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Πρόταση οδηγίας (COM(2017)0278 – C8-0170/2017 – 2017/0121(COD))

_____________________________________________________________

Τροπολογία 1

Πρόταση οδηγίας
Tίτλος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Πρόταση Πρόταση

ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ 
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ 
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

για την τροποποίηση της οδηγίας 
2006/22/ΕΚ όσον αφορά τις απαιτήσεις 
επιβολής και τη θέσπιση ειδικών κανόνων 
σχετικά με την οδηγία 96/71/ΕΚ και την 
οδηγία 2014/67/ΕΕ για την απόσπαση
οδηγών στον τομέα των οδικών 
μεταφορών

για την τροποποίηση της οδηγίας 
2006/22/ΕΚ όσον αφορά τις απαιτήσεις 
επιβολής και τη θέσπιση ειδικών κανόνων 
σχετικά με την οδηγία 96/71/ΕΚ και την 
οδηγία 2014/67/ΕΕ για την απόσπαση 
οδηγών στον τομέα των οδικών 
μεταφορών και για την τροποποίηση του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1024/2012 σχετικά 
με τη διοικητική συνεργασία μέσω του 
Συστήματος Πληροφόρησης για την 
εσωτερική αγορά («κανονισμός ΙΜΙ»)

Τροπολογία 2

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη -1 (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία
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(-1) Δεδομένου του υψηλού βαθμού 
κινητικότητας του εργατικού δυναμικού 
στον τομέα των οδικών μεταφορών, 
απαιτούνται ειδικοί τομεακοί κανόνες για 
να διασφαλιστεί η ισορροπία μεταξύ της 
ελευθερίας των μεταφορέων για παροχή 
διασυνοριακών υπηρεσιών, της 
ελεύθερης κυκλοφορίας των 
εμπορευμάτων και της κοινωνικής 
προστασίας των οδηγών. Κατά συνέπεια, 
σκοπός της παρούσας οδηγίας είναι να 
προσφέρει ασφάλεια δικαίου και 
σαφήνεια, να συμβάλει στην εναρμόνιση 
και την προώθηση της επιβολής, καθώς 
και στην καταπολέμηση παράνομων 
πρακτικών, και να οδηγήσει στη μείωση 
του διοικητικού φόρτου.

Τροπολογία 3

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) Προκειμένου να δημιουργηθεί 
ασφαλής, αποδοτικός και κοινωνικά 
υπεύθυνος τομέας οδικών μεταφορών, 
είναι απαραίτητο να εξασφαλιστούν, 
αφενός, κατάλληλες συνθήκες εργασίας 
και κοινωνική προστασία για τους οδηγούς 
και, αφετέρου, κατάλληλοι 
επιχειρηματικοί όροι και δίκαιοι όροι 
ανταγωνισμού για τους μεταφορείς.

(1) Προκειμένου να δημιουργηθεί 
ασφαλής, αποδοτικός και κοινωνικά 
υπεύθυνος τομέας οδικών μεταφορών, 
είναι απαραίτητο να εξασφαλιστούν η 
ελεύθερη κυκλοφορία των εμπορευμάτων 
και η ελευθερία παροχής υπηρεσιών,
κατάλληλες συνθήκες εργασίας και 
κοινωνική προστασία για τους οδηγούς και 
να παρέχεται κατάλληλο επιχειρηματικό 
και ανταγωνιστικό περιβάλλον για τους 
μεταφορείς, με παράλληλο σεβασμό των 
θεμελιωδών ελευθεριών, της ελεύθερης 
κυκλοφορίας των εμπορευμάτων και της 
ελευθερίας παροχής υπηρεσιών όπως 
ειδικότερα κατοχυρώνονται στις 
Συνθήκες.

Τροπολογία 4

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 1 α (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1α) Οι εθνικοί κανόνες που 
εφαρμόζονται στις οδικές μεταφορές 
πρέπει να είναι αναλογικοί και 
αιτιολογημένοι και δεν πρέπει να 
παρεμποδίζουν την άσκηση των 
θεμελιωδών ελευθεριών που 
κατοχυρώνονται στη Συνθήκη, όπως η 
ελεύθερη κυκλοφορία υπηρεσιών, ή να 
την κάνουν λιγότερο ελκυστική, 
προκειμένου να διατηρηθεί ή να αυξηθεί 
η ανταγωνιστικότητα της Ένωσης, με 
ταυτόχρονο σεβασμό των συνθηκών 
εργασίας και της κοινωνικής προστασίας 
των οδηγών.

Τροπολογία 5

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) Η εγγενής υψηλή κινητικότητα των 
υπηρεσιών οδικών μεταφορών απαιτεί 
ιδιαίτερη προσοχή για να εξασφαλιστεί ότι 
οι οδηγοί επωφελούνται από τα 
δικαιώματα τα οποία διαθέτουν και ότι οι 
μεταφορείς δεν αντιμετωπίζουν 
δυσανάλογους διοικητικούς φραγμούς που 
περιορίζουν αδικαιολόγητα την ελευθερία 
τους να παρέχουν διασυνοριακές 
υπηρεσίες.

(2) Η εγγενής υψηλή κινητικότητα των 
υπηρεσιών οδικών μεταφορών απαιτεί 
ιδιαίτερη προσοχή για να εξασφαλιστεί ότι 
οι οδηγοί επωφελούνται από τα 
δικαιώματα τα οποία διαθέτουν και ότι οι 
μεταφορείς δεν αντιμετωπίζουν 
δυσανάλογους διοικητικούς φραγμούς ή 
καταχρηστικούς ελέγχους που εισάγουν 
διακρίσεις, που περιορίζουν 
αδικαιολόγητα την ελευθερία τους να 
παρέχουν διασυνοριακές υπηρεσίες.

Τροπολογία 6

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2α) Οι εθνικοί κανόνες που 
εφαρμόζονται στις οδικές μεταφορές 
πρέπει να είναι αναλογικοί και 
αιτιολογημένοι και δεν πρέπει να 
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παρεμποδίζουν την άσκηση των 
θεμελιωδών ελευθεριών που 
κατοχυρώνονται στη Συνθήκη, όπως η 
ελεύθερη κυκλοφορία των εμπορευμάτων 
και η ελευθερία παροχής υπηρεσιών, ή να 
την κάνουν λιγότερο ελκυστική, 
προκειμένου να διατηρηθεί ή και να 
αυξηθεί η ανταγωνιστικότητα της 
Ένωσης, μεταξύ άλλων και όσον αφορά 
το κόστος των προϊόντων και των 
υπηρεσιών, μέσω του σεβασμού των 
συνθηκών εργασίας και της κοινωνικής 
προστασίας των οδηγών, καθώς και της 
ιδιαιτερότητας του κλάδου, εφόσον οι 
οδηγοί είναι εξαιρετικά κινητικοί και όχι 
αποσπασμένοι εργαζόμενοι.

Τροπολογία 7

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3) Η ισορροπία ανάμεσα στην 
ενίσχυση των κοινωνικών και 
εργασιακών συνθηκών για τους οδηγούς 
και στη διευκόλυνση άσκησης της 
ελευθερίας παροχής υπηρεσιών οδικών 
μεταφορών με θεμιτό ανταγωνισμό 
ανάμεσα στους εθνικούς και ξένους 
μεταφορείς είναι ουσιαστικής σημασίας 
για την ομαλή λειτουργία της εσωτερικής 
αγοράς.

(3) Η ισορροπία ανάμεσα στην 
εξασφάλιση της άσκησης της ελευθερίας 
παροχής υπηρεσιών οδικών μεταφορών με 
ανταγωνισμό χωρίς διακρίσεις ανάμεσα 
στους εθνικούς και ξένους μεταφορείς που 
κατοχυρώνεται στη Συνθήκη και οι 
κοινωνικές και εργασιακές συνθήκες για 
τους οδηγούς είναι ουσιαστικής σημασίας 
για την ομαλή λειτουργία της εσωτερικής 
αγοράς.

Τροπολογία 8

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4) Από την αξιολόγηση της 
αποτελεσματικότητας και της 
αποδοτικότητας της υφιστάμενης 
κοινωνικής νομοθεσίας της Ένωσης στον 

(4) Από την αξιολόγηση της 
αποτελεσματικότητας και της 
αποδοτικότητας της υφιστάμενης 
κοινωνικής νομοθεσίας της Ένωσης στον 
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τομέα των οδικών μεταφορών, 
εντοπίστηκαν ορισμένα κενά στις 
υφιστάμενες διατάξεις και ελλείψεις στην 
επιβολή τους. Επιπλέον, υπάρχουν 
ορισμένες αποκλίσεις μεταξύ των κρατών 
μελών στην ερμηνεία και την εφαρμογή 
των κανόνων, γεγονός που δημιουργεί 
ανασφάλεια δικαίου και άνιση 
μεταχείριση των οδηγών και μεταφορέων, 
με επιζήμιες συνέπειες στις εργασιακές και 
κοινωνικές συνθήκες και στους όρους του 
ανταγωνισμού στον τομέα.

τομέα των οδικών μεταφορών, 
εντοπίστηκαν ορισμένα κενά στις 
υφιστάμενες διατάξεις και ελλείψεις στην 
επιβολή τους. Επιπλέον, υπάρχουν 
ορισμένες αποκλίσεις μεταξύ των κρατών 
μελών στην ερμηνεία και την εφαρμογή 
των κανόνων, γεγονός που δημιουργεί 
ανασφάλεια δικαίου και την παράνομη και 
αντίθετη με τον νόμο πρακτική της 
άνισης μεταχείρισης των οδηγών και 
μεταφορέων σε ορισμένα κράτη μέλη, με 
επιζήμιες συνέπειες στις εργασιακές και 
κοινωνικές συνθήκες και στους όρους του 
ανταγωνισμού στον τομέα, και οδηγεί, σε 
ορισμένες περιπτώσεις, στη λαϊκίστικη 
ρητορική του λεγόμενου κοινωνικού 
ντάμπινγκ χωρίς σαφή και ευρέως 
αποδεκτό ορισμό, ενώ μεγαλύτερη 
έμφαση θα πρέπει να δοθεί στην 
καταπολέμηση της αδήλωτης εργασίας 
στον τομέα των μεταφορών.

Τροπολογία 9

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

_________________

1α. Οδηγία 96/71/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
16ης Δεκεμβρίου 1996, σχετικά με την 
απόσπαση εργαζομένων στο πλαίσιο 
παροχής υπηρεσιών (ΕΕ L 18 της 
21.1.97, σ. 1)

1β Οδηγία 2014/67/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
15ης Μαΐου 2014, για την εφαρμογή της 
οδηγίας 96/71/ΕΚ σχετικά με την 
απόσπαση εργαζομένων στο πλαίσιο 
παροχής υπηρεσιών και την τροποποίηση 
του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1024/2012 
σχετικά με τη διοικητική συνεργασία 
μέσω του Συστήματος Πληροφόρησης 
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για την εσωτερική αγορά («κανονισμός 
ΙΜΙ») (ΕΕ L 159 της 28.5.2014, σ. 11).

Τροπολογία 10

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(5) Η κατάλληλη, αποτελεσματική και 
συνεπής επιβολή των διατάξεων για τον 
χρόνο εργασίας είναι ουσιαστικής 
σημασίας για τη βελτίωση της οδικής 
ασφάλειας, την προστασία των συνθηκών 
εργασίας των οδηγών και την πρόληψη 
των στρεβλώσεων του ανταγωνισμού λόγω 
μη συμμόρφωσης. Ως εκ τούτου, είναι 
επιθυμητό να επεκταθούν οι υφιστάμενες 
ομοιόμορφες απαιτήσεις επιβολής που 
ορίζονται στην οδηγία 2006/22/ΕΚ στον 
έλεγχο συμμόρφωσης με τις διατάξεις για 
τον χρόνο εργασίας που ορίζονται στην 
οδηγία 2002/15/ΕΕ. Είναι δύσκολο να 
ελέγχεται κατά τους καθ’ οδόν ελέγχους η 
συμμόρφωση με τις διατάξεις περί 
χρόνου εργασίας. Οι έλεγχοι αυτοί θα 
πρέπει συνεπώς να περιορίζονται σε 
ελέγχους στις εγκαταστάσεις των 
επιχειρήσεων μεταφορών μέχρι να 
αρχίσουν να χρησιμοποιούνται στον 
τομέα οι ευφυείς ταχογράφοι.

Τροπολογία 11

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5α) Έχοντας υπόψη τον ιδιαίτερο 
χαρακτήρα των υπηρεσιών μεταφορών 
και τον άμεσο αντίκτυπο στην ελεύθερη 
κυκλοφορία των εμπορευμάτων, με 
ιδιαίτερη έμφαση στην οδική ασφάλεια 
και προστασία, θα πρέπει να 
περιοριστούν στο ελάχιστο οι καθ’ οδόν 
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έλεγχοι. Οι οδηγοί δεν θα πρέπει να 
θεωρούνται υπεύθυνοι για πρόσθετες 
διοικητικές υποχρεώσεις των 
αντίστοιχων εταιρειών τους. Οι κανόνες 
που αφορούν τον χρόνο εργασίας θα 
πρέπει να ελέγχονται μόνο στις 
εγκαταστάσεις του μεταφορέα.

Τροπολογία 12

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 5 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5β) Για να είναι εφικτοί 
αποτελεσματικότεροι, ταχύτεροι και 
περισσότεροι καθ’ οδόν έλεγχοι και 
ταυτόχρονα να μειωθεί ο διοικητικός 
φόρτος για τους οδηγούς, η τήρηση της 
οδηγίας 2002/15/ΕΚ θα πρέπει να 
ελέγχεται στο πλαίσιο ελέγχων στις 
εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων και όχι 
στο πλαίσιο καθ’ οδόν ελέγχων.

Τροπολογία 13
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 6 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6α) Για να είναι εγγυημένη η οδική 
ασφάλεια και να αποφεύγεται η 
ταλαιπωρία των οδηγών λόγω ασκόπως 
παρατεταμένων οδικών αποκλεισμών ή 
λόγω στάσεων για οδικό έλεγχο, είναι 
κατεπείγουσα ανάγκη να επιτευχθεί δια 
της εφαρμογής της παρούσας οδηγίας η 
συνεργασία των κρατών μελών που 
βρίσκονται στο ίδιο επίπεδο και έχουν 
τους ίδιους στόχους με αυτούς που 
επιδιώκονται κατά την εφαρμογή 
διμερών συμφωνιών μεταξύ κρατών 
μελών.
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Τροπολογία 14

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 6 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6β) Εν προκειμένω, οι ελεγκτές που 
διενεργούν καθ’ οδόν ελέγχους, μέσω 
ηλεκτρονικής εφαρμογής κοινής για όλα 
τα κράτη μέλη της ΕΕ, θα έχουν ευθεία 
πρόσβαση σε πραγματικό χρόνο αφενός 
στο Ευρωπαϊκό μητρώο επιχειρήσεων 
οδικών μεταφορών (ERRU) που επιτρέπει 
τη διασύνδεση των εθνικών 
ηλεκτρονικών μητρώων, και αφετέρου σε 
πληροφορίες σχετικά με τη δήλωση 
απόσπασης οδηγού μέσα από το Σύστημα 
πληροφόρησης για την εσωτερική αγορά 
(ΙΜΙ), ώστε να μπορούν να επαληθεύουν 
την ορθή εφαρμογή και συμμόρφωση με 
την παρούσα οδηγία.

