής 2014/67/ΕΕ 

αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: 
Τα κράτη μέλη μπορούν να επιβάλουν 

μόνο τις παρακάτω διοικητικές απαιτήσεις 

και μέτρα ελέγχου: 

Or. en 

 

Τροπολογία  247 

Joachim Schuster 
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Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 2 – παράγραφος 4 – εισαγωγικό μέρος 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

4. Τα κράτη μέλη μπορούν να 

επιβάλουν μόνο τις παρακάτω διοικητικές 

απαιτήσεις και μέτρα ελέγχου: 

4. Προκειμένου να διασφαλισθεί η 

αποτελεσματική εφαρμογή και ο έλεγχος 

της παρούσας οδηγίας, της οδηγίας 

96/71/ΕΚ και της οδηγίας 2014/67/ΕΕ, τα 
κράτη μέλη μπορούν ιδίως να επιβάλουν 

τις παρακάτω διοικητικές απαιτήσεις και 

μέτρα ελέγχου: 

Or. en 

 

Τροπολογία  248 

Danuta Jazłowiecka 

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 2 – παράγραφος 4 – εισαγωγικό μέρος 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

4. Τα κράτη μέλη μπορούν να 

επιβάλουν μόνο τις παρακάτω διοικητικές 

απαιτήσεις και μέτρα ελέγχου: 

4. Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 9 

παράγραφοι 1 και 2 της οδηγίας 

εφαρμογής 2014/67/ΕΕ, τα κράτη μέλη 

μπορούν να επιβάλουν μόνο τις παρακάτω 

διοικητικές απαιτήσεις και μέτρα ελέγχου: 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Προκειμένου να εξασφαλισθεί ασφάλεια δικαίου, τα κράτη μέλη θα πρέπει να είναι σε θέση να 

χρησιμοποιούν μόνο τα μέσα ελέγχου που προσδιορίζονται στην παρούσα οδηγία. Ως εκ τούτου, 

το άρθρο 9 παράγραφοι 1 και 2·της οδηγίας 2014/67/ΕΕ θα πρέπει να αντικατασταθεί από 

ειδικές απαιτήσεις ανά τομέα. 

 

Τροπολογία  249 

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 2 – παράγραφος 4 – εισαγωγικό μέρος 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

4. Τα κράτη μέλη μπορούν να 

επιβάλουν μόνο τις παρακάτω διοικητικές 

απαιτήσεις και μέτρα ελέγχου: 

4. Τα κράτη μέλη μπορούν να 

επιβάλουν ιδίως τις παρακάτω διοικητικές 

απαιτήσεις και μέτρα ελέγχου: 

Or. en 

 

Τροπολογία  250 

Patrick Le Hyaric, Rina Ronja Kari, Paloma López Bermejo, João Pimenta Lopes 

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 2 – παράγραφος 4 – εισαγωγικό μέρος 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

4. Τα κράτη μέλη μπορούν να 

επιβάλουν μόνο τις παρακάτω διοικητικές 

απαιτήσεις και μέτρα ελέγχου: 

4. Τα κράτη μέλη μπορούν να 

επιβάλουν τουλάχιστον τις παρακάτω 

διοικητικές απαιτήσεις και μέτρα ελέγχου: 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Διαγραφή της λέξης «μόνο» στην πρόταση της Επιτροπής, καθώς ο lex specialis δεν μπορεί να 

επιβάλει κλειστό κατάλογο πεδίων στα κράτη μέλη. Τα κράτη μέλη μπορούν να ζητούν 

περισσότερες πληροφορίες στη δήλωση απόσπασης. 

 

Τροπολογία  251 

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

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 2 – παράγραφος 4 – εισαγωγικό μέρος 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

4. Τα κράτη μέλη μπορούν να 

επιβάλουν μόνο τις παρακάτω διοικητικές 

απαιτήσεις και μέτρα ελέγχου: 

4. Τα κράτη μέλη επιβάλλουν τις 

παρακάτω διοικητικές απαιτήσεις και 

μέτρα ελέγχου: 

Or. it 
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Τροπολογία  252 

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

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 2 – παράγραφος 4 – στοιχείο α 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

α) υποχρέωση του μεταφορέα που 

είναι εγκατεστημένος σε άλλο κράτος 

μέλος να αποστείλει δήλωση απόσπασης 

στις εθνικές αρμόδιες αρχές το αργότερο 

κατά την έναρξη της απόσπασης, σε 

ηλεκτρονική μορφή, σε επίσημη γλώσσα 

του κράτους μέλους υποδοχής ή στα 

αγγλικά, η οποία να περιέχει μόνο τις 

παρακάτω πληροφορίες: 

α) υποχρέωση του μεταφορέα που 

είναι εγκατεστημένος σε άλλο κράτος 

μέλος να αποστείλει δήλωση απόσπασης 

και τυχόν επικαιροποιήσεις στις εθνικές 

αρμόδιες αρχές το αργότερο κατά την 

έναρξη της απόσπασης. Ο οδικός 

μεταφορέας οφείλει να διαβιβάσει και/ή 

να επικαιροποιήσει την εν λόγω δήλωση 
σε ηλεκτρονική μορφή, μέσω του 

συστήματος πληροφόρησης για την 

εσωτερική αγορά (ΙΜΙ), το οποίο 

θεσπίστηκε με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 

1024/2012, σε μια από τις επίσημες 

γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

δήλωση η οποία να περιέχει μόνο τις 

παρακάτω πληροφορίες: 

Or. it 

 

Τροπολογία  253 

Joachim Schuster 

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 2 – παράγραφος 4 – στοιχείο α 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

α) υποχρέωση του μεταφορέα που 

είναι εγκατεστημένος σε άλλο κράτος 

μέλος να αποστείλει δήλωση απόσπασης 

στις εθνικές αρμόδιες αρχές το αργότερο 

κατά την έναρξη της απόσπασης, σε 

ηλεκτρονική μορφή, σε επίσημη γλώσσα 

του κράτους μέλους υποδοχής ή στα 

αγγλικά, η οποία να περιέχει μόνο τις 

παρακάτω πληροφορίες: 

α) για κάθε αποσπασμένο οδηγό και 

κάθε απόσπαση, υποχρέωση του 

μεταφορέα που είναι εγκατεστημένος σε 

άλλο κράτος μέλος να αποστείλει δήλωση 

απόσπασης στις εθνικές αρμόδιες αρχές 

πριν από την έναρξη της απόσπασης, σε 

τυποποιημένη ηλεκτρονική μορφή που 

έχει εκπονηθεί και διατεθεί από την 

Επιτροπή το αργότερο δύο έτη μετά τη 

δημοσίευση της οδηγίας, σε επίσημη 

γλώσσα του κράτους μέλους υποδοχής ή 

στα αγγλικά, η οποία να περιέχει 
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τουλάχιστον τις παρακάτω πληροφορίες: 

Or. en 

 

Τροπολογία  254 

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 2 – παράγραφος 4 – στοιχείο α 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

α) υποχρέωση του μεταφορέα που 

είναι εγκατεστημένος σε άλλο κράτος 

μέλος να αποστείλει δήλωση απόσπασης 

στις εθνικές αρμόδιες αρχές το αργότερο 

κατά την έναρξη της απόσπασης, σε 

ηλεκτρονική μορφή, σε επίσημη γλώσσα 

του κράτους μέλους υποδοχής ή στα 

αγγλικά, η οποία να περιέχει μόνο τις 

παρακάτω πληροφορίες: 

α) για κάθε αποσπασμένο οδηγό και 

κάθε απόσπαση, υποχρέωση του 

μεταφορέα που είναι εγκατεστημένος σε 

άλλο κράτος μέλος να αποστείλει δήλωση 

απόσπασης στις εθνικές αρμόδιες αρχές 

πριν από την έναρξη της απόσπασης, σε 

τυποποιημένη ηλεκτρονική μορφή που 

έχει εκπονηθεί και διατεθεί από την 

Επιτροπή το αργότερο δύο έτη μετά τη 

δημοσίευση της οδηγίας, σε επίσημη 

γλώσσα του κράτους μέλους υποδοχής ή 

στα αγγλικά, η οποία να περιέχει 

τουλάχιστον τις παρακάτω πληροφορίες: 

Or. en 

 

Τροπολογία  255 

Ádám Kósa, Csaba Sógor, Andor Deli 

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 2 – παράγραφος 4 – στοιχείο α 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

α) υποχρέωση του μεταφορέα που 

είναι εγκατεστημένος σε άλλο κράτος 

μέλος να αποστείλει δήλωση απόσπασης 

στις εθνικές αρμόδιες αρχές το αργότερο 

κατά την έναρξη της απόσπασης, σε 

ηλεκτρονική μορφή, σε επίσημη γλώσσα 

του κράτους μέλους υποδοχής ή στα 

αγγλικά, η οποία να περιέχει μόνο τις 

α) υποχρέωση του μεταφορέα που 

είναι εγκατεστημένος σε άλλο κράτος 

μέλος να αποστείλει δήλωση στο Σύστημα 

Πληροφόρησης για την εσωτερική αγορά 

(ΙΜΙ) ή να υποβάλει στις εθνικές αρμόδιες 

αρχές το αργότερο κατά την έναρξη της 

απόσπασης, σε τυποποιημένη ηλεκτρονική 

μορφή που έχει εκπονηθεί και διατεθεί 
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παρακάτω πληροφορίες: από την Επιτροπή, σε οποιαδήποτε από 

τις επίσημες γλώσσες της Ένωσης, η 

οποία να περιέχει μόνο τις παρακάτω 

πληροφορίες: 

Or. en 

 

Τροπολογία  256 

Patrick Le Hyaric, Rina Ronja Kari, Paloma López Bermejo, Tania González Peñas, 

João Pimenta Lopes 

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 2 – παράγραφος 4 – στοιχείο α 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

α) υποχρέωση του μεταφορέα που 

είναι εγκατεστημένος σε άλλο κράτος 

μέλος να αποστείλει δήλωση απόσπασης 

στις εθνικές αρμόδιες αρχές το αργότερο 

κατά την έναρξη της απόσπασης, σε 

ηλεκτρονική μορφή, σε επίσημη γλώσσα 

του κράτους μέλους υποδοχής ή στα 

αγγλικά, η οποία να περιέχει μόνο τις 

παρακάτω πληροφορίες: 

α) για κάθε αποσπασμένο οδηγό και 

κάθε απόσπαση, υποχρέωση του 

μεταφορέα που είναι εγκατεστημένος σε 

άλλο κράτος μέλος να αποστείλει δήλωση 

απόσπασης στις εθνικές αρμόδιες αρχές το 

αργότερο κατά την έναρξη της απόσπασης, 

σε τυποποιημένη ηλεκτρονική μορφή που 

έχει εκπονηθεί και διατεθεί από την 

Επιτροπή, σε όλες τις επίσημες γλώσσες 

της Ένωσης, η οποία να περιέχει 

τουλάχιστον τις παρακάτω πληροφορίες: 

Or. en 

 

Τροπολογία  257 

Karima Delli, Terry Reintke 

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 2 – παράγραφος 4 – στοιχείο α 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

α) υποχρέωση του μεταφορέα που 

είναι εγκατεστημένος σε άλλο κράτος 

μέλος να αποστείλει δήλωση απόσπασης 

στις εθνικές αρμόδιες αρχές το αργότερο 

κατά την έναρξη της απόσπασης, σε 

ηλεκτρονική μορφή, σε επίσημη γλώσσα 

του κράτους μέλους υποδοχής ή στα 

α) υποχρέωση του μεταφορέα που 

είναι εγκατεστημένος σε άλλο κράτος 

μέλος να αποστείλει δήλωση απόσπασης 

στις εθνικές αρμόδιες αρχές το αργότερο 

κατά την έναρξη της απόσπασης, σε 

ηλεκτρονική μορφή, σε επίσημη γλώσσα 

του κράτους μέλους υποδοχής ή στα 
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αγγλικά, η οποία να περιέχει μόνο τις 

παρακάτω πληροφορίες: 

αγγλικά, η οποία να περιέχει όλες τις 

σχετικές πληροφορίες που είναι αναγκαίες 

ώστε να διενεργηθούν έλεγχοι των 

πραγματικών στοιχείων στον χώρο 

εργασίας, συμπεριλαμβανομένων των 

ακόλουθων: 

Or. en 

 

Τροπολογία  258 

Dominique Martin, Joëlle Mélin 

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 2 – παράγραφος 4 – στοιχείο α 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

α) υποχρέωση του μεταφορέα που 

είναι εγκατεστημένος σε άλλο κράτος 

μέλος να αποστείλει δήλωση απόσπασης 

στις εθνικές αρμόδιες αρχές το αργότερο 

κατά την έναρξη της απόσπασης, σε 

ηλεκτρονική μορφή, σε επίσημη γλώσσα 

του κράτους μέλους υποδοχής ή στα 

αγγλικά, η οποία να περιέχει μόνο τις 

παρακάτω πληροφορίες: 

α) υποχρέωση του μεταφορέα που 

είναι εγκατεστημένος σε άλλο κράτος 

μέλος να αποστείλει δήλωση απόσπασης 

στις εθνικές αρμόδιες αρχές το αργότερο 

κατά την έναρξη της απόσπασης, σε 

ηλεκτρονική μορφή, η οποία να περιέχει 

μόνο τις παρακάτω πληροφορίες. Για την 

τήρηση της παρούσας υποχρέωσης, 

απαιτείται η χρήση ενός εντύπου που 

διαθέτει η Επιτροπή σε όλες τις επίσημες 

γλώσσες της Ένωσης και το οποίο 

περιέχει μόνο τις παρακάτω πληροφορίες: 

Or. fr 

 

Τροπολογία  259 

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

Marek Plura 

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 2 – παράγραφος 4 – στοιχείο α 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

α) υποχρέωση του μεταφορέα που 

είναι εγκατεστημένος σε άλλο κράτος 

μέλος να αποστείλει δήλωση απόσπασης 

στις εθνικές αρμόδιες αρχές το αργότερο 

α) υποχρέωση του μεταφορέα που 

είναι εγκατεστημένος σε άλλο κράτος 

μέλος να αποστείλει τυποποιημένη, 

ηλεκτρονική, απλή δήλωση στις εθνικές 
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κατά την έναρξη της απόσπασης, σε 

ηλεκτρονική μορφή, σε επίσημη γλώσσα 

του κράτους μέλους υποδοχής ή στα 

αγγλικά, η οποία να περιέχει μόνο τις 

παρακάτω πληροφορίες: 

αρμόδιες αρχές το αργότερο κατά την 

έναρξη της απόσπασης, η οποία να 

περιέχει μόνο τις παρακάτω πληροφορίες: 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Εξαιτίας των τυποποιημένων εντύπων, δεν θα υπάρχει ανάγκη για μετάφραση. Οι δηλώσεις θα 

πρέπει να αποστέλλονται ηλεκτρονικά. 

