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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL

21.3.2019 A8-0204/297

Τροπολογία 297
Kosma Złotowski, Roberts Zīle
εξ ονόματος της Ομάδας ECR

Έκθεση A8-0204/2018
Ismail Ertug
Προσαρμογή στις εξελίξεις στον κλάδο των οδικών μεταφορών
(COM(2017)0281 – C8-0169/2017 – 2017/0123(COD))

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 16
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1071/2009
Άρθρο 26 – παράγραφος 3 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) τον αριθμό οχημάτων με 
επιτρεπόμενη μεικτή μάζα που δεν 
υπερβαίνει τους 3,5 τόνους τα οποία 
ταξινομήθηκαν στο κράτος μέλος στη 
διάρκεια του ημερολογιακού έτους·

β) τον αριθμό μηχανοκίνητων 
οχημάτων των οποίων η επιτρεπόμενη 
μεικτή μάζα, συμπεριλαμβανομένης της 
μάζας των ρυμουλκούμενων, κυμαίνεται 
μεταξύ 2,8 και 3,5 τόνων και τα οποία 
χρησιμοποιούνται σε διεθνείς μεταφορές 
και ταξινομήθηκαν στο κράτος μέλος στη 
διάρκεια του ημερολογιακού έτους·
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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL

21.3.2019 A8-0204/298

Τροπολογία 298
Kosma Złotowski, Roberts Zīle
εξ ονόματος της Ομάδας ECR

Έκθεση A8-0204/2018
Ismail Ertug
Προσαρμογή στις εξελίξεις στον κλάδο των οδικών μεταφορών
(COM(2017)0281 – C8-0169/2017 – 2017/0123(COD))

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 16
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1071/2009
Άρθρο 26 – παράγραφος 3 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) τον συνολικό αριθμό οχημάτων με 
επιτρεπόμενη μεικτή μάζα που δεν 
υπερβαίνει τους 3,5 τόνους τα οποία είναι 
ταξινομημένα στο κράτος μέλος στις 31 
Δεκεμβρίου του κάθε ημερολογιακού 
έτους·

γ) τον συνολικό αριθμό 
μηχανοκίνητων οχημάτων των οποίων η 
επιτρεπόμενη μεικτή μάζα, 
συμπεριλαμβανομένης της μάζας των 
ρυμουλκούμενων, κυμαίνεται μεταξύ 2,8 
και 3,5 τόνων και τα οποία 
χρησιμοποιούνται σε διεθνείς μεταφορές 
και ταξινομήθηκαν στο κράτος μέλος από 
την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους·

Or. en
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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL

21.3.2019 A8-0204/299

Τροπολογία 299
Kosma Złotowski, Roberts Zīle
εξ ονόματος της Ομάδας ECR

Έκθεση A8-0204/2018
Ismail Ertug
Προσαρμογή στις εξελίξεις στον κλάδο των οδικών μεταφορών
(COM(2017)0281 – C8-0169/2017 – 2017/0123(COD))

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 16
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1071/2009
Άρθρο 26 – παράγραφος 3 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) το εκτιμώμενο μερίδιο των 
μηχανοκίνητων οχημάτων των οποίων η 
επιτρεπόμενη μεικτή μάζα δεν υπερβαίνει 
τους 3,5 τόνους, ή των συνδυασμών 
οχημάτων των οποίων η επιτρεπόμενη 
μεικτή μάζα δεν υπερβαίνει τους 3,5 
τόνους, επί της συνολικής οδικής 
μεταφορικής δραστηριότητας όλων των 
οχημάτων που είναι ταξινομημένα στο 
κράτος μέλος, αναλυόμενο σε εθνικές 
μεταφορές, σε διεθνείς μεταφορές και σε 
ενδομεταφορές.

δ) το εκτιμώμενο μερίδιο των 
μηχανοκίνητων οχημάτων των οποίων η 
επιτρεπόμενη μεικτή μάζα, 
συμπεριλαμβανομένης της μάζας των 
ρυμουλκούμενων, κυμαίνεται μεταξύ 2,8 
και 3,5 τόνων, καθώς και των οχημάτων 
με επιτρεπόμενη μεικτή μάζα μικρότερη 
των 2,8 τόνων, επί της συνολικής οδικής 
μεταφορικής δραστηριότητας όλων των 
οχημάτων που είναι ταξινομημένα στο 
κράτος μέλος, αναλυόμενο σε εθνικές 
μεταφορές, σε διεθνείς μεταφορές και σε 
ενδομεταφορές.

Or. en



AM\1180747EL.docx PE621.710v01-00

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL

21.3.2019 A8-0204/300

Τροπολογία 300
Kosma Złotowski, Roberts Zīle
εξ ονόματος της Ομάδας ECR

Έκθεση A8-0204/2018
Ismail Ertug
Προσαρμογή στις εξελίξεις στον κλάδο των οδικών μεταφορών
(COM(2017)0281 – C8-0169/2017 – 2017/0123(COD))

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 16
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1071/2009
Άρθρο 26 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Με βάση τις πληροφορίες που 
συλλέγονται από την Επιτροπή δυνάμει της 
παραγράφου 3 και άλλα στοιχεία, η 
Επιτροπή, το αργότερο έως τις 31 
Δεκεμβρίου 2024, υποβάλλει στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο 
Συμβούλιο έκθεση σχετικά με την εξέλιξη 
του συνολικού αριθμού μηχανοκίνητων 
οχημάτων των οποίων η επιτρεπόμενη 
μεικτή μάζα δεν υπερβαίνει τους 3,5 
τόνους, ή συνδυασμών οχημάτων των 
οποίων η επιτρεπόμενη μεικτή μάζα δεν 
υπερβαίνει τους 3,5 τόνους, και τα οποία 
χρησιμοποιούνται σε εθνικές και διεθνείς 
οδικές μεταφορές. Με βάση την έκθεση, η 
Επιτροπή θα επανεκτιμήσει αν χρειάζεται 
να εισηγηθεί πρόσθετα μέτρα.

4. Με βάση τις πληροφορίες που 
συλλέγονται από την Επιτροπή δυνάμει της 
παραγράφου 3 και άλλα στοιχεία, η 
Επιτροπή, το αργότερο έως τις 31 
Δεκεμβρίου 2024, υποβάλλει στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο 
Συμβούλιο έκθεση σχετικά με την εξέλιξη 
του συνολικού αριθμού μηχανοκίνητων 
οχημάτων των οποίων η επιτρεπόμενη 
μεικτή μάζα, συμπεριλαμβανομένης της 
μάζας των ρυμουλκούμενων, κυμαίνεται 
μεταξύ 2,8 και 3,5 τόνων και τα οποία 
χρησιμοποιούνται σε διεθνείς οδικές 
μεταφορές. Με βάση την έκθεση, η 
Επιτροπή θα επανεκτιμήσει αν χρειάζεται 
να εισηγηθεί πρόσθετα μέτρα.
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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL

21.3.2019 A8-0204/301

Τροπολογία 301
Kosma Złotowski, Roberts Zīle
εξ ονόματος της Ομάδας ECR

Έκθεση A8-0204/2018
Ismail Ertug
Προσαρμογή στις εξελίξεις στον κλάδο των οδικών μεταφορών
(COM(2017)0281 – C8-0169/2017 – 2017/0123(COD))

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – 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 
των εισερχόμενων διεθνών μεταφορών.

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 
10 ημερών από την τελευταία εκφόρτωση 
στο κράτος μέλος υποδοχής στο πλαίσιο 
των εισερχόμενων διεθνών μεταφορών.

Or. en


