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Τροπολογία  25 

Karima Delli 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 1 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (1α) λαμβάνοντας υπόψη ότι ο 

Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, 

Jean-Claude Juncker ανέφερε την 

προβλεπόμενη δημιουργία μιας 

Ευρωπαϊκής Αρχής Εργασίας στην 

ομιλία του για την κατάσταση της 

Ένωσης το 2017· 

Or. en 

 

Τροπολογία  26 

Georgi Pirinski 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(2) Έως σήμερα, και εκτός εάν η 

εθνική νομοθεσία προβλέπει κάτι άλλο, οι 

κανόνες σχετικά με την πρόσβαση στο 

επάγγελμα του οδικού μεταφορέα δεν 

εφαρμόζονται σε επιχειρήσεις που ασκούν 

το επάγγελμα του οδικού μεταφορέα 

εμπορευμάτων αποκλειστικά και μόνο με 

μηχανοκίνητα οχήματα των οποίων η 

επιτρεπόμενη μεικτή μάζα δεν υπερβαίνει 

τους 3,5 τόνους, ή με συνδυασμούς 

οχημάτων που δεν υπερβαίνουν το 

συγκεκριμένο όριο. Ο αριθμός 

επιχειρήσεων αυτού του είδους που 

δραστηριοποιούνται στον κλάδο τόσο 

των εθνικών όσο και των διεθνών 

μεταφορών παρουσιάζει αυξητικές 

διαγράφεται 
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τάσεις. Ως αποτέλεσμα, ορισμένα κράτη 

μέλη αποφάσισαν να εφαρμόσουν τους 

κανόνες για την πρόσβαση στο επάγγελμα 

του οδικού μεταφορέα, που προβλέπονται 

στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1071/2009, 

και σε αυτές τις επιχειρήσεις. Για να 

εξασφαλιστεί ένα ελάχιστο επίπεδο 

επαγγελματισμού στον κλάδο που 

χρησιμοποιεί οχήματα των οποίων η 

επιτρεπόμενη μεικτή μάζα δεν υπερβαίνει 

τους 3,5 τόνους μέσω της θέσπισης 

κοινών κανόνων και, συνεπώς, να 

επιτευχθεί σύγκλιση των συνθηκών 

ανταγωνισμού μεταξύ όλων των 

μεταφορέων, η συγκεκριμένη διάταξη 

πρέπει να απαλειφθεί, ενώ οι απαιτήσεις 

σχετικά με τον πραγματικό και σταθερό 

τόπο εγκατάστασης και την κατάλληλη 

οικονομική επιφάνεια πρέπει να 

καταστούν υποχρεωτικές. 

Or. en 

 

Τροπολογία  27 

Jeroen Lenaers 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(2) Έως σήμερα, και εκτός εάν η 

εθνική νομοθεσία προβλέπει κάτι άλλο, οι 

κανόνες σχετικά με την πρόσβαση στο 

επάγγελμα του οδικού μεταφορέα δεν 

εφαρμόζονται σε επιχειρήσεις που ασκούν 

το επάγγελμα του οδικού μεταφορέα 

εμπορευμάτων αποκλειστικά και μόνο με 

μηχανοκίνητα οχήματα των οποίων η 

επιτρεπόμενη μεικτή μάζα δεν υπερβαίνει 

τους 3,5 τόνους, ή με συνδυασμούς 

οχημάτων που δεν υπερβαίνουν το 

συγκεκριμένο όριο. Ο αριθμός 

επιχειρήσεων αυτού του είδους που 

δραστηριοποιούνται στον κλάδο τόσο των 

εθνικών όσο και των διεθνών μεταφορών 

παρουσιάζει αυξητικές τάσεις. Ως 

(2) Έως σήμερα, και εκτός εάν η 

εθνική νομοθεσία προβλέπει κάτι άλλο, οι 

κανόνες σχετικά με την πρόσβαση στο 

επάγγελμα του οδικού μεταφορέα δεν 

εφαρμόζονται σε επιχειρήσεις που ασκούν 

το επάγγελμα του οδικού μεταφορέα 

εμπορευμάτων αποκλειστικά και μόνο με 

μηχανοκίνητα οχήματα των οποίων η 

επιτρεπόμενη μεικτή μάζα δεν υπερβαίνει 

τους 3,5 τόνους, ή με συνδυασμούς 

οχημάτων που δεν υπερβαίνουν το 

συγκεκριμένο όριο. Ο αριθμός 

επιχειρήσεων αυτού του είδους που 

δραστηριοποιούνται στον κλάδο τόσο των 

εθνικών όσο και των διεθνών μεταφορών 

παρουσιάζει αυξητικές τάσεις. Ως 
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αποτέλεσμα, ορισμένα κράτη μέλη 

αποφάσισαν να εφαρμόσουν τους κανόνες 

για την πρόσβαση στο επάγγελμα του 

οδικού μεταφορέα, που προβλέπονται στον 

κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1071/2009, και σε 

αυτές τις επιχειρήσεις. Για να 

εξασφαλιστεί ένα ελάχιστο επίπεδο 

επαγγελματισμού στον κλάδο που 

χρησιμοποιεί οχήματα των οποίων η 

επιτρεπόμενη μεικτή μάζα δεν υπερβαίνει 

τους 3,5 τόνους μέσω της θέσπισης 

κοινών κανόνων και, συνεπώς, να 

επιτευχθεί σύγκλιση των συνθηκών 

ανταγωνισμού μεταξύ όλων των 

μεταφορέων, η συγκεκριμένη διάταξη 

πρέπει να απαλειφθεί, ενώ οι απαιτήσεις 

σχετικά με τον πραγματικό και σταθερό 

τόπο εγκατάστασης και την κατάλληλη 

οικονομική επιφάνεια πρέπει να 

καταστούν υποχρεωτικές. 

αποτέλεσμα, ορισμένα κράτη μέλη 

αποφάσισαν να εφαρμόσουν τους κανόνες 

για την πρόσβαση στο επάγγελμα του 

οδικού μεταφορέα, που προβλέπονται στον 

κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1071/2009, και σε 

αυτές τις επιχειρήσεις. 

Or. nl 

 

Τροπολογία  28 

Helga Stevens 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(2) Έως σήμερα, και εκτός εάν η 

εθνική νομοθεσία προβλέπει κάτι άλλο, οι 

κανόνες σχετικά με την πρόσβαση στο 

επάγγελμα του οδικού μεταφορέα δεν 

εφαρμόζονται σε επιχειρήσεις που ασκούν 

το επάγγελμα του οδικού μεταφορέα 

εμπορευμάτων αποκλειστικά και μόνο με 

μηχανοκίνητα οχήματα των οποίων η 

επιτρεπόμενη μεικτή μάζα δεν υπερβαίνει 

τους 3,5 τόνους, ή με συνδυασμούς 

οχημάτων που δεν υπερβαίνουν το 

συγκεκριμένο όριο. Ο αριθμός 

επιχειρήσεων αυτού του είδους που 

δραστηριοποιούνται στον κλάδο τόσο 

των εθνικών όσο και των διεθνών 

μεταφορών παρουσιάζει αυξητικές τάσεις. 

(2) Έως σήμερα, και εκτός εάν η 

εθνική νομοθεσία προβλέπει κάτι άλλο, οι 

κανόνες σχετικά με την πρόσβαση στο 

επάγγελμα του οδικού μεταφορέα δεν 

εφαρμόζονται σε επιχειρήσεις που ασκούν 

το επάγγελμα του οδικού μεταφορέα 

εμπορευμάτων αποκλειστικά και μόνο με 

μηχανοκίνητα οχήματα των οποίων η 

επιτρεπόμενη μεικτή μάζα δεν υπερβαίνει 

τους 3,5 τόνους, ή με συνδυασμούς 

οχημάτων που δεν υπερβαίνουν το 

συγκεκριμένο όριο. Ο αριθμός 

επιχειρήσεων αυτού του είδους 

παρουσιάζει αυξητικές τάσεις, και αυτό 

ισχύει κυρίως στην αγορά εθνικών 

μεταφορών λόγω της χρήσης ελαφρών 
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Ως αποτέλεσμα, ορισμένα κράτη μέλη 

αποφάσισαν να εφαρμόσουν τους κανόνες 

για την πρόσβαση στο επάγγελμα του 

οδικού μεταφορέα, που προβλέπονται 

στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1071/2009, 

και σε αυτές τις επιχειρήσεις. Για να 

εξασφαλιστεί ένα ελάχιστο επίπεδο 

επαγγελματισμού στον κλάδο που 

χρησιμοποιεί οχήματα των οποίων η 

επιτρεπόμενη μεικτή μάζα δεν υπερβαίνει 

τους 3,5 τόνους μέσω της θέσπισης 

κοινών κανόνων και, συνεπώς, να 

επιτευχθεί σύγκλιση των συνθηκών 

ανταγωνισμού μεταξύ όλων των 

μεταφορέων, η συγκεκριμένη διάταξη 

πρέπει να απαλειφθεί, ενώ οι απαιτήσεις 

σχετικά με τον πραγματικό και σταθερό 

τόπο εγκατάστασης και την κατάλληλη 

οικονομική επιφάνεια πρέπει να 

καταστούν υποχρεωτικές. 

επαγγελματικών οχημάτων στις πόλεις 

και για συντομότερες διαδρομές. Για 

αυτού του είδους τις επιχειρήσεις που 

ασκούν δραστηριότητες διεθνών 

μεταφορών, ισχύει ωστόσο ότι οι 

απαιτήσεις σχετικά με τον πραγματικό και 

σταθερό τόπο εγκατάστασης και την 

κατάλληλη οικονομική επιφάνεια 

καθίστανται υποχρεωτικές. Με τον τρόπο 

αυτόν, μπορεί να εξασφαλισθεί 

περισσότερο θεμιτός ανταγωνισμός στην 

εσωτερική αγορά χωρίς να επιβαρύνονται 

οι μεταφορικές επιχειρήσεις, ιδίως οι 

ΜΜΕ, με άσκοπο διοικητικό και 

οικονομικό φόρτο. 

Or. nl 

 

Τροπολογία  29 

Mara Bizzotto 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(2) Έως σήμερα, και εκτός εάν η 

εθνική νομοθεσία προβλέπει κάτι άλλο, οι 

κανόνες σχετικά με την πρόσβαση στο 

επάγγελμα του οδικού μεταφορέα δεν 

εφαρμόζονται σε επιχειρήσεις που ασκούν 

το επάγγελμα του οδικού μεταφορέα 

εμπορευμάτων αποκλειστικά και μόνο με 

μηχανοκίνητα οχήματα των οποίων η 

επιτρεπόμενη μεικτή μάζα δεν υπερβαίνει 

τους 3,5 τόνους, ή με συνδυασμούς 

οχημάτων που δεν υπερβαίνουν το 

συγκεκριμένο όριο. Ο αριθμός 

επιχειρήσεων αυτού του είδους που 

δραστηριοποιούνται στον κλάδο τόσο των 

εθνικών όσο και των διεθνών μεταφορών 

παρουσιάζει αυξητικές τάσεις. Ως 

(2) Έως σήμερα, και εκτός εάν η 

εθνική νομοθεσία προβλέπει κάτι άλλο, οι 

κανόνες σχετικά με την πρόσβαση στο 

επάγγελμα του οδικού μεταφορέα δεν 

εφαρμόζονται σε επιχειρήσεις που ασκούν 

το επάγγελμα του οδικού μεταφορέα 

εμπορευμάτων αποκλειστικά και μόνο με 

μηχανοκίνητα οχήματα των οποίων η 

επιτρεπόμενη μεικτή μάζα δεν υπερβαίνει 

τους 3,5 τόνους, ή με συνδυασμούς 

οχημάτων που δεν υπερβαίνουν το 

συγκεκριμένο όριο. Ο αριθμός 

επιχειρήσεων αυτού του είδους που 

δραστηριοποιούνται στον κλάδο τόσο των 

εθνικών όσο και των διεθνών μεταφορών 

παρουσιάζει αυξητικές τάσεις. Για να 
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αποτέλεσμα, ορισμένα κράτη μέλη 

αποφάσισαν να εφαρμόσουν τους κανόνες 

για την πρόσβαση στο επάγγελμα του 

οδικού μεταφορέα, που προβλέπονται 

στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1071/2009, 

και σε αυτές τις επιχειρήσεις. Για να 

εξασφαλιστεί ένα ελάχιστο επίπεδο 

επαγγελματισμού στον κλάδο που 

χρησιμοποιεί οχήματα των οποίων η 

επιτρεπόμενη μεικτή μάζα δεν υπερβαίνει 

τους 3,5 τόνους μέσω της θέσπισης 

κοινών κανόνων και, συνεπώς, να 

επιτευχθεί σύγκλιση των συνθηκών 

ανταγωνισμού μεταξύ όλων των 

μεταφορέων, η συγκεκριμένη διάταξη 

πρέπει να απαλειφθεί, ενώ οι απαιτήσεις 

σχετικά με τον πραγματικό και σταθερό 

τόπο εγκατάστασης και την κατάλληλη 

οικονομική επιφάνεια πρέπει να 

καταστούν υποχρεωτικές. 

εξασφαλιστεί, μέσω της θέσπισης κοινών 

κανόνων, ο επαγγελματισμός του κλάδου, 

είναι απαραίτητη η επέκταση, κατά 

τρόπο αναλογικό και χωρίς διακρίσεις, 

όλων των απαιτήσεων για την πρόσβαση 

στο επάγγελμα του οδικού μεταφορέα και 

στις επιχειρήσεις που ασκούν το 

επάγγελμα αποκλειστικά με 

μηχανοκίνητα οχήματα των οποίων η 

επιτρεπόμενη μεικτή μάζα δεν υπερβαίνει 

τους 3,5 τόνους, ή με συνδυασμούς 

οχημάτων που δεν υπερβαίνουν το 

συγκεκριμένο όριο· 

Or. it 

 

Τροπολογία  30 

Jérôme Lavrilleux, Geoffroy Didier, Elisabeth Morin-Chartier, Anne Sander, Renaud 

Muselier, Franck Proust 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(2) Έως σήμερα, και εκτός εάν η 

εθνική νομοθεσία προβλέπει κάτι άλλο, οι 

κανόνες σχετικά με την πρόσβαση στο 

επάγγελμα του οδικού μεταφορέα δεν 

εφαρμόζονται σε επιχειρήσεις που ασκούν 

το επάγγελμα του οδικού μεταφορέα 

εμπορευμάτων αποκλειστικά και μόνο με 

μηχανοκίνητα οχήματα των οποίων η 

επιτρεπόμενη μεικτή μάζα δεν υπερβαίνει 

τους 3,5 τόνους, ή με συνδυασμούς 

οχημάτων που δεν υπερβαίνουν το 

συγκεκριμένο όριο. Ο αριθμός 

επιχειρήσεων αυτού του είδους που 

δραστηριοποιούνται στον κλάδο τόσο των 

εθνικών όσο και των διεθνών μεταφορών 

(2) Έως σήμερα, και εκτός εάν η 

εθνική νομοθεσία προβλέπει κάτι άλλο, οι 

κανόνες σχετικά με την πρόσβαση στο 

επάγγελμα του οδικού μεταφορέα δεν 

εφαρμόζονται σε επιχειρήσεις που ασκούν 

το επάγγελμα του οδικού μεταφορέα 

εμπορευμάτων αποκλειστικά και μόνο με 

μηχανοκίνητα οχήματα των οποίων η 

επιτρεπόμενη μεικτή μάζα δεν υπερβαίνει 

τους 3,5 τόνους, ή με συνδυασμούς 

οχημάτων που δεν υπερβαίνουν το 

συγκεκριμένο όριο. Ο αριθμός 

επιχειρήσεων αυτού του είδους που 

δραστηριοποιούνται στον κλάδο τόσο των 

εθνικών όσο και των διεθνών μεταφορών 
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παρουσιάζει αυξητικές τάσεις. Ως 

αποτέλεσμα, ορισμένα κράτη μέλη 

αποφάσισαν να εφαρμόσουν τους κανόνες 

για την πρόσβαση στο επάγγελμα του 

οδικού μεταφορέα, που προβλέπονται στον 

κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1071/2009, και σε 

αυτές τις επιχειρήσεις. Για να 

εξασφαλιστεί ένα ελάχιστο επίπεδο 

επαγγελματισμού στον κλάδο που 

χρησιμοποιεί οχήματα των οποίων η 

επιτρεπόμενη μεικτή μάζα δεν υπερβαίνει 

τους 3,5 τόνους μέσω της θέσπισης κοινών 

κανόνων και, συνεπώς, να επιτευχθεί 

σύγκλιση των συνθηκών ανταγωνισμού 

μεταξύ όλων των μεταφορέων, η 

συγκεκριμένη διάταξη πρέπει να 

απαλειφθεί, ενώ οι απαιτήσεις σχετικά με 

τον πραγματικό και σταθερό τόπο 

εγκατάστασης και την κατάλληλη 

οικονομική επιφάνεια πρέπει να καταστούν 

υποχρεωτικές. 

παρουσιάζει αυξητικές τάσεις. Ως 

αποτέλεσμα, ορισμένα κράτη μέλη 

αποφάσισαν να εφαρμόσουν τους κανόνες 

για την πρόσβαση στο επάγγελμα του 

οδικού μεταφορέα, που προβλέπονται στον 

κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1071/2009, και σε 

αυτές τις επιχειρήσεις. Για να 

εξασφαλιστεί ένα ελάχιστο επίπεδο 

επαγγελματισμού στον κλάδο που 

χρησιμοποιεί οχήματα των οποίων η 

επιτρεπόμενη μεικτή μάζα δεν υπερβαίνει 

τους 3,5 τόνους μέσω της θέσπισης κοινών 

κανόνων και για να διασφαλιστούν 

συνθήκες θεμιτού και ισότιμου 
ανταγωνισμού μεταξύ όλων των 

μεταφορέων του εν λόγω κλάδου, η 

συγκεκριμένη διάταξη πρέπει να 

απαλειφθεί, ενώ οι απαιτήσεις σχετικά με 

τον πραγματικό και σταθερό τόπο 

εγκατάστασης και την κατάλληλη 

οικονομική επιφάνεια πρέπει να καταστούν 

υποχρεωτικές για όλα τα οχήματα που 

εκτελούν διεθνείς οδικές μεταφορές και 

ενδομεταφορές, ασχέτως μάζας των 

οχημάτων. 

Or. fr 

 

Τροπολογία  31 

Siôn Simon, Ole Christensen, Evelyn Regner, Rory Palmer, Guillaume Balas, Michael 

Detjen, Alex Mayer, Claudiu Ciprian Tănăsescu 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(2) Έως σήμερα, και εκτός εάν η 

εθνική νομοθεσία προβλέπει κάτι άλλο, οι 

κανόνες σχετικά με την πρόσβαση στο 

επάγγελμα του οδικού μεταφορέα δεν 

εφαρμόζονται σε επιχειρήσεις που ασκούν 

το επάγγελμα του οδικού μεταφορέα 

εμπορευμάτων αποκλειστικά και μόνο με 

μηχανοκίνητα οχήματα των οποίων η 

επιτρεπόμενη μεικτή μάζα δεν υπερβαίνει 

τους 3,5 τόνους, ή με συνδυασμούς 

(2) Έως σήμερα, και εκτός εάν η 

εθνική νομοθεσία προβλέπει κάτι άλλο, οι 

κανόνες σχετικά με την πρόσβαση στο 

επάγγελμα του οδικού μεταφορέα δεν 

εφαρμόζονται σε επιχειρήσεις που ασκούν 

το επάγγελμα του οδικού μεταφορέα 

εμπορευμάτων αποκλειστικά και μόνο με 

μηχανοκίνητα οχήματα των οποίων η 

επιτρεπόμενη μεικτή μάζα δεν υπερβαίνει 

τους 3,5 τόνους, ή με συνδυασμούς 
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οχημάτων που δεν υπερβαίνουν το 

συγκεκριμένο όριο. Ο αριθμός 

επιχειρήσεων αυτού του είδους που 

δραστηριοποιούνται στον κλάδο τόσο 

των εθνικών όσο και των διεθνών 

μεταφορών παρουσιάζει αυξητικές τάσεις. 

Ως αποτέλεσμα, ορισμένα κράτη μέλη 

αποφάσισαν να εφαρμόσουν τους κανόνες 

για την πρόσβαση στο επάγγελμα του 

οδικού μεταφορέα, που προβλέπονται στον 

κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1071/2009, και σε 

αυτές τις επιχειρήσεις. Για να 

εξασφαλιστεί ένα ελάχιστο επίπεδο 

επαγγελματισμού στον κλάδο που 

χρησιμοποιεί οχήματα των οποίων η 

επιτρεπόμενη μεικτή μάζα δεν υπερβαίνει 

τους 3,5 τόνους μέσω της θέσπισης κοινών 

κανόνων και, συνεπώς, να επιτευχθεί 

σύγκλιση των συνθηκών ανταγωνισμού 

μεταξύ όλων των μεταφορέων, η 

συγκεκριμένη διάταξη πρέπει να 

απαλειφθεί, ενώ οι απαιτήσεις σχετικά με 

τον πραγματικό και σταθερό τόπο 

εγκατάστασης και την κατάλληλη 

οικονομική επιφάνεια πρέπει να 

καταστούν υποχρεωτικές. 

οχημάτων που δεν υπερβαίνουν το 

συγκεκριμένο όριο. Ο αριθμός 

επιχειρήσεων αυτού του είδους 

παρουσιάζει αυξητικές τάσεις. Ως 

αποτέλεσμα, ορισμένα κράτη μέλη 

αποφάσισαν να εφαρμόσουν τους κανόνες 

για την πρόσβαση στο επάγγελμα του 

οδικού μεταφορέα, που προβλέπονται στον 

κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1071/2009, και σε 

αυτές τις επιχειρήσεις. Για να 

εξασφαλιστεί ένα ελάχιστο επίπεδο 

επαγγελματισμού στον κλάδο που 

χρησιμοποιεί οχήματα των οποίων η 

επιτρεπόμενη μεικτή μάζα δεν υπερβαίνει 

τους 3,5 τόνους για τις διεθνείς μεταφορές 

μέσω της θέσπισης κοινών κανόνων και, 

συνεπώς, να επιτευχθεί σύγκλιση των 

συνθηκών ανταγωνισμού μεταξύ όλων των 

μεταφορέων, οι απαιτήσεις για την 

άσκηση του επαγγέλματος του οδικού 

μεταφορέα πρέπει να εφαρμόζονται επί 

ίσοις όροις. 

Or. en 

 

Τροπολογία  32 

Georges Bach 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(2) Έως σήμερα, και εκτός εάν η 

εθνική νομοθεσία προβλέπει κάτι άλλο, οι 

κανόνες σχετικά με την πρόσβαση στο 

επάγγελμα του οδικού μεταφορέα δεν 

εφαρμόζονται σε επιχειρήσεις που ασκούν 

το επάγγελμα του οδικού μεταφορέα 

εμπορευμάτων αποκλειστικά και μόνο με 

μηχανοκίνητα οχήματα των οποίων η 

επιτρεπόμενη μεικτή μάζα δεν υπερβαίνει 

τους 3,5 τόνους, ή με συνδυασμούς 

(2) Έως σήμερα, και εκτός εάν η 

εθνική νομοθεσία προβλέπει κάτι άλλο, οι 

κανόνες σχετικά με την πρόσβαση στο 

επάγγελμα του οδικού μεταφορέα δεν 

εφαρμόζονται σε επιχειρήσεις που ασκούν 

το επάγγελμα του οδικού μεταφορέα 

εμπορευμάτων αποκλειστικά και μόνο με 

μηχανοκίνητα οχήματα των οποίων η 

επιτρεπόμενη μεικτή μάζα δεν υπερβαίνει 

τους 3,5 τόνους, ή με συνδυασμούς 
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οχημάτων που δεν υπερβαίνουν το 

συγκεκριμένο όριο. Ο αριθμός 

επιχειρήσεων αυτού του είδους που 

δραστηριοποιούνται στον κλάδο τόσο των 

εθνικών όσο και των διεθνών μεταφορών 

παρουσιάζει αυξητικές τάσεις. Ως 

αποτέλεσμα, ορισμένα κράτη μέλη 

αποφάσισαν να εφαρμόσουν τους κανόνες 

για την πρόσβαση στο επάγγελμα του 

οδικού μεταφορέα, που προβλέπονται στον 

κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1071/2009, και σε 

αυτές τις επιχειρήσεις. Για να 

εξασφαλιστεί ένα ελάχιστο επίπεδο 

επαγγελματισμού στον κλάδο που 

χρησιμοποιεί οχήματα των οποίων η 

επιτρεπόμενη μεικτή μάζα δεν υπερβαίνει 

τους 3,5 τόνους μέσω της θέσπισης κοινών 

κανόνων και, συνεπώς, να επιτευχθεί 

σύγκλιση των συνθηκών ανταγωνισμού 

μεταξύ όλων των μεταφορέων, η 

συγκεκριμένη διάταξη πρέπει να 

απαλειφθεί, ενώ οι απαιτήσεις σχετικά με 

τον πραγματικό και σταθερό τόπο 

εγκατάστασης και την κατάλληλη 

οικονομική επιφάνεια πρέπει να 

καταστούν υποχρεωτικές. 

οχημάτων που δεν υπερβαίνουν το 

συγκεκριμένο όριο. Ο αριθμός 

επιχειρήσεων αυτού του είδους που 

δραστηριοποιούνται στον κλάδο τόσο των 

εθνικών όσο και των διεθνών μεταφορών 

παρουσιάζει αυξητικές τάσεις. Ως 

αποτέλεσμα, ορισμένα κράτη μέλη 

αποφάσισαν να εφαρμόσουν τους κανόνες 

για την πρόσβαση στο επάγγελμα του 

οδικού μεταφορέα, που προβλέπονται στον 

κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1071/2009, και σε 

αυτές τις επιχειρήσεις. Για να 

εξασφαλιστεί ένα ελάχιστο επίπεδο 

επαγγελματισμού στον κλάδο που 

χρησιμοποιεί οχήματα των οποίων η 

επιτρεπόμενη μεικτή μάζα δεν υπερβαίνει 

τους 3,5 τόνους μέσω της θέσπισης κοινών 

κανόνων και, συνεπώς, να επιτευχθεί 

σύγκλιση των συνθηκών ανταγωνισμού 

μεταξύ όλων των μεταφορέων, οι 

απαιτήσεις για την πρόσβαση στο 

επάγγελμα πρέπει να καταστούν 

υποχρεωτικές για τους φορείς που 

χρησιμοποιούν οχήματα με επιτρεπόμενη 

μεικτή μάζα μεταξύ 2,4 τόνων και 3,5 

τόνων στον τομέα των διεθνών 

μεταφορών. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Τα ελαφρά επαγγελματικά οχήματα που δραστηριοποιούνται διεθνώς με μεικτή μάζα μεταξύ 2,4 

και 3,5 τόνων περιλαμβάνονται στο πεδίο εφαρμογής ώστε να εξασφαλιστούν ίσοι όροι 

ανταγωνισμού μεταξύ των βαρέων επαγγελματικών οχημάτων και των ελαφρών εμπορικών 

οχημάτων. Συνεπώς, όσον αφορά τα οχήματα αυτά, για την άσκηση του επαγγέλματος του 

οδικού μεταφορέα πρέπει να ισχύουν και οι τέσσερις απαιτήσεις. 

 

Τροπολογία  33 

Dominique Martin, Joëlle Mélin 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 2 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(2) Έως σήμερα, και εκτός εάν η 

εθνική νομοθεσία προβλέπει κάτι άλλο, οι 

κανόνες σχετικά με την πρόσβαση στο 

επάγγελμα του οδικού μεταφορέα δεν 

εφαρμόζονται σε επιχειρήσεις που ασκούν 

το επάγγελμα του οδικού μεταφορέα 

εμπορευμάτων αποκλειστικά και μόνο με 

μηχανοκίνητα οχήματα των οποίων η 

επιτρεπόμενη μεικτή μάζα δεν υπερβαίνει 

τους 3,5 τόνους, ή με συνδυασμούς 

οχημάτων που δεν υπερβαίνουν το 

συγκεκριμένο όριο. Ο αριθμός 

επιχειρήσεων αυτού του είδους που 

δραστηριοποιούνται στον κλάδο τόσο των 

εθνικών όσο και των διεθνών μεταφορών 

παρουσιάζει αυξητικές τάσεις. Ως 

αποτέλεσμα, ορισμένα κράτη μέλη 

αποφάσισαν να εφαρμόσουν τους κανόνες 

για την πρόσβαση στο επάγγελμα του 

οδικού μεταφορέα, που προβλέπονται στον 

κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1071/2009, και σε 

αυτές τις επιχειρήσεις. Για να 

εξασφαλιστεί ένα ελάχιστο επίπεδο 

επαγγελματισμού στον κλάδο που 

χρησιμοποιεί οχήματα των οποίων η 

επιτρεπόμενη μεικτή μάζα δεν υπερβαίνει 

τους 3,5 τόνους μέσω της θέσπισης κοινών 

κανόνων και, συνεπώς, να επιτευχθεί 

σύγκλιση των συνθηκών ανταγωνισμού 

μεταξύ όλων των μεταφορέων, η 

συγκεκριμένη διάταξη πρέπει να 

απαλειφθεί, ενώ οι απαιτήσεις σχετικά με 

τον πραγματικό και σταθερό τόπο 

εγκατάστασης και την κατάλληλη 

οικονομική επιφάνεια πρέπει να καταστούν 

υποχρεωτικές. 

(2) Έως σήμερα, και εκτός εάν η 

εθνική νομοθεσία προβλέπει κάτι άλλο, οι 

κανόνες σχετικά με την πρόσβαση στο 

επάγγελμα του οδικού μεταφορέα δεν 

εφαρμόζονται σε επιχειρήσεις που ασκούν 

το επάγγελμα του οδικού μεταφορέα 

εμπορευμάτων αποκλειστικά και μόνο με 

μηχανοκίνητα οχήματα των οποίων η 

επιτρεπόμενη μεικτή μάζα δεν υπερβαίνει 

τους 3,5 τόνους, ή με συνδυασμούς 

οχημάτων που δεν υπερβαίνουν το 

συγκεκριμένο όριο. Ο αριθμός 

επιχειρήσεων αυτού του είδους που 

δραστηριοποιούνται στον κλάδο τόσο των 

εθνικών όσο και των διεθνών μεταφορών 

παρουσιάζει αυξητικές τάσεις. Ως 

αποτέλεσμα, ορισμένα κράτη μέλη 

αποφάσισαν να εφαρμόσουν τους κανόνες 

για την πρόσβαση στο επάγγελμα του 

οδικού μεταφορέα, που προβλέπονται στον 

κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1071/2009, και σε 

αυτές τις επιχειρήσεις. Για να 

εξασφαλιστεί ένα ελάχιστο επίπεδο 

επαγγελματισμού στον κλάδο που 

χρησιμοποιεί οχήματα των οποίων η 

επιτρεπόμενη μεικτή μάζα δεν υπερβαίνει 

τους 3,5 τόνους μέσω της θέσπισης κοινών 

κανόνων και, συνεπώς, να επιτευχθεί 

σύγκλιση των συνθηκών ανταγωνισμού 

μεταξύ όλων των μεταφορέων, η 

συγκεκριμένη διάταξη πρέπει να 

απαλειφθεί, ενώ οι απαιτήσεις σχετικά με 

τον πραγματικό και σταθερό τόπο 

εγκατάστασης και την κατάλληλη 

οικονομική επιφάνεια πρέπει να καταστούν 

υποχρεωτικές για τις επιχειρήσεις που 

εκτελούν διεθνείς μεταφορές. 

Or. fr 

 

Τροπολογία  34 

Karima Delli, Terry Reintke 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 
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Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(2) Έως σήμερα, και εκτός εάν η 

εθνική νομοθεσία προβλέπει κάτι άλλο, οι 

κανόνες σχετικά με την πρόσβαση στο 

επάγγελμα του οδικού μεταφορέα δεν 

εφαρμόζονται σε επιχειρήσεις που ασκούν 

το επάγγελμα του οδικού μεταφορέα 

εμπορευμάτων αποκλειστικά και μόνο με 

μηχανοκίνητα οχήματα των οποίων η 

επιτρεπόμενη μεικτή μάζα δεν υπερβαίνει 

τους 3,5 τόνους, ή με συνδυασμούς 

οχημάτων που δεν υπερβαίνουν το 

συγκεκριμένο όριο. Ο αριθμός 

επιχειρήσεων αυτού του είδους που 

δραστηριοποιούνται στον κλάδο τόσο των 

εθνικών όσο και των διεθνών μεταφορών 

παρουσιάζει αυξητικές τάσεις. Ως 

αποτέλεσμα, ορισμένα κράτη μέλη 

αποφάσισαν να εφαρμόσουν τους κανόνες 

για την πρόσβαση στο επάγγελμα του 

οδικού μεταφορέα, που προβλέπονται στον 

κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1071/2009, και σε 

αυτές τις επιχειρήσεις. Για να 

εξασφαλιστεί ένα ελάχιστο επίπεδο 

επαγγελματισμού στον κλάδο που 

χρησιμοποιεί οχήματα των οποίων η 

επιτρεπόμενη μεικτή μάζα δεν υπερβαίνει 

τους 3,5 τόνους μέσω της θέσπισης κοινών 

κανόνων και, συνεπώς, να επιτευχθεί 

σύγκλιση των συνθηκών ανταγωνισμού 

μεταξύ όλων των μεταφορέων, η 

συγκεκριμένη διάταξη πρέπει να 

απαλειφθεί, ενώ οι απαιτήσεις σχετικά με 

τον πραγματικό και σταθερό τόπο 

εγκατάστασης και την κατάλληλη 

οικονομική επιφάνεια πρέπει να καταστούν 

υποχρεωτικές. 

(2) Έως σήμερα, και εκτός εάν η 

εθνική νομοθεσία προβλέπει κάτι άλλο, οι 

κανόνες σχετικά με την πρόσβαση στο 

επάγγελμα του οδικού μεταφορέα δεν 

εφαρμόζονται σε επιχειρήσεις που ασκούν 

το επάγγελμα του οδικού μεταφορέα 

εμπορευμάτων αποκλειστικά και μόνο με 

μηχανοκίνητα οχήματα των οποίων η 

επιτρεπόμενη μεικτή μάζα δεν υπερβαίνει 

τους 3,5 τόνους, ή με συνδυασμούς 

οχημάτων που δεν υπερβαίνουν το 

συγκεκριμένο όριο. Ο αριθμός 

επιχειρήσεων αυτού του είδους που 

δραστηριοποιούνται στον κλάδο τόσο των 

εθνικών όσο και των διεθνών μεταφορών 

παρουσιάζει αυξητικές τάσεις. Ως 

αποτέλεσμα, ορισμένα κράτη μέλη 

αποφάσισαν να εφαρμόσουν τους κανόνες 

για την πρόσβαση στο επάγγελμα του 

οδικού μεταφορέα, που προβλέπονται στον 

κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1071/2009, και σε 

αυτές τις επιχειρήσεις. Για να 

αποσαφηνιστεί το πεδίο εφαρμογής του εν 

λόγω κανονισμού και να αποφευχθεί η 

δημιουργία κενών, καθώς και για να 

εξασφαλιστεί ένα ελάχιστο επίπεδο 

επαγγελματισμού στον κλάδο που 

χρησιμοποιεί οχήματα των οποίων η 

επιτρεπόμενη μεικτή μάζα δεν υπερβαίνει 

τους 3,5 τόνους μέσω της θέσπισης κοινών 

κανόνων και, συνεπώς, να επιτευχθεί 

σύγκλιση των συνθηκών ανταγωνισμού 

μεταξύ όλων των μεταφορέων, η 

συγκεκριμένη διάταξη πρέπει να 

απαλειφθεί, ενώ οι απαιτήσεις σχετικά με 

τον πραγματικό και σταθερό τόπο 

εγκατάστασης και την κατάλληλη 

οικονομική επιφάνεια πρέπει να καταστούν 

υποχρεωτικές. 

Or. en 
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Τροπολογία  35 

Mara Bizzotto 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 2 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (2α) Όσον αφορά την απαίτηση της 

οικονομικής επιφάνειας για τις 

επιχειρήσεις που ασκούν το επάγγελμα 

του οδικού μεταφορέα εμπορευμάτων 

αποκλειστικά και μόνο με μηχανοκίνητα 

οχήματα των οποίων η επιτρεπόμενη 

μεικτή μάζα δεν υπερβαίνει τους 3,5 

τόνους, ή με συνδυασμούς οχημάτων των 

οποίων η επιτρεπόμενη μεικτή μάζα δεν 

υπερβαίνει τους 3,5 τόνους, θεωρείται ότι 

στα ποσά πρέπει να λαμβάνεται υπόψη, 

πέραν του αριθμού των οχημάτων, και η 

αρχή της αναλογικότητας που συνδέεται 

με το μέγεθος των επιχειρήσεων. 

Or. it 

 

Τροπολογία  36 

Siôn Simon, Ole Christensen, Rory Palmer, Alex Mayer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, 

Michael Detjen, Evelyn Regner 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 2α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (2α) Στην εκτίμηση επιπτώσεών της, η 

Επιτροπή εκτιμά ότι η εξοικονόμηση για 

τις επιχειρήσεις θα κυμανθεί από 2,7 έως 

5,2  δισ. EUR κατά το διάστημα 2020-

2035. 

Or. en 

 

Τροπολογία  37 

Jeroen Lenaers 
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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. nl 

 

Τροπολογία  38 

Helga Stevens 

 

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) 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. nl 

 

Τροπολογία  39 

Karima Delli, Terry Reintke 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 
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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) 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. Αυτή η δυνατότητα είναι 

αναγκαία ώστε να εξασφαλιστούν ίσοι 

όροι ανταγωνισμοί και κοινά πρότυπα σε 

όλα τα κράτη μέλη. 

Or. en 

 

Τροπολογία  40 

Mara Bizzotto 

 

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. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να 

συνεχίσουν να μπορούν να θεσπίζουν 

πρόσθετες αναλογικές απαιτήσεις που δεν 

εισάγουν διακρίσεις και που λαμβάνουν 

υπόψη τις ιδιαιτερότητες της οικείας 

εσωτερικής αγοράς. 

Or. it 

 

Τροπολογία  41 

Jeroen Lenaers 
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Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 3 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (3α) Παρά το γεγονός ότι η 

δραστηριότητα των οδικών μεταφορών 

στην ΕΕ αντιπροσωπεύει 5 εκατομμύρια 

άμεσες θέσεις εργασίας και συνεισφέρει 

σχεδόν 2 % του ΑΕΠ, η Ένωση 

αντιμετωπίζει έλλειψη επαγγελματιών 

οδηγών. Προκειμένου να διευκολυνθεί η 

πρόσβαση νέων στο επάγγελμα και να 

διατηρηθούν οι υπάρχοντες εργαζόμενοι, 

ιδίως στην περίπτωση των ΜΜΕ, είναι 

σημαντικό να μπει ένα όριο στην 

αρνητική πίεση που ασκείται στις 

συνθήκες εργασίας στον τομέα αυτόν, ως 

απόρροια του διεθνούς ανταγωνισμού 

αναφορικά με το κόστος εργασίας, και να 

καθιερωθούν στον βαθμό του δυνατού 

ίσες αμοιβές για ίση εργασία στις διεθνείς 

οδικές μεταφορές. 