Τροπολογία 15

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 7 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7α) Προκειμένου να διασφαλιστούν 
δίκαιοι και ισότιμοι όροι ανταγωνισμού 
για εργαζόμενους και επιχειρήσεις, είναι 
αναγκαίο να σημειωθεί πρόοδος στην 
ευφυή επιβολή της νομοθεσίας και να 
παρέχεται κάθε δυνατή στήριξη για την
πλήρη εφαρμογή και χρήση συστημάτων 
αποτίμησης επικινδυνότητας. Προς 
τούτο, θα πρέπει να δοθεί στις αρχές 
επιβολής του νόμου πρόσβαση σε 
πραγματικό χρόνο σε εθνικά ηλεκτρονικά 
μητρώα, με πλήρη αξιοποίηση του 
Ευρωπαϊκού Μητρώου Επιχειρήσεων 
Οδικών Μεταφορών (ERRU).

Τροπολογία 16
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Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 8 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8α) Οι κανόνες για την απόσπαση 
εργαζομένων που εφαρμόζονται σε 
δραστηριότητες οδικών μεταφορών θα 
πρέπει να είναι ισορροπημένοι, απλοί και 
με μικρό διοικητικό φόρτο για τα κράτη 
μέλη και τις επιχειρήσεις μεταφορών. Δεν 
θα πρέπει να έχουν ως στόχο να 
αποθαρρύνουν κάποιον μεταφορέα να 
δραστηριοποιείται εκτός της χώρας 
εγκατάστασής του.

Τροπολογία 17

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9) Δυσκολίες αντιμετωπίστηκαν 
επίσης στην εφαρμογή των κανόνων για 
την απόσπαση εργαζομένων που ορίζονται 
στην οδηγία 96/71/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου15 και 
των κανόνων για τις διοικητικές 
απαιτήσεις που προβλέπονται στην οδηγία 
2014/67/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου16 στον 
υψηλού βαθμού κινητικότητας τομέα των 
οδικών μεταφορών. Τα ασυντόνιστα 
εθνικά μέτρα για την εφαρμογή και 
επιβολή των διατάξεων για την απόσπαση 
εργαζομένων στον τομέα των οδικών 
μεταφορών έχουν επιφέρει υψηλό 
διοικητικό φόρτο για τους μεταφορείς που 
δεν είναι εγκατεστημένοι στην Ένωση. Ως 
αποτέλεσμα, δημιουργήθηκαν 
αδικαιολόγητοι περιορισμοί στην 
ελευθερία παροχής διασυνοριακών 
υπηρεσιών οδικών μεταφορών με αρνητικά 
παράπλευρα αποτελέσματα στις θέσεις 
εργασίας.

(9) Δυσκολίες αντιμετωπίστηκαν 
επίσης στην εφαρμογή των κανόνων για 
την απόσπαση εργαζομένων που ορίζονται 
στην οδηγία 96/71/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου15 και 
των κανόνων για τις διοικητικές 
απαιτήσεις που προβλέπονται στην οδηγία 
2014/67/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου16 στον 
υψηλού βαθμού κινητικότητας τομέα των 
οδικών μεταφορών. Τα ασυντόνιστα 
εθνικά μέτρα για την εφαρμογή και 
επιβολή των διατάξεων για την απόσπαση 
εργαζομένων στον τομέα των οδικών 
μεταφορών έχουν επιφέρει ανασφάλεια 
δικαίου, στρεβλώσεις του ανταγωνισμού 
στον τομέα των μεταφορών και υψηλό 
διοικητικό φόρτο για τους μεταφορείς που 
δεν είναι εγκατεστημένοι στην Ένωση. Ως 
αποτέλεσμα, δημιουργήθηκαν 
αδικαιολόγητοι περιορισμοί στην 
ελευθερία παροχής διασυνοριακών 
υπηρεσιών οδικών μεταφορών με αρνητικά 
παράπλευρα αποτελέσματα στις θέσεις 
εργασίας και την ανταγωνιστικότητα των 
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μεταφορικών εταιρειών. Είναι λοιπόν 
απαραίτητη η εναρμόνιση των 
διοικητικών απαιτήσεων και των μέτρων 
ελέγχου ώστε οι μεταφορείς να μην 
υφίστανται άσκοπες ή αυθαίρετες 
καθυστερήσεις.

_________________ _________________

15 Οδηγία 96/71/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
16ης Δεκεμβρίου 1996, σχετικά με την 
απόσπαση εργαζομένων στο πλαίσιο 
παροχής υπηρεσιών (ΕΕ L 18 της 21.1.97, 
σ. 1).

15 Οδηγία 96/71/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
16ης Δεκεμβρίου 1996, σχετικά με την 
απόσπαση εργαζομένων στο πλαίσιο 
παροχής υπηρεσιών (ΕΕ L 18 της 21.1.97, 
σ. 1).

16 Οδηγία 2014/67/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
15ης Μαΐου 2014, για την εφαρμογή της 
οδηγίας 96/71/ΕΚ σχετικά με την 
απόσπαση εργαζομένων στο πλαίσιο 
παροχής υπηρεσιών και την τροποποίηση 
του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1024/2012 
σχετικά με τη διοικητική συνεργασία μέσω 
του Συστήματος Πληροφόρησης για την 
εσωτερική αγορά («κανονισμός ΙΜΙ») (ΕΕ 
L 159 της 28.5.2014, σ. 11).

16 Οδηγία 2014/67/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
15ης Μαΐου 2014, για την εφαρμογή της 
οδηγίας 96/71/ΕΚ σχετικά με την 
απόσπαση εργαζομένων στο πλαίσιο 
παροχής υπηρεσιών και την τροποποίηση 
του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1024/2012 
σχετικά με τη διοικητική συνεργασία μέσω 
του Συστήματος Πληροφόρησης για την 
εσωτερική αγορά («κανονισμός ΙΜΙ») (ΕΕ 
L 159 της 28.5.2014, σ. 11).

Τροπολογία 18

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 9 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9α) Τα κράτη μέλη, αποσκοπώντας 
στην εξασφάλιση της πλήρους 
συμμόρφωσης προς τους κανόνες, θα 
πρέπει να ανταλλάσσουν στοιχεία και 
πληροφορίες, να συνεργάζονται σε 
διοικητικό επίπεδο και να προσφέρουν 
αμοιβαία συνδρομή μέσω του 
Συστήματος Πληροφόρησης για την 
εσωτερική αγορά (ΙΜΙ), νομική βάση του 
οποίου αποτελεί ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 
1034/2012. Το ΙΜΙ θα πρέπει επίσης να 
χρησιμοποιείται για την υποβολή και την 
επικαιροποίηση των δηλώσεων 
απόσπασης που διαβιβάζονται μεταξύ 
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των μεταφορέων και στις αρμόδιες αρχές 
των κρατών μελών προορισμού. Για την 
επίτευξη του εν λόγω στόχου απαιτείται η 
ανάπτυξη παράλληλης δημόσιας 
διεπαφής εντός του συστήματος ΙΜΙ, 
όπου θα έχουν πρόσβαση οι μεταφορείς.

Τροπολογία 19

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 9 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9β) Όλοι οι παράγοντες στην αλυσίδα 
παράδοσης αγαθών θα πρέπει να 
αναλαμβάνουν το μερίδιο της ευθύνης 
που τους αναλογεί για τις παραβάσεις των 
κανόνων που προβλέπονται στην 
παρούσα οδηγία. Αυτό θα πρέπει να 
ισχύει όταν ο παράγων έχει όντως γνώση 
των παραβάσεων ή όταν, λαμβανομένων 
υπόψη όλων των σχετικών περιστάσεων, 
όφειλε να τις γνωρίζει. 

Τροπολογία 20

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 9 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9γ) Για να εξασφαλιστεί ότι 
εφαρμόζονται σωστά τα μέτρα ελέγχου 
για την απόσπαση οδηγών στον τομέα 
των οδικών μεταφορών, όπως ορίζουν οι 
οδηγίες 96/71/ΕΚ και 2014/67/ΕΕ, θα 
πρέπει να ενισχυθούν οι έλεγχοι και η 
συνεργασία σε επίπεδο Ένωσης για την 
καταπολέμηση της απάτης σε σχέση με 
την απόσπαση οδηγών.

Τροπολογία 21

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 9 δ (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9δ) Οι συμβαλλόμενοι πρέπει να 
ενθαρρυνθούν να ενεργούν με κοινωνική 
ευθύνη, χρησιμοποιώντας μεταφορείς οι 
οποίοι συμμορφώνονται με τους κανόνες 
που προβλέπονται από την παρούσα 
οδηγία. Προκειμένου να είναι πιο εύκολο 
για τους συμβαλλόμενους να βρουν 
τέτοιους μεταφορείς, η Επιτροπή θα 
πρέπει να αξιολογήσει τα υφιστάμενα 
μέσα και τις βέλτιστες πρακτικές για την 
προώθηση κοινωνικά υπεύθυνης 
συμπεριφοράς όλων των παραγόντων 
στην αλυσίδα παράδοσης αγαθών, με 
σκοπό τη δημιουργία μιας ευρωπαϊκής 
πλατφόρμας αξιόπιστων μεταφορικών 
εταιρειών, αν χρειαστεί.

Τροπολογία 22

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 9 ε (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9ε) Η μη συμμόρφωση με τους 
κανόνες σχετικά με την ίδρυση 
επιχειρήσεων διεθνών οδικών μεταφορών 
δημιουργεί αποκλίσεις στην εσωτερική 
αγορά και ενισχύει τις άδικες συνθήκες 
ανταγωνισμού μεταξύ επιχειρήσεων. 
Συνεπώς, οι προϋποθέσεις ίδρυσης 
επιχειρήσεων διεθνών οδικών μεταφορών 
πρέπει να γίνουν αυστηρότερες και η 
εποπτεία τους να γίνει ευχερέστερη, με 
σκοπό ιδίως να καταπολεμηθεί η 
σύσταση εταιρειών γραμματοκιβωτίου. 

Τροπολογία 23

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 10 α (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10α) Δεδομένου ότι στην Ευρώπη 
υπάρχει έλλειψη οδηγών, θα πρέπει να 
βελτιωθούν σημαντικά οι συνθήκες 
εργασίας προκειμένου το επάγγελμα αυτό 
να γίνει πιο ελκυστικό.

Τροπολογία 24

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11) Προκειμένου να διασφαλιστεί η 
αποτελεσματική και αναλογική εφαρμογή 
της οδηγίας 96/71/ΕΚ στον τομέα των 
οδικών μεταφορών, είναι απαραίτητο να 
θεσπιστούν ειδικοί τομεακοί κανόνες που 
να αντικατοπτρίζουν την ιδιαιτερότητα του 
υψηλού βαθμού κινητικότητας εργατικού 
δυναμικού στον τομέα των οδικών 
μεταφορών και να παρέχουν ισορροπία 
ανάμεσα στην κοινωνική προστασία των 
οδηγών και στην ελευθερία των 
μεταφορέων για παροχή διασυνοριακών 
υπηρεσιών.

(11) Προκειμένου να διασφαλιστεί η 
αποτελεσματική και αναλογική εφαρμογή 
της οδηγίας 96/71/ΕΚ στον τομέα των 
οδικών μεταφορών, είναι απαραίτητο να 
θεσπιστούν ειδικοί τομεακοί κανόνες που 
να αντικατοπτρίζουν την ιδιαιτερότητα του 
υψηλού βαθμού κινητικότητας εργατικού 
δυναμικού στον τομέα των οδικών 
μεταφορών και να παρέχουν ισορροπία 
ανάμεσα στην κοινωνική προστασία των 
οδηγών και στην ελευθερία των 
μεταφορέων για παροχή διασυνοριακών 
υπηρεσιών. Οι διατάξεις σχετικά με την 
απόσπαση εργαζομένων, που περιέχονται 
στην οδηγία 96/71/ΕΚ, και σχετικά με την 
επιβολή των διατάξεων αυτών, που 
περιέχονται στην οδηγία 2014/67/ΕΕ, 
πρέπει να ισχύουν για τον τομέα των
οδικών μεταφορών υπό τους όρους της 
παρούσας οδηγίας.

Τροπολογία 25

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 12
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12) Αυτά τα ισόρροπα κριτήρια θα 
πρέπει να βασίζονται στην έννοια του 
επαρκούς δεσμού του οδηγού με το έδαφος 
του κράτους μέλους υποδοχής. Ως εκ 
τούτου, θα πρέπει να καθοριστεί χρονικό 
όριο πέρα από το οποίο θα ισχύει η 
ελάχιστη αμοιβή και η ελάχιστη ετήσια 
άδεια μετ’ αποδοχών του κράτους μέλους 
υποδοχής σε περίπτωση διεθνών 
μεταφορών. Αυτό το χρονικό όριο δεν θα 
πρέπει να ισχύει για τις ενδομεταφορές, 
όπως ορίζονται με τους κανονισμούς 
1072/2009 και 1073/2009 εφόσον το 
σύνολο της μεταφοράς λαμβάνει χώρα σε 
κράτος μέλος υποδοχής. Κατά συνέπεια, η 
ελάχιστη αμοιβή και η ελάχιστη ετήσια 
άδεια μετ’ αποδοχών του κράτους μέλους 
υποδοχής θα πρέπει να ισχύουν για τις 
ενδομεταφορές ανεξάρτητα από τη 
συχνότητα και διάρκεια των μεταφορών 
που εκτελούνται από τον οδηγό.

