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Ειδήζεις οικονομικού και εμπορικού ενδιαθέρονηος  

 

 

Μέηξα δηεπθφιπλζεο εκπνξεπκαηηθψλ κεηαθνξψλ ζηελ Οπγγαξία  

 

πλερίδεηαη απξφζθνπηα ε κεηαθνξά εκπνξεπκάησλ, πξνο θαη απφ ηελ Οπγγαξία, αιιά θαη 

εληφο ηεο ρψξαο, κε ηνπο ειέγρνπο λα δηεμάγνληαη θαλνληθά. Παξάιιεια, ζπλερίδνληαη θαη νη 

πξνζπάζεηεο ηεο θπβέξλεζεο γηα πεξαηηέξσ δηεπθφιπλζε ησλ δηεζλψλ κεηαθνξψλ θαη ηνπ 

δηαζπλνξηαθνχ εκπνξίνπ. ην πιαίζην ησλ πξνζπαζεηψλ απηψλ, ν Οχγγξνο Τπνπξγφο 

Δμσηεξηθψλ Τπνζέζεσλ & Δκπνξίνπ, Péter Szijjártó, είρε ηειεδηαζθέςεηο κε νκνιφγνπο ηνπ 

φκνξσλ ρσξψλ πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζηεί ε εχξπζκε θαη νκαιή δηεμαγσγή ησλ 

εκπνξεπκαηηθψλ κεηαθνξψλ. Πην αλαιπηηθά, ζηηο ζπδεηήζεηο πνπ είρε κε ηνλ Τπνπξγφ 

Δμσηεξηθψλ ηεο ινβελίαο θαη ηνλ Τπνπξγφ Δπξσπατθήο Οινθιήξσζεο ηεο εξβίαο, 

ζπκθσλήζεθε λα ζπλερηζηνχλ απξφζθνπηα νη εκπνξεπκαηηθέο κεηαθνξέο. πγθεθξηκέλα κε ηελ 

εξβία, ε νδηθή κεηαθνξά αγαζψλ θαη εκπνξεπκάησλ ζα κπνξεί πιένλ λα δηεμάγεηαη κέζσ 

ηξηψλ ζπλνξηαθψλ ζηαζκψλ, «παξά ηα απζηεξά κέηξα δηέιεπζεο πνπ έρνπλ πηνζεηήζεη νη 

έξβνη», φπσο ραξαθηεξηζηηθά δήισζε ζηνλ εκεξήζην ηχπν ν Οχγγξνο Τπνπξγφο.  

Δμάιινπ, ν θ. Szijjártó, ηελ Γεπηέξα 30/3, δήισζε ζην νπγγξηθφ πξαθηνξείν εηδήζεσλ ΜΣΙ, φηη 

θαηαβάιινληαη πξνζπάζεηεο πξνθεηκέλνπ εληφο ηεο εβδνκάδαο λα απμεζεί ν αξηζκφο ησλ 

ζπλνξηαθψλ δηαβάζεσλ κεηαμχ Οπγγαξίαο-ινβαθίαο. Δπηζεκαίλεηαη φηη ε ινβαθία είλαη ν 

ηξίηνο ζεκαληηθφηεξνο εκπνξηθφο εηαίξνο ηεο Οπγγαξίαο, ελψ γηα ηελ ινβαθία ε Οπγγαξία 

απνηειεί ηνλ ηέηαξην ζεκαληηθφηεξν εκπνξηθφ εηαίξν. Ο Οχγγξνο Τπνπξγφο δήισζε φηη 

πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιηζηεί ε επάξθεηα ησλ δχν ρσξψλ ζε αγαζά, ζα απμεζνχλ ηα ζπλνξηαθά 

ζεκεία δηέιεπζεο (απηή ηελ ζηηγκή ιεηηνπξγνχλ 9) θαη ζπγρξφλσο ζα δηαζθαιηζηεί ε ρσξίο 

θαζπζηεξήζεηο δηέιεπζε ησλ εκπνξηθψλ θνξηεγψλ. Όπσο ηφληζε ν Τπνπξγφο, νη ζρεηηθέο 

δηαηάμεηο ζα ηεζνχλ άκεζα ζε ηζρχ, ψζηε κέρξη ην ηέινο ηεο εβδνκάδαο πνπ δηαλχνπκε λα έρνπλ 

ηεζεί ζε ιεηηνπξγία νη επηπιένλ δηαζπλνξηαθνί ζηαζκνί.   

Σέινο, κε αλαθνίλσζή ηνπ, ν χλδεζκνο Φνξηεγψλ Απηνθηλεηηζηψλ Γηεζλψλ Μεηαθνξψλ 

(Mlszksz), ελεκέξσζε ηα κέιε ηνπ φηη απφ ηα κεζάλπρηα αββάηνπ 5/4, νη νδεγνί θνξηεγψλ, 

αζρέησο ππεθνφηεηαο, πνπ ζα εηζέξρνληαη ζηελ Οπγγαξία, δελ ζα ηίζεληαη ζε θαξαληίλα θαη ζα 

κπνξνχλ άκεζα λα εθηεινχλ ην επφκελν δξνκνιφγηφ ηνπο, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη είλαη πγηείο 

θαη φηη ζα αθνινπζνχλ ηνπο γεληθνχο πεξηνξηζκνχο κεηαθηλήζεσλ πνπ έρνπλ ηεζεί ζε εθαξκνγή 

ζηελ Οπγγαξία.  