Or. nl 

 

Τροπολογία  42 

Helga Stevens 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 3 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (3α) Από την αξιολόγηση των 

κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 1071/2009 και 

1072/2009 προέκυψε ότι άσκοπες 

διοικητικές και κανονιστικές 

επιβαρύνσεις επιβάλλονται τόσο στις 

εθνικές αρχές όσο και στις επιχειρήσεις 

μεταφορών. Μια διευκρίνιση των 

κανόνων και μια περαιτέρω διοικητική 

απλοποίηση, σύμφωνα με τους στόχους 

της πρωτοβουλίας REFIT, είναι 

αναγκαίες για έναν ανταγωνιστικό και 

αποδοτικό κλάδο μεταφορών. Για τον 

σκοπό αυτό πρέπει να υποστηριχθούν και 



 

AM\1144073EL.docx 17/161 PE616.759v01-00 

 EL 

να αξιοποιηθούν περαιτέρω και οι 

τεχνολογικές εξελίξεις. 

Or. nl 

 

Τροπολογία  43 

Mara Bizzotto 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 4 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(4) Πρέπει να διασφαλίζεται ότι οι 

οδικοί μεταφορείς που είναι 

εγκατεστημένοι σε ένα κράτος μέλος 

έχουν πραγματική και συνεχή παρουσία 

στο εν λόγω κράτος μέλος και ότι ασκούν 

τη δραστηριότητά τους από αυτό. Κατά 

συνέπεια, και με βάση την εμπειρία, 

πρέπει να αποσαφηνιστούν οι διατάξεις 

που αφορούν την ύπαρξη πραγματικού και 

σταθερού τόπου εγκατάστασης. 

(4) Υπογραμμίζει ότι η ισχύουσα 

κοινωνική νομοθεσία της ΕΕ στον τομέα 

των οδικών μεταφορών ευνόησε το 

κοινωνικό ντάμπινγκ, την άναρχη 

μετεγκατάσταση και εν γένει τη διάδοση 

παράνομων πρακτικών που ευθύνονται 

για τον αθέμιτο ανταγωνισμό στον κλάδο, 

όπως οι παράνομες ενδομεταφορές ή το 

φαινόμενο των εικονικών εταιρειών· 

πρέπει, ως εκ τούτου, τα κράτη μέλη να 

μπορούν να αναλαμβάνουν δράση 

προκειμένου να διασφαλίζουν ότι οι 

οδικοί μεταφορείς που είναι 

εγκατεστημένοι στην επικράτειά τους 

έχουν πραγματική και συνεχή παρουσία 

στο εν λόγω κράτος μέλος και ότι ασκούν 

τη δραστηριότητά τους από αυτό. Κατά 

συνέπεια, πρέπει να αποσαφηνιστούν οι 

διατάξεις που αφορούν την ύπαρξη 

πραγματικού και σταθερού τόπου 

εγκατάστασης, να ενταθούν οι έλεγχοι και 

να καταπολεμηθούν οι παράνομες 

πρακτικές που απειλούν ολόκληρο τον 

κλάδο τόσο στην Ιταλία όσο και στην 

Ευρώπη· 

Or. it 

 

Τροπολογία  44 

Emilian Pavel, Claudia Țapardel 
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Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 4 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(4) Πρέπει να διασφαλίζεται ότι οι 

οδικοί μεταφορείς που είναι 

εγκατεστημένοι σε ένα κράτος μέλος έχουν 

πραγματική και συνεχή παρουσία στο εν 

λόγω κράτος μέλος και ότι ασκούν τη 

δραστηριότητά τους από αυτό. Κατά 

συνέπεια, και με βάση την εμπειρία, πρέπει 

να αποσαφηνιστούν οι διατάξεις που 

αφορούν την ύπαρξη πραγματικού και 

σταθερού τόπου εγκατάστασης. 

(4) Πρέπει να διασφαλίζεται ότι οι 

οδικοί μεταφορείς που είναι 

εγκατεστημένοι σε ένα κράτος μέλος έχουν 

πραγματική και συνεχή παρουσία στο εν 

λόγω κράτος μέλος και ότι ασκούν τη 

δραστηριότητά τους από αυτό, 

συμπεριλαμβανομένης της διαδικασίας 

άμεσης τιμολόγησης των πελατών τους ή, 

σε περίπτωση θυγατρικού συστήματος, η 

χρέωση θα πρέπει να γίνεται με αναλογικό 

τρόπο από τη μητρική εταιρεία. Κατά 

συνέπεια, και με βάση την εμπειρία, πρέπει 

να αποσαφηνιστούν οι διατάξεις που 

αφορούν την ύπαρξη πραγματικού και 

σταθερού τόπου εγκατάστασης, καθώς και 

συστήματος άμεσης χρέωσης με τον 

δικαιούχο του παρεχόμενου συστήματος, 

με στόχο την εξασφάλιση αναλογικής 

μετατόπισης των κερδών και την 

αποφυγή υποτιμολόγησης στο κράτος 

μέλος που παρέχει την υπηρεσία και 

υποαμοιβής των εργαζομένων στο 

συγκεκριμένο κράτος μέλος. 

Or. en 

 

Τροπολογία  45 

Jérôme Lavrilleux, Geoffroy Didier, Elisabeth Morin-Chartier, Anne Sander, Renaud 

Muselier, Franck Proust 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 4 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(4) Πρέπει να διασφαλίζεται ότι οι 

οδικοί μεταφορείς που είναι 

εγκατεστημένοι σε ένα κράτος μέλος έχουν 

πραγματική και συνεχή παρουσία στο εν 

λόγω κράτος μέλος και ότι ασκούν τη 

δραστηριότητά τους από αυτό. Κατά 

συνέπεια, και με βάση την εμπειρία, πρέπει 

(4) Πρέπει να διασφαλίζεται ότι οι 

οδικοί μεταφορείς που είναι 

εγκατεστημένοι σε ένα κράτος μέλος έχουν 

πραγματική και συνεχή παρουσία στο εν 

λόγω κράτος μέλος και ότι ασκούν τη 

δραστηριότητά τους από αυτό. Κατά 

συνέπεια, και με βάση την εμπειρία, πρέπει 
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να αποσαφηνιστούν οι διατάξεις που 

αφορούν την ύπαρξη πραγματικού και 

σταθερού τόπου εγκατάστασης. 

να αποσαφηνιστούν και να ενισχυθούν οι 

διατάξεις στο άρθρο 5 του κανονισμού 

(ΕΚ) 1071/2009 που αφορούν την ύπαρξη 

πραγματικού και σταθερού τόπου 

εγκατάστασης ώστε να αντιμετωπιστεί η 

σύσταση εικονικών εταιρειών. 

Or. fr 

 

Τροπολογία  46 

Helga Stevens 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 4 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(4) Πρέπει να διασφαλίζεται ότι οι 

οδικοί μεταφορείς που είναι 

εγκατεστημένοι σε ένα κράτος μέλος έχουν 

πραγματική και συνεχή παρουσία στο εν 

λόγω κράτος μέλος και ότι ασκούν τη 

δραστηριότητά τους από αυτό. Κατά 

συνέπεια, και με βάση την εμπειρία, πρέπει 

να αποσαφηνιστούν οι διατάξεις που 

αφορούν την ύπαρξη πραγματικού και 

σταθερού τόπου εγκατάστασης. 

(4) Πρέπει να διασφαλίζεται ότι οι 

οδικοί μεταφορείς που είναι 

εγκατεστημένοι σε ένα κράτος μέλος έχουν 

πραγματική και συνεχή παρουσία στο εν 

λόγω κράτος μέλος και ότι ασκούν τη 

δραστηριότητά τους από αυτό. Κατά 

συνέπεια, και με βάση την εμπειρία, πρέπει 

να αποσαφηνιστούν οι διατάξεις που 

αφορούν την ύπαρξη πραγματικού και 

σταθερού τόπου εγκατάστασης, δεδομένου 

ότι η παράνομη πρακτική των εικονικών 

εταιρειών διατηρείται και εμφανίζει 

μάλιστα αύξηση. 

Or. nl 

 

Τροπολογία  47 

Jeroen Lenaers 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 4 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(4) Πρέπει να διασφαλίζεται ότι οι 

οδικοί μεταφορείς που είναι 

εγκατεστημένοι σε ένα κράτος μέλος έχουν 

πραγματική και συνεχή παρουσία στο εν 

(4) Πρέπει να διασφαλίζεται ότι οι 

οδικοί μεταφορείς που είναι 

εγκατεστημένοι σε ένα κράτος μέλος έχουν 

πραγματική και συνεχή παρουσία στο εν 
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λόγω κράτος μέλος και ότι ασκούν τη 

δραστηριότητά τους από αυτό. Κατά 

συνέπεια, και με βάση την εμπειρία, πρέπει 

να αποσαφηνιστούν οι διατάξεις που 

αφορούν την ύπαρξη πραγματικού και 

σταθερού τόπου εγκατάστασης. 

λόγω κράτος μέλος και ότι ασκούν τη 

δραστηριότητά τους από αυτό. Κατά 

συνέπεια, και με βάση την εμπειρία, πρέπει 

να αποσαφηνιστούν οι διατάξεις που 

αφορούν την ύπαρξη πραγματικού και 

σταθερού τόπου εγκατάστασης και, με 

αυτό τον τρόπο, να μπει τέλος στις 

επονομαζόμενες εικονικές εταιρείες. 

Or. nl 

 

Τροπολογία  48 

Dominique Martin, Joëlle Mélin 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 4 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(4) Πρέπει να διασφαλίζεται ότι οι 

οδικοί μεταφορείς που είναι 

εγκατεστημένοι σε ένα κράτος μέλος έχουν 

πραγματική και συνεχή παρουσία στο εν 

λόγω κράτος μέλος και ότι ασκούν τη 

δραστηριότητά τους από αυτό. Κατά 

συνέπεια, και με βάση την εμπειρία, πρέπει 

να αποσαφηνιστούν οι διατάξεις που 

αφορούν την ύπαρξη πραγματικού και 

σταθερού τόπου εγκατάστασης. 

(4) Πρέπει να διασφαλίζεται ότι οι 

οδικοί μεταφορείς που είναι 

εγκατεστημένοι σε ένα κράτος μέλος έχουν 

πραγματική και συνεχή παρουσία στο εν 

λόγω κράτος μέλος και ότι ασκούν τη 

δραστηριότητά τους από αυτό. Κατά 

συνέπεια, και με βάση την εμπειρία, πρέπει 

να αποσαφηνιστούν οι διατάξεις που 

αφορούν την ύπαρξη πραγματικού και 

σταθερού τόπου εγκατάστασης και, με 

αυτό τον τρόπο, να δοθεί τέλος στις 

εικονικές εταιρείες. 

Or. fr 

 

Τροπολογία  49 

Karima Delli, Terry Reintke 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 4 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(4) Πρέπει να διασφαλίζεται ότι οι 

οδικοί μεταφορείς που είναι 

(4) Πρέπει να διασφαλίζεται ότι οι 

οδικοί μεταφορείς που είναι 
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εγκατεστημένοι σε ένα κράτος μέλος έχουν 

πραγματική και συνεχή παρουσία στο εν 

λόγω κράτος μέλος και ότι ασκούν τη 

δραστηριότητά τους από αυτό. Κατά 

συνέπεια, και με βάση την εμπειρία, πρέπει 

να αποσαφηνιστούν οι διατάξεις που 

αφορούν την ύπαρξη πραγματικού και 

σταθερού τόπου εγκατάστασης. 

εγκατεστημένοι σε ένα κράτος μέλος έχουν 

πραγματική και συνεχή παρουσία στο εν 

λόγω κράτος μέλος και ότι ασκούν τη 

δραστηριότητά τους από αυτό. Κατά 

συνέπεια, και με βάση την εμπειρία, πρέπει 

να αποσαφηνιστούν οι διατάξεις που 

αφορούν την ύπαρξη πραγματικού και 

σταθερού τόπου εγκατάστασης. Προς αυτό 

τον σκοπό, οι σχετικές διατάξεις του 

παρόντος κανονισμού θα πρέπει να 

ευθυγραμμιστούν με εκείνες που 

περιέχουν οι υπόλοιπες νομοθετικές 

πράξεις που αφορούν την ύπαρξη 

πραγματικού και σταθερού τόπου 

εγκατάστασης, όπως το άρθρο 4 της 

οδηγίας 2014/67/ΕΚ. 

Or. en 

 

Τροπολογία  50 

Georgi Pirinski 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 4 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (4α) Η ύπαρξη εικονικών εταιρειών και 

ψευδών αυτοαπασχολούμενων στον 

τομέα των μεταφορών στρεβλώνει την 

εύρυθμη λειτουργία της εσωτερικής 

αγοράς, ενώ ταυτόχρονα υπονομεύει τις 

συνθήκες εργασίας των εργαζομένων του 

κλάδου. Επιβάλλεται η αποφασιστική 

καταπολέμηση των εν λόγω παράνομων 

πρακτικών που, αν και αφορούν μια 

μειοψηφία, βλάπτουν την εικόνα του 

κλάδου, δεδομένου ότι μειώνουν 

παράνομα το κόστος εργασίας και δεν 

διασφαλίζουν την ορθή συμμόρφωση με 

το εργατικό δίκαιο. Ωστόσο, 

αναγνωρίζεται ότι οι διαφορές σε 

μισθολογικό επίπεδο που προκύπτουν από 

τις οικονομικές και κοινωνικές 

αποκλίσεις μεταξύ των κρατών μελών δεν 

αποτελούν σε καμία περίπτωση 

παράβαση της νομοθεσίας, αθέμιτο 
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ανταγωνισμό, στρέβλωση της αγοράς ή 

κοινωνικό ντάμπινγκ. 

Or. en 

 

Τροπολογία  51 

Jeroen Lenaers 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 4 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (4a) Η ύπαρξη εικονικών εταιρειών και 

ψευδών αυτοαπασχολούμενων στον 

τομέα των μεταφορών στρεβλώνει την 

εύρυθμη λειτουργία της εσωτερικής 

αγοράς, ενώ ταυτόχρονα υπονομεύει τις 

συνθήκες εργασίας των εργαζομένων του 

κλάδου. Επιβάλλεται η αποφασιστική 

καταπολέμηση των εν λόγω παράνομων 

πρακτικών που, αν και αφορούν μια 

μειοψηφία, βλάπτουν την εικόνα του 

κλάδου, δεδομένου ότι μειώνουν 

παράνομα το κόστος εργασίας και δεν 

διασφαλίζουν την ορθή συμμόρφωση με 

το εργατικό δίκαιο. 

Or. nl 

 

Τροπολογία  52 

Helga Stevens 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 4 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (4a) Η ελευθερία εγκατάστασης 

αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο της 

εσωτερικής αγοράς. Η παράνομη 

πρακτική των εικονικών εταιρειών θέτει 

σε κίνδυνο τόσο τη λειτουργία όσο και τη 

βιωσιμότητα της εσωτερικής αγοράς. 

Από την αξιολόγηση έχει προκύψει ότι 



 

AM\1144073EL.docx 23/161 PE616.759v01-00 

 EL 

υπάρχει σαφής ανάγκη για περισσότερο 

ξεκάθαρες απαιτήσεις όσον αφορά την 

εγκατάσταση, περισσότερο ενδελεχή 

έλεγχο και επιβολή του νόμου και μια 

καλύτερη συνεργασία μεταξύ των κρατών 

μελών. Η ΕΕ πρέπει να ηγηθεί της 

προσπάθειας καταπολέμησης της απάτης 

και του αθέμιτου ανταγωνισμού και να 

δημιουργήσει ίσους όρους ανταγωνισμού. 

Or. nl 

 

Τροπολογία  53 

Dominique Martin, Joëlle Mélin 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 4 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (4α) Η ύπαρξη εικονικών εταιρειών και 

ψευδών αυτοαπασχολούμενων στον 

τομέα των μεταφορών στρεβλώνει την 

εύρυθμη λειτουργία της εσωτερικής 

αγοράς, ενώ ταυτόχρονα υπονομεύει τις 

συνθήκες εργασίας των εργαζομένων του 

κλάδου. Επιβάλλεται η αποφασιστική 

καταπολέμηση των εν λόγω παράνομων 

πρακτικών που, αν και αφορούν μια 

μειοψηφία, βλάπτουν την εικόνα του 

κλάδου, δεδομένου ότι μειώνουν 

παράνομα το κόστος εργασίας και δεν 

διασφαλίζουν την ορθή συμμόρφωση με 

το εργατικό δίκαιο. 

Or. fr 

 

Τροπολογία  54 

Siôn Simon, Ole Christensen, Evelyn Regner, Rory Palmer, Guillaume Balas, Alex 

Mayer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Michael Detjen 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 4 α (νέα) 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (4α) Είναι απαραίτητο για την ορθή 

λειτουργία της ευρωπαϊκής αγοράς 

οδικών εμπορευματικών μεταφορών να 

δοθεί τέλος στις εικονικές εταιρείες. Σε 

αυτό το πλαίσιο, πρέπει να αναληφθεί 

αποφασιστική δράση προκειμένου να 

δοθεί τέλος σε αυτή την πρακτική, μεταξύ 

άλλων μέσω ενισχυμένης συνεργασίας, 

κοινών ελέγχων, του καθορισμού στόχων 

και της ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών 

μεταξύ των κρατών μελών. 

Or. en 

 

Τροπολογία  55 

Siôn Simon, Ole Christensen, Evelyn Regner, Rory Palmer, Guillaume Balas, Alex 

Mayer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Michael Detjen 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 4 β (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (4β) Ο τομέας των οδικών μεταφορών 

βρίσκεται επί του παρόντος αντιμέτωπος 

με μια έλλειψη επαγγελματιών οδηγών, 

ιδίως μεταξύ των νέων και των γυναικών. 

Είναι επιτακτική ανάγκη να ληφθούν 

επιπλέον μέτρα ώστε να διευκολυνθεί και 

να καταστεί πιο ελκυστική η πρόσβαση 

στη συγκεκριμένη αγορά για τους νέους 

και τις γυναίκες, ενώ παράλληλα πρέπει 

να διατηρηθεί το δυναμικό που 

απασχολείται επί του παρόντος στον εν 

λόγω τομέα. Προς αυτό τον σκοπό, η 

δόλια εργασία και η επισφαλής εργασία 

πρέπει να μειωθούν μέσω των 

προσπαθειών που καταβάλλονται για την 

καταπολέμηση της κατάχρησης των 

συμβάσεων ορισμένου χρόνου, της 

χρήσης του καθεστώτος της πρακτικής 

άσκησης για την αντικατάσταση των 

συμβάσεων τακτικής εργασίας, καθώς 

και της ψευδοαυτοαπασχόλησης. 
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Or. en 

 

Τροπολογία  56 

Jérôme Lavrilleux, Franck Proust, Renaud Muselier, Anne Sander, Elisabeth Morin-

Chartier, Geoffroy Didier 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 6 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(6) Λόγω του πιθανού σημαντικού 

αντικτύπου τους στις συνθήκες θεμιτού 

ανταγωνισμού στην αγορά των οδικών 

εμπορευματικών μεταφορών, οι σοβαρές 

παραβάσεις των εθνικών φορολογικών 

κανόνων θα πρέπει να προστεθούν στα 

κριτήρια για την αξιολόγηση της 

αξιοπιστίας. 

(6) Λόγω του πιθανού σημαντικού 

αντικτύπου τους στις συνθήκες θεμιτού 

ανταγωνισμού στην αγορά των οδικών 

εμπορευματικών μεταφορών, οι σοβαρές 

παραβάσεις των εθνικών φορολογικών 

κανόνων θα πρέπει να προστεθούν στα 

κριτήρια για την αξιολόγηση της 

αξιοπιστίας καθώς και να γίνουν 

αντικείμενο αποτρεπτικών κυρώσεων που 

θα αναλογούν στο μέγεθος 

διαπιστωθείσας παράβασης. 

Or. fr 

 

Τροπολογία  57 

Danuta Jazłowiecka, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Marek Plura, Krzysztof Hetman 

 

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. 

διαγράφεται 
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Or. pl 

 

Τροπολογία  58 

Siôn Simon, Ole Christensen, Evelyn Regner, Rory Palmer, Guillaume Balas, Alex 

Mayer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Michael Detjen, Elena Gentile 

 

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. 

(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, τις 

ενδομεταφορές και του εφαρμοστέου 

δικαίου στις συμβατικές ενοχές θα πρέπει 

να προστεθούν στα κριτήρια για την 

αξιολόγηση της αξιοπιστίας. 

Or. en 

 

Τροπολογία  59 

Robert Rochefort 

 

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. 

(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 τις 

ενδομεταφορές και του εφαρμοστέου 

δικαίου στις συμβατικές ενοχές θα πρέπει 

να προστεθούν στα κριτήρια για την 

αξιολόγηση της αξιοπιστίας. 
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Or. fr 

 

Τροπολογία  60 

Dominique Martin, Joëlle Mélin 

 

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. 

(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 τις 

ενδομεταφορές και του εφαρμοστέου 

δικαίου στις συμβατικές ενοχές θα πρέπει 

να προστεθούν στα κριτήρια για την 

αξιολόγηση της αξιοπιστίας. 

Or. fr 

 

Τροπολογία  61 

Helga Stevens 

 

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. 

(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 τις 

ενδομεταφορές και του εφαρμοστέου 

δικαίου στις συμβατικές ενοχές θα πρέπει 

να προστεθούν στα κριτήρια για την 

αξιολόγηση της αξιοπιστίας. 

Or. nl 
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Τροπολογία  62 

Karima Delli, Terry Reintke 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

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. 

(7) Λόγω του πιθανού σημαντικού 

αντικτύπου τους στην αγορά των οδικών 

εμπορευματικών μεταφορών, καθώς και 

στην κοινωνική προστασία των 

εργαζομένων, οι παραβάσεις των κανόνων 

της Ένωσης σχετικά με την απόσπαση 

εργαζομένων και τις ενδομεταφορές και 

του εφαρμοστέου δικαίου στις συμβατικές 

ενοχές θα πρέπει να προστεθούν στα 

κριτήρια για την αξιολόγηση της 

αξιοπιστίας. 

Or. en 

 

Τροπολογία  63 

Verónica Lope Fontagné 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 7 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (7α) Οι κανόνες της Ένωσης σχετικά 

με την απόσπαση εργαζομένων είναι 

σχεδιασμένοι για τους εργαζομένους που 

μεταβαίνουν αυτοπροσώπως και για 

συγκεκριμένη διάρκεια σε άλλο κράτος 

μέλος, διαφορετικό από εκείνο στο οποίο 

εργάζονται συνήθως. Λόγω της 

κινητικότητας που χαρακτηρίζει τους 

εργαζομένους του κλάδου των οδικών 

μεταφορών οι διοικητικές διατυπώσεις 

που πρέπει να συμπληρώσουν οι εν λόγω 

επιχειρήσεις πρέπει να καταστούν 

ελαστικότερες. Για τον λόγο αυτό, πρέπει 

να αποκλείονται από την αξιολόγηση της 
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αξιοπιστίας. 

Or. es 

 

Τροπολογία  64 

Karima Delli, Terry Reintke 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 8 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(8) Με δεδομένη τη σπουδαιότητα του 

θεμιτού ανταγωνισμού στην αγορά, οι 

παραβάσεις των σχετικών κανόνων της 

Ένωσης θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη 

στην αξιολόγηση της αξιοπιστίας των 

διαχειριστών μεταφορών και των 

επιχειρήσεων μεταφορών. Η ανάθεση στην 

Επιτροπή της εξουσίας να καθορίζει τον 

βαθμό σοβαρότητας των σχετικών 

παραβάσεων θα πρέπει να αποσαφηνιστεί 

αναλόγως. 

(8) Με δεδομένη τη σπουδαιότητα του 

θεμιτού ανταγωνισμού στην αγορά, οι 

παραβάσεις των σχετικών κανόνων της 

Ένωσης και εις βάρος των σχετικών 

εργαζομένων θα πρέπει να λαμβάνονται 

υπόψη στην αξιολόγηση της αξιοπιστίας 

των διαχειριστών μεταφορών και των 

επιχειρήσεων μεταφορών. Η ανάθεση στην 

Επιτροπή της εξουσίας να καθορίζει τον 

βαθμό σοβαρότητας των σχετικών 

παραβάσεων θα πρέπει να αποσαφηνιστεί 

αναλόγως. 

Or. en 

 

Τροπολογία  65 

Georgi Pirinski 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 10 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(10) Οι επιχειρήσεις που ασκούν το 

επάγγελμα του οδικού μεταφορέα 

εμπορευμάτων αποκλειστικά και μόνο με 

μηχανοκίνητα οχήματα των οποίων η 

επιτρεπόμενη μεικτή μάζα δεν υπερβαίνει 

τους 3,5 τόνους, ή με συνδυασμούς 

οχημάτων που δεν υπερβαίνουν το 

συγκεκριμένο όριο, θα πρέπει να 

διαθέτουν ελάχιστη οικονομική επιφάνεια 

διαγράφεται 
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προκειμένου να διασφαλίζεται ότι είναι σε 

θέση να εκτελούν μεταφορές σε σταθερή 

και μακροπρόθεσμη βάση. Ωστόσο, 

επειδή οι εν λόγω μεταφορές είναι γενικά 

περιορισμένου μεγέθους, οι αντίστοιχες 

απαιτήσεις θα πρέπει να είναι λιγότερο 

απαιτητικές από εκείνες που ισχύουν για 

τους μεταφορείς που χρησιμοποιούν 

οχήματα ή συνδυασμούς οχημάτων που 

υπερβαίνουν το συγκεκριμένο όριο. 

Or. en 

 

Τροπολογία  66 

Karima Delli, Terry Reintke 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 10 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(10) Οι επιχειρήσεις που ασκούν το 

επάγγελμα του οδικού μεταφορέα 

εμπορευμάτων αποκλειστικά και μόνο με 

μηχανοκίνητα οχήματα των οποίων η 

επιτρεπόμενη μεικτή μάζα δεν υπερβαίνει 

τους 3,5 τόνους, ή με συνδυασμούς 

οχημάτων που δεν υπερβαίνουν το 

συγκεκριμένο όριο, θα πρέπει να διαθέτουν 

ελάχιστη οικονομική επιφάνεια 

προκειμένου να διασφαλίζεται ότι είναι σε 

θέση να εκτελούν μεταφορές σε σταθερή 

και μακροπρόθεσμη βάση. Ωστόσο, επειδή 

οι εν λόγω μεταφορές είναι γενικά 

περιορισμένου μεγέθους, οι αντίστοιχες 

απαιτήσεις θα πρέπει να είναι λιγότερο 

απαιτητικές από εκείνες που ισχύουν για 

τους μεταφορείς που χρησιμοποιούν 

οχήματα ή συνδυασμούς οχημάτων που 

υπερβαίνουν το συγκεκριμένο όριο. 

(10) Οι επιχειρήσεις που ασκούν το 

επάγγελμα του οδικού μεταφορέα 

εμπορευμάτων αποκλειστικά και μόνο με 

μηχανοκίνητα οχήματα των οποίων η 

επιτρεπόμενη μεικτή μάζα δεν υπερβαίνει 

τους 3,5 τόνους, ή με συνδυασμούς 

οχημάτων που δεν υπερβαίνουν το 

συγκεκριμένο όριο, θα πρέπει να διαθέτουν 

ελάχιστη οικονομική επιφάνεια 

προκειμένου να διασφαλίζεται ότι είναι σε 

θέση να εκτελούν μεταφορές σε σταθερή 

και μακροπρόθεσμη βάση. 

Or. en 
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Αιτιολόγηση 

Η αυξανόμενη χρήση των ελαφρών οχημάτων στον τομέα των διεθνών μεταφορών δεν 

δικαιολογεί τέτοια ειδική μεταχείριση, εάν επιθυμούμε να επιτύχουμε τον στόχο για καλύτερο 

έλεγχο. 

 

Τροπολογία  67 

Siôn Simon, Ole Christensen, Evelyn Regner, Rory Palmer, Guillaume Balas, Alex 

Mayer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Michael Detjen 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 10 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(10) Οι επιχειρήσεις που ασκούν το 

επάγγελμα του οδικού μεταφορέα 

εμπορευμάτων αποκλειστικά και μόνο με 

μηχανοκίνητα οχήματα των οποίων η 

επιτρεπόμενη μεικτή μάζα δεν υπερβαίνει 

τους 3,5 τόνους, ή με συνδυασμούς 

οχημάτων που δεν υπερβαίνουν το 

συγκεκριμένο όριο, θα πρέπει να διαθέτουν 

ελάχιστη οικονομική επιφάνεια 

προκειμένου να διασφαλίζεται ότι είναι σε 

θέση να εκτελούν μεταφορές σε σταθερή 

και μακροπρόθεσμη βάση. Ωστόσο, επειδή 

οι εν λόγω μεταφορές είναι γενικά 

περιορισμένου μεγέθους, οι αντίστοιχες 

απαιτήσεις θα πρέπει να είναι λιγότερο 

απαιτητικές από εκείνες που ισχύουν για 

τους μεταφορείς που χρησιμοποιούν 

οχήματα ή συνδυασμούς οχημάτων που 

υπερβαίνουν το συγκεκριμένο όριο. 

(10) Οι επιχειρήσεις που ασκούν το 

επάγγελμα του οδικού μεταφορέα 

εμπορευμάτων αποκλειστικά και μόνο με 

μηχανοκίνητα οχήματα των οποίων η 

επιτρεπόμενη μεικτή μάζα δεν υπερβαίνει 

τους 3,5 τόνους, ή με συνδυασμούς 

οχημάτων που δεν υπερβαίνουν το 

συγκεκριμένο όριο, θα πρέπει να διαθέτουν 

επαρκή ελάχιστη οικονομική επιφάνεια 

προκειμένου να διασφαλίζεται ότι είναι σε 

θέση να εκτελούν μεταφορές σε σταθερή 

και μακροπρόθεσμη βάση και να 

εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις τους όσον 

αφορά τους μισθούς και τις εισφορές 

κοινωνικής ασφάλισης για τους 

εργαζομένους που απασχολούνται στον εν 

λόγω τομέα. Ωστόσο, επειδή οι εν λόγω 

μεταφορές είναι γενικά περιορισμένου 

μεγέθους, οι αντίστοιχες απαιτήσεις θα 

πρέπει να είναι λιγότερο απαιτητικές από 

εκείνες που ισχύουν για τους μεταφορείς 

που χρησιμοποιούν οχήματα ή 

συνδυασμούς οχημάτων που υπερβαίνουν 

το συγκεκριμένο όριο. 

Or. en 

 

Τροπολογία  68 

Robert Rochefort 
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Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 10 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(10) Οι επιχειρήσεις που ασκούν το 

επάγγελμα του οδικού μεταφορέα 

εμπορευμάτων αποκλειστικά και μόνο με 

μηχανοκίνητα οχήματα των οποίων η 

επιτρεπόμενη μεικτή μάζα δεν υπερβαίνει 

τους 3,5 τόνους, ή με συνδυασμούς 

οχημάτων που δεν υπερβαίνουν το 

συγκεκριμένο όριο, θα πρέπει να 

διαθέτουν ελάχιστη οικονομική επιφάνεια 

προκειμένου να διασφαλίζεται ότι είναι σε 

θέση να εκτελούν μεταφορές σε σταθερή 

και μακροπρόθεσμη βάση. Ωστόσο, 

επειδή οι εν λόγω μεταφορές είναι γενικά 

περιορισμένου μεγέθους, οι αντίστοιχες 
απαιτήσεις θα πρέπει να είναι λιγότερο 

απαιτητικές από εκείνες που ισχύουν για 

τους μεταφορείς που χρησιμοποιούν 

οχήματα ή συνδυασμούς οχημάτων που 

υπερβαίνουν το συγκεκριμένο όριο. 

(10) Για να αποτραπούν οι 

στρεβλώσεις του ανταγωνισμού και να 

υπάρξει συγχρονισμός με τις εξελίξεις 

στον τομέα των διεθνών μεταφορών στις 
επιχειρήσεις που ασκούν το επάγγελμα του 

οδικού μεταφορέα εμπορευμάτων 

αποκλειστικά και μόνο με μηχανοκίνητα 

οχήματα των οποίων η επιτρεπόμενη 

μεικτή μάζα δεν υπερβαίνει τους 3,5 

τόνους, ή με συνδυασμούς οχημάτων που 

δεν υπερβαίνουν το συγκεκριμένο όριο, 

προτείνεται να ισχύσουν για τις 

επιχειρήσεις αυτές απαιτήσεις παρόμοιες 

με εκείνες που ισχύουν για τους 

μεταφορείς που χρησιμοποιούν οχήματα ή 

συνδυασμούς οχημάτων που υπερβαίνουν 

το συγκεκριμένο όριο. 

Or. fr 

 

Τροπολογία  69 

Jeroen Lenaers 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 10 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(10) Οι επιχειρήσεις που ασκούν το 

επάγγελμα του οδικού μεταφορέα 

εμπορευμάτων αποκλειστικά και μόνο με 

μηχανοκίνητα οχήματα των οποίων η 

επιτρεπόμενη μεικτή μάζα δεν υπερβαίνει 

τους 3,5 τόνους, ή με συνδυασμούς 

οχημάτων που δεν υπερβαίνουν το 

συγκεκριμένο όριο, θα πρέπει να διαθέτουν 

ελάχιστη οικονομική επιφάνεια 

προκειμένου να διασφαλίζεται ότι είναι σε 

θέση να εκτελούν μεταφορές σε σταθερή 

και μακροπρόθεσμη βάση. Ωστόσο, επειδή 

(10) Οι επιχειρήσεις που ασκούν το 

επάγγελμα του οδικού μεταφορέα 

εμπορευμάτων αποκλειστικά και μόνο με 

μηχανοκίνητα οχήματα των οποίων η 

επιτρεπόμενη μεικτή μάζα δεν υπερβαίνει 

τους 3,5 τόνους, ή με συνδυασμούς 

οχημάτων που δεν υπερβαίνουν το 

συγκεκριμένο όριο, θα πρέπει να διαθέτουν 

ελάχιστη οικονομική επιφάνεια 

προκειμένου να διασφαλίζεται ότι είναι σε 

θέση να εκτελούν μεταφορές σε σταθερή 

και μακροπρόθεσμη βάση. Ωστόσο, επειδή 
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οι εν λόγω μεταφορές είναι γενικά 

περιορισμένου μεγέθους, οι αντίστοιχες 

απαιτήσεις θα πρέπει να είναι λιγότερο 

απαιτητικές από εκείνες που ισχύουν για 

τους μεταφορείς που χρησιμοποιούν 

οχήματα ή συνδυασμούς οχημάτων που 

υπερβαίνουν το συγκεκριμένο όριο. 

οι εν λόγω μεταφορές είναι γενικά 

περιορισμένου μεγέθους, οι αντίστοιχες 

απαιτήσεις θα πρέπει να είναι λιγότερο 

απαιτητικές από εκείνες που ισχύουν για 

τους μεταφορείς που χρησιμοποιούν 

οχήματα ή συνδυασμούς οχημάτων που 

υπερβαίνουν το συγκεκριμένο όριο και δεν 

θα πρέπει να επιβάλλουν υπερβολική 

επιβάρυνση στις μικρότερες επιχειρήσεις 

ή στους αυτοαπασχολούμενους. 

Or. nl 

 

Τροπολογία  70 

Jérôme Lavrilleux, Geoffroy Didier, Elisabeth Morin-Chartier, Anne Sander, Renaud 

Muselier, Franck Proust 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 10 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(10) Οι επιχειρήσεις που ασκούν το 

επάγγελμα του οδικού μεταφορέα 

εμπορευμάτων αποκλειστικά και μόνο με 

μηχανοκίνητα οχήματα των οποίων η 

επιτρεπόμενη μεικτή μάζα δεν υπερβαίνει 

τους 3,5 τόνους, ή με συνδυασμούς 

οχημάτων που δεν υπερβαίνουν το 

συγκεκριμένο όριο, θα πρέπει να διαθέτουν 

ελάχιστη οικονομική επιφάνεια 

προκειμένου να διασφαλίζεται ότι είναι σε 

θέση να εκτελούν μεταφορές σε σταθερή 

και μακροπρόθεσμη βάση. Ωστόσο, επειδή 

οι εν λόγω μεταφορές είναι γενικά 

περιορισμένου μεγέθους, οι αντίστοιχες 

απαιτήσεις θα πρέπει να είναι λιγότερο 

απαιτητικές από εκείνες που ισχύουν για 

τους μεταφορείς που χρησιμοποιούν 

οχήματα ή συνδυασμούς οχημάτων που 

υπερβαίνουν το συγκεκριμένο όριο. 

(10) Οι επιχειρήσεις που ασκούν το 

επάγγελμα του οδικού μεταφορέα 

εμπορευμάτων αποκλειστικά και μόνο με 

μηχανοκίνητα οχήματα των οποίων η 

επιτρεπόμενη μεικτή μάζα δεν υπερβαίνει 

τους 3,5 τόνους, ή με συνδυασμούς 

οχημάτων που δεν υπερβαίνουν το 

συγκεκριμένο όριο, θα πρέπει να διαθέτουν 

ελάχιστη οικονομική επιφάνεια 

προκειμένου να διασφαλίζεται ότι είναι σε 

θέση να εκτελούν μεταφορές σε σταθερή 

και μακροπρόθεσμη βάση. Οι κανόνες που 

διατυπώνονται στον κανονισμό 

(ΕΚ) 1071/2009 ισχύουν για τη χορήγηση 

αδειών πρόσβασης στο επάγγελμα του 

οδικού μεταφορέα με οδικά οχήματα των 

οποίων η επιτρεπόμενη μεικτή μάζα δεν 

υπερβαίνει τους 3,5 τόνους, ή με 
συνδυασμούς οχημάτων των οποίων η 

επιτρεπόμενη μεικτή μάζα δεν υπερβαίνει 

τους 3,5 τόνους. 

Or. fr 
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Τροπολογία  71 

Verónica Lope Fontagné 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 11 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(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 κυκλοφορίας των οχημάτων που 

διαθέτουν οι μεταφορείς και τον αριθμό 

υπαλλήλων που απασχολούν, 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. 

Or. es 

 

Τροπολογία  72 

Siôn Simon, Ole Christensen, Evelyn Regner, Rory Palmer, Guillaume Balas, Alex 

Mayer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Michael Detjen 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 11 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(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 

(11) Οι πληροφορίες σχετικά με τους 

οδικούς μεταφορείς που περιέχονται στα 

εθνικά ηλεκτρονικά μητρώα θα πρέπει να 

ενημερώνονται σε συνεχή βάση ώστε να 

μπορούν οι εθνικές αρχές που είναι 
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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. 

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. Επιπλέον, τα 

εθνικά ηλεκτρονικά μητρώα θα πρέπει να 

είναι διαλειτουργικά και τα δεδομένα που 

περιέχουν να είναι άμεσα προσβάσιμα 

στους υπαλλήλους όλων των κρατών 

μελών που πραγματοποιούν καθ’ οδόν 

ελέγχους. Οι κανόνες σχετικά με το εθνικό 

ηλεκτρονικό αρχείο θα πρέπει, συνεπώς, 

να τροποποιηθούν αναλόγως. 

Or. en 

 

Τροπολογία  73 

Dominique Martin, Joëlle Mélin 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 11 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(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 

(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 
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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. 

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. Επιπλέον, τα 

εθνικά ηλεκτρονικά μητρώα θα πρέπει να 

είναι διαλειτουργικά και τα δεδομένα που 

εμπεριέχουν να είναι άμεσα προσβάσιμα 

στους υπαλλήλους όλων των κρατών 

μελών που πραγματοποιούν καθ’ οδόν 

ελέγχους. Οι κανόνες σχετικά με το εθνικό 

ηλεκτρονικό αρχείο θα πρέπει, συνεπώς, 

να τροποποιηθούν αναλόγως. 

