
AM\1146629EL.docx PE618.216v01-00

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
2014-2019

Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού

2017/0123(COD)

23.2.2018

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ
245 - 445

Σχέδιο έκθεσης
Jens Nilsson
Τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1071/2009 και του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 1072/2009 με στόχο την προσαρμογή τους στις εξελίξεις στον κλάδο

Πρόταση κανονισμού
(COM(2017)0281 – C8-0169/2017 – 2017/0123(COD))



PE618.216v01-00 2/135 AM\1146629EL.docx

EL

AM_Com_LegReport



AM\1146629EL.docx 3/135 PE618.216v01-00

EL

Τροπολογία 245
Kosma Złotowski, Tomasz Piotr Poręba, Roberts Zīle, Ryszard Antoni Legutko, 
Bolesław G. Piecha, Zdzisław Krasnodębski, Evžen Tošenovský, Richard Sulík, Angel 
Dzhambazki

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 5 – στοιχείο α
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1071/2009
Άρθρο 7 – παράγραφος 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 
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 
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EUR για κάθε επιπλέον 
χρησιμοποιούμενο όχημα.»·

Or. en

Τροπολογία 246
Karima Delli, Bas Eickhout

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 
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.·

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:
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α) 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 της.

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

Αιτιολόγηση

Ο παρών κανονισμός πρέπει να καταστήσει υποχρεωτικό για τους μεταφορείς να έχουν ταμείο 
κοινωνικών εγγυήσεων αναλογικό προς τον αριθμό των οδηγών που έχουν προσληφθεί στο 
κράτος μέλος εγκατάστασης. Κατά τον τρόπο αυτόν, θα διασφαλιστεί ότι οι μεταφορείς 
εμπορευμάτων είναι πάντοτε σε θέση να εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις τους όσον αφορά τους 
μισθούς και τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης και θα δοθεί η δυνατότητα τερματισμού των 
τρεχουσών πρακτικών στο πλαίσιο των οποίων οι μεταφορείς εμπορευμάτων κηρύττουν 
πτώχευση και κλείνουν θυγατρικές τη στιγμή που οφείλουν μη καταβεβλημένους μισθούς σε 
οδηγούς και εισφορές κοινωνικής ασφάλισης σε κράτη μέλη.

Τροπολογία 247
Jacqueline Foster

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 5 – στοιχείο α
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Κανονισμός 1071/2009/ΕΚ
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 
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.·

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 
όχημα συν 1 250 EUR για κάθε επιπλέον 
χρησιμοποιούμενο όχημα. Μηχανοκίνητα
οχήματα των οποίων η επιτρεπόμενη 
μεικτή μάζα δεν υπερβαίνει τους 3,5 
τόνους, ή συνδυασμοί οχημάτων των 
οποίων η επιτρεπόμενη μεικτή μάζα δεν 
υπερβαίνει τους 3,5 τόνους εξαιρούνται 
από τις ισχύουσες δημοσιονομικές 
απαιτήσεις.·

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι ισχύοντες δημοσιονομικοί κανόνες για τα οχήματα που δεν υπερβαίνουν τους 3,5 τόνους 
αποτελούν περιττό γραφειοκρατικό φόρτο και πνίγουν τις επιχειρήσεις και τον ανταγωνισμό.

Τροπολογία 248
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Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Lucy Anderson, Hugues Bayet, Kathleen Van 
Brempt, Ismail Ertug, Isabella De Monte, Karoline Graswander-Hainz, Michael Detjen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 5 – στοιχείο α
Κανονισμός 1071/2009
Άρθρο 7 – παράγραφος 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 
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.

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:

α) 9 000 EUR όταν χρησιμοποιείται μόνο 
ένα όχημα συν 5 000 EUR για κάθε 
επιπλέον χρησιμοποιούμενο όχημα.

β) ποσό μισθού δύο μηνών ανά 
απασχολούμενο μετακινούμενο 
εργαζόμενο, στο επίπεδο της χώρας στην 
οποία ή από την οποία εκτελεί συνήθως 
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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, 
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 249
Dieter-Lebrecht Koch

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 5 – στοιχείο α
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1071/2009
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – πρώτο εδάφιο

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 
όχημα συν 5 000 EUR για κάθε επιπλέον 
χρησιμοποιούμενο όχημα. Επιχειρήσεις 
που ασκούν το επάγγελμα του οδικού 

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. Επιχειρήσεις 
που ασκούν το επάγγελμα του οδικού 
μεταφορέα εμπορευμάτων με 
μηχανοκίνητα οχήματα των οποίων η 
επιτρεπόμενη μεικτή μάζα υπερβαίνει 
τους 3,5 τόνους, ή με συνδυασμούς 
οχημάτων των οποίων η επιτρεπόμενη 
μεικτή μάζα υπερβαίνει τους 3,5 τόνους, 
αποδεικνύουν, με βάση τους ετήσιους 
λογαριασμούς τους, έπειτα από επικύρωσή 
τους από ελεγκτή ή από δεόντως 
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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.

διαπιστευμένο πρόσωπο, ότι, κάθε χρόνο, 
διαθέτουν 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 με 
μηχανοκίνητα οχήματα των οποίων η 
επιτρεπόμενη μεικτή μάζα είναι μεταξύ 2,8 
και 3,5 τόνων, ή με συνδυασμούς 
οχημάτων των οποίων η επιτρεπόμενη 
μεικτή μάζα είναι μεταξύ 2,8 και 3,5 
τόνων, αποδεικνύουν για τα εν λόγω 
οχήματα, 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. de

Αιτιολόγηση

Υπάρχουν επιχειρήσεις που ασκούν το επάγγελμα του οδικού μεταφορέα εμπορευμάτων τόσο με 
μηχανοκίνητα οχήματα όσο και με συνδυασμούς οχημάτων των οποίων η επιτρεπόμενη μεικτή 
μάζα υπερβαίνει ή όχι τους 3,5 τόνους και αυτές πρέπει να αποδεικνύουν τα ίδια κεφάλαια που 
διαθέτουν ανά όχημα.

Τροπολογία 250
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 5 – στοιχείο α
Κανονισμός (ΕΚ) 1071/2009
Άρθρο 7 – παράγραφος 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 
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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 άνω των 3,5 
τόνων και σε 900 EUR για κάθε επιπλέον 
χρησιμοποιούμενο όχημα κάτω των 3,5 
τόνων. 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

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό να ληφθούν υπόψη οι μεταφορείς με μεικτούς στόλους.

Τροπολογία 251
Nicola Caputo

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 5 – στοιχείο α
Κανονισμός (ΕΚ) 1071/2009
Άρθρο 7 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία
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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
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.

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 για το πρώτο 
μηχανοκίνητο χρησιμοποιούμενο όχημα ή 
συνδυασμό οχημάτων με επιτρεπόμενη 
μεικτή μάζα που υπερβαίνει τους 3,5 
τόνους ή με περισσότερες από 8 θέσεις 
επιβατών εξαιρουμένου του οδηγού συν 
5 000 EUR για κάθε επιπλέον 
χρησιμοποιούμενο όχημα·

- τα οποία ανέρχονται συνολικά σε 
τουλάχιστον 1 800 EUR για το πρώτο 
μηχανοκίνητο χρησιμοποιούμενο όχημα ή 
συνδυασμό οχημάτων που εκτελούν 
οδικές μεταφορές και έχουν επιτρεπόμενη 
μεικτή μάζα μεταξύ 2,5 τόνων και 3,5 
τόνων συν 900 EUR για κάθε τέτοιο
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επιπλέον χρησιμοποιούμενο όχημα.

Or. en

Τροπολογία 252
Luis de Grandes Pascual

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 5 – στοιχείο α
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1071/2009
Άρθρο 7 – παράγραφος 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 
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.

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 
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 κυμαίνεται μεταξύ 2,4 και 3,5 
τόνων. 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 2,4 έως
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 1 000
EUR για κάθε χρησιμοποιούμενο όχημα.
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Or. es

Τροπολογία 253
Claudia Schmidt

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 5 – στοιχείο α
ΕΚ 1071/2009
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – πρώτο εδάφιο

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 
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.»·

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 
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 1500
EUR όταν χρησιμοποιείται μόνο ένα 
όχημα συν 500 EUR για κάθε επιπλέον 
χρησιμοποιούμενο όχημα.»·

Or. de
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Τροπολογία 254
Nicola Caputo

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 5 – στοιχείο β
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1071/2009
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 ποσά 
που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο της 
παραγράφου 1.·

2. Κατά παρέκκλιση από την 
παράγραφο 1, όταν δεν υπάρχουν 
επικυρωμένοι ετήσιοι λογαριασμοί για το 
έτος καταχώρισης της επιχείρησης, η 
αρμόδια αρχή μπορεί να απαιτήσει από
μια επιχείρηση να αποδείξει την 
οικονομική της επιφάνεια με βεβαίωση, 
όπως τραπεζική εγγύηση ή ασφάλεια, 
συμπεριλαμβανομένης ασφάλισης 
επαγγελματικής ευθύνης από μία ή 
περισσότερες τράπεζες ή άλλα 
χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, ή άλλο 
δεσμευτικό έγγραφο, 
συμπεριλαμβανομένου εγγράφου που έχει 
εκδοθεί από ασφαλιστική εταιρεία, το 
οποίο εγγυάται εις ολόκληρον για την
επιχείρηση τα ποσά που αναφέρονται στο 
πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1.· Η 
αρμόδια αρχή μπορεί να απαιτήσει από 
μια επιχείρηση να αποδείξει την 
οικονομική της επιφάνεια με αυτά τα 
μέσα και για τα επόμενα έτη.·

Or. en

Τροπολογία 255
Ελισσάβετ Βόζεμπεργκ-Βρυωνίδη, Μιλτιάδης Κύρκος

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 5 – στοιχείο β
Κανονισμός 1071/2009
Άρθρο 7 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Κατά παρέκκλιση από την 
παράγραφο 1, όταν δεν υπάρχουν 

2. Κατά παρέκκλιση από την 
παράγραφο 1, η επιχείρηση δύναται να 
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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 ποσά 
που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο της 
παραγράφου 1.·

αποδείξει την οικονομική της επιφάνεια με 
δεσμευτικό έγγραφο το οποίο αποδεικνύει 
ότι η επιχείρηση έχει στη διάθεσή της τα 
ποσά που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο 
της παραγράφου 1.

Or. en

Τροπολογία 256
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 5 – στοιχείο β
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1071/2009
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 
ποσά που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο 
της παραγράφου 1.·

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 ή ασφάλεια, 
συμπεριλαμβανομένης ασφάλισης 
επαγγελματικής ευθύνης από μία ή 
περισσότερες τράπεζες ή άλλα 
χρηματοπιστωτικά ιδρύματα -
συμπεριλαμβανομένων ασφαλιστικών 
εταιρειών, 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 ποσά 
που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο της 
παραγράφου 1.·
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Or. en

Αιτιολόγηση

Το ασφαλιστήριο συμβόλαιο θα πρέπει να γίνεται δεκτό ως έγγραφο που αποδεικνύει την 
οικονομική επιφάνεια μιας εταιρείας.

Τροπολογία 257
Inés Ayala Sender

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 5 – στοιχείο β
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1071/2009
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 διά του οποίου πιστοποιείται η 
πρόσβαση της επιχείρησης σε 
χρηματοδότηση, ή άλλο δεσμευτικό 
έγγραφο το οποίο αποδεικνύει ότι η 
επιχείρηση έχει στη διάθεσή της τα ποσά 
που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο της 
παραγράφου 1.

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 ή 
έγγραφο πιστωτικού οργανισμού, όπως 
ασφαλιστήριο συμβόλαιο ή τραπεζική 
εγγύηση, σε περίπτωση που δεν είναι 
διαθέσιμοι οι πιστοποιημένοι ετήσιοι 
λογαριασμοί και δεν προβλέπεται η 
νομική υποχρέωση πιστοποίησής τους.

Or. es

Αιτιολόγηση

Το ασφαλιστήριο ζωής πρέπει να προστεθεί ως έγγραφο αποδεκτό από ένα χρηματοπιστωτικό 
ίδρυμα.

Τροπολογία 258
Andor Deli, Ádám Kósa

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 5 – στοιχείο β
Κανονισμός 1071/2009/ΕΚ
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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 
ποσά που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο 
της παραγράφου 1.·

2. Κατά παρέκκλιση από την 
παράγραφο 1, όταν δεν υπάρχουν 
επικυρωμένοι ετήσιοι λογαριασμοί, η 
αρμόδια αρχή δέχεται ως απόδειξη 
οικονομικής επιφάνειας βεβαίωση ή 
έγγραφο από χρηματοπιστωτικό ίδρυμα, 
όπως ασφαλιστήριο συμβόλαιο ή
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 
ποσά που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο 
της παραγράφου 1.·

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα ασφαλιστήρια συμβόλαια θα πρέπει να προστεθούν ως αποδεκτά έγγραφα από 
χρηματοπιστωτικό ίδρυμα για την απόδειξη της οικονομικής επιφάνειας.

Τροπολογία 259
Mark Demesmaeker, Helga Stevens

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 5 – στοιχείο β
Κανονισμός (EΚ) 1071/2009
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 

2. Κατά παρέκκλιση από την 
παράγραφο 1, 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 ποσά 
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ότι η επιχείρηση έχει στη διάθεσή της τα 
ποσά που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο 
της παραγράφου 1.»·

που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο της 
παραγράφου 1.

Or. nl

Τροπολογία 260
Marian-Jean Marinescu

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 5 – στοιχείο β
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1071/2009
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 
ποσά που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο 
της παραγράφου 1.·

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, 
ασφαλιστήριο συμβόλαιο ή άλλο 
δεσμευτικό έγγραφο το οποίο αποδεικνύει 
ότι η επιχείρηση έχει στη διάθεσή της τα 
ποσά που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο 
της παραγράφου 1.·

Or. en

Τροπολογία 261
Luis de Grandes Pascual

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 5 – στοιχείο β
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1071/2009
Άρθρο 7 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Κατά παρέκκλιση από την 2. Κατά παρέκκλιση από την 
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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 
ποσά που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο 
της παραγράφου 1.

παράγραφο 1, 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 ποσά 
που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο της 
παραγράφου 1.

Or. es

Τροπολογία 262
Karima Delli, Bas Eickhout

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 5 α (νέο)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1071/2009
Άρθρο 8 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5α) Ωστόσο, όσον αφορά τους 
υπευθύνους για εταιρείες οδικών 
μεταφορών που χρησιμοποιούν μόνο 
οδικά οχήματα ή συνδυασμό οχημάτων 
με επιτρεπόμενη μεικτή μάζα που δεν 
υπερβαίνει τους 3,5 τόνους, το ελάχιστο 
επίπεδο γνώσεων όπως καθορίζεται στο 
παράρτημα Ι δεν μπορεί να είναι 
κατώτερο του επιπέδου 4 της δομής των 
επιπέδων εκπαίδευσης που προβλέπεται 
στο παράρτημα της απόφασης 
85/368/ΕΟΚ, ούτε απαιτούνται οι γνώσεις 
που προβλέπονται στο τμήμα Ι μέρος Γ 
σημείο 5 του παρόντος παραρτήματος.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Το επίπεδο γνώσεων των διαχειριστών μεταφορών εταιρειών που χρησιμοποιούν αποκλειστικά 
ελαφρά επαγγελματικά οχήματα (LCV) πρέπει να αναπροσαρμοστεί και το ελάχιστο επίπεδο 
διπλωμάτων μειώνεται από το επίπεδο 3 στο επίπεδο 4.

Τροπολογία 263
Renaud Muselier, Franck Proust, Elisabeth Morin-Chartier, Anne Sander, Geoffroy
Didier, Jérôme Lavrilleux

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 6 α (νέο)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1072/2009
Άρθρο 9 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6α) Τα οχήματα που 
χρησιμοποιούνται για ενδομεταφορές 
πρέπει να φέρουν όλες τις φορτωτικές 
που αντιστοιχούν σε κάθε μεταφορά, σε 
έντυπη ή σε ψηφιακή μορφή. Σε 
περίπτωση ελέγχου, ο οδηγός πρέπει να 
είναι σε θέση να γνωστοποιεί στον 
ελεγκτή του κράτους μέλους υποδοχής τις 
φορτωτικές που καλύπτουν το σύνολο της 
δραστηριότητάς του κατά τη διάρκεια 
των 60 ημερών που προηγούνται της 
ημέρας του ελέγχου.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Εν αναμονή της υποχρεωτικής εισαγωγής ευφυών ταχογράφων, όπως προβλέπεται στον 
τροποποιημένο κανονισμό, στόχος είναι να ενισχυθεί η δυνατότητα αποτελεσματικού ελέγχου 
των ενδομεταφορών.

Τροπολογία 264
Dieter-Lebrecht Koch

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 8
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1071/2009
Άρθρο 12 – παράγραφος 2 – δεύτερο εδάφιο
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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:
«Τα κράτη μέλη διενεργούν ελέγχους ανά 
τετραετία προκειμένου να διαπιστώνουν 
εάν οι επιχειρήσεις πληρούν όλες τις 
απαιτήσεις του άρθρου 3.»