 

Τροπολογία  260 

Emilian Pavel, Claudia Țapardel 

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 2 – παράγραφος 4 – στοιχείο α 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

α) υποχρέωση του μεταφορέα που 

είναι εγκατεστημένος σε άλλο κράτος 

μέλος να αποστείλει δήλωση απόσπασης 

στις εθνικές αρμόδιες αρχές το αργότερο 

κατά την έναρξη της απόσπασης, σε 

ηλεκτρονική μορφή, σε επίσημη γλώσσα 

του κράτους μέλους υποδοχής ή στα 

αγγλικά, η οποία να περιέχει μόνο τις 

παρακάτω πληροφορίες: 

α) υποχρέωση του μεταφορέα που 

είναι εγκατεστημένος σε άλλο κράτος 

μέλος να αποστείλει δήλωση απόσπασης 

στις εθνικές αρμόδιες αρχές το αργότερο 

κατά την έναρξη της απόσπασης, σε 

τυποποιημένη ηλεκτρονική μορφή, σε 

επίσημη γλώσσα του κράτους μέλους 

υποδοχής ή στα αγγλικά, η οποία να 

περιέχει μόνο τις παρακάτω πληροφορίες: 

Or. en 

 

Τροπολογία  261 

Danuta Jazłowiecka 

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 2 – παράγραφος 4 – στοιχείο α 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

α) υποχρέωση του μεταφορέα που 

είναι εγκατεστημένος σε άλλο κράτος 

μέλος να αποστείλει δήλωση απόσπασης 

α) υποχρέωση του μεταφορέα που 

είναι εγκατεστημένος σε άλλο κράτος 

μέλος να αποστείλει μέσω ειδικής 
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στις εθνικές αρμόδιες αρχές το αργότερο 

κατά την έναρξη της απόσπασης, σε 

ηλεκτρονική μορφή, σε επίσημη γλώσσα 

του κράτους μέλους υποδοχής ή στα 

αγγλικά, η οποία να περιέχει μόνο τις 

παρακάτω πληροφορίες: 

δημόσιας διεπαφής του συστήματος IMI 

τυποποιημένη, ηλεκτρονική, απλή 
δήλωση στις εθνικές αρμόδιες αρχές το 

αργότερο κατά την έναρξη της απόσπασης, 

η οποία να περιέχει μόνο τις παρακάτω 

πληροφορίες: 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Προκειμένου να διευκολυνθεί η υποβολή της δήλωσης, χρειάζεται ένα ηλεκτρονικό σύστημα. Το 

σύστημα αυτό θα μπορούσε να βασιστεί εύκολα στο υφιστάμενο σύστημα IMI και να αναπτυχθεί 

περαιτέρω από την Επιτροπή. Η Επιτροπή θα πρέπει επίσης να αναπτύξει ένα τυποποιημένο 

έντυπο, ώστε να μην υπάρχει ανάγκη για μετάφραση. 

 

Τροπολογία  262 

Danuta Jazłowiecka 

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 2 – παράγραφος 4 – στοιχείο α – σημείο i 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

i) την ταυτότητα του οδικού 

μεταφορέα· 

i) την ταυτότητα του οδικού 

μεταφορέα (σε περίπτωση θυγατρικής, 

και τη διεύθυνση της έδρας της 

εταιρείας)· 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Αυτό θα βοηθήσει στην αναγνώριση πιθανών εταιρειών γραμματοκιβωτίου. 

 

Τροπολογία  263 

Dominique Martin, Joëlle Mélin 

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 2 – παράγραφος 4 – στοιχείο α – σημείο i α (νέο) 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 i α) τα στοιχεία ενός νομίμου 

εκπροσώπου της επιχείρησης στο κράτος 

μέλος υποδοχής· 

Or. fr 

 

Τροπολογία  264 

Dominique Martin, Joëlle Mélin 

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 2 – παράγραφος 4 – στοιχείο α – σημείο i β (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 i β) Σε σχέση με τις μικρομεσαίες 

επιχειρήσεις και τις επιχειρήσεις άνευ 

νομίμου εκπροσώπου, το κράτος μέλος 

υποδοχής θεσπίζει δημόσια ή ιδιωτική 

μονοαπευθυντική θυρίδα, η οποία 

διαθέτει σε ηλεκτρονική μορφή φόρμες 

εγγράφων σε όλες τις επίσημες γλώσσες 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα έγγραφα 

που απαιτούνται από την ευρωπαϊκή 

νομοθεσία μεταφορών πρέπει να 

κατατίθενται από την μικρομεσαία 

επιχείρηση ή την επιχείρηση άνευ 

νομίμου εκπροσώπου στην εν λόγω 

μονοαπευθυντική θυρίδα του κράτους 

μέλους υποδοχής. 

Or. fr 

 

Τροπολογία  265 

Joachim Schuster 

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 2 – παράγραφος 4 – στοιχείο α – σημείο iii 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

iii) τον αναμενόμενο αριθμό και την 

ταυτότητα των αποσπασμένων οδηγών· 

iii) πληροφορίες σχετικά με τους 

αποσπασμένους οδηγούς, 
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συμπεριλαμβανομένων τουλάχιστον των 

ακόλουθων: ταυτότητα, τόπος κατοικίας, 

χώρας στην οποία βασίζεται η σύμβαση 

εργασίας, χώρα καταβολής των 

επιδομάτων κοινωνικής ασφάλισης και 

αριθμός κοινωνικής ασφάλισης· 

Or. en 

 

Τροπολογία  266 

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 2 – παράγραφος 4 – στοιχείο α – σημείο iii 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

iii) τον αναμενόμενο αριθμό και την 

ταυτότητα των αποσπασμένων οδηγών· 

iii) πληροφορίες σχετικά με τους 

αποσπασμένους οδηγούς, 

συμπεριλαμβανομένων τουλάχιστον των 

ακόλουθων: ταυτότητα, τόπος κατοικίας, 

χώρας στην οποία βασίζεται η σύμβαση 

εργασίας, χώρα καταβολής των 

επιδομάτων κοινωνικής ασφάλισης και 

αριθμός κοινωνικής ασφάλισης· 

Or. en 

 

Τροπολογία  267 

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

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 2 – παράγραφος 4 – στοιχείο α – σημείο iii 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

iii) τον αναμενόμενο αριθμό και την 

ταυτότητα των αποσπασμένων οδηγών· 

iii) τον αναμενόμενο αριθμό, την 

ταυτότητα των αποσπασμένων οδηγών, 

καθώς και τα έγγραφα που αποδεικνύουν 

τη σχέση εργασίας τους με τον οδικό 

μεταφορέα· 

Or. it 
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Τροπολογία  268 

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

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 2 – παράγραφος 4 – στοιχείο α – σημείο iii α (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 iii α) τα στοιχεία που αφορούν τα 

διπλώματα οδήγησης των αποσπασμένων 

εργαζομένων· 

Or. it 

 

Τροπολογία  269 

Michaela Šojdrová 

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 2 – παράγραφος 4 – στοιχείο α – σημείο iv 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

iv) την αναμενόμενη διάρκεια και την 

προβλεπόμενη ημερομηνία έναρξης και 

λήξης της απόσπασης· 

iv) την αναμενόμενη διάρκεια και την 

προβλεπόμενη ημερομηνία έναρξης και 

λήξης της απόσπασης με την επιφύλαξη 

ενδεχόμενης παράτασης όπου αυτό 

απαιτείται εξαιτίας απρόβλεπτων 

περιστάσεων· 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Οι οδηγοί ενδέχεται να βρεθούν αντιμέτωποι με απρόβλεπτα εμπόδια (τεχνικά προβλήματα, 

οδοφράγματα, κ.λπ.). Ως εκ τούτου, η τελική διάρκεια της απόσπασης ενδέχεται να διαφέρει. Με 

την παρούσα τροπολογία θα διασφαλισθεί ότι οι επιχειρήσεις δεν θα δέχονται κυρώσεις σε 

περίπτωση που ο κοινοποιηθείς χρόνος της απόσπασης έχει λήξει κατά τον χρόνο διεξαγωγής 

ελέγχου. 

 

Τροπολογία  270 

Dominique Martin, Joëlle Mélin 
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Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 2 – παράγραφος 4 – στοιχείο α – σημείο iv 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

iv) την αναμενόμενη διάρκεια και την 

προβλεπόμενη ημερομηνία έναρξης και 

λήξης της απόσπασης· 

iv) την αναμενόμενη διάρκεια και την 

προβλεπόμενη ημερομηνία έναρξης και 

λήξης της απόσπασης, για κάθε χώρα που 

διέσχισε· 

Or. fr 

 

Τροπολογία  271 

Danuta Jazłowiecka 

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 2 – παράγραφος 4 – στοιχείο α – σημείο iv 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

iv) την αναμενόμενη διάρκεια και την 

προβλεπόμενη ημερομηνία έναρξης και 

λήξης της απόσπασης· 

iv) την αναμενόμενη διάρκεια και την 

προβλεπόμενη ημερομηνία έναρξης και 

λήξης της απόσπασης ανά εργαζόμενο· 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Η εταιρεία ενδέχεται να διαθέτει αρκετούς εργαζόμενους. Τα δικαιώματα που απορρέουν από 

την οδηγία σχετικά με την απόσπαση των εργαζομένων κατανέμονται ανά εργαζόμενο. 

 

Τροπολογία  272 

Ádám Kósa, Csaba Sógor, Andor Deli 

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 2 – παράγραφος 4 – στοιχείο α – σημείο iv 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

iv) την αναμενόμενη διάρκεια και την 

προβλεπόμενη ημερομηνία έναρξης και 

λήξης της απόσπασης· 

iv) την προβλεπόμενη ημερομηνία 

έναρξης και λήξης της απόσπασης· 

Or. en 
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Αιτιολόγηση 

Είναι αναγκαίο να γίνει αντιληπτό ότι αυτοί οι ιδιαίτερα υψηλής κινητικότητας εργαζόμενοι 

παρέχουν υπηρεσίες που είναι ιδιαίτερα ευέλικτες, βλέπε π.χ. ενδομεταφορές. 

 

Τροπολογία  273 

Anthea McIntyre 

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 2 – παράγραφος 4 – στοιχείο α – σημείο iv 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

iv) την αναμενόμενη διάρκεια και την 

προβλεπόμενη ημερομηνία έναρξης και 

λήξης της απόσπασης· 

iv) την αναμενόμενη ημερομηνία 

έναρξης και λήξης της απόσπασης· 

Or. en 

 

Τροπολογία  274 

Krzysztof Hetman, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Marek Plura 

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 2 – παράγραφος 4 – στοιχείο α – σημείο vi 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

vi) το είδος των υπηρεσιών 

μεταφοράς, ήτοι μεταφορά 

εμπορευμάτων, μεταφορά επιβατών, 

διεθνείς μεταφορές, ενδομεταφορές 

(καμποτάζ)· 

διαγράφεται 

Or. en 

 

Τροπολογία  275 

Dominique Martin, Joëlle Mélin 

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 2 – παράγραφος 4 – στοιχείο α – σημείο vi 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

vi) το είδος των υπηρεσιών μεταφοράς, vi) το είδος των υπηρεσιών μεταφοράς, 
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ήτοι μεταφορά εμπορευμάτων, μεταφορά 

επιβατών, διεθνείς μεταφορές, 

ενδομεταφορές (καμποτάζ)· 

ήτοι μεταφορά εμπορευμάτων ή μεταφορά 

επιβατών· 

Or. fr 

 

Τροπολογία  276 

Danuta Jazłowiecka 

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 2 – παράγραφος 4 – στοιχείο α – σημείο vi 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

vi) το είδος των υπηρεσιών μεταφοράς, 

ήτοι μεταφορά εμπορευμάτων, μεταφορά 

επιβατών, διεθνείς μεταφορές, 

ενδομεταφορές (καμποτάζ)· 

vi) το είδος των υπηρεσιών μεταφοράς 

ανά εργαζόμενο: διεθνείς μεταφορές, 

ενδομεταφορές (καμποτάζ)· 

Or. en 

 

Τροπολογία  277 

Patrick Le Hyaric, Rina Ronja Kari, Paloma López Bermejo, João Pimenta Lopes, 

Merja Kyllönen 

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 2 – παράγραφος 4 – στοιχείο α – σημείο vi α (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 vi α) οι πληροφορίες σχετικά με τους 

αποσπασμένους οδηγούς περιλαμβάνουν 

τουλάχιστον τα ακόλουθα: ταυτότητα, 

χώρα κατοικίας, χώρα στην οποία 

βασίζεται η σύμβαση εργασίας, χώρα 

καταβολής των επιδομάτων κοινωνικής 

ασφάλισης και αριθμός κοινωνικής 

ασφάλισης· 

Or. en 

 

Τροπολογία  278 

Dominique Martin 
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Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 2 – παράγραφος 4 – στοιχείο α – σημείο vi α (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 vi α) την ισχύουσα νομοθεσία την 

ημέρα οδήγησης: διεθνείς μεταφορές 

(λιγότερες από 6 ώρες διαμετακόμισης 

εντός της χώρας), διεθνείς μεταφορές με 

απόσπαση (περισσότερες από 6 ώρες 

διαμετακόμισης εντός της χώρας) ή 

ενδομεταφορές (με απόσπαση)· 

Or. fr 

 

Τροπολογία  279 

Danuta Jazłowiecka 

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 2 – παράγραφος 4 – στοιχείο α – σημείο vi α (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 vi α) το εφαρμοστέο δίκαιο για τη 

σύμβαση εργασίας. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Αυτό ενδέχεται να βοηθήσει στον εντοπισμό περιπτώσεων εταιρειών γραμματοκιβωτίου ή 

ψευδούς απόσπασης. 

 

Τροπολογία  280 

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

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 2 – παράγραφος 4 – στοιχείο α – σημείο vi α (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 vi α) την ταυτότητα και τα στοιχεία 

επικοινωνίας του παραλήπτη· 
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Or. it 

 

Τροπολογία  281 

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

Marek Plura 

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 2 – παράγραφος 4 – στοιχείο α – εδάφιο 1 α (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Για τους σκοπούς του παρόντος 

στοιχείου, ο οδικός μεταφορέας μπορεί να 

παράσχει απλή δήλωση που να καλύπτει 

περίοδο έως έξι μηνών. Οι πληροφορίες 

που αναφέρονται στα σημεία ii) έως vi) 

επικαιροποιούνται ηλεκτρονικά από τον 

οδικό μεταφορέα σύμφωνα με την 

ισχύουσα πραγματική κατάσταση. 