Or. fr 

 

Τροπολογία  74 

Martina Dlabajová, António Marinho e Pinto, Enrique Calvet Chambon, Renate Weber 

 

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, ενώ ταυτοχρόνως να διαφυλάσσουν 

το επίπεδο ελευθέρωσης που έχει 

επιτευχθεί έως σήμερα. 

Or. en 

 

Τροπολογία  75 

Helga Stevens 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 13 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(13) Οι κανόνες σχετικά με τις εθνικές (13) Οι κανόνες σχετικά με τις εθνικές 
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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. 

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. Οι 

ενδομεταφορές ανταποκρίνονται στις 

απαιτήσεις περί περιβαλλοντικής 

απόδοσης· η αποφυγή μεταφορών κενού 

φορτίου επιτρέπει τη μείωση της 

κατανάλωσης καυσίμων και εκπομπών 

αερίων του θερμοκηπίου. Ωστόσο, οι 

ενδομεταφορές δεν πρέπει να αποτελούν 

αντικείμενο κατάχρησης για την αποφυγή 

των υποχρεώσεων που επιβάλλει η 

εφαρμοστέα εργατική και κοινωνική 

νομοθεσία στο κράτος μέλος υποδοχής. 

Αυτό όχι μόνο υπονομεύει τους όρους του 

ανταγωνισμού αλλά καταστρατηγεί και 

τα δικαιώματα των εργαζομένων και 

μειώνει την οδική ασφάλεια. 

Or. nl 

 

Τροπολογία  76 

Anne Sander, Elisabeth Morin-Chartier, Jérôme Lavrilleux, Geoffroy Didier, Franck 

Proust, Renaud Muselier 

 

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, για να 

αποφεύγεται το ταξίδι επιστροφής χωρίς 

εμπορεύματα, να είναι σαφείς, απλοί και 

εύκολοι στην εφαρμογή τους από τους 

μεταφορείς, έτσι ώστε να διασφαλίζονται 

τα δικαιώματα των οδικών εργαζομένων 

και να ευνοείται ο θεμιτός ανταγωνισμός 

μεταξύ επιχειρήσεων, χωρίς παράλληλα 
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να περιορίζεται η θεμελιώδης αρχή της 

ελεύθερης κυκλοφορίας των υπηρεσιών 

στο πλαίσιο της εσωτερικής αγοράς. 

Or. fr 

 

Τροπολογία  77 

Siôn Simon, Ole Christensen, Evelyn Regner, Rory Palmer, Guillaume Balas, Alex 

Mayer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Michael Detjen, Elena Gentile 

 

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, δίκαιοι και εύκολοι στην 

εφαρμογή τους, δημιουργώντας ίσους 

όρους  ανταγωνισμού μεταξύ των 

μεταφορέων, ενώ παράλληλα θα πρέπει 

να διαφυλάσσουν τα πλεονεκτήματα και 

την ακεραιότητα της εσωτερικής αγοράς 

της Ένωσης. Προς αυτό τον σκοπό, είναι 

επιτακτική ανάγκη οι κανόνες της ΕΕ 

σχετικά με την απόσπαση εργαζομένων 

και η νομοθεσία που διέπει τις 

συμβατικές υποχρεώσεις να 

εφαρμόζονται κατά την έναρξη των 

ενδομεταφορών. 

Or. en 

 

Τροπολογία  78 

Dominique Martin, Joëlle Mélin 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 13 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(13) Οι κανόνες σχετικά με τις εθνικές (13) Οι κανόνες σχετικά με τις εθνικές 
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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. 

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. fr 

 

Τροπολογία  79 

Rina Ronja Kari, Paloma López Bermejo, Tania González Peñas, João Pimenta Lopes 

 

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 

 

Τροπολογία  80 

Georges Bach 

 

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 

(13) Οι κανόνες σχετικά με τις εθνικές 

μεταφορές που εκτελούνται σε προσωρινή 

βάση από μη εγκατεστημένο μεταφορέα σε 

κράτος μέλος υποδοχής 
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(«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. 

(«ενδομεταφορές») θα πρέπει να είναι 

σαφείς, απλοί, δίκαιοι και εύκολοι στην 

εφαρμογή τους, ενώ ταυτοχρόνως να 

εξασφαλίζουν ίσους όρους ανταγωνισμού 

μεταξύ όλων των μεταφορέων χωρίς 

περαιτέρω ελευθέρωση. 

Or. en 

 

Τροπολογία  81 

Karima Delli, Terry Reintke 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

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 και θα πρέπει να ενθαρρύνουν τον 

θεμιτό ανταγωνισμό. 

Or. en 

 

Τροπολογία  82 

Danuta Jazłowiecka, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Marek Plura, Krzysztof Hetman 

 

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 

(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 
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τους, ενώ ταυτοχρόνως να διαφυλάσσουν, 

σε μεγάλο βαθμό, το επίπεδο 

ελευθέρωσης που έχει επιτευχθεί έως 

σήμερα. 

τους, ενώ ταυτοχρόνως να συνεχιστεί η 

απελευθέρωση. 

Or. pl 

 

Τροπολογία  83 

Verónica Lope Fontagné 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 13 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (13α) Για να διασφαλίζεται ο 

προσωρινός χαρακτήρας και να 

αποφεύγεται κάθε πιθανή στρέβλωση της 

αγοράς που προκαλείται από τις εικονικές 

εταιρείες ή τους αποκαλούμενους 

οδηγούς «νομάδες», πρέπει να 

διασφαλίζεται ότι οι ενδομεταφορές έχουν 

ως στόχο την επιστροφή στη χώρα 

εγκατάστασης της επιχείρησης. 

Or. es 

 

Τροπολογία  84 

Jeroen Lenaers 

 

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. 

διαγράφεται 

Or. nl 
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Τροπολογία  85 

Mara Bizzotto 

 

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. 

διαγράφεται 

Or. it 

 

Τροπολογία  86 

Anne Sander, Elisabeth Morin-Chartier, Jérôme Lavrilleux, Geoffroy Didier, Franck 

Proust, Renaud Muselier 

 

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, να αρθεί η 

αβεβαιότητα και να εξαλειφθεί ο κίνδυνος 

των συστηματικών ενδομεταφορών, θα 

πρέπει να διατηρηθεί ο περιορισμός στον 

αριθμό των ενδομεταφορών μετά από 

διεθνή μεταφορά και, ταυτόχρονα, να 

μειωθεί ο αριθμός των διαθέσιμων ημερών 

για τις εν λόγω ενδομεταφορές. 

Προτείνεται να θεσπιστεί δυνατότητα 

ενδομεταφοράς τριών ημερών ως ενιαία 

δραστηριότητα, διότι θεωρείται ότι αυτό 

αρκεί για να αποφευχθεί ταξίδι 

επιστροφής χωρίς εμπορεύματα μετά από 

διεθνή μεταφορά. 

Or. fr 
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Τροπολογία  87 

Siôn Simon, Ole Christensen, Evelyn Regner, Rory Palmer, Alex Mayer, Claudiu 

Ciprian Tănăsescu, Michael Detjen 

 

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) Προκειμένου να μειωθεί η 

περιβαλλοντική επιβάρυνση και να 

αποφεύγονται οι διαδρομές χωρίς φορτίο, 

θα πρέπει να επιτρέπονται οι 

ενδομεταφορές μετά από διεθνή 

μεταφορά προς ή από το κράτος μέλος 

εγκατάστασης του μεταφορέα. 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 το χρονικό 

διάστημα που είναι διαθέσιμο για τις εν 

λόγω ενδομεταφορές στο συγκεκριμένο 

κράτος μέλος. 

Or. en 

 

Τροπολογία  88 

Emilian Pavel, Claudia Țapardel 

 

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, θα πρέπει να καταργηθεί ο 

περιορισμός στον αριθμό των 

ενδομεταφορών μετά από διεθνή μεταφορά 

και, ταυτόχρονα, να ρυθμιστεί ο αριθμός 

των διαθέσιμων ημερών για τις εν λόγω 

ενδομεταφορές κατά τρόπο αναλογικό, 

ώστε να αποφεύγονται οι διαδρομές 

χωρίς φορτίο, καθώς και οι πρακτικές 
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αθέμιτου ανταγωνισμού. 

Or. en 

 

Τροπολογία  89 

Karima Delli, Terry Reintke 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

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, να βελτιωθούν 

οι συνθήκες ισότιμου ανταγωνισμού και 

να αρθούν η αβεβαιότητα και ο αθέμιτος 

ανταγωνισμός, θα πρέπει να καταργηθεί ο 

περιορισμός στον αριθμό των 

ενδομεταφορών μετά από διεθνή μεταφορά 

και, ταυτόχρονα, να μειωθεί σημαντικά ο 

αριθμός των διαθέσιμων ημερών για τις εν 

λόγω ενδομεταφορές. 

Or. en 

 

Τροπολογία  90 

Danuta Jazłowiecka, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Marek Plura, Krzysztof Hetman 

 

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, θα πρέπει να καταργηθεί ο 

περιορισμός στον αριθμό των 

ενδομεταφορών μετά από διεθνή 

μεταφορά. 

Or. pl 
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Αιτιολόγηση 

Σύμφωνα με τους στόχους των Λευκών Βίβλων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, θα πρέπει να υπάρξει 

σταδιακή απελευθέρωση των υπηρεσιών ενδομεταφοράς. Ως εκ τούτου, προτείνεται να 

παραμείνουν οι 7 ημέρες ως περίοδος που προβλέπεται για την εκτέλεση ενδομεταφορών χωρίς 

μέγιστο αριθμό μεταφορών που είναι δύσκολο να ελεγχθούν. 

 

Τροπολογία  91 

Helga Stevens 

 

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, 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, σύμφωνα με τον 

πραγματικό σκοπό των ενδομεταφορών. 

Or. nl 

 

Τροπολογία  92 

Robert Rochefort 

 

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, να αρθεί η 

αβεβαιότητα και να αναγνωριστεί ότι οι 

ενδομεταφορές δεν αποτελούν συνήθη 

διαδικασία των οδικών μεταφορών, θα 

πρέπει να διατηρηθεί ο περιορισμός στον 

αριθμό των ενδομεταφορών μετά από 

διεθνή μεταφορά. 

Or. fr 
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Τροπολογία  93 

Dominique Martin, Joëlle Mélin 

 

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, απαγορεύονται οι 

ενδομεταφορές με την παλαιότερη έννοιά 

τους που παρέκκλινε από τη νομοθεσία 

του κράτους μέλους υποδοχής. Κάθε 

ενδομεταφορά πρέπει να αμείβεται βάσει 

των κανόνων που ισχύουν στο κράτος 

όπου πραγματοποιείται η ενδομεταφορά. 

Or. fr 

 

Τροπολογία  94 

Mara Bizzotto 

 

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) Αντιτίθεται εντόνως σε κάθε 

μορφή απελευθέρωσης των 

ενδομεταφορών, η οποία θα οδηγήσει σε 

περαιτέρω αποσταθεροποίηση του 

κλάδου ευνοώντας τον παράνομο και 

άναρχο ανταγωνισμό, την ανασφάλεια 

στον κλάδο των οδικών μεταφορών και 

την απώλεια κερδών· 

Or. it 

 

Τροπολογία  95 

Helga Stevens 
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Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 14 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (14α) Στην αιτιολογική σκέψη 17 του 

κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1072/2009 

ορίζεται ρητά ότι επιχειρήσεις 

μεταφορών που εκτελούν ενδομεταφορές 

υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής της 

οδηγίας σχετικά με την απόσπαση 

εργαζομένων. Δεδομένου ότι οι 

ενδομεταφορές συνεπάγονται άμεση 

συμμετοχή στην αγορά μεταφορών του 

κράτους μέλους υποδοχής, μόνον έτσι 

μπορούν να επιτευχθούν ίσοι όροι 

ανταγωνισμού. 

Or. nl 

 

Τροπολογία  96 

Dominique Martin, Joëlle Mélin 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 14 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (14α) Απαγορεύονται οι ενδομεταφορές 

στα φορτηγά που έχουν ταξινομηθεί στο 

εξωτερικό. 

Or. fr 

 

Τροπολογία  97 

Dominique Martin, Joëlle Mélin 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 14 β (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (14β) Η αποτελεσματική εφαρμογή και 

επιβολή του παρόντος κανονισμού 

υπονομεύονται όταν άλλη ενωσιακή 
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νομοθεσία χρησιμοποιείται από 

μεταφορείς προκειμένου να 

καταστρατηγήσουν τους κανόνες για τις 

ενδομεταφορές, σε αντίθεση με τη 

βούληση του νομοθέτη. Προτείνεται 

συνεπώς η τροποποίηση της οδηγίας 

92/106/ΕΟΚ του Συμβουλίου1α (οδηγία 

για τις συνδυασμένες μεταφορές) με 

τρόπο ώστε οι μεταφορείς να μην 

δύνανται να παρακάμπτουν τους κανόνες 

περί ενδομεταφορών που θεσπίζονται με 

τον παρόντα κανονισμό. 

 __________________ 

 1α Οδηγία 92/106/ΕΟΚ του Συμβουλίου, 

της 7ης Δεκεμβρίου 1992, σχετικά με τη 

θέσπιση κοινών κανόνων για ορισμένες 

συνδυασμένες εμπορευματικές μεταφορές 

μεταξύ των κρατών μελών (ΕΕ L 368 της 

17.12.1992, σ. 38). 

Or. fr 

 

Τροπολογία  98 

Siôn Simon, Ole Christensen, Evelyn Regner, Rory Palmer, Guillaume Balas, Alex 

Mayer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Michael Detjen 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 15 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(15) Οι τρόποι με τους οποίους οι οδικοί 

μεταφορείς μπορούν να αποδεικνύουν τη 

συμμόρφωση με τους κανόνες για τις 

ενδομεταφορές χρήζουν αποσαφήνισης. Η 

χρήση και η μετάδοση ηλεκτρονικών 

πληροφοριών σχετικά με τις μεταφορές θα 

πρέπει να αναγνωριστεί ως ένας τέτοιος 

τρόπος, γεγονός που προσδοκάται ότι θα 

απλοποιήσει τη διαδικασία υποβολής των 

σχετικών αποδείξεων και διεκπεραίωσής 

τους από τις αρμόδιες αρχές. Ο 

μορφότυπος που θα χρησιμοποιηθεί για 

τον σκοπό αυτό θα πρέπει να εγγυάται την 

αξιοπιστία και την αυθεντικότητα. Με 

δεδομένη την αυξανόμενη χρήση της 

(15) Η ουσιαστική και αποτελεσματική 

εφαρμογή των κανόνων αποτελεί 

απαραίτητη προϋπόθεση για τον θεμιτό 

ανταγωνισμό στην εσωτερική αγορά και 

τη διασφάλιση της προστασίας των 

δικαιωμάτων των εργαζομένων. Η 

περαιτέρω ψηφιοποίηση της εφαρμογής 

έχει ουσιαστική σημασία προκειμένου να 

αποδεσμευθεί ικανότητα εφαρμογής, να 

μειωθεί ο περιττός διοικητικός φόρτος 

και να υπάρξει καλύτερη στόχευση των 

μεταφορικών επιχειρήσεων υψηλού 

κινδύνου. Απαιτείται η ταχεία 

επικαιροποίηση και η χρήση ευφυών 

ταχογράφων και ηλεκτρονικών εγγράφων 
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αποτελεσματικής ηλεκτρονικής 

ανταλλαγής πληροφοριών στους κλάδους 

των μεταφορών και της εφοδιαστικής, 

είναι σημαντικό να επιτευχθεί σύγκλιση 

στα κανονιστικά πλαίσια και στις διατάξεις 

που άπτονται της απλοποίησης των 

διοικητικών διαδικασιών. 

μεταφοράς (eCMR). Οι τρόποι με τους 

οποίους οι οδικοί μεταφορείς μπορούν να 

αποδεικνύουν τη συμμόρφωση με τους 

κανόνες για τις ενδομεταφορές χρήζουν 

αποσαφήνισης. Η χρήση και η μετάδοση 

ηλεκτρονικών πληροφοριών σχετικά με τις 

μεταφορές θα πρέπει να αναγνωριστεί ως 

ένας τέτοιος τρόπος, γεγονός που 

προσδοκάται ότι θα απλοποιήσει τη 

διαδικασία υποβολής των σχετικών 

αποδείξεων και διεκπεραίωσής τους από 

τις αρμόδιες αρχές. Ο μορφότυπος που θα 

χρησιμοποιηθεί για τον σκοπό αυτό θα 

πρέπει να εγγυάται την αξιοπιστία και την 

αυθεντικότητα. Με δεδομένη την 

αυξανόμενη χρήση της αποτελεσματικής 

ηλεκτρονικής ανταλλαγής πληροφοριών 

στους κλάδους των μεταφορών και της 

εφοδιαστικής, είναι σημαντικό να 

επιτευχθεί σύγκλιση στα κανονιστικά 

πλαίσια και στις διατάξεις που άπτονται 

της απλοποίησης των διοικητικών 

διαδικασιών. 

Or. en 

 

Τροπολογία  99 

Martina Dlabajová, António Marinho e Pinto, Enrique Calvet Chambon, Robert 

Rochefort, Renate Weber 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 15 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (15α) Η περαιτέρω ψηφιοποίηση των 

εργαλείων επιβολής αποτελεί προϋπόθεση 

για την ορθή λειτουργία της εσωτερικής 

αγοράς, τη μείωση του περιττού 

διοικητικού φόρτου και την 

αποτελεσματική και αποδοτική επιβολή 

των κανόνων στον τομέα των οδικών 

μεταφορών· 

Or. en 
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Τροπολογία  100 

Karima Delli, Terry Reintke 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 16 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(16) Οι επιχειρήσεις μεταφορών είναι 

εκείνες στις οποίες απευθύνονται οι 

κανόνες για τις διεθνείς μεταφορές και, σε 

αυτό το πλαίσιο, υπόκεινται στις συνέπειες 

των παραβάσεων που ενδέχεται να 

διαπράξουν. Ωστόσο, για να αποφεύγονται 

οι παραβάσεις από επιχειρήσεις που 

αναλαμβάνουν την παροχή υπηρεσιών 

μεταφοράς από οδικούς μεταφορείς 

εμπορευμάτων, τα κράτη μέλη θα πρέπει 

επίσης να προβλέψουν κυρώσεις για τους 

φορτωτές και τους μεταφορείς φορτίων 

εάν οι τελευταίοι αναθέτουν εν γνώσει 

τους υπηρεσίες μεταφοράς οι οποίες 

ενέχουν παραβάσεις των διατάξεων του 

κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1072/2009. 

(16) Οι επιχειρήσεις μεταφορών είναι 

εκείνες στις οποίες απευθύνονται οι 

κανόνες για τις διεθνείς μεταφορές και, σε 

αυτό το πλαίσιο, υπόκεινται στις συνέπειες 

των παραβάσεων που ενδέχεται να 

διαπράξουν. Ωστόσο, για να αποφεύγονται 

οι παραβάσεις από επιχειρήσεις που 

αναλαμβάνουν την παροχή υπηρεσιών 

μεταφοράς από οδικούς μεταφορείς 

εμπορευμάτων, τα κράτη μέλη θα πρέπει 

επίσης να προβλέψουν κυρώσεις για τους 

φορτωτές και τους μεταφορείς φορτίων, 

καθώς και για άλλους εργολάβους, στην 

περίπτωση που οι τελευταίοι αναθέτουν εν 

γνώσει τους υπηρεσίες μεταφοράς οι 

οποίες ενέχουν παραβάσεις των διατάξεων 

του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1072/2009. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Είναι ύψιστης σημασίας να καλύπτεται από την παρούσα διάταξη οποιοσδήποτε αναθέτει εν 

γνώσει του υπηρεσίες μεταφοράς οι οποίες ενέχουν παραβάσεις. 

 

Τροπολογία  101 

Georgi Pirinski 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 17 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(17) Στο μέτρο που ο παρόν κανονισμός 

καθιερώνει έναν βαθμό εναρμόνισης σε 

ορισμένους τομείς οι οποίοι δεν είχαν έως 

σήμερα εναρμονιστεί μέσω του ενωσιακού 

(17) Στο μέτρο που ο παρόν κανονισμός 

καθιερώνει έναν βαθμό εναρμόνισης σε 

ορισμένους τομείς οι οποίοι δεν είχαν έως 

σήμερα εναρμονιστεί μέσω του ενωσιακού 
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δικαίου, ειδικά όσον αφορά τις μεταφορές 

με ελαφρά επαγγελματικά οχήματα και 

τις πρακτικές επιβολής, οι στόχοι του, 

δηλαδή η σύγκλιση των όρων 

ανταγωνισμού και η βελτίωση της 

επιβολής, δεν μπορούν να επιτευχθούν 

επαρκώς από τα κράτη μέλη· απεναντίας, 

λόγω της φύσης των επιδιωκόμενων 

στόχων σε συνδυασμό με τη διασυνοριακή 

φύση των οδικών μεταφορών, μπορούν να 

επιτευχθούν πιο αποτελεσματικά σε 

επίπεδο Ένωσης. Κατά συνέπεια, η Ένωση 

μπορεί να θεσπίζει μέτρα σύμφωνα με την 

αρχή της επικουρικότητας που ορίζεται 

στο άρθρο 5 της Συνθήκης για την 

Ευρωπαϊκή Ένωση. Σύμφωνα με την αρχή 

της αναλογικότητας, όπως διατυπώνεται 

στο εν λόγω άρθρο, ο παρών κανονισμός 

δεν υπερβαίνει τα αναγκαία για την 

επίτευξη των επιδιωκόμενων στόχων. 

δικαίου, οι στόχοι του, δηλαδή η σύγκλιση 

των όρων ανταγωνισμού και η βελτίωση 

της επιβολής, δεν μπορούν να επιτευχθούν 

επαρκώς από τα κράτη μέλη· απεναντίας, 

λόγω της φύσης των επιδιωκόμενων 

στόχων σε συνδυασμό με τη διασυνοριακή 

φύση των οδικών μεταφορών, μπορούν να 

επιτευχθούν πιο αποτελεσματικά σε 

επίπεδο Ένωσης. Κατά συνέπεια, η Ένωση 

μπορεί να θεσπίζει μέτρα σύμφωνα με την 

αρχή της επικουρικότητας που ορίζεται 

στο άρθρο 5 της Συνθήκης για την 

Ευρωπαϊκή Ένωση. Σύμφωνα με την αρχή 

της αναλογικότητας, όπως διατυπώνεται 

στο εν λόγω άρθρο, ο παρών κανονισμός 

δεν υπερβαίνει τα αναγκαία για την 

επίτευξη των επιδιωκόμενων στόχων. 

Or. en 

 

Τροπολογία  102 

Rina Ronja Kari, Paloma López Bermejo, Tania González Peñas, João Pimenta Lopes 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 α (νέα) 

1072/2009 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 

 

Ισχύον κείμενο Τροπολογία 

 1α. Στο άρθρο 1 παράγραφος 1, 

προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο: 

 « 

 Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται επίσης 

στην εισερχόμενη ή εξερχόμενη οδική 

μεταφορά αγαθών ως το αρχικό ή/και το 

τελικό σκέλος δρομολογίου 

συνδυασμένων μεταφορών, όπως 

ορίζεται στην οδηγία 92/106/ΕΟΚ. 

 » 
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Or. en 

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32009R1072&from=EL) 

 

Τροπολογία  103 

Jeroen Lenaers 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 1 – στοιχείο α – σημείο i 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

i) διαγράφεται το στοιχείο α)· διαγράφεται 

Or. nl 

 

Τροπολογία  104 

Georgi Pirinski 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 1 – στοιχείο α – σημείο i 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

i) διαγράφεται το στοιχείο α)· διαγράφεται 

Or. en 

 

Τροπολογία  105 

Helga Stevens 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 1 – σημείο i 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1071/2009 

Άρθρο 1 – παράγραφος 4 – στοιχείο α 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

i) διαγράφεται το σημείο α)· i) το σημείο α) αντικαθίσταται από 

το ακόλουθο κείμενο: 

 «επιχειρήσεις που ασκούν το επάγγελμα 

του οδικού μεταφορέα εμπορευμάτων 

αποκλειστικά και μόνο με μηχανοκίνητα 
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οχήματα ή συνδυασμούς μηχανοκίνητων 

οχημάτων των οποίων η επιτρεπόμενη 

μεικτή μάζα είναι μικρότερη από 3,5 

τόνους και που εκτελούν αποκλειστικά 

εθνικές μεταφορές. Ωστόσο, τα κράτη 

μέλη μπορούν να μειώσουν το όριο αυτό 

για όλες ή για ορισμένες από τις 

κατηγορίες οδικών μεταφορών.» 

Or. nl 

 

Τροπολογία  106 

Rosa D'Amato, Daniela Aiuto, Laura Agea, Tiziana Beghin 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 1 – στοιχείο α – σημείο i 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1071/2009 

Άρθρο 1 – παράγραφος 4 – στοιχείο α 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

i) απαλείφεται το στοιχείο α)· i) το στοιχείο α) αντικαθίσταται από 

τα ακόλουθα: 

 «α) επιχειρήσεις που ασκούν το 

επάγγελμα του οδικού μεταφορέα 

εμπορευμάτων αποκλειστικά και μόνο με 

μηχανοκίνητα οχήματα ή συνδυασμούς 

οχημάτων των οποίων η επιτρεπόμενη 

μεικτή μάζα δεν υπερβαίνει τους 3,5 

τόνους και που εκτελούν αποκλειστικά 

εθνικές μεταφορές.»· 

Or. it 

 

Τροπολογία  107 

Siôn Simon, Ole Christensen, Evelyn Regner, Rory Palmer, Guillaume Balas, Alex 

Mayer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Michael Detjen 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 1 – στοιχείο α – σημείο i 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1071/2009 

Άρθρο 1 – παράγραφος 4 – στοιχείο α 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

i) διαγράφεται το στοιχείο α)· i) το στοιχείο α) αντικαθίσταται από 

το ακόλουθο κείμενο: 

 α) επιχειρήσεις που ασκούν το 

επάγγελμα του οδικού μεταφορέα 

εμπορευμάτων αποκλειστικά και μόνο με 

μηχανοκίνητα οχήματα ή συνδυασμούς 

οχημάτων των οποίων η επιτρεπόμενη 

μεικτή μάζα δεν υπερβαίνει τους 3,5 

τόνους· 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Τα ελαφρότερα οχήματα θα πρέπει να περιληφθούν στο πεδίο εφαρμογής του κανονισμού. 

 

Τροπολογία  108 

Georges Bach 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 1 – στοιχείο α – σημείο i α (νέο) 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1071/2009 

Άρθρο 1 – παράγραφος 4 – στοιχείο α 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 i α) α) επιχειρήσεις που ασκούν το 

επάγγελμα του οδικού μεταφορέα 

εμπορευμάτων αποκλειστικά και μόνο με 

μηχανοκίνητα οχήματα ή συνδυασμούς 

οχημάτων των οποίων η επιτρεπόμενη 

μεικτή μάζα δεν υπερβαίνει τους 2,4 

τόνους· 

 α α) επιχειρήσεις που ασκούν το 

επάγγελμα του οδικού μεταφορέα 

εμπορευμάτων αποκλειστικά και μόνο με 

μηχανοκίνητα οχήματα ή συνδυασμούς 

οχημάτων των οποίων η επιτρεπόμενη 

μεικτή μάζα δεν υπερβαίνει τους 3,5 

τόνους οι οποίες δραστηριοποιούνται 

αποκλειστικά στις εθνικές μεταφορές· 
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Or. en 

Αιτιολόγηση 

Τα ελαφρά επαγγελματικά οχήματα που δραστηριοποιούνται διεθνώς με μεικτή μάζα μεταξύ 2,4 

και 3,5 τόνων περιλαμβάνονται στο πεδίο εφαρμογής ώστε να εξασφαλιστούν ίσοι όροι 

ανταγωνισμού μεταξύ των βαρέων επαγγελματικών οχημάτων και των ελαφρών εμπορικών 

οχημάτων. 

 

Τροπολογία  109 

Robert Rochefort 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 1 – στοιχείο β 

1071/2009/EK 

Άρθρο 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

β) προστίθεται η ακόλουθη 

παράγραφος 6: 

διαγράφεται 

«  

6.   

Το άρθρο 3 παράγραφος 1 στοιχείο β) και 

στοιχείο δ) και τα άρθρα 4, 6, 8, 9, 14, 19 

και 21 δεν εφαρμόζονται στις 

επιχειρήσεις που ασκούν το επάγγελμα 

του οδικού μεταφορέα εμπορευμάτων 

αποκλειστικά και μόνο με μηχανοκίνητα 

οχήματα των οποίων η επιτρεπόμενη 

μεικτή μάζα δεν υπερβαίνει τους 3,5 

τόνους, ή με συνδυασμούς οχημάτων των 

οποίων η επιτρεπόμενη μεικτή μάζα δεν 

υπερβαίνει τους 3,5 τόνους. 

 

Τα κράτη μέλη δύνανται ωστόσο:  

α) να υποχρεώσουν τις εν λόγω 

επιχειρήσεις να εφαρμόζουν ορισμένες ή 

όλες τις διατάξεις που αναφέρονται στο 

πρώτο εδάφιο· 

 

β) να μειώσουν το όριο που 

προβλέπεται στο πρώτο εδάφιο για όλες ή 

για ορισμένες από τις κατηγορίες οδικών 

μεταφορών. 

 



 

PE616.759v01-00 56/161 AM\1144073EL.docx 

EL 

»·  

Or. fr 

Αιτιολόγηση 

Με δεδομένο την αυξανόμενη χρήση ελαφρών εμπορικών οχημάτων για τις διεθνείς μεταφορές 

και με προοπτική να εξασφαλιστούν θετικές συνθήκες ανταγωνισμού μεταξύ βαρέων και 

ελαφρών εμπορικών οχημάτων, είναι αναγκαία η επέκταση των κανόνων που αφορούν τη 

χορήγηση αδειών πρόσβασης στο επάγγελμα του οδικού μεταφορέα σε επιχειρήσεις που ασκούν 

το επάγγελμα του οδικού μεταφορέα εμπορευμάτων κάνοντας χρήση ελαφρών εμπορικών 

οχημάτων με επιτρεπόμενη μεικτή μάζα που δεν υπερβαίνει τους 3,5 τόνους. 

 

Τροπολογία  110 

Rosa D'Amato, Daniela Aiuto, Laura Agea, Tiziana Beghin 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 1 – στοιχείο β 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1071/2009 

Άρθρο 1 – παράγραφος 6 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

β) προστίθεται η ακόλουθη 

παράγραφος 6: 

διαγράφεται 

«  

6.   

Το άρθρο 3 παράγραφος 1 στοιχείο β) και 

στοιχείο δ) και τα άρθρα 4, 6, 8, 9, 14, 19 

και 21 δεν εφαρμόζονται στις 

επιχειρήσεις που ασκούν το επάγγελμα 

του οδικού μεταφορέα εμπορευμάτων 

αποκλειστικά και μόνο με μηχανοκίνητα 

οχήματα των οποίων η επιτρεπόμενη 

μεικτή μάζα δεν υπερβαίνει τους 3,5 

τόνους, ή με συνδυασμούς οχημάτων των 

οποίων η επιτρεπόμενη μεικτή μάζα δεν 

υπερβαίνει τους 3,5 τόνους. 

 

Τα κράτη μέλη δύνανται ωστόσο:  

α) να υποχρεώσουν τις εν λόγω 

επιχειρήσεις να εφαρμόζουν ορισμένες ή 

όλες τις διατάξεις που αναφέρονται στο 

πρώτο εδάφιο· 
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β) να μειώσουν το όριο που 

προβλέπεται στο πρώτο εδάφιο για όλες ή 

για ορισμένες από τις κατηγορίες οδικών 

μεταφορών. 

 

»·  

Or. it 

 

Τροπολογία  111 

Jeroen Lenaers 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 1 – στοιχείο β 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1071/2009 

Άρθρο 1 παράγραφος 6 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

β) προστίθεται η ακόλουθη 

παράγραφος 6: 

διαγράφεται 

«  

6.   

Το άρθρο 3 παράγραφος 1 στοιχείο β) και 

στοιχείο δ) και τα άρθρα 4, 6, 8, 9, 14, 19 

και 21 δεν εφαρμόζονται στις 

επιχειρήσεις που ασκούν το επάγγελμα 

του οδικού μεταφορέα εμπορευμάτων 

αποκλειστικά και μόνο με μηχανοκίνητα 

οχήματα των οποίων η επιτρεπόμενη 

μεικτή μάζα δεν υπερβαίνει τους 3,5 

τόνους, ή με συνδυασμούς οχημάτων των 

οποίων η επιτρεπόμενη μεικτή μάζα δεν 

υπερβαίνει τους 3,5 τόνους. 

 

Τα κράτη μέλη δύνανται ωστόσο:  

α) να υποχρεώσουν τις εν λόγω 

επιχειρήσεις να εφαρμόζουν ορισμένες ή 

όλες τις διατάξεις που αναφέρονται στο 

πρώτο εδάφιο· 

 

β) να μειώσουν το όριο που 

προβλέπεται στο πρώτο εδάφιο για όλες ή 

για ορισμένες από τις κατηγορίες οδικών 

μεταφορών. 

 

»  
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Or. nl 

 

Τροπολογία  112 

Georges Bach 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 1 – στοιχείο β 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1071/2009 

Άρθρο 1 – παράγραφος 6 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

β) προστίθεται η ακόλουθη 

παράγραφος 6: 

διαγράφεται 

«  

6.   

Το άρθρο 3 παράγραφος 1 στοιχείο β) και 

στοιχείο δ) και τα άρθρα 4, 6, 8, 9, 14, 19 

και 21 δεν εφαρμόζονται στις 

επιχειρήσεις που ασκούν το επάγγελμα 

του οδικού μεταφορέα εμπορευμάτων 

αποκλειστικά και μόνο με μηχανοκίνητα 

οχήματα των οποίων η επιτρεπόμενη 

μεικτή μάζα δεν υπερβαίνει τους 3,5 

τόνους, ή με συνδυασμούς οχημάτων των 

οποίων η επιτρεπόμενη μεικτή μάζα δεν 

υπερβαίνει τους 3,5 τόνους. 

 

Τα κράτη μέλη δύνανται ωστόσο:  

α) να υποχρεώσουν τις εν λόγω 

επιχειρήσεις να εφαρμόζουν ορισμένες ή 

όλες τις διατάξεις που αναφέρονται στο 

πρώτο εδάφιο· 

 

β) να μειώσουν το όριο που 

προβλέπεται στο πρώτο εδάφιο για όλες ή 

για ορισμένες από τις κατηγορίες οδικών 

μεταφορών.»· 

 

»  

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Τα ελαφρά επαγγελματικά οχήματα που δραστηριοποιούνται διεθνώς με μεικτή μάζα μεταξύ 2,4 
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και 3,5 τόνων περιλαμβάνονται στο πεδίο εφαρμογής ώστε να εξασφαλιστούν ίσοι όροι 

ανταγωνισμού μεταξύ των βαρέων επαγγελματικών οχημάτων και των ελαφρών εμπορικών 

οχημάτων. Συνεπώς, όσον αφορά τα οχήματα αυτά, για την άσκηση του επαγγέλματος του 

οδικού μεταφορέα πρέπει να ισχύουν και οι τέσσερις απαιτήσεις. 

 

Τροπολογία  113 

Georgi Pirinski 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 1 – στοιχείο β 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1071/2009 

Άρθρο 1 – παράγραφος 6 (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

β) προστίθεται η ακόλουθη 

παράγραφος 6: 

διαγράφεται 

«  

6.   

Το άρθρο 3 παράγραφος 1 στοιχείο β) και 

στοιχείο δ) και τα άρθρα 4, 6, 8, 9, 14, 19 

και 21 δεν εφαρμόζονται στις 

επιχειρήσεις που ασκούν το επάγγελμα 

του οδικού μεταφορέα εμπορευμάτων 

αποκλειστικά και μόνο με μηχανοκίνητα 

οχήματα των οποίων η επιτρεπόμενη 

μεικτή μάζα δεν υπερβαίνει τους 3,5 

τόνους, ή με συνδυασμούς οχημάτων των 

οποίων η επιτρεπόμενη μεικτή μάζα δεν 

υπερβαίνει τους 3,5 τόνους. 

 

Τα κράτη μέλη δύνανται ωστόσο:  

α) να υποχρεώσουν τις εν λόγω 

επιχειρήσεις να εφαρμόζουν ορισμένες ή 

όλες τις διατάξεις που αναφέρονται στο 

πρώτο εδάφιο· 

 

β) να μειώσουν το όριο που 

προβλέπεται στο πρώτο εδάφιο για όλες ή 

για ορισμένες από τις κατηγορίες οδικών 

μεταφορών.»· 

 

»  

Or. en 
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Τροπολογία  114 

Karima Delli, Terry Reintke 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 1 – στοιχείο β 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1071/2009 

Άρθρο 1 – παράγραφος 6 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

β) προστίθεται η ακόλουθη 

παράγραφος 6: 

διαγράφεται 

«  

6.   

Το άρθρο 3 παράγραφος 1 στοιχείο β) και 

στοιχείο δ) και τα άρθρα 4, 6, 8, 9, 14, 19 

και 21 δεν εφαρμόζονται στις 

επιχειρήσεις που ασκούν το επάγγελμα 

του οδικού μεταφορέα εμπορευμάτων 

αποκλειστικά και μόνο με μηχανοκίνητα 

οχήματα των οποίων η επιτρεπόμενη 

μεικτή μάζα δεν υπερβαίνει τους 3,5 

τόνους, ή με συνδυασμούς οχημάτων των 

οποίων η επιτρεπόμενη μεικτή μάζα δεν 

υπερβαίνει τους 3,5 τόνους. 

 

Τα κράτη μέλη δύνανται ωστόσο:  

α) να υποχρεώσουν τις εν λόγω 

επιχειρήσεις να εφαρμόζουν ορισμένες ή 

όλες τις διατάξεις που αναφέρονται στο 

πρώτο εδάφιο· 

 

β) να μειώσουν το όριο που 

προβλέπεται στο πρώτο εδάφιο για όλες ή 

για ορισμένες από τις κατηγορίες οδικών 

μεταφορών.»· 

 

»  

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Τέτοιες εξαιρέσεις οδηγούν σε αθέμιτο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για τα οχήματα με βάρος 

μικρότερο από 3,5 τόνων. 
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Τροπολογία  115 

Siôn Simon, Ole Christensen, Evelyn Regner, Rory Palmer, Guillaume Balas, Alex 

Mayer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Michael Detjen, Elena Gentile 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 1 – στοιχείο β 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1071/2009 

Άρθρο 1 – παράγραφος 6 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

β) προστίθεται η ακόλουθη 

παράγραφος 6: 

διαγράφεται 

«  

6.   

Το άρθρο 3 παράγραφος 1 στοιχείο β) και 

στοιχείο δ) και τα άρθρα 4, 6, 8, 9, 14, 19 

και 21 δεν εφαρμόζονται στις 

επιχειρήσεις που ασκούν το επάγγελμα 

του οδικού μεταφορέα εμπορευμάτων 

αποκλειστικά και μόνο με μηχανοκίνητα 

οχήματα των οποίων η επιτρεπόμενη 

μεικτή μάζα δεν υπερβαίνει τους 3,5 

τόνους, ή με συνδυασμούς οχημάτων των 

οποίων η επιτρεπόμενη μεικτή μάζα δεν 

υπερβαίνει τους 3,5 τόνους. 

