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Τροπολογία  14 

Mara Bizzotto 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(1) Οι καλές συνθήκες εργασίας για 

τους οδηγούς και οι δίκαιοι 

επιχειρηματικοί όροι για τις επιχειρήσεις 
οδικών μεταφορών είναι ύψιστης σημασίας 

για τη δημιουργία ασφαλούς, αποδοτικού 

και κοινωνικά υπεύθυνου τομέα οδικών 

μεταφορών. Απαραίτητη προϋπόθεση για 

να διευκολυνθεί αυτή η διαδικασία είναι 

οι ενωσιακοί κοινωνικοί κανόνες που 

διέπουν τις οδικές μεταφορές να είναι 

σαφείς, κατάλληλοι για τον σκοπό για τον 

οποίο προορίζονται, εύκολοι στην 

εφαρμογή και επιβολή τους, και να 

εφαρμόζονται με αποτελεσματικό και 

συνεπή τρόπο σε ολόκληρη την Ένωση. 

(1) Για την ορθή λειτουργία του 

κλάδου των οδικών μεταφορών στην 

εσωτερική αγορά είναι ύψιστης σημασίας 

η διασφάλιση της βελτίωσης των 

κοινωνικών και εργασιακών συνθηκών 

των οδηγών, της ασφάλειας, της 

απλούστευσης των γραφειοκρατικών 

επιβαρύνσεων και επαρκούς αριθμού 

ελέγχων προς όφελος του θεμιτού 

ανταγωνισμού μεταξύ των εγχώριων 

μεταφορέων και των μεταφορέων του 

εξωτερικού· η ισχύουσα κοινωνική 

νομοθεσία της ΕΕ στον τομέα των 

οδικών μεταφορών ευνόησε το κοινωνικό 

ντάμπινγκ, την άναρχη μετεγκατάσταση 

και εν γένει τη διάδοση παράνομων 

πρακτικών που ευθύνονται για τον 

αθέμιτο ανταγωνισμό στον κλάδο, όπως 

οι παράνομες ενδομεταφορές ή το 

φαινόμενο των εικονικών εταιρειών. 

Or. it 

 

Τροπολογία  15 

Ole Christensen, Siôn Simon, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Guillaume Balas, Michael 

Detjen, Evelyn Regner, Maria Arena, Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Georgi 

Pirinski, Rory Palmer 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(1) Οι καλές συνθήκες εργασίας για 

τους οδηγούς και οι δίκαιοι 

(1) Οι καλές συνθήκες εργασίας για 

τους οδηγούς και οι δίκαιοι 
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επιχειρηματικοί όροι για τις επιχειρήσεις 

οδικών μεταφορών είναι ύψιστης σημασίας 

για τη δημιουργία ασφαλούς, αποδοτικού 

και κοινωνικά υπεύθυνου τομέα οδικών 

μεταφορών. Απαραίτητη προϋπόθεση για 

να διευκολυνθεί αυτή η διαδικασία είναι οι 

ενωσιακοί κοινωνικοί κανόνες που διέπουν 

τις οδικές μεταφορές να είναι σαφείς, 

κατάλληλοι για τον σκοπό για τον οποίο 

προορίζονται, εύκολοι στην εφαρμογή και 

επιβολή τους, και να εφαρμόζονται με 

αποτελεσματικό και συνεπή τρόπο σε 

ολόκληρη την Ένωση. 

επιχειρηματικοί όροι για τις επιχειρήσεις 

οδικών μεταφορών είναι ύψιστης σημασίας 

για τη δημιουργία ασφαλούς, αποδοτικού 

και κοινωνικά υπεύθυνου τομέα οδικών 

μεταφορών, ο οποίος μπορεί να 

προσελκύει ειδικευμένους εργαζόμενους. 

Απαραίτητη προϋπόθεση για να 

διευκολυνθεί αυτή η διαδικασία είναι οι 

ενωσιακοί κοινωνικοί κανόνες που διέπουν 

τις οδικές μεταφορές να είναι σαφείς, 

κατάλληλοι για τον σκοπό για τον οποίο 

προορίζονται, εύκολοι στην εφαρμογή και 

επιβολή τους, και να εφαρμόζονται με 

αποτελεσματικό και συνεπή τρόπο σε 

ολόκληρη την Ένωση. 

