
AM\1180509EL.docx PE621.710v01-00

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL

21.3.2019 A8-0204/110

Τροπολογία 110
Karima Delli
εξ ονόματος της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού

Έκθεση A8-0204/2018
Ismail Ertug
Προσαρμογή στις εξελίξεις στον κλάδο οδικών μεταφορών
(COM(2017)0281 – C8-0169/2017 – 2017/0123(COD))

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) Έως σήμερα, και εκτός εάν η 
εθνική νομοθεσία προβλέπει κάτι άλλο, οι 
κανόνες σχετικά με την πρόσβαση στο 
επάγγελμα του οδικού μεταφορέα δεν 
εφαρμόζονται σε επιχειρήσεις που ασκούν 
το επάγγελμα του οδικού μεταφορέα 
εμπορευμάτων αποκλειστικά και μόνο με 
μηχανοκίνητα οχήματα των οποίων η 
επιτρεπόμενη μεικτή μάζα δεν υπερβαίνει 
τους 3,5 τόνους, ή με συνδυασμούς 
οχημάτων που δεν υπερβαίνουν το 
συγκεκριμένο όριο. Ο αριθμός 
επιχειρήσεων αυτού του είδους που 
δραστηριοποιούνται στον κλάδο τόσο 
των εθνικών όσο και των διεθνών 
μεταφορών παρουσιάζει αυξητικές τάσεις. 
Ως αποτέλεσμα, ορισμένα κράτη μέλη 
αποφάσισαν να εφαρμόσουν τους κανόνες 
για την πρόσβαση στο επάγγελμα του 
οδικού μεταφορέα, που προβλέπονται στον 
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1071/2009, και σε 
αυτές τις επιχειρήσεις. Για να 
εξασφαλιστεί ένα ελάχιστο επίπεδο 
επαγγελματισμού στον κλάδο που 
χρησιμοποιεί οχήματα των οποίων η 
επιτρεπόμενη μεικτή μάζα δεν υπερβαίνει 
τους 3,5 τόνους μέσω της θέσπισης κοινών 
κανόνων και, συνεπώς, να επιτευχθεί 
σύγκλιση των συνθηκών ανταγωνισμού 
μεταξύ όλων των μεταφορέων, η 
συγκεκριμένη διάταξη πρέπει να 

(2) Έως σήμερα, και εκτός εάν η 
εθνική νομοθεσία προβλέπει κάτι άλλο, οι 
κανόνες σχετικά με την πρόσβαση στο 
επάγγελμα του οδικού μεταφορέα δεν 
εφαρμόζονται σε επιχειρήσεις που ασκούν 
το επάγγελμα του οδικού μεταφορέα 
εμπορευμάτων αποκλειστικά και μόνο με 
μηχανοκίνητα οχήματα των οποίων η 
επιτρεπόμενη μεικτή μάζα, 
συμπεριλαμβανομένης της μάζας των 
ρυμουλκούμενων, δεν υπερβαίνει τους 3,5 
τόνους. Ο αριθμός επιχειρήσεων αυτού του 
είδους παρουσιάζει αυξητικές τάσεις. Ως 
αποτέλεσμα, ορισμένα κράτη μέλη 
αποφάσισαν να εφαρμόσουν τους κανόνες 
για την πρόσβαση στο επάγγελμα του 
οδικού μεταφορέα, που προβλέπονται στον 
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1071/2009, και σε 
αυτές τις επιχειρήσεις. Για να 
αποφευχθούν ενδεχόμενα κενά και για να 
εξασφαλιστεί ένα ελάχιστο επίπεδο 
επαγγελματισμού στον κλάδο που 
χρησιμοποιεί μηχανοκίνητα οχήματα των 
οποίων η επιτρεπόμενη μεικτή μάζα, 
συμπεριλαμβανομένης της μάζας των 
ρυμουλκούμενων, κυμαίνεται μεταξύ 2,4 
και 3,5 τόνων για διεθνείς μεταφορές 
μέσω της θέσπισης κοινών κανόνων και, 
συνεπώς, να επιτευχθεί σύγκλιση των 
συνθηκών ανταγωνισμού μεταξύ όλων των 
μεταφορέων, οι απαιτήσεις για την 
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απαλειφθεί, ενώ οι απαιτήσεις σχετικά με 
τον πραγματικό και σταθερό τόπο 
εγκατάστασης και την κατάλληλη 
οικονομική επιφάνεια πρέπει να 
καταστούν υποχρεωτικές.

