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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL

22.3.2019 A8-0204/165

Τροπολογία 165
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
Άρθρο 2 – εδάφιο 1 – σημείο 1 β (νέο)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1072/2009
Άρθρο 1 – παράγραφος 2

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

(1β) Το άρθρο 1 παράγραφος 2 
αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

2. Στην περίπτωση μεταφοράς με 
σημείο αναχώρησης ένα κράτος μέλος και 
προορισμό τρίτη χώρα ή αντίστροφα, ο 
παρών κανονισμός εφαρμόζεται σε εκείνο 
το τμήμα της διαδρομής που 
πραγματοποιείται στο έδαφος ενός 
κράτους μέλους διέλευσης. Ο παρών 
κανονισμός δεν εφαρμόζεται στο τμήμα 
εκείνο της διαδρομής που 
πραγματοποιείται στο έδαφος του κράτους 
μέλους φόρτωσης ή εκφόρτωσης, εφόσον η 
αναγκαία συμφωνία μεταξύ της 
Κοινότητας και της συγκεκριμένης τρίτης 
χώρας δεν έχει συναφθεί.

‘2. Στην περίπτωση μεταφοράς με 
σημείο αναχώρησης ένα κράτος μέλος και 
προορισμό τρίτη χώρα ή αντίστροφα, ο 
παρών κανονισμός εφαρμόζεται σε εκείνο 
το τμήμα της διαδρομής που 
πραγματοποιείται στο έδαφος ενός 
κράτους μέλους διέλευσης. Ωστόσο, αυτή 
η διαδρομή διέλευσης εξαιρείται από την 
εφαρμογή της οδηγίας για τους 
αποσπασμένους εργαζομένους. Ο παρών 
κανονισμός δεν εφαρμόζεται στο τμήμα 
εκείνο της διαδρομής που 
πραγματοποιείται στο έδαφος του κράτους 
μέλους φόρτωσης ή εκφόρτωσης, εφόσον η 
αναγκαία συμφωνία μεταξύ της 
Κοινότητας και της συγκεκριμένης τρίτης 
χώρας δεν έχει συναφθεί.
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22.3.2019 A8-0204/166

Τροπολογία 166
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
Άρθρο 2 – εδάφιο 1 – σημείο 1 γ (νέο)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1072/2009
Άρθρο 1 – παράγραφος 5 – στοιχείο γ

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

(1γ) Στην παράγραφο 5, το στοιχείο γ) 
αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

γ) οι εμπορευματικές μεταφορές με 
μηχανοκίνητα οχήματα των οποίων η 
συνολική επιτρεπόμενη μάζα, 
συμπεριλαμβανομένου του βάρους των 
ρυμουλκουμένων, δεν υπερβαίνει τους 3,5 
τόνους·

γ) οι εμπορευματικές μεταφορές με 
μηχανοκίνητα οχήματα των οποίων η 
συνολική επιτρεπόμενη μάζα, 
συμπεριλαμβανομένου του βάρους των 
ρυμουλκουμένων, είναι κάτω των 2,4 
τόνων·

Or. en
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22.3.2019 A8-0204/167

Τροπολογία 167
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
Άρθρο 2 – εδάφιο 1 – σημείο 1 α (νέο)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1072/2009
Άρθρο 2 – σημείο 7 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1α) Στο άρθρο 2, προστίθεται το 
ακόλουθο στοιχείο: 
7α. «διέλευση»: η διαδρομή ενός 
οχήματος με φορτίο μέσω ενός ή 
περισσοτέρων κρατών μελών ή τρίτων 
χωρών όταν το σημείο αφετηρίας και το 
σημείο άφιξης δεν βρίσκονται στα 
συγκεκριμένα κράτη μέλη ή τρίτες χώρες.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο ορισμός είναι αναγκαίος προκειμένου να θεσπιστούν κανόνες για την απόσπαση οδηγών στο 
COM(2017)0278.
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22.3.2019 A8-0204/168

Τροπολογία 168
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
Άρθρο 2 – εδάφιο 1 – σημείο 3 – στοιχείο -α (νέο)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1072/2009
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