 

Τα κράτη μέλη δύνανται ωστόσο:  

α) να υποχρεώσουν τις εν λόγω 

επιχειρήσεις να εφαρμόζουν ορισμένες ή 

όλες τις διατάξεις που αναφέρονται στο 

πρώτο εδάφιο· 

 

β) να μειώσουν το όριο που 

προβλέπεται στο πρώτο εδάφιο για όλες ή 

για ορισμένες από τις κατηγορίες οδικών 

μεταφορών.»· 

 

»  

Or. en 

 

Τροπολογία  116 

Rina Ronja Kari, Paloma López Bermejo, João Pimenta Lopes 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 1 – στοιχείο β 
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1071/2009 

Άρθρο 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

β) προστίθεται η ακόλουθη 

παράγραφος 6: 

διαγράφεται 

«  

6.   

Το άρθρο 3 παράγραφος 1 στοιχείο β) και 

στοιχείο δ) και τα άρθρα 4, 6, 8, 9, 14, 19 

και 21 δεν εφαρμόζονται στις 

επιχειρήσεις που ασκούν το επάγγελμα 

του οδικού μεταφορέα εμπορευμάτων 

αποκλειστικά και μόνο με μηχανοκίνητα 

οχήματα των οποίων η επιτρεπόμενη 

μεικτή μάζα δεν υπερβαίνει τους 3,5 

τόνους, ή με συνδυασμούς οχημάτων των 

οποίων η επιτρεπόμενη μεικτή μάζα δεν 

υπερβαίνει τους 3,5 τόνους. 

 

Τα κράτη μέλη δύνανται ωστόσο:  

α) να υποχρεώσουν τις εν λόγω 

επιχειρήσεις να εφαρμόζουν ορισμένες ή 

όλες τις διατάξεις που αναφέρονται στο 

πρώτο εδάφιο· 

 

β) να μειώσουν το όριο που 

προβλέπεται στο πρώτο εδάφιο για όλες ή 

για ορισμένες από τις κατηγορίες οδικών 

μεταφορών.»· 

 

»  

Or. en 

 

Τροπολογία  117 

Jérôme Lavrilleux, Geoffroy Didier, Elisabeth Morin-Chartier, Anne Sander, Renaud 

Muselier, Franck Proust 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 1 – στοιχείο β 

Κανονισμός (ΕΕ) 1071/2009 

Άρθρο 1 – παράγραφος 6 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Το άρθρο 3 παράγραφος 1 στοιχείο β) και 

στοιχείο δ) και τα άρθρα 4, 6, 8, 9, 14, 19 

και 21 δεν εφαρμόζονται στις επιχειρήσεις 

που ασκούν το επάγγελμα του οδικού 

μεταφορέα εμπορευμάτων αποκλειστικά 

και μόνο με μηχανοκίνητα οχήματα των 

οποίων η επιτρεπόμενη μεικτή μάζα δεν 

υπερβαίνει τους 3,5 τόνους, ή με 

συνδυασμούς οχημάτων των οποίων η 

επιτρεπόμενη μεικτή μάζα δεν υπερβαίνει 

τους 3,5 τόνους. 

Το άρθρο 3 παράγραφος 1 στοιχείο β) και 

στοιχείο δ) και τα άρθρα 4, 6, 8, 9, 14, 19 

και 21 εφαρμόζονται επίσης στις 

επιχειρήσεις που ασκούν το επάγγελμα του 

οδικού μεταφορέα εμπορευμάτων με 

μηχανοκίνητα οχήματα των οποίων η 

επιτρεπόμενη μεικτή μάζα δεν υπερβαίνει 

τους 3,5 τόνους, ή με συνδυασμούς 

οχημάτων των οποίων η επιτρεπόμενη 

μεικτή μάζα δεν υπερβαίνει τους 3,5 

τόνους. 

Or. fr 

Αιτιολόγηση 

Κάθε κανόνας που διατυπώνεται στον κανονισμό (ΕΚ) 1071/2009 έχοντας ως θέμα την άδεια 

άσκησης του επαγγέλματος του οδικού μεταφορέα εμπορευμάτων πρέπει να ισχύει με ενιαίο 

τρόπο, συμπεριλαμβάνοντας μηχανοκίνητα οχήματα των οποίων η επιτρεπόμενη μεικτή μάζα 

δεν υπερβαίνει τους 3,5 τόνους και συνδυασμούς οχημάτων των οποίων η επιτρεπόμενη μεικτή 

μάζα δεν υπερβαίνει τους 3,5 τόνους. 

 

Τροπολογία  118 

Claude Rolin 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 1 – στοιχείο β 

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1071/2009 

Άρθρο 1 – παράγραφος 6 (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Το άρθρο 3 παράγραφος 1 στοιχείο β) και 

στοιχείο δ) και τα άρθρα 4, 6, 8, 9, 14, 19 

και 21 δεν εφαρμόζονται στις επιχειρήσεις 

που ασκούν το επάγγελμα του οδικού 

μεταφορέα εμπορευμάτων αποκλειστικά 

και μόνο με μηχανοκίνητα οχήματα των 

οποίων η επιτρεπόμενη μεικτή μάζα δεν 

υπερβαίνει τους 3,5 τόνους, ή με 

συνδυασμούς οχημάτων των οποίων η 

επιτρεπόμενη μεικτή μάζα δεν υπερβαίνει 

τους 3,5 τόνους. 

Το άρθρο 3 παράγραφος 1 στοιχείο β) και 

στοιχείο δ) και τα άρθρα 4, 6, 8, 9, 14, 19 

και 21 εφαρμόζονται επίσης στις 

επιχειρήσεις που ασκούν το επάγγελμα του 

οδικού μεταφορέα εμπορευμάτων 

αποκλειστικά και μόνο με μηχανοκίνητα 

οχήματα των οποίων η επιτρεπόμενη 

μεικτή μάζα δεν υπερβαίνει τους 3,5 

τόνους, ή με συνδυασμούς οχημάτων των 

οποίων η επιτρεπόμενη μεικτή μάζα δεν 

υπερβαίνει τους 3,5 τόνους. 
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Or. fr 

 

Τροπολογία  119 

Claude Rolin 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 1 – στοιχείο β 

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1071/2009 

Άρθρο 1 – παράγραφος 6 (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Τα κράτη μέλη δύνανται ωστόσο: διαγράφεται 

α) να υποχρεώσουν τις εν λόγω 

επιχειρήσεις να εφαρμόζουν ορισμένες ή 

όλες τις διατάξεις που αναφέρονται στο 

πρώτο εδάφιο· 

 

β) να μειώσουν το όριο που 

προβλέπεται στο πρώτο εδάφιο για όλες ή 

για ορισμένες από τις κατηγορίες οδικών 

μεταφορών. 

 

Or. fr 

 

Τροπολογία  120 

Helga Stevens 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 2 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1071/2009 

Άρθρο 3 – παράγραφος 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(2) στο άρθρο 3, η παράγραφος 2 

απαλείφεται· 

διαγράφεται 

Or. nl 

 

Τροπολογία  121 

Jeroen Lenaers 
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Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(2) στο άρθρο 3, η παράγραφος 2 

απαλείφεται· 

διαγράφεται 

Or. nl 

 

Τροπολογία  122 

Mara Bizzotto 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(2) στο άρθρο 3, η παράγραφος 2 

απαλείφεται· 

διαγράφεται 

Or. it 

 

Τροπολογία  123 

Rosa D'Amato, Daniela Aiuto, Laura Agea, Tiziana Beghin 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(2) στο άρθρο 3, η παράγραφος 2 

απαλείφεται· 

διαγράφεται 

Or. it 

 

Τροπολογία  124 

Karima Delli, Terry Reintke 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 2 
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Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1071/2009 

Άρθρο 3 – παράγραφος 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(2) στο άρθρο 3, η παράγραφος 2 

απαλείφεται· 

διαγράφεται 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Για την επιβολή των κανόνων στον τομέα των οδικών μεταφορών, είναι ύψιστης σημασίας τα 

κράτη μέλη να θεσπίσουν τις αναγκαίες απαιτήσεις. 

 

Τροπολογία  125 

Siôn Simon, Ole Christensen, Evelyn Regner, Rory Palmer, Guillaume Balas, Alex 

Mayer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Michael Detjen, Elena Gentile 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 2 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1071/2009 

Άρθρο 3 – παράγραφος 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(2) στο άρθρο 3, η παράγραφος 2 

απαλείφεται· 

(2) στο άρθρο 3, η παράγραφος 2 

αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: 

 « 

 2. Τα κράτη μέλη δύνανται να 

αποφασίσουν την επιβολή πρόσθετων 

απαιτήσεων, οι οποίες πρέπει να είναι 

αναλογικές και να μην επιφέρουν 

διακρίσεις και τις οποίες πρέπει να 

πληρούν οι επιχειρήσεις για να λάβουν 

άδεια άσκησης του επαγγέλματος του 

οδικού μεταφορέα. 

 « 

Or. en 

 

Τροπολογία  126 

Siôn Simon, Ole Christensen, Evelyn Regner, Rory Palmer, Guillaume Balas, Alex 
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Mayer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Michael Detjen, Elena Gentile 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 3 – στοιχείο α 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1071/2009 

Άρθρο 5 – στοιχείο α 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

α) να διαθέτει χώρο στον οποίο 

φυλάσσει τα βασικά εμπορικά έγγραφά 

της, ιδίως τις εμπορικές συμβάσεις, τα 

λογιστικά έγγραφα, τα έγγραφα 

διαχείρισης του προσωπικού, τις 

συμβάσεις εργασίας, τα έγγραφα που 

περιέχουν στοιχεία σχετικά με τον χρόνο 

οδήγησης και ανάπαυσης και κάθε άλλο 

έγγραφο στο οποίο πρέπει να έχει 

πρόσβαση η αρμόδια αρχή για να ελέγξει 

τη συμμόρφωση με τους όρους που 

προβλέπονται από τον παρόντα 

κανονισμό·»· 

α) να διαθέτει κατάλληλο χώρο, 

ανάλογο των δραστηριοτήτων της 

επιχείρησης, στον οποίο φυλάσσει τα 

βασικά εμπορικά έγγραφά της, ή 

διασφαλίζει την πρόσβαση σε αυτά, είτε 

σε έντυπη είτε σε ηλεκτρονική μορφή, 
ιδίως τις εμπορικές συμβάσεις, τα 

λογιστικά έγγραφα, τα έγγραφα 

διαχείρισης του προσωπικού, τις 

συμβάσεις εργασίας, τα έγγραφα που 

περιέχουν στοιχεία σχετικά με τις 

ενδομεταφορές, τους κανόνες για την 

απόσπαση εργαζομένων και τον χρόνο 

οδήγησης και ανάπαυσης και κάθε άλλο 

έγγραφο στο οποίο πρέπει να έχει 

πρόσβαση η αρμόδια αρχή για να ελέγξει 

τη συμμόρφωση με τους όρους που 

προβλέπονται από τον παρόντα 

κανονισμό·» 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Για την αποτελεσματική καταπολέμηση των εικονικών εταιρειών, πρέπει να υπάρξει εστίαση 

στην ουσιαστική δραστηριότητα των οχημάτων στη χώρα εγκατάστασης. 

 

Τροπολογία  127 

Karima Delli, Terry Reintke 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 3 – στοιχείο α 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1071/2009 

Άρθρο 5 – στοιχείο α 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

α) να διαθέτει χώρο στον οποίο 

φυλάσσει τα βασικά εμπορικά έγγραφά 

της, ιδίως τις εμπορικές συμβάσεις, τα 

λογιστικά έγγραφα, τα έγγραφα 

διαχείρισης του προσωπικού, τις 

συμβάσεις εργασίας, τα έγγραφα που 

περιέχουν στοιχεία σχετικά με τον χρόνο 

οδήγησης και ανάπαυσης και κάθε άλλο 

έγγραφο στο οποίο πρέπει να έχει 

πρόσβαση η αρμόδια αρχή για να ελέγξει 

τη συμμόρφωση με τους όρους που 

προβλέπονται από τον παρόντα 

κανονισμό·»· 

α) να διαθέτει χώρο στον οποίο 

φυλάσσει τα βασικά εμπορικά έγγραφά 

της, ιδίως τις εμπορικές συμβάσεις, τα 

λογιστικά έγγραφα, τα έγγραφα 

διαχείρισης του προσωπικού, τις 

συμβάσεις εργασίας, τα έγγραφα που 

περιέχουν στοιχεία σχετικά με τον χρόνο 

οδήγησης και ανάπαυσης και κάθε άλλο 

έγγραφο στο οποίο πρέπει να έχει 

πρόσβαση η αρμόδια αρχή για να ελέγξει 

τη συμμόρφωση με τους όρους που 

προβλέπονται από τον παρόντα κανονισμό. 

Τα κράτη μέλη ζητούν από τους 

μεταφορείς που είναι εγκατεστημένοι στο 

έδαφός τους να διαθέτουν επίσης άλλα 

έγγραφα στον χώρο τους ανά πάσα 

στιγμή· 

Or. en 

 

Τροπολογία  128 

Rosa D'Amato, Daniela Aiuto, Laura Agea, Tiziana Beghin 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 3 – στοιχείο α 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1071/2009 

Άρθρο 5 – στοιχείο α 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

α) να διαθέτει χώρο στον οποίο 

φυλάσσει τα βασικά εμπορικά έγγραφά 

της, ιδίως τις εμπορικές συμβάσεις, τα 

λογιστικά έγγραφα, τα έγγραφα 

διαχείρισης του προσωπικού, τις 

συμβάσεις εργασίας, τα έγγραφα που 

περιέχουν στοιχεία σχετικά με τον χρόνο 

οδήγησης και ανάπαυσης και κάθε άλλο 

έγγραφο στο οποίο πρέπει να έχει 

πρόσβαση η αρμόδια αρχή για να ελέγξει 

τη συμμόρφωση με τους όρους που 

προβλέπονται από τον παρόντα κανονισμό· 

α) να διαθέτει χώρο, κατάλληλο για 

την άσκηση των δραστηριοτήτων της 

επιχείρησης, στον οποίο φυλάσσει τα 

βασικά εμπορικά έγγραφά της, σε έντυπη 

και/ή ηλεκτρονική μορφή, ιδίως τις 

εμπορικές συμβάσεις, τα λογιστικά 

έγγραφα, τα έγγραφα διαχείρισης του 

προσωπικού, τις συμβάσεις εργασίας, τα 

έγγραφα που περιέχουν στοιχεία σχετικά 

με τις αποσπάσεις, τον χρόνο οδήγησης 

και ανάπαυσης και κάθε άλλο έγγραφο στο 

οποίο πρέπει να έχει, ανά πάσα στιγμή, 

πρόσβαση η αρμόδια αρχή για να ελέγξει 

τη συμμόρφωση με τους όρους που 
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προβλέπονται από τον παρόντα κανονισμό· 

Or. it 

 

Τροπολογία  129 

Dominique Martin, Joëlle Mélin 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 3 – στοιχείο α 

1071/2009 

Άρθρο 5 – α 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

α) να διαθέτει χώρο στον οποίο 

φυλάσσει τα βασικά εμπορικά έγγραφά 

της, ιδίως τις εμπορικές συμβάσεις, τα 

λογιστικά έγγραφα, τα έγγραφα 

διαχείρισης του προσωπικού, τις 

συμβάσεις εργασίας, τα έγγραφα που 

περιέχουν στοιχεία σχετικά με τον χρόνο 

οδήγησης και ανάπαυσης και κάθε άλλο 

έγγραφο στο οποίο πρέπει να έχει 

πρόσβαση η αρμόδια αρχή για να ελέγξει 

τη συμμόρφωση με τους όρους που 

προβλέπονται από τον παρόντα 

κανονισμό·»· 

α) να διαθέτει χώρο στον οποίο 

φυλάσσει τα βασικά εμπορικά έγγραφά 

της, ιδίως τις εμπορικές συμβάσεις, τα 

λογιστικά έγγραφα, τα έγγραφα 

διαχείρισης του προσωπικού, τις 

συμβάσεις εργασίας, τα έγγραφα που 

περιέχουν στοιχεία σχετικά με τον χρόνο 

οδήγησης και ανάπαυσης κατά τις 

ενδομεταφορές και κατά την απόσπαση, 

καθώς και κάθε άλλο έγγραφο στο οποίο 

πρέπει να έχει πρόσβαση η αρμόδια αρχή 

για να ελέγξει τη συμμόρφωση με τους 

όρους που προβλέπονται από τον παρόντα 

κανονισμό· 

Or. fr 

 

Τροπολογία  130 

Rosa D'Amato, Daniela Aiuto, Laura Agea, Tiziana Beghin 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 3 – στοιχείο α α (νέο) 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1071/2009 

Άρθρο 5 – στοιχείο α α 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 α α) παρεμβάλλεται το ακόλουθο 

στοιχείο: 

 α α) να διαθέτει χώρους στάθμευσης 

διαστάσεων ανάλογων του μεγέθους του 
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στόλου ιδιόκτητων οχημάτων· 

Or. it 

 

Τροπολογία  131 

Karima Delli, Terry Reintke 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 3 – στοιχείο α α (νέο) 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1071/2009 

Άρθρο 5 – στοιχείο α α (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 α α) να πραγματοποιεί σημαντικό 

μέρος των μεταφορών του με τη χρήση 

των οχημάτων που αναφέρονται στο 

στοιχείο β) στο κράτος μέλος 

εγκατάστασης· 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Οι απαιτήσεις σχετικά με τον πραγματικό τόπο εγκατάστασης πρέπει να είναι πολύ πιο σαφείς 

και ακριβείς προκειμένου να καταπολεμηθούν αποτελεσματικά οι λεγόμενες «εικονικές 

εταιρείες». 

 

Τροπολογία  132 

Claude Rolin 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 3 – στοιχείο α α (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 α α) ασκεί ουσιώδες μέρος της 

δραστηριότητας στο κράτος μέλος 

εγκατάστασης· 

Or. fr 
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Τροπολογία  133 

Siôn Simon, Ole Christensen, Evelyn Regner, Rory Palmer, Guillaume Balas, Alex 

Mayer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Michael Detjen 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 3 – στοιχείο γ 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1071/2009 

Άρθρο 5 – στοιχείο δ 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

δ) να διαχειρίζεται τις μεταφορές που 

εκτελούνται με τα οχήματα που 

αναφέρονται στο στοιχείο β) με τον 

κατάλληλο τεχνικό εξοπλισμό από το εν 

λόγω κράτος μέλος·»· 

δ) να διαχειρίζεται αποτελεσματικά 

και σε τακτική βάση σημαντικό μέρος 

των μεταφορών που εκτελούνται με τη 

χρήση των οχημάτων που αναφέρονται 

στο στοιχείο β) στο κράτος μέλος 

εγκατάστασης και να παρέχει χώρους 

στάθμευσης ανάλογους του μεγέθους του 

στόλου των οχημάτων και τον κατάλληλο 

τεχνικό εξοπλισμό στο εν λόγω κράτος 

μέλος·» 

Or. en 

 

Τροπολογία  134 

Dominique Martin, Joëlle Mélin 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 3 – στοιχείο γ 

1071/2009 

Άρθρο 5 – στοιχείο δ 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

δ) να διαχειρίζεται τις μεταφορές που 

εκτελούνται με τα οχήματα που 

αναφέρονται στο στοιχείο β) με τον 

κατάλληλο τεχνικό εξοπλισμό από το εν 

λόγω κράτος μέλος· 

δ) να διαχειρίζεται τις μεταφορές που 

εκτελούνται με τα οχήματα που 

αναφέρονται στο στοιχείο β) και να 

διαθέτει χώρους στάθμευσης ανάλογους 

του μεγέθους του στόλου των οχημάτων 

και εφοδιασμένους με τον κατάλληλο 

τεχνικό εξοπλισμό στο εν λόγω κράτος 

μέλος· 

Or. fr 
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Τροπολογία  135 

Rina Ronja Kari, Paloma López Bermejo, Tania González Peñas, João Pimenta Lopes 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 3 – στοιχείο γ 

1071/2009 

Άρθρο 5 – στοιχείο δ 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

δ) να διαχειρίζεται τις μεταφορές 

που εκτελούνται με τα οχήματα που 

αναφέρονται στο στοιχείο β) με τον 

κατάλληλο τεχνικό εξοπλισμό από το εν 

λόγω κράτος μέλος·»· 

δ) να διαθέτει κέντρο εκμετάλλευσης 

στο εν λόγω κράτος μέλος με επαρκή 

χώρο στάθμευσης για τακτική χρήση από 
τα οχήματα που αναφέρονται στο στοιχείο 

β) και τον κατάλληλο τεχνικό 

εξοπλισμό·»· 

Or. en 

 

Τροπολογία  136 

Siôn Simon, Ole Christensen, Evelyn Regner, Rory Palmer, Guillaume Balas, Alex 

Mayer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Michael Detjen, Elena Gentile 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 3 – στοιχείο δ 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1071/2009 

Άρθρο 5 – στοιχείο ε 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

ε) να κατέχει στοιχεία ενεργητικού 

και να απασχολεί προσωπικό ανάλογο 

προς τη δραστηριότητα της 

εγκατάστασης.»· 

ε) να κατέχει στοιχεία ενεργητικού 

και να απασχολεί προσωπικό ανάλογο 

προς τις δραστηριότητες της 

επιχείρησης.»· 

Or. en 

 

Τροπολογία  137 

Helga Stevens 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 3 – στοιχείο δ 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1071/2009 

Άρθρο 5 – στοιχείο ε 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

ε) να κατέχει στοιχεία ενεργητικού 

και να απασχολεί προσωπικό ανάλογο 

προς τη δραστηριότητα της 

εγκατάστασης.· 

ε) να διαθέτει τα αναγκαία μέσα για 

να ανταποκρίνεται στις προαναφερθείσες 

απαιτήσεις· 

Or. nl 

 

Τροπολογία  138 

Dominique Martin, Joëlle Mélin 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 3 – στοιχείο δ α (νέο) 

1071/2009 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 δ α) προστίθεται το ακόλουθο 

στοιχείο στ): 

 στ) να υπάρχει σαφής σχέση μεταξύ 

των μεταφορών που εκτελούνται με τη 

χρήση των οχημάτων που αναφέρονται 

στο στοιχείο β) και του κράτους μέλους 

εγκατάστασης. 

Or. fr 

 

Τροπολογία  139 

Dominique Martin, Joëlle Mélin 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 3 – στοιχείο δ β (νέο) 

1071/2009 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 δ β) Προστίθεται το ακόλουθο στοιχείο 

ζ): 

 ζ) Η επιχείρηση διαθέτει έναν 

αντιπρόσωπο σε κάθε κράτος μέλος όπου 

ασκεί τακτική δραστηριότητα, ο οποίος 



 

PE616.759v01-00 74/161 AM\1144073EL.docx 

EL 

δύναται να χορηγήσει πρόσβαση σε όποιο 

έγγραφο είναι απαραίτητο για να 

βεβαιωθεί η συμμόρφωση με τις 

προϋποθέσεις που προβλέπονται στον 

παρόντα κανονισμό. 

Or. fr 

 

Τροπολογία  140 

Claude Rolin 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 3 – στοιχείο δ α (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 δ α) προστίθεται το ακόλουθο 

στοιχείο στ): 

 στ) να διαθέτει κέντρο εκμετάλλευσης, 

στο δεδομένο κράτος μέλος, με τον 

αναγκαίο εξοπλισμό, και συγκεκριμένα 

επαρκή αριθμό θέσεων στάθμευσης των 

οχημάτων της ώστε να μπορούν οι θέσεις 

αυτές να χρησιμοποιούνται τακτικά από 

τα οχήματά της. 

Or. fr 

 

Τροπολογία  141 

Rina Ronja Kari, Paloma López Bermejo, João Pimenta Lopes 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 3 – στοιχείο δ α (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 δ α) προστίθεται το ακόλουθο στοιχείο 

στ): 

 στ) να πραγματοποιεί σημαντικό 

μέρος των μεταφορών στο κράτος μέλος 

εγκατάστασης με τη χρήση των 

οχημάτων που αναφέρονται στο στοιχείο 

β)· 
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Or. en 

 

Τροπολογία  142 

Karima Delli, Terry Reintke 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 3 – στοιχείο δ α (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 δ α) προστίθεται το ακόλουθο στοιχείο 

στ): 

 στ) να διαθέτει κέντρο εκμετάλλευσης, 

στο εν λόγω κράτος μέλος με τον 

αναγκαίο εξοπλισμό, και ιδίως επαρκή 

αριθμό θέσεων στάθμευσης οχημάτων 

για τακτική χρήση από τα οχήματα που 

αναφέρονται στο στοιχείο β). 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Η παρούσα τροπολογία που προτείνεται από την ευρωπαϊκή ομοσπονδία εργαζομένων στον 

τομέα των μεταφορών προέρχεται από την αρχική πρόταση κανονισμού της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής για την πρόσβαση στο επάγγελμα (COM(2007) 263 τελικό/2). 

 

Τροπολογία  143 

Siôn Simon, Ole Christensen, Evelyn Regner, Rory Palmer, Guillaume Balas, Alex 

Mayer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Michael Detjen, Elena Gentile 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 3 – στοιχείο δ α (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 δ α) προστίθεται το ακόλουθο στοιχείο 

στ): 

 στ) να υπάρχει σαφής σχέση μεταξύ 

των μεταφορών που εκτελούνται με τη 

χρήση των οχημάτων που αναφέρονται 

στο στοιχείο β) και του κράτους μέλους 



 

PE616.759v01-00 76/161 AM\1144073EL.docx 

EL 

εγκατάστασης. 

Or. en 

 

Τροπολογία  144 

Emilian Pavel, Claudia Țapardel 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 3 – στοιχείο δ α (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 δ α) Προστίθεται το ακόλουθο στοιχείο 

στ): 

 στ) να χρεώνει άμεσα τους 

δικαιούχους των υπηρεσιών που παρέχει 

ή, σε περίπτωση θυγατρικού συστήματος, 

η τιμολόγηση πρέπει να γίνεται κατά 

τρόπο αναλογικό από τη μητρική 

εταιρεία· 

Or. en 

 

Τροπολογία  145 

Helga Stevens 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 3 α (νέο) 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1071/2009 

Άρθρο 5 – παράγραφος 2 (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (3α) προστίθεται η ακόλουθη 

παράγραφος 2: 

 «Ο καθορισμός του πραγματικού και 

σταθερού τόπου εγκατάστασης μιας 

επιχείρησης αποτελεί πάντα ατομικό και 

ολοκληρωμένο καθορισμό, κατά τον 

οποίο λαμβάνονται υπόψη όλα τα σχετικά 

στοιχεία.» 

Or. nl 
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Τροπολογία  146 

Kosma Złotowski, Czesław Hoc, Zdzisław Krasnodębski 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 4 – στοιχείο α – σημείο iii 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1071/2009 

Άρθρο 6 – παράγραφος 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

xi) την απόσπαση εργαζομένων· διαγράφεται 

Or. en 

 

Τροπολογία  147 

Danuta Jazłowiecka, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Marek Plura, Krzysztof Hetman 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 4 – στοιχείο α – σημείο iii 

Κανονισμός 1071/2009 

Άρθρο 6 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

xi) την απόσπαση εργαζομένων· xi) κοινωνική και εργατική 

νομοθεσία· 

Or. pl 

Αιτιολόγηση 

Εξακολουθεί να υπάρχει έλλειψη σαφήνειας όσον αφορά τον τρόπο εφαρμογής του κανόνα 

απόσπασης στις διεθνείς μεταφορές, γι 'αυτό δεν μπορεί να συσχετιστεί το «καλό όνομα» μίας 

εταιρείας με την τήρηση αυτών των κανόνων. Η παραβίαση τους μπορεί να μην είναι σκόπιμη, 

αλλά να οφείλεται στην έλλειψη νομικής σαφήνειας. 

 

Τροπολογία  148 

Karima Delli, Terry Reintke 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 4 – στοιχείο α – σημείο iii (νέο) 
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Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1071/2009 

Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – εδάφιο 3 – σημείο xi α (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 xi α) ενδομεταφορές 

Or. en 

 

Τροπολογία  149 

Helga Stevens 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 4 – στοιχείο α – σημείο iii (νέο) 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1071/2009 

Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – στοιχείο β – σημείο xi α (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 xi α ενδομεταφορές 

Or. nl 

 

Τροπολογία  150 

Rina Ronja Kari, Paloma López Bermejo, Tania González Peñas, João Pimenta Lopes 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 4 – στοιχείο α – σημείο iii (νέο) 

1071/2009 

Άρθρο 6 – παράγραφος 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 xii α) ενδομεταφορές 

Or. en 

 

Τροπολογία  151 

Rosa D'Amato, Daniela Aiuto, Laura Agea, Tiziana Beghin 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 4 – στοιχείο α – σημείο iii (νέο) 
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Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1071/2009 

Άρθρο 6 – στοιχείο β – σημείο xii α (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 xii α) τις ενδομεταφορές· 

Or. it 

 

Τροπολογία  152 

Siôn Simon, Ole Christensen, Evelyn Regner, Rory Palmer, Guillaume Balas, Alex 

Mayer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Michael Detjen, Elena Gentile 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 4 – στοιχείο α – σημείο iii (νέο) 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1071/2009 

Άρθρο 6 – στοιχείο β – σημείο iii α (νέo) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 xii α) ενδομεταφορές 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα των οδικών μεταφορών και οι οποίες 

διαπιστώνεται ότι παραβιάζουν τους κανόνες περί απόσπασης εργαζομένων πρέπει να 

υφίστανται κυρώσεις για τα εχέγγυα αξιοπιστίας της εταιρείας και την πιθανή απώλεια της 

κοινοτικής άδειας. 

 

Τροπολογία  153 

Dominique Martin, Joëlle Mélin 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 4 – στοιχείο α – σημείο iii (νέο) 

1071/2009 

Άρθρο 6 – σημείο xiii 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 xii α) ενδομεταφορές 

Or. fr 
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Τροπολογία  154 

Robert Rochefort 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 4 – στοιχείο α – σημείο iii (νέο) 

1071/2009/EK 

Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – εδάφιο 3 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 xii α) ενδομεταφορές· 

Or. fr 

 

Τροπολογία  155 

Claude Rolin 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 4 – στοιχείο α – σημείο iii (νέο) 

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1071/2009 

Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – εδάφιο 3 – σημείο xii α 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 xii α) ενδομεταφορές. 

Or. fr 

 

Τροπολογία  156 

Karima Delli, Terry Reintke 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 4 – στοιχείο β 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1071/2009 

Άρθρο 6 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Για τους σκοπούς της παραγράφου 1 τρίτο 

εδάφιο στοιχείο β), σε περίπτωση που ο 

διαχειριστής μεταφορών ή η επιχείρηση 

μεταφορών έχει, σε ένα ή περισσότερα 

Για τους σκοπούς της παραγράφου 1 τρίτο 

εδάφιο στοιχείο β), σε περίπτωση που ο 

διαχειριστής μεταφορών ή η επιχείρηση 

μεταφορών έχει, σε ένα ή περισσότερα 
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κράτη μέλη, καταδικαστεί για σοβαρό 

ποινικό αδίκημα ή του/της έχει επιβληθεί 

κύρωση για μια από τις σοβαρότατες 

παραβάσεις των κανόνων της Ένωσης που 

παρατίθενται στο παράρτημα ΙV, η 

αρμόδια αρχή του κράτους μέλους 

εγκατάστασης κινεί και ολοκληρώνει με 

τον κατάλληλο τρόπο και σε εύθετο χρόνο 

διοικητική διαδικασία, η οποία 

περιλαμβάνει, κατά περίπτωση, επιτόπια 

επιθεώρηση των χώρων της εν λόγω 

επιχείρησης. 

κράτη μέλη, καταδικαστεί για ποινικό 

αδίκημα ή του/της έχει επιβληθεί κύρωση 

για μια από τις παραβάσεις των κανόνων 

της Ένωσης που παρατίθενται στο 

παράρτημα ΙV, η αρμόδια αρχή του 

κράτους μέλους εγκατάστασης κινεί και 

ολοκληρώνει με τον κατάλληλο τρόπο και 

σε εύθετο χρόνο διοικητική διαδικασία, η 

οποία περιλαμβάνει, κατά περίπτωση, 

επιτόπια επιθεώρηση των χώρων της εν 

λόγω επιχείρησης. 

Or. en 

 

Τροπολογία  157 

Kosma Złotowski, Czesław Hoc, Richard Sulík, Zdzisław Krasnodębski 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 4 – στοιχείο γ 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1071/2009 

Άρθρο 6 – παράγραφος 2 α 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

β) καθορίζει το επίπεδο σοβαρότητας 

των παραβάσεων ανάλογα με τις 

πιθανότητές τους να δημιουργήσουν 

κινδύνους θανάτου ή σοβαρού 

τραυματισμού και να προκαλέσουν 

στρέβλωση του ανταγωνισμού στην 

αγορά των οδικών μεταφορών, και μέσω 

της υπονόμευσης των εργασιακών 

συνθηκών των εργαζομένων στον κλάδο 

των μεταφορών· 

β) προσδιορίζει το επίπεδο 

σοβαρότητας των παραβάσεων ανάλογα με 

το κατά πόσον θα μπορούσαν να 

προκαλέσουν κίνδυνο θανάτου ή σοβαρού 

τραυματισμού· 

Or. en 

 

Τροπολογία  158 

Jeroen Lenaers 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 4 – στοιχείο γ 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1071/2009 

Άρθρο 6 – παράγραφος 2 α – στοιχείο β 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

β) καθορίζει το επίπεδο σοβαρότητας 

των παραβάσεων ανάλογα με τις 

πιθανότητές τους να δημιουργήσουν 

κινδύνους θανάτου ή σοβαρού 

τραυματισμού και να προκαλέσουν 

στρέβλωση του ανταγωνισμού στην αγορά 

των οδικών μεταφορών, και μέσω της 

υπονόμευσης των εργασιακών συνθηκών 

των εργαζομένων στον κλάδο των 

μεταφορών· 

β) καθορίζει το επίπεδο σοβαρότητας 

των παραβάσεων ανάλογα με τις 

πιθανότητές τους να δημιουργήσουν 

κινδύνους θανάτου ή σοβαρού 

τραυματισμού και να προκαλέσουν 

στρέβλωση του ανταγωνισμού στην αγορά 

των οδικών μεταφορών, και μέσω της 

υπονόμευσης των εργασιακών συνθηκών 

των εργαζομένων στον κλάδο των 

μεταφορών, καθώς και ως προς τη μη 

συμμόρφωση προς την εφαρμοστέα 

εργατική νομοθεσία της Ένωσης ή την 

πλημμελή εφαρμογή της· 

Or. nl 

 

Τροπολογία  159 

Danuta Jazłowiecka, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Marek Plura, Krzysztof Hetman 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 4 – στοιχείο γ 

Κανονισμός 1071/2009 

Άρθρο 6 – παράγραφος 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

β) καθορίζει το επίπεδο σοβαρότητας 

των παραβάσεων ανάλογα με τις 

πιθανότητές τους να δημιουργήσουν 

κινδύνους θανάτου ή σοβαρού 

τραυματισμού και να προκαλέσουν 

στρέβλωση του ανταγωνισμού στην 

αγορά των οδικών μεταφορών, και μέσω 

της υπονόμευσης των εργασιακών 

συνθηκών των εργαζομένων στον κλάδο 

των μεταφορών· 

β) καθορίζει το επίπεδο σοβαρότητας 

των παραβάσεων ανάλογα με τις 

πιθανότητές τους να δημιουργήσουν 

κινδύνους θανάτου ή σοβαρού 

τραυματισμού και κίνδυνο για την υγεία 

και την ασφάλεια των εργαζομένων λόγω 

μη συμμόρφωσης με το εργατικό δίκαιο· 

Or. pl 

Αιτιολόγηση 

Δεν πρέπει οι κίνδυνοι για την υγεία να τεθούν στο ίδιο επίπεδο με τον κίνδυνο στρέβλωσης της 

αγοράς. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στους πιο απειλητικούς κινδύνους, συνεπώς στον 
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κίνδυνο για την υγεία και την ασφάλεια του εργαζομένου. 

 

Τροπολογία  160 

Helga Stevens 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 4 – στοιχείο γ 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1071/2009 

Άρθρο 6 – παράγραφος 2 α – στοιχείο β 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

β) καθορίζει το επίπεδο σοβαρότητας 

των παραβάσεων ανάλογα με τις 

πιθανότητές τους να δημιουργήσουν 

κινδύνους θανάτου ή σοβαρού 

τραυματισμού και να προκαλέσουν 

στρέβλωση του ανταγωνισμού στην αγορά 

των οδικών μεταφορών, και μέσω της 

υπονόμευσης των εργασιακών συνθηκών 

των εργαζομένων στον κλάδο των 

μεταφορών· 

β) καθορίζει το επίπεδο σοβαρότητας 

των παραβάσεων ανάλογα με τις 

πιθανότητές τους να δημιουργήσουν 

κινδύνους θανάτου ή σοβαρού 

τραυματισμού και να προκαλέσουν 

στρέβλωση του ανταγωνισμού στην αγορά 

των οδικών μεταφορών, και μέσω της 

αποφυγής των διατάξεων της 

εφαρμοστέας εργατικής και κοινωνικής 

νομοθεσίας· 

Or. nl 

 

Τροπολογία  161 

Kosma Złotowski, Czesław Hoc, Richard Sulík, Zdzisław Krasnodębski 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 5 – στοιχείο α 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1071/2009 

Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

α) στην παράγραφο 1, το πρώτο 

εδάφιο αντικαθίσταται από το ακόλουθο 

κείμενο: 

διαγράφεται 

«  

Για να πληροί την απαίτηση του 

άρθρου 3 παράγραφος 1 στοιχείο γ), μια 

επιχείρηση οφείλει να είναι ανά πάσα 

στιγμή σε θέση να αντιμετωπίζει τις 

οικονομικές υποχρεώσεις της κατά τη 
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διάρκεια της ετήσιας λογιστικής χρήσης. 

Η επιχείρηση αποδεικνύει με βάση τους 

ετήσιους λογαριασμούς της, έπειτα από 

επικύρωσή τους από ελεγκτή ή από 

δεόντως διαπιστευμένο πρόσωπο, ότι, 

κάθε χρόνο, διαθέτει ίδια κεφάλαια τα 

οποία ανέρχονται συνολικά σε 

τουλάχιστον 9 000 EUR όταν 

χρησιμοποιείται μόνο ένα όχημα συν 

5 000 EUR για κάθε επιπλέον 

χρησιμοποιούμενο όχημα. Επιχειρήσεις 

που ασκούν το επάγγελμα του οδικού 

μεταφορέα εμπορευμάτων αποκλειστικά 

και μόνο με μηχανοκίνητα οχήματα των 

οποίων η επιτρεπόμενη μεικτή μάζα δεν 

υπερβαίνει τους 3,5 τόνους, ή με 

συνδυασμούς οχημάτων των οποίων η 

επιτρεπόμενη μεικτή μάζα δεν υπερβαίνει 

τους 3,5 τόνους, αποδεικνύουν, με βάση 

τους ετήσιους λογαριασμούς τους, έπειτα 

από επικύρωσή τους από ελεγκτή ή από 

δεόντως διαπιστευμένο πρόσωπο, ότι, 

κάθε χρόνο, διαθέτουν ίδια κεφάλαια τα 

οποία ανέρχονται συνολικά σε 

τουλάχιστον 1 800 EUR όταν 

χρησιμοποιείται μόνο ένα όχημα συν 900 

EUR για κάθε επιπλέον 

χρησιμοποιούμενο όχημα. 