Or. de

Τροπολογία 265
Karima Delli, Bas Eickhout

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 8
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1071/2009
Άρθρο 12

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 
εξακριβώσουν εάν οι εν λόγω επιχειρήσεις 
πληρούν τις απαιτήσεις του άρθρου 3.»

Or. en

Τροπολογία 266
Wim van de Camp

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

8α) Παρεμβάλλεται το ακόλουθο 
άρθρο 12α:

Έλεγχοι σχετικά με τις απαιτήσεις

Οι αρμόδιες αρχές ελέγχουν αν οι 
επιχειρήσεις στις οποίες έχουν χορηγήσει 
άδεια ασκήσεως επαγγέλματος οδικού 
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μεταφορέα συνεχίζουν να πληρούν τις 
απαιτήσεις του άρθρου 5. Για τον σκοπό 
αυτόν, τα κράτη μέλη διενεργούν ελέγχους 
που αφορούν:

i) την ύπαρξη αριθμού ΦΠΑ της 
επιχείρησης·

ii) την αντίστοιχη τιμολόγηση και τη 
διεύθυνση της εταιρείας·

iii) τον αριθμό του απασχολούμενου 
μετακινούμενου και μη μετακινούμενου 
προσωπικού στην εγκατάσταση·

iv) τη σχέση μεταξύ της χώρας 
εγκατάστασης και των δραστηριοτήτων 
της εταιρείας στη χώρα εγκατάστασης·

v) τη σχέση μεταξύ του μεγέθους της 
εταιρείας και των ταξινομημένων 
οχημάτων·

vi) την επισκόπηση των ταξινομημένων 
φορτηγών και τις αντίστοιχες άδειες·

vii) την ύπαρξη κατάλληλων 
εγκαταστάσεων για το μη μετακινούμενο 
και το μετακινούμενο προσωπικό.

Τα κράτη μέλη μπορούν να αποφασίσουν 
εάν θα εφαρμόζεται ο πλήρης κατάλογος 
των κριτηρίων, ανάλογα με το μέγεθος 
και τη δραστηριότητα μιας επιχείρησης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Θα πρέπει να απαιτείται από τα κράτη μέλη να ελέγχουν μια συμπληρωματική σειρά στοιχείων 
προκειμένου να εξακριβώνουν τις απαιτήσεις που απαριθμούνται στο άρθρο 5, ώστε να 
ελέγχουν πλήρως και αποτελεσματικά εάν μια επιχείρηση είναι «εικονική εταιρεία».

Τροπολογία 267
Claudia Schmidt

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 9
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1071/2009
Άρθρο 13 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) εντός προθεσμίας έξι (6) το πολύ 
μηνών, σε περίπτωση που δεν πληρούται η 
απαίτηση οικονομικής επιφάνειας, για να 
αποδείξει ότι η απαίτηση αυτής θα 
πληρούται και πάλι σε διαρκή βάση.»·

γ) εντός προθεσμίας έξι το πολύ 
μηνών, σε περίπτωση που δεν πληρούται η 
απαίτηση οικονομικής επιφάνειας, για να 
αποδείξει ότι η απαίτηση αυτή θα 
πληρούται και πάλι σε διαρκή βάση.

Or. de

Τροπολογία 268
Claudia Schmidt

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 10
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1071/2009
Άρθρο 14 – παράγραφος 1 – δεύτερο εδάφιο

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

«Η αρμόδια αρχή δεν αποκαθιστά τον 
διαχειριστή μεταφορών εάν δεν παρέλθει 
ένα (1) έτος από την ημερομηνία 
απώλειας των εχεγγύων αξιοπιστίας.»·

διαγράφεται

Or. de

Τροπολογία 269
Izaskun Bilbao Barandica

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 10
Οδηγία 1071/2009/EΚ
Άρθρο 14 – παράγραφος 1 – δεύτερο εδάφιο

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

«Η αρμόδια αρχή δεν αποκαθιστά τον 
διαχειριστή μεταφορών εάν δεν παρέλθει 
ένα (1) έτος από την ημερομηνία απώλειας 
των εχεγγύων αξιοπιστίας.»·

«Η αρμόδια αρχή δεν αποκαθιστά τον 
διαχειριστή μεταφορών εάν δεν παρέλθουν 
δύο (2) έτη από την ημερομηνία απώλειας 
των εχεγγύων αξιοπιστίας.»·

Or. es
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Τροπολογία 270
Claudia Schmidt

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 10 (νέο)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1071/2009
Άρθρο 14 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Εκτός εάν ληφθεί μέτρο 
αποκατάστασης σύμφωνα με τις οικείες 
διατάξεις του εθνικού δικαίου και έως 
ότου ληφθεί, το πιστοποιητικό 
επαγγελματικής επάρκειας του 
διαχειριστή μεταφορών που έχει κηρυχθεί 
ακατάλληλος, το οποίο προβλέπεται στο 
άρθρο 8 παράγραφος 8, δεν ισχύει πλέον 
σε κανένα κράτος μέλος. Η Επιτροπή 
καταρτίζει κατάλογο μέτρων 
αποκατάστασης που θα οδηγήσουν στην 
ανάκτηση της αξιοπιστίας.

Or. de

Τροπολογία 271
Karima Delli, Bas Eickhout

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 είναι 
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αρμόδια 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 
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 αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Αρχής Εργασίας, η οποία προβλέπεται να έχει 
συσταθεί μέχρι το τέλος του 2018, όπως ανέφερε ο κ. Junker στην ομιλία του για την κατάσταση 
της Ένωσης το 2017.

Τροπολογία 272
Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Hugues Bayet, Lucy Anderson, Kathleen Van 
Brempt, Ismail Ertug, Isabella De Monte, Karoline Graswander-Hainz, Michael Detjen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 11 – στοιχείο α – σημείο -i (νέο)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1071/2009
Άρθρο 16 – παράγραφος 2 – στοιχείο ζ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

-i) την ονομασία των επιχειρήσεων 
οδικών μεταφορών που τελούσαν 
προηγουμένως υπό τη διαχείριση των 
διαχειριστών μεταφορών·

Or. en

Τροπολογία 273
Andor Deli, Ádám Kósa

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 11 – στοιχείο α – σημείο i
Κανονισμός 1071/2009
Άρθρο 16 – παράγραφος 2 – στοιχείο ζ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ζ) τους αριθμούς κυκλοφορίας των ζ) τον συνολικό αριθμό οχημάτων 
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οχημάτων που διαθέτει η επιχείρηση 
δυνάμει του άρθρου 5 στοιχείο β)·

που διαθέτει η επιχείρηση δυνάμει του 
άρθρου 5 στοιχείο β)·

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο αριθμός οχημάτων επαρκεί· δεν επιφέρει καμία προστιθέμενη αξία η γνώση και των αριθμών 
κυκλοφορίας όλων των οχημάτων, κάτι που θα συνεπαγόταν πρόσθετο διοικητικό φόρτο.

Τροπολογία 274
Marian-Jean Marinescu, Andrey Novakov

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 11 – στοιχείο α – σημείο i
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1071/2009
Άρθρο 16 – παράγραφος 2 – στοιχείο ζ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ζ) τους αριθμούς κυκλοφορίας των 
οχημάτων που διαθέτει η επιχείρηση 
δυνάμει του άρθρου 5 στοιχείο β)·

ζ) τον αριθμό των οχημάτων που 
διαθέτει η επιχείρηση δυνάμει του άρθρου 
5 στοιχείο β)·

Or. en

Τροπολογία 275
Karima Delli, Bas Eickhout

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 11 – στοιχείο α – σημείο i (νέο)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1071/2009
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 276
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Andor Deli, Ádám Kósa

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 11 – στοιχείο α – σημείο i
Κανονισμός 1071/2009
Άρθρο 16 – παράγραφος 2 – στοιχείο η

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

η) τον αριθμό εργαζομένων· διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 277
Bogusław Liberadzki, Janusz Zemke

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) ο αριθμός των εργαζομένων που 
απασχολούνται στην επιχείρηση κατά το 
τελευταίο ημερολογιακό έτος·

Or. pl

Τροπολογία 278
Dieter-Lebrecht Koch

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 11 – στοιχείο α – σημείο i
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1071/2009
Άρθρο 16 – παράγραφος 2 – πρώτο εδάφιο – στοιχείο η

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

η) τον αριθμό εργαζομένων· η) τον αριθμό των οδηγών και τον 
τόπο κατοικίας τους·

Or. de
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Τροπολογία 279
Marian-Jean Marinescu, Andrey Novakov

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 οδηγών·

Or. en

Τροπολογία 280
Karima Delli, Bas Eickhout

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 11 – στοιχείο α – σημείο i (νέο)
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 281
Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Lucy Anderson, Hugues Bayet, Kathleen Van 
Brempt, Ismail Ertug, Isabella De Monte, Karoline Graswander-Hainz, Michael Detjen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 11 – στοιχείο α – σημείο i (νέο)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1071/2009
Άρθρο 16 – παράγραφος 2 – στοιχείο η α (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

η a) ονοματεπώνυμο, εθνικότητα και 
χώρα κατοικίας των οδηγών που 
απασχολούνται από τον μεταφορέα·

Or. en

Τροπολογία 282
Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Lucy Anderson, Hugues Bayet, Kathleen Van 
Brempt, Ismail Ertug, Isabella De Monte, Karoline Graswander-Hainz, Michael Detjen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 11 – στοιχείο α – σημείο i (νέο)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1071/2009
Άρθρο 16 – παράγραφος 2 – στοιχείο η β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

η β) κράτος μέλος καταχώρισης των 
συμβάσεων απασχόλησης·

Or. en

Τροπολογία 283
Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Hugues Bayet, Lucy Anderson, Kathleen Van 
Brempt, Ismail Ertug, Isabella De Monte, Karoline Graswander-Hainz, Michael Detjen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 11 – στοιχείο α – σημείο i (νέο)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1071/2009
Άρθρο 16 – παράγραφος 2 – στοιχείο η γ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

η γ) αριθμό κοινωνικής ασφάλισης 
των οδηγών που απασχολούνται από τον 
μεταφορέα·

Or. en

Τροπολογία 284
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Kosma Złotowski, Tomasz Piotr Poręba, Roberts Zīle, Ryszard Antoni Legutko, 
Bolesław G. Piecha, Zdzisław Krasnodębski, Richard Sulík, Czesław Hoc, Angel
Dzhambazki, Evžen Tošenovský

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 11 – στοιχείο α – σημείο i
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1071/2009
Άρθρο 16 – παράγραφος 2 – στοιχείο θ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

θ) το σύνολο του ενεργητικού, του 
παθητικού, των μετοχών και του κύκλου 
εργασιών της τελευταίας διετίας·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 285
Marian-Jean Marinescu, Andrey Novakov

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 11 – στοιχείο α – σημείο i
Κανονισμός 1071/2009
Άρθρο 16 – παράγραφος 2 – στοιχείο θ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

θ) το σύνολο του ενεργητικού, του 
παθητικού, των μετοχών και του κύκλου 
εργασιών της τελευταίας διετίας·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 286
Andor Deli, Ádám Kósa

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 11 – στοιχείο α – σημείο i
Κανονισμός 1071/2009
Άρθρο 16 – παράγραφος 2 – στοιχείο θ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

θ) το σύνολο του ενεργητικού, του 
παθητικού, των μετοχών και του κύκλου 

διαγράφεται
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εργασιών της τελευταίας διετίας·

Or. en

Τροπολογία 287
Bogusław Liberadzki, Janusz Zemke

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 11 – στοιχείο α – σημείο i
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1071/2009
Άρθρο 16 – παράγραφος 2 – στοιχείο θ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

θ) το σύνολο του ενεργητικού, του 
παθητικού, των μετοχών και του κύκλου 
εργασιών της τελευταίας διετίας·

θ) επικυρωμένοι ετήσιοι λογαριασμοί 
ή άλλα έγγραφα που να βεβαιώνουν την 
οικονομική κατάσταση που αναφέρεται 
στο άρθρο 7 παράγραφος 2·

Or. pl

Τροπολογία 288
Inés Ayala Sender

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 11 – στοιχείο α – στοιχείο θ (νέο)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1071/2009
Άρθρο 16 – παράγραφος 2 – στοιχείο ι α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ι α) πληροφορίες σχετικά με ιδιόκτητα 
οχήματα και οχήματα μισθωμένα μόνιμα 
ή προσωρινά·

Or. es

Αιτιολόγηση

Αυτές οι πληροφορίες πρέπει να προστεθούν κατ’ εφαρμογή της οδηγίας 2006/1/ΕΚ για τη 
χρησιμοποίηση μισθωμένων οχημάτων χωρίς οδηγό.

Τροπολογία 289
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Claudia Țapardel

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 11 – στοιχείο α – σημείο ii 
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1071/2009
Άρθρο 16 – παράγραφος 2 – εδάφιο 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.

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. en

Τροπολογία 290
Inés Ayala Sender

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 11 – στοιχείο α – σημείο ii
Κανονισμός (ΕΚ) 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 

Για να υλοποιήσουν τον στόχο της 
αποτελεσματικής διοικητικής 
συνεργασίας και ανταλλαγής 
πληροφοριών, τα κράτη μέλη πρέπει να 
διασυνδέσουν τα εθνικά ηλεκτρονικά
μητρώα τους διαμέσου του συστήματος 
ERRU (Ευρωπαϊκό μητρώο επιχειρήσεων 
οδικών μεταφορών) που ερείδεται νομικά 
στο άρθρο 16 παράγραφος 5 του 
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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.

κανονισμού (ΕΚ) 1071/2009.

Οι αρμόδιες αρχές του οικείου κράτους 
μέλους, συμπεριλαμβανομένων των 
οδικών ελεγκτών θα έχουν απευθείας 
πρόσβαση σε πραγματικό χρόνο στα 
δεδομένα και στις πληροφορίες που 
περιέχουν τα εθνικά ηλεκτρονικά 
μητρώα.

Αυτή η ανταλλαγή πληροφοριών στο 
πλαίσιο αποτελεσματικής διοικητικής 
συνεργασίας των κρατών μελών και 
αμοιβαίας συνδρομής διέπεται από τους 
κανόνες του κανονισμού 2016/679 που 
αφορούν την προστασία δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα.

Or. es

Τροπολογία 291
Kosma Złotowski, Tomasz Piotr Poręba, Roberts Zīle, Ryszard Antoni Legutko, 
Bolesław G. Piecha, Zdzisław Krasnodębski, Czesław Hoc, Evžen Tošenovský, Richard 
Sulík, Angel Dzhambazki

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 11 – στοιχείο α – σημείο ii 
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1071/2009
Άρθρο 16 – παράγραφος 2 – εδάφιο 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

«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 τριάντα
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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.

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. en

Τροπολογία 292
Marie-Christine Arnautu

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 11 – στοιχείο α – σημείο ii
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1072/2009
Άρθρο 16 – παράγραφος 2 – εδάφιο 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 293
Dieter-Lebrecht Koch

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 11 – στοιχείο α – σημείο ii
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1071/2009
Άρθρο 16 – παράγραφος 2 – τέταρτο εδάφιο
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Σε κάθε περίπτωση, στις πληροφορίες 
που αναφέρονται στα στοιχεία ε) έως ι) 
του πρώτου εδαφίου έχουν πρόσβαση 
μόνον όσες αρχές, πέραν των αρμοδίων,
έχουν τις δέουσες εξουσίες ελέγχου και 
επιβολής κυρώσεων στις οδικές μεταφορές 
και οι υπάλληλοί τους είναι ορκωτοί ή 
άλλως δεσμεύονται από υποχρέωση 
εχεμύθειας.»·

Οι ελεγκτές, οι οποίοι έχουν τις δέουσες 
εξουσίες ελέγχου και επιβολής κυρώσεων 
στις οδικές μεταφορές και είναι ορκωτοί ή 
άλλως δεσμεύονται από υποχρέωση 
εχεμύθειας, θα πρέπει στο πλαίσιο των 
καθ’ οδόν ελέγχων να έχουν τη 
δυνατότητα άμεσης ηλεκτρονικής 
πρόσβασης στα δεδομένα που 
αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο στοιχεία 
α) έως ι) και προέρχονται από όλα τα 
κράτη μέλη.

Or. de

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να διενεργούνται αποδοτικοί διασυνοριακοί έλεγχοι, οι ελεγκτές πρέπει να 
μπορούν στο πλαίσιο των καθ’ οδόν ελέγχων να έχουν άμεση πρόσβαση στα δεδομένα των 
εθνικών ηλεκτρονικών μητρώων.

Τροπολογία 294
Karima Delli, Bas Eickhout

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 11 – στοιχείο α α (νέο)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1071/2009
Άρθρο 16 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α α) 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.
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Or. en

Τροπολογία 295
Inés Ayala Sender

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 11 – στοιχείο β
Κανονισμός (ΕΚ) 1071/2009
Άρθρο 16 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν όλα τα 
απαραίτητα μέτρα για να εξασφαλίσουν ότι 
όλα τα δεδομένα που περιλαμβάνονται στο 
εθνικό ηλεκτρονικό μητρώο είναι 
επικαιροποιημένα και ακριβή.

4. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν όλα τα 
απαραίτητα μέτρα για να εξασφαλίσουν ότι 
όλα τα δεδομένα που περιλαμβάνονται στο 
εθνικό ηλεκτρονικό μητρώο 
επικαιροποιούνται σε συνεχή βάση και 
είναι ακριβή.