(12) Αυτά τα ισόρροπα κριτήρια θα 
πρέπει να βασίζονται στην έννοια του 
επαρκούς δεσμού του οδηγού με το έδαφος 
του κράτους μέλους υποδοχής. Οι 
διαμετακομιστικές και διεθνείς 
μεταφορές, όπως ορίζονται με τους 
κανονισμούς (ΕΚ) αριθ. 1072/2009 και 
1073/2009 θα πρέπει να υπόκεινται στην 
οδηγία 96/71/ΕΚ και στην οδηγία 
2014/67/ΕΕ, καθώς οι εταιρείες δεν 
μπορούν να κάνουν χρήση της ελεύθερης 
κυκλοφορίας των εμπορευμάτων με 
άλλον τρόπο παρά διασχίζοντας τα 
σύνορα κρατών μελών, και ως εκ τούτου, 
δεν υπάρχει άμεσος ανταγωνισμός με τις 
εθνικές εταιρείες στην περίπτωση 
διαμετακομιστικών και διεθνών 
μεταφορών και υφίσταται σαφής δεσμός 
του οδηγού με το κράτος μέλος 
εγκατάστασης της εταιρείας.

Τροπολογία 26

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 12 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12α) Ένα χρονικό όριο θα πρέπει να 
ισχύει για τις ενδομεταφορές, όπως 
ορίζονται με τους κανονισμούς 1072/2009 
και 1073/2009 εφόσον το σύνολο της 
μεταφοράς λαμβάνει χώρα σε κράτος 
μέλος υποδοχής. Κατά συνέπεια, η 
ελάχιστη αμοιβή και η ελάχιστη ετήσια 
άδεια μετ’ αποδοχών του κράτους μέλους 
υποδοχής θα πρέπει να ισχύουν πέραν του 
χρονικού ορίου του άρθρου 8 παράγραφος 
2 του αναθεωρημένου κανονισμού 
1072/2009.*

Τροπολογία 27
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Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 12 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12β) Η εφαρμογή και επιβολή των 
διατάξεων για την απόσπαση 
εργαζομένων σε περιπτώσεις 
διαμετακόμισης θα δημιουργούσε μεγάλο 
διοικητικό φόρτο για τους μεταφορείς 
των κρατών μελών και τους μεταφορείς 
που δεν είναι εγκαταστημένοι στην ΕΕ. 
Στην περίπτωση διαμετακόμισης δεν 
υπάρχει άμεσος ανταγωνισμός με τις 
εθνικές εταιρείες ούτε επαρκής δεσμός 
του οδηγού με τη χώρα υποδοχής, και 
κατά συνέπεια δεν θα πρέπει να 
εφαρμόζεται σε αυτές τις περιπτώσεις η 
οδηγία 96/71/ΕΚ, η νομοθετική πράξη 
[...] που τροποποιεί την οδηγία 96/71/ΕΚ, 
και η οδηγία 2014/67/ΕΕ.

Τροπολογία 28

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 12 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12γ) Σε περίπτωση που ο οδηγός 
εκτελεί συνδυασμένη μεταφορά, η φύση 
της παρεχόμενης υπηρεσίας κατά τη 
διάρκεια της αρχικής ή της τελικής 
οδικής διαδρομής συνδέεται στενά με το 
κράτος μέλος εγκατάστασης, υπό την 
προϋπόθεση ότι η οδική διαδρομή από 
μόνη της είναι διμερής μεταφορά. Από 
την άλλη πλευρά, υπάρχει επαρκής 
δεσμός με το έδαφος του κράτους μέλους 
υποδοχής, όταν η μεταφορά κατά την 
οδική διαδρομή πραγματοποιείται εντός 
του κράτους μέλους υποδοχής ή ως μη 
διμερής διεθνής μεταφορά και, ως εκ 
τούτου, στις περιπτώσεις αυτές θα πρέπει 
να εφαρμόζονται οι κανόνες για τις 
αποσπάσεις.
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Τροπολογία 29

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 12 δ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12δ) Εφόσον δεν υπάρχει επαρκής 
δεσμός ενός οδηγού με το έδαφος 
κράτους μέλους διαμετακόμισης, οι 
διαμετακομιστικές μεταφορές δεν θα 
πρέπει να θεωρούνται περιπτώσεις 
απόσπασης. Θα πρέπει επίσης να 
διευκρινίζεται ότι, το γεγονός ότι οι 
επιβάτες αποβιβάζονται από το 
λεωφορείο κατά τη διάρκεια μιας στάσης 
για λόγους υγιεινής, δεν μεταβάλλει τον 
χαρακτηρισμό της μεταφοράς.

Τροπολογία 30

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 12 ε (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12ε) Οι οδικές μεταφορές αποτελούν 
τομέα υψηλής κινητικότητας που απαιτεί 
κοινή προσέγγιση σε ορισμένες πτυχές 
σχετικές με τις αμοιβές στον τομέα. Οι 
επιχειρήσεις μεταφορών χρειάζονται 
ασφάλεια δικαίου σχετικά με τους 
κανόνες και τις απαιτήσεις που καλούνται 
να τηρήσουν. Οι εν λόγω κανόνες και 
απαιτήσεις πρέπει να είναι σαφείς, 
κατανοητές και ευπρόσιτες για τις 
επιχειρήσεις μεταφορών και πρέπει να 
επιτρέπουν τη διενέργεια 
αποτελεσματικών ελέγχων. Είναι 
σημαντικό οι νέοι κανόνες να μην 
εισάγουν περιττό διοικητικό φόρτο και να 
λαμβάνουν δεόντως υπόψη τα 
συμφέροντα των ΜΜΕ.

Τροπολογία 31

Πρόταση οδηγίας
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Αιτιολογική σκέψη 12 στ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12στ) Αν, σύμφωνα με την εθνική 
νομοθεσία, τις εθνικές παραδόσεις και τις 
εθνικές πρακτικές, αλλά και με πλήρη 
σεβασμό στην αυτονομία των κοινωνικών 
εταίρων, οι όροι και οι συνθήκες 
απασχόλησης που αναφέρονται στο 
άρθρο 3 της οδηγίας 96/71/ΕΚ 
καθορίζονται σε συλλογικές συμβάσεις, 
σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφοι 1 
και 8 της εν λόγω οδηγίας, τα κράτη μέλη 
θα πρέπει να εξασφαλίζουν ότι, σύμφωνα 
με την οδηγία 2014/67/ΕΕ, οι εν λόγω 
όροι και συνθήκες διατίθενται με προσιτό 
και διαφανή τρόπο στις επιχειρήσεις 
μεταφορών από άλλα κράτη μέλη και 
στους αποσπασμένους οδηγούς, και θα 
πρέπει να ζητούν προς τον σκοπό αυτό τη 
συνεργασία των κοινωνικών εταίρων. Οι 
σχετικές πληροφορίες θα πρέπει 
συγκεκριμένα να καλύπτουν τις διάφορες 
αμοιβές και τα συστατικά στοιχεία τους, 
συμπεριλαμβανομένων των στοιχείων 
αμοιβής που προβλέπονται από τις 
συλλογικές συμβάσεις που ισχύουν σε 
τοπικό ή περιφερειακό επίπεδο, τη 
μέθοδο που χρησιμοποιείται για τον 
υπολογισμό της καταβλητέας αμοιβής 
και, όπου αρμόζει, τα κριτήρια που 
πρέπει να πληρούνται για την κατάταξη 
στις διάφορες μισθολογικές κατηγορίες. 
Σύμφωνα με την οδηγία (ΕΕ) 
2018/957/ΕΕ για την τροποποίηση της 
οδηγίας 96/71/ΕΚ, οι επιχειρήσεις 
μεταφορών δεν θα πρέπει να υπόκεινται 
σε κυρώσεις λόγω μη συμμόρφωσης με 
στοιχεία αμοιβής, τη μέθοδο που 
χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό της 
καταβλητέας αμοιβής και, κατά 
περίπτωση, τα κριτήρια που πρέπει να 
πληρούνται για την κατάταξη στις 
διάφορες μισθολογικές κατηγορίες, εάν 
αυτά δεν είναι διαθέσιμα στο κοινό.
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Τροπολογία 32

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13) Προκειμένου να διασφαλιστεί η 
αποτελεσματική και αποδοτική επιβολή 
των ειδικών τομεακών κανόνων για την 
απόσπαση εργαζομένων και να αποφευχθεί 
ο δυσανάλογος διοικητικός φόρτος για 
τους μεταφορείς που δεν είναι 
εγκαταστημένοι στην ΕΕ, θα πρέπει να 
καθοριστούν ειδικές διοικητικές 
απαιτήσεις και απαιτήσεις ελέγχου στον 
τομέα των οδικών μεταφορών, με πλήρη 
αξιοποίηση εργαλείων ελέγχου όπως ο 
ψηφιακός ταχογράφος.

(13) Προκειμένου να διασφαλιστεί η 
αποτελεσματική και αποδοτική επιβολή 
των ειδικών τομεακών κανόνων για την 
απόσπαση εργαζομένων και να αποφευχθεί 
ο δυσανάλογος διοικητικός φόρτος για 
τους μεταφορείς που δεν είναι 
εγκαταστημένοι στην ΕΕ και τους 
οδηγούς ως εργαζομένους με μεγάλη 
κινητικότητα, θα πρέπει να 
χρησιμοποιηθεί ειδική δημόσια διεπαφή 
του συστήματος πληροφόρησης για την 
εσωτερική αγορά (IMI) που θεσπίστηκε 
με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1024/2012 
για την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ 
των κρατών μελών, ενώ οι μεταφορείς 
των εταιρειών μεταφορών θα πρέπει 
επίσης να είναι σε θέση να υποβάλλουν 
και να επικαιροποιούν όλα τα σχετικά 
έγγραφα, συμπεριλαμβανομένης της 
δήλωσης, στο σύστημα ΙΜΙ. Επίσης, θα 
πρέπει να καθοριστούν τυποποιημένα 
έντυπα εγγράφων και ειδικές, αλλά όχι 
επιβαρυντικές διοικητικές απαιτήσεις και 
απαιτήσεις ελέγχου στον τομέα των οδικών 
μεταφορών, με πλήρη αξιοποίηση 
εργαλείων ελέγχου όπως ο ψηφιακός 
ταχογράφος.

Τροπολογία 33

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 13 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13α) Για να ελαχιστοποιηθούν ο 
διοικητικός φόρτος και η διαχείριση 
εγγράφων που βαρύνει τους οδηγούς, οι 
μεταφορείς διαθέτουν, κατόπιν αιτήματος 
των αρμόδιων αρχών του κράτους μέλους 
εγκατάστασης του μεταφορέα, όλα τα 
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αναγκαία έγγραφα, όπως ορίζεται στο 
κεφάλαιο ΙΙΙ της οδηγίας 2014/67/ΕΕ 
όσον αγορά την αμοιβαία συνδρομή και 
τη συνεργασία μεταξύ των κρατών 
μελών.

Τροπολογία 34

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 13 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13β) Για τη διευκόλυνση της 
υλοποίησης, της εφαρμογής και της 
επιβολής της παρούσας οδηγίας, το 
Σύστημα Πληροφόρησης για την 
εσωτερική αγορά (ΙΜΙ) που θεσπίστηκε 
με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1024/2012 
θα πρέπει να χρησιμοποιείται στα κράτη 
μέλη για την ενισχυμένη ανταλλαγή 
πληροφοριών μεταξύ περιφερειακών και 
τοπικών αρχών σε διασυνοριακό επίπεδο. 
Επίσης, θα αποτελούσε πλεονέκτημα η 
αναβάθμιση των δυνατοτήτων του ΙΜΙ 
ώστε να περιλαμβάνουν την υποβολή και 
τη μετάδοση απλών δηλώσεων.

Τροπολογία 35

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 13 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13γ) Προκειμένου να μειωθεί ο 
διοικητικός φόρτος των μεταφορέων, που 
είναι συχνά μικρές και μεσαίου μεγέθους 
επιχειρήσεις, θα ήταν σκόπιμο να 
απλουστευθεί η διαδικασία αποστολής 
δηλώσεων απόσπασης από μεταφορείς, 
με τη χρήση τυποποιημένων εντύπων με 
ορισμένα προκαθορισμένα στοιχεία 
μεταφρασμένα σε όλες τις επίσημες 
γλώσσες της Ένωσης.
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Τροπολογία 36

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 13 δ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13δ) Η γενική εφαρμογή και υλοποίηση 
των κανόνων για την απόσπαση 
εργαζομένων στον τομέα των οδικών 
μεταφορών θα μπορούσε να επηρεάσει τη 
δομή του κλάδου των οδικών 
εμπορευματικών μεταφορών της 
Ένωσης. Κατά συνέπεια, τα κράτη μέλη 
και η Επιτροπή θα πρέπει να 
παρακολουθούν στενά τον αντίκτυπο της 
εν λόγω διαδικασίας.

Τροπολογία 37

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 13 ε (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13ε) Η επιβολή της νομοθεσίας θα 
πρέπει να εστιάζει σε επιθεωρήσεις στις 
εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων. Οι καθ’ 
οδόν έλεγχοι δεν θα πρέπει να 
αποκλείονται αλλά θα πρέπει να 
πραγματοποιούνται κατά τρόπο 
αμερόληπτο, μόνο για τις φορτωτικές ή 
την ηλεκτρονική έκδοσή τους, τις 
επιβεβαιώσεις προεγγραφής και τη 
βεβαίωση επιστροφής στη χώρα 
εγκατάστασης του μεταφορέα ή 
κατοικίας του οδηγού. Στους καθ’ οδόν 
ελέγχους θα πρέπει να ελέγχονται 
καταρχάς τα δεδομένα των ταχογράφων, 
τα οποία είναι σημαντικά για τον 
προσδιορισμό της δραστηριότητας του 
οδηγού και του οχήματος κατά τη 
διάρκεια μιας κυλιόμενης περιόδου 
τεσσάρων εβδομάδων και της 
γεωγραφικής κάλυψης της 
δραστηριότητας αυτής. Στο πλαίσιο αυτό 
μπορεί να είναι χρήσιμη η καταγραφή του 
κωδικού χώρας.
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Τροπολογία 38

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 13 στ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13στ) Ο αντίκτυπος της εφαρμογής και 
της επιβολής των κανόνων για την 
απόσπαση εργαζομένων στον κλάδο των 
οδικών μεταφορών θα πρέπει να 
αξιολογείται κατ’ επανάληψη από την 
Επιτροπή και να κοινοποιείται στο 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, και θα 
πρέπει να κατατίθενται προτάσεις για την 
περαιτέρω απλούστευση των κανόνων 
αυτών και τη μείωση του διοικητικού 
φόρτου.