»  

Or. en 

 

Τροπολογία  162 

Georgi Pirinski 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 5 – στοιχείο α 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1071/2009 

Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Για να πληροί την απαίτηση του άρθρου 3 

παράγραφος 1 στοιχείο γ), μια επιχείρηση 

οφείλει να είναι ανά πάσα στιγμή σε θέση 

να αντιμετωπίζει τις οικονομικές 

Για να πληροί την απαίτηση του άρθρου 3 

παράγραφος 1 στοιχείο γ), μια επιχείρηση 

οφείλει να είναι ανά πάσα στιγμή σε θέση 

να αντιμετωπίζει τις οικονομικές 



 

AM\1144073EL.docx 85/161 PE616.759v01-00 

 EL 

υποχρεώσεις της κατά τη διάρκεια της 

ετήσιας λογιστικής χρήσης. Η επιχείρηση 

αποδεικνύει με βάση τους ετήσιους 

λογαριασμούς της, έπειτα από επικύρωσή 

τους από ελεγκτή ή από δεόντως 

διαπιστευμένο πρόσωπο, ότι, κάθε χρόνο, 

διαθέτει ίδια κεφάλαια τα οποία 

ανέρχονται συνολικά σε τουλάχιστον 9 000 

EUR όταν χρησιμοποιείται μόνο ένα 

όχημα συν 5 000 EUR για κάθε επιπλέον 

χρησιμοποιούμενο όχημα. Επιχειρήσεις 

που ασκούν το επάγγελμα του οδικού 

μεταφορέα εμπορευμάτων αποκλειστικά 

και μόνο με μηχανοκίνητα οχήματα των 

οποίων η επιτρεπόμενη μεικτή μάζα δεν 

υπερβαίνει τους 3,5 τόνους, ή με 

συνδυασμούς οχημάτων των οποίων η 

επιτρεπόμενη μεικτή μάζα δεν υπερβαίνει 

τους 3,5 τόνους, αποδεικνύουν, με βάση 

τους ετήσιους λογαριασμούς τους, έπειτα 

από επικύρωσή τους από ελεγκτή ή από 

δεόντως διαπιστευμένο πρόσωπο, ότι, 

κάθε χρόνο, διαθέτουν ίδια κεφάλαια τα 

οποία ανέρχονται συνολικά σε 

τουλάχιστον 1 800 EUR όταν 

χρησιμοποιείται μόνο ένα όχημα συν 900 

EUR για κάθε επιπλέον 

χρησιμοποιούμενο όχημα. 

υποχρεώσεις της κατά τη διάρκεια της 

ετήσιας λογιστικής χρήσης. Η επιχείρηση 

αποδεικνύει με βάση τους ετήσιους 

λογαριασμούς της, έπειτα από επικύρωσή 

τους από ελεγκτή ή από δεόντως 

διαπιστευμένο πρόσωπο, ότι, κάθε χρόνο, 

διαθέτει ίδια κεφάλαια τα οποία 

ανέρχονται συνολικά σε τουλάχιστον 9 000 

EUR όταν χρησιμοποιείται μόνο ένα 

όχημα συν 5 000 EUR για κάθε επιπλέον 

χρησιμοποιούμενο όχημα με επιτρεπόμενη 

μεικτή μάζα που υπερβαίνει τους 3,5 

τόνους. 

Or. en 

 

Τροπολογία  163 

Siôn Simon, Ole Christensen, Evelyn Regner, Rory Palmer, Guillaume Balas, Alex 

Mayer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Michael Detjen 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 5 – στοιχείο α 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1071/2009 

Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Για να πληροί την απαίτηση του άρθρου 3 

παράγραφος 1 στοιχείο γ), μια επιχείρηση 

οφείλει να είναι ανά πάσα στιγμή σε θέση 

να αντιμετωπίζει τις οικονομικές 

υποχρεώσεις της κατά τη διάρκεια της 

Για να πληροί την απαίτηση του άρθρου 3 

παράγραφος 1 στοιχείο γ), μια επιχείρηση 

οφείλει να είναι ανά πάσα στιγμή σε θέση 

να αντιμετωπίζει τις οικονομικές 

υποχρεώσεις της κατά τη διάρκεια της 
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ετήσιας λογιστικής χρήσης. Η επιχείρηση 

αποδεικνύει με βάση τους ετήσιους 

λογαριασμούς της, έπειτα από επικύρωσή 

τους από ελεγκτή ή από δεόντως 

διαπιστευμένο πρόσωπο, ότι, κάθε χρόνο, 

διαθέτει ίδια κεφάλαια τα οποία 

ανέρχονται συνολικά σε τουλάχιστον 9 000 

EUR όταν χρησιμοποιείται μόνο ένα 

όχημα συν 5 000 EUR για κάθε επιπλέον 

χρησιμοποιούμενο όχημα. Επιχειρήσεις 

που ασκούν το επάγγελμα του οδικού 

μεταφορέα εμπορευμάτων αποκλειστικά 

και μόνο με μηχανοκίνητα οχήματα των 

οποίων η επιτρεπόμενη μεικτή μάζα δεν 

υπερβαίνει τους 3,5 τόνους, ή με 

συνδυασμούς οχημάτων των οποίων η 

επιτρεπόμενη μεικτή μάζα δεν υπερβαίνει 

τους 3,5 τόνους, αποδεικνύουν, με βάση 

τους ετήσιους λογαριασμούς τους, έπειτα 

από επικύρωσή τους από ελεγκτή ή από 

δεόντως διαπιστευμένο πρόσωπο, ότι, κάθε 

χρόνο, διαθέτουν ίδια κεφάλαια τα οποία 

ανέρχονται συνολικά σε τουλάχιστον 1 800 

EUR όταν χρησιμοποιείται μόνο ένα 

όχημα συν 900 EUR για κάθε επιπλέον 

χρησιμοποιούμενο όχημα. 

ετήσιας λογιστικής χρήσης. Η επιχείρηση 

αποδεικνύει με βάση τους ετήσιους 

λογαριασμούς της, έπειτα από επικύρωσή 

τους από ελεγκτή ή από δεόντως 

διαπιστευμένο πρόσωπο, ότι, κάθε χρόνο, 

διαθέτει ίδια κεφάλαια τα οποία 

ανέρχονται συνολικά σε τουλάχιστον 9 000 

EUR όταν χρησιμοποιείται μόνο ένα 

όχημα συν 5 000 EUR για κάθε επιπλέον 

χρησιμοποιούμενο όχημα. Επιχειρήσεις 

που ασκούν το επάγγελμα του οδικού 

μεταφορέα εμπορευμάτων αποκλειστικά 

και μόνο με μηχανοκίνητα οχήματα των 

οποίων η επιτρεπόμενη μεικτή μάζα δεν 

υπερβαίνει τους 3,5 τόνους, ή με 

συνδυασμούς οχημάτων των οποίων η 

επιτρεπόμενη μεικτή μάζα δεν υπερβαίνει 

τους 3,5 τόνους, αποδεικνύουν, με βάση 

τους ετήσιους λογαριασμούς τους, έπειτα 

από επικύρωσή τους από ελεγκτή ή από 

δεόντως διαπιστευμένο πρόσωπο, ότι, κάθε 

χρόνο, διαθέτουν ίδια κεφάλαια τα οποία 

ανέρχονται συνολικά σε τουλάχιστον 1 800 

EUR όταν χρησιμοποιείται μόνο ένα 

όχημα συν 900 EUR για κάθε επιπλέον 

χρησιμοποιούμενο όχημα. Επιπλέον, ο 

επιχειρήσεις αποδεικνύουν ότι έχουν στη 

διάθεσή τους ένα ποσό ανάλογο προς τον 

μισθό ενός μήνα ανά μετακινούμενο 

εργαζόμενο στο επίπεδο της χώρας στην 

οποία εκτελούν συνήθως τις 

δραστηριότητές τους· 

Or. en 

 

Τροπολογία  164 

Karima Delli, Terry Reintke 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 5 – στοιχείο α 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1071/2009 

Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Για να πληροί την απαίτηση του άρθρου 3 Για να πληροί την απαίτηση του άρθρου 3 
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παράγραφος 1 στοιχείο γ), μια επιχείρηση 

οφείλει να είναι ανά πάσα στιγμή σε θέση 

να αντιμετωπίζει τις οικονομικές 

υποχρεώσεις της κατά τη διάρκεια της 

ετήσιας λογιστικής χρήσης. Η επιχείρηση 

αποδεικνύει με βάση τους ετήσιους 

λογαριασμούς της, έπειτα από επικύρωσή 

τους από ελεγκτή ή από δεόντως 

διαπιστευμένο πρόσωπο, ότι, κάθε χρόνο, 

διαθέτει ίδια κεφάλαια τα οποία 

ανέρχονται συνολικά σε τουλάχιστον 9 000 

EUR όταν χρησιμοποιείται μόνο ένα 

όχημα συν 5 000 EUR για κάθε επιπλέον 

χρησιμοποιούμενο όχημα. Επιχειρήσεις 

που ασκούν το επάγγελμα του οδικού 

μεταφορέα εμπορευμάτων αποκλειστικά 

και μόνο με μηχανοκίνητα οχήματα των 

οποίων η επιτρεπόμενη μεικτή μάζα δεν 

υπερβαίνει τους 3,5 τόνους, ή με 

συνδυασμούς οχημάτων των οποίων η 

επιτρεπόμενη μεικτή μάζα δεν υπερβαίνει 

τους 3,5 τόνους, αποδεικνύουν, με βάση 

τους ετήσιους λογαριασμούς τους, έπειτα 

από επικύρωσή τους από ελεγκτή ή από 

δεόντως διαπιστευμένο πρόσωπο, ότι, κάθε 

χρόνο, διαθέτουν ίδια κεφάλαια τα οποία 

ανέρχονται συνολικά σε τουλάχιστον 1 800 

EUR όταν χρησιμοποιείται μόνο ένα 

όχημα συν 900 EUR για κάθε επιπλέον 

χρησιμοποιούμενο όχημα. 

παράγραφος 1 στοιχείο γ), μια επιχείρηση 

οφείλει να είναι ανά πάσα στιγμή σε θέση 

να αντιμετωπίζει τις οικονομικές 

υποχρεώσεις της κατά τη διάρκεια της 

ετήσιας λογιστικής χρήσης. Η επιχείρηση 

αποδεικνύει με βάση τους ετήσιους 

λογαριασμούς της, έπειτα από επικύρωσή 

τους από ελεγκτή ή από δεόντως 

διαπιστευμένο πρόσωπο, ότι, κάθε χρόνο: 

 α) διαθέτει ίδια κεφάλαια τα οποία 

ανέρχονται συνολικά σε τουλάχιστον 9 000 

EUR όταν χρησιμοποιείται μόνο ένα 

όχημα συν 5 000 EUR για κάθε επιπλέον 

χρησιμοποιούμενο όχημα· και 

 β) ποσό μισθού δύο μηνών ανά 

απασχολούμενο μετακινούμενο 

εργαζόμενο, στο επίπεδο του κράτους 

μέλους στο οποίο ή από το οποίο εκτελεί 

συνήθως τις δραστηριότητές του. 

 Επιχειρήσεις που ασκούν το επάγγελμα 

του οδικού μεταφορέα εμπορευμάτων 

αποκλειστικά και μόνο με μηχανοκίνητα 

οχήματα των οποίων η επιτρεπόμενη 

μεικτή μάζα δεν υπερβαίνει τους 3,5 

τόνους, ή με συνδυασμούς οχημάτων των 

οποίων η επιτρεπόμενη μεικτή μάζα δεν 

υπερβαίνει τους 3,5 τόνους, αποδεικνύουν, 
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με βάση τους ετήσιους λογαριασμούς τους, 

έπειτα από επικύρωσή τους από ελεγκτή ή 

από δεόντως διαπιστευμένο πρόσωπο, ότι, 

κάθε χρόνο, διαθέτουν ίδια κεφάλαια τα 

οποία ανέρχονται συνολικά σε 

τουλάχιστον 1 800 EUR όταν 

χρησιμοποιείται μόνο ένα όχημα συν 900 

EUR για κάθε επιπλέον χρησιμοποιούμενο 

όχημα. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Ο παρών κανονισμός πρέπει να καταστήσει υποχρεωτικό για τους φορείς να διαθέτουν ταμείο 

κοινωνικών εγγυήσεων ανάλογο προς τον αριθμό των οδηγών που έχουν προσληφθεί στο 

κράτος μέλος εγκατάστασης. Κατά αυτό τον τρόπο θα διασφαλιστεί ότι οι μεταφορείς είναι 

πάντοτε σε θέση να εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις τους όσον αφορά τους μισθούς και τις 

εισφορές κοινωνικής ασφάλισης και θα υπάρξει η δυνατότητα να τερματιστούν τρέχουσες 

πρακτικές όπου οι μεταφορείς δηλώνουν ότι έχουν κηρυχθεί σε πτώχευση και κλείνουν 

θυγατρικές ενώ οφείλουν μη καταβεβλημένους μισθούς σε οδηγούς και εισφορές κοινωνικής 

ασφάλισης σε κράτη μέλη. 

 

Τροπολογία  165 

Jeroen Lenaers 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 5 – στοιχείο α 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1071/2009 

Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Για να πληροί την απαίτηση του άρθρου 3 

παράγραφος 1 στοιχείο γ), μια επιχείρηση 

οφείλει να είναι ανά πάσα στιγμή σε θέση 

να αντιμετωπίζει τις οικονομικές 

υποχρεώσεις της κατά τη διάρκεια της 

ετήσιας λογιστικής χρήσης. Η επιχείρηση 

αποδεικνύει με βάση τους ετήσιους 

λογαριασμούς της, έπειτα από επικύρωσή 

τους από ελεγκτή ή από δεόντως 

διαπιστευμένο πρόσωπο, ότι, κάθε χρόνο, 

διαθέτει ίδια κεφάλαια τα οποία 

ανέρχονται συνολικά σε τουλάχιστον 9 000 

EUR όταν χρησιμοποιείται μόνο ένα 

Για να πληροί την απαίτηση του άρθρου 3 

παράγραφος 1 στοιχείο γ), μια επιχείρηση 

οφείλει να είναι ανά πάσα στιγμή σε θέση 

να αντιμετωπίζει τις οικονομικές 

υποχρεώσεις της κατά τη διάρκεια της 

ετήσιας λογιστικής χρήσης. Η επιχείρηση 

αποδεικνύει με βάση τους ετήσιους 

λογαριασμούς της, έπειτα από επικύρωσή 

τους από ελεγκτή ή από δεόντως 

διαπιστευμένο πρόσωπο, ότι, κάθε χρόνο, 

διαθέτει ίδια κεφάλαια τα οποία 

ανέρχονται συνολικά σε τουλάχιστον 9 000 

EUR όταν χρησιμοποιείται μόνο ένα 
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όχημα συν 5 000 EUR για κάθε επιπλέον 

χρησιμοποιούμενο όχημα. Επιχειρήσεις 

που ασκούν το επάγγελμα του οδικού 

μεταφορέα εμπορευμάτων αποκλειστικά 

και μόνο με μηχανοκίνητα οχήματα των 

οποίων η επιτρεπόμενη μεικτή μάζα δεν 

υπερβαίνει τους 3,5 τόνους, ή με 

συνδυασμούς οχημάτων των οποίων η 

επιτρεπόμενη μεικτή μάζα δεν υπερβαίνει 

τους 3,5 τόνους, αποδεικνύουν, με βάση 

τους ετήσιους λογαριασμούς τους, έπειτα 

από επικύρωσή τους από ελεγκτή ή από 

δεόντως διαπιστευμένο πρόσωπο, ότι, κάθε 

χρόνο, διαθέτουν ίδια κεφάλαια τα οποία 

ανέρχονται συνολικά σε τουλάχιστον 1 800 

EUR όταν χρησιμοποιείται μόνο ένα 

όχημα συν 900 EUR για κάθε επιπλέον 

χρησιμοποιούμενο όχημα.· 

όχημα συν 5 000 EUR για κάθε επιπλέον 

χρησιμοποιούμενο όχημα άνω των 3,5 

τόνων ή 1 000 EUR για κάθε επιπλέον 

όχημα η επιτρεπόμενη μεικτή μάζα του 

οποίου δεν υπερβαίνει τους 3,5 τόνους. 

Επιχειρήσεις που ασκούν το επάγγελμα 

του οδικού μεταφορέα εμπορευμάτων 

αποκλειστικά και μόνο με μηχανοκίνητα 

οχήματα των οποίων η επιτρεπόμενη 

μεικτή μάζα δεν υπερβαίνει τους 3,5 

τόνους, ή με συνδυασμούς οχημάτων των 

οποίων η επιτρεπόμενη μεικτή μάζα δεν 

υπερβαίνει τους 3,5 τόνους, αποδεικνύουν, 

με βάση τους ετήσιους λογαριασμούς τους, 

έπειτα από επικύρωσή τους από ελεγκτή ή 

από δεόντως διαπιστευμένο πρόσωπο, ότι, 

κάθε χρόνο, διαθέτουν ίδια κεφάλαια τα 

οποία ανέρχονται συνολικά σε 

τουλάχιστον 1 800 EUR όταν 

χρησιμοποιείται μόνο ένα όχημα συν 900 

EUR για κάθε επιπλέον χρησιμοποιούμενο 

όχημα.· 

Or. nl 

 

Τροπολογία  166 

Ádám Kósa, Csaba Sógor, Andor Deli 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 5 – στοιχείο β 

Κανονισμός 1071/2009 EΚ 

Άρθρο 7 – παράγραφος 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Κατά παρέκκλιση από την 

παράγραφο 1, όταν δεν υπάρχουν 

επικυρωμένοι ετήσιοι λογαριασμοί, η 

αρμόδια αρχή μπορεί να δεχθεί ότι μια 

επιχείρηση δύναται να αποδείξει την 

οικονομική της επιφάνεια με βεβαίωση, 

όπως τραπεζική εγγύηση, έγγραφο που έχει 

εκδοθεί από χρηματοπιστωτικό ίδρυμα δια 

του οποίου πιστοποιείται η πρόσβαση της 

επιχείρησης σε χρηματοδότηση, ή άλλο 

δεσμευτικό έγγραφο το οποίο αποδεικνύει 

ότι η επιχείρηση έχει στη διάθεσή της τα 

2. Κατά παρέκκλιση από την 

παράγραφο 1, όταν δεν υπάρχουν 

επικυρωμένοι ετήσιοι λογαριασμοί, η 

αρμόδια αρχή μπορεί να δεχθεί ότι μια 

επιχείρηση δύναται να αποδείξει την 

οικονομική της επιφάνεια με βεβαίωση, 

όπως τραπεζική εγγύηση, ασφαλιστήριο 

συμβόλαιο, έγγραφο που έχει εκδοθεί από 

χρηματοπιστωτικό ίδρυμα δια του οποίου 

πιστοποιείται η πρόσβαση της επιχείρησης 

σε χρηματοδότηση, ή άλλο δεσμευτικό 

έγγραφο το οποίο αποδεικνύει ότι η 
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ποσά που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο 

της παραγράφου 1. 

επιχείρηση έχει στη διάθεσή της τα ποσά 

που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο της 

παραγράφου 1. 

Or. hu 

Τροπολογία  167 

Siôn Simon, Ole Christensen, Evelyn Regner, Rory Palmer, Guillaume Balas, Alex 

Mayer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Michael Detjen 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 6 α (νέο) 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1071/2009 

Άρθρο 8 – παράγραφος 5 

 

Ισχύον κείμενο Τροπολογία 

 (6α) στο άρθρο 8, η παράγραφος 5 

τροποποιείται ως εξής: 

Τα κράτη μέλη μπορούν να προωθήσουν 

την περιοδική εκπαίδευση για θέματα που 

αναφέρονται στο παράρτημα Ι ανά 

δεκαετία, προκειμένου να διασφαλίσουν 

ότι οι διαχειριστές μεταφορών γνωρίζουν 

τις εξελίξεις στον τομέα. 

«Τα κράτη μέλη μπορούν να προωθήσουν 

την περιοδική εκπαίδευση για θέματα που 

αναφέρονται στο παράρτημα Ι ανά τριετία, 

προκειμένου να διασφαλίσουν ότι το 

άτομο ή τα άτομα που αναφέρονται στο 

άρθρο 8 παράγραφος 1 γνωρίζουν σε 

επαρκή βαθμό τις εξελίξεις στον τομέα. 

 » 

Or. en 

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/ALL/?uri=celex%3A32009R1071) 

 

Τροπολογία  168 

Siôn Simon, Ole Christensen, Evelyn Regner, Rory Palmer, Guillaume Balas, Alex 

Mayer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Michael Detjen 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 8 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(8) στο άρθρο 12 παράγραφος 2, το 

δεύτερο εδάφιο απαλείφεται· 

(8) στο άρθρο 12 παράγραφος 2, το 

δεύτερο εδάφιο αντικαθίσταται από το 

ακόλουθο κείμενο: 
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 «Τα κράτη μέλη διενεργούν ελέγχους 

τουλάχιστον ανά τριετία προκειμένου να 

διαπιστώνουν εάν οι εν λόγω επιχειρήσεις 

πληρούν τις απαιτήσεις του άρθρου 3» 

Or. en 

 

Τροπολογία  169 

Karima Delli 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 8 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1071/2009 

Άρθρο 12 – παράγραφος 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(8) στο άρθρο 12 παράγραφος 2, το 

δεύτερο εδάφιο απαλείφεται· 

(8) στο άρθρο 12, η παράγραφος 2 

αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: 

 «Τα κράτη μέλη διενεργούν ελέγχους 

τουλάχιστον ανά τριετία προκειμένου να 

διαπιστώνουν εάν οι εν λόγω επιχειρήσεις 

πληρούν τις απαιτήσεις του άρθρου 3.» 

Or. en 

 

Τροπολογία  170 

Karima Delli, Terry Reintke 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 8 α (νέο) 

1071/2009/ΕΚ 

Άρθρο 12 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (8α) Τα κράτη μέλη διενεργούν 

ελέγχους τουλάχιστον ανά τριετία 

προκειμένου να διαπιστώνουν εάν οι εν 

λόγω επιχειρήσεις πληρούν τις απαιτήσεις 

του άρθρου 3. 

Or. en 
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Τροπολογία  171 

Rina Ronja Kari, Paloma López Bermejo, Tania González Peñas, João Pimenta Lopes 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 8 α (νέο) 

1071/2009 

Άρθρο 12 – παράγραφος 2 

 

Ισχύον κείμενο Τροπολογία 

 (8α) στο άρθρο 12 παράγραφος 2, το 

πρώτο εδάφιο τροποποιείται ως εξής:  

2. Μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2014 τα 

κράτη μέλη διενεργούν ελέγχους 

τουλάχιστον ανά πενταετία προκειμένου 

να διαπιστώνουν εάν οι εν λόγω 

επιχειρήσεις πληρούν τις απαιτήσεις του 

άρθρου 3. 

«2. Τα κράτη μέλη διενεργούν 

ελέγχους τουλάχιστον ανά διετία 

προκειμένου να διαπιστώνουν εάν οι εν 

λόγω επιχειρήσεις πληρούν τις απαιτήσεις 

του άρθρου 3. 

 » 

Or. en 

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32009R1071&from=EL) 

 

Τροπολογία  172 

Claude Rolin 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 11 – στοιχείο -α (νέο) 

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1071/2009 

Άρθρο 16 – παράγραφος 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 -α) η παράγραφος 1 τροποποιείται ως 

εξής: 

 1. Για την εφαρμογή του παρόντος 

κανονισμού, και ιδίως των άρθρων 11 

έως 14 και του άρθρου 26, κάθε κράτος 

μέλος τηρεί εθνικό ηλεκτρονικό μητρώο 

των επιχειρήσεων οδικών μεταφορών 

στις οποίες έχει χορηγηθεί άδεια άσκησης 

επαγγέλματος οδικού μεταφορέα από 

αρμόδια αρχή την οποία έχει καθορίσει 
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το κράτος μέλος. Η επεξεργασία των 

δεδομένων του μητρώου 

πραγματοποιείται υπό τον έλεγχο της 

καθορισθείσας δημόσιας αρχής. Στα 

δεδομένα που περιέχονται στο εθνικό 

ηλεκτρονικό μητρώο έχουν πρόσβαση σε 

πραγματικό χρόνο όλες οι αρμόδιες αρχές 

του εν λόγω κράτους μέλους. 

Or. fr 

 

Τροπολογία  173 

Karima Delli, Terry Reintke 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 11 – στοιχείο α (νέο) 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1071/2009 

Άρθρο 16 – παράγραφος 1 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 -α) προστίθεται η ακόλουθη 

παράγραφος: 

 «1α. Για τους σκοπούς της ενίσχυσης 

της αποτελεσματικότητας της 

διασυνοριακής επιβολής και των 

στοχευμένων ελέγχων, τα δεδομένα που 

περιέχονται στα εθνικά ηλεκτρονικά 

μητρώα είναι προσβάσιμα σε πραγματικό 

χρόνο από όλες τις αρμόδιες αρχές 

επιθεώρησης όλων των κρατών μελών. 

 Η Ευρωπαϊκή Αρχή Εργασίας θα 

ευθύνεται για την παρακολούθηση και 

την πρόσβαση στα δεδομένα που 

περιέχονται στα εθνικά ηλεκτρονικά 

μητρώα. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Η πρόσβαση στα δεδομένα των εθνικών ηλεκτρονικών μητρώων σε πραγματικό χρόνο από τις 

αρμόδιες αρχές επιθεώρησης αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για τη βελτίωση της επιβολής. Η 

κατάρτιση ενός μαύρου καταλόγου, όπως στον τομέα των αερομεταφορών, θα συνέβαλε στην 
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παρεμπόδιση των εταιρειών που δεν συμμορφώνονται με τη συγκεκριμένη νομοθεσία από το να 

δραστηριοποιούνται στον τομέα των διεθνών μεταφορών. Αυτά τα στοιχεία θα πρέπει να 

εμπίπτουν στην Ευρωπαϊκή Αρχή Εργασίας, η οποία προβλέπεται να έχει συσταθεί μέχρι το 

τέλος του 2018, όπως αναφέρει ο κ. Junker στην ομιλία του για την κατάσταση της Ένωσης το 

2017. 

 

Τροπολογία  174 

Rina Ronja Kari, Paloma López Bermejo, Tania González Peñas, João Pimenta Lopes 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 11 – στοιχείο α – σημείο i – εισαγωγικό μέρος 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

i) προστίθενται τα ακόλουθα στοιχεία 

ζ), η), θ) και ι): 

i) προστίθενται τα ακόλουθα στοιχεία 

ζ), η), θ), ι) και ι α): 

Or. en 

 

Τροπολογία  175 

Verónica Lope Fontagné 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 11 – στοιχείο α – σημείο i – εισαγωγικό μέρος 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

i) προστίθενται τα ακόλουθα στοιχεία 

ζ), η), θ) και ι): 

i) προστίθενται τα στοιχεία ζ) και η): 

Or. es 

 

Τροπολογία  176 

Karima Delli, Terry Reintke 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 11 – στοιχείο α – σημείο i 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1071/2009 

Άρθρο 16 – παράγραφος 2 – στοιχείο ζ α (νέο) 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 ζ α) Τα ακόλουθα δεδομένα σχετικά με 

κάθε εργαζόμενο, συμπεριλαμβανομένου 

του μετακινούμενου προσωπικού: 

ονοματεπώνυμο, εθνικότητα, κράτος 

μέλος κατοικίας, κράτος μέλος στο οποίο 

έχει καταχωριστεί η σύμβαση 

απασχόλησης, κράτος μέλος στο οποίο 

καταβάλλονται οι εισφορές κοινωνικής 

ασφάλισης και αριθμός κοινωνικής ή 

εθνικής ασφάλισης· 

Or. en 

 

Τροπολογία  177 

Karima Delli, Terry Reintke 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 11 – στοιχείο α – σημείο i 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1071/2009/ΕΚ 

Άρθρο 16 – παράγραφος 2 – στοιχείο ζ β (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 ζ β) το σύνολο του ενεργητικού, του 

παθητικού, των μετοχών και του κύκλου 

εργασιών της τελευταίας διετίας· 

Or. en 

 

Τροπολογία  178 

Karima Delli, Terry Reintke 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 11 – στοιχείο α – σημείο i 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1071/2009 

Άρθρο 16 – παράγραφος 2 – στοιχείο ζ γ (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 ζ γ) την αποτίμηση επικινδυνότητας 
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της επιχείρησης σύμφωνα με το άρθρο 9 

της οδηγίας 2006/22/ΕΚ· 

Or. en 

 

Τροπολογία  179 

Siôn Simon, Ole Christensen, Evelyn Regner, Rory Palmer, Guillaume Balas, Alex 

Mayer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Michael Detjen 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 11 – στοιχείο α – σημείο i 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1071/2009 

Άρθρο 16 – παράγραφος 2 – στοιχείο η 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

η) τον αριθμό εργαζομένων· η) τον αριθμό εργαζομένων, το 

ονοματεπώνυμό τους, την εθνικότητά 

τους, τη χώρα κατοικίας τους, το κράτος 

μέλος στο οποίο καταβάλλονται οι 

εισφορές κοινωνικής ασφάλισης και τον 

αριθμό κοινωνικής ασφάλισής τους· 

Or. en 

 

Τροπολογία  180 

Danuta Jazłowiecka, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Marek Plura, Krzysztof Hetman 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 11 – στοιχείο α – σημείο i 

Κανονισμός 1071/2009 

Άρθρο 16 – παράγραφος 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

η) τον αριθμό εργαζομένων· η) ο αριθμός των εργαζομένων που 

απασχολούνται στην επιχείρηση κατά το 

τελευταίο ημερολογιακό έτος· 

Or. pl 

Αιτιολόγηση 

Η προσθήκη περιόδου αναφοράς βελτιώνει τη νομική σαφήνεια της διάταξης. 
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Τροπολογία  181 

Karima Delli 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 11 – στοιχείο α – σημείο i 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1071/2009 

Άρθρο 16 – παράγραφος 2 – στοιχείο η α (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 η a) τα ακόλουθα δεδομένα σχετικά με 

κάθε εργαζόμενο, συμπεριλαμβανομένου 

του μετακινούμενου προσωπικού: 

ονοματεπώνυμο, εθνικότητα, κράτος 

μέλος κατοικίας, κράτος μέλος στο οποίο 

έχει καταχωριστεί η σύμβαση 

απασχόλησης, κράτος μέλος στο οποίο 

καταβάλλονται οι εισφορές κοινωνικής 

ασφάλισης και αριθμός κοινωνικής ή 

εθνικής ασφάλισης· 

Or. en 

 

Τροπολογία  182 

Verónica Lope Fontagné 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 11 – στοιχείο α – στοιχείο θ 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1071/2009 

Άρθρο 16 – παράγραφος 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

θ) το σύνολο του ενεργητικού, του 

παθητικού, των μετοχών και του κύκλου 

εργασιών της τελευταίας διετίας· 

διαγράφεται 

Or. es 

 

Τροπολογία  183 

Rina Ronja Kari, Paloma López Bermejo, Tania González Peñas, João Pimenta Lopes 
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Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 11 – στοιχείο α – σημείο i 

1071/2009 

Άρθρο 16 – παράγραφος 2 – στοιχείο ι α (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 ι α) τα ακόλουθα δεδομένα για τους 

οδηγούς της επιχείρησης: 

ονοματεπώνυμο, εθνικότητα, χώρα 

κατοικίας, κράτος μέλος καταχώρισης 

της σύμβασης απασχόλησης, κράτος 

μέλος στο οποίο καταβάλλονται οι 

εισφορές κοινωνικής ασφάλισης 

Or. en 

 

Τροπολογία  184 

Kosma Złotowski, Czesław Hoc, Richard Sulík, Zdzisław Krasnodębski 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 11 – στοιχείο α – σημείο i 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1071/2009 

Άρθρο 16 – παράγραφος 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

i) το σύνολο του ενεργητικού, του 

παθητικού, των μετοχών και του κύκλου 

εργασιών της τελευταίας διετίας· 

διαγράφεται 

Or. en 

 

Τροπολογία  185 

Danuta Jazłowiecka, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Marek Plura, Krzysztof Hetman 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 11 – στοιχείο α – στοιχείο θ 

Κανονισμός 1071/2009 

Άρθρο 16 – παράγραφος 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

θ) το σύνολο του ενεργητικού, του 

παθητικού, των μετοχών και του κύκλου 

θ) επικυρωμένοι ετήσιοι λογαριασμοί 

ή άλλα έγγραφα που να βεβαιώνουν την 
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εργασιών της τελευταίας διετίας· οικονομική κατάσταση που αναφέρεται 

στο άρθρο 7 παράγραφος 2. · 

Or. pl 

Αιτιολόγηση 

Δημιουργεί ερωτήματα η ορθότητα διαβίβασης δεδομένων που προτείνει η Επιτροπή. Είναι 

δύσκολο να αιτιολογηθεί, προκειμένου τα δεδομένα αυτά να βελτιώσουν την εφαρμογή των 

διατάξεων για την πρόσβαση στο επάγγελμα του μεταφορέα. Ως εκ τούτου, προτείνεται να 

συμπεριληφθούν οι πληροφορίες σχετικά με τα έγγραφα που επιβεβαιώνουν πραγματικά την 

οικονομική κατάσταση της εταιρείας. 

 

Τροπολογία  186 

Verónica Lope Fontagné 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 11 – στοιχείο α – στοιχείο ι 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1071/2009 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

ι) την αποτίμηση επικινδυνότητας 

της επιχείρησης σύμφωνα με το άρθρο 9 

της οδηγίας 2006/22/ΕΚ.»· 

διαγράφεται 

Or. es 

 

Τροπολογία  187 

Siôn Simon, Ole Christensen, Evelyn Regner, Rory Palmer, Guillaume Balas, Alex 

Mayer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Michael Detjen 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 1 – στοιχείο α – σημείο i α (νέο) 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1071/2009 

Άρθρο 16 – παράγραφος 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 i α) προστίθεται το ακόλουθο στοιχείο 

γ α): 

 « 

 γ α) την ονομασία και όλες τις σχετικές 

πληροφορίες των επιχειρήσεων οδικών 
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μεταφορών που τελούσαν προηγουμένως 

υπό τη διαχείριση των διαχειριστών 

μεταφορών 

 « 

Or. en 

 

Τροπολογία  188 

Dominique Martin, Joëlle Mélin 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 11 – στοιχείο α – σημείο ii 

1071/2009 

Άρθρο 16 – παράγραφος 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Τα κράτη μέλη δύνανται να διατηρούν τις 

πληροφορίες που αναφέρονται στα 

στοιχεία ε) έως ι) του πρώτου εδαφίου σε 

ξεχωριστά μητρώα. Στην περίπτωση αυτή, 

τα σχετικά δεδομένα είναι διαθέσιμα 

κατόπιν αιτήσεως ή είναι απευθείας 

προσβάσιμα από όλες τις αρμόδιες αρχές 

του οικείου κράτους μέλους. Οι ζητηθείσες 

πληροφορίες παρέχονται εντός πέντε 

εργάσιμων ημερών από την παραλαβή της 

αίτησης. Οι πληροφορίες που αναφέρονται 

στα στοιχεία α) έως δ) του πρώτου εδαφίου 

θα είναι στη διάθεση του κοινού, σύμφωνα 

με τις οικείες διατάξεις της προστασίας 

των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. 

Τα κράτη μέλη δύνανται να διατηρούν τις 

πληροφορίες που αναφέρονται στα 

στοιχεία ε) έως ι) του πρώτου εδαφίου σε 

ξεχωριστά μητρώα. Στην περίπτωση αυτή, 

τα σχετικά δεδομένα είναι απευθείας 

προσβάσιμα από όλες τις αρμόδιες αρχές 

του οικείου κράτους μέλους. Οι ζητηθείσες 

πληροφορίες παρέχονται εντός πέντε 

εργάσιμων ημερών από την παραλαβή της 

αίτησης. Οι πληροφορίες που αναφέρονται 

στα στοιχεία α) έως δ) του πρώτου εδαφίου 

θα είναι στη διάθεση του κοινού, σύμφωνα 

με τις οικείες διατάξεις της προστασίας 

των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. 

Or. fr 

 

Τροπολογία  189 

Verónica Lope Fontagné 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 11 – στοιχείο α – σημείο ii 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1071/2009 

Άρθρο 16 – παράγραφος 2 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

«Τα κράτη μέλη δύνανται να διατηρούν τις 

πληροφορίες που αναφέρονται στα 

στοιχεία ε) έως ι) του πρώτου εδαφίου σε 

ξεχωριστά μητρώα. Στην περίπτωση αυτή, 

τα σχετικά δεδομένα είναι διαθέσιμα 

κατόπιν αιτήσεως ή είναι απευθείας 

προσβάσιμα από όλες τις αρμόδιες αρχές 

του οικείου κράτους μέλους. Οι ζητηθείσες 

πληροφορίες παρέχονται εντός πέντε 

εργάσιμων ημερών από την παραλαβή της 

αίτησης. Οι πληροφορίες που αναφέρονται 

στα στοιχεία α) έως δ) του πρώτου εδαφίου 

θα είναι στη διάθεση του κοινού, σύμφωνα 

με τις οικείες διατάξεις της προστασίας 

των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. 

«Τα κράτη μέλη δύνανται να διατηρούν τις 

πληροφορίες που αναφέρονται στα 

στοιχεία ε) έως η) του πρώτου εδαφίου σε 

ξεχωριστά μητρώα. Στην περίπτωση αυτή, 

τα σχετικά δεδομένα είναι διαθέσιμα 

κατόπιν αιτήσεως ή είναι απευθείας 

προσβάσιμα από όλες τις αρμόδιες αρχές 

του οικείου κράτους μέλους. Οι ζητηθείσες 

πληροφορίες παρέχονται εντός πέντε 

εργάσιμων ημερών από την παραλαβή της 

αίτησης. Οι πληροφορίες που αναφέρονται 

στα στοιχεία α) έως δ) του πρώτου εδαφίου 

θα είναι στη διάθεση του κοινού, σύμφωνα 

με τις οικείες διατάξεις της προστασίας 

των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. 

