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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

21.6.2018 A8-0206/105 

Τροπολογία  105 

Marita Ulvskog 

εξ ονόματος της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 

 

Έκθεση A8-0206/2018 

Merja Kyllönen 

Οι απαιτήσεις επιβολής και η θέσπιση ειδικών κανόνων για την απόσπαση οδηγών στον 

τομέα των οδικών μεταφορών 

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

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 1 

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(1) Προκειμένου να δημιουργηθεί 

ασφαλής, αποδοτικός και κοινωνικά 

υπεύθυνος τομέας οδικών μεταφορών, 

είναι απαραίτητο να εξασφαλιστούν, 

αφενός, κατάλληλες συνθήκες εργασίας 

και κοινωνική προστασία για τους οδηγούς 

και, αφετέρου, κατάλληλοι 

επιχειρηματικοί όροι και δίκαιοι όροι 

ανταγωνισμού για τους μεταφορείς. 

(1) Η ελεύθερη κυκλοφορία των 

εργαζομένων, η ελευθερία εγκατάστασης 

και η ελεύθερη παροχή υπηρεσιών 

συνιστούν θεμελιώδεις αρχές της 

εσωτερικής αγοράς. Οι ελευθερίες αυτές 

κατοχυρώνονται στη Συνθήκη για τη 

λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

(ΣΛΕΕ) και είναι ουσιαστικής σημασίας 

για την καλή λειτουργία της εσωτερικής 

αγοράς. Προκειμένου να δημιουργηθεί 

ασφαλής, αποδοτικός και κοινωνικά 

υπεύθυνος τομέας οδικών μεταφορών, 

είναι απαραίτητο να εξασφαλιστεί 

ισορροπία μεταξύ ελεύθερης κυκλοφορίας 

των μεταφορικών υπηρεσιών και 

αξιοπρεπών συνθηκών εργασίας, ίση 

μεταχείριση και κοινωνική προστασία για 

τους οδηγούς και ένα ανταγωνιστικό και 

δίκαιο επιχειρηματικό περιβάλλον για 

τους μεταφορείς. 

Or. en 
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21.6.2018 A8-0206/106 

Τροπολογία  106 

Marita Ulvskog 

εξ ονόματος της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 

 

Έκθεση A8-0206/2018 

Merja Kyllönen 

Οι απαιτήσεις επιβολής και η θέσπιση ειδικών κανόνων για την απόσπαση οδηγών στον 

τομέα των οδικών μεταφορών 

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

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 1 α (νέα) 

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (1α) Στην ομιλία του για την 

κατάσταση της Ένωσης, στις 13 

Σεπτεμβρίου 2017, ο Πρόεδρος της 

Επιτροπής ανακοίνωσε ότι θα 

δημιουργηθεί Ευρωπαϊκή Αρχή 

Εργασίας. 

Or. en 
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21.6.2018 A8-0206/107 

Τροπολογία  107 

Marita Ulvskog 

εξ ονόματος της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 

 

Έκθεση A8-0206/2018 

Merja Kyllönen 

Οι απαιτήσεις επιβολής και η θέσπιση ειδικών κανόνων για την απόσπαση οδηγών στον 

τομέα των οδικών μεταφορών 

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

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 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, 

διατηρούνται ισότιμοι όροι ανταγωνισμού 

και γίνεται σεβαστή η ελευθερία τους να 

παρέχουν υπηρεσίες. 

Or. en 
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21.6.2018 A8-0206/108 

Τροπολογία  108 

Marita Ulvskog 

εξ ονόματος της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 

 

Έκθεση A8-0206/2018 

Merja Kyllönen 

Οι απαιτήσεις επιβολής και η θέσπιση ειδικών κανόνων για την απόσπαση οδηγών στον 

τομέα των οδικών μεταφορών 

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

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 2 α (νέα) 

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (2α) Ο τομέας των οδικών μεταφορών 

είναι εξαιρετικά ανταγωνιστικός και 

χαρακτηρίζεται από ιδιαίτερες 

στρεβλώσεις, οι οποίες προκαλούνται από 

καταχρηστικές πρακτικές αναζήτησης 

της ευνοϊκότερης δικαιοδοσίας, τις 

οποίες εφαρμόζουν οι μεταφορείς 

προκειμένου να μειώσουν ή να αποφύγουν 

δαπάνες για μισθούς και εισφορές 

κοινωνικής ασφάλισης, ή από άλλες 

κοινωνικές και εργασιακές συνθήκες που 

έχουν οδηγήσει στο παρελθόν σε 

διαγωνισμό αναζήτησης των χειρότερων 

συνθηκών. Μια λειτουργική εσωτερική 

αγορά πρέπει να βασίζεται σε ισότιμους 

όρους ανταγωνισμού. Συνεπώς, 

απαιτούνται περαιτέρω μέτρα για την 

πρόληψη καταχρηστικών πρακτικών εκ 

μέρους των οδικών μεταφορέων μέσω 

πρακτικών αναζήτησης της ευνοϊκότερης 

δικαιοδοσίας, περιλαμβανομένων 

οριζοντίων μέτρων στο ενωσιακό 

εταιρικό δίκαιο προκειμένου να 

σταματήσει η «επιλογή καθεστώτος» και 

η επιλογή ευνοϊκότερου πλαισίου 

εποπτείας από τις επιχειρήσεις οδικών 

μεταφορών. 

