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22.3.2019 A8-0206/751

Τροπολογία 751
Andrey Novakov

Έκθεση A8-0206/2018
Merja Kyllönen
Απαιτήσεις επιβολής και θέσπιση ειδικών κανόνων για την απόσπαση οδηγών στον τομέα 
των οδικών μεταφορών
(COM(2017)0278 – C8-0170/2017 – 2017/0121(COD))

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.

Δεν θεωρείται αποσπασμένος ένας 
οδηγός κατά την έννοια της οδηγίας 
96/71/ΕΚ όταν εκτελεί διμερείς διεθνείς 
μεταφορές.
Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, 
ως διμερής μεταφορά εμπορευμάτων 
νοείται η μεταφορά εμπορευμάτων, με 
βάση σύμβαση μεταφοράς, από το 
κράτος μέλος εγκατάστασης, όπως 
ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 8 του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1071/2009, ή από 
τρίτη χώρα ή από το πρώτο σημείο 
διέλευσης των εξωτερικών συνόρων της 
ΕΕ σε άλλο κράτος μέλος ή σε τρίτη 
χώρα, ή από άλλο κράτος μέλος ή τρίτη 
χώρα στο κράτος μέλος εγκατάστασης.
2α. Τα κράτη μέλη εφαρμόζουν επίσης 
την εξαίρεση που προβλέπεται στο άρθρο 
2 όσον αφορά τη μεταφορά 
εμπορευμάτων όταν ο οδηγός εκτελεί έως 
και δέκα διεθνείς διασυνοριακές 
εμπορικές μεταφορές μέσα σε περίοδο 
ενός μήνα. Οι μεταφορές αυτές θεωρείται 
ότι εκτελούνται κατά τη διάρκεια της 
μετάβασης ή μετά την τελευταία διμερή 
διεθνή μεταφορά ή κατά τη διάρκεια της 
επιστροφής στο κράτος μέλος 
εγκατάστασης.
2α β. Για τους σκοπούς της παρούσας 
οδηγίας, ως διεθνή διασυνοριακή 
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εμπορική μεταφορά νοείται η κυκλοφορία 
εμπορευμάτων, με βάση σύμβαση 
μεταφοράς, μεταξύ δύο διαφορετικών 
κρατών μελών, πλην του κράτους μέλους 
εγκατάστασης της επιχείρησης που 
εκτελεί την μεταφορά. Όταν δεν 
πληρούνται οι προϋποθέσεις που 
ορίζονται στο άρθρο 2α, τα κράτη μέλη 
εφαρμόζουν το άρθρο 3 της οδηγίας 
96/71/ΕΚ για ολόκληρη την περίοδο 
απόσπασης στο έδαφός τους που 
συνδέεται με την εκτέλεση διεθνών 
διασυνοριακών εμπορικών μεταφορών.

