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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

28.6.2018 A8-0204/95 

Τροπολογία  95 

Georg Mayer, Marco Zanni, Angelo Ciocca, Mario Borghezio, Mara Bizzotto, Marie-

Christine Arnautu, Giancarlo Scottà, Danilo Oscar Lancini 

εξ ονόματος της Ομάδας ENF 

 

Έκθεση A8-0204/2018 

Ismail Ertug 

Προσαρμογή στις εξελίξεις στον κλάδο οδικών μεταφορών 

(COM(2017)0281 - C8-0169/2017 - 2017/0123(COD)) 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 3 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(3) Σήμερα, τα κράτη μέλη δικαιούνται 

να επιβάλουν πρόσθετες απαιτήσεις για 

την πρόσβαση στο επάγγελμα του οδικού 

μεταφορέα, επιπλέον εκείνων που 

ορίζονται στον κανονισμό (ΕΚ) 

αριθ. 1071/2009. Η αναγκαιότητά αυτής 

της δυνατότητας ως απάντηση στις 

επιτακτικές ανάγκες δεν αποδείχθηκε 

στην πράξη και οδήγησε σε αποκλίσεις 

όσον αφορά την εν λόγω πρόσβαση. Είναι 

συνεπώς σκόπιμο να καταργηθεί. 

(3) Σήμερα, τα κράτη μέλη δικαιούνται 

να επιβάλουν πρόσθετες απαιτήσεις για 

την πρόσβαση στο επάγγελμα του οδικού 

μεταφορέα, επιπλέον εκείνων που 

ορίζονται στον κανονισμό (ΕΚ) 

αριθ. 1071/2009. 

Or. en 
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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

28.6.2018 A8-0204/96 

Τροπολογία  96 

Georg Mayer, Marie-Christine Arnautu 

εξ ονόματος της Ομάδας ENF 

 

Έκθεση A8-0204/2018 

Ismail Ertug 

Προσαρμογή στις εξελίξεις στον κλάδο οδικών μεταφορών 

(COM(2017)0281 - C8-0169/2017 - 2017/0123(COD)) 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 13 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(13) Οι κανόνες σχετικά με τις εθνικές 

μεταφορές που εκτελούνται σε προσωρινή 

βάση από μη εγκατεστημένο μεταφορέα σε 

κράτος μέλος υποδοχής 

(«ενδομεταφορές») θα πρέπει να είναι 

σαφείς, απλοί και εύκολοι στην εφαρμογή 

τους, ενώ ταυτοχρόνως να διαφυλάσσουν, 

σε μεγάλο βαθμό, το επίπεδο 

ελευθέρωσης που έχει επιτευχθεί έως 

σήμερα. 

(13) Οι κανόνες σχετικά με τις εθνικές 

μεταφορές που εκτελούνται σε προσωρινή 

βάση από μη εγκατεστημένο μεταφορέα σε 

κράτος μέλος υποδοχής 

(«ενδομεταφορές») θα πρέπει να είναι 

σαφείς, απλοί και εύκολοι στην εφαρμογή 

τους. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Είναι ακριβώς το τρέχον επίπεδο ελευθέρωσης που έχει δημιουργήσει τις συνθήκες για κοινωνικό 

ντάμπινγκ και αθέμιτο ανταγωνισμό στον κλάδο των οδικών μεταφορών. Για να καταπολεμηθεί η 

μισθολογική εκμετάλλευση και ο θάνατος των εταιρειών οδικών μεταφορών στις χώρες με υψηλό επίπεδο 

μισθών και κοινωνικών συνθηκών, αυτό το λάθος πρέπει να διορθωθεί, όχι να διαιωνίζεται. 
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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

28.6.2018 A8-0204/97 

Τροπολογία  97 

Georg Mayer, Marie-Christine Arnautu 

εξ ονόματος της Ομάδας ENF 

 

Έκθεση A8-0204/2018 

Ismail Ertug 

Προσαρμογή στις εξελίξεις στον κλάδο οδικών μεταφορών 

(COM(2017)0281 - C8-0169/2017 - 2017/0123(COD)) 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 14 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(14) Προς τούτο, και με στόχο να 

διευκολυνθούν οι έλεγχοι και να αρθεί η 

αβεβαιότητα, θα πρέπει να καταργηθεί ο 

περιορισμός στον αριθμό των 

ενδομεταφορών μετά από διεθνή μεταφορά 

και, ταυτόχρονα, να μειωθεί ο αριθμός 

των διαθέσιμων ημερών για τις εν λόγω 

ενδομεταφορές. 