Or. es 

 

Τροπολογία  190 

Siôn Simon, Ole Christensen, Evelyn Regner, Rory Palmer, Guillaume Balas, Alex 

Mayer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Michael Detjen, Elena Gentile 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 11 – στοιχείο α α (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 α α) Προστίθεται η παράγραφος -1 ως 

ακολούθως: 

 «Για αποτελεσματικότερη επιβολή σε 

διασυνοριακό επίπεδο, τα δεδομένα που 

περιέχουν τα εθνικά ηλεκτρονικά μητρώα 

είναι προσβάσιμα πλήρως και σε 

πραγματικό χρόνο από τις αρμόδιες 

αρχές όλων των κρατών μελών»· 

Or. en 

 

Τροπολογία  191 

Rina Ronja Kari, Paloma López Bermejo, Tania González Peñas, João Pimenta Lopes 
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Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 11 – στοιχείο α α (νέο) 

1071/2009 

Άρθρο 16 - παράγραφος 2 - στοιχείο γ 

 

Ισχύον κείμενο Τροπολογία 

 α α) το άρθρο 16 παράγραφος 2 

στοιχείο γ) τροποποιείται ως εξής: 

γ) το ονοματεπώνυμο των 

καθορισμένων διαχειριστών μεταφορών 

που πρέπει να πληρούν τον όρο των 

εχεγγύων αξιοπιστίας και τον όρο της 

επαγγελματικής επάρκειας και, εφόσον 

πρόκειται για άλλο πρόσωπο, το 

ονοματεπώνυμο του νόμιμου 

αντιπροσώπου· 

«γ) το ονοματεπώνυμο των 

καθορισμένων διαχειριστών μεταφορών 

που πρέπει να πληρούν τον όρο των 

εχεγγύων αξιοπιστίας και τον όρο της 

επαγγελματικής επάρκειας και, εφόσον 

πρόκειται για άλλο πρόσωπο, το 

ονοματεπώνυμο του νόμιμου 

αντιπροσώπου· την ονομασία των 

επιχειρήσεων που τελούσαν 

προηγουμένως υπό τη διαχείριση των 

διαχειριστών μεταφορών· 

 » 

Or. en 

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32009R1071&from=EL) 

 

Τροπολογία  192 

Siôn Simon, Ole Christensen, Evelyn Regner, Rory Palmer, Guillaume Balas, Alex 

Mayer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Michael Detjen 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 11 – στοιχείο α β (νέο) 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1071/2009 

Άρθρο 16 - παράγραφος 2 - στοιχείο γ 

 

Ισχύον κείμενο Τροπολογία 

 α β) το άρθρο 16 παράγραφος 2 

στοιχείο γ) τροποποιείται ως εξής: 

γ) το ονοματεπώνυμο των 

καθορισμένων διαχειριστών μεταφορών 

που πρέπει να πληρούν τον όρο των 

εχεγγύων αξιοπιστίας και τον όρο της 

επαγγελματικής επάρκειας και, εφόσον 

πρόκειται για άλλο πρόσωπο, το 

ονοματεπώνυμο του νόμιμου 

«γ) το ονοματεπώνυμο των 

καθορισμένων διαχειριστών μεταφορών 

που πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις που 

ορίζονται στο άρθρο 3 σχετικά με τα 

εχέγγυα αξιοπιστίας και την 

επαγγελματική επάρκεια και, εφόσον 

πρόκειται για άλλο πρόσωπο, το 
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αντιπροσώπου· ονοματεπώνυμο του νόμιμου 

αντιπροσώπου· 

 » 

Or. en 

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX:32009R1071) 

 

Τροπολογία  193 

Rosa D'Amato, Daniela Aiuto, Laura Agea, Tiziana Beghin 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 11 – στοιχείο β α (νέο) 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1071/2009 

Άρθρο 16 – παράγραφος 5 

 

Ισχύον κείμενο Τροπολογία 

 β α) η παράγραφος 5 αντικαθίσταται 

από το ακόλουθο κείμενο: 

5. Υπό την επιφύλαξη των παραγράφων 1 

και 2, τα κράτη μέλη λαμβάνουν όλα τα 

αναγκαία μέτρα για την εξασφάλιση της 

διασύνδεσης και της προσβασιμότητας 

στα εθνικά ηλεκτρονικά μητρώα σε 

επίπεδο Κοινότητας μέσω των εθνικών 

σημείων επαφής που ορίζονται στο άρθρο 

18. Η προσβασιμότητα μέσω εθνικών 

σημείων επαφής και η διασύνδεση 

εφαρμόζονται το αργότερο στις 31 

Δεκεμβρίου 2012 κατά τρόπο ώστε η 

αρμόδια αρχή οποιουδήποτε κράτους 

μέλους να μπορεί να συμβουλεύεται τα 

εθνικά ηλεκτρονικά μητρώα κάθε 

κράτους μέλους. 

«5. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν όλα τα 

αναγκαία μέτρα για την εξασφάλιση της 

διασύνδεσης και της διαλειτουργικότητας 

των εθνικών ηλεκτρονικών μητρώων σε 

όλη την Ένωση, καθώς και της σύνδεσής 

τους με τη δικτυακή πύλη που 

αναφέρεται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 

165/2014, κατά τρόπο ώστε τα δεδομένα 

της παραγράφου 2 να είναι άμεσα 

προσβάσιμα σε όλες τις αρμόδιες αρχές 

και τους ελεγκτικούς οργανισμούς όλων 

των κρατών μελών.» . 

 » 

Or. it 

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/el/ALL/?uri=CELEX:32009R1071) 

 

Τροπολογία  194 

Rosa D'Amato, Daniela Aiuto, Laura Agea, Tiziana Beghin 
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Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 11 – στοιχείο β β (νέο) 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1071/2009 

Άρθρο 16 – παράγραφος 6 

 

Ισχύον κείμενο Τροπολογία 

 β β) η παράγραφος 6 αντικαθίσταται 

από το ακόλουθο κείμενο: 

6. Κοινές διατάξεις που αφορούν την 

εφαρμογή της παραγράφου 5, όπως τον 

μορφότυπο των ανταλλασσόμενων 

δεδομένων, τις τεχνικές διαδικασίες 

ηλεκτρονικής διαβούλευσης των εθνικών 

ηλεκτρονικών μητρώων των άλλων 

κρατών μελών και την προώθηση της 

διαλειτουργικότητας αυτών των μητρώων 

με άλλες βάσεις δεδομένων θεσπίζονται 

από την Επιτροπή σύμφωνα με τη 

διαδικασία συμβουλευτικής επιτροπής 

στην οποία παραπέμπει το άρθρο 25 

παράγραφος 2 και για πρώτη φορά πριν 

από τις 31 Δεκεμβρίου 2010. Οι εν λόγω 

κοινές διατάξεις καθορίζουν την αρχή η 

οποία είναι αρμόδια για την πρόσβαση 

στα δεδομένα, για την περαιτέρω χρήση 

και για την επικαιροποίηση των 

δεδομένων μετά την πρόσβαση σε αυτά 

και προς τον σκοπό αυτό περιλαμβάνουν 

κανόνες σχετικά με την είσοδο στο 

σύστημα και την παρακολούθηση των 

δεδομένων. 

«6. Ανατίθεται στην Επιτροπή η 

εξουσία έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση 

πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 24 

σχετικά με τον ορισμό και την 

επικαιροποίηση των κοινών διατάξεων 

που αποσκοπούν στη διασφάλιση της 

πλήρους διασύνδεσης και 

διαλειτουργικότητας των εθνικών 

ηλεκτρονικών μητρώων, τόσο μεταξύ 

τους όσο και με τη δικτυακή πύλη που 

αναφέρεται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 

165/2014, κατά τρόπο ώστε η αρμόδια 

αρχή ή ο ελεγκτικός οργανισμός 

οποιουδήποτε κράτους μέλους μπορεί να 

έχει άμεση πρόσβαση στο εθνικό 

ηλεκτρονικό μητρώο οποιουδήποτε άλλου 

κράτους μέλους, όπως προβλέπεται στην 

παράγραφο 5. Στις κοινές αυτές διατάξεις 

περιλαμβάνονται κανόνες σχετικά με τον 

μορφότυπο των ανταλλασσόμενων 

δεδομένων, τις τεχνικές διαδικασίες 

ηλεκτρονικής διαβούλευσης των εθνικών 

ηλεκτρονικών μητρώων των άλλων 

κρατών μελών και τη διαλειτουργικότητα 

αυτών των μητρώων, καθώς και ειδικοί 

κανόνες σχετικά με την πρόσβαση, την 

είσοδο στο σύστημα και την 

παρακολούθηση των δεδομένων. 

 » 

Or. it 

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/el/ALL/?uri=CELEX:32009R1071) 

 

Τροπολογία  195 

Karima Delli 

 



 

AM\1144073EL.docx 105/161 PE616.759v01-00 

 EL 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 11 α (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (11α) Προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι 

όλοι οι κανόνες της ΕΕ για τους 

μετακινούμενους εργαζόμενους 

εφαρμόζονται κατά τρόπο δίκαιο, απλό 

και αποτελεσματικό, μια Ευρωπαϊκή 

Αρχή Εργασίας θα είναι υπεύθυνη για τον 

έλεγχο και την επιβολή των κανόνων. Θα 

παρέχει επιχειρησιακή και νομική 

υποστήριξη στα κράτη μέλη, στους 

κοινωνικούς εταίρους, καθώς και στους 

εργαζόμενους ώστε να επιβάλλεται η 

κοινωνική νομοθεσία και θα αναλαμβάνει 

τη διενέργεια επιθεωρήσεων σε 

ευρωπαϊκό επίπεδο. 

Or. en 

 

Τροπολογία  196 

Rina Ronja Kari, Paloma López Bermejo, João Pimenta Lopes 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 11 – στοιχείο -α (νέο) 

1071/2009 

Άρθρο 16 – παράγραφος 2 

 

Ισχύον κείμενο Τροπολογία 

 -α) η παράγραφος 2 τροποποιείται ως 

εξής: 

2. Τα εθνικά ηλεκτρονικά μητρώα 

περιέχουν τουλάχιστον τα ακόλουθα 

δεδομένα: α) την ονομασία και τη νομική 

μορφή της επιχείρησης·β) τη διεύθυνση 

της εγκατάστασης·γ) το ονοματεπώνυμο 

των καθορισμένων διαχειριστών 

μεταφορών που πρέπει να πληρούν τον όρο 

των εχεγγύων αξιοπιστίας και τον όρο της 

επαγγελματικής επάρκειας και, εφόσον 

πρόκειται για άλλο πρόσωπο, το 

ονοματεπώνυμο του νόμιμου 

αντιπροσώπου·δ) τον τύπο αδείας, τον 

αριθμό οχημάτων που καλύπτει η άδεια και 

«2. Τα εθνικά ηλεκτρονικά μητρώα 

περιέχουν τουλάχιστον τα ακόλουθα 

δεδομένα: α) την ονομασία και τη νομική 

μορφή της επιχείρησης·β) τη διεύθυνση 

της εγκατάστασης·γ) το ονοματεπώνυμο 

των καθορισμένων διαχειριστών 

μεταφορών που πρέπει να πληρούν τον όρο 

των εχεγγύων αξιοπιστίας και τον όρο της 

επαγγελματικής επάρκειας και, εφόσον 

πρόκειται για άλλο πρόσωπο, το 

ονοματεπώνυμο του νόμιμου 

αντιπροσώπου·δ) τον τύπο αδείας, τον 

αριθμό οχημάτων που καλύπτει η άδεια και 



 

PE616.759v01-00 106/161 AM\1144073EL.docx 

EL 

ενδεχομένως τον αύξοντα αριθμό της 

κοινοτικής αδείας και τον αριθμό των 

επικυρωμένων αντιγράφων·ε) τον αριθμό, 

την κατηγορία και τον τύπο σοβαρών 

παραβάσεων, όπως αυτές αναφέρονται στο 

άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο β), οι 

οποίες οδήγησαν σε καταδίκη ή επιβολή 

κυρώσεων κατά τα τελευταία δύο έτη·στ) 

το ονοματεπώνυμο των προσώπων που 

έχουν κηρυχθεί ακατάλληλα να διευθύνουν 

τις μεταφορικές δραστηριότητες μιας 

επιχείρησης εφόσον δεν έχουν 

αποκατασταθεί τα εχέγγυα αξιοπιστίας 

τους δυνάμει του άρθρου 6 παράγραφος 3, 

καθώς και τα εφαρμοστέα μέτρα 

αποκατάστασης. Για τους σκοπούς του 

στοιχείου ε), τα κράτη μέλη μπορούν, έως 

τις 31 Δεκεμβρίου 2015, να επιλέγουν να 

περιλαμβάνουν στο εθνικό ηλεκτρονικό 

μητρώο μόνον τις πλέον σοβαρές 

παραβάσεις που αναφέρονται στο 

παράρτημα IV. 

ενδεχομένως τον αύξοντα αριθμό της 

κοινοτικής αδείας και τον αριθμό των 

επικυρωμένων αντιγράφων·ε) τον αριθμό, 

την κατηγορία και τον τύπο σοβαρών 

παραβάσεων, όπως αυτές αναφέρονται στο 

άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο β), οι 

οποίες οδήγησαν σε καταδίκη ή επιβολή 

κυρώσεων κατά τα τελευταία δύο έτη· στ) 

το ονοματεπώνυμο των προσώπων που 

έχουν κηρυχθεί ακατάλληλα να διευθύνουν 

τις μεταφορικές δραστηριότητες μιας 

επιχείρησης εφόσον δεν έχουν 

αποκατασταθεί τα εχέγγυα αξιοπιστίας 

τους δυνάμει του άρθρου 6 παράγραφος 3, 

καθώς και τα εφαρμοστέα μέτρα 

αποκατάστασης. Για τους σκοπούς του 

στοιχείου ε), τα κράτη μέλη μπορούν, έως 

τις 31 Δεκεμβρίου 2015, να επιλέγουν να 

περιλαμβάνουν στο εθνικό ηλεκτρονικό 

μητρώο μόνον τις πλέον σοβαρές 

παραβάσεις που αναφέρονται στο 

παράρτημα IV. 

 Για τον σκοπό της αποτελεσματικής 

επιβολής σε διασυνοριακό επίπεδο, τα 

δεδομένα που περιέχουν τα εθνικά 

ηλεκτρονικά μητρώα είναι προσβάσιμα 

σε πραγματικό χρόνο από τις αρμόδιες 

αρχές όλων των κρατών μελών. 

 » 

Or. en 

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32009R1071&from=EL) 

 

Τροπολογία  197 

Anne Sander, Elisabeth Morin-Chartier, Jérôme Lavrilleux, Geoffroy Didier, Franck 

Proust, Renaud Muselier 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 12 

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1071/2009 

Άρθρο 18 – σημείο 3 α 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 3 α) Με σκοπό τη διευκόλυνση της 
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συνεργασίας των αρχών και την 

ανταλλαγή ορθών πρακτικών σε θέματα 

ελέγχων, τα κράτη μέλη συνεργάζονται με 

την πλατφόρμα αντιμετώπισης της 

αδήλωτης εργασίας και με την 

Ευρωπαϊκή Αρχή Εργασίας. 

Or. fr 

 

Τροπολογία  198 

Siôn Simon, Ole Christensen, Evelyn Regner, Rory Palmer, Guillaume Balas, Alex 

Mayer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Michael Detjen, Elena Gentile 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 12 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1071/2009 

Άρθρο 18 – παράγραφος 4 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

4. Εάν το κράτος μέλος στο οποίο 

απευθύνεται το αίτημα κρίνει ότι το αίτημα 

δεν είναι επαρκώς αιτιολογημένο, 

ενημερώνει σχετικά το αιτούν κράτος 

μέλος εντός δέκα εργάσιμων ημερών. Το 

αιτούν κράτος μέλος τεκμηριώνει 

περαιτέρω το αίτημα. Εάν αυτό δεν 

καταστεί δυνατό, το αίτημα μπορεί να 

απορριφθεί από το κράτος μέλος στο οποίο 

απευθύνεται το αίτημα. 

4. Όσον αφορά τις παραγράφους 1 

και 2, εάν το κράτος μέλος στο οποίο 

απευθύνεται το αίτημα κρίνει ότι το αίτημα 

δεν είναι επαρκώς αιτιολογημένο, 

ενημερώνει σχετικά το αιτούν κράτος 

μέλος εντός πέντε εργάσιμων ημερών. Το 

αιτούν κράτος μέλος τεκμηριώνει 

περαιτέρω το αίτημα και τα οικεία κράτη 

μέλη συζητούν μεταξύ τους με στόχο την 

εύρεση λύσης για οποιαδήποτε δυσκολία 

προκύπτει. Εάν αυτό δεν καταστεί δυνατό, 

το αίτημα μπορεί να απορριφθεί από το 

κράτος μέλος στο οποίο απευθύνεται το 

αίτημα. Σε αυτή την περίπτωση, το αιτούν 

κράτος μέλος μπορεί να απευθύνει το 

αίτημα στην Επιτροπή, η οποία δύναται 

να λάβει τα αναγκαία μέτρα, ανάλογα με 

την περίπτωση. 

Or. en 

 

Τροπολογία  199 

Jeroen Lenaers 
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Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 12 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1071/2009 

Άρθρο 18 – παράγραφος 5 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

5. Εάν είναι δύσκολο ή αδύνατο να 

ικανοποιήσει ένα αίτημα για πληροφορίες 

ή να διενεργήσει ελέγχους, επιθεωρήσεις ή 

έρευνες, το εν λόγω κράτος μέλος 

ενημερώνει σχετικά το αιτούν κράτος 

μέλος, εντός δέκα εργάσιμων ημερών, 

αναφέροντας τους λόγους. Τα 

εμπλεκόμενα κράτη μέλη συζητούν μεταξύ 

τους με στόχο τη εξεύρεση λύσης σε όποια 

δυσκολία προκύψει. 

5. Εάν είναι δύσκολο ή αδύνατο να 

ικανοποιήσει ένα αίτημα για πληροφορίες 

ή να διενεργήσει ελέγχους, επιθεωρήσεις ή 

έρευνες, το εν λόγω κράτος μέλος 

ενημερώνει σχετικά το αιτούν κράτος 

μέλος, εντός δέκα εργάσιμων ημερών, 

αναφέροντας τους λόγους. Τα 

εμπλεκόμενα κράτη μέλη συνεργάζονται 

και συζητούν μεταξύ τους με στόχο τη 

εξεύρεση λύσης σε όποια δυσκολία 

προκύψει 

Or. nl 

 

Τροπολογία  200 

Siôn Simon, Ole Christensen, Evelyn Regner, Rory Palmer, Guillaume Balas, Alex 

Mayer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Michael Detjen, Elena Gentile 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 12 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1071/2009 

Άρθρο 18 – παράγραφος 6 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

6. Απαντώντας σε αιτήματα στο 

πλαίσιο της παραγράφου 3, τα κράτη μέλη 

παρέχουν τις ζητηθείσες πληροφορίες και 

διενεργούν τους απαιτούμενους ελέγχους, 

επιθεωρήσεις ή έρευνες εντός είκοσι πέντε 

εργάσιμων ημερών από την παραλαβή του 

αιτήματος, εκτός εάν έχουν ενημερώσει το 

αιτούν κράτος μέλος ότι το αίτημα είναι 

ανεπαρκώς αιτιολογημένο ή σχετικά με 

την αδυναμία ή τις δυσκολίες που 

περιγράφονται στις παραγράφους 4 και 5. 

6. Απαντώντας σε αιτήματα στο 

πλαίσιο της παραγράφου 3, τα κράτη μέλη 

παρέχουν τις ζητηθείσες πληροφορίες και 

διενεργούν τους απαιτούμενους ελέγχους, 

επιθεωρήσεις ή έρευνες εντός δεκαπέντε 

εργάσιμων ημερών από την παραλαβή του 

αιτήματος, εκτός εάν συμφωνηθεί από 

κοινού άλλη προθεσμία μεταξύ των 

οικείων κρατών μελών. Εάν αυτό δεν 

καταστεί δυνατό, το αίτημα μπορεί να 

απορριφθεί από το κράτος μέλος στο 

οποίο απευθύνεται το αίτημα. Σε αυτή 

την περίπτωση, το αιτούν κράτος μέλος 

μπορεί να απευθύνει το αίτημα στην 

Επιτροπή, η οποία δύναται να λάβει τα 
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αναγκαία μέτρα, ανάλογα με την 

περίπτωση· 

Or. en 

 

Τροπολογία  201 

Emilian Pavel, Claudia Țapardel 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 12 

Κανονισμός 1071/2009/ΕΚ 

Άρθρο 18 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 9α. Τα κράτη μέλη διενεργούν 

διασυνοριακούς ελέγχους σε σχετικές 

εταιρείες οδικών μεταφορών (μητρικές - 

θυγατρικές εταιρείες) προκειμένου να 

εντοπίσουν τυχόν παραβάσεις που 

σχετίζονται με δυσανάλογη μετατόπιση 

των κερδών ή υποτιμολόγηση· 

Or. en 

 

Τροπολογία  202 

Karima Delli 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 12 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 9α. Πρέπει να δημοσιοποιηθεί μια 

κοινοτική λίστα των οδικών μεταφορέων 

που δεν πληρούν τις σχετικές νομικές 

απαιτήσεις, προκειμένου να εξασφαλιστεί 

μεγαλύτερη διαφάνεια. Αυτή η κοινοτική 

λίστα θα βασίζεται σε κοινά κριτήρια που 

αναπτύσσονται σε κοινοτικό επίπεδο και 

θα αναθεωρείται ετησίως από την 

Ευρωπαϊκή Αρχή Εργασίας. Οι οδικοί 

μεταφορείς που αναγράφονται στην 

κοινοτική λίστα υπόκεινται σε 

απαγόρευση λειτουργίας. Οι 
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απαγορεύσεις λειτουργίας που 

περιλαμβάνονται στην κοινοτική λίστα 

ισχύουν στο σύνολο της επικράτειας των 

κρατών μελών. Σε εξαιρετικές 

περιπτώσεις, τα κράτη μέλη έχουν τη 

δυνατότητα να λαμβάνουν μονομερή 

μέτρα. Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης 

και όταν προκύψει απρόβλεπτο πρόβλημα 

ασφαλείας, τα κράτη μέλη έχουν τη 

δυνατότητα να δίνουν εντολή 

απαγόρευσης λειτουργίας για την 

επικράτειά τους. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Ο τομέας αεροπορικών μεταφορών διαθέτει μια παγκόσμια μαύρη λίστα με αεροπορικές 

εταιρείες που δεν πληρούν τα πρότυπα ασφαλείας. Οι εταιρείες που περιλαμβάνονται στην λίστα 

αυτή απαγορεύεται να ασκούν δραστηριότητες για όσο διάστημα αναγράφονται στη λίστα. 

Δεδομένου ότι η συμμόρφωση προς τους κανόνες στον τομέα οδικών μεταφορών συνδέεται 

στενά με την οδική ασφάλεια, θα πρέπει να δημιουργηθεί το συντομότερο δυνατόν μια παρόμοια 

λίστα, η οποία θα πρέπει να τεθεί στην ευθύνη της Ευρωπαϊκής Αρχής Εργασίας που είναι υπό 

σύσταση. 

 

Τροπολογία  203 

Georgi Pirinski 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 16 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1071/2009 

Άρθρο 26 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(16) στο άρθρο 26, προστίθενται οι 

ακόλουθες παράγραφοι 3, 4 και 5: 

διαγράφεται 

«  

3. Κάθε χρόνο, τα κράτη μέλη 

συντάσσουν έκθεση σχετικά με τη χρήση 

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 
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τόνους, και διαβιβάζουν την έκθεση στην 

Επιτροπή έως τις 30 Ιουνίου του έτους 

που έπεται της λήξης της περιόδου 

υποβολής στοιχείων. Η έκθεση αυτή 

πρέπει ιδίως να αναφέρει: 

α) τον αριθμό αδειών που 

χορηγήθηκαν σε μεταφορείς οι οποίοι 

ασκούν το επάγγελμα του οδικού 

μεταφορέα εμπορευμάτων αποκλειστικά 

και μόνο με μηχανοκίνητα οχήματα των 

οποίων η επιτρεπόμενη μεικτή μάζα δεν 

υπερβαίνει τους 3,5 τόνους, ή με 

συνδυασμούς οχημάτων των οποίων η 

επιτρεπόμενη μεικτή μάζα δεν υπερβαίνει 

τους 3,5 τόνους· 

 

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· 

 

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· 

 

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. 

 

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 
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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. 

5. Κάθε χρόνο, τα κράτη μέλη 

υποβάλλουν έκθεση στην Επιτροπή 

σχετικά με τα αιτήματα που έχουν 

υποβάλει βάσει του άρθρου 18 

παράγραφοι 3 και 4, τις απαντήσεις που 

έχουν λάβει από άλλα κράτη μέλη και τα 

μέτρα που έχουν λάβει βάσει των 

πληροφοριών που τους παρασχέθηκαν. 

 

»  

Or. en 

 

Τροπολογία  204 

Rina Ronja Kari, Paloma López Bermejo, João Pimenta Lopes 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 1 

1072/2009 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Η μεταφορά άδειων 

εμπορευματοκιβωτίων ή παλετών 

θεωρείται μεταφορά εμπορευμάτων για 

λογαριασμό τρίτου στις περιπτώσεις που 

αποτελεί αντικείμενο σύμβασης 

μεταφοράς. 

διαγράφεται 

Or. en 

 

Τροπολογία  205 

Siôn Simon, Ole Christensen, Evelyn Regner, Rory Palmer, Alex Mayer, Claudiu 

Ciprian Tănăsescu, Michael Detjen, Elena Gentile 
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Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 1 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1072/2009 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 α 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Η μεταφορά άδειων 

εμπορευματοκιβωτίων ή παλετών 

θεωρείται μεταφορά εμπορευμάτων για 

λογαριασμό τρίτου στις περιπτώσεις που 

αποτελεί αντικείμενο σύμβασης 

μεταφοράς. 

διαγράφεται 

Or. en 

 

Τροπολογία  206 

Georges Bach 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 1 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1072/2009 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 α 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Η μεταφορά άδειων εμπορευματοκιβωτίων 

ή παλετών θεωρείται μεταφορά 

εμπορευμάτων για λογαριασμό τρίτου στις 

περιπτώσεις που αποτελεί αντικείμενο 

σύμβασης μεταφοράς. 

Η μεταφορά άδειων εμπορευματοκιβωτίων 

ή παλετών δεν θεωρείται διεθνής 

μεταφορά εμπορευμάτων για λογαριασμό 

τρίτου για τους σκοπούς του κεφαλαίου 

ΙΙΙ. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Οι ενδομεταφορές, όταν γίνονται σε προσωρινή βάση και συνδέονται σαφώς με μια πραγματική 

διεθνή μεταφορά, μπορούν να αυξήσουν την αποτελεσματικότητα των μεταφορών και να 

μειώσουν τις περιττές διαδρομές χωρίς φορτίο. Το ισχύον καθεστώς ενδομεταφορών γίνεται 

αντικείμενο κατάχρησης από εταιρείες που πραγματοποιούν συστηματικές ενδομεταφορές. Αυτή 

η κατάχρηση πρέπει να αποτρέπεται ώστε να εξασφαλιστούν ίσοι όροι ανταγωνισμού. Κατά 

συνέπεια, στις διεθνείς μεταφορές δεν θα πρέπει να αναγνωρίζεται δικαίωμα ενδομεταφοράς 

στη μεταφορά άδειων εμπορευματοκιβωτίων ή παλετών και μόνο. 
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Τροπολογία  207 

Helga Stevens 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 1 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1072/2009 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 α 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Η μεταφορά άδειων εμπορευματοκιβωτίων 

ή παλετών θεωρείται μεταφορά 

εμπορευμάτων για λογαριασμό τρίτου στις 

περιπτώσεις που αποτελεί αντικείμενο 

σύμβασης μεταφοράς.· 

Για την εφαρμογή του κεφαλαίου III 

σχετικά με τις ενδομεταφορές, η 

μεταφορά άδειων εμπορευματοκιβωτίων ή 

παλετών δεν θεωρείται μεταφορά 

εμπορευμάτων για λογαριασμό τρίτου· 

Or. nl 

 

Τροπολογία  208 

Karima Delli 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 1 α (νέο) 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1072/2009 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Στο άρθρο 1, προστίθεται η ακόλουθη 

παράγραφος: 

 (1α) «Ο παρών κανονισμός 

εφαρμόζεται επίσης στην εισερχόμενη ή 

εξερχόμενη οδική μεταφορά αγαθών ως 

ένα σκέλος δρομολογίου συνδυασμένων 

μεταφορών, όπως ορίζεται στην οδηγία 

92/106/ΕΟΚ.» 

Or. en 

 

Τροπολογία  209 

Michael Detjen 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 1 α (νέο) 
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Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1072/2009 

Άρθρο 1 – παράγραφος 2 

 

Ισχύον κείμενο Τροπολογία 

 (1α) Το άρθρο 1 παράγραφος 2 

τροποποιείται ως εξής: 

2. Στην περίπτωση μεταφοράς με 

σημείο αναχώρησης ένα κράτος μέλος και 

προορισμό τρίτη χώρα ή αντίστροφα, ο 

παρών κανονισμός εφαρμόζεται σε εκείνο 

το τμήμα της διαδρομής που 

πραγματοποιείται στο έδαφος ενός 

κράτους μέλους διέλευσης. Ο παρών 

κανονισμός δεν εφαρμόζεται στο τμήμα 

εκείνο της διαδρομής που 

πραγματοποιείται στο έδαφος του κράτους 

μέλους φόρτωσης ή εκφόρτωσης, εφόσον η 

αναγκαία συμφωνία μεταξύ της 

Κοινότητας και της συγκεκριμένης τρίτης 

χώρας δεν έχει συναφθεί. 

«2. Στην περίπτωση μεταφοράς με 

σημείο αναχώρησης ένα κράτος μέλος και 

προορισμό τρίτη χώρα ή αντίστροφα, ο 

παρών κανονισμός εφαρμόζεται σε εκείνο 

το τμήμα της διαδρομής που 

πραγματοποιείται στο έδαφος ενός 

κράτους μέλους διέλευσης. Αυτή η 

διαδρομή διέλευσης καλύπτεται από την 

οδηγία για την απόσπαση εργαζομένων. Ο 

παρών κανονισμός δεν εφαρμόζεται στο 

τμήμα εκείνο της διαδρομής που 

πραγματοποιείται στο έδαφος του κράτους 

μέλους φόρτωσης ή εκφόρτωσης, εφόσον η 

αναγκαία συμφωνία μεταξύ της 

Κοινότητας και της συγκεκριμένης τρίτης 

χώρας δεν έχει συναφθεί. 

 » 

Or. en 

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/ALL/?uri=CELEX%3A32009R1072) 

 

Τροπολογία  210 

Jérôme Lavrilleux, Elisabeth Morin-Chartier, Anne Sander, Renaud Muselier, Franck 

Proust, Geoffroy Didier 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 1 α (νέο) 

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1072/2009 

Άρθρο 1 – παράγραφος 5 – στοιχείο γ 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (1α) Στο άρθρο 1 παράγραφος 5 το 

στοιχείο γ) απαλείφεται. 

Or. fr 



 

PE616.759v01-00 116/161 AM\1144073EL.docx 

EL 

Αιτιολόγηση 

Ο παρών κανονισμός (ΕΚ) 1071/2009 και το σύνολο των διατάξεών του πρέπει να ισχύουν 

επίσης για οδικά οχήματα των οποίων η επιτρεπόμενη μεικτή μάζα δεν υπερβαίνει τους 3,5 

τόνους και για συνδυασμούς οχημάτων των οποίων η επιτρεπόμενη μεικτή μάζα δεν υπερβαίνει 

τους 3,5 τόνους, που χρησιμοποιούνται αμφότερα για δραστηριότητες οδικών μεταφορών. 

 

Τροπολογία  211 

Siôn Simon, Ole Christensen, Evelyn Regner, Rory Palmer, Alex Mayer, Claudiu 

Ciprian Tănăsescu, Michael Detjen, Elena Gentile 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 2 – στοιχείο α 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1072/2009 

Άρθρο 2 – παράγραφος 6 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

6. «ενδομεταφορά»: εθνική 

μεταφορά για λογαριασμό τρίτου η οποία 

εκτελείται σε προσωρινή βάση σε κράτος 

μέλος υποδοχής, από την παραλαβή των 

εμπορευμάτων σε ένα ή περισσότερα 

σημεία φόρτωσης έως την παράδοσή 

τους σε ένα ή περισσότερα σημεία 

παράδοσης, σύμφωνα με τη φορτωτική·»· 

διαγράφεται 

Or. en 

 

Τροπολογία  212 

Anne Sander, Elisabeth Morin-Chartier, Jérôme Lavrilleux, Geoffroy Didier, Franck 

Proust, Renaud Muselier 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 2 – στοιχείο α 

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1072/2009 

Άρθρο 2 – παράγραφος 6 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

6. «ενδομεταφορά»: εθνική μεταφορά 

για λογαριασμό τρίτου η οποία εκτελείται 

σε προσωρινή βάση σε κράτος μέλος 

υποδοχής, από την παραλαβή των 

εμπορευμάτων σε ένα ή περισσότερα 

6. «ενδομεταφορά»: εθνική μεταφορά 

για λογαριασμό τρίτου η οποία εκτελείται 

σε προσωρινή βάση σε κράτος μέλος 

υποδοχής, από την παραλαβή των 

εμπορευμάτων σε ένα ή περισσότερα 
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σημεία φόρτωσης έως την παράδοσή τους 

σε ένα ή περισσότερα σημεία παράδοσης, 

σύμφωνα με τη φορτωτική·»· 

σημεία φόρτωσης έως την παράδοσή τους 

σε ένα ή περισσότερα σημεία παράδοσης, 

σύμφωνα με τη φορτωτική, και με κύριο 

στόχο την αποφυγή ταξιδίου των 

φορτηγών χωρίς εμπορεύματα· 

Or. fr 

Αιτιολόγηση 

Οι ενδομεταφορές δεν πρέπει να καταστούν συνήθης τρόπος λειτουργίας των οδικών 

μεταφορών. Κύριος στόχος τους πρέπει να είναι η αποφυγή ταξιδίου των φορτηγών χωρίς 

εμπορεύματα. 

 

Τροπολογία  213 

Rina Ronja Kari, Paloma López Bermejo, Tania González Peñas 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 2 – στοιχείο α 

1072/2009 

Άρθρο 2 – παράγραφος 6 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

6. «ενδομεταφορά»: εθνική μεταφορά 

για λογαριασμό τρίτου η οποία εκτελείται 

σε προσωρινή βάση σε κράτος μέλος 

υποδοχής, από την παραλαβή των 

εμπορευμάτων σε ένα ή περισσότερα 

σημεία φόρτωσης έως την παράδοσή τους 

σε ένα ή περισσότερα σημεία παράδοσης, 

σύμφωνα με τη φορτωτική·»· 

6. «ενδομεταφορά»: εθνική μεταφορά 

για λογαριασμό τρίτου η οποία εκτελείται 

σε προσωρινή βάση σε κράτος μέλος 

υποδοχής, από την παραλαβή των 

εμπορευμάτων σε ένα σημείο φόρτωσης 

έως την παράδοσή τους σε ένα σημείο 

παράδοσης·» 

Or. en 

 

Τροπολογία  214 

Karima Delli, Terry Reintke 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 2 – στοιχείο α 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1072/2009 

Άρθρο 2 – σημείο 6 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

6. «ενδομεταφορά»: εθνική μεταφορά 

για λογαριασμό τρίτου η οποία εκτελείται 

σε προσωρινή βάση σε κράτος μέλος 

υποδοχής, από την παραλαβή των 

εμπορευμάτων σε ένα ή περισσότερα 

σημεία φόρτωσης έως την παράδοσή τους 

σε ένα ή περισσότερα σημεία παράδοσης, 

σύμφωνα με τη φορτωτική·»· 

6. «ενδομεταφορά»: εθνική μεταφορά 

για λογαριασμό τρίτου η οποία εκτελείται 

σε προσωρινή βάση σε κράτος μέλος 

υποδοχής, από την παραλαβή των 

εμπορευμάτων σε ένα σημείο φόρτωσης 

έως την παράδοσή τους σε ένα σημείο 

παράδοσης·»· 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Ενώ οι ενδομεταφορές, όταν γίνονται σε προσωρινή βάση και συνδέονται σαφώς με μια 

πραγματική διεθνή μεταφορά προς ή από το κράτος μέλος εγκατάστασης του μεταφορέα, 

μπορούν να αυξήσουν την αποτελεσματικότητα των μεταφορών και να μειώσουν τις περιττές 

διαδρομές χωρίς φορτίο, το ισχύον καθεστώς ενδομεταφορών γίνεται αντικείμενο κατάχρησης 

από εταιρείες που πραγματοποιούν συστηματικές ενδομεταφορές με οδηγούς «νομάδες». Αυτού 

του είδους οι συστηματικές ενδομεταφορές πρέπει να αποτρέπονται. 

 

Τροπολογία  215 

Claude Rolin 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 2 – στοιχείο α 

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1072/2009 

Άρθρο 2 – σημείο 6 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

6. «ενδομεταφορά»: εθνική μεταφορά 

για λογαριασμό τρίτου η οποία εκτελείται 

σε προσωρινή βάση σε κράτος μέλος 

υποδοχής, από την παραλαβή των 

εμπορευμάτων σε ένα ή περισσότερα 

σημεία φόρτωσης έως την παράδοσή τους 

σε ένα ή περισσότερα σημεία παράδοσης, 

σύμφωνα με τη φορτωτική· 

6. «ενδομεταφορά»: εθνική μεταφορά 

για λογαριασμό τρίτου η οποία εκτελείται 

σε προσωρινή βάση σε κράτος μέλος 

υποδοχής, από την παραλαβή των 

εμπορευμάτων σε ένα σημείο φόρτωσης 

έως την παράδοσή τους σε ένα σημείο 

παράδοσης, σύμφωνα με τη φορτωτική· 

Or. fr 
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Τροπολογία  216 

Siôn Simon, Ole Christensen, Evelyn Regner, Rory Palmer, Guillaume Balas, Alex 

Mayer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Michael Detjen 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 2 α (νέο) 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1072/2009 

Άρθρο 3 

 

Ισχύον κείμενο Τροπολογία 

 (2α) Το άρθρο 3 αντικαθίσταται από το 

ακόλουθο κείμενο: 

Γενική αρχή «Γενική αρχή 

Οι διεθνείς μεταφορές εκτελούνται υπό την 

προϋπόθεση ότι υπάρχει κοινοτική άδεια 

και, εφόσον ο οδηγός είναι υπήκοος τρίτης 

χώρας, σε συνδυασμό με βεβαίωση 

οδηγού. 

Οι διεθνείς μεταφορές εκτελούνται υπό την 

προϋπόθεση ότι υπάρχει ένας ευφυής 

ταχογράφος, όπως ορίζεται στο κεφάλαιο 

II του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 165/2014 

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου *, μια κοινοτική άδεια και, 

εφόσον ο οδηγός είναι υπήκοος τρίτης 

χώρας, σε συνδυασμό με βεβαίωση 

οδηγού. 

 » 

 __________________ 

 *Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 165/2014 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, της 4ης Φεβρουαρίου 2014, 

για τους ταχογράφους στον τομέα των 

οδικών μεταφορών, ο οποίος καταργεί 

τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3821/85 του 

Συμβουλίου σχετικά με τη συσκευή 

ελέγχου στον τομέα των οδικών 

μεταφορών και τροποποιεί τον κανονισμό 

(ΕΚ) αριθ. 561/2006 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την 

εναρμόνιση ορισμένων κοινωνικών 

διατάξεων στον τομέα των οδικών 

μεταφορών (ΕΕ L 60 της 28.2.2014, σ. 1). 

Or. en 

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/el/TXT/?uri=CELEX%3A32009R1072) 
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Αιτιολόγηση 

Ο ευφυής ταχογράφος θα διευκολύνει την υποχρεωτική και αυτόματη καταγραφή της θέσης του 

οχήματος κατά την έναρξη και το τέλος της εργάσιμης ημέρας, ενώ παράλληλα θα επιτρέψει τη 

συλλογή δεδομένων για τον σωρευτικό χρόνο οδήγησης σε ένα συγκεκριμένο κράτος μέλος. 

Κατά αυτό τον τρόπο θα παρασχεθεί η δυνατότητα να διαπιστώνεται η συμμόρφωση με τους 

κανόνες που αφορούν, μεταξύ άλλων, την απόσπαση εργαζομένων και τις ενδομεταφορές. 

 

Τροπολογία  217 

Rosa D'Amato, Daniela Aiuto, Laura Agea, Tiziana Beghin 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 2 α (νέο) 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1072/2009 

Άρθρο 3 

 

Ισχύον κείμενο Τροπολογία 

 (2α) Το άρθρο 3 αντικαθίσταται από το 

ακόλουθο κείμενο: 

Οι διεθνείς μεταφορές εκτελούνται υπό την 

προϋπόθεση ότι υπάρχει κοινοτική άδεια 

και, εφόσον ο οδηγός είναι υπήκοος τρίτης 

χώρας, σε συνδυασμό με βεβαίωση 

οδηγού. 

