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Τροπολογία 309
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Boştinaru, Emilian Pavel, Maria Grapini, Răzvan Popa, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska, Adam Gierek, Maria Gabriela Zoană, Doru-Claudian Frunzulică, Ioan 
Mircea Paşcu, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Ramona Nicole Mănescu, Andi Cristea, 
Renate Weber, Marian-Jean Marinescu, Daciana Octavia Sârbu, Dan Nica, Damian 
Drăghici, István Ujhelyi, Norica Nicolai

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 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 

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 
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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 
καταστούν υποχρεωτικές.

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 
άσκηση του επαγγέλματος του οδικού 
μεταφορέα θα πρέπει να εφαρμόζονται 
εξίσου για όλους, 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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23.3.2019 A8-0204/310

Τροπολογία 310
Claudia Țapardel, Peter Kouroumbashev, Nedzhmi Ali, Filiz Hyusmenova, Ilhan 
Kyuchyuk, Iskra Mihaylova, Angel Dzhambazki, Andrey Kovatchev, Vladimir 
Urutchev, Eva Maydell, Asim Ademov, Andrey Novakov, Sergei Stanishev, Deirdre 
Clune, Momchil Nekov, Svetoslav Hristov Malinov, Emil Radev, Roberts Zīle, 
Zigmantas Balčytis, Siegfried Mureşan, Kosma Złotowski, Edward Czesak, Bolesław G. 
Piecha, Anna Elżbieta Fotyga, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Victor 
Boştinaru, Emilian Pavel, Maria Grapini, Răzvan Popa, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska, Adam Gierek, Maria Gabriela Zoană, Doru-Claudian Frunzulică, Ioan 
Mircea Paşcu, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Ramona Nicole Mănescu, Andi Cristea, 
Renate Weber, Marian-Jean Marinescu, Daciana Octavia Sârbu, Dan Nica, Damian 
Drăghici, István Ujhelyi, Norica Nicolai

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. Για να καταπολεμηθεί το 
φαινόμενο των λεγόμενων εταιρειών 
«γραμματοκιβωτίων» 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 
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επιβάρυνση.
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23.3.2019 A8-0204/311

Τροπολογία 311
Claudia Țapardel, Peter Kouroumbashev, Nedzhmi Ali, Filiz Hyusmenova, Ilhan 
Kyuchyuk, Iskra Mihaylova, Angel Dzhambazki, Andrey Kovatchev, Vladimir 
Urutchev, Eva Maydell, Asim Ademov, Andrey Novakov, Sergei Stanishev, Deirdre 
Clune, Momchil Nekov, Svetoslav Hristov Malinov, Emil Radev, Roberts Zīle, 
Zigmantas Balčytis, Siegfried Mureşan, Kosma Złotowski, Edward Czesak, Bolesław G. 
Piecha, Anna Elżbieta Fotyga, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Victor 
Boştinaru, Emilian Pavel, Maria Grapini, Răzvan Popa, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska, Adam Gierek, Maria Gabriela Zoană, Doru-Claudian Frunzulică, Ioan 
Mircea Paşcu, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Ramona Nicole Mănescu, Andi Cristea, 
Renate Weber, Marian-Jean Marinescu, Daciana Octavia Sârbu, Dan Nica, Damian 
Drăghici, István Ujhelyi, Norica Nicolai

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 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.
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23.3.2019 A8-0204/312

Τροπολογία 312
Claudia Țapardel, Peter Kouroumbashev, Nedzhmi Ali, Filiz Hyusmenova, Ilhan 
Kyuchyuk, Iskra Mihaylova, Angel Dzhambazki, Andrey Kovatchev, Vladimir 
Urutchev, Eva Maydell, Asim Ademov, Andrey Novakov, Sergei Stanishev, Deirdre 
Clune, Momchil Nekov, Svetoslav Hristov Malinov, Emil Radev, Roberts Zīle, 
Zigmantas Balčytis, Siegfried Mureşan, Kosma Złotowski, Edward Czesak, Bolesław G. 
Piecha, Anna Elżbieta Fotyga, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Victor 
Boştinaru, Emilian Pavel, Maria Grapini, Răzvan Popa, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska, Adam Gierek, Maria Gabriela Zoană, Doru-Claudian Frunzulică, Ioan 
Mircea Paşcu, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Ramona Nicole Mănescu, Andi Cristea, 
Renate Weber, Marian-Jean Marinescu, Daciana Octavia Sârbu, Dan Nica, Damian 
Drăghici, István Ujhelyi, Norica Nicolai