Or. en 

 

Τροπολογία  282 

Danuta Jazłowiecka 

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 2 – παράγραφος 4 – στοιχείο α – εδάφιο 1 α (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Για τους σκοπούς του παρόντος 

στοιχείου, ο οδικός μεταφορέας μπορεί να 

παράσχει δήλωση που να καλύπτει 

περίοδο έως έξι μηνών. Οι πληροφορίες 

που αναφέρονται στα σημεία ii) έως vii) 

επικαιροποιούνται ηλεκτρονικά από τον 

οδικό μεταφορέα σύμφωνα με την 

ισχύουσα πραγματική κατάσταση. 

 Η δημόσια διεπαφή του συστήματος IMI 

που απευθύνεται στους μεταφορείς 

περιέχει ειδικές για κάθε χώρα 

πληροφορίες με τις συγκεκριμένες 

αποδοχές και συνθήκες απασχόλησης που 

ισχύουν για τους οδηγούς σε όλα τα 

κράτη μέλη καθώς και συνδέσμους προς 
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όλους τους ενιαίους επίσημους εθνικούς 

ιστοτόπους που θεσπίζονται βάσει του 

άρθρου 5 της οδηγίας 2014/67/ΕΕ. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Είναι σημαντικό να παρασχεθεί η δυνατότητα για ομαλές και γρήγορες επικαιροποιήσεις της 

δήλωσης. Είναι σημαντικό να δοθούν στους μεταφορείς σαφείς και διαφανείς πληροφορίες 

σχετικά με τις εφαρμοστέες αποδοχές (αναφορικά με τις μελλοντικές απολαβές) και τους άλλους 

όρους απασχόλησης που αφορούν τους οδηγούς. Αυτό είναι σημαντικό λαμβάνοντας ιδίως 

υπόψη το γεγονός ότι δεν λειτουργούν ορθώς όλοι οι ενιαίοι επίσημοι εθνικοί ιστότοποι. 

 

Τροπολογία  283 

Patrick Le Hyaric, Rina Ronja Kari, Paloma López Bermejo, Tania González Peñas, 

Merja Kyllönen 

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 2 – παράγραφος 4 – στοιχείο β 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

β) υποχρέωση για τον οδηγό να τηρεί 

και να διαθέτει, όταν του ζητείται σε 

έλεγχο καθ’ οδόν, σε έντυπη ή 

ηλεκτρονική μορφή, αντίγραφο της 

δήλωσης απόσπασης και αποδεικτικά 

στοιχεία της δραστηριότητας μεταφοράς 

που λαμβάνει χώρα στο κράτος μέλος 

υποδοχής, όπως ηλεκτρονική φορτωτική 

(e-CMR), ή τα αποδεικτικά στοιχεία που 
αναφέρονται στο άρθρο 8 του κανονισμού 

(ΕΚ) αριθ. 1072/2009 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. 

β) υποχρέωση για τον οδικό 

μεταφορέα να παρέχει στον αποσπασμένο 
οδηγό τα ακόλουθα έντυπα για τους 

σκοπούς των ελέγχων καθ’ οδόν: 

 i) αντίγραφο της δήλωσης απόσπασης σε 

έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή· 

 ii) τα αποδεικτικά στοιχεία της 

δραστηριότητας μεταφοράς που λαμβάνει 

χώρα στο κράτος μέλος υποδοχής όπως 

αναφέρονται στη νομική πράξη με την 

οποία τροποποιείται ο κανονισμός (ΕΚ) 

αριθ. 1072/2009 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου· 

 iii) την ηλεκτρονική φορτωτική (e-CMR)· 
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 iv) αντίγραφο της σύμβασης εργασίας 

μεταφρασμένο σε μία από τις επίσημες 

γλώσσες του κράτους μέλους υποδοχής ή 

σε άλλη γλώσσα που γίνεται δεκτή από το 

κράτος μέλος υποδοχής· 

 v) αντίγραφο των δελτίων μισθοδοσίας 

των τελευταίων δύο μηνών, σε έντυπη ή 

ηλεκτρονική μορφή· 

Or. en 

 

Τροπολογία  284 

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 2 – παράγραφος 4 – στοιχείο β 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

β) υποχρέωση για τον οδηγό να τηρεί 

και να διαθέτει, όταν του ζητείται σε 

έλεγχο καθ’ οδόν, σε έντυπη ή 

ηλεκτρονική μορφή, αντίγραφο της 

δήλωσης απόσπασης και αποδεικτικά 

στοιχεία της δραστηριότητας μεταφοράς 

που λαμβάνει χώρα στο κράτος μέλος 

υποδοχής, όπως ηλεκτρονική φορτωτική 

(e-CMR), ή τα αποδεικτικά στοιχεία που 

αναφέρονται στο άρθρο 8 του κανονισμού 

(ΕΚ) αριθ. 1072/2009 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. 

β) υποχρέωση για τον οδικό 

μεταφορέα να παρέχει στον οδηγό τα 

ακόλουθα έντυπα για τους σκοπούς των 

ελέγχων καθ’ οδόν: 

Or. en 

 

Τροπολογία  285 

Joachim Schuster 

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 2 – παράγραφος 4 – στοιχείο β 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

β) υποχρέωση για τον οδηγό να τηρεί 

και να διαθέτει, όταν του ζητείται σε 

β) υποχρέωση για τον οδικό 

μεταφορέα να παρέχει στον οδηγό τα 
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έλεγχο καθ’ οδόν, σε έντυπη ή 

ηλεκτρονική μορφή, αντίγραφο της 

δήλωσης απόσπασης και αποδεικτικά 

στοιχεία της δραστηριότητας μεταφοράς 

που λαμβάνει χώρα στο κράτος μέλος 

υποδοχής, όπως ηλεκτρονική φορτωτική 

(e-CMR), ή τα αποδεικτικά στοιχεία που 

αναφέρονται στο άρθρο 8 του κανονισμού 

(ΕΚ) αριθ. 1072/2009 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. 

ακόλουθα έντυπα για τους σκοπούς των 

ελέγχων καθ’ οδόν: 

Or. en 

 

Τροπολογία  286 

Anthea McIntyre 

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 2 – παράγραφος 4 – στοιχείο β 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

β) υποχρέωση για τον οδηγό να τηρεί 

και να διαθέτει, όταν του ζητείται σε 

έλεγχο καθ’ οδόν, σε έντυπη ή 

ηλεκτρονική μορφή, αντίγραφο της 

δήλωσης απόσπασης και αποδεικτικά 

στοιχεία της δραστηριότητας μεταφοράς 

που λαμβάνει χώρα στο κράτος μέλος 

υποδοχής, όπως ηλεκτρονική φορτωτική 

(e-CMR), ή τα αποδεικτικά στοιχεία που 

αναφέρονται στο άρθρο 8 του κανονισμού 

(ΕΚ) αριθ. 1072/2009 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. 

β) υποχρέωση για τον μεταφορέα να 

τηρεί και να διαθέτει, εντός 14 ημερών 

από την παραλαβή σχετικού αιτήματος, 

σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή, 

αντίγραφο της απλής δήλωσης, όπως 

υποβλήθηκε, και αποδεικτικά στοιχεία της 

δραστηριότητας μεταφοράς που λαμβάνει 

χώρα στο κράτος μέλος υποδοχής, όπως 

ηλεκτρονική φορτωτική (e-CMR), ή τα 

αποδεικτικά στοιχεία που αναφέρονται στο 

άρθρο 8 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 

1072/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

και του Συμβουλίου. 

Or. en 

 

Τροπολογία  287 

Danuta Jazłowiecka 

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 2 – παράγραφος 4 – στοιχείο β 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

β) υποχρέωση για τον οδηγό να τηρεί 

και να διαθέτει, όταν του ζητείται σε 

έλεγχο καθ’ οδόν, σε έντυπη ή 

ηλεκτρονική μορφή, αντίγραφο της 

δήλωσης απόσπασης και αποδεικτικά 

στοιχεία της δραστηριότητας μεταφοράς 

που λαμβάνει χώρα στο κράτος μέλος 

υποδοχής, όπως ηλεκτρονική φορτωτική 

(e-CMR), ή τα αποδεικτικά στοιχεία που 

αναφέρονται στο άρθρο 8 του κανονισμού 

(ΕΚ) αριθ. 1072/2009 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. 

β) υποχρέωση για τον οδηγό να τηρεί 

και να διαθέτει, όταν του ζητείται σε 

έλεγχο καθ’ οδόν, σε έντυπη ή 

ηλεκτρονική μορφή, αντίγραφο της απλής 

δήλωσης και αποδεικτικά στοιχεία της 

δραστηριότητας μεταφοράς που λαμβάνει 

χώρα στο κράτος μέλος υποδοχής: 

ηλεκτρονική φορτωτική (e-CMR), ή τα 

αποδεικτικά στοιχεία που αναφέρονται στο 

άρθρο 8 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 

1072/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

και του Συμβουλίου. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Η διατύπωση θα πρέπει να εναρμονιστεί με εκείνη της οδηγίας 2014/67/ΕΕ, συνεπώς η 

«δήλωση απόσπασης» αντικαταστάθηκε από «απλή δήλωση». 

 

Τροπολογία  288 

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

Marek Plura 

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 2 – παράγραφος 4 – στοιχείο β 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

β) υποχρέωση για τον οδηγό να τηρεί 

και να διαθέτει, όταν του ζητείται σε 

έλεγχο καθ’ οδόν, σε έντυπη ή 

ηλεκτρονική μορφή, αντίγραφο της 

δήλωσης απόσπασης και αποδεικτικά 

στοιχεία της δραστηριότητας μεταφοράς 

που λαμβάνει χώρα στο κράτος μέλος 

υποδοχής, όπως ηλεκτρονική φορτωτική 

(e-CMR), ή τα αποδεικτικά στοιχεία που 

αναφέρονται στο άρθρο 8 του κανονισμού 

(ΕΚ) αριθ. 1072/2009 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. 

β) υποχρέωση για τον οδηγό να τηρεί 

και να διαθέτει, όταν του ζητείται σε 

έλεγχο καθ’ οδόν, σε έντυπη ή 

ηλεκτρονική μορφή, αντίγραφο μιας 

απλής δήλωσης και αποδεικτικά στοιχεία 

της δραστηριότητας μεταφοράς που 

λαμβάνει χώρα στο κράτος μέλος 

υποδοχής: ηλεκτρονική φορτωτική (e-

CMR), ή τα αποδεικτικά στοιχεία που 

αναφέρονται στο άρθρο 8 του κανονισμού 

(ΕΚ) αριθ. 1072/2009 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. 

Or. en 
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Τροπολογία  289 

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 2 – παράγραφος 4 – στοιχείο β – σημείο i (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 i) αντίγραφο της δήλωσης 

απόσπασης σε έντυπη ή ηλεκτρονική 

μορφή· 

Or. en 

 

Τροπολογία  290 

Joachim Schuster 

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 2 – παράγραφος 4 – στοιχείο β – σημείο i (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 i) αντίγραφο της δήλωσης 

απόσπασης σε έντυπη ή ηλεκτρονική 

μορφή· 

Or. en 

 

Τροπολογία  291 

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

Balas, Rory Palmer, Michael Detjen, Maria Arena, Javi López 

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 2 – παράγραφος 4 – στοιχείο β – σημείο ii (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 ii) αποδεικτικά στοιχεία της 

δραστηριότητας μεταφοράς που λαμβάνει 

χώρα στο κράτος μέλος υποδοχής όπως 

αναφέρονται στη νομική πράξη με την 

οποία τροποποιείται ο κανονισμός (ΕΚ) 
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αριθ. 1072/2009 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου· 

Or. en 

 

Τροπολογία  292 

Joachim Schuster 

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 2 – παράγραφος 4 – στοιχείο β – σημείο ii (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 ii) αποδεικτικά στοιχεία της 

δραστηριότητας μεταφοράς που λαμβάνει 

χώρα στο κράτος μέλος υποδοχής όπως 

αναφέρονται στη νομική πράξη με την 

οποία τροποποιείται ο κανονισμός (ΕΚ) 

αριθ. 1072/2009 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου· 

Or. en 

 

Τροπολογία  293 

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 2 – παράγραφος 4 – στοιχείο β – σημείο iii (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 iii) την ηλεκτρονική φορτωτική· 

Or. en 

 

Τροπολογία  294 

Joachim Schuster 

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 2 – παράγραφος 4 – στοιχείο β – σημείο iii (νέο) 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 iii) την ηλεκτρονική φορτωτική· 

Or. en 

 

Τροπολογία  295 

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 2 – παράγραφος 4 – στοιχείο β – σημείο iv (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 iv) αντίγραφο της σύμβασης εργασίας 

σε μία από τις επίσημες γλώσσες του 

κράτους μέλους υποδοχής ή στα αγγλικά· 

Or. en 

 

Τροπολογία  296 

Joachim Schuster 

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 2 – παράγραφος 4 – στοιχείο β – σημείο iv (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 iv) αντίγραφο της σύμβασης εργασίας 

σε μία από τις επίσημες γλώσσες του 

κράτους μέλους υποδοχής ή στα αγγλικά· 

Or. en 

 

Τροπολογία  297 

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 2 – παράγραφος 4 – στοιχείο β – σημείο v (νέο) 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 v) αντίγραφο των δελτίων 

μισθοδοσίας των τελευταίων δύο μηνών, 

σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή· 

Or. en 

 

Τροπολογία  298 

Joachim Schuster 

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 2 – παράγραφος 4 – στοιχείο β – σημείο v (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 v) αντίγραφο των δελτίων 

μισθοδοσίας των τελευταίων δύο μηνών, 

σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή· 

Or. en 

 

Τροπολογία  299 

Evelyn Regner, Ole Christensen, Siôn Simon, Rory Palmer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, 

Michael Detjen, Maria Arena, Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto 

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 2 – παράγραφος 4 – στοιχείο γ 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

γ) υποχρέωση για τον οδηγό να τηρεί 

και να διαθέτει, όταν του ζητείται σε 

έλεγχο καθ’ οδόν, τις καταγραφές του 

ταχογράφου, και ιδίως τους κωδικούς 

χώρας των κρατών μελών από όπου 

πέρασε ο οδηγός κατά την εκτέλεση 

διεθνών οδικών μεταφορών ή 

ενδομεταφορών· 

διαγράφεται 

Or. en 
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Τροπολογία  300 

Joachim Schuster 

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 2 – παράγραφος 4 – στοιχείο γ 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