Οι διεθνείς μεταφορές εκτελούνται υπό την 

προϋπόθεση ότι υπάρχει κοινοτική άδεια 

και ευφυής ταχογράφος όπως αναφέρεται 

στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 165/2014 και, 

εφόσον ο οδηγός είναι υπήκοος τρίτης 

χώρας, σε συνδυασμό με βεβαίωση 

οδηγού. 

 » 

Or. it 

(http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:300:0072:0087:EL:PDF) 

 

Τροπολογία  218 

Rina Ronja Kari, Paloma López Bermejo, Tania González Peñas, João Pimenta Lopes 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 2 α (νέο) 

1072/2009 

Άρθρο 3 Γενική αρχή 
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Ισχύον κείμενο Τροπολογία 

 (2α) Το άρθρο 3 τροποποιείται ως 

εξής: 

Οι διεθνείς μεταφορές εκτελούνται υπό την 

προϋπόθεση ότι υπάρχει κοινοτική άδεια 

και, εφόσον ο οδηγός είναι υπήκοος τρίτης 

χώρας, σε συνδυασμό με βεβαίωση 

οδηγού. 

«Οι διεθνείς μεταφορές εκτελούνται υπό 

την προϋπόθεση ότι υπάρχει ένας ευφυής 

ταχογράφος, όπως ορίζεται στο κεφάλαιο 

ΙΙ του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 165/2014· 
κοινοτική άδεια και, εφόσον ο οδηγός είναι 

υπήκοος τρίτης χώρας, σε συνδυασμό με 

βεβαίωση οδηγού. 

 » 

Or. en 

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32009R1072&from=EL) 

 

Τροπολογία  219 

Jeroen Lenaers 

 

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 

α) η παράγραφος 2 αντικαθίσταται 

από το ακόλουθο κείμενο: 

διαγράφεται 

«  

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 

 



 

PE616.759v01-00 122/161 AM\1144073EL.docx 

EL 

5 ημερών από την τελευταία εκφόρτωση 

στο κράτος μέλος υποδοχής στο πλαίσιο 

της εισερχόμενης διεθνούς μεταφοράς. 

»  

Or. nl 

 

Τροπολογία  220 

Martina Dlabajová, António Marinho e Pinto, Enrique Calvet Chambon, Renate Weber 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 5 – στοιχείο α 

Κανονισμός 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, έως τρεις ενδομεταφορές μετά 

τη διεθνή μεταφορά από άλλο κράτος 

μέλος ή από τρίτη χώρα στο κράτος μέλος 

υποδοχής. Η πρώτη φόρτωση στο πλαίσιο 

ενδομεταφοράς μπορεί να ξεκινήσει από 

τις 00:00 της ημέρας που ακολουθεί την 

τελευταία εκφόρτωση μιας εισερχόμενης 

διεθνούς μεταφοράς. Η τελευταία 

εκφόρτωση στο πλαίσιο ενδομεταφοράς 

πριν από την αναχώρηση από το κράτος 

μέλος υποδοχής πραγματοποιείται εντός 

7 ημερών από την τελευταία εκφόρτωση 

στο κράτος μέλος υποδοχής στο πλαίσιο 

της εισερχόμενης διεθνούς μεταφοράς. 

Εντός του χρονικού διαστήματος που 

αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο, οι 

μεταφορείς μπορούν να εκτελούν 

ορισμένες ή όλες τις ενδομεταφορές που 

επιτρέπονται στο πλαίσιο του εν λόγω 
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εδαφίου σε οποιοδήποτε κράτος μέλος 

εφόσον περιορίζονται σε μία πράξη 

ενδομεταφοράς ανά κράτος μέλος 

διέλευσης εντός τριημέρου από την 

είσοδο άνευ φορτίου στο έδαφος του εν 

λόγω κράτους μέλους. Η περίοδος 

ενδομεταφοράς ολοκληρώνεται στις 

24:00 την έβδομη ημέρα. 

Or. en 

 

Τροπολογία  221 

Karima Delli, Terry Reintke 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

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 

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 

24 ωρών από την τελευταία εκφόρτωση 

στο κράτος μέλος υποδοχής στο πλαίσιο 

της εισερχόμενης διεθνούς μεταφοράς. 

 Οι επιχειρήσεις οδικών μεταφορών δεν 

επιτρέπεται να εκτελούν ενδομεταφορές 

με το ίδιο όχημα ή, αν πρόκειται για 

συνδυασμούς συζευγμένων οχημάτων, με 

το μηχανοκίνητο όχημα του ίδιου 

οχήματος στο κράτος μέλος υποδοχής 

εντός επτά ημερών από το τέλος της 
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24ωρης περιόδου που αναφέρεται στο 

πρώτο εδάφιο. 

Or. en 

 

Τροπολογία  222 

Rina Ronja Kari, Paloma López Bermejo, Tania González Peñas, João Pimenta Lopes 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 5 – στοιχείο α 

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 

1 ημέρας από την τελευταία εκφόρτωση 

στο κράτος μέλος υποδοχής στο πλαίσιο 

της εισερχόμενης διεθνούς μεταφοράς.»· 

 Οι επιχειρήσεις οδικών μεταφορών δεν 

επιτρέπεται να εκτελούν ενδομεταφορές 

με το ίδιο όχημα ή, αν πρόκειται για 

συνδυασμούς συζευγμένων οχημάτων, με 

το μηχανοκίνητο όχημα του ίδιου 

οχήματος στο κράτος μέλος υποδοχής 

εντός 7 ημερών από το τέλος του 

χρονικού διαστήματος της 1 ημέρας που 

αναφέρεται στην παράγραφο 1. 

Or. en 
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Τροπολογία  223 

Dominique Martin, Joëlle Mélin 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 2 – εδάφιο 1 – σημείο 5 – στοιχείο α 

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 δεν 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. 

Or. fr 

 

Τροπολογία  224 

Georges Bach 

 

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 

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 
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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.»· 

το ίδιο όχημα ή, αν πρόκειται για 

συνδυασμούς συζευγμένων οχημάτων, με 

το μηχανοκίνητο όχημα του ίδιου 

οχήματος, ενδομεταφορές στο κράτος 

μέλος υποδοχής. Η τελευταία εκφόρτωση 

στο πλαίσιο ενδομεταφοράς 

πραγματοποιείται εντός 3 ημερών από την 

τελευταία εκφόρτωση στο κράτος μέλος 

υποδοχής στο πλαίσιο αυτής της 

εισερχόμενης διεθνούς μεταφοράς, που 

αποτελεί αντικείμενο σύμβασης 

μεταφοράς. Αυτό το ίδιο όχημα δεν 

επιτρέπεται να εκτελεί ενδομεταφορές 

στο ίδιο κράτος μέλος υποδοχής εντός 7 

ημερών μετά την ολοκλήρωση της 

ενδομεταφοράς· 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Για να αποτρέπονται οι συστηματικές ενδομεταφορές, οι ενδομεταφορές του μεταφορέα θα 

πρέπει να ακολουθούνται από μια φάση αναμονής προτού του επιτραπεί να εκτελέσει άλλη 

ενδομεταφορά στο ίδιο κράτος μέλος υποδοχής. 

 

Τροπολογία  225 

Rosa D'Amato, Daniela Aiuto, Laura Agea, Tiziana Beghin 

 

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 

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 
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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· 

μέλος υποδοχής. Η τελευταία εκφόρτωση 

στο πλαίσιο ενδομεταφοράς 

πραγματοποιείται εντός τριών ημερών από 

την τελευταία εκφόρτωση στο κράτος 

μέλος υποδοχής στο πλαίσιο της 

εισερχόμενης διεθνούς μεταφοράς. 

 Τα οχήματα που αναφέρονται στο πρώτο 

εδάφιο της παρούσας παραγράφου 

επιστρέφουν στο κράτος μέλος 

προέλευσης το αργότερο εντός δύο 

εβδομάδων από τον χρόνο εξόδου από το 

εν λόγω κράτος μέλος. 

Or. it 

 

Τροπολογία  226 

Anne Sander, Elisabeth Morin-Chartier, Jérôme Lavrilleux, Geoffroy Didier, Franck 

Proust, Renaud Muselier 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 5 – στοιχείο α 

Κανονισμός (ΕΕ) 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, επιδιώκοντας να 

αποφύγουν το ταξίδι επιστροφής χωρίς 

εμπορεύματα. Η τελευταία εκφόρτωση 

στο πλαίσιο της μοναδικής επιτρεπόμενης 

ενδομεταφοράς πραγματοποιείται εντός 3 

ημερών από την τελευταία εκφόρτωση στο 

κράτος μέλος υποδοχής στο πλαίσιο της 

εισερχόμενης διεθνούς μεταφοράς· 
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Or. fr 

Αιτιολόγηση 

Οι ενδομεταφορές πρέπει να εντάσσονται σε συγκεκριμένο πλαίσιο και να περιορίζονται σε μία 

ενδομεταφορά εντός τριών ημερών, ώστε να αποφεύγονται καταστάσεις αθέμιτου 

ανταγωνισμού των μεταφορέων. Οι ενδομεταφορές δεν πρέπει να καταστούν συνήθης τρόπος 

λειτουργίας των οδικών μεταφορών. Αρκεί απλώς να έχουν οικολογικό χαρακτήρα και να 

εξυπηρετούν την κερδοφορία των διεθνών μεταφορών συντελώντας στην αποφυγή ταξιδίων των 

φορτηγών χωρίς εμπορεύματα. 

 

Τροπολογία  227 

Emilian Pavel, Claudia Țapardel 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 5 – στοιχείο α 

Κανονισμός 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 6 

ημερών από την τελευταία εκφόρτωση στο 

κράτος μέλος υποδοχής στο πλαίσιο της 

εισερχόμενης διεθνούς μεταφοράς.»· 

Or. en 

 

Τροπολογία  228 

Danuta Jazłowiecka, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Marek Plura, Krzysztof Hetman 
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Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 5 – στοιχείο α 

Κανονισμός 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 

7 ημερών από την τελευταία εκφόρτωση 

στο κράτος μέλος υποδοχής στο πλαίσιο 

της εισερχόμενης διεθνούς μεταφοράς.»· 

Or. pl 

Αιτιολόγηση 

Σύμφωνα με τους στόχους των Λευκών Βίβλων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, θα πρέπει να υπάρξει 

σταδιακή απελευθέρωση των υπηρεσιών ενδομεταφοράς. Ως εκ τούτου, προτείνεται να 

παραμείνουν οι 7 ημέρες ως περίοδος που προβλέπεται για την εκτέλεση ενδομεταφορών χωρίς 

μέγιστο αριθμό μεταφορών που είναι δύσκολο να ελεγχθούν. 

Τροπολογία  229 

Siôn Simon, Ole Christensen, Evelyn Regner, Rory Palmer, Guillaume Balas, Alex 

Mayer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Michael Detjen, Elena Gentile 

 

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 

2. Αφού παραδώσει τα εμπορεύματα 

που μεταφέρθηκαν στο πλαίσιο της 
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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.»· 

εισερχόμενης διεθνούς μεταφοράς από ή 

προς το κράτος μέλος εγκατάστασης του 

μεταφορέα, ο μεταφορέας επιτρέπεται να 

εκτελεί, με το ίδιο όχημα ή, αν πρόκειται 

για συνδυασμούς συζευγμένων οχημάτων, 

με το μηχανοκίνητο όχημα του ίδιου 

οχήματος, ενδομεταφορές στο κράτος 

μέλος υποδοχής. Η τελευταία εκφόρτωση 

στο πλαίσιο ενδομεταφοράς 

πραγματοποιείται εντός 48 ωρών από την 

τελευταία εκφόρτωση στο κράτος μέλος 

υποδοχής στο πλαίσιο αυτής της 

εισερχόμενης διεθνούς μεταφοράς, που 

αποτελεί αντικείμενο σύμβασης 

μεταφοράς 

Or. en 

 

Τροπολογία  230 

Kosma Złotowski, Czesław Hoc, Zdzisław Krasnodębski, Richard Sulík 

 

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 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 7 

ημερών από την τελευταία εκφόρτωση στο 

κράτος μέλος υποδοχής στο πλαίσιο της 

εισερχόμενης διεθνούς μεταφοράς. 

Or. en 
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Τροπολογία  231 

Georgi Pirinski 

 

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 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 7 

ημερών από την τελευταία εκφόρτωση στο 

κράτος μέλος υποδοχής στο πλαίσιο της 

εισερχόμενης διεθνούς μεταφοράς. 

Or. en 

 

Τροπολογία  232 

Helga Stevens 

 

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 

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 
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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. 

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 

3 ημερών από την τελευταία εκφόρτωση 

στο κράτος μέλος υποδοχής στο πλαίσιο 

της εισερχόμενης διεθνούς μεταφοράς. 

Or. nl 

 

Τροπολογία  233 

Claude Rolin 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 5 – στοιχείο α 

Κανονισμός (ΕΕ) 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 

μίας ημέρας από την τελευταία 

εκφόρτωση στο κράτος μέλος υποδοχής 

στο πλαίσιο της εισερχόμενης διεθνούς 

μεταφοράς.»· 

Or. fr 
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Τροπολογία  234 

Dominique Martin, Joëlle Mélin 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 5 – στοιχείο α (νέο) 

1072/2009 

Άρθρο 8 – σημείο 2 α 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 α α) προστίθεται η ακόλουθη 

παράγραφος 2α: 

 «2α. Κάθε ενδομεταφορά πρέπει να 

αμείβεται βάσει των κανόνων που 

ισχύουν στο κράτος όπου 

πραγματοποιείται η ενδομεταφορά ή στο 

πλαίσιο της απόσπασης. Απαγορεύονται 

συνεπώς οι ενδομεταφορές με την 

παλαιότερή τους έννοια που παρέκκλινε 

από τη νομοθεσία του κράτους μέλους 

υποδοχής.» 

Or. fr 

 

Τροπολογία  235 

Verónica Lope Fontagné 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 5 – στοιχείο α (νέο) 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1072/2009 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 2α. Η εκτέλεση αυτών των 

ενδομεταφορών θα έχει ως στόχο την 

επιστροφή στο κράτος μέλος 

εγκατάστασης της επιχείρησης. 

Or. es 

Τροπολογία  236 

Martina Dlabajová, António Marinho e Pinto, Enrique Calvet Chambon, Renate Weber 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 5 – στοιχείο β 
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Κανονισμός 1072/2009 

Άρθρο 8 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Οι εθνικές οδικές εμπορευματικές 

μεταφορές που πραγματοποιούνται στο 

κράτος μέλος υποδοχής από μη 

εγκατεστημένο μεταφορέα λογίζονται 

σύμφωνες προς τον παρόντα κανονισμό 

μόνο εάν ο μεταφορέας μπορεί να 

παράσχει σαφείς αποδείξεις σχετικά με την 

προηγούμενη διεθνή μεταφορά. 

Οι εθνικές οδικές εμπορευματικές 

μεταφορές που πραγματοποιούνται στο 

κράτος μέλος υποδοχής από μη 

εγκατεστημένο μεταφορέα λογίζονται 

σύμφωνες προς τον παρόντα κανονισμό 

μόνο εάν ο μεταφορέας μπορεί να 

παράσχει σαφείς αποδείξεις σχετικά με την 

προηγούμενη διεθνή μεταφορά και κάθε 

μετέπειτα πραγματοποιηθείσα 

ενδομεταφορά με φορτωτική. Οι 

φορτωτικές θα πρέπει να είναι άμεσα 

διαθέσιμες επί του οχήματος. 

 Σε κάθε φορτωτική αναγράφεται ο 

αριθμός των πινακίδων κυκλοφορίας του 

μηχανοκίνητου οχήματος και του 

ρυμουλκούμενου που χρησιμοποιείται. Η 

φορτωτική μπορεί να επιδεικνύεται 

ηλεκτρονικά, με τη χρήση 

αναθεωρήσιμου δομημένου μορφοτύπου 

που μπορεί να χρησιμοποιηθεί απευθείας 

για αποθήκευση και επεξεργασία από 

υπολογιστές, όπως, π.χ., το eCMR. 

 Δεν ζητούνται πρόσθετα έγγραφα 

προκειμένου να αποδειχθεί ότι 

πληρούνται οι προϋποθέσεις του 

παρόντος άρθρου. 

 Τα αρχεία τηρούνται ώστε να καλύπτουν 

τις προηγούμενες 28 ημέρες. Τα αρχεία 

τηρούνται στην επιχείρηση. Κατά τη 

διάρκεια καθ’ οδόν ελέγχου, ο οδηγός 

μπορεί να επικοινωνεί με την έδρα της 

επιχείρησης, τον διαχειριστή μεταφορών 

ή άλλο πρόσωπο ή οντότητα που μπορεί 

να παράσχει τις φορτωτικές των 

προηγούμενων 28 ημερών. 

Or. en 

 

Τροπολογία  237 

Karima Delli, Terry Reintke 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 
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Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 5 – στοιχείο β 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1072/2009 

Άρθρο 8 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Οι εθνικές οδικές εμπορευματικές 

μεταφορές που πραγματοποιούνται στο 

κράτος μέλος υποδοχής από μη 

εγκατεστημένο μεταφορέα λογίζονται 

σύμφωνες προς τον παρόντα κανονισμό 

μόνο εάν ο μεταφορέας μπορεί να 

παράσχει σαφείς αποδείξεις σχετικά με την 

προηγούμενη διεθνή μεταφορά. 

Οι εθνικές οδικές εμπορευματικές 

μεταφορές που πραγματοποιούνται στο 

κράτος μέλος υποδοχής από μη 

εγκατεστημένο μεταφορέα λογίζονται 

σύμφωνες προς τον παρόντα κανονισμό 

μόνο εάν ο μεταφορέας μπορεί να 

παράσχει σαφείς αποδείξεις σχετικά με την 

προηγούμενη διεθνή μεταφορά από ή προς 

το κράτος μέλος εγκατάστασής του και 

εάν η αξία της σύμβασης μεταφοράς για 

την εν λόγω προηγούμενη διεθνή 

μεταφορά δεν είναι εμφανώς χαμηλότερη 

από το άθροισμα της αξίας των 

συμβάσεων μεταφοράς για τις 

ενδομεταφορές. 

Or. en 

 

Τροπολογία  238 

Dominique Martin, Joëlle Mélin 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 5 – στοιχείο β 

1072/2009 

Άρθρο 8 – στοιχείο β – παράγραφος 3 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Οι εθνικές οδικές εμπορευματικές 

μεταφορές που πραγματοποιούνται στο 

κράτος μέλος υποδοχής από μη 

εγκατεστημένο μεταφορέα λογίζονται 

σύμφωνες προς τον παρόντα κανονισμό 

μόνο εάν ο μεταφορέας μπορεί να 

παράσχει σαφείς αποδείξεις σχετικά με 

την προηγούμενη διεθνή μεταφορά.· 

Οι εθνικές οδικές εμπορευματικές 

μεταφορές που πραγματοποιούνται στο 

κράτος μέλος υποδοχής από μη 

εγκατεστημένο μεταφορέα λογίζονται 

σύμφωνες προς τον παρόντα κανονισμό.· 

Or. fr 
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Τροπολογία  239 

Helga Stevens 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 5 – στοιχείο β 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1072/2009 

Άρθρο 8 – παράγραφος 3 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Οι εθνικές οδικές εμπορευματικές 

μεταφορές που πραγματοποιούνται στο 

κράτος μέλος υποδοχής από μη 

εγκατεστημένο μεταφορέα λογίζονται 

σύμφωνες προς τον παρόντα κανονισμό 

μόνο εάν ο μεταφορέας μπορεί να 

παράσχει σαφείς αποδείξεις σχετικά με την 

προηγούμενη διεθνή μεταφορά.· 

Οι εθνικές οδικές εμπορευματικές 

μεταφορές που πραγματοποιούνται στο 

κράτος μέλος υποδοχής από μη 

εγκατεστημένο μεταφορέα λογίζονται 

σύμφωνες προς τον παρόντα κανονισμό 

μόνο εάν ο μεταφορέας μπορεί να 

παράσχει σαφείς αποδείξεις σχετικά με την 

πραγματική προηγούμενη διεθνή 

μεταφορά.· 

Or. nl 

 

Τροπολογία  240 

Karima Delli, Terry Reintke 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 2 – στοιχείο β α (νέο) 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1072/2009 

Άρθρο 8 – παράγραφος 3 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 β α) Προστίθεται η ακόλουθη 

παράγραφος: 

 «3α. Προκειμένου να αποδειχθεί ότι οι 

πληρούνται οι προϋποθέσεις που 

ορίζονται στο παρόν άρθρο, οι αρμόδιες 

αρχές του κράτους μέλους υποδοχής της 

ενδομεταφοράς ελέγχουν: 

 α) τα δεδομένα του ταχογράφου της 

τρέχουσας ημέρας, καθώς και εκείνα των 

προηγούμενων 56 ημερών· 
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 β) τις ηλεκτρονικές φορτωτικές της 

τρέχουσας ημέρας, καθώς και των 

προηγούμενων 56 ημερών· 

 γ) την κοινοποίηση που αναφέρεται 

στην παράγραφο 1. 

 » 

Or. en 

 

Τροπολογία  241 

Siôn Simon, Ole Christensen, Evelyn Regner, Rory Palmer, Guillaume Balas, Alex 

Mayer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Michael Detjen, Elena Gentile 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 2 – στοιχείο β α (νέο) 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1072/2009 

Άρθρο 8 – παράγραφος 4 

 

Ισχύον κείμενο Τροπολογία 

 β α) Το άρθρο 8 παράγραφος 4 

αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: 

Δεν ζητείται επιπρόσθετο έγγραφο 

προκειμένου να αποδειχθεί ότι πληρούνται 

οι προϋποθέσεις του παρόντος άρθρου. 

Προκειμένου να αποδειχθεί ότι οι 

πληρούνται οι προϋποθέσεις του παρόντος 

άρθρου, οι αρμόδιες αρχές του κράτους 

μέλους υποδοχής της ενδομεταφοράς 

μπορούν να απαιτούν την προσκόμιση 

πρόσθετων εγγράφων και να ελέγχουν 

δεδομένα σχετικά με: 

 α) τον ταχογράφο 

 β) την ηλεκτρονική φορτωτική 

 » 

Or. en 

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:02009R1072-

20130701&from=el) 

 

Τροπολογία  242 

Siôn Simon, Ole Christensen, Evelyn Regner, Rory Palmer, Guillaume Balas, Alex 

Mayer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Michael Detjen, Elena Gentile 
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Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 5 – στοιχείο γ 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1072/2009 

Άρθρο 8 – παράγραφος 4 α 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Οι αποδείξεις που αναφέρονται στην 

παράγραφο 3 υποβάλλονται ή 

διαβιβάζονται στον αρμόδιο για τον έλεγχο 

υπάλληλο του κράτους μέλους υποδοχής 

κατόπιν αιτήματος και κατά τη διάρκεια 

του καθ’ οδόν ελέγχου. Μπορεί να 

υποβάλλονται ή διαβιβάζονται 

ηλεκτρονικά, χρησιμοποιώντας 

αναθεωρήσιμο δομημένο μορφότυπο που 

μπορεί να χρησιμοποιηθεί απευθείας για 

αποθήκευση και επεξεργασία από 

υπολογιστές, όπως, π.χ., το eCMR.* Κατά 

τη διάρκεια του καθ’ οδόν ελέγχου, ο 

οδηγός μπορεί να επικοινωνεί με την έδρα 

της επιχείρησης, τον διαχειριστή 

μεταφορών ή άλλο πρόσωπο ή οντότητα 

που μπορεί να παράσχει τις αποδείξεις που 

αναφέρονται στην παράγραφο 3. 

Οι αποδείξεις που αναφέρονται στην 

παράγραφο 3 φυλάσσονται επί του 

οχήματος και υποβάλλονται ή 

διαβιβάζονται στον αρμόδιο για τον έλεγχο 

υπάλληλο του κράτους μέλους υποδοχής 

κατόπιν αιτήματος και κατά τη διάρκεια 

του καθ’ οδόν ελέγχου. Μπορεί να 

υποβάλλονται ή διαβιβάζονται 

ηλεκτρονικά, χρησιμοποιώντας 

αναθεωρήσιμο δομημένο μορφότυπο που 

μπορεί να χρησιμοποιηθεί απευθείας για 

αποθήκευση και επεξεργασία από 

υπολογιστές, όπως, π.χ., μια ηλεκτρονική 

φορτωτική (το eCMR).* Κατά τη διάρκεια 

του καθ’ οδόν ελέγχου, ο οδηγός μπορεί να 

επικοινωνεί με την έδρα της επιχείρησης, 

τον διαχειριστή μεταφορών ή άλλο 

πρόσωπο ή οντότητα που μπορεί να 

παράσχει τις πρόσθετες αποδείξεις που 

αναφέρονται στην παράγραφο 3. 

Or. en 

 

Τροπολογία  243 

Karima Delli, Terry Reintke 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 5 – στοιχείο γ 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1072/2009 

Άρθρο 8 – παράγραφος 4 α 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Οι αποδείξεις που αναφέρονται στην 

παράγραφο 3 υποβάλλονται ή 

διαβιβάζονται στον αρμόδιο για τον έλεγχο 

υπάλληλο του κράτους μέλους υποδοχής 

κατόπιν αιτήματος και κατά τη διάρκεια 

του καθ’ οδόν ελέγχου. Μπορεί να 

Οι αποδείξεις που αναφέρονται στην 

παράγραφο 3 φυλάσσονται επί του 

οχήματος και υποβάλλονται ή 

διαβιβάζονται στον αρμόδιο για τον έλεγχο 

υπάλληλο του κράτους μέλους υποδοχής 

κατόπιν αιτήματος και κατά τη διάρκεια 
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υποβάλλονται ή διαβιβάζονται 

ηλεκτρονικά, χρησιμοποιώντας 

αναθεωρήσιμο δομημένο μορφότυπο που 

μπορεί να χρησιμοποιηθεί απευθείας για 

αποθήκευση και επεξεργασία από 

υπολογιστές, όπως, π.χ., το eCMR.* Κατά 

τη διάρκεια του καθ’ οδόν ελέγχου, ο 

οδηγός μπορεί να επικοινωνεί με την έδρα 

της επιχείρησης, τον διαχειριστή 

μεταφορών ή άλλο πρόσωπο ή οντότητα 

που μπορεί να παράσχει τις αποδείξεις που 

αναφέρονται στην παράγραφο 3. 

του καθ’ οδόν ελέγχου. Μπορεί να 

υποβάλλονται ή διαβιβάζονται 

ηλεκτρονικά, χρησιμοποιώντας 

αναθεωρήσιμο δομημένο μορφότυπο που 

μπορεί να χρησιμοποιηθεί απευθείας για 

αποθήκευση και επεξεργασία από 

υπολογιστές, όπως, π.χ., το eCMR.* Κατά 

τη διάρκεια του καθ’ οδόν ελέγχου, ο 

οδηγός μπορεί να επικοινωνεί με την έδρα 

της επιχείρησης, τον διαχειριστή 

μεταφορών ή άλλο πρόσωπο ή οντότητα 

που μπορεί να παράσχει τις αποδείξεις που 

αναφέρονται στην παράγραφο 3. 

Or. en 

 

Τροπολογία  244 

Claude Rolin 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 5 – στοιχείο γ 

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1071/2009 

Άρθρο 8 – παράγραφος 4α 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Οι αποδείξεις που αναφέρονται στην 

παράγραφο 3 υποβάλλονται ή 

διαβιβάζονται στον αρμόδιο για τον 

έλεγχο υπάλληλο του κράτους μέλους 

υποδοχής κατόπιν αιτήματος και κατά τη 

διάρκεια του καθ’ οδόν ελέγχου. Μπορεί 

να υποβάλλονται ή διαβιβάζονται 

ηλεκτρονικά, χρησιμοποιώντας 

αναθεωρήσιμο δομημένο μορφότυπο που 

μπορεί να χρησιμοποιηθεί απευθείας για 

αποθήκευση και επεξεργασία από 

υπολογιστές, όπως, π.χ., το eCMR.* Κατά 

τη διάρκεια του καθ’ οδόν ελέγχου, ο 

οδηγός μπορεί να επικοινωνεί με την έδρα 

της επιχείρησης, τον διαχειριστή 

μεταφορών ή άλλο πρόσωπο ή οντότητα 

που μπορεί να παράσχει τις αποδείξεις που 

αναφέρονται στην παράγραφο 3. 

Οι αποδείξεις που αναφέρονται στην 

παράγραφο 3 υποβάλλονται στον αρμόδιο 

για τον έλεγχο υπάλληλο του κράτους 

μέλους υποδοχής κατόπιν αιτήματος και 

κατά τη διάρκεια του καθ’ οδόν ελέγχου. 

Μπορεί να υποβάλλονται ή διαβιβάζονται 

ηλεκτρονικά, χρησιμοποιώντας 

αναθεωρήσιμο δομημένο μορφότυπο που 

μπορεί να χρησιμοποιηθεί απευθείας για 

αποθήκευση και επεξεργασία από 

υπολογιστές, όπως, π.χ., το eCMR.* Κατά 

τη διάρκεια του καθ’ οδόν ελέγχου, ο 

οδηγός μπορεί να επικοινωνεί με την έδρα 

της επιχείρησης, τον διαχειριστή 

μεταφορών ή άλλο πρόσωπο ή οντότητα 

που μπορεί να παράσχει τις αποδείξεις που 

αναφέρονται στην παράγραφο 3. 

Or. fr 
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Τροπολογία  245 

Martina Dlabajová, António Marinho e Pinto, Renate Weber 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 5 – στοιχείο γ 

Κανονισμός 1072/2009 

Άρθρο 8 – παράγραφος 3 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

_________________ διαγράφεται 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Άνευ αντικειμένου 

 

Τροπολογία  246 

Karima Delli, Terry Reintke 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 1 – στοιχείο γ α (νέο) 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1072/2009 

Άρθρο 8 – παράγραφος 4 β (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 γ α) Παρεμβάλλεται η ακόλουθη 

παράγραφος: 

 «4β. Για να παρακολουθείται 

αποτελεσματικά η συμμόρφωση με τον 

παρόντα κανονισμό, οι επιχειρήσεις 

οδικών μεταφορών κοινοποιούν γραπτώς 

μέσω δήλωσης στις σχετικές εθνικές 

αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους 

υποδοχής της ενδομεταφοράς, το 

αργότερο κατά την έναρξη της 

ενδομεταφοράς και στην επίσημη γλώσσα 

του κράτους μέλους υποδοχής ή σε μία 

από τις επίσημες γλώσσες αυτού ή σε 

άλλη γλώσσα που είναι αποδεκτή από το 

κράτος μέλος υποδοχής, τις σχετικές 
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πληροφορίες που είναι απαραίτητες ώστε 

να καταστεί δυνατός ο αποτελεσματικός 

έλεγχος της ενδομεταφοράς, 

συμπεριλαμβανομένων τουλάχιστον των 

παρακάτω: 

 α) την ταυτότητα του αποστολέα· 

 β) την εκτιμώμενη διάρκεια της 

ενδομεταφοράς· 

 γ) τα ακόλουθα δεδομένα για κάθε 

οδηγό: ονοματεπώνυμο, κράτος μέλος 

κατοικίας, κράτος μέλος στο οποίο έχει 

καταχωριστεί η σύμβαση απασχόλησης, 

κράτος μέλος στο οποίο καταβάλλονται οι 

εισφορές κοινωνικής ασφάλισης και 

αριθμός κοινωνικής ή εθνικής 

ασφάλισης. 

Or. en 

 

Τροπολογία  247 

Georges Bach 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 5 α (νέο) 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1072/2009 

Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε α (νέο) 

 

Ισχύον κείμενο Τροπολογία 

 (5α) Το άρθρο 9 τροποποιείται ως 

εξής: 

Άρθρο 9 «Άρθρο 9 

Κανόνες που εφαρμόζονται στις 

ενδομεταφορές 

Κανόνες που εφαρμόζονται στις 

ενδομεταφορές 

1. Η εκτέλεση των ενδομεταφορών 

υπόκειται, με την επιφύλαξη της 

εφαρμογής της κοινοτικής νομοθεσίας, 

στις νομοθετικές, κανονιστικές και 

διοικητικές διατάξεις που ισχύουν στο 

κράτος μέλος υποδοχής, όσον αφορά τα 

ακόλουθα: 

1. Η εκτέλεση των ενδομεταφορών 

υπόκειται, με την επιφύλαξη της 

εφαρμογής της κοινοτικής νομοθεσίας, 

στις νομοθετικές, κανονιστικές και 

διοικητικές διατάξεις που ισχύουν στο 

κράτος μέλος υποδοχής, όσον αφορά τα 

ακόλουθα: 

α) τους όρους που διέπουν τη 

σύμβαση μεταφοράς· 

α) τους όρους που διέπουν τη 

σύμβαση μεταφοράς· 
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β) το βάρος και τις διαστάσεις των 

οχημάτων· 

β) το βάρος και τις διαστάσεις των 

οχημάτων· 

γ) τις προϋποθέσεις σχετικά με τη 

μεταφορά ορισμένων κατηγοριών 

εμπορευμάτων, ιδίως επικίνδυνων 

εμπορευμάτων, ευαλλοίωτων τροφίμων 

και ζώντων ζώων· 

γ) τις προϋποθέσεις σχετικά με τη 

μεταφορά ορισμένων κατηγοριών 

εμπορευμάτων, ιδίως επικίνδυνων 

εμπορευμάτων, ευαλλοίωτων τροφίμων 

και ζώντων ζώων· 

δ) τον χρόνο οδήγησης και τις 

περιόδους ανάπαυσης· 

δ) τον χρόνο οδήγησης και τις 

περιόδους ανάπαυσης· 

ε) τον φόρο προστιθεμένης αξίας 

(ΦΠΑ) στις υπηρεσίες μεταφορών. 

ε) τον φόρο προστιθεμένης αξίας 

(ΦΠΑ) στις υπηρεσίες μεταφορών· 

Το βάρος και οι διαστάσεις που 

αναφέρονται στο στοιχείο β), πρώτο 

εδάφιο, είναι δυνατόν, κατά περίπτωση, να 

υπερβαίνουν αυτά που εφαρμόζονται στο 

κράτος μέλος εγκατάστασης του 

μεταφορέα, αλλά δεν μπορούν σε καμία 

περίπτωση να υπερβαίνουν τα όρια που 

τίθενται από το κράτος μέλος υποδοχής για 

την εθνική του κυκλοφορία ή τα τεχνικά 

χαρακτηριστικά που αναγράφονται στα 

αποδεικτικά που αναφέρονται στο άρθρο 6 

παράγραφος 1 της οδηγίας 96/53/ΕΚ του 

Συμβουλίου, της 25ης Ιουλίου 1996, 

σχετικά με τον καθορισμό, για ορισμένα 

οδικά οχήματα που κυκλοφορούν στην 

Κοινότητα, των μέγιστων επιτρεπόμενων 

διαστάσεων στις εθνικές και διεθνείς 

μεταφορές και των μέγιστων 

επιτρεπόμενων βαρών στις διεθνείς 

μεταφορές. 

ε α) τις ελάχιστες αμοιβές και την 

ετήσια άδεια μετ’ αποδοχών, όπως 

ορίζονται στο άρθρο 3 παράγραφος 1, 

πρώτο εδάφιο, στοιχεία β) και γ) της 

οδηγίας 96/71/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου· 

Οι νομοθετικές, κανονιστικές και 

διοικητικές διατάξεις που αναφέρονται 

στην παράγραφο 1 εφαρμόζονται στους μη 

εγκατεστημένους μεταφορείς υπό τους 

ιδίους όρους με αυτούς που επιβάλλονται 

στους μεταφορείς που είναι 

εγκατεστημένοι στο κράτος μέλος 

υποδοχής, ώστε να εμποδίζεται κάθε 

διάκριση λόγω ιθαγένειας ή τόπου 

εγκατάστασης. 

Το βάρος και οι διαστάσεις που 

αναφέρονται στο στοιχείο β), πρώτο 

εδάφιο, είναι δυνατόν, κατά περίπτωση, να 

υπερβαίνουν αυτά που εφαρμόζονται στο 

κράτος μέλος εγκατάστασης του 

μεταφορέα, αλλά δεν μπορούν σε καμία 

περίπτωση να υπερβαίνουν τα όρια που 

τίθενται από το κράτος μέλος υποδοχής για 

την εθνική του κυκλοφορία ή τα τεχνικά 

χαρακτηριστικά που αναγράφονται στα 

αποδεικτικά που αναφέρονται στο άρθρο 6 

παράγραφος 1 της οδηγίας 96/53/ΕΚ του 

Συμβουλίου, της 25ης Ιουλίου 1996, 

σχετικά με τον καθορισμό, για ορισμένα 

οδικά οχήματα που κυκλοφορούν στην 

Κοινότητα, των μέγιστων επιτρεπόμενων 
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διαστάσεων στις εθνικές και διεθνείς 

μεταφορές και των μέγιστων 

επιτρεπόμενων βαρών στις διεθνείς 

μεταφορές. 

 Οι νομοθετικές, κανονιστικές και 

διοικητικές διατάξεις που αναφέρονται 

στην παράγραφο 1 εφαρμόζονται στους μη 

εγκατεστημένους μεταφορείς υπό τους 

ιδίους όρους με αυτούς που επιβάλλονται 

στους μεταφορείς που είναι 

εγκατεστημένοι στο κράτος μέλος 

υποδοχής, ώστε να εμποδίζεται κάθε 

διάκριση λόγω ιθαγένειας ή τόπου 

εγκατάστασης. 

 » 

Or. en 

(http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EL/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2009.300.01.0072.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2009

%3A300%3ATOC) 

Αιτιολόγηση 

Προκειμένου να διευκρινιστεί ότι οι προϋποθέσεις για την απόσπαση εργαζομένων (ελάχιστες 

αμοιβές και ετήσια άδεια μετ’ αποδοχών) εφαρμόζονται άμεσα και καθ’ ολοκληρία σε κάθε 

ενδομεταφορά από την πρώτη ημέρα εφόσον ολόκληρη η μεταφορά πραγματοποιείται σε κράτος 

μέλος υποδοχής. 