Or. es

Τροπολογία 296
Marian-Jean Marinescu

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 11 – στοιχείο β (νέο)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1071/2009
Άρθρο 16 – παράγραφος 6 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4α. Προστίθεται η ακόλουθη 
παράγραφος 6α:

6α. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να 
εκδίδει κατ' εξουσιοδότηση πράξεις 
σύμφωνα με το άρθρο 24 προκειμένου να 
θεσπίσει κανόνες για τη δημιουργία 
ενιαίας κοινής ψηφιακής πλατφόρμας 
που θα περιλαμβάνει όλα τα συστήματα 
ηλεκτρονικής ανταλλαγής πληροφοριών 
μεταξύ των κρατών μελών, των 
αρμοδίων αρχών, των αρχών επιβολής 
της νομοθεσίας και των επιχειρήσεων και 
θα επιτρέπει την εξακρίβωση χωρίς να 
απαιτείται η διοικητική παρέμβαση ή η 
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εισαγωγή δεδομένων από τον οδηγό.

Or. en

Τροπολογία 297
Marian-Jean Marinescu

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 11 – στοιχείο β (νέο)
Κανονισμός 1071/2009
Άρθρο 16 – παράγραφος 6 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4β. Παρεμβάλλεται η ακόλουθη 
παράγραφος 6β:

6β. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να 
εκδίδει κατ' εξουσιοδότηση πράξεις 
σύμφωνα με το άρθρο 24 προκειμένου να 
θεσπίσει κανόνες για τη σύσταση σε κάθε 
κράτος μέλος ενιαίας εθνικής αρχής 
αρμόδιας για την εφαρμογή και την 
ανταλλαγή πληροφοριών μέσω της 
ψηφιακής πλατφόρμας που αναφέρεται 
στην παράγραφο 6α νέα, όπως ζητείται 
από την ενωσιακή νομοθεσία σχετικά με 
τις οδικές μεταφορές.

Or. en

Τροπολογία 298
Pavel Telička, Matthijs van Miltenburg, Jozo Radoš

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 11 – στοιχείο β α (νέο)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1071/2009
Άρθρο 16 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β α) η παράγραφος 5 αντικαθίσταται 
από το ακόλουθο κείμενο:

5. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν όλα τα 
αναγκαία μέτρα για την εξασφάλιση της 
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διασύνδεσης και της προσβασιμότητας 
στα εθνικά ηλεκτρονικά μητρώα σε 
επίπεδο Ένωσης κατά τρόπον ώστε τα 
δεδομένα που αναφέρονται στην 
παράγραφο 2 να είναι άμεσα προσβάσιμα 
από όλες τις αρμόδιες αρχές και τους 
φορείς ελέγχου όλων των κρατών μελών. 
Όταν τα δεδομένα που αναφέρονται στην 
παράγραφο 2 έχουν άμεση σχέση με άλλο 
κράτος μέλος, το αρμόδιο κράτος μέλος 
ενημερώνει αμέσως το οικείο κράτος 
μέλος.

Or. en

Αιτιολόγηση

Για παράδειγμα, στην περίπτωση της παραγράφου 2 στοιχείο ζ, μια επιχείρηση μπορεί να 
χρησιμοποιεί όχημα μισθωμένο σε άλλο κράτος μέλος. Όταν το εν λόγω όχημα είναι 
ταξινομημένο και οι πληροφορίες περιλαμβάνονται στο Ευρωπαϊκό Μητρώο Επιχειρήσεων 
Οδικών Μεταφορών, θα πρέπει να ενημερώνεται το κράτος μέλος στο οποίο μισθώθηκε το 
όχημα.

Τροπολογία 299
Inés Ayala Sender

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 11 – στοιχείο β α (νέο)
Κανονισμός (ΕΚ) 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 

«5. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν όλα τα 
αναγκαία μέτρα για την εξασφάλιση της 
διασύνδεσης στα εθνικά ηλεκτρονικά 
μητρώα, έτσι ώστε οι αρμόδιες αρχές των 
κρατών μελών, συμπεριλαμβανομένων 
των οδικών ελεγκτών, να έχουν απευθείας 
πρόσβαση σε πραγματικό χρόνο στα 
δεδομένα και στις πληροφορίες που 
αναφέρονται στο εδάφιο 2. Για να 
εκπληρωθεί ο στόχος της προώθησης της 
δημιουργίας αποτελεσματικής 
διασύνδεσης μεταξύ των εθνικών 
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μέλους να μπορεί να συμβουλεύεται τα 
εθνικά ηλεκτρονικά μητρώα κάθε 
κράτους μέλους.

μητρώων και, συνεπώς, της 
αποτελεσματικής ανταλλαγής 
πληροφοριών, είναι απαραίτητη η 
ανάπτυξη του συστήματος ERRU 
(Ευρωπαϊκό μητρώο επιχειρήσεων 
οδικών μεταφορών).»

Or. es

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

Τροπολογία 300
Daniela Aiuto, Rosa D'Amato

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
στα εθνικά ηλεκτρονικά μητρώα σε 
επίπεδο Ένωσης, καθώς και της 
σύνδεσης στη δικτυακή πύλη, σύμφωνα 
με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 165/2014,
κατά τρόπο ώστε τα στοιχεία που 
αναφέρονται στην παράγραφο 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/TXT/HTML/?uri=CELEX:32009R1071&from=EL)

Τροπολογία 301
Daniela Aiuto, Rosa D'Amato

Πρόταση κανονισμού
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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.

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 να 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/TXT/HTML/?uri=CELEX:32009R1071&from=EL)

Τροπολογία 302
Inés Ayala Sender

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 11 – στοιχείο β β (νέο)
Κανονισμός (ΕΚ) 1071/2009
Άρθρο 16 – παράγραφος 6
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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.

«Προκειμένου να εφαρμοστεί 
αποτελεσματικά το άρθρο 16 
παράγραφος 5, η Επιτροπή 
εξουσιοδοτείται να εκδίδει εκτελεστικές 
πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 25 
παράγραφος 2, με στόχο τη θέσπιση 
κοινών διατάξεων και την εναρμόνιση για 
τη διασύνδεση μεταξύ των εθνικών 
μητρώων, καθώς και την εξασφάλιση της 
απευθείας πρόσβασής τους από τα 
διάφορα κράτη μέλη, ώστε η διαδικασία 
ανταλλαγής δεδομένων και πληροφοριών 
που περιέχει το ERRU να καταστεί 
βέλτιστη και αποτελεσματική. Οι κοινές 
διατάξεις περιλαμβάνουν κανόνες σχετικά 
με το περιεχόμενο, τον μορφότυπο για την 
εισαγωγή των πληροφοριών και άλλες 
τεχνικές διαδικασίες, όπως η διαδικασία 
της αναθεώρησης.»

Or. es

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

Τροπολογία 303
Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ismail Ertug, Hugues Bayet, Lucy Anderson, 
Kathleen Van Brempt, Isabella De Monte, Karoline Graswander-Hainz, Michael Detjen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 11 α (νέο)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1071/2009
Άρθρο 16 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

11α) Προστίθεται το ακόλουθο άρθρο 
16α:

Άρθρο 16α
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Ευρωπαϊκό Μητρώο Επιχειρήσεων 
Οδικών Μεταφορών

1. Το Ευρωπαϊκό Μητρώο Επιχειρήσεων 
Οδικών Μεταφορών διασφαλίζει τη 
διασύνδεση των εθνικών ηλεκτρονικών 
μητρώων σύμφωνα με τον κανονισμό της 
Επιτροπής (ΕΕ) αριθ. 1213/2010 της 
16ης Δεκεμβρίου 2010.

2. Οι επιχειρήσεις μεταφορών 
καταρτίζουν ολοκληρωμένο αρχείο 
μεταφορέων για κάθε μεταφορέα που 
διαθέτει άδεια, το οποίο περιέχει όλες τις 
πληροφορίες που αναφέρονται στο άρθρο 
16 παράγραφος 2.

3. Το Ευρωπαϊκό Μητρώο Επιχειρήσεων 
Οδικών Μεταφορών περιλαμβάνει 
ενοποιημένο αρχείο συμμόρφωσης για 
κάθε μεταφορέα που διαθέτει άδεια. Το 
ενοποιημένο αρχείο συμμόρφωσης 
περιλαμβάνει τις εξής πληροφορίες:

i. όλες τις πληροφορίες που αφορούν τους 
καθ’ οδόν ελέγχους στους οποίους 
υπεβλήθη ο μεταφορέας, σύμφωνα με το 
άρθρο 4 της οδηγίας 2006/22·

ii. όλες τις πληροφορίες που αφορούν 
τους ελέγχους στις εγκαταστάσεις στους 
οποίους υπεβλήθη ο μεταφορέας, 
σύμφωνα με το άρθρο 6 της οδηγίας 
2006/22·

iii. όλες τις πληροφορίες που αφορούν το 
σύστημα αποτίμησης επικινδυνότητας, 
σύμφωνα με το άρθρο 9 της οδηγίας 
2006/22.

4. Το Ευρωπαϊκό Μητρώο Επιχειρήσεων 
Οδικών Μεταφορών περιλαμβάνει 
κατάλογο μεταφορέων εμπορευμάτων 
που υπόκεινται σε απαγόρευση 
λειτουργίας. Ο κατάλογος βασίζεται στο 
ποσοστό αποτίμησης επικινδυνότητας 
των μεταφορέων εμπορευμάτων. Ο 
κατάλογος δημοσιοποιείται.

5. Η Ευρωπαϊκή Αρχή Χερσαίων 
Μεταφορών είναι υπεύθυνη για την 
παρακολούθηση του Ευρωπαϊκού 
Μητρώου Επιχειρήσεων Οδικών 
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Μεταφορών. Η Ευρωπαϊκή Αρχή 
Χερσαίων Μεταφορών είναι υπεύθυνη για 
την ετήσια επανεξέταση του καταλόγου 
μεταφορέων εμπορευμάτων που 
υπόκεινται σε απαγόρευση λειτουργίας.

6. Τα δεδομένα που περιλαμβάνονται στο 
Ευρωπαϊκό Μητρώο Επιχειρήσεων 
Οδικών Μεταφορών είναι προσβάσιμα σε 
πραγματικό χρόνο από τις αρμόδιες 
αρχές και τις αρχές που διαθέτουν τις 
δέουσες εξουσίες εποπτείας και επιβολής 
κυρώσεων στον τομέα των οδικών 
μεταφορών.

Or. en

Αιτιολόγηση

The integrated compliance file will contribute to the development of complete, reliable and 
accurate operators’compliance records to optimise the use of the national electronic registers 
and the risk rating systems in order to ensure smart enforcement and controls in the road 
transport sector. In other transport modes such as the aviation sector a blacklist of airlines 
that do not meet safety standards already exist. taking into account that the compliance with 
the EU rules in the road transport sector is closely linked to road safety, a similar list should 
be adopted in the road transport sector and placed under the responsibility of the European 
Land Transport Agency.

Τροπολογία 304
Izaskun Bilbao Barandica

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 11 α (νέο)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1071/2009
Άρθρο 16 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

11α) Ευρωπαϊκό ηλεκτρονικό μητρώο

Μέχρι το 2025 το αργότερο πρέπει να έχει 
συσταθεί Ευρωπαϊκή Οδική Υπηρεσία 
υπό την αιγίδα της οποίας θα 
δημιουργηθεί ένα ευρωπαϊκό ηλεκτρονικό 
μητρώο αδειών μεταφορέα για την
άσκηση του επαγγέλματος του οδικού 
μεταφορέα.
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Or. es

Τροπολογία 305
Wim van de Camp

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 12 (νέο)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1071/2009
Άρθρο 18 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

12α) Προστίθεται το ακόλουθο άρθρο 
18α:

Άρθρο 18α

Συνοδευτικά μέτρα

1. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν συνοδευτικά 
μέτρα για την ανάπτυξη, τη διευκόλυνση 
και την προώθηση των ανταλλαγών 
μεταξύ των υπαλλήλων που είναι 
επιφορτισμένοι με τη διοικητική 
συνεργασία και την αμοιβαία συνδρομή 
μεταξύ των κρατών μελών, καθώς και για 
την παρακολούθηση της συμμόρφωσης 
με τους εφαρμοστέους κανόνες και την 
εποπτεία της εφαρμογής του παρόντος 
κανονισμού.

2. Η Επιτροπή παρέχει τεχνική και άλλη 
στήριξη προκειμένου να βελτιωθεί 
περαιτέρω η διοικητική συνεργασία και 
να αυξηθεί η αμοιβαία εμπιστοσύνη 
μεταξύ των κρατών μελών μέσω σχεδίων, 
συμπεριλαμβανομένων της προώθησης 
των ανταλλαγών των σχετικών 
υπαλλήλων και κοινών προγραμμάτων 
κατάρτισης, καθώς επίσης της 
ανάπτυξης, της διευκόλυνσης και της 
προώθησης πρωτοβουλιών βέλτιστων 
πρακτικών.

Εφόσον κρίνει ότι υφίσταται παρόμοια 
ανάγκη, η Επιτροπή μπορεί, με την 
επιφύλαξη των προνομίων του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου στη διαδικασία κατάρτισης 
του προϋπολογισμού, να χρησιμοποιεί τα 
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διαθέσιμα χρηματοδοτικά μέσα για να 
ενισχύσει περαιτέρω την ανάπτυξη 
ικανοτήτων και τη διοικητική συνεργασία 
μεταξύ των κρατών μελών.

3. Τα κράτη μέλη καταρτίζουν 
πρόγραμμα αξιολογήσεων από ομοτίμους 
στις οποίες θα συμμετέχουν όλες οι 
αρμόδιες αρχές επιβολής της νομοθεσίας 
διασφαλίζοντας την κατάλληλη εναλλαγή 
τόσο των αρμοδίων αρχών επιβολής της 
νομοθεσίας που τελούν την αξιολόγηση 
όσο και εκείνων που αποτελούν 
αντικείμενο αξιολόγησης. Τα κράτη μέλη 
κοινοποιούν τα προγράμματα αυτά στην 
Επιτροπή ανά διετία ως μέρος της 
έκθεσης σχετικά με τις δραστηριότητες 
των αρμοδίων αρχών που αναφέρονται 
στο άρθρο 26 του παρόντος κανονισμού.

Or. en

Αιτιολόγηση

Για να λειτουργήσει η παρούσα πρόταση καίρια σημασία έχει η ορθή εφαρμογή. Η συνεργασία 
μεταξύ των κρατών μελών για την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού είναι επί του παρόντος 
αναποτελεσματική και περιορισμένη. Συνοδευτικά μέτρα, όπως ανταλλαγές προσωπικού, κοινά 
προγράμματα κατάρτισης, αξιολογήσεις από ομοτίμους και η ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών, 
μπορούν να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στην ενίσχυση της αμοιβαίας εμπιστοσύνης και 
της αποτελεσματικής συνεργασίας μεταξύ των διαφόρων αρμόδιων εθνικών αρχών. Άλλοι 
ευρωπαϊκοί τομείς μεταφορών χρησιμοποιούν ήδη συστήματα αξιολόγησης από ομοτίμους για 
να διευκολύνουν την εναρμονισμένη και αποτελεσματική εφαρμογή.

Τροπολογία 306
Inés Ayala Sender

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 12 α (νέο)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1071/2009
Άρθρο 18 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Οι αρμόδιες αρχές των κρατών 
μελών πρέπει να συνεργάζονται στενά και 
παρέχουν σε αμοιβαία βάση συνδρομή 
κατά τρόπο αποδοτικό και 
αποτελεσματικό, παρέχοντας τις σχετικές 
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πληροφορίες και δεδομένα και 
διευκολύνοντας την πρόσβαση, με στόχο 
τη διασφάλιση της ορθής μεταφοράς, 
εφαρμογής και επιβολής του παρόντος 
κανονισμού. Η διοικητική συνεργασία και 
η αμοιβαία συνδρομή μεταξύ των κρατών 
μελών θα επιτευχθούν μέσω του 
Συστήματος πληροφόρησης για την 
εσωτερική αγορά (IMI), το οποίο 
ερείδεται νομικά στον κανονισμό (ΕΕ) 
αριθ. 1034/2012 και μέσω του οποίου τα 
κράτη μέλη θα μπορούν να συνεργάζονται 
και να ανταλλάσσουν δεδομένα και 
πληροφορίες σχετικά με τον έλεγχο της 
συμμόρφωσης με τις διατάξεις. Επιπλέον, 
το ΙΜΙ θα χρησιμοποιείται για την 
αποστολή και την επικαιροποίηση των 
δηλώσεων απόσπασης που στέλνουν οι 
μεταφορείς στις αρμόδιες αρχές των 
παραληπτών κρατών μελών. Για την 
επίτευξη του εν λόγω στόχου, απαιτείται 
η ανάπτυξη μιας παράλληλης και 
δημόσιας διεπαφής εντός του 
συστήματος IMI στην οποία θα έχουν 
πρόσβαση οι μεταφορείς, ενώ οι ελεγκτές 
θα έχουν επίσης απευθείας πρόσβαση σε 
πραγματικό χρόνο κατά τη διάρκεια των 
οδικών ελέγχων μέσω μιας ηλεκτρονικής 
εφαρμογής που θα είναι κοινή για όλα τα 
κράτη μέλη.

