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Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7) Λόγω του πιθανού σημαντικού 
αντικτύπου τους στην αγορά των οδικών 
εμπορευματικών μεταφορών, καθώς και 
στην κοινωνική προστασία των 
εργαζομένων, οι σοβαρές παραβάσεις των 
κανόνων της Ένωσης σχετικά με την 
απόσπαση εργαζομένων και του 
εφαρμοστέου δικαίου στις συμβατικές 
ενοχές θα πρέπει να προστεθούν στα 
κριτήρια για την αξιολόγηση της 
αξιοπιστίας.
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(11) Οι πληροφορίες σχετικά με τους 
οδικούς μεταφορείς που περιέχονται στα 
εθνικά ηλεκτρονικά μητρώα θα πρέπει να 
είναι όσο το δυνατόν πληρέστερες ώστε να 
μπορούν οι εθνικές αρχές που είναι 
αρμόδιες για την επιβολή των σχετικών 
κανόνων να έχουν επαρκή εποπτεία των 
υπό διερεύνηση μεταφορέων. Πιο 
συγκεκριμένα, πληροφορίες σχετικά με τον 
αριθμό κυκλοφορίας των οχημάτων που 
διαθέτουν οι μεταφορείς, τον αριθμό 
υπαλλήλων που απασχολούν, την 
αποτίμηση επικινδυνότητας και τα βασικά 
οικονομικά στοιχεία τους προσδοκάται ότι 
θα συμβάλουν στη βελτίωση της εθνικής 
και διασυνοριακής επιβολής των 
κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 1071/2009 και 
(ΕΚ) αριθ. 1072/2009 σε εθνικό και 
διασυνοριακό επίπεδο. Οι κανόνες 
σχετικά με το εθνικό ηλεκτρονικό αρχείο 
θα πρέπει, συνεπώς, να τροποποιηθούν 
αναλόγως.

(11) Οι πληροφορίες σχετικά με τους 
οδικούς μεταφορείς που περιέχονται στα 
εθνικά ηλεκτρονικά μητρώα θα πρέπει να 
είναι όσο το δυνατόν πληρέστερες ώστε να 
μπορούν οι εθνικές αρχές που είναι 
αρμόδιες για την επιβολή των σχετικών 
κανόνων να έχουν επαρκή εποπτεία των 
υπό διερεύνηση μεταφορέων. Πιο 
συγκεκριμένα, πληροφορίες σχετικά με τον 
αριθμό των οχημάτων που διαθέτουν οι 
μεταφορείς, τον αριθμό οδηγών που 
απασχολούν, την αποτίμηση 
επικινδυνότητας και τα βασικά οικονομικά 
στοιχεία τους προσδοκάται ότι θα 
συμβάλουν στη βελτίωση της εθνικής και 
διασυνοριακής επιβολής των κανονισμών 
(ΕΚ) αριθ. 1071/2009 και (ΕΚ) 
αριθ. 1072/2009. Οι κανόνες σχετικά με το 
εθνικό ηλεκτρονικό αρχείο θα πρέπει, 
συνεπώς, να τροποποιηθούν αναλόγως.
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(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, θα πρέπει να καταργηθούν ο 
περιορισμός στον αριθμό των 
ενδομεταφορών μετά από διεθνή μεταφορά 
και στον αριθμό των διαθέσιμων ημερών 
για τις εν λόγω ενδομεταφορές.
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