άσκηση του επαγγέλματος του οδικού 
μεταφορέα θα πρέπει να εφαρμόζονται με 
ισότιμο τρόπο, ενώ παράλληλα θα πρέπει 
να αποφεύγεται η δυσανάλογη διοικητική 
επιβάρυνση. Δεδομένου ότι ο παρών 
κανονισμός εφαρμόζεται μόνο σε 
επιχειρήσεις που μεταφέρουν 
εμπορεύματα για λογαριασμό τρίτου, οι 
επιχειρήσεις που εκτελούν μεταφορές για 
ίδιο λογαριασμό δεν καλύπτονται από την 
παρούσα διάταξη.

Or. en
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21.3.2019 A8-0204/111

Τροπολογία 111
Karima Delli
εξ ονόματος της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού

Έκθεση A8-0204/2018
Ismail Ertug
Προσαρμογή στις εξελίξεις στον κλάδο οδικών μεταφορών
(COM(2017)0281 – C8-0169/2017 – 2017/0123(COD))

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2α) Στην εκτίμηση επιπτώσεων που 
εκπόνησε, η Επιτροπή εκτιμά ότι η 
εξοικονόμηση για τις επιχειρήσεις θα 
κυμανθεί από 2,7 έως 5,2 δισεκατομμύρια 
EUR κατά την περίοδο 2020-2035.

Or. en
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21.3.2019 A8-0204/112

Τροπολογία 112
Karima Delli
εξ ονόματος της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού

Έκθεση A8-0204/2018
Ismail Ertug
Προσαρμογή στις εξελίξεις στον κλάδο οδικών μεταφορών
(COM(2017)0281 – C8-0169/2017 – 2017/0123(COD))

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4) Πρέπει να διασφαλίζεται ότι οι 
οδικοί μεταφορείς που είναι 
εγκατεστημένοι σε ένα κράτος μέλος έχουν 
πραγματική και συνεχή παρουσία στο εν 
λόγω κράτος μέλος και ότι ασκούν τη 
δραστηριότητά τους από αυτό. Κατά 
συνέπεια, και με βάση την εμπειρία, πρέπει 
να αποσαφηνιστούν οι διατάξεις που 
αφορούν την ύπαρξη πραγματικού και 
σταθερού τόπου εγκατάστασης.

(4) Για να καταπολεμηθεί το 
φαινόμενο των λεγόμενων «εικονικών 
εταιρειών» και να εξασφαλιστούν ο 
θεμιτός ανταγωνισμός και η ύπαρξη ίσων 
όρων ανταγωνισμού στην εσωτερική 
αγορά, υπάρχει ανάγκη για πιο σαφή 
κριτήρια όσον αφορά την εγκατάσταση, 
για εντατικότερη παρακολούθηση και 
επιβολή του νόμου και για βελτίωση της 
συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών. 
Οι οδικοί μεταφορείς που είναι 
εγκατεστημένοι σε ένα κράτος μέλος θα 
πρέπει να έχουν πραγματική και συνεχή 
παρουσία στο εν λόγω κράτος μέλος και να 
ασκούν όντως τη μεταφορική 
δραστηριότητά τους και άλλες 
ουσιαστικές δραστηριότητες από αυτό. 
Κατά συνέπεια, και με βάση την εμπειρία, 
πρέπει να αποσαφηνιστούν και να 
ενισχυθούν οι διατάξεις που αφορούν την 
ύπαρξη πραγματικού και σταθερού τόπου 
εγκατάστασης, και παράλληλα να 
αποφευχθεί η δυσανάλογη διοικητική 
επιβάρυνση.