Or. es

Τροπολογία 307
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 12 (νέο)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1071/2009
Άρθρο 18 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Για τη διευκόλυνση της 
υλοποίησης, της εφαρμογής και της 
επιβολής του παρόντος κανονισμού, 
καθώς και για την ενίσχυση της 
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διοικητικής συνεργασίας και της 
αμοιβαίας συνδρομής μεταξύ των 
αρμοδίων αρχών των κρατών μελών, 
χρησιμοποιείται το σύστημα 
πληροφόρησης για την εσωτερική αγορά 
(IMI) που θεσπίστηκε με τον κανονισμό 
αριθ. 1024/2012, το οποίο επιτρέπει σε 
όλους τους μεταφορείς να παρέχουν τα 
δεδομένα στη γλώσσα τους.

Or. en

(* Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1024/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τη διοικητική συνεργασία μέσω του Συστήματος 

Πληροφόρησης για την Εσωτερική Αγορά και την κατάργηση της απόφασης 2008/49/ΕΚ 
(«κανονισμός ΙΜΙ»), (ΕΕ L 316 της 14.11.2012, σ. 1))

Αιτιολόγηση

Η δυνατότητα χρήσης του συστήματος IMI για τη διευκόλυνση της ανταλλαγής πληροφοριών 
και της συνεργασίας μεταξύ των αρμόδιων αρχών των κρατών μελών ενδέχεται να ενισχύσει 
την επιβολή του παρόντος κανονισμού.

Τροπολογία 308
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 12
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1071/2009
Άρθρο 18 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Τα κράτη μέλη απαντούν στα 
αιτήματα παροχής πληροφοριών που 
υποβάλλονται από οποιαδήποτε αρμόδια 
αρχή άλλων κρατών μελών και, όπου 
χρειάζεται, διενεργούν ελέγχους, 
επιθεωρήσεις και έρευνες με αντικείμενο 
τη συμμόρφωση των οδικών μεταφορέων 
που είναι εγκατεστημένοι στην επικράτειά 
τους με την απαίτηση που ορίζεται στο 
άρθρο 3 παράγραφος 1 στοιχείο α). Τα 
αιτήματα παροχής πληροφοριών που 
υποβάλλονται από αρμόδιες αρχές κρατών 
μελών πρέπει να είναι αιτιολογημένα. Για 
τον σκοπό αυτό, τα αιτήματα πρέπει να 

3. Τα κράτη μέλη απαντούν στα 
αιτήματα παροχής πληροφοριών που 
υποβάλλονται από οποιαδήποτε αρμόδια 
αρχή άλλων κρατών μελών και, όπου 
χρειάζεται, διενεργούν ελέγχους, 
επιθεωρήσεις και έρευνες με αντικείμενο 
τη συμμόρφωση των οδικών μεταφορέων 
που είναι εγκατεστημένοι στην επικράτειά 
τους με την απαίτηση που ορίζεται στο 
άρθρο 3 παράγραφος 1 στοιχείο α). Τα 
αιτήματα παροχής πληροφοριών που 
υποβάλλονται από αρμόδιες αρχές κρατών 
μελών πρέπει να είναι δεόντως 
δικαιολογημένα και αιτιολογημένα. Για 
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περιλαμβάνουν βάσιμες ενδείξεις για 
πιθανές παραβάσεις του άρθρου 3 
παράγραφος 1 στοιχείο α).

τον σκοπό αυτό, τα αιτήματα πρέπει να 
περιλαμβάνουν βάσιμες ενδείξεις για 
πιθανές παραβάσεις του άρθρου 3 
παράγραφος 1 στοιχείο α).

Or. en

Τροπολογία 309
Pavel Telička, Jozo Radoš

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 12
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1071/2009
Άρθρο 18 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Τα κράτη μέλη απαντούν στα 
αιτήματα παροχής πληροφοριών που 
υποβάλλονται από οποιαδήποτε αρμόδια 
αρχή άλλων κρατών μελών και, όπου 
χρειάζεται, διενεργούν ελέγχους, 
επιθεωρήσεις και έρευνες με αντικείμενο 
τη συμμόρφωση των οδικών μεταφορέων 
που είναι εγκατεστημένοι στην επικράτειά 
τους με την απαίτηση που ορίζεται στο 
άρθρο 3 παράγραφος 1 στοιχείο α). Τα 
αιτήματα παροχής πληροφοριών που 
υποβάλλονται από αρμόδιες αρχές κρατών 
μελών πρέπει να είναι αιτιολογημένα. Για 
τον σκοπό αυτό, τα αιτήματα πρέπει να 
περιλαμβάνουν βάσιμες ενδείξεις για 
πιθανές παραβάσεις του άρθρου 3 
παράγραφος 1 στοιχείο α).

3. Τα κράτη μέλη απαντούν στα 
αιτήματα παροχής πληροφοριών που 
υποβάλλονται από οποιαδήποτε αρμόδια 
αρχή άλλων κρατών μελών και, όπου 
χρειάζεται, διενεργούν ελέγχους, 
επιθεωρήσεις και έρευνες με αντικείμενο 
τη συμμόρφωση των οδικών μεταφορέων 
που είναι εγκατεστημένοι στην επικράτειά 
τους με την απαίτηση που ορίζεται στο 
άρθρο 3 παράγραφος 1 στοιχείο α). Τα 
αιτήματα παροχής πληροφοριών που 
υποβάλλονται από αρμόδιες αρχές κρατών 
μελών πρέπει να είναι δεόντως 
δικαιολογημένα και αιτιολογημένα. Για 
τον σκοπό αυτό, τα αιτήματα πρέπει να 
περιλαμβάνουν βάσιμες ενδείξεις για 
πιθανές παραβάσεις του άρθρου 3 
παράγραφος 1 στοιχείο α).

Or. en

Τροπολογία 310
Dieter-Lebrecht Koch

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 12
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1071/2009
Άρθρο 18 – παράγραφος 3
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Τα κράτη μέλη απαντούν στα 
αιτήματα παροχής πληροφοριών που 
υποβάλλονται από οποιαδήποτε αρμόδια 
αρχή άλλων κρατών μελών και, όπου 
χρειάζεται, διενεργούν ελέγχους, 
επιθεωρήσεις και έρευνες με αντικείμενο 
τη συμμόρφωση των οδικών μεταφορέων 
που είναι εγκατεστημένοι στην επικράτειά 
τους με την απαίτηση που ορίζεται στο 
άρθρο 3 παράγραφος 1 στοιχείο α). Τα 
αιτήματα παροχής πληροφοριών που 
υποβάλλονται από αρμόδιες αρχές κρατών 
μελών πρέπει να είναι αιτιολογημένα. Για 
τον σκοπό αυτό, τα αιτήματα πρέπει να 
περιλαμβάνουν βάσιμες ενδείξεις για 
πιθανές παραβάσεις του άρθρου 3 
παράγραφος 1 στοιχείο α).

3. Τα κράτη μέλη απαντούν στα 
αιτήματα παροχής πληροφοριών που 
υποβάλλονται από οποιαδήποτε αρμόδια 
αρχή άλλων κρατών μελών και διενεργούν 
ελέγχους, επιθεωρήσεις και έρευνες με 
αντικείμενο τη συμμόρφωση των οδικών 
μεταφορέων που είναι εγκατεστημένοι 
στην επικράτειά τους με την απαίτηση που 
ορίζεται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 
στοιχείο α). Τα αιτήματα παροχής 
πληροφοριών που υποβάλλονται από 
αρμόδιες αρχές κρατών μελών πρέπει να 
είναι αιτιολογημένα. Για τον σκοπό αυτό, 
τα αιτήματα πρέπει να περιλαμβάνουν 
βάσιμες ενδείξεις για πιθανές παραβάσεις 
του άρθρου 3 παράγραφος 1 στοιχείο α).

Or. de

Τροπολογία 311
Inés Ayala Sender

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 12
Κανονισμός (ΕΚ) 1071/2009
Άρθρο 18 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Τα κράτη μέλη απαντούν στα 
αιτήματα παροχής πληροφοριών που 
υποβάλλονται από οποιαδήποτε αρμόδια 
αρχή άλλων κρατών μελών και, όπου 
χρειάζεται, διενεργούν ελέγχους, 
επιθεωρήσεις και έρευνες με αντικείμενο 
τη συμμόρφωση των οδικών μεταφορέων 
που είναι εγκατεστημένοι στην επικράτειά 
τους με την απαίτηση που ορίζεται στο 
άρθρο 3 παράγραφος 1 στοιχείο α). Τα 
αιτήματα παροχής πληροφοριών που 
υποβάλλονται από αρμόδιες αρχές κρατών 
μελών πρέπει να είναι αιτιολογημένα. Για 
τον σκοπό αυτό, τα αιτήματα πρέπει να 

3. Τα κράτη μέλη απαντούν στα 
αιτήματα παροχής πληροφοριών που 
υποβάλλονται από οποιαδήποτε αρμόδια 
αρχή άλλων κρατών μελών και, όπου 
χρειάζεται, διενεργούν ελέγχους, 
επιθεωρήσεις και έρευνες με αντικείμενο 
τη συμμόρφωση των οδικών μεταφορέων 
που είναι εγκατεστημένοι στην επικράτειά 
τους με την απαίτηση που ορίζεται στο 
άρθρο 3 παράγραφος 1 στοιχείο α). Τα 
αιτήματα παροχής πληροφοριών που 
υποβάλλονται από αρμόδιες αρχές κρατών 
μελών πρέπει να είναι δεόντως 
δικαιολογημένα και αιτιολογημένα. Για 
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περιλαμβάνουν βάσιμες ενδείξεις για 
πιθανές παραβάσεις του άρθρου 3 
παράγραφος 1 στοιχείο α).

τον σκοπό αυτό, τα αιτήματα πρέπει να 
περιλαμβάνουν βάσιμες ενδείξεις για 
πιθανές παραβάσεις του άρθρου 3 
παράγραφος 1 στοιχείο α).

Or. es

Τροπολογία 312
Renaud Muselier, Franck Proust, Elisabeth Morin-Chartier, Anne Sander, Geoffroy 
Didier, Jérôme Lavrilleux

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 12 (νέο)
Οδηγία (ΕK) 1071/2009
Άρθρο 18 – σημείο 3 (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Με σκοπό τη διευκόλυνση της 
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 313
Dieter-Lebrecht Koch

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 

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 πέντε εργάσιμων ημερών. Το 
αιτούν κράτος μέλος τεκμηριώνει 
περαιτέρω το αίτημα. Εάν αυτό δεν 
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καταστεί δυνατό, το αίτημα μπορεί να 
απορριφθεί από το κράτος μέλος στο οποίο 
απευθύνεται το αίτημα.

καταστεί δυνατό, το αίτημα μπορεί να 
απορριφθεί από το κράτος μέλος στο οποίο 
απευθύνεται το αίτημα.

Or. de

Τροπολογία 314
Pavel Telička, Jozo Radoš

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. 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. Εάν αυτό δεν 
καταστεί δυνατό, το αίτημα μπορεί να 
απορριφθεί από το κράτος μέλος στο οποίο 
απευθύνεται το αίτημα.

Or. en

Τροπολογία 315
Francisco Assis

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 12
Κανονισμός (EΚ) 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 

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 δώδεκα εργάσιμων ημερών. 
Το αιτούν κράτος μέλος τεκμηριώνει 
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περαιτέρω το αίτημα. Εάν αυτό δεν 
καταστεί δυνατό, το αίτημα μπορεί να 
απορριφθεί από το κράτος μέλος στο οποίο 
απευθύνεται το αίτημα.

περαιτέρω το αίτημα. Εάν αυτό δεν 
καταστεί δυνατό, το αίτημα μπορεί να 
απορριφθεί από το κράτος μέλος στο οποίο 
απευθύνεται το αίτημα.

Or. pt

Τροπολογία 316
Claudia Țapardel

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. Εάν το κράτος μέλος στο οποίο 
απευθύνεται το αίτημα κρίνει ότι το αίτημα 
δεν είναι επαρκώς αιτιολογημένο, 
ενημερώνει σχετικά το αιτούν κράτος 
μέλος εντός 15 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.

Or. en

Τροπολογία 317
Inés Ayala Sender

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 

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 
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μέλος, εντός δέκα εργάσιμων ημερών, 
αναφέροντας τους λόγους. Τα 
εμπλεκόμενα κράτη μέλη συζητούν μεταξύ 
τους με στόχο τη εξεύρεση λύσης σε όποια 
δυσκολία προκύψει.

μέλος, εντός δέκα εργάσιμων ημερών, 
τεκμηριώνοντας και αιτιολογώντας 
δεόντως τη δυσκολία ή την αδυναμία να 
παράσχει τις σχετικές πληροφορίες. Τα 
εμπλεκόμενα κράτη μέλη συζητούν μεταξύ 
τους με στόχο τη εξεύρεση λύσης σε όποια 
δυσκολία προκύψει.

Στην περίπτωση που ένα κράτος μέλος 
δεν συμμορφώνεται με τις διατάξεις που 
έχουν θεσπιστεί για την ανταλλαγή 
πληροφοριών σε μόνιμη βάση και τη 
διευκόλυνση της ενημέρωσης για την 
απάντηση στα αιτήματα άλλων κρατών 
μελών χωρίς να παρέχει δέουσα 
αιτιολόγηση, θα είναι δυνατή η επιβολή 
κυρώσεων σε επίπεδο ΕΕ. Η Επιτροπή, 
αφού ενημερωθεί, και εφόσον είναι 
απαραίτητο, μπορεί να κινήσει έρευνα και 
να επιβάλει εν τέλει κυρώσεις στα κράτη 
μέλη.

Or. es

Τροπολογία 318
Pavel Telička, Jozo Radoš

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 πέντε εργάσιμων ημερών, 
αιτιολογώντας δεόντως τη δυσκολία ή 
την αδυναμία. Τα εμπλεκόμενα κράτη 
μέλη συζητούν μεταξύ τους με στόχο τη 
εξεύρεση λύσης σε όποια δυσκολία 
προκύψει. Σε περίπτωση που εμμένει το 
πρόβλημα στην ανταλλαγή πληροφοριών 
ή σε περίπτωση μόνιμης άρνησης 
παροχής πληροφοριών, η Επιτροπή, η 
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οποία ενημερώνεται, μπορεί να λαμβάνει 
τα ενδεδειγμένα μέτρα για την 
αντιμετώπιση της κατάστασης, στα 
οποία περιλαμβάνονται, κατά περίπτωση, 
η διερεύνηση του θέματος, η έκδοση
σύστασης ή η κίνηση διαδικασιών επί 
παραβάσει.

Or. en

Τροπολογία 319
Francisco Assis

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 δώδέκα εργάσιμων ημερών, 
αναφέροντας τους λόγους. Τα 
εμπλεκόμενα κράτη μέλη συζητούν μεταξύ 
τους με στόχο τη εξεύρεση λύσης σε όποια 
δυσκολία προκύψει. Σε περίπτωση 
επίμονων προβλημάτων στην ανταλλαγή 
πληροφοριών ή μόνιμης άρνησης για 
διαβίβαση πληροφοριών, η Επιτροπή, 
αφού ενημερωθεί, μπορεί να λάβει τα 
ενδεδειγμένα μέτρα για την αντιμετώπιση 
της κατάστασης, στα οποία 
περιλαμβάνονται, κατά περίπτωση, η 
διαβούλευση με το κράτος μέλος και η 
έκδοση σύστασης.

Or. pt

Τροπολογία 320
Claudia Țapardel
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 12
Κανονισμός 1071
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 15 εργάσιμων ημερών, 
αιτιολογώντας την αδυναμία. Τα 
εμπλεκόμενα κράτη μέλη συζητούν μεταξύ 
τους με στόχο τη εξεύρεση λύσης σε όποια 
δυσκολία προκύψει. Σε περίπτωση που τα 
κράτη μέλη δεν είναι σε θέση να 
καταλήξουν σε λύση, η Επιτροπή μπορεί 
να διερευνήσει το ζήτημα και να εκδώσει 
σύσταση.

Or. en

Τροπολογία 321
Luis de Grandes Pascual

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 12
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1071/2009
Άρθρο 18 – σημείο 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
μεταξύ τους με στόχο τη εξεύρεση λύσης 
σε όποια δυσκολία προκύψει.

Or. es
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Τροπολογία 322
Pavel Telička, Jozo Radoš

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 δέκα πέντε
εργάσιμων ημερών από την παραλαβή του 
αιτήματος, εκτός εάν υπάρξει αμοιβαία 
συμφωνία μεταξύ των οικείων κρατών 
μελών για άλλη προθεσμία ή 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 και δεν έχει βρεθεί 
λύση για τις δυσκολίες αυτές.

Or. en

Τροπολογία 323
Inés Ayala Sender

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 

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, εφόσον δεν υπάρξει αμοιβαία 
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αιτούν κράτος μέλος ότι το αίτημα είναι 
ανεπαρκώς αιτιολογημένο ή σχετικά με 
την αδυναμία ή τις δυσκολίες που 
περιγράφονται στις παραγράφους 4 και 5.

συμφωνία μεταξύ των οικείων κρατών 
μελών για άλλη προθεσμία, 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 και δεν έχει βρεθεί 
λύση για τις δυσκολίες αυτές.

Or. es

Τροπολογία 324
Dieter-Lebrecht Koch

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 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.

