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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 ή σε όμορα κράτη μέλη, 

στο πλαίσιο του ταξιδιού επιστροφής στο 

κράτος μέλος εγκατάστασης του 

μεταφορέα. Η τελευταία εκφόρτωση στο 

πλαίσιο ενδομεταφοράς πραγματοποιείται 

εντός 5 ημερών από την τελευταία 

εκφόρτωση στο κράτος μέλος υποδοχής 

στο πλαίσιο της εισερχόμενης διεθνούς 

μεταφοράς, που αποτελεί αντικείμενο της 

εφαρμοστέας σύμβασης μεταφοράς· 

 εντός της προθεσμίας που αναφέρεται 

στο πρώτο εδάφιο, οι μεταφορείς 

δύνανται να εκτελούν ενδομεταφορές σε 

κράτος μέλος, υπό την προϋπόθεση ότι η 

παραμονή τους στο συγκεκριμένο κράτος 

μέλος δεν υπερβαίνει τις 48 ώρες μετά 

την είσοδό τους στο έδαφος του εν λόγω 

κράτους μέλους. 
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 2α. Μετά το πέρας των 5 ημερών που 

αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο της 

παραγράφου 2, ο μεταφορέας δεν θα 

επιτρέπεται να εκτελεί ενδομεταφορές με 

το ίδιο όχημα ή, αν πρόκειται για 

συνδυασμό συζευγμένων οχημάτων, με το 

μηχανοκίνητο όχημα του εν λόγω 

συνδυασμού οχημάτων, στα ίδια κράτη 

μέλη υποδοχής ωσότου παρέλθουν 72 

ώρες από την επιστροφή του εν λόγω 

μηχανοκίνητου οχήματος στο κράτος 

μέλος εγκατάστασης του μεταφορέα και 

ωσότου αυτό το μηχανοκίνητο όχημα 

εκτελέσει νέα διεθνή μεταφορά 

προερχόμενη από το κράτος μέλος 

εγκατάστασης του μεταφορέα. 

 2β. Σε περίπτωση που το όχημα δεν είναι 

εξοπλισμένο με ευφυή ταχογράφο, τα 

κράτη μέλη δύνανται να απαιτήσουν 

σαφή αποδεικτικά στοιχεία ότι οι 

διατάξεις που αναφέρονται στις 

παραγράφους 2 και 2α έχουν εκπληρωθεί. 

Or. en 
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Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 8 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(8) Με δεδομένη τη σπουδαιότητα του 

θεμιτού ανταγωνισμού στην αγορά, οι 

παραβάσεις των σχετικών κανόνων της 

Ένωσης θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη 

στην αξιολόγηση της αξιοπιστίας των 

διαχειριστών μεταφορών και των 

επιχειρήσεων μεταφορών. Η ανάθεση στην 

Επιτροπή της εξουσίας να καθορίζει τον 

βαθμό σοβαρότητας των σχετικών 

παραβάσεων θα πρέπει να αποσαφηνιστεί 

αναλόγως. 

(8) Με δεδομένη τη σπουδαιότητα του 

θεμιτού ανταγωνισμού στην αγορά, οι 

παραβάσεις των σχετικών κανόνων της 

Ένωσης θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη 

στην αξιολόγηση της αξιοπιστίας των 

διαχειριστών μεταφορών και των 

επιχειρήσεων μεταφορών. Η ανάθεση στην 

Επιτροπή της εξουσίας να καθορίζει τον 

βαθμό σοβαρότητας των σχετικών 

παραβάσεων θα πρέπει να αποσαφηνιστεί 

αναλόγως. 

8α. Προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι οι 

κανόνες που αφορούν την πρόσβαση στο 

επάγγελμα του οδικού μεταφορέα και την 

πρόσβαση στην αγορά μεταφορών 

εφαρμόζονται με αποτελεσματικό τρόπο, 

μια Ευρωπαϊκή Αρχή Χερσαίων 

Μεταφορών θα πρέπει να είναι αρμόδια 

για τον έλεγχο και την επιβολή των 

κανόνων. Θα πρέπει επίσης να παρέχει 

επιχειρησιακή και νομική στήριξη στα 

κράτη μέλη, ούτως ώστε να επιβάλλεται η 

κοινωνική νομοθεσία, και να διενεργεί 

επιθεωρήσεις σε ολόκληρη την Ευρώπη. 

Η Ευρωπαϊκή Αρχή Χερσαίων 

Μεταφορών θα πρέπει να είναι αρμόδια 

για την παρακολούθηση του Ευρωπαϊκού 

Μητρώου Επιχειρήσεων Οδικών 

Μεταφορών. 

Or. en 
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