-α) στην παράγραφο 1, προστίθεται το 
ακόλουθο στοιχείο:
«β α) εκτελεί διεθνείς μεταφορές με 
οχήματα εξοπλισμένα με ευφυή 
ταχογράφο, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 
και στο κεφάλαιο II του κανονισμού (ΕΕ) 
αριθ. 165/2014 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου1α.»
__________________
1α Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 165/2014 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 4ης Φεβρουαρίου 2014, 
για τους ταχογράφους στον τομέα των 
οδικών μεταφορών, ο οποίος καταργεί 
τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3821/85 του 
Συμβουλίου σχετικά με τη συσκευή 
ελέγχου στον τομέα των οδικών 
μεταφορών και τροποποιεί τον κανονισμό 
(ΕΚ) αριθ. 561/2006 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την 
εναρμόνιση ορισμένων κοινωνικών 
διατάξεων στον τομέα των οδικών 
μεταφορών (ΕΕ L 60 της 28.2.2014, σ. 1).

Or. en
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22.3.2019 A8-0204/169

Τροπολογία 169
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
Άρθρο 2 – εδάφιο 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 3 ημερών από την 
τελευταία εκφόρτωση στο κράτος μέλος 
υποδοχής στο πλαίσιο της εισερχόμενης 
διεθνούς μεταφοράς, που αποτελεί 
αντικείμενο της εφαρμοστέας σύμβασης 
μεταφοράς.

Or. en
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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL

22.3.2019 A8-0204/170

Τροπολογία 170
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
Άρθρο 2 – εδάφιο 1 – σημείο 5 – στοιχείο α α (νέο)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1072/2009
Άρθρο 8 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α α) παρεμβάλλεται η ακόλουθη 
παράγραφος:
«2α. Μετά τη λήξη του τριήμερου που 
αναφέρεται στην παράγραφο 2, οι 
μεταφορείς δεν επιτρέπεται να εκτελούν 
ενδομεταφορές με το ίδιο όχημα ή, αν 
πρόκειται για συνδυασμούς συζευγμένων 
οχημάτων, με το μηχανοκίνητο όχημα 
του εν λόγω συνδυασμού οχημάτων, στο 
ίδιο κράτος μέλος εντός 60 ωρών μετά 
την επιστροφή στο κράτος μέλος 
εγκατάστασης του μεταφορέα και, έως 
ότου εκτελέσουν νέα διεθνή μεταφορά 
προερχόμενη από το κράτος μέλος στο 
οποίο είναι εγκατεστημένη η επιχείρηση.»

Or. en
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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL

22.3.2019 A8-0204/171

Τροπολογία 171
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
Άρθρο 2 – εδάφιο 1 – σημείο 5 – στοιχείο γ
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1072/2009
Άρθρο 8 – παράγραφος 8 α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4α. Οι αποδείξεις που αναφέρονται στην 
παράγραφο 3 υποβάλλονται ή 
διαβιβάζονται στον αρμόδιο για τον έλεγχο 
υπάλληλο του κράτους μέλους υποδοχής 
κατόπιν αιτήματος και κατά τη διάρκεια 
του καθ’ οδόν ελέγχου. Μπορεί να 
υποβάλλονται ή διαβιβάζονται 
ηλεκτρονικά, χρησιμοποιώντας 
αναθεωρήσιμο δομημένο μορφότυπο που 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί απευθείας για 
αποθήκευση και επεξεργασία από 
υπολογιστές, όπως, π.χ., το eCMR.* Κατά 
τη διάρκεια του καθ’ οδόν ελέγχου, ο 
οδηγός μπορεί να επικοινωνεί με την έδρα 
της επιχείρησης, τον διαχειριστή 
μεταφορών ή άλλο πρόσωπο ή οντότητα 
που μπορεί να παράσχει τις αποδείξεις που 
αναφέρονται στην παράγραφο 3.