Or. en
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21.3.2019 A8-0204/113

Τροπολογία 113
Karima Delli
εξ ονόματος της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού

Έκθεση A8-0204/2018
Ismail Ertug
Προσαρμογή στις εξελίξεις στον κλάδο οδικών μεταφορών
(COM(2017)0281 – C8-0169/2017 – 2017/0123(COD))

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7) Λόγω του πιθανού σημαντικού 
αντικτύπου τους στην αγορά των οδικών 
εμπορευματικών μεταφορών, καθώς και 
στην κοινωνική προστασία των 
εργαζομένων, οι σοβαρές παραβάσεις των 
κανόνων της Ένωσης σχετικά με την 
απόσπαση εργαζομένων και του 
εφαρμοστέου δικαίου στις συμβατικές 
ενοχές θα πρέπει να προστεθούν στα 
κριτήρια για την αξιολόγηση της 
αξιοπιστίας.

(7) Λόγω του πιθανού σημαντικού 
αντικτύπου τους στην αγορά των οδικών 
εμπορευματικών μεταφορών, καθώς και 
στην κοινωνική προστασία των 
εργαζομένων, οι σοβαρές παραβάσεις των 
κανόνων της Ένωσης σχετικά με την 
απόσπαση εργαζομένων, τις 
ενδομεταφορές και του εφαρμοστέου 
δικαίου στις συμβατικές ενοχές θα πρέπει 
να προστεθούν στα κριτήρια για την 
αξιολόγηση της αξιοπιστίας.

Or. en
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21.3.2019 A8-0204/114

Τροπολογία 114
Karima Delli
εξ ονόματος της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού

Έκθεση A8-0204/2018
Ismail Ertug
Προσαρμογή στις εξελίξεις στον κλάδο οδικών μεταφορών
(COM(2017)0281 – C8-0169/2017 – 2017/0123(COD))

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10) Οι επιχειρήσεις που ασκούν το 
επάγγελμα του οδικού μεταφορέα 
εμπορευμάτων αποκλειστικά και μόνο με 
μηχανοκίνητα οχήματα των οποίων η 
επιτρεπόμενη μεικτή μάζα δεν υπερβαίνει 
τους 3,5 τόνους, ή με συνδυασμούς 
οχημάτων που δεν υπερβαίνουν το 
συγκεκριμένο όριο, θα πρέπει να 
διαθέτουν ελάχιστη οικονομική επιφάνεια 
προκειμένου να διασφαλίζεται ότι είναι σε 
θέση να εκτελούν μεταφορές σε σταθερή 
και μακροπρόθεσμη βάση. Ωστόσο, επειδή 
οι εν λόγω μεταφορές είναι γενικά 
περιορισμένου μεγέθους, οι αντίστοιχες 
απαιτήσεις θα πρέπει να είναι λιγότερο 
απαιτητικές από εκείνες που ισχύουν για 
τους μεταφορείς που χρησιμοποιούν 
οχήματα ή συνδυασμούς οχημάτων που 
υπερβαίνουν το συγκεκριμένο όριο.

(10) Οι επιχειρήσεις που ασκούν το 
επάγγελμα του οδικού μεταφορέα 
εμπορευμάτων αποκλειστικά και μόνο με 
μηχανοκίνητα οχήματα των οποίων η 
επιτρεπόμενη μεικτή μάζα, 
συμπεριλαμβανομένης της μάζας των 
ρυμουλκούμενων, κυμαίνεται μεταξύ 2,4 
και 3,5 τόνων, και εκτελούν διεθνείς 
μεταφορές, θα πρέπει να διαθέτουν 
ελάχιστη οικονομική επιφάνεια 
προκειμένου να διασφαλίζεται ότι είναι σε 
θέση να εκτελούν μεταφορές σε σταθερή 
και μακροπρόθεσμη βάση. Ωστόσο, επειδή 
οι μεταφορές που εκτελούνται με αυτά τα 
οχήματα είναι γενικά περιορισμένου 
μεγέθους, οι αντίστοιχες απαιτήσεις θα 
πρέπει να είναι λιγότερο απαιτητικές από 
εκείνες που ισχύουν για τους μεταφορείς 
που χρησιμοποιούν οχήματα ή 
συνδυασμούς οχημάτων που υπερβαίνουν 
το συγκεκριμένο όριο.