Or. en 
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21.6.2018 A8-0206/109 

Τροπολογία  109 

Marita Ulvskog 

εξ ονόματος της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 

 

Έκθεση A8-0206/2018 

Merja Kyllönen 

Οι απαιτήσεις επιβολής και η θέσπιση ειδικών κανόνων για την απόσπαση οδηγών στον 

τομέα των οδικών μεταφορών 

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

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 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 στη 

διευκόλυνση άσκησης της ελευθερίας 

παροχής υπηρεσιών οδικών μεταφορών με 

αμερόληπτο ανταγωνισμό ανάμεσα στους 

εθνικούς και ξένους μεταφορείς, στη 

μείωση του περιττού διοικητικού φόρτου 

και στη βελτίωση των κοινωνικών και 

εργασιακών συνθηκών για τους οδηγούς 
είναι ουσιαστικής σημασίας για τη 

δημιουργία ενός ομαλά λειτουργούντος 

τομέα οδικών μεταφορών στην 

εσωτερική αγορά. 

Or. en 
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21.6.2018 A8-0206/110 

Τροπολογία  110 

Marita Ulvskog 

εξ ονόματος της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 

 

Έκθεση A8-0206/2018 

Merja Kyllönen 

Οι απαιτήσεις επιβολής και η θέσπιση ειδικών κανόνων για την απόσπαση οδηγών στον 

τομέα των οδικών μεταφορών 

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

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 5 

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(5) Η κατάλληλη, αποτελεσματική και 

συνεπής επιβολή των διατάξεων για τον 

χρόνο εργασίας είναι ουσιαστικής 

σημασίας για την προστασία των 

συνθηκών εργασίας των οδηγών και την 

πρόληψη των στρεβλώσεων του 

ανταγωνισμού λόγω μη συμμόρφωσης. Ως 

εκ τούτου, είναι επιθυμητό να επεκταθούν 

οι υφιστάμενες ομοιόμορφες απαιτήσεις 

επιβολής που ορίζονται στην οδηγία 

2006/22/ΕΚ στον έλεγχο συμμόρφωσης με 

τις διατάξεις για τον χρόνο εργασίας που 

ορίζονται στην οδηγία 2002/15/ΕΕ. 

(5) Η κατάλληλη, αποτελεσματική και 

συνεπής επιβολή των διατάξεων για τον 

χρόνο εργασίας είναι ουσιαστικής 

σημασίας για 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. Οι 

έλεγχοι που προβλέπονται στην οδηγία 

2002/15/ΕΕ πρέπει να περιορίζονται καθ’ 

οδόν στον εβδομαδιαίο και τον ημερήσιο 

χρόνο εργασίας, τα διαλείμματα, τις 

περιόδους ανάπαυσης και τη νυχτερινή 

εργασία. Άλλες υποχρεώσεις που 

απορρέουν από την οδηγία 2002/15/ΕΚ 

πρέπει να ελέγχονται στις εγκαταστάσεις 

της επιχείρησης. 

Or. en 
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21.6.2018 A8-0206/111 

Τροπολογία  111 

Marita Ulvskog 

εξ ονόματος της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 

 

Έκθεση A8-0206/2018 

Merja Kyllönen 

Οι απαιτήσεις επιβολής και η θέσπιση ειδικών κανόνων για την απόσπαση οδηγών στον 

τομέα των οδικών μεταφορών 

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

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 6 

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(6) Η διοικητική συνεργασία μεταξύ 

των κρατών μελών όσον αφορά την 

εφαρμογή των κοινωνικών κανόνων στον 

τομέα των οδικών μεταφορών έχει 

αποδειχθεί ανεπαρκής, ενώ καθιστά τη 

διασυνοριακή επιβολή δυσχερέστερη, μη 

αποδοτική και ασυνεπή. Συνεπώς, είναι 

απαραίτητο να θεσπιστεί πλαίσιο 

αποτελεσματικής επικοινωνίας και 

αμοιβαίας συνδρομής, 

συμπεριλαμβανομένης της ανταλλαγής 

δεδομένων για παραβάσεις και 

πληροφοριών για καλές πρακτικές 

επιβολής. 

(6) Η διοικητική συνεργασία μεταξύ 

των κρατών μελών και η στήριξη της 

Ένωσης όσον αφορά την εφαρμογή των 

κοινωνικών κανόνων στον τομέα των 

οδικών μεταφορών έχει αποδειχθεί 

ανεπαρκής, ενώ καθιστά τη διασυνοριακή 

επιβολή δυσχερέστερη, μη αποδοτική και 

ασυνεπή. Συνεπώς, είναι απαραίτητο να 

θεσπιστεί πλαίσιο αποτελεσματικής 

επικοινωνίας και αμοιβαίας συνδρομής, 

συμπεριλαμβανομένης της ανταλλαγής 

δεδομένων για παραβάσεις και 

πληροφοριών για καλές πρακτικές 

επιβολής. 

