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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL

22.3.2019 A8-0204/156

Τροπολογία 156
Karima Delli
εξ ονόματος της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού

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 – εδάφιο 1 – σημείο 16
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1071/2009
Άρθρο 26 – παράγραφος 3 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Κάθε χρόνο, τα κράτη μέλη 
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:

3. Κάθε χρόνο, τα κράτη μέλη 
συντάσσουν έκθεση σχετικά με τη χρήση 
μηχανοκίνητων οχημάτων των οποίων η 
επιτρεπόμενη μεικτή μάζα, 
συμπεριλαμβανομένης της μάζας των 
ρυμουλκούμενων, κυμαίνεται μεταξύ 2,4 
και 3,5 τόνων και τα οποία 
χρησιμοποιούνται σε διεθνείς μεταφορές 
και έχουν την έδρα τους 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:
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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL

22.3.2019 A8-0204/157

Τροπολογία 157
Karima Delli
εξ ονόματος της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού

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 – εδάφιο 1 – σημείο 16
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 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, 
συμπεριλαμβανομένης της μάζας των 
ρυμουλκούμενων, κυμαίνεται μεταξύ 2,4 
και 3,5 τόνων και τα οποία 
χρησιμοποιούνται σε διεθνείς μεταφορές·
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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL

22.3.2019 A8-0204/158

Τροπολογία 158
Karima Delli
εξ ονόματος της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού

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 – εδάφιο 1 – σημείο 16
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1071/2009
Άρθρο 26 – παράγραφος 3 – στοιχείο β

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 μηχανοκίνητων 
οχημάτων των οποίων η επιτρεπόμενη 
μεικτή μάζα, συμπεριλαμβανομένης της 
μάζας των ρυμουλκούμενων, κυμαίνεται 
μεταξύ 2,4 και 3,5 τόνων και τα οποία 
χρησιμοποιούνται σε διεθνείς μεταφορές 
και ταξινομήθηκαν στο κράτος μέλος στη 
διάρκεια του ημερολογιακού έτους·
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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL

22.3.2019 A8-0204/159

Τροπολογία 159
Karima Delli
εξ ονόματος της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού

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 – εδάφιο 1 – σημείο 16
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 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 συνολικό αριθμό 
μηχανοκίνητων οχημάτων των οποίων η 
επιτρεπόμενη μεικτή μάζα, 
συμπεριλαμβανομένης της μάζας των 
ρυμουλκούμενων, κυμαίνεται μεταξύ 2,4 
και 3,5 τόνων και τα οποία 
χρησιμοποιούνται σε διεθνείς μεταφορές 
και είναι ταξινομημένα στο κράτος μέλος 
στις 31 Δεκεμβρίου κάθε ημερολογιακού 
έτους·
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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL

22.3.2019 A8-0204/160

Τροπολογία 160
Karima Delli
εξ ονόματος της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού

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 – εδάφιο 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, 
συμπεριλαμβανομένης της μάζας των 
ρυμουλκούμενων, κυμαίνεται μεταξύ 2,4 
και 3,5 τόνων, καθώς και των οχημάτων 
με επιτρεπόμενη μεικτή μάζα μικρότερη 
των 2,4 τόνων, 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



AM\1180510EL.docx PE621.710v01-00

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL

22.3.2019 A8-0204/161

Τροπολογία 161
Karima Delli
εξ ονόματος της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού

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 – εδάφιο 1 – σημείο 16
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1071/2009
Άρθρο 26 – παράγραφος 4

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, συμπεριλαμβανομένης της 
μάζας των ρυμουλκούμενων, κυμαίνεται 
μεταξύ 2,4 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.
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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL

22.3.2019 A8-0204/162

Τροπολογία 162
Karima Delli
εξ ονόματος της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού

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 – εδάφιο 1 – σημείο 16
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 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, τις 
απαντήσεις που έχουν λάβει από άλλα 
κράτη μέλη και τα μέτρα που έχουν λάβει 
βάσει των πληροφοριών που τους 
παρασχέθηκαν.
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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL

22.3.2019 A8-0204/163

Τροπολογία 163
Karima Delli
εξ ονόματος της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού

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 – εδάφιο 1 – σημείο 16 α (νέο)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1071/2009
Άρθρο 26 – παράγραφος 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(16α) Προστίθεται η ακόλουθη 
παράγραφος 5α:
«5α. Με βάση τις πληροφορίες που 
συλλέγονται από την Επιτροπή δυνάμει 
της παραγράφου 5 και άλλα στοιχεία, η 
Επιτροπή, το αργότερο έως τις 31 
Δεκεμβρίου 2020, υποβάλλει στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο 
Συμβούλιο λεπτομερή έκθεση σχετικά με 
την έκταση της διοικητικής συνεργασίας 
μεταξύ των κρατών μελών, τις 
ενδεχόμενες ανεπάρκειες στο επίπεδο 
αυτό και τους πιθανούς τρόπους 
βελτίωσης της συνεργασίας. Με βάση την 
έκθεση αυτή, η Επιτροπή εκτιμά κατά 
πόσον είναι αναγκαίο να εισηγηθεί 
πρόσθετα μέτρα.».

Or. en
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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL

22.3.2019 A8-0204/164

Τροπολογία 164
Karima Delli
εξ ονόματος της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού

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 – εδάφιο 1 – σημείο 1 α (νέο)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1072/2009
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1α) Στο άρθρο 1 παράγραφος 1, 
προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο: 
«Οι χρονικοί περιορισμοί που 
αναφέρονται στα άρθρα 8 παράγραφοι 2 
και 2α του  παρόντος κανονισμού 
εφαρμόζονται επίσης στην εισερχόμενη ή 
εξερχόμενη οδική μεταφορά αγαθών ως 
το αρχικό ή/και το τελικό σκέλος 
δρομολογίου συνδυασμένων μεταφορών, 
όπως ορίζεται στην οδηγία 92/106/ΕΟΚ.» 

Or. en


