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27.6.2018 A8-0204/102 

Τροπολογία  102 

Patrick Le Hyaric, Rina Ronja Kari, Paloma López Bermejo, Marie-Pierre Vieu, 

Marie-Christine Vergiat, Dennis de Jong, Kateřina Konečná 

εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL 

 

Έκθεση A8-0204/2018 

Ismail Ertug 

Προσαρμογή στις εξελίξεις στον κλάδο των οδικών μεταφορών 

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

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 3 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1071/2009 

Άρθρο 5 – στοιχείο α α (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 α) προστίθεται το ακόλουθο 

στοιχείο: 

 «α α)  Τα οχήματα που αναφέρονται στο 

στοιχείο β) θα έχουν εκτελέσει, στο 

πλαίσιο σύμβασης μεταφοράς, 

τουλάχιστον μία φόρτωση ή μία 

εκφόρτωση εμπορευμάτων κάθε τρεις 

εβδομάδες στο κράτος μέλος 

εγκατάστασης. Οι αποδείξεις των εν λόγω 

πράξεων φόρτωσης και/ή εκφόρτωσης 

φυλάσσονται επί του οχήματος και 

υποβάλλονται στον αρμόδιο για τον 

έλεγχο υπάλληλο του κράτους μέλους 

υποδοχής των ενδομεταφορών, κατόπιν 

αιτήματος, και κατά τη διάρκεια του 

καθ’ οδόν ελέγχου.»  

Or. en 
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27.6.2018 A8-0204/103 

Τροπολογία  103 

Patrick Le Hyaric, Rina Ronja Kari, Paloma López Bermejo, Marie-Pierre Vieu, 

Marie-Christine Vergiat, Dennis de Jong, Kateřina Konečná 

εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL 

 

Έκθεση A8-0204/2018 

Ismail Ertug 

Προσαρμογή στις εξελίξεις στον κλάδο των οδικών μεταφορών 

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

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 5 – στοιχείο α 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 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 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 στο πλαίσιο του 

ταξιδιού επιστροφής στο κράτος μέλος 

εγκατάστασης του μεταφορέα. 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 μεταφορές, 

οργανώνεται κατά τρόπο που επιτρέπει 

στον οδηγό να αναπαύεται στον τόπο 

κατοικίας του ή σε άλλον τόπο που 

επιλέγει ο ίδιος, σύμφωνα με τον 
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κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 561/2006. 

Or. en 
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27.6.2018 A8-0204/104 

Τροπολογία  104 

Patrick Le Hyaric, Rina Ronja Kari, Paloma López Bermejo, Marie-Pierre Vieu, 

Marie-Christine Vergiat, Dennis de Jong 

εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL 

 

Έκθεση A8-0204/2018 

Ismail Ertug 

Προσαρμογή στις εξελίξεις στον κλάδο των οδικών μεταφορών 

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

Πρόταση κανονισμού 

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

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1071/2009 

Άρθρο 8 – παράγραφος 2 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 α α) παρεμβάλλεται η ακόλουθη 

παράγραφος: 

 «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 εν λόγω συνδυασμού, στο κράτος 

μέλος υποδοχής εντός επτά ημερών από 

την ολοκλήρωση της τελευταίας 

ενδομεταφοράς.» 

Or. en 
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27.6.2018 A8-0204/105 

Τροπολογία  105 

Patrick Le Hyaric, Rina Ronja Kari, Paloma López Bermejo, Marie-Pierre Vieu, 

Marie-Christine Vergiat, Dennis de Jong, Kateřina Konečná 

εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL 

 

Έκθεση A8-0204/2018 

Ismail Ertug 

Προσαρμογή στις εξελίξεις στον κλάδο των οδικών μεταφορών 

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

Πρόταση κανονισμού 

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

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1071/2009 

Άρθρο 8 – παράγραφος 2 β (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 α β) παρεμβάλλεται η ακόλουθη 

παράγραφος: 

 «2β. Οι εν λόγω μεταφορές έχουν ως 

στόχο την επιστροφή στο κράτος μέλος 

εγκατάστασης της επιχείρησης.» 

Or. en 
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27.6.2018 A8-0204/106 

Τροπολογία  106 

Patrick Le Hyaric, Rina Ronja Kari, Paloma López Bermejo, Marie-Pierre Vieu, 

Marie-Christine Vergiat, Kateřina Konečná 

εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL 

 

Έκθεση A8-0204/2018 

Ismail Ertug 

Προσαρμογή στις εξελίξεις στον κλάδο των οδικών μεταφορών 

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

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 14 

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(14) Προς τούτο, και με στόχο να 

διευκολυνθούν οι έλεγχοι και να αρθεί η 

αβεβαιότητα, θα πρέπει να καταργηθεί ο 

περιορισμός στον αριθμό των 

ενδομεταφορών μετά από διεθνή μεταφορά 

και, ταυτόχρονα, να μειωθεί ο αριθμός 

των διαθέσιμων ημερών για τις εν λόγω 

ενδομεταφορές. 

(14) Προς τούτο, και με στόχο να 

διευκολυνθούν οι έλεγχοι και να αρθεί η 

αβεβαιότητα, δε θα πρέπει να υπάρχει 

περιορισμός στον αριθμό των 

ενδομεταφορών μετά από διεθνή μεταφορά 

εντός διαστήματος 48 ωρών. 

Or. en 
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27.6.2018 A8-0204/107 

Τροπολογία  107 

Patrick Le Hyaric, Rina Ronja Kari, Paloma López Bermejo, Marie-Pierre Vieu, 

Marie-Christine Vergiat, Dennis de Jong 

εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL 

 

Έκθεση A8-0204/2018 

Ismail Ertug 

Προσαρμογή στις εξελίξεις στον κλάδο των οδικών μεταφορών 

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

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 14 α (νέα) 

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (14α) Μετά το πέρας των 

ενδομεταφορών, οι επιχειρήσεις οδικών 

μεταφορών δεν θα πρέπει να επιτρέπεται 

να εκτελούν περαιτέρω ενδομεταφορές με 

το ίδιο όχημα, ή αν πρόκειται για 

συνδυασμούς συζευγμένων οχημάτων, με 

το μηχανοκίνητο όχημα του εν λόγω 

συνδυασμού, στο κράτος μέλος υποδοχής 

για επτά ημέρες. 

Or. en 

 

 