Τροπολογία 39

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 13 ζ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13ζ) Αναγνωρίζοντας την ανάγκη 
ειδικής μεταχείρισης του τομέα των 
μεταφορών, όπου η μετακίνηση αποτελεί 
την ίδια την ουσία της εργασίας των 
οδηγών, η εφαρμογή της οδηγίας 
96/71/ΕΚ στον τομέα των οδικών 
μεταφορών θα πρέπει να συμπέσει με την 
ημερομηνία έναρξης ισχύος της 
τροποποίησης στην οδηγία 2006/22/ΕΚ 
σχετικά με τις απαιτήσεις επιβολής και 
συγκεκριμένων κανόνων σε σχέση με την 
οδηγία 96/71/ΕΚ και την οδηγία 
2014/67/EΕ για την απόσπαση οδηγών 
στον τομέα των οδικών μεταφορών.

Τροπολογία 40

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 13 η (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13η) Για να προσαρμόζονται τα 
παραρτήματα της παρούσας οδηγίας στις 
εξελίξεις όσον αφορά τις βέλτιστες 
πρακτικές, πρέπει να ανατεθεί στην 
Επιτροπή η εξουσία για την έκδοση 
πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 290 της 
Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, όσον αφορά 
τροποποιήσεις των παραρτημάτων 
αυτών. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να 
διεξάγει η Επιτροπή κατάλληλες 
διαβουλεύσεις κατά τις 
προπαρασκευαστικές εργασίες της, 
μεταξύ άλλων και σε επίπεδο 
εμπειρογνωμόνων, και οι εν λόγω 
διαβουλεύσεις να διεξάγονται σύμφωνα 
με τις αρχές που προβλέπονται στη 
διοργανική συμφωνία της 13ης Απριλίου 
2016 για τη βελτίωση του νομοθετικού 
έργου\*. Πιο συγκεκριμένα, προκειμένου 
να εξασφαλιστεί η ίση συμμετοχή στην 
προετοιμασία των κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεων, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και 
το Συμβούλιο λαμβάνουν όλα τα έγγραφα 
κατά τον ίδιο χρόνο με τους 
εμπειρογνώμονες των κρατών μελών, και 
οι εμπειρογνώμονές τους έχουν 
συστηματικά πρόσβαση στις 
συνεδριάσεις των ομάδων 
εμπειρογνωμόνων της Επιτροπής που 
ασχολούνται με την προετοιμασία των 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων.

Τροπολογία 41

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 14 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(14α) Η ανταλλαγή πληροφοριών στο 
πλαίσιο αποτελεσματικής διοικητικής 
συνεργασίας και αμοιβαίας συνδρομής 
μεταξύ των κρατών μελών πρέπει να 
συμμορφώνεται προς τους κανόνες του 
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κανονισμού 2016/679 που αναφέρονται 
στην προστασία των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα.

Τροπολογία 42

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 14 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(14β) Οι κανόνες για τη διασφάλιση 
καλών κοινωνικών συνθηκών σε όλη την 
ευρωπαϊκή αγορά οδικών μεταφορών θα 
πρέπει να τηρούνται από όλους τους 
εταίρους στην αλυσίδα εφοδιασμού. Για 
να δημιουργηθεί μια οικονομικά και 
κοινωνικά βιώσιμη ευρωπαϊκή εσωτερική 
αγορά, θα πρέπει να θεσπιστεί και να 
εφαρμοστεί μια αλυσίδα ευθύνης που να 
καλύπτει όλους τους φορείς στην 
εφοδιαστική αλυσίδα. Η ενίσχυση της 
διαφάνειας και της ευθύνης και η αύξηση 
της κοινωνικής και οικονομικής ισότητας 
θα κάνει πιο ελκυστικό το επάγγελμα του 
οδηγού και θα προωθήσει τον υγιή 
ανταγωνισμό.

Τροπολογία 43

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – εδάφιο 3 – στοιχείο α
Οδηγία 2006/22/ΕΚ
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι έλεγχοι αυτοί καλύπτουν ετησίως 
ευρεία και αντιπροσωπευτική διατομή 
μετακινούμενων εργαζομένων, οδηγών, 
επιχειρήσεων και οχημάτων που εμπίπτουν 
στο πεδίο εφαρμογής των κανονισμών 
(ΕΚ) αριθ. 561/2006 και (ΕΕ) αριθ. 
165/2014 και μετακινούμενων 
εργαζομένων και οδηγών που εμπίπτουν 
στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας 

Οι έλεγχοι αυτοί καλύπτουν ετησίως 
αντιπροσωπευτική διατομή 
μετακινούμενων εργαζομένων, οδηγών, 
επιχειρήσεων και οχημάτων που 
εμπίπτουν, εφόσον κρίνεται σκόπιμο και 
αιτιολογείται, στο πεδίο εφαρμογής των 
κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 561/2006 και (ΕΕ) 
αριθ. 165/2014 και μετακινούμενων 
εργαζομένων και οδηγών που εμπίπτουν 
στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας 
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2002/15/ΕΚ. 2002/15/ΕΚ. Οι έλεγχοι συμμόρφωσης με 
τις διατάξεις της οδηγίας 2002/15/ΕΚ θα 
πρέπει να πραγματοποιούνται μόνο στις 
εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων ή 
ψηφιακά μέσω του συστήματος ΙΜΙ.»

Τροπολογία 44

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – εδάφιο 3 – στοιχείο β
Οδηγία 2006/22/ΕΚ
Άρθρο 2 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κάθε κράτος μέλος οργανώνει τους 
ελέγχους κατά τρόπο ώστε να ελέγχεται 
τουλάχιστον το 3 % των ημερών που 
εργάσθηκαν οι οδηγοί οχημάτων που 
εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 561/2006, του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 165/2014 και της 
οδηγίας 2002/15/ΕΚ.

Κάθε κράτος μέλος οργανώνει τους 
ελέγχους κατά τρόπο ώστε να ελέγχεται 
τουλάχιστον το 3 % των ημερών που 
εργάσθηκαν οι οδηγοί οχημάτων που 
εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 561/2006, του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 165/2014 και της 
οδηγίας 2002/15/ΕΚ. Έπειτα από καθ’ 
οδόν ελέγχους και σε περιπτώσεις κατά 
τις οποίες ο οδηγός δεν είναι σε θέση να 
παρουσιάσει ένα ή περισσότερα από τα 
απαιτούμενα έγγραφα, επιτρέπεται στον 
οδηγό να συνεχίσει τη μεταφορά και ο 
μεταφορέας στο κράτος μέλος 
εγκατάστασης υποχρεούται να υποβάλει 
τα απαιτούμενα έγγραφα μέσω των 
αρμόδιων αρχών.

Τροπολογία 45

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – εδάφιο 3 – στοιχείο γ
Οδηγία 2006/22/ΕΚ
Άρθρο 2 παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Οι πληροφορίες οι οποίες 
υποβάλλονται στην Επιτροπή σύμφωνα με 
το άρθρο 17 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
561/2006, περιλαμβάνουν τον αριθμό των 
οδηγών που ελέγχθηκαν καθ’ οδόν, τον 

4. Οι πληροφορίες οι οποίες 
υποβάλλονται στην Επιτροπή σύμφωνα με 
το άρθρο 17 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
561/2006, περιλαμβάνουν τον αριθμό των 
οδηγών που ελέγχθηκαν καθ’ οδόν, τον 



PE632.811v01-00 26/61 DT\1173345EL.docx

EL

αριθμό των ελέγχων σε εγκαταστάσεις 
επιχειρήσεων, τον αριθμό των εργάσιμων 
ημερών που ελέγχθηκαν και τον αριθμό 
καθώς και τη φύση των παραβάσεων που 
αναφέρθηκαν, διευκρινίζοντας ταυτόχρονα 
εάν πρόκειται για μεταφορά προσώπων ή 
εμπορευμάτων.

αριθμό των ελέγχων σε εγκαταστάσεις 
επιχειρήσεων, τον αριθμό των εργάσιμων 
ημερών που ελέγχθηκαν σε εγκαταστάσεις 
επιχειρήσεων και τον αριθμό καθώς και τη 
φύση των παραβάσεων που αναφέρθηκαν, 
διευκρινίζοντας ταυτόχρονα εάν πρόκειται 
για μεταφορά προσώπων ή εμπορευμάτων.

Τροπολογία 46

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 3 α (νέο)
Οδηγία 2006/22/ΕΚ
Άρθρο 5

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

(3α) Το άρθρο 5 αντικαθίσταται από το 
ακόλουθο κείμενο:

Τα κράτη μέλη πραγματοποιούν, 
τουλάχιστον έξι φορές το χρόνο,
συντονισμένους καθ’ οδόν ελέγχους 
οδηγών και οχημάτων που εμπίπτουν στο 
πεδίο εφαρμογής των κανονισμών (ΕΟΚ) 
αριθ. 3820/85 ή (ΕΟΚ) αριθ. 3821/85. 
Αυτοί οι έλεγχοι πραγματοποιούνται 
ταυτόχρονα από τις αρχές επιβολής του 
νόμου δύο ή περισσοτέρων κρατών μελών, 
καθεμία από τις οποίες ενεργεί εντός της 
επικρατείας της.

Τα κράτη μέλη πραγματοποιούν, 
τουλάχιστον έξι φορές τον χρόνο, 
καθ’ οδόν και σε εγκαταστάσεις 
επιχειρήσεων, συντονισμένους ελέγχους 
οδηγών και οχημάτων που εμπίπτουν στο 
πεδίο εφαρμογής των κανονισμών (ΕΚ) 
αριθ. 561/2006 ή (ΕΕ) 165/2014. Αυτοί οι 
έλεγχοι πραγματοποιούνται ταυτόχρονα 
από τις αρχές επιβολής του νόμου δύο ή 
περισσοτέρων κρατών μελών, καθεμία από 
τις οποίες ενεργεί εντός της επικρατείας 
της. Τα συνοπτικά αποτελέσματα των 
συντονισμένων ελέγχων δημοσιεύονται 
σύμφωνα με τον κανονισμό (EΕ) 
2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 
2016, για την προστασία των φυσικών 
προσώπων έναντι της επεξεργασίας των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και 
για την ελεύθερη κυκλοφορία των 
δεδομένων αυτών.

Τροπολογία 47

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 4
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Οδηγία 2006/22/ΕΚ
Άρθρο 6 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι έλεγχοι στις εγκαταστάσεις 
επιχειρήσεων προγραμματίζονται 
λαμβανομένης υπόψη της προηγούμενης 
εμπειρίας όσον αφορά τις διάφορες 
κατηγορίες μεταφορών και επιχειρήσεων. 
Έλεγχοι διενεργούνται επίσης σε 
περιπτώσεις που έχουν εντοπιστεί καθ’ 
οδόν σοβαρές παραβάσεις των κανονισμών 
(ΕΚ) αριθ. 561/2006 ή (ΕΕ) αριθ. 
165/2014 ή της οδηγίας 2002/15/ΕΚ.»·

1. Οι έλεγχοι στις εγκαταστάσεις 
επιχειρήσεων προγραμματίζονται 
λαμβανομένης υπόψη της προηγούμενης 
εικαζόμενης εμπειρίας πρακτικών μη 
συμμόρφωσης όσον αφορά τις διάφορες 
κατηγορίες μεταφορών και επιχειρήσεων. 
Έλεγχοι διενεργούνται επίσης σε 
περιπτώσεις που έχουν εντοπιστεί σοβαρές 
παραβάσεις των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 
561/2006 ή (ΕΕ) αριθ. 165/2014 ή της 
οδηγίας 2002/15/ΕΚ. Οι έλεγχοι του 
εβδομαδιαίου χρόνου εργασίας, όπως 
ορίζονται στην οδηγία 2002/15/ΕΚ 
πραγματοποιούνται μόνο στις 
εγκαταστάσεις ή ψηφιακά μέσω του 
συστήματος ΙΜΙ»·

Τροπολογία 48

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 4 α (νέο)
Οδηγία 2006/22/ΕΚ
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

(4α) Στο άρθρο 7 παράγραφος 1, το 
στοιχείο β) αντικαθίσταται από το 
ακόλουθο κείμενο:

β) να διαβιβάζει στην Επιτροπή τα ανά 
διετία στατιστικά στοιχεία δυνάμει του 
άρθρου 16 παράγραφος 2 του κανονισμού 
(ΕΟΚ) αριθ. 3820/85·

«β) να διαβιβάζει στην Επιτροπή τα ανά
διετία στατιστικά στοιχεία δυνάμει του 
άρθρου 17 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.
561/2006·»·

Τροπολογία 49

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 6 – στοιχείο α (νέο)
Οδηγία 2006/22/ΕΚ
Άρθρο 8 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος
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Ισχύον κείμενο Τροπολογία

-α) Στο άρθρο 8 παράγραφος 1, το 
εισαγωγικό μέρος αντικαθίσταται από το 
ακόλουθο κείμενο:

1. Πληροφορίες που έχουν ανταλλαγεί 
διμερώς δυνάμει του άρθρου 17
παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΟΚ) 
αριθ. 3820/85 ή του άρθρου 19 
παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΟΚ) 
αριθ. 3821/85, ανταλλάσσονται μεταξύ 
των καθορισμένων φορέων που έχουν 
κοινοποιηθεί στην Επιτροπή σύμφωνα με 
το άρθρο 7 παράγραφος 2:

1. Πληροφορίες που έχουν ανταλλαγεί 
διμερώς δυνάμει του άρθρου 22
παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.
561/2006 ή του άρθρου 40 του κανονισμού 
(ΕΕ) 165/2014, ανταλλάσσονται μεταξύ 
των καθορισμένων φορέων που έχουν 
κοινοποιηθεί στην Επιτροπή σύμφωνα με 
το άρθρο 7.

Τροπολογία 50

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 6 – στοιχείο β
Οδηγία 2006/22/ΕΚ
Άρθρο 8 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) μετά από αιτιολογημένη αίτηση 
κράτους μέλους σε συγκεκριμένες 
περιπτώσεις.

β) μετά από συγκεκριμένη αίτηση 
κράτους μέλους σε συγκεκριμένες 
περιπτώσεις, υπό την προϋπόθεση ότι η 
ζητούμενη πληροφορία δεν είναι 
διαθέσιμη μέσω άμεσης αναζήτησης στα 
εθνικά ηλεκτρονικά μητρώα που 
αναφέρονται στο άρθρο 16 παράγραφος 5 
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1071/2009.