γ) υποχρέωση για τον οδηγό να τηρεί 

και να διαθέτει, όταν του ζητείται σε 

έλεγχο καθ’ οδόν, τις καταγραφές του 

ταχογράφου, και ιδίως τους κωδικούς 

χώρας των κρατών μελών από όπου 

πέρασε ο οδηγός κατά την εκτέλεση 

διεθνών οδικών μεταφορών ή 

ενδομεταφορών· 

διαγράφεται 

Or. en 

 

Τροπολογία  301 

Patrick Le Hyaric, Rina Ronja Kari, Paloma López Bermejo, Merja Kyllönen 

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 2 – παράγραφος 4 – στοιχείο δ 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

δ) υποχρέωση για τον οδηγό να τηρεί 

και να διαθέτει, όταν του ζητείται σε 

έλεγχο καθ’ οδόν, σε έντυπη ή 

ηλεκτρονική μορφή, αντίγραφο της 

σύμβασης εργασίας ή ισοδύναμου 

εγγράφου κατά την έννοια του άρθρου 3 

της οδηγίας 91/533/ΕΟΚ του 

Συμβουλίου20, μεταφρασμένο σε μία από 

τις επίσημες γλώσσες του κράτους μέλους 

υποδοχής ή στα αγγλικά· 

διαγράφεται 

__________________  

20 Οδηγία 91/533/ΕΟΚ του Συμβουλίου, 

της 14ης Οκτωβρίου 1991, σχετικά με 

την υποχρέωση του εργοδότη να 

ενημερώνει τον εργαζόμενο για τους 

όρους που διέπουν τη σύμβαση ή τη 

σχέση εργασίας (ΕΕ L 288 της 

18.10.1991, σ. 32). 
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Or. en 

 

Τροπολογία  302 

Joachim Schuster 

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 2 – παράγραφος 4 – στοιχείο δ 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

δ) υποχρέωση για τον οδηγό να τηρεί 

και να διαθέτει, όταν του ζητείται σε 

έλεγχο καθ’ οδόν, σε έντυπη ή 

ηλεκτρονική μορφή, αντίγραφο της 

σύμβασης εργασίας ή ισοδύναμου 

εγγράφου κατά την έννοια του άρθρου 3 

της οδηγίας 91/533/ΕΟΚ του 

Συμβουλίου20, μεταφρασμένο σε μία από 

τις επίσημες γλώσσες του κράτους μέλους 

υποδοχής ή στα αγγλικά· 

διαγράφεται 

__________________  

20 Οδηγία 91/533/ΕΟΚ του Συμβουλίου, 

της 14ης Οκτωβρίου 1991, σχετικά με 

την υποχρέωση του εργοδότη να 

ενημερώνει τον εργαζόμενο για τους 

όρους που διέπουν τη σύμβαση ή τη 

σχέση εργασίας (ΕΕ L 288 της 

18.10.1991, σ. 32). 

 

Or. en 

 

Τροπολογία  303 

Danuta Jazłowiecka 

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 2 – παράγραφος 4 – στοιχείο δ 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

δ) υποχρέωση για τον οδηγό να τηρεί 

και να διαθέτει, όταν του ζητείται σε 

έλεγχο καθ’ οδόν, σε έντυπη ή 

ηλεκτρονική μορφή, αντίγραφο της 

σύμβασης εργασίας ή ισοδύναμου 

διαγράφεται 
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εγγράφου κατά την έννοια του άρθρου 3 

της οδηγίας 91/533/ΕΟΚ του 

Συμβουλίου20, μεταφρασμένο σε μία από 

τις επίσημες γλώσσες του κράτους μέλους 

υποδοχής ή στα αγγλικά· 

__________________  

20 Οδηγία 91/533/ΕΟΚ του Συμβουλίου, 

της 14ης Οκτωβρίου 1991, σχετικά με 

την υποχρέωση του εργοδότη να 

ενημερώνει τον εργαζόμενο για τους 

όρους που διέπουν τη σύμβαση ή τη 

σχέση εργασίας (ΕΕ L 288 της 

18.10.1991, σ. 32). 

 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Δεν είναι δυνατός ο αποτελεσματικός έλεγχος της σύμβασης εργασίας κατά τη διάρκεια των 

οδικών ελέγχων. Τα έγγραφα αυτά θα πρέπει να ελέγχονται στις εγκαταστάσεις. Αυτό μπορεί να 

γίνει εύκολα ενισχύοντας τη συνεργασία μεταξύ των αρμόδιων αρχών μέσω του συστήματος 

IMI. Η όλη διαδικασία προβλέπεται στην οδηγία εφαρμογής 2014/67/ΕΕ. 

 

Τροπολογία  304 

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

Marek Plura 

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 2 – παράγραφος 4 – στοιχείο δ 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

δ) υποχρέωση για τον οδηγό να τηρεί 

και να διαθέτει, όταν του ζητείται σε 

έλεγχο καθ’ οδόν, σε έντυπη ή 

ηλεκτρονική μορφή, αντίγραφο της 

σύμβασης εργασίας ή ισοδύναμου 

εγγράφου κατά την έννοια του άρθρου 3 

της οδηγίας 91/533/ΕΟΚ του 

Συμβουλίου20, μεταφρασμένο σε μία από 

τις επίσημες γλώσσες του κράτους μέλους 

υποδοχής ή στα αγγλικά· 

διαγράφεται 

__________________  

20 Οδηγία 91/533/ΕΟΚ του Συμβουλίου, 

της 14ης Οκτωβρίου 1991, σχετικά με 
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την υποχρέωση του εργοδότη να 

ενημερώνει τον εργαζόμενο για τους 

όρους που διέπουν τη σύμβαση ή τη 

σχέση εργασίας (ΕΕ L 288 της 

18.10.1991, σ. 32). 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Δεν είναι δυνατός ο έλεγχος της σύμβασης εργασίας και των δελτίων μισθοδοσίας κατά τη 

διάρκεια των οδικών ελέγχων. Αυτό θα πρέπει να γίνεται στο πλαίσιο ελέγχων στις 

εγκαταστάσεις. 

 

Τροπολογία  305 

Evelyn Regner, Ole Christensen, Siôn Simon, Rory Palmer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, 

Michael Detjen, Maria Arena, Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto 

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 2 – παράγραφος 4 – στοιχείο δ 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

δ) υποχρέωση για τον οδηγό να τηρεί 

και να διαθέτει, όταν του ζητείται σε 

έλεγχο καθ’ οδόν, σε έντυπη ή 

ηλεκτρονική μορφή, αντίγραφο της 

σύμβασης εργασίας ή ισοδύναμου 

εγγράφου κατά την έννοια του άρθρου 3 

της οδηγίας 91/533/ΕΟΚ του 

Συμβουλίου20, μεταφρασμένο σε μία από 

τις επίσημες γλώσσες του κράτους μέλους 

υποδοχής ή στα αγγλικά· 

διαγράφεται 

__________________  

20 Οδηγία 91/533/ΕΟΚ του Συμβουλίου, 

της 14ης Οκτωβρίου 1991, σχετικά με 

την υποχρέωση του εργοδότη να 

ενημερώνει τον εργαζόμενο για τους 

όρους που διέπουν τη σύμβαση ή τη 

σχέση εργασίας (ΕΕ L 288 της 

18.10.1991, σ. 32). 

 

Or. en 
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Τροπολογία  306 

Emilian Pavel, Claudia Țapardel 

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 2 – παράγραφος 4 – στοιχείο δ 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

δ) υποχρέωση για τον οδηγό να τηρεί 

και να διαθέτει, όταν του ζητείται σε 

έλεγχο καθ’ οδόν, σε έντυπη ή 

ηλεκτρονική μορφή, αντίγραφο της 

σύμβασης εργασίας ή ισοδύναμου 

εγγράφου κατά την έννοια του άρθρου 3 

της οδηγίας 91/533/ΕΟΚ του 

Συμβουλίου20, μεταφρασμένο σε μία από 

τις επίσημες γλώσσες του κράτους μέλους 

υποδοχής ή στα αγγλικά· 

δ) υποχρέωση για τον μεταφορέα στο 

κράτος μέλος εγκατάστασης να τηρεί και 

να διαθέτει, όταν σχετικό αίτημα 

υποβάλλεται στον οδηγό σε έλεγχο καθ’ 

οδόν, σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή, 

αντίγραφο της σύμβασης εργασίας του 

οδηγού ή ισοδύναμου εγγράφου κατά την 

έννοια του άρθρου 3 της οδηγίας 

91/533/ΕΟΚ του Συμβουλίου20, 

μεταφρασμένο σε μία από τις επίσημες 

γλώσσες του κράτους μέλους υποδοχής ή 

στα αγγλικά· ένα τέτοιο έγγραφο πρέπει 

να παρέχεται εντός 14 εργάσιμων ημερών 

από την ημέρα υποβολής του αιτήματος· 

__________________ __________________ 

20 Οδηγία 91/533/ΕΟΚ του Συμβουλίου, 

της 14ης Οκτωβρίου 1991, σχετικά με την 

υποχρέωση του εργοδότη να ενημερώνει 

τον εργαζόμενο για τους όρους που 

διέπουν τη σύμβαση ή τη σχέση εργασίας 

(ΕΕ L 288 της 18.10.1991, σ. 32). 

20 Οδηγία 91/533/ΕΟΚ του Συμβουλίου, 

της 14ης Οκτωβρίου 1991, σχετικά με την 

υποχρέωση του εργοδότη να ενημερώνει 

τον εργαζόμενο για τους όρους που 

διέπουν τη σύμβαση ή τη σχέση εργασίας 

(ΕΕ L 288 της 18.10.1991, σ. 32). 

Or. en 

 

Τροπολογία  307 

Ádám Kósa, Csaba Sógor, Andor Deli 

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 2 – παράγραφος 4 – στοιχείο δ 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

δ) υποχρέωση για τον οδηγό να τηρεί 

και να διαθέτει, όταν του ζητείται σε 

έλεγχο καθ’ οδόν, σε έντυπη ή 

ηλεκτρονική μορφή, αντίγραφο της 

σύμβασης εργασίας ή ισοδύναμου 

εγγράφου κατά την έννοια του άρθρου 3 

δ) υποχρέωση για τον διαχειριστή 

μεταφορών ή άλλο(-ους) αρμόδιο(-ους) 

επικοινωνίας στο κράτος μέλος 

εγκατάστασης να διαθέτει, σε 

ηλεκτρονική μορφή, αντίγραφο της 

σύμβασης εργασίας του οδηγού ή 
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της οδηγίας 91/533/ΕΟΚ του 

Συμβουλίου20, μεταφρασμένο σε μία από 

τις επίσημες γλώσσες του κράτους μέλους 

υποδοχής ή στα αγγλικά· 

ισοδύναμου εγγράφου κατά την έννοια του 

άρθρου 3 της οδηγίας 91/533/ΕΟΚ του 

Συμβουλίου20, σε οποιαδήποτε από τις 

επίσημες γλώσσες της Ένωσης εντός 14 

ημερών από την υποβολή του αιτήματος 

από τις αρμόδιες αρχές του κράτους 

μέλους υποδοχής· 

__________________ __________________ 

20 Οδηγία 91/533/ΕΟΚ του Συμβουλίου, 

της 14ης Οκτωβρίου 1991, σχετικά με την 

υποχρέωση του εργοδότη να ενημερώνει 

τον εργαζόμενο για τους όρους που 

διέπουν τη σύμβαση ή τη σχέση εργασίας 

(ΕΕ L 288 της 18.10.1991, σ. 32). 

20 Οδηγία 91/533/ΕΟΚ του Συμβουλίου, 

της 14ης Οκτωβρίου 1991, σχετικά με την 

υποχρέωση του εργοδότη να ενημερώνει 

τον εργαζόμενο για τους όρους που 

διέπουν τη σύμβαση ή τη σχέση εργασίας 

(ΕΕ L 288 της 18.10.1991, σ. 32). 

Or. en 

 

Τροπολογία  308 

Anthea McIntyre 

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 2 – παράγραφος 4 – στοιχείο δ 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

δ) υποχρέωση για τον οδηγό να τηρεί 

και να διαθέτει, όταν του ζητείται σε 

έλεγχο καθ’ οδόν, σε έντυπη ή 

ηλεκτρονική μορφή, αντίγραφο της 

σύμβασης εργασίας ή ισοδύναμου 

εγγράφου κατά την έννοια του άρθρου 3 

της οδηγίας 91/533/ΕΟΚ του 

Συμβουλίου20, μεταφρασμένο σε μία από 

τις επίσημες γλώσσες του κράτους μέλους 

υποδοχής ή στα αγγλικά· 

δ) υποχρέωση για τον μεταφορέα να 

τηρεί και να διαθέτει, εντός 14 ημερών 

από την παραλαβή σχετικού αιτήματος, 
σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή, 

αντίγραφο της σύμβασης εργασίας του 

συγκεκριμένου οδηγού ή ισοδύναμου 

εγγράφου κατά την έννοια του άρθρου 3 

της οδηγίας 91/533/ΕΟΚ του 

Συμβουλίου20, μεταφρασμένο σε μία από 

τις επίσημες γλώσσες του κράτους μέλους 

υποδοχής ή στα αγγλικά· 

__________________ __________________ 

20 Οδηγία 91/533/ΕΟΚ του Συμβουλίου, 

της 14ης Οκτωβρίου 1991, σχετικά με την 

υποχρέωση του εργοδότη να ενημερώνει 

τον εργαζόμενο για τους όρους που 

διέπουν τη σύμβαση ή τη σχέση εργασίας 

(ΕΕ L 288 της 18.10.1991, σ. 32). 

20 Οδηγία 91/533/ΕΟΚ του Συμβουλίου, 

της 14ης Οκτωβρίου 1991, σχετικά με την 

υποχρέωση του εργοδότη να ενημερώνει 

τον εργαζόμενο για τους όρους που 

διέπουν τη σύμβαση ή τη σχέση εργασίας 

(ΕΕ L 288 της 18.10.1991, σ. 32). 

