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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. 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 
απαλειφθεί, ενώ οι απαιτήσεις σχετικά με 
τον πραγματικό και σταθερό τόπο 
εγκατάστασης και την κατάλληλη 
οικονομική επιφάνεια 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 2,8 
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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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.
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Έκθεση A8-0204/2018
Ismail Ertug
Προσαρμογή στις εξελίξεις στον κλάδο οδικών μεταφορών
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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 2,8 
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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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) 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.
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 5 – στοιχείο α
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1071/2009
Άρθρο 7 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για να πληροί την απαίτηση του άρθρου 3 
παράγραφος 1 στοιχείο γ), μια επιχείρηση 
οφείλει να είναι ανά πάσα στιγμή σε θέση 
να αντιμετωπίζει τις οικονομικές 
υποχρεώσεις της κατά τη διάρκεια της 
ετήσιας λογιστικής χρήσης. Η επιχείρηση 
αποδεικνύει με βάση τους ετήσιους 
λογαριασμούς της, έπειτα από επικύρωσή 
τους από ελεγκτή ή από δεόντως 
διαπιστευμένο πρόσωπο, ότι, κάθε χρόνο, 
διαθέτει ίδια κεφάλαια τα οποία 
ανέρχονται συνολικά σε τουλάχιστον 9 000 
EUR όταν χρησιμοποιείται μόνο ένα 
όχημα συν 5 000 EUR για κάθε επιπλέον 
χρησιμοποιούμενο όχημα. 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 των οποίων η 
επιτρεπόμενη μεικτή μάζα δεν υπερβαίνει 
τους 3,5 τόνους, αποδεικνύουν, με βάση 
τους ετήσιους λογαριασμούς τους, έπειτα 
από επικύρωσή τους από ελεγκτή ή από 
δεόντως διαπιστευμένο πρόσωπο, ότι, κάθε 
χρόνο, διαθέτουν ίδια κεφάλαια τα οποία 
ανέρχονται συνολικά σε τουλάχιστον 1 800 

Για να πληροί την απαίτηση του άρθρου 3 
παράγραφος 1 στοιχείο γ), μια επιχείρηση 
οφείλει να είναι ανά πάσα στιγμή σε θέση 
να αντιμετωπίζει τις οικονομικές 
υποχρεώσεις της κατά τη διάρκεια της 
ετήσιας λογιστικής χρήσης. Η επιχείρηση 
αποδεικνύει με βάση τους ετήσιους 
λογαριασμούς της, έπειτα από επικύρωσή 
τους από ελεγκτή ή από δεόντως 
διαπιστευμένο πρόσωπο, ότι, κάθε χρόνο, 
διαθέτει ίδια κεφάλαια τα οποία 
ανέρχονται συνολικά σε τουλάχιστον 9 000 
EUR όταν χρησιμοποιείται μόνο ένα 
όχημα, 5 000 EUR για κάθε επιπλέον 
χρησιμοποιούμενο όχημα η επιτρεπόμενη 
μεικτή μάζα του οποίου, 
συμπεριλαμβανομένης της μάζας των 
ρυμουλκούμενων, υπερβαίνει τους 3,5 
τόνους και 900 EUR για κάθε επιπλέον 
χρησιμοποιούμενο όχημα η επιτρεπόμενη 
μεικτή μάζα του οποίου, 
συμπεριλαμβανομένης της μάζας των 
ρυμουλκούμενων, κυμαίνεται μεταξύ 2,8 
και 3,5 τόνων. Επιχειρήσεις που ασκούν 
το επάγγελμα του οδικού μεταφορέα 
εμπορευμάτων αποκλειστικά και μόνο με 
μηχανοκίνητα οχήματα των οποίων η 
επιτρεπόμενη μεικτή μάζα, 
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EUR όταν χρησιμοποιείται μόνο ένα 
όχημα συν 900 EUR για κάθε επιπλέον 
χρησιμοποιούμενο όχημα.;

συμπεριλαμβανομένης της μάζας των 
ρυμουλκούμενων, κυμαίνεται μεταξύ 2,8 
και 3,5 τόνων, αποδεικνύουν, με βάση 
τους ετήσιους λογαριασμούς τους, έπειτα 
από επικύρωσή τους από ελεγκτή ή από 
δεόντως διαπιστευμένο πρόσωπο, ότι, κάθε 
χρόνο, διαθέτουν ίδια κεφάλαια τα οποία 
ανέρχονται συνολικά σε τουλάχιστον 1 800 
EUR όταν χρησιμοποιείται μόνο ένα 
όχημα συν 900 EUR για κάθε επιπλέον 
χρησιμοποιούμενο όχημα.

Or. en
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21.3.2019 A8-0204/295

Τροπολογία 295
Kosma Złotowski, Roberts Zīle
εξ ονόματος της Ομάδας ECR

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

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.

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 2,8 
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:

Or. en
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21.3.2019 A8-0204/296

Τροπολογία 296
Kosma Złotowski, Roberts Zīle
εξ ονόματος της Ομάδας ECR

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 1 – παράγραφος 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 2,8 
και 3,5 τόνων και τα οποία 
χρησιμοποιούνται σε διεθνείς μεταφορές·
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