Or. en
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21.3.2019 A8-0204/115

Τροπολογία 115
Karima Delli
εξ ονόματος της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού

Έκθεση A8-0204/2018
Ismail Ertug
Προσαρμογή στις εξελίξεις στον κλάδο οδικών μεταφορών
(COM(2017)0281 – C8-0169/2017 – 2017/0123(COD))

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11) Οι πληροφορίες σχετικά με τους 
οδικούς μεταφορείς που περιέχονται στα 
εθνικά ηλεκτρονικά μητρώα θα πρέπει να 
είναι όσο το δυνατόν πληρέστερες ώστε 
να μπορούν οι εθνικές αρχές που είναι 
αρμόδιες για την επιβολή των σχετικών 
κανόνων να έχουν επαρκή εποπτεία των 
υπό διερεύνηση μεταφορέων. Πιο 
συγκεκριμένα, πληροφορίες σχετικά με τον 
αριθμό κυκλοφορίας των οχημάτων που 
διαθέτουν οι μεταφορείς, τον αριθμό 
υπαλλήλων που απασχολούν, την 
αποτίμηση επικινδυνότητας και τα βασικά 
οικονομικά στοιχεία τους προσδοκάται ότι 
θα συμβάλουν στη βελτίωση της εθνικής 
και διασυνοριακής επιβολής των 
κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 1071/2009 και 
(ΕΚ) αριθ. 1072/2009 σε εθνικό και 
διασυνοριακό επίπεδο. Οι κανόνες 
σχετικά με το εθνικό ηλεκτρονικό αρχείο 
θα πρέπει, συνεπώς, να τροποποιηθούν 
αναλόγως.

(11) Οι πληροφορίες σχετικά με τους 
οδικούς μεταφορείς που περιέχονται στα 
εθνικά ηλεκτρονικά μητρώα θα πρέπει να 
είναι πλήρεις και επίκαιρες ώστε να 
μπορούν οι εθνικές αρχές που είναι 
αρμόδιες για την επιβολή των σχετικών 
κανόνων να έχουν επαρκή εποπτεία των 
υπό διερεύνηση μεταφορέων. Πιο 
συγκεκριμένα, πληροφορίες σχετικά με τον 
αριθμό κυκλοφορίας των οχημάτων που 
διαθέτουν οι μεταφορείς, τον αριθμό 
υπαλλήλων που απασχολούν και την 
αποτίμηση επικινδυνότητας προσδοκάται 
ότι θα συμβάλουν στη βελτίωση της 
εθνικής και διασυνοριακής επιβολής των 
κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 1071/2009 και 
(ΕΚ) αριθ. 1072/2009 και άλλων συναφών 
ενωσιακών νομοθετικών πράξεων. 
Επιπλέον, προκειμένου τα όργανα 
επιβολής του νόμου, 
συμπεριλαμβανομένων εκείνων που 
διεξάγουν καθ’ οδόν ελέγχους, να έχουν 
σαφή και ολοκληρωμένη εικόνα των υπό 
έλεγχο μεταφορέων, θα πρέπει να έχουν 
άμεση πρόσβαση σε πραγματικό χρόνο σε 
όλες τις σχετικές πληροφορίες. Για τον 
λόγο αυτό, τα εθνικά ηλεκτρονικά 
μητρώα θα πρέπει να είναι πραγματικά 
διαλειτουργικά και τα δεδομένα που 
περιέχουν θα πρέπει να είναι άμεσα και σε 



AM\1180509EL.docx PE621.710v01-00

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL

πραγματικό χρόνο προσβάσιμα σε όλα τα 
όργανα επιβολής του νόμου όλων των 
κρατών μελών. Οι κανόνες σχετικά με το 
εθνικό ηλεκτρονικό αρχείο θα πρέπει, 
συνεπώς, να τροποποιηθούν αναλόγως.