Τροπολογία 51

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 6 – στοιχείο β
Οδηγία 2006/22/ΕΚ
Άρθρο 8 – παράγραφος 1α – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Το κράτος μέλος υποβάλλει τις 
πληροφορίες που ζητούν τα άλλα κράτη 
μέλη δυνάμει της παραγράφου 1 στοιχείο 
β) του παρόντος άρθρου εντός 25

1α. Το κράτος μέλος υποβάλλει τις 
πληροφορίες που ζητούν τα άλλα κράτη 
μέλη δυνάμει της παραγράφου 1 στοιχείο 
β) του παρόντος άρθρου εντός 10
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εργάσιμων ημερών από την παραλαβή της 
αίτησης σε περιπτώσεις που απαιτούν 
λεπτομερή εξέταση ή περιλαμβάνουν 
ελέγχους στις εγκαταστάσεις των 
συγκεκριμένων επιχειρήσεων. Τα κράτη 
μέλη μπορούν να συμφωνήσουν αμοιβαία 
μικρότερο χρονικό όριο. Σε επείγουσες 
περιπτώσεις ή σε περιπτώσεις που 
απαιτούν απλή εξέταση μητρώων, όπως 
στο σύστημα αποτίμησης επικινδυνότητας, 
οι ζητούμενες πληροφορίες υποβάλλονται 
εντός τριών εργάσιμων ημερών.

εργάσιμων ημερών από την παραλαβή της 
αίτησης. Σε δεόντως αιτιολογημένες
περιπτώσεις που απαιτούν λεπτομερή 
εξέταση ή περιλαμβάνουν ελέγχους στις 
εγκαταστάσεις των συγκεκριμένων 
επιχειρήσεων, η προθεσμία είναι 20 
εργάσιμες ημέρες. Τα κράτη μέλη 
μπορούν να συμφωνήσουν αμοιβαία 
μικρότερο χρονικό όριο. Σε επείγουσες
περιπτώσεις ή σε περιπτώσεις που 
απαιτούν απλή εξέταση μητρώων, όπως 
στο σύστημα αποτίμησης επικινδυνότητας, 
οι ζητούμενες πληροφορίες υποβάλλονται 
εντός τριών εργάσιμων ημερών. 

Τροπολογία 52

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 6 – στοιχείο β
Οδηγία 2006/22/ΕΚ
Άρθρο 8 – παράγραφος 1α – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Όταν το κράτος μέλος που έχει λάβει την 
αίτηση θεωρεί ότι η αίτηση αυτή είναι 
ανεπαρκώς αιτιολογημένη, ενημερώνει 
αναλόγως το κράτος μέλος που υπέβαλε 
την αίτηση εντός 10 εργάσιμων ημερών. 
Το κράτος μέλος που υπέβαλε την αίτηση 
τεκμηριώνει περαιτέρω την αίτηση. Όταν 
αυτό δεν είναι δυνατό, το κράτος μέλος 
μπορεί να απορρίψει την αίτηση.

Όταν το κράτος μέλος που έχει λάβει την 
αίτηση θεωρεί ότι η αίτηση αυτή είναι 
ανεπαρκώς αιτιολογημένη, ενημερώνει 
αναλόγως το κράτος μέλος που υπέβαλε 
την αίτηση εντός πέντε εργάσιμων 
ημερών. Το κράτος μέλος που υπέβαλε την 
αίτηση τεκμηριώνει περαιτέρω την αίτηση. 
Όταν αυτό δεν είναι δυνατό, το κράτος 
μέλος μπορεί να απορρίψει την αίτηση.

Τροπολογία 53

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 6 – στοιχείο β
Οδηγία 2006/22/ΕΚ
Άρθρο 8 – παράγραφος 1α – εδάφιο 3α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Όταν η συμμόρφωση με αίτηση παροχής 
πληροφοριών ή η διενέργεια ελέγχων, 
επιθεωρήσεων ή ερευνών είναι δύσκολη ή 
αδύνατη, το συγκεκριμένο κράτος μέλος 

Όταν η συμμόρφωση με αίτηση παροχής 
πληροφοριών ή η διενέργεια ελέγχων, 
επιθεωρήσεων ή ερευνών είναι δύσκολη ή 
αδύνατη, το ερωτώμενο κράτος μέλος 
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ενημερώνει αναλόγως και αιτιολογημένα 
το κράτος μέλος που υπέβαλε την αίτηση 
εντός 10 εργάσιμων ημερών. Τα εν λόγω 
κράτη μέλη συζητούν μεταξύ τους για να 
βρουν λύση για οποιαδήποτε δυσκολία 
προκύπτει.

ενημερώνει αναλόγως και αιτιολογημένα 
το κράτος μέλος που υπέβαλε την αίτηση 
εντός πέντε εργάσιμων ημερών, 
τεκμηριώνοντας και αιτιολογώντας 
δεόντως τη δυσκολία ή την αδυναμία 
παροχής των σχετικών πληροφοριών. Τα 
εν λόγω κράτη μέλη συζητούν μεταξύ τους 
για να βρουν λύση για οποιαδήποτε 
δυσκολία προκύπτει. 

Τροπολογία 54

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 6 – στοιχείο β
Οδηγία 2006/22/ΕΚ
Άρθρο 8 – παράγραφος 1α – εδάφιο 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Όταν η Επιτροπή ενημερώνεται για 
επίμονο πρόβλημα στην ανταλλαγή 
πληροφοριών ή για πάγια άρνηση 
διαβίβασης πληροφοριών, μπορεί να 
λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα για την 
αντιμετώπιση της κατάστασης, στα 
οποία περιλαμβάνονται, κατά περίπτωση, 
η διερεύνηση του θέματος και, 
ενδεχομένως, η επιβολή κυρώσεων στο 
κράτος μέλος. 

Τροπολογία 55

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημέιο 6 – στοιχείο β α (νέο)
Οδηγία 2006/22/ΕΚ
Άρθρο 8 – παράγραφος 2

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

β α) Στο άρθρο 8, η παράγραφος 2 
αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

2. Τα κράτη μέλη επιδιώκουν να 
εγκαταστήσουν συστήματα για την 
ηλεκτρονική ανταλλαγή πληροφοριών. 
Σύμφωνα με τη διαδικασία του 
άρθρου 12 παράγραφος 2, η Επιτροπή 

2. Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 
21 της οδηγίας 2014/67/ΕΕ, η ανταλλαγή 
πληροφοριών μεταξύ των αρμόδιων 
αρχών των κρατών μελών που 
προβλέπεται στις παραγράφους 1 και 1α 
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καθορίζει κοινή μεθοδολογία για την 
αποτελεσματική ανταλλαγή 
πληροφοριών.

του παρόντος άρθρου υλοποιείται μέσω 
του Συστήματος Πληροφόρησης για την 
εσωτερική αγορά (IMI), που θεσπίστηκε 
με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1024/2012. 
Οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών 
έχουν άμεση πρόσβαση, σε πραγματικό 
χρόνο, στα εθνικά ηλεκτρονικά μητρώα, 
μέσω του Ευρωπαϊκού Μητρώου 
Επιχειρήσεων Οδικών Μεταφορών 
(ERRU), στο οποίο αναφέρεται το άρθρο 
16 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1071/2009.

Τροπολογία 56

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 6 – στοιχείο β β (νέο)
Οδηγία 2006/22/ΕΚ
Άρθρο 8 – παράγραφος 2α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β β) Στο άρθρο 8 προστίθεται η 
ακόλουθη παράγραφος 2α:

2α. Η Επιτροπή αναπτύσσει μια 
ηλεκτρονική εφαρμογή, κοινή για όλα τα 
κράτη μέλη της ΕΕ, που θα παρέχει 
στους επιθεωρητές, το αργότερο από το 
2020, άμεση πρόσβαση σε πραγματικό 
χρόνο στο ERRU και στο IMI, κατά τη 
διάρκεια των καθ’ οδόν ελέγχων και των 
ελέγχων στις εγκαταστάσεις των 
επιχειρήσεων. Η εν λόγω εφαρμογή 
αναπτύσσεται μέσω ενός δοκιμαστικού 
σχεδίου.

Τροπολογία 57

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 7 – στοιχείο α
Οδηγία 2006/22/ΕΚ
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή θα καθορίσει με εκτελεστικές
πράξεις κοινό τύπο υπολογισμού της 
αποτίμησης επικινδυνότητας των 

Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να 
εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις
σύμφωνα με το άρθρο 15α, με τις οποίες 



PE632.811v01-00 32/61 DT\1173345EL.docx

EL

επιχειρήσεων, για τον οποίο θα λαμβάνεται 
υπόψη ο αριθμός, η σοβαρότητα και η 
συχνότητα των παραβάσεων, καθώς και τα 
αποτελέσματα των ελέγχων όπου δεν 
εντοπίστηκε παράβαση και το κατά πόσον 
η επιχείρηση οδικών μεταφορών 
χρησιμοποιούσε ευφυή ταχογράφο, 
δυνάμει του κεφαλαίου II του κανονισμού 
(ΕΕ) αριθ. 165/2014, σε όλα τα οχήματά 
της. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις 
εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία 
εξέτασης στην οποία παραπέμπει το 
άρθρο 12 παράγραφος 2 της παρούσας
οδηγίας.

καθορίζει κοινό τύπο υπολογισμού της 
αποτίμησης επικινδυνότητας των 
επιχειρήσεων, για τον οποίο θα λαμβάνεται 
υπόψη ο αριθμός, η σοβαρότητα και η 
συχνότητα των παραβάσεων, καθώς και τα 
αποτελέσματα των ελέγχων όπου δεν 
εντοπίστηκε παράβαση και το κατά πόσον 
η επιχείρηση οδικών μεταφορών 
χρησιμοποιούσε ευφυή ταχογράφο, 
δυνάμει του κεφαλαίου II του κανονισμού 
(ΕΕ) αριθ. 165/2014, στα οχήματά της. 

Τροπολογία 58

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 7 – στοιχείο β α (νέο)
Οδηγία 2006/22/ΕΚ
Άρθρο 9 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

β α) Στην παράγραφο 3, το πρώτο και 
το δεύτερο εδάφιο αντικαθίστανται από 
το ακόλουθο κείμενο:

3. Ένας αρχικός κατάλογος 
παραβάσεων των κανονισμών (ΕΟΚ) 
αριθ. 3820/85 και (ΕΟΚ) 3821/85 ορίζεται 
στο παράρτημα ΙΙΙ.

3. Ένας αρχικός κατάλογος 
παραβάσεων των κανονισμών (ΕΚ) αριθ.
561/2006 και (ΕΕ) 165/2014 ορίζεται στο 
παράρτημα ΙΙΙ.

Τροπολογία 59

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 7 – στοιχείο β α (νέο)
Οδηγία 2006/22/ΕΚ
Άρθρο 9 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για να παράσχει κατευθυντήριες γραμμές 
σχετικά με την αξιολόγηση των 
παραβάσεων των κανονισμών (ΕΟΚ) 
αριθ. 3820/85 ή (ΕΟΚ) αριθ. 3820/85, η 
Επιτροπή δύναται, όπου κρίνεται 

Για να παράσχει κατευθυντήριες γραμμές 
σχετικά με την αξιολόγηση των 
παραβάσεων του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.
561/2006 ή του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
165/2014, η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να 
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απαραίτητο, να τροποποιεί το παράρτημα 
ΙΙΙ σύμφωνα με τη διαδικασία του 
άρθρου 12, παράγραφος 2, για τη θέσπιση 
κατευθυντηρίων γραμμών σχετικά με την 
κοινή κλίμακα παραβάσεων, οι οποίες θα 
χωρίζονται ανά κατηγορίες, ανάλογα με τη 
βαρύτητά τους.

εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις για
να τροποποιεί το παράρτημα ΙΙΙ σύμφωνα 
με τη διαδικασία του άρθρου 15α, με 
σκοπό τη θέσπιση κατευθυντηρίων 
γραμμών σχετικά με την κοινή κλίμακα 
παραβάσεων, οι οποίες θα χωρίζονται ανά 
κατηγορίες, ανάλογα με τη βαρύτητά τους.

Τροπολογία 60

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 7 – στοιχείο β α (νέο)
Οδηγία 2006/22/ΕΚ
Άρθρο 9 – παράγραφος 3 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η κατηγορία που αφορά τις πιο σοβαρές 
παραβάσεις θα πρέπει να περιλαμβάνει και 
περιπτώσεις όπου η παράβαση των 
αντίστοιχων διατάξεων των κανονισμών 
(ΕΟΚ) αριθ. 3820/85 ή (ΕΟΚ) αριθ. 
3821/85 δημιουργεί σοβαρό κίνδυνο 
θανάτου ή σοβαρού προσωπικού 
τραυματισμού.

Η κατηγορία που αφορά τις πιο σοβαρές 
παραβάσεις θα πρέπει να περιλαμβάνει και 
περιπτώσεις όπου η παράβαση των 
αντίστοιχων διατάξεων των κανονισμών 
(ΕΚ) αριθ. 561/2006 ή (ΕΕ) αριθ. 
165/2014 δημιουργεί σοβαρό κίνδυνο 
θανάτου ή σοβαρού προσωπικού 
τραυματισμού.

Τροπολογία 61

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 7 – στοιχείο γ (νέο)
Οδηγία 2006/22/ΕΚ
Άρθρο 9 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Προκειμένου να διευκολυνθούν οι 
στοχευμένοι έλεγχοι καθ’ οδόν, τα 
δεδομένα που περιέχονται στο εθνικό 
σύστημα αποτίμησης επικινδυνότητας 
είναι προσβάσιμα κατά τη στιγμή του 
ελέγχου από όλες τις αρμόδιες αρχές 
ελέγχου του ενδιαφερόμενου κράτους 
μέλους.

4. Προκειμένου να διευκολυνθούν οι 
στοχευμένοι έλεγχοι καθ’ οδόν, τα 
δεδομένα που περιέχονται στο εθνικό 
σύστημα αποτίμησης επικινδυνότητας και 
στα εθνικά μητρώα επιχειρήσεων και 
δραστηριοτήτων μεταφορών είναι 
προσβάσιμα κατά τη στιγμή του ελέγχου 
από όλες τις αρμόδιες αρχές ελέγχου του 
ενδιαφερόμενου κράτους μέλους διαμέσου 
τουλάχιστον μιας ηλεκτρονικής 
εφαρμογής, κοινής για όλα τα κράτη μέλη 
της ΕΕ, μέσω της οποίας θα διαθέτουν 
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άμεση πρόσβαση, σε πραγματικό χρόνο, 
στο ERRU.

Τροπολογία 62

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 7 – στοιχείο γ (νέο)
Οδηγία 2006/22/ΕΚ
Άρθρο 9 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Τα κράτη μέλη θέτουν, κατόπιν 
αίτησης ή άμεσα, τις πληροφορίες που 
περιέχονται στο εθνικό σύστημα 
αποτίμησης επικινδυνότητας στη διάθεση 
όλων των αρμόδιων αρχών άλλων κρατών 
μελών σύμφωνα με τα χρονικά όρια που 
ορίζονται στο άρθρο 8.