2β. Ο οδηγός που εκτελεί διεθνείς 
περιστασιακές ή τακτικές μεταφορές 
επιβατών, όπως ορίζονται στον 
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1073/2009, δεν 
θεωρείται αποσπασμένος για τους 
σκοπούς της οδηγίας 96/71/ΕΚ όταν: οι 
επιβάτες επιβιβάζονται στο κράτος μέλος 
εγκατάστασης και αποβιβάζονται σε άλλο 
κράτος μέλος ή σε τρίτη χώρα· οι 
επιβάτες επιβιβάζονται σε κράτος μέλος ή 
τρίτη χώρα και αποβιβάζονται στο 
κράτος μέλος εγκατάστασης· ή οι 
επιβάτες επιβιβάζονται και 
αποβιβάζονται στο κράτος μέλος 
εγκατάστασης για τοπικές εκδρομές, 
όπως αυτές ορίζονται στον κανονισμό 
(ΕΚ) αριθ. 1073/2009.
2γ. Οδηγός που εκτελεί 
ενδομεταφορές, όπως ορίζεται στους 
κανονισμούς 1072/2009/ΕΚ και 
1073/2009/ΕΚ, θεωρείται αποσπασμένος 
δυνάμει της οδηγίας 96/71/ΕΚ. Κατά 
παρέκκλιση από το άρθρο 2 παράγραφος 
1 της οδηγίας 96/71/ΕΚ, ένας οδηγός δεν 
θεωρείται αποσπασμένος στο έδαφος 
κράτους μέλους από το οποίο διέρχεται 
χωρίς φόρτωση ή εκφόρτωση 
εμπορευμάτων και χωρίς επιβίβαση ή 
αποβίβαση επιβατών.
2δ. Όταν ο οδηγός εκτελεί το αρχικό ή 
το τελικό τμήμα οδικής διαδρομής μιας 
συνδυασμένης μεταφοράς, όπως ορίζεται 
στην οδηγία 92/106/ΕΟΚ, δεν θεωρείται 
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αποσπασμένος για τους σκοπούς της 
οδηγίας 96/71/ΕΚ εάν το τμήμα της 
οδικής διαδρομής από μόνο του 
συνίσταται σε διμερείς μεταφορές όπως 
ορίζεται στην παράγραφο 2.
2ε. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι, 
σύμφωνα με την οδηγία 2014/67/ΕΕ, οι 
όροι που διέπουν τη θέση εργαζομένων 
στη διάθεση επιχειρήσεων και οι οποίοι 
αναφέρονται στο άρθρο 3 της οδηγίας 
96/71/ΕΚ και προσδιορίζονται σε 
συλλογικές συμβάσεις σύμφωνα με το 
άρθρο 3 παράγραφοι 1 και 8 της εν λόγω 
οδηγίας διατίθενται με προσιτό και 
διαφανή τρόπο στις επιχειρήσεις 
μεταφορών από άλλα κράτη μέλη και 
στους αποσπασμένους οδηγούς. Οι 
σχετικές πληροφορίες καλύπτουν, 
συγκεκριμένα, 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 
για την τροποποίηση της οδηγίας 
96/71/ΕΚ, οι επιχειρήσεις μεταφορών δεν 
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.
2στ. Επιχειρήσεις μεταφορών που είναι 
εγκατεστημένες σε τρίτες χώρες δεν 
αντιμετωπίζονται προνομιακά σε 
σύγκριση με εκείνες που είναι 
εγκατεστημένες στα κράτη μέλη. Τα 
κράτη μέλη εφαρμόζουν μέτρα ισοδύναμα 
με την οδηγία 96/71/ΕΚ και την παρούσα 
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οδηγία [XX/XX] (lex specialis) στις 
διμερείς συμφωνίες τους με τρίτες χώρες 
κατά τη χορήγηση πρόσβασης στην 
αγορά της ΕΕ σε επιχειρήσεις οδικών 
μεταφορών που είναι εγκατεστημένες σε 
αυτές τις τρίτες χώρες. Τα κράτη μέλη 
καταβάλλουν επίσης προσπάθειες για την 
εφαρμογή τέτοιων ισοδύναμων μέτρων 
στο πλαίσιο πολυμερών συμφωνιών με 
τρίτες χώρες. Τα κράτη μέλη κοινοποιούν 
στην Επιτροπή τις σχετικές διατάξεις 
των διμερών και πολυμερών συμφωνιών 
τους με τρίτες χώρες. Για να 
εξασφαλιστεί ο ενδεδειγμένος έλεγχος των 
εν λόγω ισοδύναμων μέτρων όσον αφορά 
την απόσπαση εργαζομένων από 
μεταφορείς τρίτων χωρών, τα κράτη μέλη 
εξασφαλίζουν ότι οι αναθεωρημένοι 
κανόνες του κανονισμού (ΕΕ) XXX/XXX 
όσον αφορά τον εντοπισμό μέσω 
ταχογράφων [κανονισμός που τροποποιεί 
τον κανονισμό 165/2014] εφαρμόζονται 
στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Συμφωνίας 
για την εργασία των πληρωμάτων των 
οχημάτων που εκτελούν διεθνείς οδικές 
μεταφορές (AETR).