Or. en 
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Τροπολογία  309 

Dominique Martin, Joëlle Mélin 

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 2 – εδάφιο 4 – στοιχείο δ α (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 δ α) την υποχρέωση του οδικού 

μεταφορέα να καταγράψει στο φύλλο 

μισθοδοσίας τον αριθμό ωρών που 

εργάστηκε ανά κράτος μέλος, την αμοιβή, 

τις ισχύουσες ωριαίες χρεώσεις καθώς 

και τις ημερήσιες αποζημιώσεις και την 

αποζημίωση επιστροφής στον τόπο 

κατοικίας του, για σκοπούς ελέγχου από 

τον εργοδότη και τις αρχές. 

Or. fr 

 

Τροπολογία  310 

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

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 2 – παράγραφος 4 – στοιχείο ε 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

ε) υποχρέωση για τον οδηγό να τηρεί 

και να διαθέτει, όταν του ζητείται σε 

έλεγχο καθ’ οδόν, σε έντυπη ή 

ηλεκτρονική μορφή, αντίγραφο των 

δελτίων μισθοδοσίας των τελευταίων δύο 

μηνών· κατά τον έλεγχο καθ’ οδόν, ο 

οδηγός επιτρέπεται να επικοινωνεί με τα 

κεντρικά γραφεία, τον διαχειριστή 

μεταφορών ή οποιοδήποτε άλλο άτομο ή 

οντότητα μπορεί να παράσχει αυτό το 

αντίγραφο· 

διαγράφεται 

Or. it 
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Τροπολογία  311 

Danuta Jazłowiecka 

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 2 – παράγραφος 4 – στοιχείο ε 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

ε) υποχρέωση για τον οδηγό να τηρεί 

και να διαθέτει, όταν του ζητείται σε 

έλεγχο καθ’ οδόν, σε έντυπη ή 

ηλεκτρονική μορφή, αντίγραφο των 

δελτίων μισθοδοσίας των τελευταίων δύο 

μηνών· κατά τον έλεγχο καθ’ οδόν, ο 

οδηγός επιτρέπεται να επικοινωνεί με τα 

κεντρικά γραφεία, τον διαχειριστή 

μεταφορών ή οποιοδήποτε άλλο άτομο ή 

οντότητα μπορεί να παράσχει αυτό το 

αντίγραφο· 

διαγράφεται 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Δεν είναι δυνατός ο αποτελεσματικός έλεγχος των δελτίων μισθοδοσίας κατά τη διάρκεια των 

οδικών ελέγχων. Τα έγγραφα αυτά θα πρέπει να ελέγχονται στις εγκαταστάσεις. Αυτό μπορεί να 

γίνει εύκολα ενισχύοντας τη συνεργασία μεταξύ των αρμόδιων αρχών μέσω του συστήματος 

IMI. Η όλη διαδικασία προβλέπεται στην οδηγία εφαρμογής 2014/67/ΕΕ. 

 

Τροπολογία  312 

Patrick Le Hyaric, Rina Ronja Kari, Paloma López Bermejo, Tania González Peñas, 

Merja Kyllönen 

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 2 – παράγραφος 4 – στοιχείο ε 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

ε) υποχρέωση για τον οδηγό να τηρεί 

και να διαθέτει, όταν του ζητείται σε 

έλεγχο καθ’ οδόν, σε έντυπη ή 

ηλεκτρονική μορφή, αντίγραφο των 

δελτίων μισθοδοσίας των τελευταίων δύο 

μηνών· κατά τον έλεγχο καθ’ οδόν, ο 

οδηγός επιτρέπεται να επικοινωνεί με τα 

κεντρικά γραφεία, τον διαχειριστή 

διαγράφεται 
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μεταφορών ή οποιοδήποτε άλλο άτομο ή 

οντότητα μπορεί να παράσχει αυτό το 

αντίγραφο· 

Or. en 

 

Τροπολογία  313 

Joachim Schuster 

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 2 – παράγραφος 4 – στοιχείο ε 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

ε) υποχρέωση για τον οδηγό να τηρεί 

και να διαθέτει, όταν του ζητείται σε 

έλεγχο καθ’ οδόν, σε έντυπη ή 

ηλεκτρονική μορφή, αντίγραφο των 

δελτίων μισθοδοσίας των τελευταίων δύο 

μηνών· κατά τον έλεγχο καθ’ οδόν, ο 

οδηγός επιτρέπεται να επικοινωνεί με τα 

κεντρικά γραφεία, τον διαχειριστή 

μεταφορών ή οποιοδήποτε άλλο άτομο ή 

οντότητα μπορεί να παράσχει αυτό το 

αντίγραφο· 

διαγράφεται 

Or. en 

 

Τροπολογία  314 

Evelyn Regner, Ole Christensen, Siôn Simon, Rory Palmer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, 

Michael Detjen, Maria Arena, Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto 

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 2 – παράγραφος 4 – στοιχείο ε 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

ε) υποχρέωση για τον οδηγό να τηρεί 

και να διαθέτει, όταν του ζητείται σε 

έλεγχο καθ’ οδόν, σε έντυπη ή 

ηλεκτρονική μορφή, αντίγραφο των 

δελτίων μισθοδοσίας των τελευταίων δύο 

μηνών· κατά τον έλεγχο καθ’ οδόν, ο 

οδηγός επιτρέπεται να επικοινωνεί με τα 

κεντρικά γραφεία, τον διαχειριστή 

διαγράφεται 
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μεταφορών ή οποιοδήποτε άλλο άτομο ή 

οντότητα μπορεί να παράσχει αυτό το 

αντίγραφο· 

Or. en 

 

Τροπολογία  315 

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

Marek Plura 

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 2 – παράγραφος 4 – στοιχείο ε 

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

ε) υποχρέωση για τον οδηγό να τηρεί 

και να διαθέτει, όταν του ζητείται σε 

έλεγχο καθ’ οδόν, σε έντυπη ή 

ηλεκτρονική μορφή, αντίγραφο των 

δελτίων μισθοδοσίας των τελευταίων δύο 

μηνών· κατά τον έλεγχο καθ’ οδόν, ο 

οδηγός επιτρέπεται να επικοινωνεί με τα 

κεντρικά γραφεία, τον διαχειριστή 

μεταφορών ή οποιοδήποτε άλλο άτομο ή 

οντότητα μπορεί να παράσχει αυτό το 

αντίγραφο· 

διαγράφεται 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Δεν είναι δυνατός ο έλεγχος της σύμβασης εργασίας και των δελτίων μισθοδοσίας κατά τη 

διάρκεια των οδικών ελέγχων. Αυτό θα πρέπει να γίνεται στο πλαίσιο ελέγχων στις 

εγκαταστάσεις. 

 

Τροπολογία  316 

Karima Delli, Terry Reintke 

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 2 – παράγραφος 4 – στοιχείο ε 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

ε) υποχρέωση για τον οδηγό να τηρεί 

και να διαθέτει, όταν του ζητείται σε 

έλεγχο καθ’ οδόν, σε έντυπη ή 

ηλεκτρονική μορφή, αντίγραφο των 

δελτίων μισθοδοσίας των τελευταίων δύο 

μηνών· κατά τον έλεγχο καθ’ οδόν, ο 

οδηγός επιτρέπεται να επικοινωνεί με τα 

κεντρικά γραφεία, τον διαχειριστή 

μεταφορών ή οποιοδήποτε άλλο άτομο ή 

οντότητα μπορεί να παράσχει αυτό το 

αντίγραφο· 

ε) υποχρέωση για τον οδηγό να τηρεί 

και να διαθέτει, όταν του ζητείται σε 

έλεγχο καθ’ οδόν, σε έντυπη ή 

ηλεκτρονική μορφή, αντίγραφο των 

δελτίων μισθοδοσίας των τελευταίων δύο 

μηνών· κατά τον έλεγχο καθ’ οδόν, ο 

οδηγός επιτρέπεται να επικοινωνεί με τα 

κεντρικά γραφεία, τον διαχειριστή 

μεταφορών ή οποιοδήποτε άλλο άτομο ή 

οντότητα μπορεί να παράσχει αυτό το 

αντίγραφο· δελτία χρόνου παρουσίας ή 

άλλα αποδεικτικά στοιχεία της έναρξης, 

λήξης και της διάρκειας του ημερήσιου 

χρόνου εργασίας και αποδεικτικά 

καταβολής των μισθών ή αντίγραφα 

ισοδύναμων εγγράφων κατά την περίοδο 

απόσπασης σε ευπρόσιτο και σαφώς 

καθορισμένο τόπο στο έδαφός του, όπως 

στον χώρο εργασίας ή στο εργοτάξιο ή, 

για τους κινούμενους εργαζομένους του 

τομέα των μεταφορών, στην 

επιχειρησιακή βάση ή στο όχημα με το 

οποίο παρέχεται η υπηρεσία· 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Ευθυγράμμιση με την οδηγία 2014/67/ΕΕ 

 

Τροπολογία  317 

Emilian Pavel, Claudia Țapardel 

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 2 – παράγραφος 4 – στοιχείο ε 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

ε) υποχρέωση για τον οδηγό να τηρεί 

και να διαθέτει, όταν του ζητείται σε 

έλεγχο καθ’ οδόν, σε έντυπη ή 

ηλεκτρονική μορφή, αντίγραφο των 

δελτίων μισθοδοσίας των τελευταίων δύο 

ε) υποχρέωση για τον μεταφορέα στο 

κράτος μέλος εγκατάστασης να τηρεί και 

να διαθέτει, όταν υποβάλλεται σχετικό 

αίτημα στον οδηγό σε έλεγχο καθ’ οδόν, 

σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή, 
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μηνών· κατά τον έλεγχο καθ’ οδόν, ο 

οδηγός επιτρέπεται να επικοινωνεί με τα 

κεντρικά γραφεία, τον διαχειριστή 

μεταφορών ή οποιοδήποτε άλλο άτομο ή 

οντότητα μπορεί να παράσχει αυτό το 

αντίγραφο· 

αντίγραφο των δελτίων μισθοδοσίας των 

τελευταίων δύο μηνών· ένα τέτοιο 

έγγραφο πρέπει να παρέχεται εντός 14 

εργάσιμων ημερών από την ημέρα 

υποβολής του αιτήματος· 

Or. en 

 

Τροπολογία  318 

Anthea McIntyre 

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 2 – παράγραφος 4 – στοιχείο ε 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

ε) υποχρέωση για τον οδηγό να τηρεί 

και να διαθέτει, όταν του ζητείται σε 

έλεγχο καθ’ οδόν, σε έντυπη ή 

ηλεκτρονική μορφή, αντίγραφο των 

δελτίων μισθοδοσίας των τελευταίων δύο 

μηνών· κατά τον έλεγχο καθ’ οδόν, ο 

οδηγός επιτρέπεται να επικοινωνεί με τα 

κεντρικά γραφεία, τον διαχειριστή 

μεταφορών ή οποιοδήποτε άλλο άτομο ή 

οντότητα μπορεί να παράσχει αυτό το 

αντίγραφο· 

ε) υποχρέωση για τον μεταφορέα να 

τηρεί και να διαθέτει, εντός 14 ημερών 

από την παραλαβή σχετικού αιτήματος, 
σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή, 

αντίγραφο των δελτίων μισθοδοσίας των 

τελευταίων δύο μηνών· κατά τη διάρκεια 

ελέγχου καθ’ οδόν, ο οδηγός επιτρέπεται 

να επικοινωνεί με τα κεντρικά γραφεία, 

τον διαχειριστή μεταφορών ή οποιοδήποτε 

άλλο άτομο ή οντότητα μπορεί να 

παράσχει αυτό το αντίγραφο· 

Or. en 

 

Τροπολογία  319 

Ádám Kósa, Csaba Sógor, Andor Deli 

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 2 – παράγραφος 4 – στοιχείο ε 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

ε) υποχρέωση για τον οδηγό να τηρεί 

και να διαθέτει, όταν του ζητείται σε 

έλεγχο καθ’ οδόν, σε έντυπη ή 

ηλεκτρονική μορφή, αντίγραφο των 

δελτίων μισθοδοσίας των τελευταίων δύο 

μηνών· κατά τον έλεγχο καθ’ οδόν, ο 

ε) υποχρέωση για τον διαχειριστή 

μεταφορών ή άλλο(-ους) αρμόδιο(-ους) 

επικοινωνίας στο κράτος μέλος 

εγκατάστασης να διαθέτει σε 

ηλεκτρονική μορφή αντίγραφο των 

δελτίων μισθοδοσίας του οδηγού για τους 
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οδηγός επιτρέπεται να επικοινωνεί με τα 

κεντρικά γραφεία, τον διαχειριστή 

μεταφορών ή οποιοδήποτε άλλο άτομο ή 

οντότητα μπορεί να παράσχει αυτό το 

αντίγραφο· 

δύο προηγούμενους ημερολογιακούς 

μήνες εντός 14 ημερών από την υποβολή 

αιτήματος από τις αρμόδιες αρχές του 

κράτους μέλους υποδοχής· 

Or. en 

 

Τροπολογία  320 

Patrick Le Hyaric, Rina Ronja Kari, Paloma López Bermejo, Tania González Peñas, 

João Pimenta Lopes, Merja Kyllönen 

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 2 – παράγραφος 4 – στοιχείο στ 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

στ) υποχρέωση για τον οδικό 

μεταφορέα να παραδώσει, μετά την 

περίοδο της απόσπασης, σε έντυπη ή 

ηλεκτρονική μορφή, αντίγραφα των 

εγγράφων που αναφέρονται στα στοιχεία 

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

του κράτους μέλους υποδοχής εντός 

εύλογου χρονικού διαστήματος. 

στ) υποχρέωση για τον οδικό 

μεταφορέα να παραδώσει, μετά την 

περίοδο της απόσπασης, σε έντυπη ή 

ηλεκτρονική μορφή, αντίγραφα των 

εγγράφων που αναφέρονται στα στοιχεία 

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

του κράτους μέλους υποδοχής εντός πέντε 

ημερών από την αίτηση. 

Or. en 

 

Τροπολογία  321 

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

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 2 – παράγραφος 4 – στοιχείο στ 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

στ) υποχρέωση για τον οδικό 

μεταφορέα να παραδώσει, μετά την 

περίοδο της απόσπασης, σε έντυπη ή 

ηλεκτρονική μορφή, αντίγραφα των 

εγγράφων που αναφέρονται στα στοιχεία 

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

του κράτους μέλους υποδοχής εντός 

εύλογου χρονικού διαστήματος. 