 

Τροπολογία  248 

Siôn Simon, Ole Christensen, Evelyn Regner, Rory Palmer, Guillaume Balas, Alex 

Mayer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Michael Detjen 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 5 α (νέο) 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1072/2009 

Άρθρο 8 α (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (5α) προστίθεται το ακόλουθο άρθρο 

8α: 

 « 

 Ηλεκτρονική κοινοποίηση 
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 Οι επιχειρήσεις οδικών μεταφορών 

διασφαλίζουν, μέσω ηλεκτρονικής 

κοινοποίησης ή γραπτώς πριν από την 

εκτέλεση κάθε ενδομεταφοράς, ότι οι 

αρμόδιες αρχές όλων των κρατών μελών 

έχουν ενημερωθεί δεόντως σχετικά με την 

ενδομεταφορά και διαθέτουν τις σχετικές 

πληροφορίες που είναι απαραίτητες ώστε 

να καταστεί δυνατός ο αποτελεσματικός 

έλεγχος των ενδομεταφορών, το αργότερο 

κατά την έναρξη. Αυτή η κοινοποίηση 

πραγματοποιείται σε μία από τις επίσημες 

γλώσσες του κράτους μέλους υποδοχής ή 

σε οποιαδήποτε αποδεκτή γλώσσα και 

περιλαμβάνει τις ακόλουθες πληροφορίες: 

 i) το όνομα του αποστολέα· 

 ii) την εκτιμώμενη διάρκεια της 

ενδομεταφοράς· 

 iii) το ονοματεπώνυμο του οδηγού, τη 

χώρα κατοικίας του, τη χώρα στην οποία 

καταβάλλονται οι εισφορές κοινωνικής 

ασφάλισής του και τον αριθμό 

κοινωνικής ασφάλισής του· 

 » 

Or. en 

 

Τροπολογία  249 

Martina Dlabajová, António Marinho e Pinto, Enrique Calvet Chambon, Renate Weber 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 5 α (νέο) 

Κανονισμός 1072/2009 

Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – στοιχείο στ (νέο) 

 

Ισχύον κείμενο Τροπολογία 

 (5α) στο άρθρο 9 παράγραφος 1, 

προστίθεται το στοιχείο στ): 

. «στ) την εφαρμογή των κανόνων που 

απορρέουν από την οδηγία του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου για την τροποποίηση της 

οδηγίας 2006/22/ΕΚ όσον αφορά τις 

απαιτήσεις επιβολής και τη θέσπιση 
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ειδικών κανόνων σχετικά με την οδηγία 

96/71/ΕΚ και την οδηγία 2014/67/ΕΕ για 

την απόσπαση οδηγών στον τομέα των 

οδικών μεταφορών· 

 » 

Or. en 

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/el/ALL/?uri=CELEX:32009R1072) 

Αιτιολόγηση 

Οποιεσδήποτε απαιτήσεις για τον τομέα θα πρέπει να απορρέουν αποκλειστικά από lex 

specialis 

 

Τροπολογία  250 

Rosa D'Amato, Daniela Aiuto, Laura Agea, Tiziana Beghin 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 5 α (νέο) 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1072/2009 

Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε α (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (5α) στο άρθρο 9 παράγραφος 1 

προστίθεται το εξής στοιχείο: 

 «ε α) τις ελάχιστες αμοιβές και την 

ετήσια άδεια μετ’ αποδοχών, όπως 

ορίζονται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 

πρώτο εδάφιο στοιχεία β) και γ) της 

οδηγίας 96/71/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.» 

Or. it 

 

Τροπολογία  251 

Rina Ronja Kari, Paloma López Bermejo, Tania González Peñas, João Pimenta Lopes 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 5 α (νέο) 

1072/2009 

Άρθρο 9 – παράγραφος 1 
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Ισχύον κείμενο Τροπολογία 

 (5α) το άρθρο 9 τροποποιείται ως εξής: 

1. Η εκτέλεση των ενδομεταφορών 

υπόκειται, με την επιφύλαξη της 

εφαρμογής της κοινοτικής νομοθεσίας, 

στις νομοθετικές, κανονιστικές και 

διοικητικές διατάξεις που ισχύουν στο 

κράτος μέλος υποδοχής, όσον αφορά τα 

ακόλουθα: α) τους όρους που διέπουν τη 

σύμβαση μεταφοράς·β)·το βάρος και τις 

διαστάσεις των οχημάτων·γ)τις 

προϋποθέσεις σχετικά με τη μεταφορά 

ορισμένων κατηγοριών εμπορευμάτων, 

ιδίως επικίνδυνων εμπορευμάτων, 

ευαλλοίωτων τροφίμων και ζώντων 

ζώων·δ) τον χρόνο οδήγησης και τις 

περιόδους ανάπαυσης·ε) τον φόρο 

προστιθεμένης αξίας (ΦΠΑ) στις 

υπηρεσίες μεταφορών. 

«1. Η εκτέλεση των ενδομεταφορών 

υπόκειται, με την επιφύλαξη της 

εφαρμογής της κοινοτικής νομοθεσίας, 

στις νομοθετικές, κανονιστικές και 

διοικητικές διατάξεις που ισχύουν στο 

κράτος μέλος υποδοχής, όσον αφορά τα 

ακόλουθα: α) τους όρους που διέπουν τη 

σύμβαση μεταφοράς· β)·το βάρος και τις 

διαστάσεις των οχημάτων· γ)τις 

προϋποθέσεις σχετικά με τη μεταφορά 

ορισμένων κατηγοριών εμπορευμάτων, 

ιδίως επικίνδυνων εμπορευμάτων, 

ευαλλοίωτων τροφίμων και ζώντων ζώων· 

δ) τον χρόνο οδήγησης και τις περιόδους 

ανάπαυσης· ε) τον φόρο προστιθεμένης 

αξίας (ΦΠΑ) στις υπηρεσίες μεταφορών· 

στ) τους όρους απόσπασης εργαζομένων. 

 » 

Or. en 

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32009R1072&from=EL) 

 

Τροπολογία  252 

Siôn Simon, Ole Christensen, Evelyn Regner, Rory Palmer, Alex Mayer, Claudiu 

Ciprian Tănăsescu, Michael Detjen, Elena Gentile 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 5 β (νέο) 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1072/2009 

Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε α (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (5β) στο άρθρο 9 παράγραφος 1, 

προστίθεται το ακόλουθο στοιχείο: 

 ε α) τις ελάχιστες αμοιβές και την 

ετήσια άδεια μετ’ αποδοχών, όπως 

ορίζονται στο άρθρο 3 παράγραφος 1, 

πρώτο εδάφιο, στοιχεία β) και γ) της 

οδηγίας 96/71/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
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Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου*. 

 __________________ 

 *Οδηγία 96/71/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 

16ης Δεκεμβρίου 1996, σχετικά με την 

απόσπαση εργαζόμενων στο πλαίσιο 

παροχής υπηρεσιών (ΕΕ L 18 της 

21.1.1997, σ. 1). 

Or. en 

 

Τροπολογία  253 

Kosma Złotowski, Czesław Hoc, Zdzisław Krasnodębski, Richard Sulík 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 7 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1072/2009 

Άρθρο 10a 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(7) προστίθεται το ακόλουθο 

άρθρο 10α: 

διαγράφεται 

«  

Άρθρο 10a  

Έλεγχοι  

1. Τα κράτη μέλη οργανώνουν 

ελέγχους κατά τέτοιο τρόπο ώστε, από 

την 1η Ιανουαρίου 2020, και κάθε 

ημερολογιακό έτος, να ελέγχεται 

τουλάχιστον 2% επί του συνόλου των 

ενδομεταφορών που εκτελούνται στην 

επικράτειά του. Το ποσοστό αυτό 

αυξάνεται σε τουλάχιστον 3% από την 1η 

Ιανουαρίου 2022. Ως βάση για τον 

υπολογισμό αυτού του ποσοστού ορίζεται 

το σύνολο των ενδομεταφορών στα κράτη 

μέλη με βάση τα τονοχιλιόμετρα κατά το 

έτος t-2, σύμφωνα με τα στοιχεία της 

Eurostat. 

 

2. Τα κράτη μέλη εστιάζουν στις 

επιχειρήσεις που αξιολογούνται ως 

αυξημένου κινδύνου για παράβαση των 

διατάξεων του παρόντος Κεφαλαίου οι 
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οποίες έχουν εφαρμογή στην περίπτωσή 

τους. Για τον σκοπό αυτό, τα κράτη μέλη, 

στο πλαίσιο του συστήματος ταξινόμησης 

κινδύνων το οποίο θέσπισαν δυνάμει του 

άρθρου 9 της οδηγίας 2006/22/ΕΚ του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου*** και διεύρυναν σύμφωνα 

με το άρθρο 12 του κανονισμού (ΕΚ) 

αριθ. 1071/2009 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου,**** 

αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο για τέτοιου 

είδος παραβάσεις ως αυτοτελή κίνδυνο. 

3. Τα κράτη μέλη, τουλάχιστον τρεις 

φορές ετησίως, διενεργούν 

συντονισμένους καθ’ οδόν έλεγχους σε 

ενδομεταφορές. Οι έλεγχοι διενεργούνται 

ταυτόχρονα από τις εθνικές αρχές δύο ή 

περισσότερων κρατών μελών οι οποίες 

είναι αρμόδιες για την επιβολή των 

κανόνων στον τομέα των οδικών 

μεταφορών, με την κάθε μία να διενεργεί 

τον έλεγχο στην επικράτειά της. Τα 

εθνικά σημεία επαφής που έχουν οριστεί 

σύμφωνα με το άρθρο 18 παράγραφος 1 

του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1071/2009 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου**** ανταλλάσσουν 

πληροφορίες σχετικά με τον αριθμό και 

τον τύπο των παραβάσεων που 

εντοπίζονται μετά τη διενέργεια των 

συντονισμένων καθ’ οδόν ελέγχων. 

 

______________________  

*** Οδηγία 2006/22/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 

15ης Μαρτίου 2006, για καθορισμό 

ελάχιστων προϋποθέσεων για την 

εφαρμογή των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 

3820/85 και (ΕΟΚ) αριθ. 3821/85 του 

Συμβουλίου σχετικά με την κοινωνική 

νομοθεσία όσον αφορά δραστηριότητες 

οδικών μεταφορών (ΕΕ L 102 της 

11.4.2006, σ. 35). 

 

**** Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1071/2009 

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, της 21ης Οκτωβρίου 2009, 

σχετικά με τη θέσπιση κοινών κανόνων 

όσον αφορά τους όρους που πρέπει να 
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πληρούνται για την άσκηση του 

επαγγέλματος του οδικού μεταφορέα και 

για την κατάργηση της οδηγίας 96/26/ΕΚ 

του Συμβουλίου (ΕΕ L 300 της 

14.11.2009, σ. 51).»· 

»  

Or. en 

 

Τροπολογία  254 

Siôn Simon 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 7 (νέο) 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1072/2009 

Άρθρο 10a – παράγραφος 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (7α) προστίθεται το ακόλουθο άρθρο 

10α: 

 Για την περαιτέρω εφαρμογή των 

υποχρεώσεων του παρόντος κεφαλαίου, 

τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι 

εφαρμόζεται συνεκτική εθνική 

στρατηγική εφαρμογής στην επικράτειά 

τους. Η στρατηγική αυτή εστιάζει στις 

επιχειρήσεις υψηλής επικινδυνότητας, 

που αναφέρονται στο άρθρο 9 της 

οδηγίας 2006/22/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου* και θα 

χρησιμοποιεί τις πληροφορίες και τα 

δεδομένα που καταγράφουν, 

επεξεργάζονται ή αποθηκεύουν οι ευφυείς 

ταχογράφοι για χρονική διάστημα 56 

ημερών. Ο ευφυής ταχογράφος πρέπει να 

εισαχθεί υποχρεωτικά σε όλα τα οχήματα 

που πραγματοποιούν διεθνείς μεταφορές 

και ενδομεταφορές το αργότερο μέχρι τη 

2α Ιανουαρίου 2020. 

 __________________ 

 *Οδηγία 2006/22/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 

15ης Μαρτίου 2006, για καθορισμό 

ελάχιστων προϋποθέσεων για την 
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εφαρμογή των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 

3820/85 και (ΕΟΚ) αριθ. 3821/85 του 

Συμβουλίου σχετικά με την κοινωνική 

νομοθεσία όσον αφορά δραστηριότητες 

οδικών μεταφορών και για την 

κατάργηση της οδηγίας 88/599/ΕΟΚ του 

Συμβουλίου  

Or. en 

 

Τροπολογία  255 

Emilian Pavel, Claudia Țapardel 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 7 

Κανονισμός 1072/2009 

Άρθρο 10a – παράγραφος 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Τα κράτη μέλη οργανώνουν 

ελέγχους κατά τέτοιο τρόπο ώστε, από 

την 1η Ιανουαρίου 2020, και κάθε 

ημερολογιακό έτος, να ελέγχεται 

τουλάχιστον 2% επί του συνόλου των 

ενδομεταφορών που εκτελούνται στην 

επικράτειά του. Το ποσοστό αυτό 

αυξάνεται σε τουλάχιστον 3% από την 1η 

Ιανουαρίου 2022. Ως βάση για τον 

υπολογισμό αυτού του ποσοστού ορίζεται 

το σύνολο των ενδομεταφορών στα κράτη 

μέλη με βάση τα τονοχιλιόμετρα κατά το 

έτος t-2, σύμφωνα με τα στοιχεία της 

Eurostat. 

διαγράφεται 

Or. en 

 

Τροπολογία  256 

Helga Stevens 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 7 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1072/2009 

Άρθρο 10 α – παράγραφος 1 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Τα κράτη μέλη οργανώνουν 

ελέγχους κατά τέτοιο τρόπο ώστε, από την 

1η Ιανουαρίου 2020, και κάθε 

ημερολογιακό έτος, να ελέγχεται 

τουλάχιστον 2% επί του συνόλου των 

ενδομεταφορών που εκτελούνται στην 

επικράτειά του. Το ποσοστό αυτό 

αυξάνεται σε τουλάχιστον 3% από την 1η 

Ιανουαρίου 2022. Ως βάση για τον 

υπολογισμό αυτού του ποσοστού ορίζεται 

το σύνολο των ενδομεταφορών στα κράτη 

μέλη με βάση τα τονοχιλιόμετρα κατά το 

έτος t-2, σύμφωνα με τα στοιχεία της 

Eurostat. 

1. Τα κράτη μέλη είναι υπεύθυνα για 

την πλήρη και αποτελεσματική πολιτική 

επιβολής του νόμου στην επικράτειά τους. 

Ως εκ τούτου, τα κράτη μέλη οργανώνουν 

ελέγχους κατά τέτοιο τρόπο ώστε, από την 

1η Ιανουαρίου 2020, και κάθε 

ημερολογιακό έτος, να ελέγχεται 

τουλάχιστον 2% επί του συνόλου των 

ενδομεταφορών που εκτελούνται στην 

επικράτειά του. Το ποσοστό αυτό 

αυξάνεται σε τουλάχιστον 3% από την 1η 

Ιανουαρίου 2022. Ως βάση για τον 

υπολογισμό αυτού του ποσοστού ορίζεται 

το σύνολο των ενδομεταφορών στα κράτη 

μέλη με βάση τα τονοχιλιόμετρα κατά το 

έτος t-2, σύμφωνα με τα στοιχεία της 

Eurostat. 

Or. nl 

 

Τροπολογία  257 

Dominique Martin, Joëlle Mélin 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 2 – εδάφιο 1 – σημείο 7 

1072/2009 

Άρθρο 10 α – παράγραφος 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Τα κράτη μέλη οργανώνουν 

ελέγχους κατά τέτοιο τρόπο ώστε, από την 

1η Ιανουαρίου 2020, και κάθε 

ημερολογιακό έτος, να ελέγχεται 

τουλάχιστον 2% επί του συνόλου των 

ενδομεταφορών που εκτελούνται στην 

επικράτειά του. Το ποσοστό αυτό 

αυξάνεται σε τουλάχιστον 3% από την 1η 

Ιανουαρίου 2022. Ως βάση για τον 

υπολογισμό αυτού του ποσοστού ορίζεται 

το σύνολο των ενδομεταφορών στα κράτη 

μέλη με βάση τα τονοχιλιόμετρα κατά το 

έτος t-2, σύμφωνα με τα στοιχεία της 

Eurostat. 

1. Απαγορεύονται οι ενδομεταφορές 

από μεταφορέα που έχει καταχωρηθεί σε 

μητρώο του εξωτερικού. Τα κράτη μέλη 

οργανώνουν ελέγχους κατά τέτοιο τρόπο 

ώστε, από την 1η Ιανουαρίου 2020, και 

κάθε ημερολογιακό έτος, να ελέγχεται 

τουλάχιστον 4% επί του συνόλου των 

ενδομεταφορών που εκτελούνται στην 

επικράτειά του. Το ποσοστό αυτό 

αυξάνεται σε τουλάχιστον 6% από την 1η 

Ιανουαρίου 2022. Ως βάση για τον 

υπολογισμό αυτού του ποσοστού ορίζεται 

το σύνολο των ενδομεταφορών στα κράτη 

μέλη με βάση τα τονοχιλιόμετρα κατά το 
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έτος t-2, σύμφωνα με τα στοιχεία της 

Eurostat. 

Or. fr 

 

Τροπολογία  258 

Karima Delli, Terry Reintke 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 7 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1072/2009 

Άρθρο 10a – παράγραφος 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Τα κράτη μέλη οργανώνουν 

ελέγχους κατά τέτοιο τρόπο ώστε, από την 

1η Ιανουαρίου 2020, και κάθε 

ημερολογιακό έτος, να ελέγχεται 

τουλάχιστον 2% επί του συνόλου των 

ενδομεταφορών που εκτελούνται στην 

επικράτειά του. Το ποσοστό αυτό 

αυξάνεται σε τουλάχιστον 3% από την 1η 

Ιανουαρίου 2022. Ως βάση για τον 

υπολογισμό αυτού του ποσοστού ορίζεται 

το σύνολο των ενδομεταφορών στα κράτη 

μέλη με βάση τα τονοχιλιόμετρα κατά το 

έτος t-2, σύμφωνα με τα στοιχεία της 

Eurostat. 

1. Τα κράτη μέλη οργανώνουν 

ελέγχους κατά τέτοιο τρόπο ώστε, από την 

1η Ιανουαρίου 2020, και κάθε 

ημερολογιακό έτος, να ελέγχεται 

τουλάχιστον 8% επί του συνόλου των 

ενδομεταφορών που εκτελούνται στην 

επικράτειά του. Το ποσοστό αυτό 

αυξάνεται σε τουλάχιστον 10% από την 1η 

Ιανουαρίου 2022. Ως βάση για τον 

υπολογισμό αυτού του ποσοστού ορίζεται 

το σύνολο των ενδομεταφορών στα κράτη 

μέλη με βάση τα τονοχιλιόμετρα κατά το 

έτος t-2, σύμφωνα με τα στοιχεία της 

Eurostat. 

Or. en 

 

Τροπολογία  259 

Siôn Simon, Ole Christensen, Evelyn Regner, Rory Palmer, Guillaume Balas, Alex 

Mayer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Michael Detjen 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 7 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1072/2009 

Άρθρο 10a – παράγραφος 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Τα κράτη μέλη οργανώνουν 1. Τα κράτη μέλη οργανώνουν 
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ελέγχους κατά τέτοιο τρόπο ώστε, από την 

1η Ιανουαρίου 2020, και κάθε 

ημερολογιακό έτος, να ελέγχεται 

τουλάχιστον 2% επί του συνόλου των 

ενδομεταφορών που εκτελούνται στην 

επικράτειά του. Το ποσοστό αυτό 

αυξάνεται σε τουλάχιστον 3% από την 1η 

Ιανουαρίου 2022. Ως βάση για τον 

υπολογισμό αυτού του ποσοστού ορίζεται 

το σύνολο των ενδομεταφορών στα κράτη 

μέλη με βάση τα τονοχιλιόμετρα κατά το 

έτος t-2, σύμφωνα με τα στοιχεία της 

Eurostat. 

ελέγχους κατά τέτοιο τρόπο ώστε, από την 

1η Ιανουαρίου 2020, και κάθε 

ημερολογιακό έτος, να ελέγχεται 

τουλάχιστον 6% επί του συνόλου των 

ενδομεταφορών που εκτελούνται στην 

επικράτειά του. Το ποσοστό αυτό 

αυξάνεται σε τουλάχιστον 8% από την 1η 

Ιανουαρίου 2022. Ως βάση για τον 

υπολογισμό αυτού του ποσοστού ορίζεται 

το σύνολο των ενδομεταφορών στα κράτη 

μέλη με βάση τα τονοχιλιόμετρα κατά το 

έτος t-2, σύμφωνα με τα στοιχεία της 

Eurostat. 

Or. en 

 

Τροπολογία  260 

Jeroen Lenaers 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 7 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1072/2009 

Άρθρο 10 α – παράγραφος 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Τα κράτη μέλη οργανώνουν 

ελέγχους κατά τέτοιο τρόπο ώστε, από την 

1η Ιανουαρίου 2020, και κάθε 

ημερολογιακό έτος, να ελέγχεται 

τουλάχιστον 2% επί του συνόλου των 

ενδομεταφορών που εκτελούνται στην 

επικράτειά του. Το ποσοστό αυτό 

αυξάνεται σε τουλάχιστον 3% από την 1η 

Ιανουαρίου 2022. Ως βάση για τον 

υπολογισμό αυτού του ποσοστού ορίζεται 

το σύνολο των ενδομεταφορών στα κράτη 

μέλη με βάση τα τονοχιλιόμετρα κατά το 

έτος t-2, σύμφωνα με τα στοιχεία της 

Eurostat. 

1. Τα κράτη μέλη οργανώνουν 

ελέγχους κατά τέτοιο τρόπο ώστε, από την 

1η Ιανουαρίου 2020, και κάθε 

ημερολογιακό έτος, να ελέγχεται 

τουλάχιστον 4% επί του συνόλου των 

ενδομεταφορών που εκτελούνται στην 

επικράτειά του. Το ποσοστό αυτό 

αυξάνεται σε τουλάχιστον 6% από την 1η 

Ιανουαρίου 2022. Ως βάση για τον 

υπολογισμό αυτού του ποσοστού ορίζεται 

το σύνολο των ενδομεταφορών στα κράτη 

μέλη με βάση τα τονοχιλιόμετρα κατά το 

έτος t-2, σύμφωνα με τα στοιχεία της 

Eurostat. 

Or. nl 

 

Τροπολογία  261 

Rosa D'Amato, Daniela Aiuto, Laura Agea, Tiziana Beghin 
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Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 - σημείο 7 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1072/2009 

Άρθρο 10 α – παράγραφος 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Τα κράτη μέλη οργανώνουν 

ελέγχους κατά τέτοιο τρόπο ώστε, από την 

1η Ιανουαρίου 2020, και κάθε 

ημερολογιακό έτος, να ελέγχεται 

τουλάχιστον 2% επί του συνόλου των 

ενδομεταφορών που εκτελούνται στην 

επικράτειά του. Το ποσοστό αυτό 

αυξάνεται σε τουλάχιστον 3% από την 1η 

Ιανουαρίου 2022. Ως βάση για τον 

υπολογισμό αυτού του ποσοστού ορίζεται 

το σύνολο των ενδομεταφορών στα κράτη 

μέλη με βάση τα τονοχιλιόμετρα κατά το 

έτος t-2, σύμφωνα με τα στοιχεία της 

Eurostat. 

1. Τα κράτη μέλη οργανώνουν 

ελέγχους κατά τέτοιο τρόπο ώστε, από την 

1η Ιανουαρίου 2020, και κάθε 

ημερολογιακό έτος, να ελέγχεται 

τουλάχιστον 5% επί του συνόλου των 

ενδομεταφορών που εκτελούνται στην 

επικράτειά του. Το ποσοστό αυτό 

αυξάνεται σε τουλάχιστον 10% από την 1η 

Ιανουαρίου 2022. Ως βάση για τον 

υπολογισμό αυτού του ποσοστού ορίζεται 

το σύνολο των ενδομεταφορών στα κράτη 

μέλη με βάση τα τονοχιλιόμετρα κατά το 

έτος t-2, σύμφωνα με τα στοιχεία της 

Eurostat. 

Or. it 

 

Τροπολογία  262 

Siôn Simon, Ole Christensen, Evelyn Regner, Rory Palmer, Guillaume Balas, Alex 

Mayer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Michael Detjen 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 7 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1072/2009 

Άρθρο 10 a – παράγραφος 3 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

3. Τα κράτη μέλη, τουλάχιστον τρεις 

φορές ετησίως, διενεργούν συντονισμένους 

καθ’ οδόν έλεγχους σε ενδομεταφορές. Οι 

έλεγχοι διενεργούνται ταυτόχρονα από τις 

εθνικές αρχές δύο ή περισσότερων κρατών 

μελών οι οποίες είναι αρμόδιες για την 

επιβολή των κανόνων στον τομέα των 

οδικών μεταφορών, με την κάθε μία να 

διενεργεί τον έλεγχο στην επικράτειά της. 

Τα εθνικά σημεία επαφής που έχουν 

οριστεί σύμφωνα με το άρθρο 18 

3. Τα κράτη μέλη, τουλάχιστον έξι 

φορές ετησίως, διενεργούν συντονισμένους 

καθ’ οδόν ελέγχους σε ενδομεταφορές, οι 

οποίοι μπορούν να διενεργούνται σε 

συνδυασμό με τους ελέγχους που 

διενεργούνται σύμφωνα με την οδηγία 

2006/22/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. Οι 

έλεγχοι διενεργούνται ταυτόχρονα από τις 

εθνικές αρχές δύο ή περισσότερων κρατών 

μελών οι οποίες είναι αρμόδιες για την 
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παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 

1071/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

και του Συμβουλίου**** ανταλλάσσουν 

πληροφορίες σχετικά με τον αριθμό και 

τον τύπο των παραβάσεων που 

εντοπίζονται μετά τη διενέργεια των 

συντονισμένων καθ’ οδόν ελέγχων. 

επιβολή των κανόνων στον τομέα των 

οδικών μεταφορών, με την κάθε μία να 

διενεργεί τον έλεγχο στην επικράτειά της. 

Τα εθνικά σημεία επαφής που έχουν 

οριστεί σύμφωνα με το άρθρο 18 

παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 

1071/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

και του Συμβουλίου**** ανταλλάσσουν 

πληροφορίες σχετικά με τον αριθμό και 

τον τύπο των παραβάσεων που 

εντοπίζονται μετά τη διενέργεια των 

συντονισμένων καθ’ οδόν ελέγχων. 

Or. en 

 

Τροπολογία  263 

Jeroen Lenaers 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 7 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1072/2009 

Άρθρο 10α – παράγραφος 3 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

3. Τα κράτη μέλη, τουλάχιστον τρεις 

φορές ετησίως, διενεργούν συντονισμένους 

καθ’ οδόν έλεγχους σε ενδομεταφορές. Οι 

έλεγχοι διενεργούνται ταυτόχρονα από τις 

εθνικές αρχές δύο ή περισσότερων κρατών 

μελών οι οποίες είναι αρμόδιες για την 

επιβολή των κανόνων στον τομέα των 

οδικών μεταφορών, με την κάθε μία να 

διενεργεί τον έλεγχο στην επικράτειά της. 

Τα εθνικά σημεία επαφής που έχουν 

οριστεί σύμφωνα με το άρθρο 18 

παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 

1071/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

και του Συμβουλίου**** ανταλλάσσουν 

πληροφορίες σχετικά με τον αριθμό και 

τον τύπο των παραβάσεων που 

εντοπίζονται μετά τη διενέργεια των 

συντονισμένων καθ’ οδόν ελέγχων. 

3. Τα κράτη μέλη, τουλάχιστον έξι 

φορές ετησίως, διενεργούν συντονισμένους 

καθ’ οδόν ελέγχους σε ενδομεταφορές, που 

μπορούν να συμπίπτουν με τους ελέγχους 

που διενεργούνται σύμφωνα με το άρθρο 

5 της οδηγίας 2006/22/ΕΚ. Οι έλεγχοι 

διενεργούνται ταυτόχρονα από τις εθνικές 

αρχές δύο ή περισσότερων κρατών μελών 

οι οποίες είναι αρμόδιες για την επιβολή 

των κανόνων στον τομέα των οδικών 

μεταφορών, με την κάθε μία να διενεργεί 

τον έλεγχο στην επικράτειά της. Τα εθνικά 

σημεία επαφής που έχουν οριστεί 

σύμφωνα με το άρθρο 18 παράγραφος 1 

του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1071/2009 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου**** ανταλλάσσουν 

πληροφορίες σχετικά με τον αριθμό και 

τον τύπο των παραβάσεων που 

εντοπίζονται μετά τη διενέργεια των 

συντονισμένων καθ’ οδόν ελέγχων. 
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Or. nl 

Τροπολογία  264 

Dominique Martin, Joëlle Mélin 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 2 – εδάφιο 1 – σημείο 7 

1072/2009 

Άρθρο 10 α – παράγραφος 3 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

3. Τα κράτη μέλη, τουλάχιστον τρεις 

φορές ετησίως, διενεργούν συντονισμένους 

καθ’ οδόν έλεγχους σε ενδομεταφορές. Οι 

έλεγχοι διενεργούνται ταυτόχρονα από τις 

εθνικές αρχές δύο ή περισσότερων κρατών 

μελών οι οποίες είναι αρμόδιες για την 

επιβολή των κανόνων στον τομέα των 

οδικών μεταφορών, με την κάθε μία να 

διενεργεί τον έλεγχο στην επικράτειά της. 

Τα εθνικά σημεία επαφής που έχουν 

οριστεί σύμφωνα με το άρθρο 18 

παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 

1071/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

και του Συμβουλίου**** ανταλλάσσουν 

πληροφορίες σχετικά με τον αριθμό και 

τον τύπο των παραβάσεων που 

εντοπίζονται μετά τη διενέργεια των 

συντονισμένων καθ’ οδόν ελέγχων. 

3. Τα κράτη μέλη, τουλάχιστον έξι 

φορές ετησίως, διενεργούν συντονισμένους 

καθ’ οδόν ελέγχους σε ενδομεταφορές, οι 

οποίοι μπορούν να συμπίπτουν με τους 

ελέγχους που διενεργούνται σύμφωνα με 

το άρθρο 5 της οδηγίας 2006/22/ΕΚ. Οι 

έλεγχοι διενεργούνται ταυτόχρονα από τις 

εθνικές αρχές δύο ή περισσότερων κρατών 

μελών οι οποίες είναι αρμόδιες για την 

επιβολή των κανόνων στον τομέα των 

οδικών μεταφορών, με την κάθε μία να 

διενεργεί τον έλεγχο στην επικράτειά της. 

Τα εθνικά σημεία επαφής που έχουν 

οριστεί σύμφωνα με το άρθρο 18 

παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 

1071/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

και του Συμβουλίου**** ανταλλάσσουν 

πληροφορίες σχετικά με τον αριθμό και 

τον τύπο των παραβάσεων που 

εντοπίζονται μετά τη διενέργεια των 

συντονισμένων καθ’ οδόν ελέγχων. 

Or. fr 

Τροπολογία  265 

Emilian Pavel, Claudia Țapardel 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 7 (νέο) 

Κανονισμός 1071/2009/ΕΚ 

Άρθρο 10a 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 3α. Τα κράτη μέλη, τουλάχιστον μία 
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φορά ετησίως, διενεργούν 

συντονισμένους λογιστικούς ελέγχους για 

εταιρείες μεταφορών που έχουν 

θυγατρικές σε άλλα κράτη μέλη, με στόχο 

τον εντοπισμό πρακτικών δυσανάλογης 

μετατόπισης των κερδών ή 

υποτιμολόγησης και την επιβολή 

κυρώσεων. 

Or. en 

 

Τροπολογία  266 

Kosma Złotowski, Czesław Hoc, Zdzisław Krasnodębski, Richard Sulík 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 8 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1072/2009 

Άρθρο 14 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Άρθρο 14a διαγράφεται 

Or. en 

 

Τροπολογία  267 

Kosma Złotowski, Czesław Hoc, Zdzisław Krasnodębski, Richard Sulík 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 8 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1072/2009 

Άρθρο 14 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Ευθύνη διαγράφεται 

Or. en 

 

Τροπολογία  268 

Kosma Złotowski, Czesław Hoc, Zdzisław Krasnodębski, Richard Sulík 
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Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 8 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1072/2009 

Άρθρο 14 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Τα κράτη μέλη προβλέπουν κυρώσεις 

κατά των αποστολέων, των μεταφορέων 

φορτίων, των εργολάβων και των 

υπεργολάβων για μη συμμόρφωση με τα 

Κεφάλαια II και III, όταν οι τελευταίοι 

αναθέτουν εν γνώσει τους υπηρεσίες 

μεταφοράς οι οποίες ενέχουν παραβάσεις 

των διατάξεων του παρόντος κανονισμού. 

διαγράφεται 

Or. en 

 

Τροπολογία  269 

Siôn Simon, Ole Christensen, Evelyn Regner, Rory Palmer, Guillaume Balas, Alex 

Mayer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Michael Detjen 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 8 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1072/2009 

Άρθρο 14a – παράγραφος 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Τα κράτη μέλη προβλέπουν κυρώσεις κατά 

των αποστολέων, των μεταφορέων 

φορτίων, των εργολάβων και των 

υπεργολάβων για μη συμμόρφωση με τα 

Κεφάλαια II και III, όταν οι τελευταίοι 

αναθέτουν εν γνώσει τους υπηρεσίες 

μεταφοράς οι οποίες ενέχουν παραβάσεις 

των διατάξεων του παρόντος κανονισμού. 

Τα κράτη μέλη προβλέπουν 

αποτελεσματικές και αποτρεπτικές 
κυρώσεις κατά των αποστολέων, των 

μεταφορέων φορτίων, των εργολάβων και 

των υπεργολάβων για μη συμμόρφωση με 

τα Κεφάλαια II και III, όταν οι τελευταίοι 

αναθέτουν υπηρεσίες μεταφοράς οι οποίες 

ενέχουν παραβάσεις των διατάξεων του 

παρόντος κανονισμού. 

Or. en 

 

Τροπολογία  270 

Rosa D'Amato, Daniela Aiuto, Laura Agea, Tiziana Beghin 
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Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 - σημείο 8 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1072/2009 

Άρθρο 14 α – παράγραφος 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Τα κράτη μέλη προβλέπουν κυρώσεις κατά 

των αποστολέων, των μεταφορέων 

φορτίων, των εργολάβων και των 

υπεργολάβων για μη συμμόρφωση με τα 

Κεφάλαια II και III, όταν οι τελευταίοι 

αναθέτουν εν γνώσει τους υπηρεσίες 

μεταφοράς οι οποίες ενέχουν παραβάσεις 

των διατάξεων του παρόντος κανονισμού. 

Τα κράτη μέλη προβλέπουν 

αποτελεσματικές, αναλογικές και 

αποτρεπτικές κυρώσεις κατά των 

αποστολέων, των μεταφορέων φορτίων, 

των εργολάβων και των υπεργολάβων για 

μη συμμόρφωση με τα Κεφάλαια II και III, 

όταν οι τελευταίοι αναθέτουν υπηρεσίες 

μεταφοράς οι οποίες ενέχουν παραβάσεις 

των διατάξεων του παρόντος κανονισμού. 

Or. it 

Τροπολογία  271 

Georgi Pirinski 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 10 α (νέο) 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1072/2009 

Άρθρο 17 – παράγραφος 3 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 3α. Η Επιτροπή συντάσσει έκθεση για 

την κατάσταση της κοινοτικής αγοράς 

οδικών μεταφορών μέχρι τα τέλη του 

2022. Η έκθεση περιλαμβάνει ανάλυση 

της κατάστασης της αγοράς, στην οποία 

περιλαμβάνεται αξιολόγηση της 

αποθεματικότητας των ελέγχων και 

εξέλιξη των ορών άσκησης του 

επαγγέλματος καθώς και αξιολογική 

κρίση για το αν η εναρμόνιση των 

κανόνων στους τομείς, μεταξύ άλλων, της 

επιβολής και των οδικών τελών καθώς 

και στον κοινωνικό τομέα και στον τομέα 

της ασφάλειας προόδευσε σε βαθμό που 

να εξετάζεται το ενδεχόμενο μεγαλύτερου 

ανοίγματος των εγχώριων αγορών οδικών 

μεταφορών καθώς και ενδομεταφορών.  

Or. en 
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Τροπολογία  272 

Emilian Pavel, Claudia Țapardel 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 10 α (νέο) 

Κανονισμός 1072/2009/ΕΚ 

Άρθρο 17 – παράγραφος 3 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 3α. Έως την 31η Ιανουαρίου κάθε 

έτους το αργότερο, τα κράτη μέλη 

ενημερώνουν την Επιτροπή σχετικά με 

τον αριθμό των εταιρειών μεταφορών 

που έχουν θυγατρικές σε άλλα κράτη 

μέλη, ο αριθμός των εταιρειών 

μεταφορών που έχουν ελεγχθεί για 

παραβάσεις υποτιμολόγησης ή/και 

δυσανάλογης μετατόπισης των κερδών. 

Or. en 

Τροπολογία  273 

Michael Detjen 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 5 – στοιχείο α 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1072/2009 

Άρθρο 8 – παράγραφος 2 

 

Ισχύον κείμενο Τροπολογία 

(2) Αφού παραδώσουν τα 

εμπορεύματα που μεταφέρθηκαν στο 

πλαίσιο της εισερχόμενης διεθνούς 

μεταφοράς, οι μεταφορείς οι οποίοι 

αναφέρονται στην παράγραφο 1 

επιτρέπεται να εκτελούν, με το ίδιο όχημα, 

ή αν πρόκειται για συνδυασμούς 

συζευγμένων οχημάτων το μηχανοκίνητο 

όχημα του ίδιου οχήματος, έως και τρεις 

ενδομεταφορές αφού εκτελέσουν διεθνή 

μεταφορά με αφετηρία άλλο κράτος μέλος 

ή τρίτη χώρα και προορισμό το κράτος 

μέλος υποδοχής. Η τελευταία εκφόρτωση 

στο πλαίσιο της ενδομεταφοράς πριν από 

«(2) Αφού παραδώσουν τα 

εμπορεύματα που μεταφέρθηκαν στο 

πλαίσιο της εισερχόμενης διεθνούς 

μεταφοράς, οι μεταφορείς οι οποίοι 

αναφέρονται στην παράγραφο 1 

επιτρέπεται να εκτελούν, με το ίδιο όχημα, 

ή αν πρόκειται για συνδυασμούς 

συζευγμένων οχημάτων το μηχανοκίνητο 

όχημα του ίδιου οχήματος, μία 

ενδομεταφορά αφού εκτελέσουν διεθνή 

μεταφορά με αφετηρία άλλο κράτος μέλος 

ή τρίτη χώρα και προορισμό το κράτος 

μέλος υποδοχής. Η εκφόρτωση στο 

πλαίσιο της ενδομεταφοράς πριν από την 
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την αναχώρηση από το κράτος μέλος 

υποδοχής πραγματοποιείται εντός επτά 

ημερών από την τελευταία εκφόρτωση στο 

κράτος μέλος υποδοχής στο πλαίσιο της 

διεθνούς μεταφοράς εισόδου. Εντός του 

χρονικού διαστήματος που αναφέρεται 

στο πρώτο εδάφιο, οι μεταφορείς 

μπορούν να εκτελούν ορισμένες ή όλες τις 

ενδομεταφορές που επιτρέπονται στο 

πλαίσιο του εν λόγω εδαφίου σε 

οποιοδήποτε κράτος μέλος εφόσον 

περιορίζονται σε μία πράξη 

ενδομεταφοράς ανά κράτος μέλος 

διέλευσης εντός τριημέρου από την 

είσοδο άνευ φορτίου στο έδαφος του εν 

λόγω κράτους μέλους. 

αναχώρηση από το κράτος μέλος υποδοχής 

πραγματοποιείται εντός επτά ημερών από 

την τελευταία εκφόρτωση στο κράτος 

μέλος υποδοχής στο πλαίσιο της διεθνούς 

μεταφοράς εισόδου. Κατόπιν αυτής της 

ενδομεταφοράς, δεν επιτρέπεται να 

πραγματοποιηθούν άλλες ενδομεταφορές 

εντός των επόμενων επτά ημερών στο 

συγκεκριμένο κράτος μέλος υποδοχής. 

Κατ’ εξαίρεση, ενδομεταφορά 

επιτρέπεται πάντα όταν ο γεωγραφικός 

τόπος εκφόρτωσης στο πλαίσιο 

ενδομεταφοράς βρίσκεται εγγύτερα στον 

τόπο εγκατάστασης της επιχείρησης από 

ό,τι ο τόπος φόρτωσης στο πλαίσιο αυτής 

της ενδομεταφοράς, με τον πρώτο τόπο 

φόρτωσης να πρέπει υποχρεωτικά να 

βρίσκεται εντός ακτίνας 200 χμ. από τον 

τόπο εκφόρτωσης της τελευταίας 

διασυνοριακής μεταφοράς. 

 » 

Or. de 

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/el/TXT/?uri=CELEX%3A32009R1072) 

 