Or. en
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21.3.2019 A8-0204/116

Τροπολογία 116
Karima Delli
εξ ονόματος της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού

Έκθεση A8-0204/2018
Ismail Ertug
Προσαρμογή στις εξελίξεις στον κλάδο οδικών μεταφορών
(COM(2017)0281 – C8-0169/2017 – 2017/0123(COD))

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13) Οι κανόνες σχετικά με τις εθνικές 
μεταφορές που εκτελούνται σε προσωρινή 
βάση από μη εγκατεστημένο μεταφορέα σε 
κράτος μέλος υποδοχής 
(«ενδομεταφορές») θα πρέπει να είναι 
σαφείς, απλοί και εύκολοι στην εφαρμογή 
τους, ενώ ταυτοχρόνως να διαφυλάσσουν, 
σε μεγάλο βαθμό, το επίπεδο 
ελευθέρωσης που έχει επιτευχθεί έως 
σήμερα.

(13) Οι κανόνες σχετικά με τις εθνικές 
μεταφορές που εκτελούνται σε προσωρινή 
βάση από μη εγκατεστημένο μεταφορέα σε 
κράτος μέλος υποδοχής 
(«ενδομεταφορές») θα πρέπει να είναι 
σαφείς, απλοί και εύκολοι στην εφαρμογή 
τους.

Or. en
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21.3.2019 A8-0204/117

Τροπολογία 117
Karima Delli
εξ ονόματος της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού

Έκθεση A8-0204/2018
Ismail Ertug
Προσαρμογή στις εξελίξεις στον κλάδο 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) Προκειμένου να αποφεύγονται οι 
διαδρομές χωρίς φορτίο, θα πρέπει να 
επιτρέπονται οι ενδομεταφορές, με την 
επιφύλαξη ειδικών περιορισμών, στο 
κράτος μέλος υποδοχής. 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.

Or. en
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21.3.2019 A8-0204/118

Τροπολογία 118
Karima Delli
εξ ονόματος της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού

Έκθεση A8-0204/2018
Ismail Ertug
Προσαρμογή στις εξελίξεις στον κλάδο 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) Προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι 
δεν θα πραγματοποιούνται σε 
συστηματική βάση ενδομεταφορές, οι 
οποίες θα μπορούσαν να δημιουργήσουν 
μόνιμη ή συνεχή δραστηριότητα που 
στρεβλώνει την εθνική αγορά, το 
διαθέσιμο χρονικό διάστημα για την 
πραγματοποίηση ενδομεταφορών σε ένα 
κράτος μέλος υποδοχής θα πρέπει να 
μειωθεί. Επιπλέον, δεν θα πρέπει να 
επιτρέπεται στους μεταφορείς να 
εκτελούν νέες πράξεις ενδομεταφορών 
στο ίδιο κράτος μέλος υποδοχής εντός 
συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος και 
έως ότου εκτελεστεί νέα διεθνής 
μεταφορά προερχόμενη από το κράτος 
μέλος στο οποίο είναι εγκατεστημένη η 
επιχείρηση. Η παρούσα διάταξη δεν θίγει 
την εκτέλεση διεθνών οδικών μεταφορών.
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21.3.2019 A8-0204/119

Τροπολογία 119
Karima Delli
εξ ονόματος της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού

Έκθεση A8-0204/2018
Ismail Ertug
Προσαρμογή στις εξελίξεις στον κλάδο οδικών μεταφορών
(COM(2017)0281 – C8-0169/2017 – 2017/0123(COD))