στ) υποχρέωση για τον οδικό 

μεταφορέα να παραδώσει, μετά την 

περίοδο της απόσπασης, σε έντυπη ή 

ηλεκτρονική μορφή, αντίγραφα των 

εγγράφων που αναφέρονται στα στοιχεία 

β) και γ), κατόπιν αίτησης των αρχών του 

κράτους μέλους υποδοχής εντός ενός 

μηνός από την υποβολή της εν λόγω 

αίτησης. 
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Or. it 

 

Τροπολογία  322 

Karima Delli, Terry Reintke 

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 2 – παράγραφος 4 – στοιχείο στ 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

στ) υποχρέωση για τον οδικό 

μεταφορέα να παραδώσει, μετά την 

περίοδο της απόσπασης, σε έντυπη ή 

ηλεκτρονική μορφή, αντίγραφα των 

εγγράφων που αναφέρονται στα στοιχεία 

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

του κράτους μέλους υποδοχής εντός 

εύλογου χρονικού διαστήματος. 

στ) υποχρέωση για τον οδικό 

μεταφορέα να παραδώσει, μετά την 

περίοδο της απόσπασης, σε έντυπη ή 

ηλεκτρονική μορφή, αντίγραφα των 

εγγράφων που αναφέρονται στο παρόν 

άρθρο, κατόπιν αίτησης των αρχών του 

κράτους μέλους υποδοχής εντός δύο 

εβδομάδων από τη λήξη της απόσπασης. 

Or. en 

 

Τροπολογία  323 

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

Marek Plura 

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 2 – παράγραφος 4 – στοιχείο στ 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

στ) υποχρέωση για τον οδικό 

μεταφορέα να παραδώσει, μετά την 

περίοδο της απόσπασης, σε έντυπη ή 

ηλεκτρονική μορφή, αντίγραφα των 

εγγράφων που αναφέρονται στα στοιχεία 

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

του κράτους μέλους υποδοχής εντός 

εύλογου χρονικού διαστήματος. 

στ) υποχρέωση για τον οδικό 

μεταφορέα να παραδώσει, μετά την 

περίοδο της απόσπασης, σε έντυπη ή 

ηλεκτρονική μορφή, αντίγραφα των 

εγγράφων που αναφέρονται στα στοιχεία 

β) και γ), κατόπιν αίτησης των αρχών του 

κράτους μέλους υποδοχής εντός εύλογου 

χρονικού διαστήματος. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Δεν είναι δυνατός ο έλεγχος της σύμβασης εργασίας και των δελτίων μισθοδοσίας κατά τη 
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διάρκεια των οδικών ελέγχων. Αυτό θα πρέπει να γίνεται στο πλαίσιο ελέγχων στις 

εγκαταστάσεις. 

 

Τροπολογία  324 

Ádám Kósa, Csaba Sógor, Andor Deli 

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 2 – παράγραφος 4 – στοιχείο στ 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

στ) υποχρέωση για τον οδικό 

μεταφορέα να παραδώσει, μετά την 

περίοδο της απόσπασης, σε έντυπη ή 

ηλεκτρονική μορφή, αντίγραφα των 

εγγράφων που αναφέρονται στα στοιχεία 

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

του κράτους μέλους υποδοχής εντός 

εύλογου χρονικού διαστήματος. 

στ) υποχρέωση για τον οδικό 

μεταφορέα να παραδώσει, μετά την 

περίοδο της απόσπασης, σε έντυπη ή 

ηλεκτρονική μορφή, αντίγραφα των 

εγγράφων που αναφέρονται στα στοιχεία 

β) και γ), κατόπιν αίτησης των αρχών του 

κράτους μέλους υποδοχής εντός εύλογου 

χρονικού διαστήματος. 

Or. en 

 

Τροπολογία  325 

Joachim Schuster 

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 2 – παράγραφος 4 – στοιχείο στ 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

στ) υποχρέωση για τον οδικό 

μεταφορέα να παραδώσει, μετά την 

περίοδο της απόσπασης, σε έντυπη ή 

ηλεκτρονική μορφή, αντίγραφα των 

εγγράφων που αναφέρονται στα στοιχεία 

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

του κράτους μέλους υποδοχής εντός 

εύλογου χρονικού διαστήματος. 

στ) υποχρέωση για τον οδικό 

μεταφορέα να παραδώσει, μετά την 

περίοδο της απόσπασης, σε έντυπη ή 

ηλεκτρονική μορφή, αντίγραφα των 

εγγράφων που αναφέρονται στο στοιχείο 

β), κατόπιν αίτησης των αρχών του 

κράτους μέλους υποδοχής εντός 5 ημερών 

από την αίτηση. 

Or. en 

 

Τροπολογία  326 

Anthea McIntyre 
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Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 2 – παράγραφος 4 – στοιχείο στ 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

στ) υποχρέωση για τον οδικό 

μεταφορέα να παραδώσει, μετά την 

περίοδο της απόσπασης, σε έντυπη ή 

ηλεκτρονική μορφή, αντίγραφα των 

εγγράφων που αναφέρονται στα στοιχεία 

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

του κράτους μέλους υποδοχής εντός 

εύλογου χρονικού διαστήματος. 

στ) υποχρέωση για τον οδικό 

μεταφορέα να παραδώσει, μετά την 

περίοδο της απόσπασης, σε έντυπη ή 

ηλεκτρονική μορφή, αντίγραφα των 

εγγράφων που αναφέρονται στα στοιχεία 

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

του κράτους μέλους υποδοχής εντός 14 

ημερών. 

Or. en 

 

Τροπολογία  327 

Evelyn Regner, Ole Christensen, Siôn Simon, Rory Palmer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, 

Michael Detjen, Maria Arena, Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Guillaume Balas 

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 2 – παράγραφος 4 – στοιχείο στ 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

στ) υποχρέωση για τον οδικό 

μεταφορέα να παραδώσει, μετά την 

περίοδο της απόσπασης, σε έντυπη ή 

ηλεκτρονική μορφή, αντίγραφα των 

εγγράφων που αναφέρονται στα στοιχεία 

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

του κράτους μέλους υποδοχής εντός 

εύλογου χρονικού διαστήματος. 

στ) υποχρέωση για τον οδικό 

μεταφορέα να παραδώσει, μετά την 

περίοδο της απόσπασης, σε έντυπη ή 

ηλεκτρονική μορφή, αντίγραφα των 

εγγράφων που αναφέρονται στο στοιχείο 

β), κατόπιν αίτησης των αρχών του 

κράτους μέλους υποδοχής εντός πέντε 

ημερών από την αίτηση. 

Or. en 

 

Τροπολογία  328 

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

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 2 – παράγραφος 4 – στοιχείο στ α (νέο) 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 στ α) υποχρέωση για τον οδικό 

μεταφορέα να αποστείλει αντίγραφο 

εκκαθαριστικού σημειώματος αποδοχών 

για τον μήνα της απόσπασης εντός δύο 

μηνών από την ολοκλήρωσή της. Το εν 

λόγω έγγραφο πρέπει να διαβιβάζεται σε 

ηλεκτρονική μορφή μέσω του 

συστήματος πληροφόρησης για την 

εσωτερική αγορά (ΙΜΙ), το οποίο 

θεσπίστηκε με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 

1024/2012, σε μία από τις επίσημες 

γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης· 

Or. it 

 

Τροπολογία  329 

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

Marek Plura 

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 2 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1 α (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Κατά τον έλεγχο καθ’ οδόν, ο οδηγός 

επιτρέπεται να επικοινωνεί με τα 

κεντρικά γραφεία, τον διαχειριστή 

μεταφορών ή οποιοδήποτε άλλο άτομο ή 

οντότητα μπορεί να βοηθήσει στη 

διεξαγωγή του ελέγχου. Οι έλεγχοι της 

σύμβασης εργασίας ή αντίστοιχου 

εγγράφου κατά την έννοια του άρθρου 3 

της οδηγίας 91/533/ΕΟΚ του Συμβουλίου 

και/ή των δελτίων μισθοδοσίας 

εκτελούνται αποκλειστικά στις 

εγκαταστάσεις. 

Or. en 

 

Τροπολογία  330 

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

Άρθρο 2 – παράγραφος 4 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 4α. Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 9 

της οδηγίας 2014/67/ΕΕ, τα κράτη μέλη 

μπορούν να επιβάλουν μόνο τις 

παρακάτω διοικητικές απαιτήσεις και 

μέτρα ελέγχου: 

 α) υποχρέωση για τον οδηγό να τηρεί και 

να διαθέτει, όταν του ζητείται σε έλεγχο 

καθ’ οδόν, σε έντυπη ή ηλεκτρονική 

μορφή και αποδεικτικά στοιχεία της 

δραστηριότητας μεταφοράς που λαμβάνει 

χώρα στο κράτος μέλος υποδοχής, όπως 

ηλεκτρονική φορτωτική (e-CMR), ή τα 

αποδεικτικά στοιχεία που αναφέρονται 

στο άρθρο 8 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 

1072/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

και του Συμβουλίου. 

 β) υποχρέωση για τον οδηγό να τηρεί και 

να διαθέτει, όταν του ζητείται σε έλεγχο 

καθ’ οδόν, τις καταγραφές του 

ταχογράφου, και ιδίως τους κωδικούς 

χώρας των κρατών μελών από όπου 

πέρασε ο οδηγός κατά την εκτέλεση 

διεθνών οδικών μεταφορών ή 

ενδομεταφορών· 

 γ) σε περίπτωση αξιόπιστων ενδείξεων 

πιθανής παραβίασης της παρούσας 

οδηγίας, της οδηγίας 2006/22/ΕΚ και της 

οδηγίας 2014/67/ΕΕ, τα κράτη μέλη 

ζητούν εντός εύλογου χρονικού 

διαστήματος πληροφορίες από το κράτος 

μέλος εγκατάστασης που με τη σειρά του 

θα τις ζητήσει από τον μεταφορέα, μετά 

την περίοδο απόσπασης. Οι 

προαναφερθείσες πληροφορίες 

περιλαμβάνουν μόνο τα ακόλουθα 

στοιχεία: 

 - αποδεικτικά στοιχεία της 

δραστηριότητας μεταφοράς που λαμβάνει 

χώρα στο κράτος μέλος υποδοχής, όπως 

ηλεκτρονική φορτωτική (e-CMR) ή τα 

αποδεικτικά στοιχεία που αναφέρονται 

στο άρθρο 8 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
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1072/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

και του Συμβουλίου· 

 - τις καταγραφές του ταχογράφου, και 

ιδίως τους κωδικούς χώρας των κρατών 

μελών από όπου πέρασε ο οδηγός κατά 

την εκτέλεση διεθνών οδικών μεταφορών 

ή ενδομεταφορών· 

 - αντίγραφο της σύμβασης εργασίας ή 

αντίστοιχο έγγραφο, όπως πιστοποιητικό 

εργασίας κατά την έννοια του άρθρου 3 

της οδηγίας 91/533/ΕΟΚ του Συμβουλίου, 

διαθέσιμο σε μία από τις επίσημες 

γλώσσες της ΕΕ. 

Or. en 

 

Τροπολογία  331 

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

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 2 – παράγραφος 4 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 4α. Για τους σκοπούς της 

παραγράφου 4 στοιχείο στ α), η 

Επιτροπή, μέσω εκτελεστικών πράξεων, 

θεσπίζει ένα κοινό υπόδειγμα 

εκκαθαριστικού σημειώματος αποδοχών 

για τους οδηγούς που εκτελούν μεταφορές 

σε καθεστώς απόσπασης. Το εν λόγω 

εκκαθαριστικό σημείωμα αποδοχών 

περιλαμβάνει τουλάχιστον τις ακόλουθες 

πληροφορίες: 

 α) αριθμός ωρών εργασίας του οδηγού σε 

συγκεκριμένο μήνα, κατανεμημένες ανά 

κράτος μέλος· 

 β) κατώτατη ωριαία ή ημερήσια 

αντιμισθία για κάθε κράτος μέλος στο 

οποίο εργάστηκε ο οδηγός τον 

συγκεκριμένο μήνα. 

 Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις 

εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία 

εξέτασης που προβλέπεται στο άρθρο 2α 



 

PE616.903v01-00 98/117 AM\1144782EL.docx 

EL 

παράγραφος 2. 

 Η χρήση του εν λόγω εκκαθαριστικού 

σημειώματος αποδοχών δεν θίγει την 

εθνική νομοθεσία σχετικά με τις 

αποδοχές. 

Or. it 

 

Τροπολογία  332 

Karima Delli, Terry Reintke 

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 2 – παράγραφος 4 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 4α. Προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι 

όλοι οι κανόνες της ΕΕ που αφορούν τους 

μετακινούμενους εργαζόμενους 

εφαρμόζονται κατά τρόπο δίκαιο, απλό 

και αποτελεσματικό, μια Ευρωπαϊκή 

Αρχή Εργασίας είναι υπεύθυνη για τον 

έλεγχο και την επιβολή των κανόνων. 

 Παρέχει επιχειρησιακή και νομική 

στήριξη στα κράτη μέλη, στους 

κοινωνικούς εταίρους και τους 

εργαζόμενους ώστε να επιβάλλεται η 

κοινωνική νομοθεσία και αναλαμβάνει τη 

διενέργεια επιθεωρήσεων σε ολόκληρη 

την Ένωση. 

 Η Ευρωπαϊκή Αρχή Εργασίας είναι 

αρμόδια για την παρακολούθηση και την 

πρόσβαση στα δεδομένα που περιέχονται 

στα εθνικά ηλεκτρονικά μητρώα. 

Or. en 

 

Τροπολογία  333 

Patrick Le Hyaric, Rina Ronja Kari, Paloma López Bermejo, Tania González Peñas, 

João Pimenta Lopes, Merja Kyllönen 

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 2 – παράγραφος 4 α (νέα) 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 4α. Τα αποδεικτικά στοιχεία που 

αναφέρονται στο άρθρο 2 παράγραφος 4 

στοιχεία α), β) και γ) φυλάσσονται επί του 

οχήματος και υποβάλλονται στους 

αρμόδιους για τον έλεγχο υπαλλήλους του 

κράτους μέλους υποδοχής του 

αποσπασμένου οδηγού κατά τη διάρκεια 

του καθ’ οδόν ελέγχου. 

Or. en 

 

Τροπολογία  334 

Evelyn Regner, Ole Christensen, Siôn Simon, Guillaume Balas, Rory Palmer, Claudiu 

Ciprian Tănăsescu, Michael Detjen, Maria Arena, Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto 

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 2 – παράγραφος 4 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 4α. Τα αποδεικτικά στοιχεία που 

αναφέρονται στο άρθρο 2 παράγραφος 4 

στοιχεία α), β) και στ) φυλάσσονται επί 

του οχήματος και υποβάλλονται στους 

αρμόδιους για τον έλεγχο υπαλλήλους του 

κράτους μέλους υποδοχής σε περίπτωση 

καθ’ οδόν ελέγχου. 

