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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

27.6.2018 A8-0205/108 

Τροπολογία  108 

Georg Mayer, Marie-Christine Arnautu 

εξ ονόματος της Ομάδας ENF 

 

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 

Αιτιολογική σκέψη 2 α (νέα) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (2 α)  Ο τόπος διαμονής θα πρέπει να 

είναι η δηλωθείσα κατοικία του οδηγού 

σε κράτος μέλος. 

Or. en 
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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

27.6.2018 A8-0205/109 

Τροπολογία  109 

Georg Mayer, Marie-Christine Arnautu 

εξ ονόματος της Ομάδας ENF 

 

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 

Αιτιολογική σκέψη 5 α (νέα) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (5 α) Η μεταφορά επιβατών διαφέρει 

σημαντικά από τη μεταφορά 

εμπορευμάτων. Οι οδηγοί λεωφορείων 

ξενάγησης βρίσκονται σε στενή επαφή με 

τους επιβάτες τους και πρέπει να είναι σε 

θέση να λαμβάνουν ευέλικτα διαλείμματα. 

Αυτά δεν θα πρέπει να παρατείνουν τους 

χρόνους οδήγησης ή να μειώνουν τις 

περιόδους ανάπαυσης, ούτε να 

επηρεάζουν άλλα τακτικά δρομολόγια 

μεταφορών. 

Or. en 
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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

27.6.2018 A8-0205/110 

Τροπολογία  110 

Georg Mayer, Marie-Christine Arnautu 

εξ ονόματος της Ομάδας ENF 

 

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 

Αιτιολογική σκέψη 6 α (νέα) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (6 α) Οι οδηγοί είναι επίσης υπεύθυνοι 

για άλλες δραστηριότητες, όπως η 

φόρτωση και η εκφόρτωση, η συντήρηση 

του οχήματος, η προετοιμασία του 

δρομολογίου και παρόμοια καθήκοντα, 

πέρα από το κύριο καθήκον τους, δηλαδή 

την οδήγηση. Τα καθήκοντα αυτά πρέπει 

να λαμβάνονται υπόψη κατά τον 

προσδιορισμό των ωρών εργασίας και 

επαρκών περιόδων ανάπαυσης. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Εταιρείες με χαμηλόμισθους οδηγούς επωφελούνται από μη αντιστοιχισμένες δαπάνες λειτουργίας, καθώς 

ενθαρρύνουν τους οδηγούς να λαμβάνουν την εβδομαδιαία ανάπαυσή τους στην καμπίνα, παρόλο που η 

πρακτική αυτή θίγει την ευημερία των οδηγών και απειλεί την οδική τους ασφάλεια. 
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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

27.6.2018 A8-0205/111 

Τροπολογία  111 

Georg Mayer, Marie-Christine Arnautu 

εξ ονόματος της Ομάδας ENF 

 

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 

Αιτιολογική σκέψη 7 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(7) Υπάρχουν διαφορές μεταξύ των 

κρατών μελών κατά την ερμηνεία και την 

εφαρμογή των απαιτήσεων για την 

εβδομαδιαία ανάπαυση όσον αφορά τον 

τόπο όπου θα πρέπει αυτή να λαμβάνεται. 

Είναι επομένως ανάγκη να αποσαφηνιστεί 

η απαίτηση ώστε να διασφαλιστεί ότι 

στους οδηγούς παρέχεται επαρκές 

κατάλυμα για τις κανονικές περιόδους 

εβδομαδιαίας ανάπαυσης, εάν τις 

λαμβάνουν μακριά από τον τόπο διαμονής 

τους. 

(7) Υπάρχουν διαφορές μεταξύ των 

κρατών μελών κατά την ερμηνεία και την 

εφαρμογή των απαιτήσεων για την 

εβδομαδιαία ανάπαυση όσον αφορά τον 

τόπο όπου θα πρέπει αυτή να λαμβάνεται. 

Η περίοδος εβδομαδιαίας ανάπαυσης του 

οδηγού πρέπει να λαμβάνεται εκτός της 

καμπίνας: είναι επομένως ανάγκη να 

αποσαφηνιστεί η απαίτηση ώστε να 

διασφαλιστεί ότι στους οδηγούς παρέχεται 

επαρκές κατάλυμα για τις κανονικές 

περιόδους εβδομαδιαίας ανάπαυσης, εάν 

τις λαμβάνουν μακριά από τον τόπο 

διαμονής τους. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Εταιρείες με χαμηλόμισθους οδηγούς επωφελούνται από μη αντιστοιχισμένες δαπάνες λειτουργίας, καθώς 

ενθαρρύνουν τους οδηγούς να λαμβάνουν την εβδομαδιαία ανάπαυσή τους στην καμπίνα, παρόλο που η 

πρακτική αυτή θίγει την ευημερία των οδηγών και απειλεί την οδική τους ασφάλεια. 
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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

27.6.2018 A8-0205/112 

Τροπολογία  112 

Georg Mayer, Marie-Christine Arnautu 

εξ ονόματος της Ομάδας ENF 

 

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 5 – στοιχείο γ 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 561/2006 

Άρθρο 8 – παράγραφος 8α – στοιχείο β 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

β) στον τόπο διαμονής του οδηγού ή 

σε άλλο ιδιωτικό χώρο της επιλογής του. 

β) στον τόπο διαμονής του οδηγού, 

δηλαδή στην κατοικία του. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Θα μπορούσε να γίνει κατάχρηση της επιλογής ιδιωτικού χώρου για την περίοδο ανάπαυσης. 
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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

27.6.2018 A8-0205/113 

Τροπολογία  113 

Georg Mayer, Marie-Christine Arnautu 

εξ ονόματος της Ομάδας ENF 

 

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 5 – στοιχείο γ 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 561/2006 

Άρθρο 8 – παράγραφος 8 β 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

8β. Η επιχείρηση μεταφορών 

οργανώνει την εργασία των οδηγών κατά 

τρόπο ώστε οι οδηγοί να μπορούν να 

περνούν τουλάχιστον μία κανονική 

περίοδο εβδομαδιαίας ανάπαυσης ή 

εβδομαδιαία ανάπαυση διάρκειας 

μεγαλύτερης των 45 ωρών που λαμβάνεται 

ως αντιστάθμιση για μειωμένη 

εβδομαδιαία ανάπαυση στον τόπο 

διαμονής τους εντός κάθε περιόδου τριών 

διαδοχικών εβδομάδων. 

8β. Η επιχείρηση μεταφορών 

οργανώνει την εργασία των οδηγών κατά 

τρόπο ώστε οι οδηγοί να μπορούν να 

περνούν τουλάχιστον μία κανονική 

περίοδο εβδομαδιαίας ανάπαυσης ή 

εβδομαδιαία ανάπαυση διάρκειας 

μεγαλύτερης των 45 ωρών που λαμβάνεται 

ως αντιστάθμιση για μειωμένη 

εβδομαδιαία ανάπαυση στον τόπο 

διαμονής τους εντός κάθε περιόδου δύο 

διαδοχικών εβδομάδων. 

Or. en 

 