Or. de

Τροπολογία 325
Claudia Țapardel

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 12
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1071/2009
Άρθρο 18 – παράγραφος 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία



PE618.216v01-00 58/135 AM\1146629EL.docx

EL

8. Η αμοιβαία διοικητική συνεργασία 
και συνδρομή παρέχονται δωρεάν.

8. Η αμοιβαία διοικητική συνεργασία 
και συνδρομή παρέχονται δωρεάν και η 
Επιτροπή αξιολογεί την ανάγκη 
ανάπτυξης, διευκόλυνσης και 
χρηματοδότησης ανταλλαγών μεταξύ 
υπαλλήλων υπευθύνων για διοικητικά 
θέματα και αμοιβαίας συμμόρφωσης 
μεταξύ των διαφόρων κρατών μελών.

Or. en

Τροπολογία 326
Michael Detjen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 12 (νέο)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1071/2009
Άρθρο 18 – παράγραφος 9 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

9α. Εντός δύο ετών από την έναρξη 
ισχύος του παρόντος κανονισμού, 
προκειμένου να διευκολυνθεί η 
διασυνοριακή εφαρμογή της νομοθεσίας 
της ΕΕ για τις οδικές μεταφορές, η 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει 
κανονισμό για τη δημιουργία 
Ευρωπαϊκού Οργανισμού Οδικών 
Μεταφορών.

Or. en

Τροπολογία 327
Karima Delli, Bas Eickhout

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 12 α (νέο)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1071/2009
Άρθρο 18 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

12α) Δημοσιεύεται κοινοτική λίστα των 
οδικών μεταφορέων που δεν πληρούν τις 
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σχετικές νομικές απαιτήσεις, προκειμένου 
να εξασφαλιστεί μεγαλύτερη διαφάνεια. 
Αυτή η κοινοτική λίστα βασίζεται σε 
κοινά κριτήρια που αναπτύσσονται σε 
κοινοτικό επίπεδο και αναθεωρείται 
ετησίως από την Ευρωπαϊκή Αρχή 
Εργασίας. Οι οδικοί μεταφορείς που 
αναγράφονται στην κοινοτική λίστα 
υπόκεινται σε απαγόρευση λειτουργίας. 
Οι 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 
που άπτεται της ασφάλειας, τα κράτη 
μέλη έχουν τη δυνατότητα να εκδίδουν 
αμέσως εντολή απαγόρευσης εκτέλεσης 
μεταφορών για την επικράτειά τους.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο τομέας των 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 των οδικών μεταφορών συνδέεται 
στενά με την οδική ασφάλεια, θα πρέπει να δημιουργηθεί το συντομότερο δυνατόν μια παρόμοια 
λίστα, η οποία θα πρέπει να τεθεί υπό την ευθύνη της υπό σύσταση Ευρωπαϊκής Αρχής
Εργασίας.

Τροπολογία 328
Inés Ayala Sender

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 12 α (νέο)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1071/2009
Άρθρο 23

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

12α) στο άρθρο 23 προστίθενται τα 
ακόλουθα εδάφια:
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Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 16, 
παράγραφος 2, η υποχρέωση 
καταχώρισης της αποτίμησης 
επικινδυνότητας των επιχειρήσεων στα 
εθνικά ηλεκτρονικά μητρώα θα αρχίσει 
να ισχύει μετά την έναρξη ισχύος της 
εκτελεστικής πράξης σχετικά με το κοινό 
σύστημα αποτίμησης επικινδυνότητας 
που αναφέρεται στο άρθρο 9 παράγραφος 
1 της οδηγίας 2006/22/ΕΚ.

Or. es

Τροπολογία 329
Renaud Muselier, Franck Proust, Elisabeth Morin-Chartier, Anne Sander, Geoffroy 
Didier, Jérôme Lavrilleux

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 12 α (νέο)
Κανονισμός (ΕK) 1071/2009
Άρθρο 23 – δεύτερο εδάφιο (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

12α) Οι επιχειρήσεις που 
εκμεταλλεύονται αποκλειστικά οδικά 
οχήματα των οποίων η επιτρεπόμενη 
μεικτή μάζα δεν υπερβαίνει τους 3,5 
τόνους πρέπει να συμμορφωθούν με τον 
παρόντα κανονισμό αμέσως μόλις τεθεί 
σε ισχύ η παρούσα τροποποίηση.

Or. fr

Τροπολογία 330
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Κάθε χρόνο, τα κράτη μέλη 3. Κάθε δύο χρόνια, τα κράτη μέλη 
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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 
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:

συντάσσουν έκθεση σχετικά με τη χρήση 
μηχανοκίνητων οχημάτων των οποίων η 
επιτρεπόμενη μεικτή μάζα βρίσκεται 
μεταξύ 2,8 τόνων και 3,5 τόνων κατ´ 
ανώτατο όριο και τα οποία 
χρησιμοποιούνται σε διεθνείς οδικές 
μεταφορές και είναι εγκατεστημένα στην 
επικράτειά τους 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:

Or. en

Τροπολογία 331
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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·

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 
βρίσκεται μεταξύ 2,8 και 3,5 τόνων και 
τα οποία χρησιμοποιούνται σε διεθνείς 
μεταφορές·

Or. en

Τροπολογία 332
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 16
Κανονισμός (ΕΚ) 1071/2009
Άρθρο 26 – παράγραφος 3 – στοιχείο β
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

β) τον αριθμό οχημάτων με 
επιτρεπόμενη μεικτή μάζα μεταξύ 2,8 και
3,5 τόνων κατ´ ανώτατο όριο τα οποία 
χρησιμοποιούνται σε διεθνείς μεταφορές 
και ταξινομήθηκαν στο κράτος μέλος στη 
διάρκεια του ημερολογιακού έτους·

Or. en

Τροπολογία 333
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

γ) τον αριθμό οχημάτων με 
επιτρεπόμενη μεικτή μάζα μεταξύ 2,8 και
3,5 τόνων κατ´ ανώτατο όριο τα οποία 
χρησιμοποιούνται σε διεθνείς μεταφορές 
και ταξινομήθηκαν στο κράτος μέλος στις 
31 Δεκεμβρίου του κάθε ημερολογιακού 
έτους·

Or. en

Τροπολογία 334
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) το εκτιμώμενο μερίδιο των 
μηχανοκίνητων οχημάτων των οποίων η 
επιτρεπόμενη μεικτή μάζα δεν υπερβαίνει 
τους 3,5 τόνους, ή των συνδυασμών 

διαγράφεται
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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.

Or. en

Τροπολογία 335
Luis de Grandes Pascual

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

δ) το εκτιμώμενο μερίδιο των 
μηχανοκίνητων οχημάτων των οποίων η 
επιτρεπόμενη μεικτή μάζα 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 σε τονοχιλιόμετρα.

Or. es

Τροπολογία 336
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 16
Κανονισμός (ΕΚ) 1071/2009
Άρθρο 26 – παράγραφος 4
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 337
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 16
Κανονισμός (ΕΚ) 1071/2009
Άρθρο 26 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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.

5. Κάθε δύο χρόνια, τα κράτη μέλη 
υποβάλλουν έκθεση στην Επιτροπή 
σχετικά με τα αιτήματα που έχουν 
υποβάλει βάσει του άρθρου 18 παράγραφοι 
2 έως 6, τις απαντήσεις που έχουν λάβει 
από άλλα κράτη μέλη και τα μέτρα που 
έχουν λάβει βάσει των πληροφοριών που 
τους παρασχέθηκαν.

Or. en

Τροπολογία 338
Inés Ayala Sender
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 16
Κανονισμός 1071/2009
Άρθρο 26 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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.

5. Κάθε χρόνο, τα κράτη μέλη 
υποβάλλουν έκθεση στην Επιτροπή 
σχετικά με τα αιτήματα που έχουν 
υποβάλει βάσει του άρθρου 18 παράγραφοι 
3 έως 7, τις απαντήσεις που έχουν λάβει 
από άλλα κράτη μέλη και τα μέτρα που 
έχουν λάβει βάσει των πληροφοριών που 
τους παρασχέθηκαν.

Or. es

Τροπολογία 339
Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Lucy Anderson, Hugues Bayet, Ismail Ertug, 
Karoline Graswander-Hainz, Michael Detjen

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 340
Karima Delli, Bas Eickhout

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 1
Κανονισμός 1072/2009
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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 θεωρείται μεταφορά 
εμπορευμάτων για λογαριασμό τρίτου στις 
περιπτώσεις που αποτελεί αντικείμενο 
σύμβασης μεταφοράς. Δεν θεωρείται 
διεθνής μεταφορά για λογαριασμό τρίτου 
για τους σκοπούς του κεφαλαίου ΙΙΙ.

Or. en

Τροπολογία 341
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 στις περιπτώσεις που αποτελεί 
αντικείμενο σύμβασης μεταφοράς.

Or. en

Τροπολογία 342
Mark Demesmaeker, Helga Stevens

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 1
Κανονισμός 1072/2009
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – δεύτερο εδάφιο

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η μεταφορά άδειων εμπορευματοκιβωτίων 
ή παλετών θεωρείται μεταφορά 
εμπορευμάτων για λογαριασμό τρίτου στις 

Για την εφαρμογή του κεφαλαίου III 
σχετικά με τις ενδομεταφορές, η
μεταφορά άδειων εμπορευματοκιβωτίων ή 
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περιπτώσεις που αποτελεί αντικείμενο 
σύμβασης μεταφοράς.·

παλετών δεν θεωρείται μεταφορά 
εμπορευμάτων για λογαριασμό τρίτου·

Or. nl

Τροπολογία 343
Inés Ayala Sender

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 1 α (νέο)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1072/2009
Άρθρο 1 – παράγραφος 5 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α) στην παράγραφο 5, το στοιχείο γ) 
αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

γ) η μεταφορά εμπορευμάτων με 
μηχανοκίνητα οχήματα ή συνδυασμούς 
μηχανοκίνητων οχημάτων, 
συμπεριλαμβανομένων των 
ρυμουλκουμένων τους, των οποίων η 
επιτρεπόμενη μεικτή μάζα δεν υπερβαίνει 
τους 2,5 τόνους·

Or. es

Τροπολογία 344
Isabella De Monte

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 1 α (νέο)
Κανονισμός (ΕΚ) 1072/2009
Άρθρο 1 – παράγραφος 5 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α) στο άρθρο 1 παράγραφος 5, το 
στοιχείο γ) αντικαθίσταται από το 
ακόλουθο κείμενο:

γ) οι εμπορευματικές μεταφορές με 
μηχανοκίνητα οχήματα των οποίων η 
επιτρεπόμενη μεικτή μάζα, 
συμπεριλαμβανομένου του βάρους των 
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ρυμουλκουμένων, δεν υπερβαίνει τον 1,5 
τόνο·

Or. it

Αιτιολόγηση

Τα ελαφρά εμπορικά οχήματα άνω του 1,5 τόνου που χρησιμοποιούνται για διεθνείς μεταφορές 
πρέπει να συμπεριληφθούν επίσης στον παρόντα κανονισμό.

Τροπολογία 345
Pavel Telička, Jozo Radoš

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 1 α (νέο)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1072/2009
Άρθρο 1 – παράγραφος 5 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α) στην παράγραφο 5, το στοιχείο γ) 
αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

γ) οι εμπορευματικές μεταφορές με 
μηχανοκίνητα οχήματα των οποίων η 
επιτρεπόμενη μεικτή μάζα, 
συμπεριλαμβανομένου του βάρους των 
ρυμουλκουμένων, δεν υπερβαίνει τους 2,8 
τόνους·

Or. en

Τροπολογία 346
Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Lucy Anderson, Hugues Bayet, Kathleen Van 
Brempt, Ismail Ertug, Jens Nilsson, Karoline Graswander-Hainz, Michael Detjen

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

1α) Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται 
επίσης στην εισερχόμενη ή εξερχόμενη 
οδική μεταφορά εμπορευμάτων ως τμήμα 
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μιας διαδρομής συνδυασμένων 
μεταφορών, όπως ορίζεται στην οδηγία 
92/106/ΕΟΚ.

Or. en

Τροπολογία 347
Karima Delli, Bas Eickhout

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 1 α (νέο)
Κανονισμός 1072/2009
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α) Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται 
επίσης στην εισερχόμενη ή εξερχόμενη 
οδική μεταφορά εμπορευμάτων ως τμήμα 
μιας διαδρομής συνδυασμένων 
μεταφορών, όπως ορίζεται στην οδηγία 
92/106/ΕΟΚ.

Or. en

Τροπολογία 348
Dieter-Lebrecht Koch

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 1 α (νέο)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1072/2009
Άρθρο 1 – παράγραφος 5 – πρώτο εδάφιο – στοιχείο γ

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

1α. Στο άρθρο 1 παράγραφος 5 πρώτο 
εδάφιο, το στοιχείο γ) αντικαθίσταται από 
το ακόλουθο κείμενο:

γ) οι εμπορευματικές μεταφορές με 
μηχανοκίνητα οχήματα των οποίων η 
συνολική επιτρεπόμενη μάζα, 
συμπεριλαμβανομένου του βάρους των 
ρυμουλκουμένων, δεν υπερβαίνει τους 3,5
τόνους·

«γ) οι εμπορευματικές μεταφορές με 
μηχανοκίνητα οχήματα των οποίων η 
συνολική επιτρεπόμενη μάζα, 
συμπεριλαμβανομένου του βάρους των 
ρυμουλκουμένων, δεν υπερβαίνει τους 2,8
τόνους.»
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Or. de

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:02009R1072-
20130701&qid=1518770694510&from=EL)

Τροπολογία 349
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 1 α (νέο)
Κανονισμός 1072/2009
Άρθρο 1 – παράγραφος 5 – στοιχείο γ

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

1α) στο άρθρο 1 παράγραφος 5, το 
στοιχείο γ αντικαθίσταται από το 
ακόλουθο κείμενο:

γ) οι εμπορευματικές μεταφορές με 
μηχανοκίνητα οχήματα των οποίων η 
συνολική επιτρεπόμενη μάζα, 
συμπεριλαμβανομένου του βάρους των 
ρυμουλκουμένων, δεν υπερβαίνει τους 3,5
τόνους·

«γ) οι εμπορευματικές μεταφορές με 
μηχανοκίνητα οχήματα των οποίων η 
συνολική επιτρεπόμενη μάζα, 
συμπεριλαμβανομένου του βάρους των 
ρυμουλκουμένων, δεν υπερβαίνει τους 2,8
τόνους·»

Or. en

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

Τροπολογία 350
Herbert Dorfmann, Claudia Schmidt

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 1 α (νέο)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1072/2009
Άρθρο 1 – παράγραφος 5 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α) 1α) στην παράγραφο 5, το στοιχείο 
γ) αντικαθίσταται από το ακόλουθο 
κείμενο:

γ) οι εμπορευματικές μεταφορές με 
μηχανοκίνητα οχήματα των οποίων η 
επιτρεπόμενη μεικτή μάζα, 
συμπεριλαμβανομένου του βάρους των 
ρυμουλκουμένων, δεν υπερβαίνει τους 2,4 
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τόνους·

Or. en

Τροπολογία 351
Renaud Muselier, Franck Proust, Elisabeth Morin-Chartier, Anne Sander, Geoffroy 
Didier, Jérôme Lavrilleux

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 1 α (νέο)
Κανονισμός (ΕK) 1072/2009
Άρθρο 1 – παράγραφος 5 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α) 1α) στο άρθρο 1 παράγραφος 5, το 
στοιχείο γ) απαλείφεται.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Ο παρών κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1072/2009 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 διεθνών 
οδικών μεταφορών.

Τροπολογία 352
Izaskun Bilbao Barandica

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 2 – στοιχείο α
Οδηγία 1072/2009/EΚ
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 

διαγράφεται
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παράδοσης, σύμφωνα με τη φορτωτική·

Or. es

Τροπολογία 353
Isabella De Monte

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 2 – στοιχείο α
Κανονισμός (ΕΚ) 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 στο σημείο
παράδοσης, σύμφωνα με τη φορτωτική·»· 
μια ενδομεταφορά μπορεί επίσης να 
ξεκινήσει αποκλειστικά και μόνο μετά 
την πλήρη εκφόρτωση του οχήματος από 
τα εμπορεύματα που μεταφέρονται σε 
διεθνείς μεταφορές·

Or. it

Τροπολογία 354
Renaud Muselier, Franck Proust, Elisabeth Morin-Chartier, Anne Sander, Geoffroy 
Didier, Jérôme Lavrilleux

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 2 – στοιχείο α
Κανονισμός (ΕK) 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 355
Karima Delli, Bas Eickhout

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··

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 αποτραπούν.

Τροπολογία 356
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska
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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··

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 ή 
εκφόρτωσης, σύμφωνα με τη φορτωτική··

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο ορισμός που δίνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι αναγκαίος και θα πρέπει να καθιερωθεί 
προκειμένου να αποφευχθεί η παρερμηνεία της έννοιας της ενδομεταφοράς από τα διάφορα 
κράτη μέλη. Επιπλέον, το σημείο εκφόρτωσης μπορεί να μην είναι σημείο παράδοσης.

