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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL

22.3.2019 A8-0204/261

Τροπολογία 261
Kosma Złotowski, Roberts Zīle
εξ ονόματος της Ομάδας ECR

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 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) Η εμπειρία από την εφαρμογή των 
κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 1071/200918  και 
(ΕΚ) αριθ. 1072/200919 κατέδειξε ότι 
υπήρχε περιθώριο βελτίωσης, σε διάφορα 
σημεία, των κανόνων που θέσπισαν οι εν 
λόγω κανονισμοί.

(1) Η εμπειρία από την εφαρμογή των 
κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 1071/200918  και 
(ΕΚ) αριθ. 1072/200919 κατέδειξε ότι, σε 
διάφορα σημεία, ήταν επιβεβλημένη η 
αποτελεσματικότερη επιβολή των 
κανόνων που θέσπισαν οι εν λόγω 
κανονισμοί.

__________________ __________________
18  Κανονισμός (EΚ) αριθ. 1071/2009 
σχετικά με τη θέσπιση κοινών κανόνων 
όσον αφορά τους όρους που πρέπει να 
πληρούνται για την άσκηση του 
επαγγέλματος του οδικού μεταφορέα και 
για την κατάργηση της οδηγίας 96/26/ΕΚ 
του Συμβουλίου (ΕΕ L 300 της 
14.11.2009, σ. 51).

18  Κανονισμός (EΚ) αριθ. 1071/2009 
σχετικά με τη θέσπιση κοινών κανόνων 
όσον αφορά τους όρους που πρέπει να 
πληρούνται για την άσκηση του 
επαγγέλματος του οδικού μεταφορέα και 
για την κατάργηση της οδηγίας 96/26/ΕΚ 
του Συμβουλίου (ΕΕ L 300 της 
14.11.2009, σ. 51).

19 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1072/2009 για 
τους κοινούς κανόνες πρόσβασης στην 
αγορά διεθνών οδικών εμπορευματικών 
μεταφορών (ΕΕ L 300 της 14.11.2009, σ. 
72).

19 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1072/2009 για 
τους κοινούς κανόνες πρόσβασης στην 
αγορά διεθνών οδικών εμπορευματικών 
μεταφορών (ΕΕ L 300 της 14.11.2009, σ. 
72).
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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL

22.3.2019 A8-0204/262

Τροπολογία 262
Kosma Złotowski, Roberts Zīle
εξ ονόματος της Ομάδας ECR

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 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3) Σήμερα, τα κράτη μέλη δικαιούνται 
να επιβάλουν πρόσθετες απαιτήσεις για 
την πρόσβαση στο επάγγελμα του οδικού 
μεταφορέα, επιπλέον εκείνων που 
ορίζονται στον κανονισμό (ΕΚ) 
αριθ. 1071/2009. Η αναγκαιότητά αυτής 
της δυνατότητας ως απάντηση στις 
επιτακτικές ανάγκες δεν αποδείχθηκε στην 
πράξη και οδήγησε σε αποκλίσεις όσον 
αφορά την εν λόγω πρόσβαση. Είναι 
συνεπώς σκόπιμο να καταργηθεί.

(3) Σήμερα, τα κράτη μέλη δικαιούνται 
να επιβάλουν πρόσθετες απαιτήσεις για 
την πρόσβαση στο επάγγελμα του οδικού 
μεταφορέα, επιπλέον εκείνων που 
ορίζονται στον κανονισμό (ΕΚ) 
αριθ. 1071/2009. Η αναγκαιότητά αυτής 
της δυνατότητας ως απάντηση στις 
επιτακτικές ανάγκες δεν αποδείχθηκε στην 
πράξη και οδήγησε σε αποκλίσεις όσον 
αφορά την εν λόγω πρόσβαση, 
υπονομεύοντας τις βασικές αρχές της 
ορθής λειτουργίας της ενιαίας αγοράς και 
την ελευθερία παροχής υπηρεσιών. Είναι 
συνεπώς σκόπιμο να καταργηθεί.
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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL

22.3.2019 A8-0204/263

Τροπολογία 263
Kosma Złotowski, Roberts Zīle
εξ ονόματος της Ομάδας ECR

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 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) Προκειμένου να τεθεί τέλος στην 
χρήση «εταιριών-βιτρινών», 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.
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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL

22.3.2019 A8-0204/264

Τροπολογία 264
Kosma Złotowski, Roberts Zīle
εξ ονόματος της Ομάδας ECR

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 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6) Λόγω του πιθανού σημαντικού 
αντικτύπου τους στις συνθήκες θεμιτού 
ανταγωνισμού στην αγορά των οδικών 
εμπορευματικών μεταφορών, οι σοβαρές 
παραβάσεις των εθνικών φορολογικών 
κανόνων θα πρέπει να προστεθούν στα 
κριτήρια για την αξιολόγηση της 
αξιοπιστίας.

(6) Λόγω του πιθανού σημαντικού 
αντικτύπου τους στις συνθήκες θεμιτού 
ανταγωνισμού στην αγορά των οδικών 
εμπορευματικών μεταφορών, οι σοβαρές 
παραβάσεις οιωνδήποτε εθνικών κανόνων 
σχετικά με τις οδικές μεταφορές θα 
πρέπει να προστεθούν στα κριτήρια για την 
αξιολόγηση της αξιοπιστίας.
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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL

22.3.2019 A8-0204/265

Τροπολογία 265
Kosma Złotowski, Roberts Zīle
εξ ονόματος της Ομάδας ECR

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 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 το 
εφαρμοστέο δίκαιο στις συμβατικές 
ενοχές θα πρέπει να προστεθούν στα 
κριτήρια για την αξιολόγηση της 
αξιοπιστίας.
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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL

22.3.2019 A8-0204/266

Τροπολογία 266
Kosma Złotowski, Roberts Zīle
εξ ονόματος της Ομάδας ECR

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 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 ενιαία αγορά 
της ΕΕ, 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.
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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL

22.3.2019 A8-0204/267

Τροπολογία 267
Kosma Złotowski, Roberts Zīle
εξ ονόματος της Ομάδας ECR

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 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 
τηρούνται συστηματικά πλήρεις και 
επικαιροποιημένες 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 των 
οχημάτων που διαθέτουν οι μεταφορείς, 
τον αριθμό οδηγών 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. Οι κανόνες σχετικά 
με το εθνικό ηλεκτρονικό αρχείο θα 
πρέπει, συνεπώς, να τροποποιηθούν 
αναλόγως.
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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL

22.3.2019 A8-0204/268

Τροπολογία 268
Kosma Złotowski, Roberts Zīle
εξ ονόματος της Ομάδας ECR

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 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, ενώ ταυτοχρόνως να διαφυλάσσουν 
αυστηρά το επίπεδο ελευθέρωσης που έχει 
επιτευχθεί έως σήμερα.
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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL

22.3.2019 A8-0204/269

Τροπολογία 269
Kosma Złotowski, Roberts Zīle
εξ ονόματος της Ομάδας ECR

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 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) Προκειμένου να εξασφαλιστεί η 
ομαλή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς 
και να προληφθεί η υπερβολική 
διοικητική επιβάρυνση είναι αναγκαία η 
περαιτέρω ψηφιοποίηση του τομέα και 
των εργαλείων ανταλλαγής εγγράφων, 
και, για τον λόγο αυτό 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.
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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL

22.3.2019 A8-0204/270

Τροπολογία 270
Kosma Złotowski, Roberts Zīle
εξ ονόματος της Ομάδας ECR

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 1 – στοιχείο αΚανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1071/2009
Άρθρο 1 – παράγραφος 4 – στοιχείο α – σημείο i

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

διαγράφεται το στοιχείο α)· διαγράφεται

Or. en