Or. en 

 

Τροπολογία  335 

Patrick Le Hyaric, Rina Ronja Kari, Paloma López Bermejo, Tania González Peñas, 

João Pimenta Lopes, Merja Kyllönen 

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 2 – παράγραφος 4 β (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 4β. Προκειμένου να αποδειχθεί η 

συμμόρφωση με τις διατάξεις της 

οδηγίας 96/71/ΕΚ και, κατά συνέπεια, της 
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νομικής πράξης με την οποία 

τροποποιείται η οδηγία αυτή, καθώς και 

με τις διατάξεις της οδηγίας 2014/67/ΕΕ, 

κατά τους καθ’ οδόν ελέγχους οι αρμόδιες 

αρχές του κράτους μέλους απόσπασης 

επαληθεύουν τα ακόλουθα: 

 α) τα δεδομένα του ταχογράφου της 

τρέχουσας ημέρας, καθώς και εκείνα των 

προηγούμενων 56 ημερών· 

 β) τις ηλεκτρονικές φορτωτικές της 

τρέχουσας ημέρας, καθώς και των 

προηγούμενων 5-6 ημερών· 

 γ) τα έγγραφα που αναφέρονται στο 

άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχεία α), β) και 

γ). 

 Οι αρχές που διενεργούν τους καθ’ οδόν 

ελέγχους διαβιβάζουν όλες τις 

πληροφορίες που αναφέρονται στην 

παραπάνω παράγραφο στις αρμόδιες 

αρχές του κράτους μέλους απόσπασης, 

για αξιολόγηση της συμμόρφωσης με τις 

νομικές πράξεις που αναφέρονται στην 

παραπάνω παράγραφο. 

 Για τη διευκόλυνση της εφαρμογής της 

παρούσας οδηγίας, οι αρμόδιες αρχές των 

κρατών μελών συνεργάζονται μεταξύ 

τους παρέχοντας αμοιβαία βοήθεια και 

όλες τις συναφείς πληροφορίες, στο 

πλαίσιο των όρων που προβλέπονται στην 

οδηγία 2014/67/ΕΕ και στον κανονισμό 

(ΕΚ) αριθ. 1071/2009. 

 Προκειμένου να αυξηθεί η 

αποτελεσματικότητα της διασυνοριακής 

επιβολής και των στοχευμένων ελέγχων, 

τα κράτη μέλη παρέχουν πρόσβαση σε 

πραγματικό χρόνο σε όλες τις σχετικές 

εξουσιοδοτημένες αρχές ελέγχου στο 

Σύστημα Πληροφόρησης για την 

εσωτερική αγορά (IMI), που θεσπίστηκε 

με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1024/2012, 

στα εθνικά ηλεκτρονικά μητρώα που 

θεσπίστηκαν με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 

1071/2009, στη δήλωση απόσπασης που 

αναφέρεται στο άρθρο 2 παράγραφος 4 

της παρούσας οδηγίας και σε τυχόν άλλες 

συναφείς βάσεις δεδομένων. 
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Or. en 

Αιτιολόγηση 

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

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

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

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

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

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

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

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

nature of the sector. 

 

Τροπολογία  336 

Karima Delli, Terry Reintke 

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 2 – παράγραφος 4 β (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 4β. Προκειμένου να εξασφαλιστεί 

μεγαλύτερη διαφάνεια, πρέπει να 

δημοσιοποιηθεί ενωσιακός κατάλογος 

των οδικών μεταφορέων που δεν πληρούν 

τις σχετικές νομικές απαιτήσεις. Αυτός ο 

ενωσιακός κατάλογος θα βασίζεται σε 

κοινά κριτήρια που θα θεσπιστούν σε 

ενωσιακό επίπεδο και θα αναθεωρείται 

ετησίως από την Ευρωπαϊκή Αρχή 

Εργασίας. Οι οδικοί μεταφορείς που 

αναγράφονται στον ενωσιακό κατάλογο 

αποκλείονται από την εκτέλεση 

μεταφορών. Οι απαγορεύσεις εκτέλεσης 

μεταφορών που περιλαμβάνονται στον 

ενωσιακό κατάλογο ισχύουν στο σύνολο 

της επικράτειας των κρατών μελών. Σε 

εξαιρετικές περιπτώσεις, τα κράτη μέλη 

έχουν τη δυνατότητα να λαμβάνουν 

μονομερή μέτρα. Σε περίπτωση έκτακτης 

ανάγκης και όταν προκύψει απρόβλεπτο 

πρόβλημα που άπτεται της ασφάλειας, τα 

κράτη μέλη έχουν τη δυνατότητα να 

εκδίδουν αμέσως εντολή απαγόρευσης 

εκτέλεσης μεταφορών για την επικράτειά 
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τους. 

Or. en 

 

Τροπολογία  337 

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

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 2 – παράγραφος 4 β (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 4β. Οι αρμόδιες ελεγκτικές αρχές 

εξακριβώνουν ότι υπάρχει συμφωνία 

μεταξύ των στοιχείων που διαβιβάζονται 

μέσω του συστήματος πληροφόρησης για 

την εσωτερική αγορά (ΙΜΙ), το οποίο 

θεσπίστηκε με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 

1024/2012, και εκείνων που 

διαβιβάζονται από τους ευφυείς 

ταχογράφους στη δικτυακή πύλη, όπως 

ορίζεται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 

165/2014. 

Or. it 

 

Τροπολογία  338 

Patrick Le Hyaric, Paloma López Bermejo, João Pimenta Lopes 

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 2 – παράγραφος 5 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

5. Για τους σκοπούς της 

παραγράφου 4 στοιχείο α), ο οδικός 

μεταφορέας μπορεί να παράσχει δήλωση 

απόσπασης που να καλύπτει περίοδο έξι 

μηνών το μέγιστο. 

διαγράφεται 

Or. en 
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Αιτιολόγηση 

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

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

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

του νόμου δεν μπορούν να προβούν σε εκτίμηση του γνήσιου χαρακτήρα της απόσπασης. 

Αντιθέτως, δήλωση απόσπασης ανά οδηγό και ανά περίπτωση απόσπασης παρέχει έναν γνήσιο 

και εφαρμόσιμο δεσμό μεταξύ μιας δραστηριότητας μεταφορών αφενός και του οδηγού και του 

οχήματος που συμμετέχουν σε αυτήν αφετέρου. Μόνον έτσι μπορούν να αποκλεισθούν 

δυνητικές παραβιάσεις. 

 

Τροπολογία  339 

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

Marek Plura 

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 2 – παράγραφος 5 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

5. Για τους σκοπούς της 

παραγράφου 4 στοιχείο α), ο οδικός 

μεταφορέας μπορεί να παράσχει δήλωση 

απόσπασης που να καλύπτει περίοδο έξι 

μηνών το μέγιστο. 

διαγράφεται 

Or. en 

 

Τροπολογία  340 

Danuta Jazłowiecka 

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 2 – παράγραφος 5 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

5. Για τους σκοπούς της 

παραγράφου 4 στοιχείο α), ο οδικός 

μεταφορέας μπορεί να παράσχει δήλωση 

απόσπασης που να καλύπτει περίοδο έξι 

μηνών το μέγιστο. 

5. Κατά τον έλεγχο καθ’ οδόν, ο 

οδηγός επιτρέπεται να επικοινωνεί με τα 

κεντρικά γραφεία, τον διαχειριστή 

μεταφορών ή οποιοδήποτε άλλο άτομο ή 

οντότητα μπορεί να βοηθήσει κατά τη 

διεξαγωγή του ελέγχου. 

 Οι έλεγχοι της σύμβασης εργασίας ή 

αντίστοιχου εγγράφου κατά την έννοια 

του άρθρου 3 της οδηγίας 91/533/ΕΟΚ 
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του Συμβουλίου και/ή των δελτίων 

μισθοδοσίας εκτελούνται αποκλειστικά 

στις εγκαταστάσεις. Τα κράτη μέλη 

προχωρούν σύμφωνα με τις διαδικασίες 

που προβλέπονται στα άρθρα 6, 7 και 8 

της οδηγίας 2014/67/ΕΕ. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Δεν είναι δυνατός ο αποτελεσματικός έλεγχος της σύμβασης εργασίας και των δελτίων 

μισθοδοσίας κατά τη διάρκεια των οδικών ελέγχων. Τα έγγραφα αυτά θα πρέπει να ελέγχονται 

στις εγκαταστάσεις. Αυτό μπορεί να γίνει εύκολα ενισχύοντας τη συνεργασία μεταξύ των 

αρμόδιων αρχών μέσω του συστήματος IMI. Η όλη διαδικασία προβλέπεται στην οδηγία 

εφαρμογής 2014/67/ΕΕ. 

 

Τροπολογία  341 

Evelyn Regner, Ole Christensen, Siôn Simon, Guillaume Balas, Rory Palmer, Claudiu 

Ciprian Tănăsescu, Michael Detjen, Maria Arena, Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto 

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 2 – παράγραφος 5 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

5. Για τους σκοπούς της 

παραγράφου 4 στοιχείο α), ο οδικός 

μεταφορέας μπορεί να παράσχει δήλωση 

απόσπασης που να καλύπτει περίοδο έξι 

μηνών το μέγιστο. 

5. Προκειμένου να αποδειχθεί η 

συμμόρφωση με τις διατάξεις της 

οδηγίας 96/71/ΕΚ και της οδηγίας 

2014/67/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 

αναφορικά με τις διοικητικές απαιτήσεις 

και τα μέτρα ελέγχου για την απόσπαση 

των εργαζομένων, οι αρμόδιες αρχές του 

κράτους μέλους υποδοχής επαληθεύουν 

τα ακόλουθα κατά τη διάρκεια καθ’ οδόν 

ελέγχων: 

Or. en 

 

Τροπολογία  342 

Joachim Schuster 
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Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 2 – παράγραφος 5 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

5. Για τους σκοπούς της 

παραγράφου 4 στοιχείο α), ο οδικός 

μεταφορέας μπορεί να παράσχει δήλωση 

απόσπασης που να καλύπτει περίοδο έξι 

μηνών το μέγιστο. 

5. Τα αποδεικτικά στοιχεία που 

αναφέρονται στο άρθρο 2 παράγραφος 4 

στοιχεία α), β)και γ) φυλάσσονται επί του 

οχήματος και υποβάλλονται στους 

αρμόδιους για τον έλεγχο υπαλλήλους του 

κράτους μέλους υποδοχής του 

αποσπασμένου εργαζομένου κατά τη 

διάρκεια του καθ’ οδόν ελέγχου. 

Or. en 

 

Τροπολογία  343 

Krzysztof Hetman, Marek Plura, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Agnieszka 

Kozłowska-Rajewicz 

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 2 – παράγραφος 5 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

5. Για τους σκοπούς της 

παραγράφου 4 στοιχείο α), ο οδικός 

μεταφορέας μπορεί να παράσχει δήλωση 

απόσπασης που να καλύπτει περίοδο έξι 

μηνών το μέγιστο. 

5. Έως ... [δύο έτη από την 

ημερομηνία έναρξης ισχύος της 

παρούσας οδηγίας], η Επιτροπή 

καταρτίζει το τυποποιημένο έντυπο της 

απλής δήλωσης που περιλαμβάνει μόνο 

τις πληροφορίες που προσδιορίζονται 

στην παράγραφο 4 στοιχείο α) σημεία i) 

έως vi). 

Or. en 

 

Τροπολογία  344 

Evelyn Regner, Ole Christensen, Siôn Simon, Guillaume Balas, Rory Palmer, Claudiu 

Ciprian Tănăsescu, Michael Detjen, Maria Arena, Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto 

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 2 – παράγραφος 5 – στοιχείο α (νέο) 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 α) τα δεδομένα του ταχογράφου της 

τρέχουσας ημέρας, καθώς και εκείνα των 

προηγούμενων 56 ημερών· 

Or. en 

 

Τροπολογία  345 

Evelyn Regner, Ole Christensen, Siôn Simon, Guillaume Balas, Rory Palmer, Claudiu 

Ciprian Tănăsescu, Michael Detjen, Maria Arena, Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto 

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 2 – παράγραφος 5 – στοιχείο β (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 β) τις ηλεκτρονικές φορτωτικές της 

τρέχουσας ημέρας, καθώς και των 

προηγούμενων 56 ημερών· 

Or. en 

 

Τροπολογία  346 

Evelyn Regner, Ole Christensen, Siôn Simon, Guillaume Balas, Rory Palmer, Claudiu 

Ciprian Tănăsescu, Michael Detjen, Maria Arena, Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto 

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 2 – παράγραφος 5 – στοιχείο γ (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 γ) τα έγγραφα που αναφέρονται στο 

άρθρο 2 παράγραφος 4 στοιχεία α), β) και 

στ)· 

Or. en 

 

Τροπολογία  347 

Evelyn Regner, Ole Christensen, Siôn Simon, Guillaume Balas, Rory Palmer, Claudiu 

Ciprian Tănăsescu, Michael Detjen, Maria Arena, Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto 
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 EL 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 2 – παράγραφος 5 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 5α. Οι αρχές που διενεργούν τους καθ’ 

οδόν ελέγχους διαβιβάζουν όλες τις 

πληροφορίες που αναφέρονται στο άρθρο 

2 παράγραφος 5 στοιχεία α), β) και γ) στις 

αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους 

υποδοχής, για αξιολόγηση της 

συμμόρφωσης με τις νομικές πράξεις που 

αναφέρονται στην παράγραφο 5. 

Or. en 

 

Τροπολογία  348 

Joachim Schuster 

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 2 – παράγραφος 5 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 5α. Ο ευφυής ταχογράφος, τα 

δεδομένα του οποίου θα καταδεικνύουν 

τη θέση των οδηγών κατά τη διάρκεια 

μιας περιόδου 56 ημερών, θα εισαχθεί σε 

όλα τα οχήματα που μετέχουν σε διεθνείς 

μεταφορές και ενδομεταφορές το 

αργότερο την 31η Δεκεμβρίου 2021. 