(14) Προς τούτο, και με στόχο να 

διευκολυνθούν οι έλεγχοι και να αρθεί η 

αβεβαιότητα, ο περιορισμός στον αριθμό 

των ενδομεταφορών μετά από διεθνή 

μεταφορά θα πρέπει να μειωθεί σε 2 

ημέρες. Θα πρέπει να είναι υποχρεωτική 

μια περίοδος αναμονής 7 ημερών μεταξύ 

της υποχρεωτικής επιστροφής στη χώρα 

καταγωγής και την επόμενη νέα 

παραγγελία. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Οι ενδομεταφορές είναι το βασικό εργαλείο για την ανάπτυξη του κοινωνικού ντάμπινγκ και του αθέμιτου 

ανταγωνισμού στον κλάδο των οδικών μεταφορών. Για τον τερματισμό της κατάστασης αυτής, οι 

ενδομεταφορές θα πρέπει να μειωθούν στο ελάχιστο, ορίζοντας ότι τα φορτηγά δεν επιτρέπεται να 

κυκλοφορούν άνευ φορτίου. 
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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

28.6.2018 A8-0204/98 

Τροπολογία  98 

Georg Mayer, Marco Zanni, Angelo Ciocca, Marie-Christine Arnautu, Mario 

Borghezio, Mara Bizzotto, Giancarlo Scottà, Danilo Oscar Lancini 

εξ ονόματος της Ομάδας ENF 

 

Έκθεση A8-0204/2018 

Ismail Ertug 

Προσαρμογή στις εξελίξεις στον κλάδο οδικών μεταφορών 

(COM(2017)0281 - C8-0169/2017 - 2017/0123(COD)) 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 2 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(2) στο άρθρο 3, η παράγραφος 2 

απαλείφεται· 

διαγράφεται 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Δεδομένης της ιδιαιτερότητας των εσωτερικών αγορών κάθε κράτους μέλους, οι οποίες συχνά 

χαρακτηρίζονται από υπερπροσφορά ενώ το μεγαλύτερο μέρος των επιχειρήσεων δραστηριοποιούνται εντός 

των ορίων των εν λόγω αγορών, πρέπει να ληφθεί υπόψη η δυνατότητα διατήρησης συμπληρωματικών 

εθνικών απαιτήσεων, υπό την προϋπόθεση ότι είναι αναλογικές και δεν εισάγουν διακρίσεις. Η τροπολογία 

συνδέεται αναγκαστικά, μέσω ειδικής τροπολογίας, με τη διαγραφή της δεύτερης πρότασης της αιτιολογικής 

σκέψης 3 της πρότασης. 
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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

28.6.2018 A8-0204/99 

Τροπολογία  99 

Georg Mayer, Marie-Christine Arnautu 

εξ ονόματος της Ομάδας ENF 

 

Έκθεση A8-0204/2018 

Ismail Ertug 

Προσαρμογή στις εξελίξεις στον κλάδο οδικών μεταφορών 

(COM(2017)0281 - C8-0169/2017 - 2017/0123(COD)) 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 5 – στοιχείο α 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1072/2009 

Άρθρο 8 – παράγραφος 2 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Αφού παραδώσουν τα 

εμπορεύματα που μεταφέρθηκαν στο 

πλαίσιο της εισερχόμενης διεθνούς 

μεταφοράς από άλλο κράτος μέλος ή από 

τρίτη χώρα σε κράτος μέλος υποδοχής, οι 

μεταφορείς οι οποίοι αναφέρονται στην 

παράγραφο 1 επιτρέπεται να εκτελούν, με 

το ίδιο όχημα ή, αν πρόκειται για 

συνδυασμούς συζευγμένων οχημάτων, με 

το μηχανοκίνητο όχημα του ίδιου 

οχήματος, ενδομεταφορές στο κράτος 

μέλος υποδοχής ή σε όμορα κράτη μέλη. Η 

τελευταία εκφόρτωση στο πλαίσιο 

ενδομεταφοράς πραγματοποιείται εντός 

5 ημερών από την τελευταία εκφόρτωση 

στο κράτος μέλος υποδοχής στο πλαίσιο 

της εισερχόμενης διεθνούς μεταφοράς.· 

2. Αφού παραδώσουν τα 

εμπορεύματα που μεταφέρθηκαν στο 

πλαίσιο της εισερχόμενης διεθνούς 

μεταφοράς από άλλο κράτος μέλος ή από 

τρίτη χώρα σε κράτος μέλος υποδοχής, οι 

μεταφορείς οι οποίοι αναφέρονται στην 

παράγραφο 1 επιτρέπεται να εκτελούν, με 

το ίδιο όχημα ή, αν πρόκειται για 

συνδυασμούς συζευγμένων οχημάτων, με 

το μηχανοκίνητο όχημα του ίδιου 

οχήματος, ενδομεταφορές στο κράτος 

μέλος υποδοχής ή σε όμορα κράτη μέλη. Η 

τελευταία εκφόρτωση στο πλαίσιο 

ενδομεταφοράς πραγματοποιείται εντός 

2 ημερών από την τελευταία εκφόρτωση 

στο κράτος μέλος υποδοχής στο πλαίσιο 

της εισερχόμενης διεθνούς μεταφοράς, με 

υποχρεωτική περίοδο αναμονής 7 ημερών 

μεταξύ της υποχρεωτικής επιστροφής 

στον τόπο καταγωγής και την επόμενη 

νέα παραγγελία. 

Or. en 

(Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1072/2009) 

Αιτιολόγηση 

Οι ενδομεταφορές είναι το βασικό εργαλείο για την ανάπτυξη του κοινωνικού ντάμπινγκ και του αθέμιτου 

ανταγωνισμού στον κλάδο των οδικών μεταφορών. Για τον τερματισμό της κατάστασης αυτής, οι 
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ενδομεταφορές πρέπει να μειωθούν στο ελάχιστο, ορίζοντας ότι τα φορτηγά δεν επιτρέπεται να 

κυκλοφορούν άνευ φορτίου. 

 