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 
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 
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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 
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. ro
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23.3.2019 A8-0204/313

Τροπολογία 313
Claudia Țapardel, Peter Kouroumbashev, Nedzhmi Ali, Filiz Hyusmenova, Ilhan 
Kyuchyuk, Iskra Mihaylova, Angel Dzhambazki, Andrey Kovatchev, Vladimir 
Urutchev, Eva Maydell, Asim Ademov, Andrey Novakov, Sergei Stanishev, Deirdre 
Clune, Momchil Nekov, Svetoslav Hristov Malinov, Emil Radev, Roberts Zīle, 
Zigmantas Balčytis, Siegfried Mureşan, Kosma Złotowski, Edward Czesak, Bolesław G. 
Piecha, Anna Elżbieta Fotyga, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Victor 
Boştinaru, Emilian Pavel, Maria Grapini, Răzvan Popa, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska, Adam Gierek, Maria Gabriela Zoană, Doru-Claudian Frunzulică, Ioan 
Mircea Paşcu, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Ramona Nicole Mănescu, Andi Cristea, 
Renate Weber, Marian-Jean Marinescu, Daciana Octavia Sârbu, Dan Nica, Damian 
Drăghici, István Ujhelyi, Norica Nicolai

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 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 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. ro
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23.3.2019 A8-0204/314

Τροπολογία 314
Claudia Țapardel, Peter Kouroumbashev, Nedzhmi Ali, Filiz Hyusmenova, Ilhan 
Kyuchyuk, Iskra Mihaylova, Angel Dzhambazki, Andrey Kovatchev, Vladimir 
Urutchev, Eva Maydell, Asim Ademov, Andrey Novakov, Sergei Stanishev, Deirdre 
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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 έχει ουσιαστική σημασία 
προκειμένου να αποδεσμευθεί ικανότητα 
επιβολής, να μειωθεί ο περιττός 
διοικητικός φόρτος που βαρύνει τις 
διεθνείς εταιρείες μεταφορών και 
ειδικότερα τις ΜΜΕ, να υπάρξει 
καλύτερη στόχευση των μεταφορικών 
επιχειρήσεων 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 
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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 διαρκώς 
πιο διαδεδομένη 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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Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

16. Οι επιχειρήσεις μεταφορών είναι 
εκείνες στις οποίες απευθύνονται οι 
κανόνες για τις διεθνείς μεταφορές και, σε 
αυτό το πλαίσιο, υπόκεινται στις συνέπειες 
των παραβάσεων που ενδέχεται να 
διαπράξουν. Ωστόσο, για να αποφεύγονται 
οι παραβάσεις από επιχειρήσεις που 
αναλαμβάνουν την παροχή υπηρεσιών 
μεταφοράς από οδικούς μεταφορείς 
εμπορευμάτων, τα κράτη μέλη θα πρέπει 
επίσης να προβλέψουν κυρώσεις για τους 
φορτωτές και τους μεταφορείς φορτίων 
εάν οι τελευταίοι αναθέτουν εν γνώσει 
τους υπηρεσίες μεταφοράς οι οποίες 
ενέχουν παραβάσεις των διατάξεων του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1072/2009. 

16. Οι επιχειρήσεις μεταφορών είναι 
εκείνες στις οποίες απευθύνονται οι 
κανόνες για τις διεθνείς μεταφορές και, σε 
αυτό το πλαίσιο, υπόκεινται στις συνέπειες 
των παραβάσεων που ενδέχεται να 
διαπράξουν. Ωστόσο, για να αποφεύγονται 
οι παραβάσεις από επιχειρήσεις που 
αναλαμβάνουν την παροχή υπηρεσιών 
μεταφοράς από οδικούς μεταφορείς 
εμπορευμάτων, τα κράτη μέλη θα πρέπει 
επίσης να προβλέψουν κυρώσεις για τους 
αποστολείς, τους φορτωτές, τους 
μεταφορείς φορτίων, τους εργολάβους και 
τους υπεργολάβους, όταν γνωρίζουν ότι οι 
υπηρεσίες μεταφοράς που αναθέτουν 
ενέχουν παραβάσεις των διατάξεων του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1072/2009. Όταν 
επιχειρήσεις που αναλαμβάνουν την 
παροχή υπηρεσιών μεταφοράς αναθέτουν 
τις εν λόγω υπηρεσίες σε επιχειρήσεις 
μεταφορών χαμηλής επικινδυνότητας, η 
ευθύνη τους θα πρέπει να μειώνεται.
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