Or. bg
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22.3.2019 A8-0206/752

Τροπολογία 752
Andrey Novakov

Έκθεση A8-0206/2018
Merja Kyllönen
Απαιτήσεις επιβολής και θέσπιση ειδικών κανόνων για την απόσπαση οδηγών στον τομέα 
των οδικών μεταφορών
(COM(2017)0278 – C8-0170/2017 – 2017/0121(COD))

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 3 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) ημερήσιος χρόνος εργασίας έξι 
ωρών ή περισσότερο στο έδαφος κράτους 
μέλους υποδοχής θεωρείται ολόκληρη 
ημέρα·

β) ημερήσιος χρόνος εργασίας 
μεγαλύτερος των έξι ωρών στο έδαφος 
κράτους μέλους υποδοχής θεωρείται 
ολόκληρη ημέρα·

Or. bg
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22.3.2019 A8-0206/753

Τροπολογία 753
Andrey Novakov

Έκθεση A8-0206/2018
Merja Kyllönen
Απαιτήσεις επιβολής και θέσπιση ειδικών κανόνων για την απόσπαση οδηγών στον τομέα 
των οδικών μεταφορών
(COM(2017)0278 – C8-0170/2017 – 2017/0121(COD))

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 3 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) τα διαλείμματα και οι περίοδοι 
ανάπαυσης, καθώς και οι περίοδοι 
διαθεσιμότητας στο έδαφος κράτους 
μέλους υποδοχής θεωρούνται χρόνος 
εργασίας.

γ) τα διαλείμματα και οι περίοδοι 
ανάπαυσης εκτός των περιόδων 
διαθεσιμότητας στο έδαφος κράτους 
μέλους υποδοχής δεν θεωρούνται χρόνος 
εργασίας.

Or. bg
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22.3.2019 A8-0206/754

Τροπολογία 754
Andrey Novakov

Έκθεση A8-0206/2018
Merja Kyllönen
Απαιτήσεις επιβολής και θέσπιση ειδικών κανόνων για την απόσπαση οδηγών στον τομέα 
των οδικών μεταφορών
(COM(2017)0278 – C8-0170/2017 – 2017/0121(COD))

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 4 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) υποχρέωση για τον οδηγό να τηρεί 
και να διαθέτει, όταν του ζητείται σε 
έλεγχο καθ’ οδόν, σε έντυπη ή 
ηλεκτρονική μορφή, αντίγραφο της 
δήλωσης απόσπασης και αποδεικτικά 
στοιχεία της δραστηριότητας μεταφοράς 
που λαμβάνει χώρα στο κράτος μέλος 
υποδοχής, όπως ηλεκτρονική φορτωτική 
(e-CMR), ή τα αποδεικτικά στοιχεία που 
αναφέρονται στο άρθρο 8 του κανονισμού 
(ΕΚ) αριθ. 1072/2009 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.

β) υποχρέωση για τον οδηγό να τηρεί 
και να διαθέτει, όταν του ζητείται σε 
έλεγχο καθ’ οδόν, σε έντυπη ή 
ηλεκτρονική μορφή, χωρίς αυτό να οδηγεί 
σε αύξηση της περιττής γραφειοκρατίας, 
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.