5. Τα κράτη μέλη θέτουν άμεσα τις 
πληροφορίες που περιέχονται στο εθνικό 
σύστημα αποτίμησης επικινδυνότητας στη 
διάθεση όλων των αρμόδιων αρχών άλλων 
κρατών μελών, μέσω διαλειτουργικών 
εθνικών ηλεκτρονικών μητρώων όπως 
αναφέρεται στο άρθρο 16 του κανονισμού 
(ΕΚ) αριθ. 1071/2009. Η εν λόγω 
ανταλλαγή πληροφοριών και δεδομένων 
σχετικά με παραβάσεις μεταφορέων και 
εκτιμήσεις επικινδυνότητας θα 
συγκεντρώνεται και θα εκτελείται μέσω 
της προσφερόμενης από το ERRU 
διασύνδεσης μεταξύ των διαφόρων 
εθνικών μητρώων των κρατών μελών.

Τροπολογία 63
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 8
Οδηγία 2006/22/ΕΚ
Άρθρο 11 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η Επιτροπή καθορίζει με 
εκτελεστικές πράξεις κοινή προσέγγιση 
για την καταγραφή και τον έλεγχο των 
χρονικών περιόδων που αφορούν άλλη 
εργασία, όπως ορίζεται στο άρθρο 4 
στοιχείο ε) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
561/2006, και των περιόδων τουλάχιστον 
μίας εβδομάδας κατά τις οποίες ο οδηγός 
βρίσκεται μακριά από το όχημα. Οι εν 
λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται 
σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης του 

3. Ανατίθεται στην Επιτροπή η 
εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση
πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 15α, με τις 
οποίες θεσπίζεται κοινή προσέγγιση για 
την καταγραφή και τον έλεγχο των 
χρονικών περιόδων που αφορούν άλλη 
εργασία, όπως ορίζεται στο άρθρο 4 
στοιχείο ε) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
561/2006,περιλαμβανομένου του είδους 
της καταγραφής και των ειδικών 
περιπτώσεων στις οποίες πρόκειται να 
πραγματοποιηθεί, καθώς και για την 
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άρθρου 12 παράγραφος 2. καταγραφή και τον έλεγχο των περιόδων 
τουλάχιστον μίας εβδομάδας κατά τις 
οποίες ο οδηγός βρίσκεται μακριά από το 
όχημα και δεν είναι σε θέση να ασκεί 
δραστηριότητες με το όχημα αυτό.

Τροπολογία 64

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 8 α (νέο)
Οδηγία 2006/22/ΕΚ
Άρθρο 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8α) Το άρθρο 12 αντικαθίσταται από 
το ακόλουθο κείμενο:

1. Η Επιτροπή επικουρείται από την 
επιτροπή που συστάθηκε δυνάμει του 
άρθρου 18 παράγραφος 1 του κανονισμού
(ΕΟΚ) αριθ. 3821/85.

1. Η Επιτροπή επικουρείται από την 
επιτροπή που συστάθηκε δυνάμει του 
άρθρου 42 παράγραφος 1 του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 165/2014. Η εν 
λόγω επιτροπή αποτελεί επιτροπή κατά 
την έννοια του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
182/2011.

2. Οσάκις γίνεται αναφορά στην 
παρούσα παράγραφο, εφαρμόζονται τα 
άρθρα 5 και 7 της απόφασης 
1999/468/ΕΚ, τηρουμένων των διατάξεων 
του άρθρου 8 αυτής.

2. Όταν γίνεται παραπομπή στην 
παρούσα παράγραφο, εφαρμόζεται το 
άρθρο 5 του κανονισμού (ΕΕ) 
αριθ. 182/2011.

Η προθεσμία που προβλέπεται στο 
άρθρο 5 παράγραφος 6 της 
απόφασης 1999/468/ΕΚ ορίζεται τρίμηνη.

3. Η επιτροπή θεσπίζει τον 
εσωτερικό της κανονισμό.

Τροπολογία 65

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 8 α (νέο)
Οδηγία 2006/22/ΕΚ
Άρθρο 13 – στοιχείο β
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Ισχύον κείμενο Τροπολογία

(8α) Στο άρθρο 13, το στοιχείο β) 
αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

β) την ενθάρρυνση συνεκτικής 
προσέγγισης και εναρμονισμένης 
ερμηνείας του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 3820/85 από τις αρχές επιβολής του 
νόμου·

β) την ενθάρρυνση συνεκτικής 
προσέγγισης και εναρμονισμένης 
ερμηνείας του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.
561/2006 από τις αρχές επιβολής του 
νόμου·

Τροπολογία 66

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 8 β (νέο)
Οδηγία 2006/22/ΕΚ
Άρθρο 14

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

(8β) Το άρθρο 14 αντικαθίσταται από 
το ακόλουθο κείμενο:

Άρθρο 14 Άρθρο 14

Διαπραγματεύσεις με τρίτες χώρες Διαπραγματεύσεις με τρίτες χώρες

Μόλις αρχίσει να ισχύει η παρούσα 
οδηγία, η Επιτροπή προσέρχεται σε 
διαπραγματεύσεις με τις ενδιαφερόμενες 
τρίτες χώρες ενόψει της εφαρμογής 
κανόνων ισοδύναμων προς τους κανόνες 
που θεσπίζονται με την παρούσα οδηγία.

Μόλις αρχίσει να ισχύει η παρούσα 
οδηγία, η Ένωση προσέρχεται σε 
διαπραγματεύσεις με τις ενδιαφερόμενες 
τρίτες χώρες ενόψει της εφαρμογής 
κανόνων ισοδύναμων προς τους κανόνες 
που θεσπίζονται με την παρούσα οδηγία.

Έως την ολοκλήρωση των 
διαπραγματεύσεων αυτών τα κράτη μέλη 
διαβιβάζουν στην Επιτροπή, όπως 
καθορίζεται στο άρθρο 16 παράγραφος 2
του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3820/85, 
στοιχεία για τους ελέγχους που 
διενεργήθηκαν σε οχήματα από τρίτες 
χώρες.

Έως την ολοκλήρωση των 
διαπραγματεύσεων αυτών τα κράτη μέλη 
διαβιβάζουν στην Επιτροπή, όπως 
καθορίζεται στο άρθρο 17 του κανονισμού 
(ΕΚ) αριθ. 561/2006, στοιχεία για τους 
ελέγχους που διενεργήθηκαν σε οχήματα 
από τρίτες χώρες.

Τροπολογία 67

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – σημείο 8 γ (νέο)
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Οδηγία 2006/22/EΚ
Άρθρο 15

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

(8γ) Το άρθρο 15 αντικαθίσταται από 
το ακόλουθο κείμενο:

Οι τροποποιήσεις των παραρτημάτων οι 
οποίες είναι αναγκαίες για την 
προσαρμογή τους στις εξελίξεις της 
βέλτιστης πρακτικής, θεσπίζονται 
σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 12 
παράγραφος 2.

Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να 
εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις 
σύμφωνα με το άρθρο 15α για την 
τροποποίηση των παραρτημάτων I και ΙΙ 
με στόχο την εφαρμογή των αναγκαίων 
προσαρμογών σε παρακολούθηση των 
εξελίξεων της βέλτιστης πρακτικής.

Τροπολογία 68

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – σημείο 8 δ (νέο)
Οδηγία 2006/22/EΚ
Άρθρο 15 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8δ) Προστίθεται το ακόλουθο άρθρο 
15α:

Άρθρο 15α

Άσκηση της εξουσιοδότησης

1. Ανατίθεται στην Επιτροπή η 
εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεις υπό τους
όρους του παρόντος άρθρου.

2. Η προβλεπόμενη στο άρθρο 9 
παράγραφος 3 και το άρθρο 15 εξουσία 
έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων 
ανατίθεται στην Επιτροπή για περίοδο 5 
ετών από την [ημερομηνία έναρξης 
ισχύος της παρούσας οδηγίας]. Η 
Επιτροπή υποβάλλει έκθεση σχετικά με 
τις εξουσίες που της έχουν ανατεθεί το 
αργότερο εννέα μήνες πριν από τη λήξη 
της περιόδου των 5 ετών. Η 
εξουσιοδότηση ανανεώνεται σιωπηρά για 
περιόδους ίδιας διάρκειας, εκτός αν το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο 
προβάλουν αντιρρήσεις το αργότερο 
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εντός τριών μηνών πριν από τη λήξη της 
κάθε περιόδου.

3. Η εξουσιοδότηση που προβλέπεται 
στο άρθρο 9 παράγραφος 3 και το άρθρο 
15 μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή 
από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το 
Συμβούλιο. Η απόφαση ανάκλησης 
περατώνει την εξουσιοδότηση που 
προσδιορίζεται στην εν λόγω απόφαση. 
Αρχίζει να ισχύει την επομένη της 
δημοσίευσης της απόφασης στην 
Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία 
που ορίζεται σε αυτή. Δεν θίγει το κύρος 
των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που 
ισχύουν ήδη.

4. Πριν από την έκδοση μιας κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξης, η Επιτροπή 
διεξάγει διαβουλεύσεις με 
εμπειρογνώμονες που ορίζουν τα κράτη 
μέλη σύμφωνα με τις αρχές της 
διοργανικής συμφωνίας της 13ης 
Απριλίου 2016 για τη βελτίωση του 
νομοθετικού έργου.

5. Μόλις εκδώσει μια κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξη, η Επιτροπή την 
κοινοποιεί ταυτόχρονα στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο.

6. Η κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που 
εκδίδεται δυνάμει του άρθρο 9 
παράγραφος 3 και του άρθρου 15 τίθεται 
σε ισχύ εφόσον δεν έχει διατυπωθεί 
αντίρρηση από το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο εντός δύο 
μηνών από την ημέρα που η πράξη 
κοινοποιείται στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο ή αν, πριν 
λήξει αυτή η περίοδος, το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο 
ενημερώσουν αμφότερα την Επιτροπή ότι 
δεν θα προβάλουν αντιρρήσεις. Η 
προθεσμία αυτή παρατείνεται κατά δύο 
μήνες κατόπιν πρωτοβουλίας του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του 
Συμβουλίου.
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Τροπολογία 69

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 9 – στοιχείο α (νέο)
Οδηγία 2006/22/ΕΚ
Παράρτημα I – μέρος A – σημείο 1

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

-α) Στο Μέρος Α, το σημείο 1 
αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

(1) ημερήσιες και εβδομαδιαίες 
περίοδοι οδήγησης, διαλείμματα και 
ημερήσιες και εβδομαδιαίες περίοδοι 
ανάπαυσης· επίσης τα φύλλα καταγραφής 
των προηγούμενων ημερών που πρέπει να 
φέρονται επί του οχήματος σύμφωνα με το 
άρθρο 15 παράγραφος 7 του κανονισμού 
(ΕΟΚ) αριθ. 3821/85 ή/και τα δεδομένα 
που έχουν καταχωρηθεί για το αυτό 
χρονικό διάστημα στην κάρτα οδηγού 
ή/και στη μνήμη της συσκευής ελέγχου 
σύμφωνα με το παράρτημα II της 
παρούσας οδηγίας ή/και στις εκτυπώσεις·

(1) ημερήσιες και εβδομαδιαίες 
περίοδοι οδήγησης, διαλείμματα και 
ημερήσιες και εβδομαδιαίες περίοδοι 
ανάπαυσης· επίσης τα φύλλα καταγραφής 
των προηγούμενων ημερών που πρέπει να 
φέρονται επί του οχήματος σύμφωνα με το 
άρθρο 36 παράγραφοι 1 και 2 του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 165/2014 ή/και τα 
δεδομένα που έχουν καταχωρηθεί για το 
αυτό χρονικό διάστημα στην κάρτα οδηγού 
ή/και στη μνήμη της συσκευής ελέγχου 
σύμφωνα με το παράρτημα II της 
παρούσας οδηγίας ή/και στις εκτυπώσεις·

Τροπολογία 70

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 9 – στοιχείο α α (νέο)
Οδηγία 2006/22/ΕΚ
Παράρτημα I – μέρος A – σημείο 2

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

-α α) Στο μέρος Α, το σημείο 2 
αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

(2) για την περίοδο την αναφερόμενη στο 
άρθρο 15 παράγραφος 7 του κανονισμού 
(ΕΟΚ) αριθ. 3821/85, περιπτώσεις κατά τις 
οποίες σημειώνεται υπέρβαση της 
επιτρεπόμενης ταχύτητας του οχήματος, η 
οποία ορίζεται ως κάθε περίοδος διάρκειας 
άνω του 1 λεπτού κατά την οποία η 
ταχύτητα του οχήματος υπερβαίνει τα 90 
km/h για οχήματα κατηγορίας N3 ή τα 105 
km/h για οχήματα κατηγορίας M3 [οι
κατηγορίες N3 και M3 ορίζονται στο 

«(2) για την περίοδο την αναφερόμενη στο 
άρθρο 36 παράγραφοι 1 και 2 του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 165/2014, 
περιπτώσεις κατά τις οποίες σημειώνεται 
υπέρβαση της επιτρεπόμενης ταχύτητας 
του οχήματος, η οποία ορίζεται ως κάθε 
περίοδος διάρκειας άνω του 1 λεπτού κατά 
την οποία η ταχύτητα του οχήματος 
υπερβαίνει τα 90 km/h για οχήματα 
κατηγορίας N3 ή τα 105 km/h για οχήματα 
κατηγορίας M3 (οι κατηγορίες N3 και M3 
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παράρτημα ΙΙ μέρος Α της οδηγίας 
70/156/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 
6ης Φεβρουαρίου 1970, περί 
προσεγγίσεως των νομοθεσιών των 
κρατών μελών που αφορούν στην έγκριση 
των οχημάτων με κινητήρα και των 
ρυμουλκουμένων τους]1α·

ορίζονται στην οδηγία 2007/46/ΕΚ1α)·

__________________ __________________

1α ΕΕ L 42 της 23.2.1970, σ. 1. Οδηγία 
όπως τροποποιήθηκε τελευταία με την 
οδηγία 2006/28/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 
65 της 7.3.2006, σ. 27).

