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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

27.6.2018 A8-0205/103 

Τροπολογία  103 

Keith Taylor 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Έκθεση A8-0205/2018 

Wim van de Camp 

Ημερήσιος και εβδομαδιαίος χρόνος οδήγησης, κατώτατα όρια για τα διαλείμματα και 

περίοδοι ανάπαυσης όσον αφορά τον εντοπισμό μέσω ταχογράφων 

(COM(2017)0277 - C8-0167/2017 - 2017/0122(COD)) 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 2 β (νέο) 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 561/2006 

Άρθρο 6 – παράγραφος 2 

 
Ισχύον κείμενο Τροπολογία 

 2 β) Στο άρθρο 6, η παράγραφος 2 

τροποποιείται ως εξής: 

2. Ο εβδομαδιαίος χρόνος οδήγησης δεν 

υπερβαίνει τις 56 ώρες και δεν έχει ως 

αποτέλεσμα την υπέρβαση του μέγιστου 

εβδομαδιαίου χρόνου εργασίας, όπως 

καθορίζεται στην οδηγία 2002/15/ΕΚ. 

«2. Ο εβδομαδιαίος χρόνος οδήγησης δεν 

υπερβαίνει τις 48 ώρες και δεν έχει ποτέ 

ως αποτέλεσμα την υπέρβαση του 

μέγιστου εβδομαδιαίου χρόνου εργασίας, 

όπως καθορίζεται στην οδηγία 

2002/15/ΕΚ.» 

Or. en 

(https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:5cf5ebde-d494-40eb-86a7-

2131294ccbd9.0004.02/DOC_1&format=PDF) 

Αιτιολόγηση 

Με την τροπολογία αυτή, ο εβδομαδιαίος χρόνος οδήγησης εναρμονίζεται με τις ρυθμίσεις για τον συνήθη 

χρόνο εργασίας των ευρωπαίων πολιτών, όπως προβλέπονται στην οδηγία 2003/88/ΕΚ. 
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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

27.6.2018 A8-0205/104 

Τροπολογία  104 

Keith Taylor 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Έκθεση A8-0205/2018 

Wim van de Camp 

Ημερήσιος και εβδομαδιαίος χρόνος οδήγησης, κατώτατα όρια για τα διαλείμματα και 

περίοδοι ανάπαυσης όσον αφορά τον εντοπισμό μέσω ταχογράφων 

(COM(2017)0277 - C8-0167/2017 - 2017/0122(COD)) 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 2 γ (νέο) 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 561/2006 

Άρθρο 6 – παράγραφος 3 

 
Ισχύον κείμενο Τροπολογία 

 2 γ) Στο άρθρο 6, η παράγραφος 3 

τροποποιείται ως εξής: 

3. Ο συνολικός χρόνος οδήγησης, ο οποίος 

σωρεύεται κατά τη διάρκεια δύο 

διαδοχικών εβδομάδων, δεν υπερβαίνει τις 

90 ώρες. 

«3. Ο συνολικός χρόνος οδήγησης, ο 

οποίος σωρεύεται κατά τη διάρκεια δύο 

διαδοχικών εβδομάδων, δεν υπερβαίνει τις 

80 ώρες.» 

Or. en 

(https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:5cf5ebde-d494-40eb-86a7-

2131294ccbd9.0004.02/DOC_1&format=PDF) 
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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

27.6.2018 A8-0205/105 

Τροπολογία  105 

Keith Taylor 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Έκθεση A8-0205/2018 

Wim van de Camp 

Ημερήσιος και εβδομαδιαίος χρόνος οδήγησης, κατώτατα όρια για τα διαλείμματα και 

περίοδοι ανάπαυσης όσον αφορά τον εντοπισμό μέσω ταχογράφων 

(COM(2017)0277 - C8-0167/2017 - 2017/0122(COD)) 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 3 α (νέο) 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 561/2006 

Άρθρο 7 – παράγραφος 1 

 
Ισχύον κείμενο Τροπολογία 

 3 α) Στο άρθρο 7, η παράγραφος 1 

τροποποιείται ως εξής: 

Μετά από περίοδο οδήγησης 

τεσσερισήμισι ωρών, ο οδηγός κάνει 

διάλειμμα 45 τουλάχιστον λεπτών χωρίς 

διακοπή, εκτός εάν λάβει περίοδο 

ανάπαυσης. 