4α. Οι αποδείξεις που αναφέρονται στην 
παράγραφο 3 υποβάλλονται ή 
διαβιβάζονται στον αρμόδιο για τον έλεγχο 
υπάλληλο του κράτους μέλους υποδοχής 
κατόπιν αιτήματος και κατά τη διάρκεια 
του καθ’ οδόν ελέγχου. Τα κράτη μέλη 
αποδέχονται οι αποδείξεις να 
επιδεικνύονται ή να διαβιβάζονται 
ηλεκτρονικά, χρησιμοποιώντας 
αναθεωρήσιμο δομημένο μορφότυπο που 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί απευθείας για 
αποθήκευση και επεξεργασία από 
υπολογιστές, όπως ηλεκτρονική 
φορτωτική βάσει της Σύμβασης περί του 
συμβολαίου για τη διεθνή οδική 
μεταφορά εμπορευμάτων (eCMR). Κατά 
τη διάρκεια του καθ’ οδόν ελέγχου, ο 
οδηγός μπορεί να επικοινωνεί με την έδρα 
της επιχείρησης, τον διαχειριστή 
μεταφορών ή άλλο πρόσωπο ή οντότητα 
που μπορεί να παράσχει τις αποδείξεις που 
αναφέρονται στην παράγραφο 3.
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22.3.2019 A8-0204/172

Τροπολογία 172
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
Άρθρο 2 – εδάφιο 1 – σημείο 5 α (νέο)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1072/2009
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5α) Στο άρθρο 9 παράγραφος 1, 
προστίθεται το ακόλουθο στοιχείο:
«ε α) τις αμοιβές και την ετήσια άδεια 
μετ’ αποδοχών, όπως ορίζονται στο 
άρθρο 3 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο 
στοιχεία β) και γ) της οδηγίας 96/71/ΕΚ 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου1α.
__________________
1α Οδηγία 96/71/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16 
Δεκεμβρίου 1996, σχετικά με την 
απόσπαση εργαζομένων στο πλαίσιο 
παροχής υπηρεσιών (ΕΕ L 18 της 
21.1.1997, σ. 1).»

Or. en
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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL

22.3.2019 A8-0204/173

Τροπολογία 173
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
Άρθρο 2 – εδάφιο 1 – σημείο 7
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1072/2009
Άρθρο 10α – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Έλεγχοι Ευφυής επιβολή

Or. en
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22.3.2019 A8-0204/174

Τροπολογία 174
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
Άρθρο 2 – εδάφιο 1 – σημείο 7
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1072/2009
Άρθρο 10α – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη οργανώνουν 
ελέγχους κατά τέτοιο τρόπο ώστε, από 
την 1η Ιανουαρίου 2020, και κάθε 
ημερολογιακό έτος, να ελέγχεται 
τουλάχιστον 2% επί του συνόλου των 
ενδομεταφορών που εκτελούνται στην 
επικράτειά του. Το ποσοστό αυτό 
αυξάνεται σε τουλάχιστον 3% από την 1η 
Ιανουαρίου 2022. Ως βάση για τον 
υπολογισμό αυτού του ποσοστού ορίζεται 
το σύνολο των ενδομεταφορών στα κράτη 
μέλη με βάση τα τονοχιλιόμετρα κατά το 
έτος t-2, σύμφωνα με τα στοιχεία της 
Eurostat.

1. Για την περαιτέρω επιβολή των 
υποχρεώσεων που ορίζονται στο παρόν 
κεφάλαιο, τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν 
ότι εφαρμόζεται συνεκτική εθνική 
στρατηγική επιβολής στην επικράτειά 
τους. Η στρατηγική αυτή εστιάζει στις 
επιχειρήσεις υψηλής επικινδυνότητας, 
όπως αναφέρεται στο άρθρο 9 της 
οδηγίας 2006/22/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.

__________________
1α Οδηγία 2006/22/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
15ης Μαρτίου 2006, για καθορισμό 
ελάχιστων προϋποθέσεων για την 
εφαρμογή των κανονισμών (ΕΟΚ) 
αριθ. 3820/85 και (ΕΟΚ) αριθ. 3821/85 
του Συμβουλίου σχετικά με την κοινωνική 
νομοθεσία όσον αφορά δραστηριότητες 
οδικών μεταφορών και για την 
κατάργηση της οδηγίας 88/599/ΕΟΚ του 
Συμβουλίου (ΕΕ L 102 της 11.4.2006, σ. 
35).
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