1α Οδηγία 2007/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
5ης Σεπτεμβρίου 2007, για τη θέσπιση 
πλαισίου για την έγκριση των 
μηχανοκίνητων οχημάτων και των 
ρυμουλκουμένων τους, και των 
συστημάτων, κατασκευαστικών 
στοιχείων και χωριστών τεχνικών 
μονάδων που προορίζονται για τα 
οχήματα αυτά (Οδηγία-πλαίσιο)»·

Τροπολογία 71

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 9 – στοιχείο -α β (νέο)
Οδηγία 2006/22/ΕΚ
Παράρτημα I – μέρος A – σημείο 4

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

-α β) Στο μέρος Α, το σημείο 4 
αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

4. ορθή λειτουργία της συσκευής 
ελέγχου (εντοπισμός ενδεχόμενης 
αντικανονικής χρησιμοποίησης της 
συσκευής ή/και της κάρτας οδηγού ή/και 
των φύλλων καταγραφής) ή, ανάλογα με 
την περίπτωση, παρουσία των εγγράφων 
που αναφέρονται στο άρθρο 14
παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΟΚ) 
αριθ. 3820/85·

4. ορθή λειτουργία της συσκευής 
ελέγχου (εντοπισμός ενδεχόμενης 
αντικανονικής χρησιμοποίησης της 
συσκευής ή/και της κάρτας οδηγού ή/και 
των φύλλων καταγραφής) ή, ανάλογα με 
την περίπτωση, παρουσία των εγγράφων 
που αναφέρονται στο άρθρο 16
παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.
561/2006·

Τροπολογία 72
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – εδάφιο 9 – στοιχείο α
Οδηγία 2006/22/ΕΚ
Παράρτημα I – μέρος A – σημείο 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6) εβδομαδιαίος χρόνος εργασίας 
όπως ορίζεται στα άρθρα 4 και 5 της 
οδηγίας 2002/15/ΕΚ.

(6) εβδομαδιαίος χρόνος εργασίας 
όπως ορίζεται στα άρθρα 4 και 5 της 
οδηγίας 2002/15/ΕΚ, υπό την προϋπόθεση 
ότι η τεχνολογία επιτρέπει τη διενέργεια 
αποτελεσματικών ελέγχων.

Τροπολογία 73

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 9 – στοιχείο β α (νέο)
Οδηγία 2006/22/ΕΚ
Παράρτημα I – μέρος B – εδάφιο 2

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

β α) Στο Μέρος B, το δεύτερο εδάφιο 
αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

Τα κράτη μέλη μπορούν, εάν το κρίνουν 
σκόπιμο, να ελέγχουν τη συνυπευθυνότητα 
άλλων ηθικών αυτουργών ή συνεργών 
στην αλυσίδα μεταφοράς, όπως φορτωτές, 
μεταφορείς ή συμβαλλόμενοι, σε 
περίπτωση εντοπισμού παράβασης, 
συμπεριλαμβανόμενης της επαλήθευσης 
ότι οι συμβάσεις για την παροχή της 
υπηρεσίας μεταφοράς επιτρέπουν τη 
συμμόρφωση προς τους κανονισμούς 
(ΕΟΚ) αριθ. 3820/85 και (ΕΟΚ) 
αριθ. 3821/85.

Τα κράτη μέλη μπορούν, εάν το κρίνουν 
σκόπιμο, να ελέγχουν τη συνυπευθυνότητα 
άλλων ηθικών αυτουργών ή συνεργών 
στην αλυσίδα μεταφοράς, όπως φορτωτές, 
μεταφορείς ή συμβαλλόμενοι, σε 
περίπτωση εντοπισμού παράβασης, 
συμπεριλαμβανόμενης της επαλήθευσης 
ότι οι συμβάσεις για την παροχή της 
υπηρεσίας μεταφοράς επιτρέπουν τη 
συμμόρφωση προς τους κανονισμούς (ΕΚ) 
αριθ. 561/2006 και (ΕΕ) αριθ. 165/2014.

Τροπολογία 74

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 
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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.

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

.

.

2γ. Ο οδηγός που εκτελεί ενδομεταφορές, 
όπως ορίζεται βάσει των κανονισμών 
(ΕΚ) αριθ. 1072/2009 και 1073/2009 δεν 
θεωρείται αποσπασμένος βάσει της 
οδηγίας 96/71/ΕΚ.

2δ. Με την επιφύλαξη του άρθρου 2 
παράγραφος 1 της οδηγίας 96/71/ΕΚ, 
ένας οδηγός δεν θεωρείται αποσπασμένος 
στο έδαφος κράτους μέλους από το οποίο 
ο οδηγός διέρχεται υπό καθεστώς 
διαμετακόμισης χωρίς φόρτωση ή 
εκφόρτωση και χωρίς επιβίβαση ή 
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αποβίβαση επιβατών.

2ε. Σε περίπτωση που ο οδηγός εκτελεί 
την αρχική ή τελική οδική διαδρομή μιας 
συνδυασμένης μεταφοράς όπως ορίζεται 
στην οδηγία 92/106/ΕΟΚ, ο οδηγός δεν 
θεωρείται αποσπασμένος για τους 
σκοπούς της οδηγίας 96/71/ΕΚ. 

Τροπολογία 75
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

Τροπολογία 76

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:

διαγράφεται

Τροπολογία 77

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

Τροπολογία 78
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

Τροπολογία 79
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.

διαγράφεται

Τροπολογία 80

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 
της οδηγίας 2014/67/ΕΕ, τα κράτη μέλη 
μπορούν να επιβάλουν μόνο τις παρακάτω 
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διοικητικές απαιτήσεις και μέτρα ελέγχου:

Τροπολογία 81

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 4 – στοιχείο α – εισαγωγικό μέρος

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 υποβάλει δήλωση στο Σύστημα 
Πληροφόρησης για την εσωτερική αγορά 
(ΙΜΙ) ή να την αποστείλει στις εθνικές 
αρμόδιες αρχές το αργότερο κατά την 
έναρξη της μεταφοράς, σε τυποποιημένη
ηλεκτρονική μορφή που έχει εκπονηθεί 
και διατεθεί από την Επιτροπή, σε 
οποιαδήποτε επίσημη γλώσσα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία να περιέχει 
μόνο τις παρακάτω πληροφορίες:

Τροπολογία 82

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 με τη χρήση του 
ενδοκοινοτικού αριθμού φορολογικού 
μητρώου του ή του αριθμού της 
κοινοτικής άδειας·

Τροπολογία 83

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 4 – στοιχείο α – σημείο iii
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

iii) τον αναμενόμενο αριθμό και την
ταυτότητα των αποσπασμένων οδηγών·

iii)

Τροπολογία 84

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)

Τροπολογία 85
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 4 – στοιχείο α – σημείο iv α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τροπολογία 86

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τροπολογία 87

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 
δήλωσης 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.

Τροπολογία 88

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·

γ) υποχρέωση του μεταφορέα να 
διασφαλίζει ότι ο οδηγός έχει στη διάθεσή 
του, 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·

Τροπολογία 89
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 4 – στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ α) Κατά τους ελέγχους καθ’ οδόν 
στους οποίους αναφέρονται τα στοιχεία 
β) και γ) του παρόντος άρθρου, 
επιτρέπεται στον οδηγό να επικοινωνεί με 
τα κεντρικά γραφεία, τον διαχειριστή 
μεταφορών ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο 
ή οντότητα που μπορεί να παράσχει τα 
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αιτούμενα έγγραφα·

Τροπολογία 90

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 4 – στοιχείο γβ

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.

γ β) υποχρέωση για τον οδικό 
μεταφορέα να αποστείλει μέσω της 
δημόσιας διεπαφής του συστήματος IMI, 
μετά την περίοδο της απόσπασης [...]
αντίγραφα των εγγράφων που αναφέρονται 
στα στοιχεία β) και γ), κατόπιν αίτησης 
των αρχών του κράτους μέλους στο οποίο 
είναι αποσπασμένος ο οδηγός, καθώς και 
τεκμηρίωση της αμοιβής των 
αποσπασμένων οδηγών που σχετίζεται με 
την περίοδο απόσπασης και τη σύμβαση 
εργασίας ή ισοδύναμο έγγραφο κατά την 
έννοια του άρθρου 3 της οδηγίας 
91/533/ΕΟΚ του Συμβουλίου1α, τα δελτία 
χρόνου παρουσίας που αφορούν την 
εργασία του οδηγού και αποδείξεις 
πληρωμών.

Ο οδικός μεταφορέας παρέχει τα 
απαιτούμενα έγγραφα χρησιμοποιώντας 
τη δημόσια διεπαφή του συστήματος ΙΜΙ 
εντός 2 μηνών από την ημερομηνία της 
αίτησης.

Όταν ο οδικός μεταφορέας δεν παρέχει 
όλα τα απαιτούμενα έγγραφα μέσω της 
δημόσιας διεπαφής του συστήματος ΙΜΙ 
εντός της καθορισμένης προθεσμίας, οι 
αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους όπου 
πραγματοποιήθηκε η απόσπαση μπορούν, 
σύμφωνα με τα άρθρα 6 και 7 της 
οδηγίας 2014/67, να ζητήσουν τη 
συνδρομή των αρμόδιων αρχών του 
κράτους μέλους εγκατάστασης του 
μεταφορέα. Όταν πραγματοποιείται ένα 
τέτοιο αίτημα μέσω του συστήματος ΙΜΙ, 
οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους 
εγκατάστασης του μεταφορέα έχουν 
πρόσβαση στη δήλωση απόσπασης και σε 



DT\1173345EL.docx 49/61 PE632.811v01-00

EL

άλλες σχετικές πληροφορίες που έχουν 
υποβληθεί από τον μεταφορέα μέσω της 
δημόσιας διεπαφής του συστήματος ΙΜΙ.

Οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους 
εγκατάστασης του μεταφορέα 
εξασφαλίζουν ότι τα έγγραφα που ζητούν 
οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους 
στο οποίο πραγματοποιήθηκε η 
απόσπαση παρέχονται μέσω του 
συστήματος ΙΜΙ εντός 25 εργάσιμων 
ημερών από την ημερομηνία του 
αιτήματος.

__________________

1α 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).

Τροπολογία 91
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/ΕΟΚ20 του 
Συμβουλίου, 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).

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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Τροπολογία 92
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

Τροπολογία 93
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. Για τους σκοπούς της παραγράφου 
4 στοιχείο α), ο οδικός μεταφορέας μπορεί 
να παράσχει δήλωση που να καλύπτει 
περίοδο έξι μηνών το μέγιστο. Οι έλεγχοι 
της σύμβασης εργασίας ή ισοδύναμου 
εγγράφου και των δελτίων μισθοδοσίας 
πραγματοποιούνται μόνο στις 
εγκαταστάσεις ή ψηφιακά μέσω του 
συστήματος ΙΜΙ.

Τροπολογία 94
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5α. Τα στοιχεία από τις δηλώσεις 
αποθηκεύονται στο αποθετήριο του ΙΜΙ 
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για τους σκοπούς των ελέγχων, για 
περίοδο 18 μηνών, και είναι άμεσα και σε 
πραγματικό χρόνο προσβάσιμα για όλες 
τις αρμόδιες αρχές άλλων κρατών μελών 
που έχουν οριστεί σύμφωνα με το άρθρο 3 
της οδηγίας 2014/67/ΕΕ, το άρθρο 18 του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1071/2009 και το 
άρθρο 7 της οδηγίας 2006/22/ΕΚ.

Η αρμόδια εθνική αρχή μπορεί να 
επιτρέπει στους κοινωνικούς εταίρους, 
σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία και τις 
εθνικές πρακτικές, να έχουν πρόσβαση 
στα στοιχεία, υπό την προϋπόθεση ότι 
αυτά:

- αφορούν απόσπαση εργαζομένων στο 
έδαφος του οικείου κράτους μέλους·

- χρησιμοποιούνται για την επιβολή των 
κανόνων σχετικά με την απόσπαση 
εργαζομένων· και

- υποβάλλονται σε επεξεργασία σύμφωνα 
με τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για 
την προστασία των φυσικών προσώπων 
έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα και για την 
ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων 
αυτών.

Τροπολογία 95

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 5 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5β. Η Επιτροπή εκδίδει εκτελεστικές 
πράξεις για την ανάπτυξη τυποποιημένων 
εντύπων σε όλες τις επίσημες γλώσσες 
της Ένωσης, τα οποία πρέπει να 
χρησιμοποιούνται για την υποβολή 
δηλώσεων μέσω της δημόσιας διεπαφής 
του συστήματος IMI, προσδιορίζει τις 
λειτουργίες της δήλωσης στο ΙΜΙ και τον 
τρόπο με τον οποίο οι πληροφορίες που 
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αναφέρονται στα στοιχεία i) έως vi a) της 
παραγράφου 4 στοιχείο α) πρέπει να 
εμφανίζονται στη δήλωση και 
διασφαλίζει ότι οι εν λόγω πληροφορίες 
από τις δηλώσεις μεταφράζονται 
αυτομάτως σε γλώσσα του κράτους 
μέλους υποδοχής. Οι εκτελεστικές 
πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη 
διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο 
άρθρο 2α παράγραφος 2.

Τροπολογία 96

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 5 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5γ. Τα κράτη μέλη αποφεύγουν 
άσκοπες καθυστερήσεις κατά την 
υλοποίηση των μέτρων ελέγχου, οι οποίες 
θα μπορούσαν να έχουν επιπτώσεις στη 
διάρκεια και τις ημερομηνίες απόσπασης.

Τροπολογία 97

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.

Τροπολογία 98

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 α (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 2α

1. Η Επιτροπή επικουρείται από την 
επιτροπή που συστάθηκε δυνάμει του 
άρθρου 42 παράγραφος 1 του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 165/2014. Η εν 
λόγω επιτροπή αποτελεί επιτροπή κατά 
την έννοια του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
182/2011.

2. Όταν γίνεται παραπομπή στην 
παρούσα παράγραφο, εφαρμόζεται το 
άρθρο 5 του κανονισμού (ΕΕ) 
αριθ. 182/2011.

Τροπολογία 99

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 2β

Ευθύνη

Τα κράτη μέλη προβλέπουν κυρώσεις 
κατά των αποστολέων, των μεταφορέων 
φορτίων, των εργολάβων και των 
υπεργολάβων για μη συμμόρφωση με το 
άρθρο 2 της παρούσας οδηγίας, όταν 
αυτοί γνωρίζουν ή, στη βάση όλων των 
σχετικών περιστάσεων, θα έπρεπε να 
γνωρίζουν, ότι οι ανατεθείσες υπηρεσίες 
μεταφοράς παραβιάζουν τις διατάξεις της 
παρούσας οδηγίας.

Τα κράτη μέλη ορίζουν τους κανόνες 
σχετικά με τις ποινές που επιβάλλονται 
για παραβιάσεις των διατάξεων της 
παρούσας οδηγίας και λαμβάνουν όλα τα 
αναγκαία μέτρα για να εξασφαλίσουν την 
εφαρμογή τους. Οι ποινές αυτές είναι 
αποτελεσματικές, αναλογικές, 
αποτρεπτικές και δεν εισάγουν 
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διακρίσεις.

