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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 48 ωρών από την 

τελευταία εκφόρτωση στο κράτος μέλος 

υποδοχής στο πλαίσιο της εισερχόμενης 

διεθνούς μεταφοράς. 

 Οι ενδομεταφορές που επιτρέπονται 

δυνάμει του πρώτου εδαφίου, έχουν 

προσωρινό χαρακτήρα και το έργο του 

οδηγού που εκτελεί αυτές τις εργασίες 

οργανώνεται κατά τρόπο που επιτρέπει 

στον οδηγό να αναπαύεται στον τόπο 

κατοικίας του ή σε άλλον τόπο που 

επιλέγει ο ίδιος, σύμφωνα με τον 

κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 561/2006. 

 2α. Οι επιχειρήσεις μεταφορών δεν 

επιτρέπεται να εκτελούν ενδομεταφορές 

με το ίδιο όχημα ή, αν πρόκειται για 



 

AM\1157457EL.docx  PE621.710v01-00 

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

συνδυασμούς συζευγμένων οχημάτων, με 

το μηχανοκίνητο όχημα του εν λόγω 

συνδυασμού οχημάτων, στο ίδιο κράτος 

μέλος προτού συμπληρωθεί προθεσμία 

επτά ημερών από την τελευταία 

ενδομεταφορά. 

 2β Η εκτέλεση αυτών των 

ενδομεταφορών θα έχει ως στόχο την 

επιστροφή στο κράτος μέλος 

εγκατάστασης της επιχείρησης. 

Or. en 

 