Or. en 
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21.6.2018 A8-0206/112 

Τροπολογία  112 

Marita Ulvskog 

εξ ονόματος της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 

 

Έκθεση A8-0206/2018 

Merja Kyllönen 

Οι απαιτήσεις επιβολής και η θέσπιση ειδικών κανόνων για την απόσπαση οδηγών στον 

τομέα των οδικών μεταφορών 

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

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 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 υψηλό 

διοικητικό φόρτο για τους μεταφορείς στην 

Ένωση και έχουν δημιουργήσει άδικες 

συνθήκες ανταγωνισμού μεταξύ των 

επιχειρήσεων του κλάδου. 

__________________ __________________ 

15 Οδηγία 96/71/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 

16ης Δεκεμβρίου 1996, σχετικά με την 

απόσπαση εργαζομένων στο πλαίσιο 

15 Οδηγία 96/71/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 

16ης Δεκεμβρίου 1996, σχετικά με την 

απόσπαση εργαζομένων στο πλαίσιο 
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παροχής υπηρεσιών (ΕΕ L 18 της 21.1.97, 

σ. 1) 

παροχής υπηρεσιών (ΕΕ L 18 της 21.1.97, 

σ. 1) 

16 Οδηγία 2014/67/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 

15ης Μαΐου 2014, για την εφαρμογή της 

οδηγίας 96/71/ΕΚ σχετικά με την 

απόσπαση εργαζομένων στο πλαίσιο 

παροχής υπηρεσιών και την τροποποίηση 

του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1024/2012 

σχετικά με τη διοικητική συνεργασία μέσω 

του Συστήματος Πληροφόρησης για την 

εσωτερική αγορά («κανονισμός ΙΜΙ») (ΕΕ 

L 159 της 28.5.2014, σ. 11). 

16 Οδηγία 2014/67/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 

15ης Μαΐου 2014, για την εφαρμογή της 

οδηγίας 96/71/ΕΚ σχετικά με την 

απόσπαση εργαζομένων στο πλαίσιο 

παροχής υπηρεσιών και την τροποποίηση 

του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1024/2012 

σχετικά με τη διοικητική συνεργασία μέσω 

του Συστήματος Πληροφόρησης για την 

εσωτερική αγορά («κανονισμός ΙΜΙ») (ΕΕ 

L 159 της 28.5.2014, σ. 11). 

Or. en 
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21.6.2018 A8-0206/113 

Τροπολογία  113 

Marita Ulvskog 

εξ ονόματος της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 

 

Έκθεση A8-0206/2018 

Merja Kyllönen 

Οι απαιτήσεις επιβολής και η θέσπιση ειδικών κανόνων για την απόσπαση οδηγών στον 

τομέα των οδικών μεταφορών 

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

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 9 α (νέα) 

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (9α) 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 μεταφορών πρέπει 

να γίνουν αυστηρότερες και η εποπτεία 

τους να γίνει ευχερέστερη, με σκοπό την 

καταπολέμηση της σύστασης εικονικών 

εταιρειών. 

Or. en 
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21.6.2018 A8-0206/114 

Τροπολογία  114 

Marita Ulvskog 

εξ ονόματος της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 

 

Έκθεση A8-0206/2018 

Merja Kyllönen 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(10) Η Επιτροπή, στην πρόταση που 

υπέβαλε στις 8 Μαρτίου 201617 για την 

αναθεώρηση της οδηγίας 96/71/ΕΚ, 

αναγνώρισε ότι η εφαρμογή αυτής της 

οδηγίας εγείρει ιδιαίτερα νομικά ζητήματα 

και δυσχέρειες στον υψηλού βαθμού 

κινητικότητας τομέα οδικών μεταφορών 
και ανέφερε ότι αυτά τα ζητήματα θα 

πρέπει να αντιμετωπιστούν καλύτερα με 

ειδική για τον τομέα των οδικών 

μεταφορών νομοθεσία. 

(10) Η Επιτροπή, στην πρόταση που 

υπέβαλε στις 8 Μαρτίου 201617 για την 

αναθεώρηση της οδηγίας 96/71/ΕΚ, 

αναγνώρισε ότι η εφαρμογή αυτής της 

οδηγίας στον υψηλού βαθμού 

κινητικότητας τομέα οδικών μεταφορών 
εγείρει ιδιαίτερα νομικά ζητήματα και 

δυσχέρειες και ανέφερε ότι αυτά τα 

ζητήματα θα πρέπει να αντιμετωπιστούν 

καλύτερα με ειδική για τον τομέα των 

οδικών μεταφορών νομοθεσία. 

Λαμβανομένου όμως υπόψη ότι ο τομέας 

των μεταφορών είναι ένας από τους πιο 

ευάλωτους τομείς, πρέπει να 

εφαρμόζονται για όλους τους 

εργαζομένους οι ελάχιστες διατάξεις 

προστασίας της οδηγίας 96/71/ΕΕ. 
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