Τροπολογία 100

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 γ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 2γ

Ρήτρα επανεξέτασης για την Ευρωπαϊκή 
πλατφόρμα αξιόπιστων επιχειρήσεων

Η Επιτροπή αξιολογεί τα υφιστάμενα 
μέσα και τις βέλτιστες πρακτικές για την 
προώθηση κοινωνικά υπεύθυνης 
συμπεριφοράς όλων των παραγόντων 
στην αλυσίδα παράδοσης αγαθών και 
υποβάλλει νομοθετική πρόταση για τη 
δημιουργία ευρωπαϊκής πλατφόρμας 
αξιόπιστων επιχειρήσεων, αν κριθεί 
σκόπιμο, εντός 2 ετών από την έναρξη 
ισχύος της παρούσας οδηγίας.

Τροπολογία 101

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 δ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 2δ

Ευφυής επιβολή

1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων 
της οδηγίας 2014/67/ΕΕ και για την 
περαιτέρω επιβολή των υποχρεώσεων 
που ορίζονται στο κεφάλαιο 2 της 
παρούσας οδηγίας, τα κράτη μέλη 
εξασφαλίζουν ότι εφαρμόζεται συνεκτική 
εθνική στρατηγική επιβολής στην 
επικράτειά τους. Η στρατηγική αυτή 
εστιάζεται στις επιχειρήσεις υψηλής 
επικινδυνότητας, όπως αναφέρεται στο 
άρθρο 9 της οδηγίας 2006/22/ΕΚ του 
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Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου.

2. Κάθε κράτος μέλος διασφαλίζει 
ότι οι έλεγχοι που προβλέπονται στο 
άρθρο 2 της οδηγίας 2006/22/ΕΚ θα 
περιλαμβάνουν, ανάλογα με την 
περίπτωση, έλεγχο για την απόσπαση, και 
ότι αυτοί οι έλεγχοι θα διενεργούνται 
χωρίς διακρίσεις, και ιδίως χωρίς 
διακρίσεις με βάση τις πινακίδες 
κυκλοφορίας των οχημάτων που 
χρησιμοποιούνται κατά την απόσπαση.

3. Τα κράτη μέλη εστιάζουν στις 
επιχειρήσεις που αξιολογούνται ως 
αυξημένου κινδύνου για παράβαση των 
διατάξεων του άρθρου 2 της παρούσας 
οδηγίας οι οποίες έχουν εφαρμογή στην 
περίπτωσή τους. Για τον σκοπό αυτό, τα 
κράτη μέλη, στο πλαίσιο του συστήματος 
ταξινόμησης κινδύνων το οποίο θέσπισαν 
δυνάμει του άρθρου 9 της οδηγίας 
2006/22/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και 
διεύρυναν σύμφωνα με το άρθρο 12 του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1071/2009 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο 
τέτοιου είδος παραβάσεων ως αυτοτελή 
κίνδυνο.

4. Για τους σκοπούς της 
παραγράφου 3, τα κράτη μέλη έχουν 
πρόσβαση στις συναφείς πληροφορίες και 
τα δεδομένα που καταγράφει, 
επεξεργάζεται ή αποθηκεύει ο ευφυής 
ταχογράφος που αναφέρεται στο 
κεφάλαιο ΙΙ του κανονισμού (ΕΕ) 
αριθ. 165/2014, στις δηλώσεις 
απόσπασης που αναφέρονται στο άρθρο 2 
παράγραφος 4 της παρούσας οδηγίας και 
στα ηλεκτρονικά έγγραφα μεταφοράς, 
όπως οι ηλεκτρονικές φορτωτικές βάσει 
της Σύμβασης περί του συμβολαίου για 
τη διεθνή οδική μεταφορά εμπορευμάτων 
(eCMR).

5. Ανατίθεται στην Επιτροπή η 
εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεις που να καθορίζουν τα 
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χαρακτηριστικά των δεδομένων στα 
οποία έχουν πρόσβαση τα κράτη μέλη, 
τους όρους χρήσης τους και τις τεχνικές 
προδιαγραφές για τη διαβίβασή τους ή 
την πρόσβαση σε αυτά, προσδιορίζοντας 
ιδίως:

α) λεπτομερή κατάλογο πληροφοριών 
και δεδομένων στα οποία έχουν 
πρόσβαση οι αρμόδιες εθνικές αρχές και 
στα οποία περιλαμβάνονται τουλάχιστον 
ο χρόνος και το σημείο διέλευσης 
συνόρων, οι δραστηριότητες φόρτωσης 
και εκφόρτωσης, η πινακίδα κυκλοφορίας 
του οχήματος και τα στοιχεία του 
οδηγού·

β) τα δικαιώματα πρόσβασης των 
αρμόδιων αρχών, διαφοροποιημένα κατά 
περίπτωση σύμφωνα με τον τύπο 
αρμόδιων αρχών, τον τύπο πρόσβασης 
και τον σκοπό για τον οποίο 
χρησιμοποιούνται τα δεδομένα·

γ) τις τεχνικές προδιαγραφές για τη 
διαβίβαση ή πρόσβαση στα δεδομένα που 
αναφέρονται στο στοιχείο α), 
συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, 
της μέγιστης διάρκειας διατήρησης των 
δεδομένων, διαφοροποιημένης ανάλογα 
με το είδος των δεδομένων.

6. Η διάρκεια της πρόσβασης ή 
αποθήκευσης των προσωπικών 
δεδομένων στα οποία αναφέρεται το 
παρόν άρθρο, δεν υπερβαίνει το 
απολύτως αναγκαίο για τους σκοπούς για 
τους οποίους συνελέγησαν τα δεδομένα ή 
για τους οποίους τα δεδομένα 
υποβάλλονται σε περαιτέρω επεξεργασία. 
Όταν τα δεδομένα αυτά δεν είναι πλέον 
απαραίτητα για τους σκοπούς αυτούς, 
καταστρέφονται.

7. Τα κράτη μέλη διενεργούν, 
τουλάχιστον τρεις φορές ετησίως, 
συντονισμένους καθ’ οδόν ελέγχους σε 
σχέση με τις αποσπάσεις, που μπορούν να 
συμπίπτουν με τους ελέγχους που 
διενεργούνται σύμφωνα με το άρθρο 5 
της οδηγίας 2006/22/ΕΚ. Οι έλεγχοι αυτοί 
διενεργούνται ταυτόχρονα από τις εθνικές 
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αρχές δύο ή περισσότερων κρατών μελών 
οι οποίες είναι αρμόδιες για την επιβολή 
των κανόνων στο πεδίο των αποσπάσεων,
με την κάθε μία να διενεργεί τον έλεγχο 
στην επικράτειά της. Τα κράτη μέλη 
ανταλλάσσουν πληροφορίες σχετικά με 
τον αριθμό και τον τύπο των 
παραβάσεων που εντοπίζονται μετά τη 
διενέργεια των συντονισμένων καθ’ οδόν 
ελέγχων.

Τα συνοπτικά αποτελέσματα των 
συντονισμένων ελέγχων δημοσιεύονται 
σύμφωνα με τον κανονισμό (EΕ) 
2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 
2016, για την προστασία των φυσικών 
προσώπων έναντι της επεξεργασίας των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και 
για την ελεύθερη κυκλοφορία των 
δεδομένων αυτών.

Τροπολογία 102

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 ε (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 2ε

Τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
1024/2012

Στο παράρτημα του κανονισμού (ΕΕ) 
αριθ. 1024/2012 προστίθενται τα 
ακόλουθα σημεία:

8. Οδηγία 2006/22/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 15ης Μαρτίου 2006, για 
καθορισμό ελάχιστων προϋποθέσεων για 
την εφαρμογή των κανονισμών (ΕΚ) 
αριθ. 561/2006 και (ΕΕ) αριθ. 165/2014 
και της οδηγίας 2002/15/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου σχετικά με την κοινωνική 
νομοθεσία όσον αφορά δραστηριότητες 
οδικών μεταφορών και για την 
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κατάργηση της οδηγίας 88/599/ΕΟΚ του 
Συμβουλίου: Άρθρο 8

9. Οδηγία του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την 
τροποποίηση της οδηγίας 2006/22/ΕΚ 
όσον αφορά τις απαιτήσεις επιβολής και 
τη θέσπιση ειδικών κανόνων σχετικά με 
την οδηγία 96/71/ΕΚ και την οδηγία 
2014/67/ΕΕ για την απόσπαση οδηγών 
στον τομέα των οδικών μεταφορών: 
Άρθρο 2 παράγραφος 5.

Τροπολογία 103

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 

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.

Άρθρο 3

Υποβολή εκθέσεων και επανεξέταση

1. Τα κράτη μέλη υποβάλλουν ετησίως 
έκθεση στην Επιτροπή σχετικά με την 
εφαρμογή της παρούσας οδηγίας, ιδίως 
όσον αφορά την εφαρμογή της ευφυούς 
επιβολής που αναφέρεται στο άρθρο 2δ 
και τις ενδεχόμενες δυσκολίες κατά την 
επιβολή.

Προκειμένου να καταστεί δυνατή η 
αξιολόγηση των στοιχείων σχετικά με την 
αποτελεσματικότητα της επιβολής, η 
έκθεση περιλαμβάνει στοιχεία σχετικά με 
την αποτελεσματικότητα:

- του ευφυούς ταχογράφου που 
αναφέρεται στο κεφάλαιο ΙΙ του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 165/2014· 

- της χρήσης του συστήματος IMI που 
αναφέρεται στο άρθρο 2 παράγραφοι 5α 
και 5β της παρούσας οδηγίας· 

- της χρήσης των ηλεκτρονικών 
εγγράφων μεταφοράς, όπως των 
ηλεκτρονικών φορτωτικών βάσει της 
Σύμβασης περί του συμβολαίου για τη 
διεθνή οδική μεταφορά εμπορευμάτων 
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(eCMR)· 

- της ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ 
των αρμόδιων αρχών μέσω του ERRU 
και του IMI, καθώς και στοιχεία σχετικά 
με την αποτελεσματικότητα της άμεσης 
και σε πραγματικό χρόνο πρόσβασης των 
αρχών τόσο στο ERRU όσο και στο IMI 
μέσω της εφαρμογής της ΕΕ κατά τη 
διάρκεια καθ’ οδόν ελέγχων, όπως 
αναφέρεται στα άρθρα 8 και 9 της 
οδηγίας 2006/22/ΕΚ· και

- της εφαρμογής του προγράμματος 
κατάρτισης που έχει ως στόχο να 
βοηθήσει τους οδηγούς και όλους τους 
άλλους παράγοντες που εμπλέκονται στη 
διαδικασία, συμπεριλαμβανομένων των 
επιχειρήσεων, των διοικήσεων και των 
ελεγκτών, να προσαρμοστούν στους νέους 
κανόνες και τις απαιτήσεις που τους 
αφορούν.

2. Μετά την υποβολή της έκθεσης 
που αναφέρεται στην παράγραφο 1, η 
Επιτροπή αξιολογεί τακτικά την παρούσα 
οδηγία και υποβάλλει τα αποτελέσματα 
της αξιολόγησης στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο.

2. Η Επιτροπή μπορεί να εκδίδει 
εκτελεστικές πράξεις για τον καθορισμό 
της μορφής και κατευθυντήριων 
γραμμών για τις εκθέσεις που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1. 

Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις μπορούν 
να περιλαμβάνουν κανόνες που 
υποχρεώνουν τα κράτη μέλη να παρέχουν 
στην Επιτροπή δεδομένα σχετικά με τις 
ροές κυκλοφορίας και δεδομένα σχετικά 
με τα κράτη μέλη ταξινόμησης των 
οχημάτων τα οποία συλλέγονται από 
συστήματα διοδίων στα κράτη μέλη, όταν 
υπάρχουν τέτοια δεδομένα, με σκοπό την 
αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας 
της επιβολής της παρούσας οδηγίας.

Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις
εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία 
εξέτασης που προβλέπεται στο άρθρο 2α 
παράγραφος 2.

3. Ανάλογα με την περίπτωση, οι 
εκθέσεις που αναφέρονται στις 
παραγράφους 1 και 2 συνοδεύονται από 
σχετικές προτάσεις.

3. Το αργότερο έως τις 31 Δεκεμβρίου 
2025, η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο σχετικά με την εφαρμογή και 
τα αποτελέσματα της παρούσας οδηγίας, 
ιδίως όσον αφορά την 
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αποτελεσματικότητα της επιβολής, 
συμπεριλαμβανομένης ανάλυσης 
κόστους-οφέλους όσον αφορά τη χρήση 
αισθητήρων βάρους για τον σκοπό της 
αυτόματης καταγραφής των σημείων 
φόρτωσης/εκφόρτωσης. Η έκθεση της 
Επιτροπής συνοδεύεται, εάν κριθεί 
σκόπιμο, από νομοθετική πρόταση. Η 
έκθεση αυτή δημοσιοποιείται.

Τροπολογία 104

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 3α

Προκειμένου να εξασφαλίσουν τη 
συμμόρφωση προς τις διατάξεις της 
παρούσας οδηγίας, η Επιτροπή και τα 
κράτη μέλη θεσπίζουν ένα συνεκτικό και 
ολοκληρωμένο πρόγραμμα κατάρτισης 
και προσαρμογής στους νέους κανόνες 
και τις απαιτήσεις που τίθενται για τους 
οδηγούς και για όλους τους άλλους 
παράγοντες που εμπλέκονται στην εν 
λόγω διαδικασία, τις επιχειρήσεις, τις 
διοικήσεις και τους ελεγκτές.

Τροπολογία 105

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 

Τα κράτη μέλη θεσπίζουν και 
δημοσιεύουν, το αργότερο την/στις … 
[τρία έτη μετά την ημερομηνία έναρξης 
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.
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διατάξεων.

Τροπολογία 106

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ο τομέας των μεταφορών, λόγω της 
αναγνωρισμένης υψηλής κινητικότητάς 
του, εξαιρείται από τα μέτρα που 
απορρέουν από τη νομοθετική πράξη με 
την οποία τροποποιείται η οδηγία 
96/71/ΕΚ, έως ότου η παρούσα οδηγία 
τεθεί σε ισχύ.

Τροπολογία 107

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ο τομέας των μεταφορών εξαιρείται από 
τα μέτρα που απορρέουν από τη 
νομοθετική πράξη με την οποία 
τροποποιείται η οδηγία 96/71/ΕΚ μέχρι 
να τεθούν σε ισχύ οι απαιτήσεις επιβολής 
με τις οποίες θεσπίζονται οι ειδικοί 
κανόνες σχετικά με τις μεταφορές που 
προβλέπονται στην παρούσα οδηγία.
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