Or. en 

 

Τροπολογία  349 

Joachim Schuster 

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 2 – παράγραφος 5 β (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 5β. Προκειμένου να αποδειχθεί η 

συμμόρφωση με τις διατάξεις της 

οδηγίας 96/71/ΕΚ και της οδηγίας 
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2014/67/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 

αναφορικά με τις διοικητικές απαιτήσεις 

και τα μέτρα ελέγχου για την απόσπαση 

των εργαζομένων, οι αρμόδιες αρχές του 

κράτους μέλους υποδοχής επαληθεύουν 

τα ακόλουθα σε περίπτωση καθ’ οδόν 

ελέγχων: 

 α. τα δεδομένα του ταχογράφου της 

τρέχουσας ημέρας, καθώς και εκείνα των 

προηγούμενων 56 ημερών· 

 β. τις ηλεκτρονικές φορτωτικές της 

τρέχουσας ημέρας, καθώς και των 

προηγούμενων 56 ημερών· 

 γ. τα έγγραφα που αναφέρονται στο 

άρθρο 2 παράγραφος 4 στοιχεία α), β) και 

στ)· 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Για τεχνικούς λόγους δεν είναι δυνατό να δημιουργηθούν στοιχεία σε κατώτερο επίπεδο. 

 

Τροπολογία  350 

Evelyn Regner, Ole Christensen, Siôn Simon, Guillaume Balas, Rory Palmer, Claudiu 

Ciprian Tănăsescu, Michael Detjen, Maria Arena, Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto 

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 2 – παράγραφος 5 β (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 5β. Οι αρμόδιες αρχές των κρατών 

μελών συνεργάζονται στενά μεταξύ τους 

και παρέχουν αμοιβαία βοήθεια και όλες 

τις συναφείς πληροφορίες, στο πλαίσιο 

των όρων που προβλέπονται στην οδηγία 

2014/67/ΕΕ και στον κανονισμό (ΕΚ) 

αριθ. 1071/2009. 

Or. en 
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Τροπολογία  351 

Evelyn Regner, Ole Christensen, Siôn Simon, Guillaume Balas, Rory Palmer, Claudiu 

Ciprian Tănăsescu, Michael Detjen, Maria Arena, Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto 

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 2 – παράγραφος 5 γ (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 5γ. Προκειμένου να αυξηθεί η 

αποτελεσματικότητα της διασυνοριακής 

επιβολής και των στοχευμένων ελέγχων, 

τα κράτη μέλη παρέχουν πρόσβαση σε 

πραγματικό χρόνο σε όλες τις αρμόδιες 

αρχές στο Σύστημα Πληροφόρησης για 

την εσωτερική αγορά (IMI) που 

θεσπίστηκε με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 

1024/2012, στα εθνικά ηλεκτρονικά 

μητρώα που θεσπίστηκαν με τον 

κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1071/2009, στη 

δήλωση απόσπασης και σε τυχόν άλλες 

συναφείς βάσεις δεδομένων. 

Or. en 

 

Τροπολογία  352 

Joachim Schuster 

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 2 – παράγραφος 5 γ (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 5γ. Οι αρχές που διενεργούν τους καθ’ 

οδόν ελέγχους διαβιβάζουν όλες τις 

πληροφορίες που αναφέρονται στην 

παράγραφο 7 στοιχεία α), β) και γ) στις 

αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους 

υποδοχής, για αξιολόγηση της 

συμμόρφωσης με τις νομικές πράξεις που 

αναφέρονται στο άρθρο 5. 

Or. en 
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Τροπολογία  353 

Joachim Schuster 

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 2 – παράγραφος 5 δ (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 5δ. Οι αρμόδιες αρχές των κρατών 

μελών συνεργάζονται στενά μεταξύ τους 

και παρέχουν αμοιβαία βοήθεια και όλες 

τις συναφείς πληροφορίες, στο πλαίσιο 

των όρων που προβλέπονται στην οδηγία 

2014/67/ΕΕ και στον κανονισμό (ΕΚ) 

αριθ. 1071/2009. 

Or. en 

 

Τροπολογία  354 

Joachim Schuster 

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 2 – παράγραφος 5 ε (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 5ε. Προκειμένου να αυξηθεί η 

αποτελεσματικότητα της διασυνοριακής 

επιβολής και των στοχευμένων ελέγχων, 

τα κράτη μέλη παρέχουν πρόσβαση σε 

πραγματικό χρόνο σε όλες τις αρμόδιες 

αρχές στο Σύστημα Πληροφόρησης για 

την εσωτερική αγορά (IMI) που 

θεσπίστηκε με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 

1024/2012, στα εθνικά ηλεκτρονικά 

μητρώα που θεσπίστηκαν με τον 

κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1071/2009, στη 

δήλωση απόσπασης και σε τυχόν άλλες 

συναφείς βάσεις δεδομένων. 

Or. en 

 

Τροπολογία  355 

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

Άρθρο 2 α (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Άρθρο 2α 

 Διαδικασία επιτροπής 

 1. Η Επιτροπή επικουρείται από την 

επιτροπή που έχει συσταθεί βάσει του 

άρθρου 42 παράγραφος 1 του 

κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 165/2014. 

Πρόκειται για επιτροπή κατά την έννοια 

του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011. 

 2. Στις περιπτώσεις που γίνεται μνεία της 

παρούσας παραγράφου, εφαρμόζεται το 

άρθρο 5 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 

182/2011. 

Or. it 

Τροπολογία  356 

Michael Detjen 

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 2 α (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Άρθρο 2α 

 Τα κράτη μέλη εφαρμόζουν τις οδηγίες 

96/71/ΕΚ και 2014/67/ΕΕ για ολόκληρη 

την περίοδο απόσπασης στο έδαφός τους 

για οδηγούς στον τομέα των οδικών 

μεταφορών που απασχολούνται σε 

επιχειρήσεις που αναφέρονται στο άρθρο 

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

κατά την εκτέλεση διαμετακόμισης· 

Or. en 

 

Τροπολογία  357 

Dominique Martin, Joëlle Mélin 
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Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Η Επιτροπή αξιολογεί την 

εφαρμογή της παρούσας οδηγίας, ιδίως τις 

επιπτώσεις του άρθρου 2, έως [3 έτη μετά 

την ημερομηνία μεταφοράς της παρούσας 

οδηγίας], και υποβάλλει έκθεση στο 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο 

σχετικά με την εφαρμογή της παρούσας 

οδηγίας. Η έκθεση της Επιτροπής 

συνοδεύεται, ενδεχομένως, από 

νομοθετική πρόταση. 

1. Η Επιτροπή αξιολογεί την 

εφαρμογή της παρούσας οδηγίας, ιδίως τις 

επιπτώσεις του άρθρου 2 στην 

απασχόληση και στις αμοιβές που 

λαμβάνουν οι οδηγοί στα κράτη μέλη, έως 

[3 έτη μετά την ημερομηνία μεταφοράς της 

παρούσας οδηγίας], και υποβάλλει έκθεση 

στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 

Συμβούλιο σχετικά με την εφαρμογή της 

παρούσας οδηγίας. Η έκθεση της 

Επιτροπής συνοδεύεται, ενδεχομένως, από 

νομοθετική πρόταση. 

Or. fr 

 

Τροπολογία  358 

Georgi Pirinski 

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Τα κράτη μέλη θεσπίζουν και 

δημοσιεύουν, το αργότερο την/στις […] 

[Η προθεσμία για τη μεταφορά θα είναι η 

μικρότερη δυνατή και, γενικά, δεν θα 

υπερβαίνει τα δύο έτη] τις αναγκαίες 

νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές 

διατάξεις για να συμμορφωθούν προς την 

παρούσα οδηγία. Ανακοινώνουν αμέσως 

στην Επιτροπή το κείμενο των εν λόγω 

διατάξεων. 

Τα κράτη μέλη θεσπίζουν και 

δημοσιεύουν, το αργότερο δύο έτη από 

την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας, 
τις αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές 

και διοικητικές διατάξεις για να 

συμμορφωθούν προς την παρούσα οδηγία. 

Ανακοινώνουν αμέσως στην Επιτροπή το 

κείμενο των εν λόγω διατάξεων. 

Or. en 

 

Τροπολογία  359 

Ádám Kósa, Csaba Sógor, Andor Deli 
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Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Τα κράτη μέλη θεσπίζουν και 

δημοσιεύουν, το αργότερο την/στις […] 

[Η προθεσμία για τη μεταφορά θα είναι η 

μικρότερη δυνατή και, γενικά, δεν θα 

υπερβαίνει τα δύο έτη] τις αναγκαίες 

νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές 

διατάξεις για να συμμορφωθούν προς την 

παρούσα οδηγία. Ανακοινώνουν αμέσως 

στην Επιτροπή το κείμενο των εν λόγω 

διατάξεων. 

Τα κράτη μέλη θεσπίζουν και δημοσιεύουν 

σε τρία έτη από την έναρξη ισχύος της 

παρούσας οδηγίας, τις αναγκαίες 

νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές 

διατάξεις για να συμμορφωθούν προς την 

παρούσα οδηγία. Ανακοινώνουν αμέσως 

στην Επιτροπή το κείμενο των εν λόγω 

διατάξεων. 

Or. en 

 

Τροπολογία  360 

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

Proust, Renaud Muselier 

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Τα κράτη μέλη θεσπίζουν και 

δημοσιεύουν, το αργότερο την/στις […] 

[Η προθεσμία για τη μεταφορά θα είναι η 

μικρότερη δυνατή και, γενικά, δεν θα 

υπερβαίνει τα δύο έτη] τις αναγκαίες 

νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές 

διατάξεις για να συμμορφωθούν προς την 

παρούσα οδηγία. Ανακοινώνουν αμέσως 

στην Επιτροπή το κείμενο των εν λόγω 

διατάξεων. 

Τα κράτη μέλη θεσπίζουν και δημοσιεύουν 

τις αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές 

και διοικητικές διατάξεις για να 

συμμορφωθούν προς την παρούσα οδηγία 

εντός των προθεσμιών που ορίζονται στο 

άρθρο 2 της νομοθετικής πράξης που 

τροποποιεί την οδηγία 96/71/ΕΚ. 

Ανακοινώνουν αμέσως στην Επιτροπή το 

κείμενο των εν λόγω διατάξεων. 

Or. fr 

Αιτιολόγηση 

Έχει ουσιώδη σημασία να γίνουν ταυτόχρονα η μεταφορά και η εφαρμογή της γενικής και της 

ειδικής νομοθεσίας του τομέα οδικών μεταφορών, ώστε να μην υπάρξει άνιση μεταχείριση των 

αποσπασμένων οδηγών φορτηγών έναντι των λοιπών αποσπασμένων εργαζομένων. 
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Τροπολογία  361 

Robert Rochefort 

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Τα κράτη μέλη θεσπίζουν και 

δημοσιεύουν, το αργότερο την/στις […] 

[Η προθεσμία για τη μεταφορά θα είναι η 

μικρότερη δυνατή και, γενικά, δεν θα 

υπερβαίνει τα δύο έτη] τις αναγκαίες 

νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές 

διατάξεις για να συμμορφωθούν προς την 

παρούσα οδηγία. Ανακοινώνουν αμέσως 

στην Επιτροπή το κείμενο των εν λόγω 

διατάξεων. 

Τα κράτη μέλη θεσπίζουν και δημοσιεύουν 

τις αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές 

και διοικητικές διατάξεις για να 

συμμορφωθούν προς την παρούσα οδηγία 

εντός των προθεσμιών που ορίζονται στο 

άρθρο 2 της νομοθετικής πράξης που 

τροποποιεί την οδηγία 96/71/ΕΚ. 

Ανακοινώνουν αμέσως στην Επιτροπή το 

κείμενο των εν λόγω διατάξεων. 

Or. fr 

Τροπολογία  362 

Ádám Kósa, Csaba Sógor, Andor Deli 

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Εφαρμόζουν τις διατάξεις αυτές από […]. Εφαρμόζουν τις διατάξεις αυτές από ... 

[ημερομηνία εφαρμογής COD 2016/0070 

-αναθεωρημένη οδηγία για την απόσπαση 

των εργαζομένων]. 

Or. en 

 

Τροπολογία  363 

Danuta Jazłowiecka 

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Εφαρμόζουν τις διατάξεις αυτές από […]. Εφαρμόζουν τις διατάξεις αυτές από ... 

[ημερομηνία εφαρμογής COD 2016/007 -

αναθεωρημένη οδηγία για την απόσπαση 

των εργαζομένων]. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Ο lex specialis δεν μπορεί να εφαρμοστεί πριν από την έναρξη ισχύος της αναθεωρημένης 

οδηγίας για την απόσπαση των εργαζομένων όσον αφορά άλλους τομείς. Οι μεταφορείς θα 

χρειαστούν επίσης αρκετό χρόνο για να προσαρμοστούν στη νέα νομική κατάσταση. 

 

Τροπολογία  364 

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

Marek Plura 

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Εφαρμόζουν τις διατάξεις αυτές από […]. Εφαρμόζουν τις διατάξεις αυτές από ... 

[ημερομηνία εφαρμογής COD 2016/007 -

αναθεωρημένη οδηγία για την απόσπαση 

των εργαζομένων]. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Ο lex specialis θα πρέπει να εφαρμοστεί παράλληλα με την έναρξη ισχύος των αναθεωρημένων 

κανόνων περί απόσπασης σε άλλους τομείς. Η ημερομηνία θα προσδιοριστεί μόλις εγκριθούν οι 

αναθεωρημένοι κανόνες περί απόσπασης. 

 

Τροπολογία  365 

Karima Delli, Terry Reintke 

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 α (νέο) 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Μέχρι την ημερομηνία που αναφέρεται 

στο δεύτερο εδάφιο, οι οδηγίες 

2003/88/ΕΚ, 96/71/ΕΚ και 2014/67/ΕΚ 

παραμείνουν εφαρμοστέες στο σύνολό 

τους. 

Or. en 

 

Τροπολογία  366 

Ádám Kósa, Csaba Sógor, Andor Deli 

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 4 – παράγραφος 1 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 1α. Ο μεταφορικός τομέας εξαιρείται, 

λόγω των αναγνωρισμένων 

χαρακτηριστικών του που περιλαμβάνουν 

υψηλό βαθμό κινητικότητας, από τα 

μέτρα που απορρέουν από τη νομοθετική 

πράξη με την οποία τροποποιείται η 

οδηγία 96/71/ΕΚ. 

Or. en 

 

Τροπολογία  367 

Danuta Jazłowiecka 

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 4 – παράγραφος 2 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 2α. Η Επιτροπή αναπτύσσει, μέσω 

εκτελεστικών πράξεων, ως την ... [δύο 

έτη μετά την ημερομηνία έναρξης ισχύος 

της παρούσας οδηγίας], τη δημόσια 

διεπαφή του συστήματος IMI που 

απευθύνεται στους οδικούς μεταφορείς 

και καταρτίζει το τυποποιημένο έγγραφο 

της δήλωσης. 
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Or. en 

 