«Μετά από περίοδο οδήγησης 

τεσσερισήμισι ωρών, ο οδηγός κάνει 

διάλειμμα 60 τουλάχιστον λεπτών χωρίς 

διακοπή, εκτός εάν λάβει περίοδο 

ανάπαυσης.» 

Or. en 

(https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:5cf5ebde-d494-40eb-86a7-

2131294ccbd9.0004.02/DOC_1&format=PDF) 
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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

27.6.2018 A8-0205/106 

Τροπολογία  106 

Keith Taylor 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Έκθεση A8-0205/2018 

Wim van de Camp 

Ημερήσιος και εβδομαδιαίος χρόνος οδήγησης, κατώτατα όρια για τα διαλείμματα και 

περίοδοι ανάπαυσης όσον αφορά τον εντοπισμό μέσω ταχογράφων 

(COM(2017)0277 - C8-0167/2017 - 2017/0122(COD)) 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 3 β (νέο) 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 561/2006 

Άρθρο 7 – παράγραφος 2 

 
Ισχύον κείμενο Τροπολογία 

 3 β) Στο άρθρο 7, η παράγραφος 2 

τροποποιείται ως εξής: 

Το διάλειμμα αυτό μπορεί να 

αντικαθίσταται από διάλειμμα τουλάχιστον 

15 λεπτών, που ακολουθείται από 

διάλειμμα τουλάχιστον 30 λεπτών, τα 

οποία κατανέμονται μέσα στην περίοδο 

οδήγησης κατά τρόπον ώστε να γίνονται 

σεβαστές οι διατάξεις του πρώτου εδαφίου. 

«Το διάλειμμα αυτό μπορεί να 

αντικαθίσταται από διάλειμμα τουλάχιστον 

30 λεπτών, που ακολουθείται από 

διάλειμμα τουλάχιστον 30 λεπτών, τα 

οποία κατανέμονται μέσα στην περίοδο 

οδήγησης κατά τρόπον ώστε να γίνονται 

σεβαστές οι διατάξεις του πρώτου 

εδαφίου.» 

Or. en 

(https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:5cf5ebde-d494-40eb-86a7-

2131294ccbd9.0004.02/DOC_1&format=PDF) 
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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

27.6.2018 A8-0205/107 

Τροπολογία  107 

Keith Taylor 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Έκθεση A8-0205/2018 

Wim van de Camp 

Ημερήσιος και εβδομαδιαίος χρόνος οδήγησης, κατώτατα όρια για τα διαλείμματα και 

περίοδοι ανάπαυσης όσον αφορά τον εντοπισμό μέσω ταχογράφων 

(COM(2017)0277 - C8-0167/2017 - 2017/0122(COD)) 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 9 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 561/2006 

Άρθρο 15 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(9) Το άρθρο 15 αντικαθίσταται από 

το ακόλουθο κείμενο: 

διαγράφεται 

«Άρθρο 15  

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι 

οδηγοί των οχημάτων που αναφέρονται 

στο άρθρο 3 στοιχείο α) καλύπτονται από 

εθνικούς κανόνες οι οποίοι παρέχουν 

επαρκή προστασία όσον αφορά τους 

επιτρεπόμενους χρόνους οδήγησης καθώς 

και τα διαλείμματα και τις περιόδους 

ανάπαυσης που επιβάλλονται. Τα κράτη 

μέλη ενημερώνουν την Επιτροπή για τους 

σχετικούς εθνικούς κανόνες που ισχύουν 

για αυτούς τους οδηγούς.» 

 

Or. en 

 