Τροπολογία 357
Bogusław Liberadzki, Janusz Zemke

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··

6. «ενδομεταφορά»: εθνική μεταφορά 
για λογαριασμό τρίτου η οποία εκτελείται 
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··

Or. pl
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Τροπολογία 358
Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Lucy Anderson, Hugues Bayet, Kathleen Van 
Brempt, Ismail Ertug, Jens Nilsson, Karoline Graswander-Hainz, Michael Detjen

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··

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. en

Τροπολογία 359
Cláudia Monteiro de Aguiar

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·

6. «ενδομεταφορά»: 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·

Or. pt

Τροπολογία 360
Wim van de Camp
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 2 – στοιχείο α α (νέο)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1072/2009
Άρθρο 2 – παράγραφος 7 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α α) «διεθνής διμερής μεταφορά»: οι 
μετακινήσεις ενός οχήματος με φορτίο, 
με σημείο αφετηρίας και σημείο άφιξης 
σε δύο διαφορετικά κράτη μέλη όταν το 
σημείο αφετηρίας ή το σημείο άφιξης 
βρίσκεται στο κράτος μέλος 
εγκατάστασης του μεταφορέα, με ή χωρίς 
διέλευση υπό καθεστώς διαμετακόμισης 
από ένα ή περισσότερα κράτη μέλη ή 
τρίτες χώρες·

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο ορισμός αυτός είναι αναγκαίος προκειμένου να θεσπιστούν κανόνες για την απόσπαση 
οδηγών στο COM (2017)0278.

Τροπολογία 361
Merja Kyllönen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 2 – στοιχείο α α (νέο)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1072/2009
Άρθρο 2 – παράγραφος 7 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α α) «διαμετακόμιση»: διαδρομή ενός 
οχήματος με φορτίο μέσω ενός ή 
περισσοτέρων κρατών μελών ή τρίτων 
χωρών όταν το σημείο αφετηρίας και το 
σημείο άφιξης δεν βρίσκονται στα 
συγκεκριμένα κράτη μέλη ή τρίτες χώρες.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Ο ορισμός είναι αναγκαίος προκειμένου να θεσπιστούν κανόνες για την απόσπαση οδηγών στο 
COM (2017)0278.

Τροπολογία 362
Wim van de Camp

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 2 – στοιχείο α β (νέο)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1072/2009
Άρθρο 2 – παράγραφος 7 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α β) «διεθνής πολυμερής μεταφορά 
(cross-carriage)»: οι μετακινήσεις ενός 
οχήματος με φορτίο, με σημείο αφετηρίας 
και σημείο άφιξης σε δύο διαφορετικά 
κράτη μέλη όταν κανένα από αυτά τα 
κράτη μέλη δεν είναι το κράτος μέλος 
εγκατάστασης του μεταφορέα, με ή χωρίς 
διέλευση υπό καθεστώς διαμετακόμισης 
από ένα ή περισσότερα κράτη μέλη ή 
τρίτες χώρες·

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο ορισμός αυτός είναι αναγκαίος προκειμένου να θεσπιστούν κανόνες για την απόσπαση 
οδηγών στο COM (2017)0278.

Τροπολογία 363
Wim van de Camp

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α γ) «διαμετακόμιση»: η διαδρομή 
ενός οχήματος με φορτίο μέσω ενός ή 
περισσοτέρων κρατών μελών ή τρίτων 
χωρών όταν το σημείο αφετηρίας και το 
σημείο άφιξης δεν βρίσκονται στα 
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συγκεκριμένα κράτη μέλη ή τρίτες χώρες.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο ορισμός αυτός είναι αναγκαίος προκειμένου να θεσπιστούν κανόνες για την απόσπαση 
οδηγών στο COM (2017)0278.

Τροπολογία 364
Dieter-Lebrecht Koch

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 3 – στοιχείο -α (νέο)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1072/2009
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

-α) Στην παράγραφο 1 προστίθεται το 
ακόλουθο στοιχείο γ):

«γ) παρέχει τις υπηρεσίες μεταφορών του 
με οχήματα, τα οποία διαθέτουν ευφυή 
ταχογράφο, κατά την έννοια του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 165/2014.»

Or. de

Τροπολογία 365
Nicola Caputo

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 3 – εισαγωγικό μέρος
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1072/2009
Άρθρο 4 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3) το άρθρο 4 τροποποιείται ως εξής: (3) το άρθρο 4 τροποποιείται ως εξής:
α) στην παράγραφο 2, το τρίτο εδάφιο 
αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: 
«Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να 
εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις 
σύμφωνα με το άρθρο 14β, για την 
τροποποίηση του παρόντος κανονισμού 
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προκειμένου να προσαρμόσει τη μέγιστη 
περίοδο ισχύος της κοινοτικής άδειας 
στις εξελίξεις της αγοράς.»·
β) η παράγραφος 4 αντικαθίσταται από 
το ακόλουθο κείμενο:
«Η κοινοτική άδεια και τα επικυρωμένα 
γνήσια αντίγραφα πρέπει να είναι 
σύμφωνα με το υπόδειγμα που 
παρατίθεται στο παράρτημα ΙΙ, το οποίο 
καθορίζει επίσης τους όρους χρήσης της 
κοινοτικής άδειας. Περιέχουν 
τουλάχιστον δύο από τα χαρακτηριστικά 
ασφαλείας που απαριθμούνται στο 
παράρτημα Ι. Στην περίπτωση 
μηχανοκίνητων οχημάτων που 
χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά 
εμπορευμάτων των οποίων η 
επιτρεπόμενη μεικτή μάζα βρίσκεται 
μεταξύ 2,5 τόνων και 3,5 τόνων, η αρχή 
έκδοσης αναγράφει στο τμήμα «ειδικές 
παρατηρήσεις» της κοινοτικής άδειας ή 
του επικυρωμένου γνήσιου αντιγράφου το 
ακόλουθο κείμενο: «εκδίδεται για όχημα 
του οποίου η επιτρεπόμενη μεικτή μάζα 
βρίσκεται μεταξύ 2,5 τόνων και 3,5 
τόνων», εκτός εάν εφαρμόζεται το άρθρο 
7 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 1071/2009. Ανατίθεται στην 
Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ' 
εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το 
άρθρο 14β, για την τροποποίηση των 
παραρτημάτων I και II προκειμένου να 
τα προσαρμόζει στην τεχνολογική 
πρόοδο.»·

Or. en

Τροπολογία 366
Herbert Dorfmann, Massimiliano Salini

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 5 – στοιχείο α
Κανονισμός 1071/2009
Άρθρο 8 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία
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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 
5 ημερών από την τελευταία εκφόρτωση 
στο κράτος μέλος υποδοχής στο πλαίσιο 
της εισερχόμενης διεθνούς μεταφοράς.»·

Or. en

Τροπολογία 367
Peter Lundgren

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 5 – στοιχείο α
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1072/2009
Άρθρο 8 – σημείο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) το σημείο 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 



AM\1146629EL.docx 81/135 PE618.216v01-00

EL

τελευταία εκφόρτωση στο πλαίσιο 
ενδομεταφοράς πραγματοποιείται εντός 
5 ημερών από την τελευταία εκφόρτωση 
στο κράτος μέλος υποδοχής στο πλαίσιο 
της εισερχόμενης διεθνούς μεταφοράς.»·

Or. sv

Τροπολογία 368
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 5 – στοιχείο α
(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.»·

Τα κράτη μέλη δεν εφαρμόζουν το άρθρο 
3 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο στοιχεία 
β) και γ) της οδηγίας 96/71/ΕΚ στους 
οδηγούς του τομέα των οδικών 
μεταφορών που απασχολούνται από τις 
επιχειρήσεις που αναφέρονται στο άρθρο 
1 παράγραφος 3 στοιχείο α) της εν λόγω 
οδηγίας, όταν εκτελούν ενδομεταφορές, 
εφόσον η περίοδος απόσπασης στο 
έδαφός τους για την εκτέλεση των εν 
λόγω μεταφορών είναι μικρότερη ή ίση με 
7 ημέρες κατά τη διάρκεια ενός 
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ημερολογιακού μήνα.

Όταν η περίοδος απόσπασης είναι 
μεγαλύτερη από 7 ημέρες, τα κράτη μέλη 
εφαρμόζουν το άρθρο 3 παράγραφος 1 
πρώτο εδάφιο στοιχεία β) και γ) της 
οδηγίας 96/71/ΕΚ για ολόκληρη την 
περίοδο απόσπασης στο έδαφός τους 
κατά τη διάρκεια ενός ημερολογιακού 
μήνα που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο.
·

Or. en

(Βλέπε διατύπωση του άρθρου 3 παράγραφος 1 της οδηγίας 96/71/ΕΚ και διατύπωση του 
άρθρου 1 στοιχείο α) του COM(2017) 278.

Τροπολογία 369
Martina Dlabajová, António Marinho e Pinto

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 5 – στοιχείο α
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1072/2009
Άρθρο 8 – σημείο 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 
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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 
εδαφίου σε οποιοδήποτε κράτος μέλος, 
εφόσον περιορίζονται σε μία 
ενδομεταφορά ανά κράτος μέλος εντός 
τριημέρου από την είσοδο άνευ φορτίου 
στο έδαφος του εν λόγω κράτους μέλους. 
Η περίοδος ενδομεταφοράς λήγει στις 
24:00 την έβδομη ημέρα.

Or. en

Τροπολογία 370
Nicola Caputo

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 
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 
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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. Κάθε 
δεύτερη περίοδο 7 ημερών, το εν λόγω 
όχημα επιστρέφει στο κράτος μέλος 
εγκατάστασης του οδικού μεταφορέα. 
Όταν το όχημα αναχωρεί από το 
συγκεκριμένο κράτος μέλος 
εγκατάστασης, εκτελεί διεθνή μεταφορά 
χωρίς φορτίο.

Or. en

Αιτιολόγηση

Once the goods carried in the course of an incoming international carriage from another 
Member State or from a third country to a host Member State have been delivered, hauliers 
referred to in paragraph 1 shall be allowed to carry out, with the same vehicle or, in the case 
of a coupled combination, the motor vehicle of that same vehicle, cabotage operations in the 
host Member State or in contiguous Member States. The last unloading in the course of a 
cabotage operation shall take place within 1 day from the last unloading in the host Member 
State in the course of the incoming international carriage. Road transport undertakings shall 
not be allowed to carry out cabotage operations, with the same vehicle, or, in the case of a 
coupled combination, the motor vehicle of that same vehicle, in the same host Member State 
within 7 days from the end of the 1 day period referred to in paragraph 1. Every other 7-day 
period, the vehicle in question will return to the Member State of the establishment of the road 
transport operator. When the vehicle departs this Member State of establishment, it will be 
laden and will be engaged in an international transport journey. Justification / Since the 
instruments are not yet in place to control for instance that during cabotage periods the 
driver is truly paid the minimum pay of the Member State hosting the operations, and thus 
since it is most probable that in the absence of this type of evidence and of a high number of 
controls cabotage may be performed on salary levels of the driver’s country of origin, it is 
advisable that the period of cabotage is as short as possible, so that not to create distortions 
of labour and transport markets of host Member States. The introduction of the 1-week 
cooling off period aims at preventing that cabotage keeps its temporary character.

Τροπολογία 371
Dieter-Lebrecht Koch

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 5 – στοιχείο α
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1072/2009
Άρθρο 8 – παράγραφος 2
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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 
48 ωρών από την τελευταία εκφόρτωση 
στο κράτος μέλος υποδοχής στο πλαίσιο 
της εισερχόμενης διεθνούς μεταφοράς. 
Μετά την παρέλευση αυτών των 48 
ωρών, οδηγός και όχημα ή συνδυασμός 
οχημάτων πρέπει να επιστρέψουν στο 
κράτος όπου έχει ο οδικός μεταφορέας 
την έδρα του. Εντός των ακόλουθων 
πέντε ημερών, δεν επιτρέπεται να 
χρησιμοποιηθεί ούτε ο ίδιος οδηγός, ούτε 
το ίδιο όχημα/ συνδυασμός οχημάτων για 
περαιτέρω ενδομεταφορές. Αυτός ο 
περιορισμός των ενδομεταφορών ισχύει 
μόνον εφόσον δεν ισχύουν 
εναρμονισμένες φορολογικές και 
εργασιακές συνθήκες πλαισίου στην 
ενιαία αγορά.

Or. de

Αιτιολόγηση

Εφόσον δεν έχει επιτευχθεί ακόμα εναρμόνιση των φορολογικών και εργασιακών συνθηκών 
πλαισίου, οι ενδομεταφορές θα πρέπει να έχουν προσωρινό χαρακτήρα, ο οποίος πρέπει να 
διασφαλίζεται μέσω της καθιέρωσης περιόδου ανάπαυσης που θα πρέπει να είναι υποχρεωτική.

Τροπολογία 372
Inés Ayala Sender

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 5 – στοιχείο α
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Κανονισμός (ΕΚ) 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. Η τελευταία εκφόρτωση 
στο πλαίσιο ενδομεταφοράς 
πραγματοποιείται εντός 5 ημερών από την 
τελευταία εκφόρτωση στο κράτος μέλος 
υποδοχής στο πλαίσιο της εισερχόμενης 
διεθνούς μεταφοράς. Τα κράτη μέλη δεν 
εφαρμόζουν το άρθρο 3 παράγραφος 1 
πρώτο εδάφιο στοιχεία β) και γ) της 
οδηγίας 96/71/ΕΚ στους οδηγούς του 
τομέα των οδικών μεταφορών που 
απασχολούνται από τις επιχειρήσεις που 
αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 3 
στοιχεία α) και β) της εν λόγω οδηγίας, 
όταν εκτελούν ενδομεταφορές, όπως 
ορίζονται στους κανονισμούς (ΕΚ) 
αριθ. 1072/2009 και (ΕΚ) 
αριθ. 1073/2009, και εφόσον η περίοδος 
απόσπασης στο έδαφός τους για την 
εκτέλεση των εν λόγω μεταφορών είναι 
μικρότερη ή ίση με πέντε ημέρες κατά τη 
διάρκεια ενός ημερολογιακού μήνα.

Or. es

Τροπολογία 373
Merja Kyllönen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 5 – στοιχείο α
Κανονισμός 1072/2009
Άρθρο 8 – παράγραφος 2
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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 
5 ημερών από την τελευταία εκφόρτωση 
στο κράτος μέλος υποδοχής στο πλαίσιο 
της εισερχόμενης διεθνούς μεταφοράς.

Δεν επιτρέπεται σε οδικούς μεταφορείς 
που έχουν εκτελέσει ενδομεταφορές 
σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο, για 
χρονικό διάστημα 8 ημερών από την 
τελευταία εκφόρτωση κατά τη διάρκεια 
της τελευταίας ενδομεταφοράς, να 
εκτελέσουν νέες ενδομεταφορές με το ίδιο 
όχημα ή, αν πρόκειται για συνδυασμούς 
συζευγμένων οχημάτων, με το 
μηχανοκίνητο όχημα του ίδιου οχήματος, 
στο ίδιο κράτος μέλος υποδοχής ή στα 
όμορα κράτη μέλη.

Or. en

Αιτιολόγηση

Εφόσον οι υπηρεσίες ενδομεταφορών πραγματοποιούνται σε προσωρινή βάση και υπό εύλογες 
συνθήκες που δεν εισάγουν διακρίσεις, θα πρέπει να καθιερωθεί περίοδος αναμονής.

Τροπολογία 374
Lars Adaktusson

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 5 – στοιχείο α
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1072/2009
Άρθρο 8 – παράγραφος 2
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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 
5 ημερών από την τελευταία εκφόρτωση 
στο κράτος μέλος υποδοχής στο πλαίσιο 
της εισερχόμενης διεθνούς μεταφοράς.

Δεν επιτρέπεται σε οδικούς μεταφορείς 
που έχουν εκτελέσει ενδομεταφορές 
σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο, για 
χρονικό διάστημα [10] ημερών από την 
τελευταία εκφόρτωση κατά τη διάρκεια 
της τελευταίας ενδομεταφοράς, να 
εκτελέσουν νέες ενδομεταφορές με το ίδιο 
όχημα ή, αν πρόκειται για συνδυασμούς 
συζευγμένων οχημάτων, με το 
μηχανοκίνητο όχημα του ίδιου οχήματος, 
στο ίδιο κράτος μέλος υποδοχής ή στα 
όμορα κράτη μέλη.

Or. en

Τροπολογία 375
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 

2. Αφού παραδώσουν όλα τα 
εμπορεύματα που μεταφέρθηκαν στο 
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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.»·

πλαίσιο εισερχόμενων διεθνών 
μεταφορών 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 των εισερχόμενων 
διεθνών μεταφορών. Η τελευταία 
εκφόρτωση στο πλαίσιο ενδομεταφοράς 
πραγματοποιείται εντός 3 ημερών από την 
τελευταία εκφόρτωση στο κράτος μέλος 
υποδοχής στο πλαίσιο της εισερχόμενης 
διεθνούς μεταφοράς.

Οι μεταφορείς δεν επιτρέπεται να 
εκτελούν ενδομεταφορές με το ίδιο όχημα 
ή, αν πρόκειται για συνδυασμούς 
συζευγμένων οχημάτων, με το 
μηχανοκίνητο όχημα του ίδιου οχήματος 
στο ίδιο κράτος μέλος υποδοχής εντός 14 
ημερών από το τέλος του διαστήματος 3 
ημερών που αναφέρεται στο πρώτο 
εδάφιο.