Or. bg
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22.3.2019 A8-0206/755

Τροπολογία 755
Andrey Novakov

Έκθεση A8-0206/2018
Merja Kyllönen
Απαιτήσεις επιβολής και θέσπιση ειδικών κανόνων για την απόσπαση οδηγών στον τομέα 
των οδικών μεταφορών
(COM(2017)0278 – C8-0170/2017 – 2017/0121(COD))

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·

δ) υποχρέωση για τον οδηγό να τηρεί 
και να διαθέτει, όταν του ζητείται σε 
έλεγχο καθ’ οδόν, σε έντυπη ή 
ηλεκτρονική μορφή, χωρίς αυτό να οδηγεί 
σε αύξηση της περιττής γραφειοκρατίας, 
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·

__________________ __________________
20 Οδηγία 91/533/ΕΟΚ του Συμβουλίου, 
της 14ης Οκτωβρίου 1991, σχετικά με την 
υποχρέωση του εργοδότη να ενημερώνει 
τον εργαζόμενο για τους όρους που 
διέπουν τη σύμβαση ή τη σχέση εργασίας 
(ΕΕ L 288 της 18.10.1991, σ. 32).

20 Οδηγία 91/533/ΕΟΚ του Συμβουλίου, 
της 14ης Οκτωβρίου 1991, σχετικά με την 
υποχρέωση του εργοδότη να ενημερώνει 
τον εργαζόμενο για τους όρους που 
διέπουν τη σύμβαση ή τη σχέση εργασίας 
(ΕΕ L 288 της 18.10.1991, σ. 32).

Or. bg
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22.3.2019 A8-0206/756

Τροπολογία 756
Andrey Novakov

Έκθεση A8-0206/2018
Merja Kyllönen
Απαιτήσεις επιβολής και θέσπιση ειδικών κανόνων για την απόσπαση οδηγών στον τομέα 
των οδικών μεταφορών
(COM(2017)0278 – C8-0170/2017 – 2017/0121(COD))

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 4 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) υποχρέωση για τον οδηγό να τηρεί 
και να διαθέτει, όταν του ζητείται σε 
έλεγχο καθ’ οδόν, σε έντυπη ή 
ηλεκτρονική μορφή, αντίγραφο των 
δελτίων μισθοδοσίας των τελευταίων δύο 
μηνών· κατά τον έλεγχο καθ’ οδόν, ο 
οδηγός επιτρέπεται να επικοινωνεί με τα 
κεντρικά γραφεία, τον διαχειριστή 
μεταφορών ή οποιοδήποτε άλλο άτομο ή 
οντότητα μπορεί να παράσχει αυτό το 
αντίγραφο·

ε) υποχρέωση για τον οδηγό να τηρεί 
και να διαθέτει, όταν του ζητείται σε 
έλεγχο καθ’ οδόν, σε έντυπη ή 
ηλεκτρονική μορφή, αντίγραφο των 
δελτίων μισθοδοσίας του τελευταίου 
μήνα· 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·

Or. bg
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22.3.2019 A8-0206/757

Τροπολογία 757
Andrey Novakov

Έκθεση A8-0206/2018
Merja Kyllönen
Απαιτήσεις επιβολής και θέσπιση ειδικών κανόνων για την απόσπαση οδηγών στον τομέα 
των οδικών μεταφορών
(COM(2017)0278 – C8-0170/2017 – 2017/0121(COD))

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 4 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ) υποχρέωση για τον οδικό 
μεταφορέα να παραδώσει, μετά την 
περίοδο της απόσπασης, σε έντυπη ή 
ηλεκτρονική μορφή, αντίγραφα των 
εγγράφων που αναφέρονται στα στοιχεία 
β), γ) και ε), κατόπιν αίτησης των αρχών 
του κράτους μέλους υποδοχής εντός 
εύλογου χρονικού διαστήματος.

στ) υποχρέωση για τον οδικό 
μεταφορέα να παραδώσει, μετά την 
περίοδο της απόσπασης, σε έντυπη ή 
ηλεκτρονική μορφή, αντίγραφα των 
εγγράφων που αναφέρονται στα στοιχεία 
β), γ) και ε), κατόπιν αίτησης των αρχών 
του κράτους μέλους υποδοχής εντός 
εύλογου χρονικού διαστήματος που 
εγκρίνεται και από τα δύο μέρη.

Or. bg