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15) Οι τρόποι με τους οποίους οι οδικοί 
μεταφορείς μπορούν να αποδεικνύουν τη 
συμμόρφωση με τους κανόνες για τις 
ενδομεταφορές χρήζουν αποσαφήνισης. Η 
χρήση και η μετάδοση ηλεκτρονικών 
πληροφοριών σχετικά με τις μεταφορές θα 
πρέπει να αναγνωριστεί ως ένας τέτοιος 
τρόπος, γεγονός που προσδοκάται ότι θα 
απλοποιήσει τη διαδικασία υποβολής των 
σχετικών αποδείξεων και διεκπεραίωσής 
τους από τις αρμόδιες αρχές. Ο 
μορφότυπος που θα χρησιμοποιηθεί για 
τον σκοπό αυτό θα πρέπει να εγγυάται την 
αξιοπιστία και την αυθεντικότητα. Με 
δεδομένη την αυξανόμενη χρήση της 
αποτελεσματικής ηλεκτρονικής 
ανταλλαγής πληροφοριών στους κλάδους 
των μεταφορών και της εφοδιαστικής, 
είναι σημαντικό να επιτευχθεί σύγκλιση 
στα κανονιστικά πλαίσια και στις διατάξεις 
που άπτονται της απλοποίησης των 
διοικητικών διαδικασιών.

(15) Η ουσιαστική και αποτελεσματική 
εφαρμογή των κανόνων αποτελεί 
απαραίτητη προϋπόθεση για θεμιτό 
ανταγωνισμό στην εσωτερική αγορά. Η 
περαιτέρω ψηφιοποίηση των μέσων 
επιβολής είναι απαραίτητη προκειμένου 
να αποδεσμευθεί ικανότητα επιβολής, να 
μειωθεί ο περιττός διοικητικός φόρτος 
που βαρύνει τους διεθνείς μεταφορείς και 
ειδικότερα τις ΜΜΕ, να υπάρξει 
καλύτερη στόχευση των μεταφορέων 
υψηλού κινδύνου και να εντοπίζονται οι 
δόλιες πρακτικές. Προκειμένου να 
καταργηθεί η χρήση χαρτιού για τα 
έγγραφα μεταφοράς, η χρήση 
ηλεκτρονικών εγγράφων θα πρέπει στο 
μέλλον να γίνει ο κανόνας, και ιδίως η 
χρήση της ηλεκτρονικής φορτωτικής 
βάσει της Σύμβασης περί του συμβολαίου 
για τη διεθνή οδική μεταφορά 
εμπορευμάτων (eCMR). Οι τρόποι με τους 
οποίους οι οδικοί μεταφορείς μπορούν να 
αποδεικνύουν τη συμμόρφωση με τους 
κανόνες για τις ενδομεταφορές χρήζουν 
αποσαφήνισης. Η χρήση και η μετάδοση 
ηλεκτρονικών πληροφοριών σχετικά με τις 
μεταφορές θα πρέπει να αναγνωριστεί ως 
ένας τέτοιος τρόπος, γεγονός που 
προσδοκάται ότι θα απλοποιήσει τη 
διαδικασία υποβολής των σχετικών 
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αποδείξεων και διεκπεραίωσής τους από 
τις αρμόδιες αρχές. Ο μορφότυπος που θα 
χρησιμοποιηθεί για τον σκοπό αυτό θα 
πρέπει να εγγυάται την αξιοπιστία και την 
αυθεντικότητα. Με δεδομένη την 
αυξανόμενη χρήση της αποτελεσματικής 
ηλεκτρονικής ανταλλαγής πληροφοριών 
στους κλάδους των μεταφορών και της 
εφοδιαστικής, είναι σημαντικό να 
επιτευχθεί σύγκλιση στα κανονιστικά 
πλαίσια και στις διατάξεις που άπτονται 
της απλοποίησης των διοικητικών 
διαδικασιών.
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