Or. en

Τροπολογία 376
Pavel Telička, Jozo Radoš

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 

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 
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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 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. Στο 
τέλος των 7 ημερών, ο μεταφορέας που 
έχει ολοκληρώσει τις ενδομεταφορές ή 
άλλος μεταφορέας που χρησιμοποιεί το 
ίδιο όχημα δεν επιτρέπεται να εκτελεί 
ενδομεταφορές έως ότου εκτελεστεί νέα 
διεθνής μεταφορά προερχόμενη από το 
κράτος μέλος στο οποίο είναι 
εγκατεστημένη η επιχείρηση·

Or. en

Τροπολογία 377
Jacqueline Foster

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 5 – στοιχείο α
Κανονισμός 1072/2009/ΕΚ
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, 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 και τρεις ενδομεταφορές αφού 
εκτελέσουν διεθνή μεταφορά με αφετηρία 
άλλο κράτος μέλος. Η τελευταία 
εκφόρτωση στο πλαίσιο ενδομεταφοράς 
πραγματοποιείται εντός 7 ημερών από την 
τελευταία εκφόρτωση στο κράτος μέλος 
υποδοχής στο πλαίσιο της εισερχόμενης 
διεθνούς μεταφοράς.
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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 
ενδομεταφορά ανά κράτος μέλος εντός 
τριημέρου από την είσοδο άνευ φορτίου 
στο έδαφος του εν λόγω κράτους μέλους.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο υφιστάμενος ορισμός της ενδομεταφοράς έχει το πλεονέκτημα πως διασφαλίζει ότι μπορεί να 
εκτελεστεί ο ίδιος αριθμός ενδομεταφορών ανεξάρτητα από το μέγεθος ή τα γεωγραφικά 
χαρακτηριστικά της χώρας στην οποία εκτελούνται.

Τροπολογία 378
Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ismail Ertug, Hugues Bayet, Kathleen Van 
Brempt, Lucy Anderson, Karoline Graswander-Hainz, Michael Detjen

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 παραδώσει τα εμπορεύματα 
που μεταφέρθηκαν στο πλαίσιο της 
εισερχόμενης διεθνούς μεταφοράς από 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, έως και δύο 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.
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Μετά την πάροδο των 48 ωρών, το ίδιο 
όχημα ή, εάν πρόκειται για συνδυασμούς 
συζευγμένων οχημάτων, το μηχανοκίνητο 
όχημα του ίδιου οχήματος επιτρέπεται να 
εκτελέσει ενδομεταφορά αφού επιστρέψει 
στο κράτος μέλος εγκατάστασης του 
οδικού μεταφορέα.

Or. en

Τροπολογία 379
Karima Delli, Bas Eickhout

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, 2 μεταφορές στο κράτος μέλος 
υποδοχής 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 3 εβδομάδων από το τέλος της 
24ωρης περιόδου που αναφέρεται στο 
πρώτο εδάφιο.
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Or. en

Αιτιολόγηση

Οι τρέχουσες συζητήσεις στο Συμβούλιο κατόπιν προτάσεως της βουλγαρικής Προεδρίας για 
τον κανονισμό 1072/2009 ζητούν να πραγματοποιηθεί ένα βήμα παραπέρα από την πρόταση 
της γνωμοδότησης της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων.

Τροπολογία 380
Daniela Aiuto, Rosa D'Amato

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. 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 381
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Marian-Jean Marinescu, Andrey Novakov

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.

Or. en

Τροπολογία 382
Andor Deli, Ádám Kósa

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 5 – στοιχείο α
Κανονισμός 1072/2009/ΕΚ
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 

2. Αφού παραδώσουν όλα 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 
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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.·

συνδυασμούς συζευγμένων οχημάτων, με 
το μηχανοκίνητο όχημα του ίδιου 
οχήματος, ενδομεταφορές στο κράτος 
μέλος υποδοχής των εισερχόμενων 
διεθνών μεταφορών ή σε όμορα κράτη 
μέλη που έχουν κοινά χερσαία σύνορα με 
το κράτος μέλος υποδοχής. Η τελευταία 
εκφόρτωση στο πλαίσιο ενδομεταφοράς 
πραγματοποιείται εντός 7 ημερών από την 
πρώτη ημέρα αμέσως μετά την τελευταία 
εκφόρτωση στο κράτος μέλος υποδοχής 
στο πλαίσιο της εισερχόμενης διεθνούς 
μεταφοράς.·

Or. en

Τροπολογία 383
Isabella De Monte

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 5 – στοιχείο α
Κανονισμός (ΕΚ) 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 παραδώσει τα εμπορεύματα 
που μεταφέρθηκαν στο πλαίσιο της 
εισερχόμενης διεθνούς μεταφοράς από το
κράτος μέλος εγκατάστασης του οδηγού, 
ο μεταφορέας επιτρέπεται να εκτελεί, με
το ίδιο όχημα ή, αν πρόκειται για 
συνδυασμούς συζευγμένων οχημάτων, με 
το μηχανοκίνητο όχημα του ίδιου 
οχήματος, ενδομεταφορά στο κράτος 
μέλος υποδοχής. Η τελευταία εκφόρτωση 
στο πλαίσιο ενδομεταφοράς 
πραγματοποιείται εντός 24 ωρών από την 
τελευταία εκφόρτωση στο κράτος μέλος 
υποδοχής στο πλαίσιο της εισερχόμενης 
διεθνούς μεταφοράς·

Or. it
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Τροπολογία 384
Cláudia Monteiro de Aguiar

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 
5 ημερών από την τελευταία εκφόρτωση 
στο κράτος μέλος υποδοχής στο πλαίσιο 
αυτής της εισερχόμενης διεθνούς 
μεταφοράς, που αποτελεί αντικείμενο 
σύμβασης μεταφοράς·

Or. pt

Τροπολογία 385
Kosma Złotowski, Tomasz Piotr Poręba, Roberts Zīle, Ryszard Antoni Legutko, 
Bolesław G. Piecha, Zdzisław Krasnodębski, Czesław Hoc, Evžen Tošenovský, Richard 
Sulík, Angel Dzhambazki

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 

2. Αφού παραδώσουν τα 
εμπορεύματα που μεταφέρθηκαν στο 
πλαίσιο της εισερχόμενης διεθνούς 
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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.·

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 μετά την πρώτη ημέρα από την 
τελευταία εκφόρτωση στο κράτος μέλος 
υποδοχής στο πλαίσιο της εισερχόμενης 
διεθνούς μεταφοράς.·

Or. en

Τροπολογία 386
Dominique Riquet

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 5 – στοιχείο α
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1071/2009
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 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 που 
βρίσκονται στην πλέον άμεση διαδρομή 
κατά την επιστροφή. Η τελευταία 
εκφόρτωση στο πλαίσιο ενδομεταφοράς 
πραγματοποιείται εντός 48 ωρών από την 
τελευταία εκφόρτωση στο κράτος μέλος 
υποδοχής στο πλαίσιο της εισερχόμενης 
διεθνούς μεταφοράς.
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Or. fr

Αιτιολόγηση

Η επέκταση των ενδομεταφορών σε όμορες χώρες δεν πρέπει να επιτρέπει τη διεξαγωγή 
μεταφορών σε όμορο κράτος που βρίσκεται μακρύτερα από τη βάση του οδηγού από ό,τι το 
κράτος μέλος υποδοχής.

Τροπολογία 387
Jens Nilsson, Karoline Graswander-Hainz, Kathleen Van Brempt

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 παραδώσει τα εμπορεύματα 
που μεταφέρθηκαν στο πλαίσιο της 
εισερχόμενης διεθνούς μεταφοράς προς ή
από το κράτος μέλος εγκατάστασης του 
μεταφορέα, ο μεταφορέας επιτρέπεται να 
εκτελεί, με το ίδιο μηχανοκίνητο όχημα ή 
με τους ίδιους συνδυασμούς συζευγμένων 
οχημάτων ή, αν πρόκειται για 
συνδυασμούς συζευγμένων οχημάτων, 
μόνο με το μηχανοκίνητο όχημα αυτού του 
συνδυασμού συζευγμένων οχημάτων, 
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 388
Bogusław Liberadzki, Janusz Zemke

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 5 – στοιχείο α
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1072/2009
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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

Τροπολογία 389
Renaud Muselier, Franck Proust, Elisabeth Morin-Chartier, Anne Sander, Geoffroy 
Didier, Jérôme Lavrilleux

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 5 – στοιχείο α
Κανονισμός (ΕK) 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 

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 
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5 ημερών από την τελευταία εκφόρτωση 
στο κράτος μέλος υποδοχής στο πλαίσιο 
της εισερχόμενης διεθνούς μεταφοράς.

στο πλαίσιο της μοναδικής 
ενδομεταφοράς πραγματοποιείται εντός 3
ημερών από την τελευταία εκφόρτωση στο 
κράτος μέλος υποδοχής στο πλαίσιο της 
εισερχόμενης διεθνούς μεταφοράς·

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 μεταξύ των μεταφορέων των κρατών μελών. 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 390
Izaskun Bilbao Barandica

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 5 – στοιχείο α
Οδηγία 1072/2009/EΚ
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, μέχρι τρεις 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.

Or. es
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Τροπολογία 391
Claudia Țapardel

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 
10 ημερών από την τελευταία εκφόρτωση 
στο κράτος μέλος υποδοχής στο πλαίσιο 
της εισερχόμενης διεθνούς μεταφοράς.

Or. en

Τροπολογία 392
Mark Demesmaeker, Helga Stevens

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 5 – στοιχείο α
Κανονισμός (EΚ) 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 393
Ivo Belet, Tom Vandenkendelaere

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. Η τελευταία εκφόρτωση 
στο πλαίσιο ενδομεταφοράς 
πραγματοποιείται εντός 5 ημερών από την 
τελευταία εκφόρτωση στο κράτος μέλος 
υποδοχής στο πλαίσιο της εισερχόμενης 
διεθνούς μεταφοράς.

Or. en
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Τροπολογία 394
Claudia Schmidt

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, 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 και τρεις ενδομεταφορές στο κράτος 
μέλος υποδοχής. Η τελευταία εκφόρτωση 
στο πλαίσιο ενδομεταφοράς 
πραγματοποιείται εντός 5 ημερών από την 
τελευταία εκφόρτωση στο κράτος μέλος 
υποδοχής στο πλαίσιο της εισερχόμενης 
διεθνούς μεταφοράς.

Or. de

Τροπολογία 395
Marie-Christine Arnautu

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 ή σε όμορα κράτη μέλη. Η 
τελευταία εκφόρτωση στο πλαίσιο 
ενδομεταφοράς πραγματοποιείται εντός 
2 ημερών από την τελευταία εκφόρτωση 
στο κράτος μέλος υποδοχής στο πλαίσιο 
της εισερχόμενης διεθνούς μεταφοράς.

Or. fr

Τροπολογία 396
Francisco Assis

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 5 – στοιχείο α
Κανονισμός (EΚ) 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. pt

Τροπολογία 397
Dominique Riquet
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 5 – στοιχείο α (νέο)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1071/2009
Άρθρο 8 – παράγραφος 2 α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Οι επιχειρήσεις μεταφορών δεν 
επιτρέπεται να εκτελούν με το ίδιο όχημα 
ή, αν πρόκειται για συνδυασμούς 
συζευγμένων οχημάτων, με το 
μηχανοκίνητο όχημα του ίδιου οχήματος, 
ενδομεταφορές στο ίδιο κράτος μέλος 
προτού περάσουν 7 ημέρες από την 
τελευταία ενδομεταφορά.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Εισάγεται περίοδος αναμονής για την αποφυγή συστηματικών πρακτικών καμποτάζ.

Τροπολογία 398
Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ismail Ertug, Kathleen Van Brempt, Hugues 
Bayet, Lucy Anderson, Karoline Graswander-Hainz, Michael Detjen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 5 – στοιχείο α (νέο)
Κανονισμός 1072/2009
Άρθρο 8 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. 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 
της περιόδου 48 ωρών που αναφέρεται
στην παράγραφο 1.

Or. en
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Τροπολογία 399
Izaskun Bilbao Barandica

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 5 – στοιχείο α (νέο)
Οδηγία 1072/2009/EΚ
Άρθρο 8 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Όταν μια δραστηριότητα 
μεταφοράς πραγματοποιείται βάσει 
σύμβασης για έναν μόνο πελάτη και 
αφορά ένα προϊόν της ίδιας φύσης, τότε 
αυτή η δραστηριότητα θεωρείται ότι 
συνιστά μία μόνο ενδομεταφορά παρά το 
γεγονός ότι το εμπόρευμα προς μεταφορά 
εκφορτώνεται σε διάφορους προορισμούς 
οι οποίοι αντιστοιχούν στο δίκτυο 
διανομής του πελάτη.

Or. es

Τροπολογία 400
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 5 – στοιχείο α (νέο)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1072/2009
Άρθρο 8 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. 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 2 ημερών από το τέλος 
του επταήμερου που αναφέρεται στην 
παράγραφο 2.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Η εισαγωγή μιας σύντομης περιόδου αναμονής μπορεί να οδηγήσει στη μείωση των 
περιπτώσεων συστηματικών ενδομεταφορών.

Τροπολογία 401
Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ismail Ertug, Kathleen Van Brempt, Hugues 
Bayet, Lucy Anderson, Karoline Graswander-Hainz, Michael Detjen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 5 – στοιχείο α (νέο)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1072/2009
Άρθρο 8 – παράγραφος 2 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2β. Σε περίπτωση που το όχημα δεν 
είναι εξοπλισμένο με έξυπνο ταχογράφο, 
οι ελεγκτικές αρχές δύνανται να 
απαιτήσουν σαφή στοιχεία που να 
αποδεικνύουν ότι οι μεταφορές 
εκτελέστηκαν σε τουλάχιστον 3 
διαφορετικά κράτη μέλη εντός χρονικού 
διαστήματος 7 διαδοχικών ημερών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να διασφαλιστεί η εφαρμογή της 48ωρης περιόδου και της περιόδου αναμονής, 
ιδίως για τα ελαφρά επαγγελματικά οχήματα, οι ελεγκτικές αρχές θα πρέπει να μπορούν να 
ελέγχουν ότι το όχημα δεν εκτέλεσε μεταφορές για περισσότερες από 48 ώρες σε ένα κράτος 
μέλος.

Τροπολογία 402
Ivo Belet, Tom Vandenkendelaere

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 5 – στοιχείο α α (νέο)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1072/2009
Άρθρο 8 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α α) Προστίθεται η ακόλουθη 
παράγραφος 2α:
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2α. Οι μεταφορείς δεν επιτρέπεται να 
εκτελούν ενδομεταφορές με το ίδιο όχημα 
ή, αν πρόκειται για συνδυασμούς 
συζευγμένων οχημάτων, με το 
μηχανοκίνητο όχημα του ίδιου οχήματος 
στο ίδιο κράτος μέλος υποδοχής εντός 7 
ημερών από το τέλος της τελευταίας 
εκφόρτωσης κατά τη διάρκεια της 
προηγούμενης ενδομεταφοράς όπως 
αναφέρεται στην παράγραφο 2·

Or. en

Τροπολογία 403
Renaud Muselier, Franck Proust

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 5– στοιχείο α α (νέο)
Κανονισμός (ΕK) 1072/2009
Άρθρο 8 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α α) Οι επιχειρήσεις μεταφορών δεν 
επιτρέπεται να εκτελούν με το ίδιο όχημα 
ή, αν πρόκειται για συνδυασμούς 
συζευγμένων οχημάτων, με το 
μηχανοκίνητο όχημα του ίδιου οχήματος, 
ενδομεταφορές στο ίδιο κράτος μέλος 
προτού συμπληρωθεί προθεσμία επτά 
ημερών από την τελευταία 
ενδομεταφορά.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να ολοκληρωθεί το σύστημα και να αποφευχθούν συστηματικές ενδομεταφορές, 
είναι αναγκαίο να εισαχθεί ένα σημαντικό χρονικό διάστημα μεταξύ δύο περιόδων 
ενδομεταφορών. Η επταήμερη περίοδος αναμονής θα αποτρέψει μια κατάσταση μόνιμων 
καμποτάζ.

Τροπολογία 404
Peter Lundgren

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 5 α (νέο)
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Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1072/2009
Άρθρο 8 – παράγραφος 2 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5α) Άρθρο 8

Παρεμβάλλεται η ακόλουθη παράγραφος 
2β:

Μετά την ολοκλήρωση μιας μεταφοράς 
στη χώρα υποδοχής ή, αν πρόκειται για 
συνδυασμούς συζευγμένων οχημάτων, με 
το μηχανοκίνητο όχημα του ίδιου 
οχήματος, επιστρέφει στο κράτος μέλος 
όπου είναι εγκατεστημένη η επιχείρηση 
μεταφορών.

