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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 -1 α (νέο) 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 561/2006 

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο αα 

 

Ισχύον κείμενο Τροπολογία 

 -1α) Στο άρθρο 3, το στοιχείο αα) 

αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:  

αα) οχήματα ή συνδυασμοί οχημάτων 

με μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος που δεν 

υπερβαίνει τους 7,5 τόνους τα οποία 

χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά υλικών, 

εξοπλισμού ή μηχανημάτων προς χρήση 

από τον οδηγό κατά την εργασία του και 

τα οποία χρησιμοποιούνται μόνο σε ακτίνα 

100 km από τη βάση της επιχείρησης και 

υπό την προϋπόθεση ότι η οδήγηση του 

οχήματος δεν είναι η κύρια δραστηριότητα 

του οδηγού·» 

«αα) οχήματα ή συνδυασμοί οχημάτων 

με μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος που δεν 

υπερβαίνει τους 7,5 τόνους τα οποία 

χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά υλικών, 

εξοπλισμού ή μηχανημάτων προς χρήση 

από τον οδηγό κατά την εργασία του ή για 

την παράδοση εμπορευμάτων που έχουν 

παραχθεί βιοτεχνικά στην επιχείρηση που 

απασχολεί τον οδηγό και τα οποία 

χρησιμοποιούνται μόνο σε ακτίνα 150 km 

από τη βάση της επιχείρησης και υπό την 

προϋπόθεση ότι η οδήγηση του οχήματος 

δεν είναι η κύρια δραστηριότητα του 

οδηγού·» 

Or. en 

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:02006R0561-
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Αιτιολόγηση 

Σε περίπτωση που η οδήγηση του οχήματος δεν αποτελεί την κύρια δραστηριότητα του οδηγού, 

οι επιχειρήσεις θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να μεταφέρουν τα προϊόντα που παράγουν σε 

πελάτες στη γύρω περιοχή. 

 

 


