
AM\1157476EL.docx  PE621.702v01-00 

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

27.6.2018 A8-0206/161 

Τροπολογία  161 

Georg Mayer, Marie-Christine Arnautu 

εξ ονόματος της Ομάδας ENF 

 

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 12 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(12) Αυτά τα ισόρροπα κριτήρια θα 

πρέπει να βασίζονται στην έννοια του 

επαρκούς δεσμού του οδηγού με το έδαφος 

του κράτους μέλους υποδοχής. Ως εκ 

τούτου, θα πρέπει να καθοριστεί χρονικό 

όριο πέρα από το οποίο θα ισχύει η 

ελάχιστη αμοιβή και η ελάχιστη ετήσια 

άδεια μετ’ αποδοχών του κράτους μέλους 

υποδοχής σε περίπτωση διεθνών 

μεταφορών. Αυτό το χρονικό όριο δεν θα 

πρέπει να ισχύει για τις ενδομεταφορές, 

όπως ορίζονται με τους κανονισμούς 

1072/200918 και 1073/200919 εφόσον το 

σύνολο της μεταφοράς λαμβάνει χώρα σε 

κράτος μέλος υποδοχής. Κατά συνέπεια, 
η ελάχιστη αμοιβή και η ελάχιστη ετήσια 

άδεια μετ’ αποδοχών του κράτους μέλους 

υποδοχής θα πρέπει να ισχύουν για τις 

ενδομεταφορές ανεξάρτητα από τη 

συχνότητα και διάρκεια των μεταφορών 

που εκτελούνται από τον οδηγό. 

12. Αυτά τα ισόρροπα κριτήρια θα 

πρέπει να βασίζονται στην έννοια του 

επαρκούς δεσμού του οδηγού με το έδαφος 

του κράτους μέλους υποδοχής. Ως εκ 

τούτου, θα πρέπει να καθοριστεί χρονικό 

όριο πέρα από το οποίο στις διεθνείς 

μεταφορές θα ισχύει η ελάχιστη αμοιβή 

και η ελάχιστη ετήσια άδεια 

μετ’ αποδοχών του κράτους μέλους 

υποδοχής. Η ελάχιστη αμοιβή, τα 

επιδόματα, η ελάχιστη ετήσια άδεια μετ’ 

αποδοχών, ο μέγιστος χρόνος εργασίας 

και κάθε ισχύουσα κοινωνική διάταξη 
του κράτους μέλους υποδοχής θα πρέπει να 

ισχύουν και για τις ενδομεταφορές, 

ανεξάρτητα από τη συχνότητα και διάρκεια 

των μεταφορών που εκτελούνται από τον 

οδηγό. 

_________________  

18 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1072/2009 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, της 21ης Οκτωβρίου 2009, 

για τους κοινούς κανόνες πρόσβασης στην 

αγορά διεθνών οδικών εμπορευματικών 

μεταφορών (ΕΕ L 300, 14.11.2009, σ. 72). 

 

19 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1073/2009 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, της 21ης Οκτωβρίου 2009, 
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για τη θέσπιση κοινών κανόνων 

πρόσβασης στη διεθνή αγορά μεταφορών 

με πούλμαν και λεωφορεία και την 

τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 

561/2006 (ΕΕ L 300, 14.11.2009, σ. 88). 

Or. en 
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Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Τα κράτη μέλη δεν εφαρμόζουν το άρθρο 

3 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο στοιχεία 

β) και γ) της οδηγίας 96/71/ΕΚ στους 

οδηγούς του τομέα των οδικών 

μεταφορών που απασχολούνται από τις 

επιχειρήσεις που αναφέρονται στο άρθρο 

1 παράγραφος 3 στοιχείο α) της εν λόγω 

οδηγίας, όταν εκτελούν διεθνείς 

μεταφορές, όπως ορίζονται με τους 

κανονισμούς 1072/2009 και 1073/2009, 

και εφόσον η περίοδος απόσπασης στο 

έδαφός τους για την εκτέλεση των εν 

λόγω μεταφορών είναι μικρότερη ή ίση με 

3 ημέρες κατά τη διάρκεια ενός 

ημερολογιακού μήνα. 

διαγράφεται 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Για να τεθεί τέρμα στη μισθολογική εκμετάλλευση, σε χώρες με υψηλούς μισθούς και υψηλές κοινωνικές 

συνθήκες, για τους μισθωτούς οδηγούς από χώρες με χαμηλές αμοιβές και χαμηλές κοινωνικές συνθήκες, οι 

βελτιωμένοι όροι για τους οδηγούς φορτηγών θα πρέπει να εφαρμόζονται ήδη από την πρώτη ημέρα 

εργασίας. Συνεπώς, η παράγραφος αυτή διαγράφεται. 
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Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Όταν η περίοδος απόσπασης είναι 

μεγαλύτερη από 3 ημέρες, τα κράτη μέλη 

εφαρμόζουν το άρθρο 3 παράγραφος 1 

πρώτο εδάφιο στοιχεία β) και γ) της 

οδηγίας 96/71/ΕΚ για ολόκληρη την 

περίοδο απόσπασης στο έδαφός τους κατά 

τη διάρκεια ενός ημερολογιακού μήνα που 

αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο. 

Από την πρώτη ημέρα της απόσπασης, τα 

κράτη μέλη εφαρμόζουν το άρθρο 3 

παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο στοιχεία β) 

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

την περίοδο απόσπασης στο έδαφός τους 

κατά τη διάρκεια ενός ημερολογιακού 

μήνα που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Για να τεθεί τέρμα στη μισθολογική εκμετάλλευση, σε χώρες με υψηλούς μισθούς και υψηλές κοινωνικές 

συνθήκες, για τους μισθωτούς οδηγούς από χώρες με χαμηλές αμοιβές και χαμηλές κοινωνικές συνθήκες, οι 

βελτιωμένοι όροι για τους οδηγούς φορτηγών θα πρέπει να εφαρμόζονται ήδη από την πρώτη ημέρα 

εργασίας. 
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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 αποστείλει δήλωση απόσπασης 

στις εθνικές αρμόδιες αρχές το αργότερο 

κατά την έναρξη της απόσπασης, σε 

ηλεκτρονική μορφή, στην επίσημη γλώσσα 

του κράτους μέλους υποδοχής, η οποία να 

περιέχει μόνο τις παρακάτω πληροφορίες: 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Προκειμένου οι εποπτικές αρχές να κατανοήσουν πλήρως και να είναι βέβαιο ότι γνωρίζουν τα 

υποχρεωτικά έγγραφα όσον αφορά την απόσπαση, πρέπει να είναι σε θέση να τα διαβάσουν, στην επίσημη 

γλώσσα τους. 

 