Or. sv

Τροπολογία 405
Martina Dlabajová, António Marinho e Pinto

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 5 – στοιχείο β – εισαγωγικό μέρος
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1072/2009
Άρθρο 8 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) στην παράγραφο 3, το πρώτο 
εδάφιο αντικαθίσταται από το ακόλουθο 
κείμενο:

β) η παράγραφος 3 αντικαθίσταται 
από το ακόλουθο κείμενο:
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 
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φορτωτικές 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. Τηρούνται αρχεία που 
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 406
Dieter-Lebrecht Koch

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 5 – στοιχείο β
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1072/2009
Άρθρο 8 – παράγραφος 3– πρώτο εδάφιο

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 διαθέτει έγγραφο 
ενδομεταφορών που έχει αποτελέσει 
αντικείμενο προηγούμενου αιτήματος και 
το εν λόγω έγγραφο περιλαμβάνει τα 
ακόλουθα:
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α) την επωνυμία και έδρα της 
επιχείρησης·

β) τον αριθμό κυκλοφορίας του οχήματος 
που χρησιμοποιείται για την 
ενδομεταφορά·

γ) τη διάρκεια της ενδομεταφοράς·

δ) την ταυτότητα του οδηγού και τον 
τόπο κατοικίας του·

ε) σαφείς αποδείξεις σχετικά με την 
προηγούμενη διεθνή μεταφορά.

Or. de

Τροπολογία 407
Karima Delli, Bas Eickhout

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 5 – στοιχείο β
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 από ή προς 
το κράτος μέλος εγκατάστασής του και 
εάν η αξία της σύμβασης μεταφοράς για 
την εν λόγω προηγούμενη διεθνή 
μεταφορά δεν είναι καταφανώς 
χαμηλότερη από το άθροισμα της αξίας 
των συμβάσεων μεταφοράς για τις 
ενδομεταφορές.

Or. en

Τροπολογία 408
Lars Adaktusson
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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, καθώς και 
κάθε μετέπειτα ενδομεταφορά του 
οχήματος ή του μηχανοκίνητου οχήματος 
για μια περίοδο [15] ημερών πριν από 
αυτή τη διεθνή μεταφορά.

Or. en

Τροπολογία 409
Merja Kyllönen

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, καθώς και 
κάθε μετέπειτα μεταφορά του οχήματος ή 
του μηχανοκίνητου οχήματος για περίοδο 
15 ημερών πριν από αυτή τη διεθνή 
μεταφορά.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Εφόσον οι υπηρεσίες ενδομεταφορών πραγματοποιούνται σε προσωρινή βάση και υπό εύλογες 
συνθήκες που δεν εισάγουν διακρίσεις, θα πρέπει να καθιερωθεί περίοδος αναμονής.

Τροπολογία 410
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 5 – στοιχείο β
(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.· Το 
μερίδιο της εμπορευματικής μεταφοράς 
στο σύνολο της διεθνούς μεταφοράς 
μπορεί να είναι μικρότερο από το σύνολο 
των μεριδίων των ενδομεταφορών·

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό να μην δημιουργηθούν τεχνητά εμπόδια στον τομέα των οδικών μεταφορών 
και να ληφθεί υπόψη ότι οι ενδομεταφορές δημιουργήθηκαν για να μειώσουν το τμήμα της 
συνολικής διαδρομής που πραγματοποιεί το όχημα χωρίς φορτίο, ούτως ώστε να αυξηθεί η 
αποδοτικότητα της διαδρομής και να μειωθούν επίσης οι εκπομπές CO2.

Τροπολογία 411
Andor Deli, Ádám Kósa

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 5 – στοιχείο β
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1072/2009
Άρθρο 8 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1
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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 την 
τρέχουσα ενδομεταφορά.·

Or. en

Τροπολογία 412
Cláudia Monteiro de Aguiar

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 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 οδικές εμπορευματικές μεταφορές που 
πραγματοποιούνται στο κράτος μέλος 
υποδοχής από μεταφορέα εγκατεστημένο 
σε άλλο κράτος μέλος λογίζονται 
σύμφωνες προς τον παρόντα κανονισμό 
μόνο εάν ο μεταφορέας μπορεί να 
παράσχει σαφείς αποδείξεις σχετικά με την 
προηγούμενη διεθνή μεταφορά.»·

Or. pt

Τροπολογία 413
Mark Demesmaeker, Helga Stevens

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 5 – στοιχείο β
Κανονισμός 1072/2009
Άρθρο 8 – παράγραφος 3 – πρώτο εδάφιο

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία
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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 414
Francisco Assis

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 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.»·

Or. pt

Τροπολογία 415
Merja Kyllönen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 5 – στοιχείο β α (νέο)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1072/2009
Άρθρο 8 – παράγραφος 3 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β α) στην παράγραφο 3, προστίθενται 
τα ακόλουθα στοιχεία:

δ) τη διεύθυνση και την ημερομηνία 
παραλαβής των εμπορευμάτων, καθώς 
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και τη διεύθυνση και την εκτιμώμενη 
ημερομηνία που έχει ορισθεί για την 
παράδοση·

η) (νέο) τον προβλεπόμενο αριθμό, τις 
ταυτότητες και τις εθνικότητες των 
οδηγών, τις χώρες από τις οποίες οι 
οδηγοί εκτελούν συνήθως την εργασία 
τους προς εκτέλεση της σύμβασης 
εργασίας τους και τους εργοδότες των 
οδηγών, εάν δεν είναι ο μεταφορέας·

θ) (νέο) το εφαρμοστέο δίκαιο για τη 
σύμβαση εργασίας·

ι) (νέο) την αναμενόμενη διάρκεια και την 
προβλεπόμενη ημερομηνία έναρξης και 
λήξης της μεταφοράς·

Or. en

Αιτιολόγηση

Για την καλύτερη παρακολούθηση των κοινωνικών συνθηκών των οδηγών και των κανόνων 
για την απόσπαση των εργαζομένων, θα πρέπει να παρέχονται τα προαναφερθέντα στοιχεία 
επιπλέον της υφιστάμενης κατάστασης.

Τροπολογία 416
Jens Nilsson, Karoline Graswander-Hainz, Kathleen Van Brempt

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 

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 
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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.

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 εν 
λόγω αποδείξεις, κατά προτίμηση με τη 
χρήση του eCMR, πρέπει να παρέχονται 
πριν από τον χρόνο έναρξης της 
εκτελούμενης μεταφοράς.

Or. en

Τροπολογία 417
Karima Delli, Bas Eickhout

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 5 – στοιχείο γ
Κανονισμός 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., 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 επιπρόσθετες 
αποδείξεις που αναφέρονται στην 
παράγραφο 3.

Or. en
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Τροπολογία 418
Inés Ayala Sender

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 5 – στοιχείο γ
Κανονισμός (ΕΚ) 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 υποβάλλονται ή 
διαβιβάζονται στον αρμόδιο για τον έλεγχο 
υπάλληλο του κράτους μέλους υποδοχής 
κατόπιν αιτήματος και κατά τη διάρκεια 
του καθ’ οδόν ελέγχου. Τα κράτη μέλη 
αποδέχονται την υποβολή ή τη διαβίβαση 
των αποδείξεων ηλεκτρονικά, με τη 
χρήση αναθεωρήσιμου δομημένου 
μορφοτύπου που μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί απευθείας για αποθήκευση 
και επεξεργασία από υπολογιστές, όπως 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. es

Τροπολογία 419
Nicola Caputo

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 

Οι αποδείξεις που αναφέρονται στην 
παράγραφο 3 φυλάσσονται επί του 
οχήματος και υποβάλλονται στον αρμόδιο 
για τον έλεγχο υπάλληλο του κράτους 
μέλους υποδοχής κατόπιν αιτήματος και 
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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.

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 επιπρόσθετες 
αποδείξεις που αναφέρονται στην 
παράγραφο 3.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το άρθρο 8 παράγραφος 4 θα εξακολουθήσει να απαγορεύει την απαίτηση υποβολής 
επιπρόσθετων εγγράφων για τον έλεγχο της συμμόρφωσης με τους κανόνες για τις 
ενδομεταφορές, όπως εκ των προτέρων κοινοποίηση για κάθε ενδομεταφορά. Κατά τον τρόπο 
αυτόν, θα διαιωνιστεί η τρέχουσα κατάσταση, δηλαδή οι καθ´ οδόν ελεγκτές θα πρέπει να 
συγκρίνουν και να διασταυρώνουν ετερόκλητα έγγραφα και δεδομένα για να εξακριβώσουν τη 
συμμόρφωση με τους κανόνες για τις ενδομεταφορές. Επιπλέον, στην πρόταση δεν προβλέπεται 
καμία υποχρέωση τήρησης των εγγράφων επί του οχήματος! Μόνο 9 κράτη μέλη χρησιμοποιούν 
ηλεκτρονικό CMR.

Τροπολογία 420
Merja Kyllönen

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 

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 
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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.

μπορεί να χρησιμοποιηθεί απευθείας για 
αποθήκευση και επεξεργασία από 
υπολογιστές, όπως, π.χ., το eCMR ή το 
IMI.* 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 421
Dieter-Lebrecht Koch

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 υποβάλλονται ή 
διαβιβάζονται στον αρμόδιο για τον έλεγχο 
υπάλληλο του κράτους μέλους υποδοχής 
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. de

Τροπολογία 422
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Izaskun Bilbao Barandica

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 υποβάλλονται ή 
διαβιβάζονται στον αρμόδιο για τον έλεγχο 
υπάλληλο του κράτους μέλους υποδοχής 
κατόπιν αιτήματος και κατά τη διάρκεια 
του καθ’ οδόν ελέγχου. Πρέπει 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. es

Τροπολογία 423
Karima Delli, Bas Eickhout

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 5 – στοιχείο γ – σημείο 1 (νέο)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1072/2009
Άρθρο 8 – παράγραφος 4 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1) γ α) προστίθεται η ακόλουθη 
παράγραφος:

Προκειμένου να αποδειχθεί ότι 
πληρούνται οι προϋποθέσεις που 
ορίζονται στο παρόν άρθρο, οι αρμόδιες 
αρχές του κράτους μέλους υποδοχής της 
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ενδομεταφοράς ελέγχουν:

α) τα δεδομένα του ταχογράφου της 
τρέχουσας ημέρας, καθώς και εκείνα των 
προηγούμενων 56 ημερών·

β) τις ηλεκτρονικές φορτωτικές της 
τρέχουσας ημέρας, καθώς και των 
προηγούμενων 56 ημερών·

γ) την κοινοποίηση που αναφέρεται στην 
παράγραφο 5 α (νέα).

Or. en

Τροπολογία 424
Karima Delli, Bas Eickhout

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 5 – στοιχείο γ α (νέο)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1072/2009
Άρθρο 8 – παράγραφος 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ α) Παρεμβάλλεται η ακόλουθη 
παράγραφος:

5α. 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 σε μία από τις 
επίσημες γλώσσες αυτού ή σε άλλη 
γλώσσα που είναι αποδεκτή από το 
κράτος μέλος υποδοχής, τις σχετικές 
πληροφορίες που είναι απαραίτητες ώστε 
να καταστεί δυνατός ο αποτελεσματικός 
έλεγχος της ενδομεταφοράς, 
συμπεριλαμβανομένων τουλάχιστον των 
παρακάτω:

α) της ταυτότητας του αποστολέα·

β) της εκτιμώμενης διάρκειας της 
ενδομεταφοράς·
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γ) των ακόλουθων δεδομένων 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 425
Ελισσάβετ Βόζεμπεργκ-Βρυωνίδη, Μιλτιάδης Κύρκος

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 5 α (νέο)
Κανονισμός 1072/2009
Άρθρο 9 – στοιχείο στ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5α) στο άρθρο 9 προστίθεται το 
ακόλουθο στοιχείο:

στ) τον φόρο εισοδήματος.

Or. en

Τροπολογία 426
Martina Dlabajová, António Marinho e Pinto

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 προστίθεται το 
ακόλουθο στοιχείο:

. «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 
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απαιτήσεις επιβολής και τη θέσπιση 
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 427
Karima Delli, Bas Eickhout

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 5 α (νέο)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1072/2009
Άρθρο 9 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5α) Τα οχήματα που 
χρησιμοποιούνται για να εκτελούν 
ενδομεταφορές φέρουν όλες τις 
φορτωτικές που αντιστοιχούν σε κάθε 
μεταφορά, σε έντυπη ή σε ψηφιακή 
μορφή. Ο οδηγός διαβιβάζει αμέσως στον 
φορέα ελέγχου του κράτους μέλους 
υποδοχής τις φορτωτικές που 
αντιστοιχούν στο σύνολο της 
δραστηριότητάς του κατά τη διάρκεια 
των 60 ημερών πριν από την ημέρα 
διενέργειας του ελέγχου.

Or. en

Αιτιολόγηση

Στόχος είναι η ενίσχυση της ικανότητας ελέγχου των ενδομεταφορών, ιδίως όταν δεν υπάρχει 
έξυπνος ταχογράφος που να επιτρέπει την καταγραφή των συνοριακών διελεύσεων, και η 
καταπολέμηση της απάτης μέσω του ελέγχου της αντιστοιχίας μεταξύ των διαφόρων 
ελεγχόμενων εγγράφων.
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Τροπολογία 428
Georges Bach

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 5 β (νέο)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1072/2009
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – στοιχείο στ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5β) στο άρθρο 9 προστίθεται το 
ακόλουθο στοιχείο:

στ) 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. en

Τροπολογία 429
Jens Nilsson

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 5 β (νέο)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1072/2009
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – στοιχείο στ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5β) στο άρθρο 9 προστίθεται το 
ακόλουθο στοιχείο:

στ) την αμοιβή σύμφωνα με το εθνικό 
δίκαιο ή/και την εθνική πρακτική.

Or. en

Τροπολογία 430
Merja Kyllönen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 5 α (νέο)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1072/2009
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Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – στοιχείο στ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5α) στο άρθρο 9 προστίθεται το 
ακόλουθο στοιχείο:

στ) την απόσπαση εργαζομένων.

Or. en

Τροπολογία 431
Kosma Złotowski, Tomasz Piotr Poręba, Roberts Zīle, Ryszard Antoni Legutko, 
Bolesław G. Piecha, Zdzisław Krasnodębski, Czesław Hoc, Evžen Tošenovský, Angel 
Dzhambazki

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 7
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1072/2009
Άρθρο 10 α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7) προστίθεται το ακόλουθο 
άρθρο 10α:

διαγράφεται

«Άρθρο 10α

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 
οποίες έχουν εφαρμογή στην περίπτωσή 
τους. Για τον σκοπό αυτό, τα κράτη μέλη, 
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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 
πληρούνται για την άσκηση του 
επαγγέλματος του οδικού μεταφορέα και 
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για την κατάργηση της οδηγίας 96/26/ΕΚ 
του Συμβουλίου (ΕΕ L 300 της 
14.11.2009, σ. 51).»·

Or. en

Τροπολογία 432
Mark Demesmaeker, Helga Stevens

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 7
Κανονισμός 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 είναι υπεύθυνα για 
την πλήρη και αποτελεσματική πολιτική 
επιβολής του νόμου στο έδαφός 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 433
Karima Delli, Bas Eickhout

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 7
Κανονισμός 1072/2009
Άρθρο 10 α – 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 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 434
Izaskun Bilbao Barandica

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 7
Οδηγία 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. es

Τροπολογία 435
Luis de Grandes Pascual



PE618.216v01-00 130/135 AM\1146629EL.docx

EL

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. es

Τροπολογία 436
Dieter-Lebrecht Koch

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 7
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1072/2009
Άρθρο 10α – 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 

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 5% 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 



AM\1146629EL.docx 131/135 PE618.216v01-00

EL

έτος t-2, σύμφωνα με τα στοιχεία της 
Eurostat.

έτος t-2, σύμφωνα με τα στοιχεία της 
Eurostat.

Or. de

Τροπολογία 437
Daniela Aiuto, Rosa D'Amato

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 438
Luis de Grandes Pascual

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 7
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 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 

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 
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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.

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. es

Τροπολογία 439
Claudia Țapardel

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 7
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 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 τρεις 
φορές ετησίως, διενεργούν συντονισμένους 
και χωρίς διακρίσεις 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.



AM\1146629EL.docx 133/135 PE618.216v01-00

EL

Or. en

Τροπολογία 440
Dieter-Lebrecht Koch

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 
τέσσερις 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.

Or. de

Τροπολογία 441
Kosma Złotowski, Tomasz Piotr Poręba, Roberts Zīle, Ryszard Antoni Legutko, 
Bolesław G. Piecha, Zdzisław Krasnodębski, Czesław Hoc, Evžen Tošenovský, Richard 
Sulík, Angel Dzhambazki

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 8
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1072/2009
Άρθρο 14 α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία
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Άρθρο 14α διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 442
Kosma Złotowski, Tomasz Piotr Poręba, Roberts Zīle, Ryszard Antoni Legutko, 
Bolesław G. Piecha, Zdzisław Krasnodębski, Czesław Hoc, Evžen Tošenovský, Richard 
Sulík, Angel Dzhambazki

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 8
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1072/2009
Άρθρο 14 α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ευθύνη διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 443
Kosma Złotowski, Tomasz Piotr Poręba, Roberts Zīle, Ryszard Antoni Legutko, 
Bolesław G. Piecha, Zdzisław Krasnodębski, Czesław Hoc, Angel Dzhambazki, Evžen 
Tošenovský, Richard Sulík

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 8
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1072/2009
Άρθρο 14 α

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
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Τροπολογία 444
Dieter-Lebrecht Koch

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 8
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1072/2009
Άρθρο 14α – 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 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 εν γνώσει τους υπηρεσίες 
μεταφοράς οι οποίες ενέχουν παραβάσεις 
των διατάξεων του παρόντος κανονισμού.

Or. de

Τροπολογία 445
Claudia Țapardel

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 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
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