Or. en 

 

Τροπολογία  16 

Emilian Pavel, Claudia Țapardel 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(1) Οι καλές συνθήκες εργασίας για 

τους οδηγούς και οι δίκαιοι 

επιχειρηματικοί όροι για τις επιχειρήσεις 

οδικών μεταφορών είναι ύψιστης σημασίας 

για τη δημιουργία ασφαλούς, αποδοτικού 

και κοινωνικά υπεύθυνου τομέα οδικών 

μεταφορών. Απαραίτητη προϋπόθεση για 

να διευκολυνθεί αυτή η διαδικασία είναι οι 

ενωσιακοί κοινωνικοί κανόνες που διέπουν 

τις οδικές μεταφορές να είναι σαφείς, 

κατάλληλοι για τον σκοπό για τον οποίο 

προορίζονται, εύκολοι στην εφαρμογή και 

επιβολή τους, και να εφαρμόζονται με 

αποτελεσματικό και συνεπή τρόπο σε 

ολόκληρη την Ένωση. 

(1) Οι καλές συνθήκες εργασίας για 

τους οδηγούς και οι δίκαιοι 

επιχειρηματικοί όροι για τις επιχειρήσεις 

οδικών μεταφορών είναι ύψιστης σημασίας 

για τη δημιουργία ασφαλούς, αποδοτικού 

και κοινωνικά υπεύθυνου τομέα οδικών 

μεταφορών. Απαραίτητη προϋπόθεση για 

να διευκολυνθεί αυτή η διαδικασία είναι οι 

ενωσιακοί κοινωνικοί κανόνες που διέπουν 

τις οδικές μεταφορές να είναι σαφείς, 

αναλογικοί, κατάλληλοι για τον σκοπό για 

τον οποίο προορίζονται, εύκολοι στην 

εφαρμογή και επιβολή τους, και να 

εφαρμόζονται με αποτελεσματικό και 

συνεπή τρόπο σε ολόκληρη την Ένωση. 

Or. en 
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Τροπολογία  17 

Karima Delli 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 1 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (1α) Ο Πρόεδρος της Επιτροπής, Jean-

Claude Juncker ανέφερε την 

προβλεπόμενη δημιουργία μιας 

Ευρωπαϊκής Αρχής Εργασίας στην 

ομιλία του για την κατάσταση της 

Ένωσης το 2017. 

Or. en 

 

Τροπολογία  18 

Paloma López Bermejo, Tania González Peñas, Rina Ronja Kari, Patrick Le Hyaric, 

João Pimenta Lopes 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(2) Μετά από αξιολόγηση της 

αποτελεσματικότητας και της 

αποδοτικότητας της εφαρμογής του 

υφιστάμενου συνόλου των ενωσιακών 

κοινωνικών κανόνων στις οδικές 

μεταφορές, και ιδίως του κανονισμού (ΕΚ) 

αριθ. 561/2006 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου9, 

διαπιστώθηκαν ορισμένες ανεπάρκειες στο 

υφιστάμενο νομικό πλαίσιο. Λόγω της 

ασάφειας και της ακαταλληλότητας των 

κανόνων που διέπουν την εβδομαδιαία 

ανάπαυση, τις εγκαταστάσεις ανάπαυσης 

και τα διαλείμματα στην περίπτωση της 

πολλαπλής επάνδρωσης οχήματος, καθώς 

και της απουσίας κανόνων για την 

επιστροφή των οδηγών στον τόπο 

διαμονής τους, παρατηρούνται 

αποκλίνουσες ερμηνείες και πρακτικές 

επιβολής στα κράτη μέλη. Αρκετά κράτη 

μέλη θέσπισαν πρόσφατα μονομερή μέτρα 

(2) Μετά από αξιολόγηση της 

αποτελεσματικότητας και της 

αποδοτικότητας της εφαρμογής του 

υφιστάμενου συνόλου των ενωσιακών 

κοινωνικών κανόνων στις οδικές 

μεταφορές, και ιδίως του κανονισμού (ΕΚ) 

αριθ. 561/2006 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου9, 

διαπιστώθηκαν ορισμένες ανεπάρκειες 

κατά την εφαρμογή του υφιστάμενου 

νομικού πλαισίου. Λόγω της ασάφειας και 

της ακαταλληλότητας των κανόνων που 

διέπουν τις εγκαταστάσεις ανάπαυσης και 

τα διαλείμματα στην περίπτωση της 

πολλαπλής επάνδρωσης οχήματος, καθώς 

και της απουσίας κανόνων για την 

επιστροφή των οδηγών στον τόπο 

διαμονής τους, παρατηρούνται 

αποκλίνουσες ερμηνείες και πρακτικές 

επιβολής στα κράτη μέλη. Αρκετά κράτη 

μέλη θέσπισαν πρόσφατα μονομερή μέτρα 
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που αυξάνουν περαιτέρω την ανασφάλεια 

δικαίου και την άνιση μεταχείριση οδηγών 

και μεταφορέων. 

που αυξάνουν περαιτέρω την ανασφάλεια 

δικαίου και την άνιση μεταχείριση οδηγών 

και μεταφορέων. 

__________________ __________________ 

9 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 561/2006 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, της 15ης Μαρτίου 2006, για 

την εναρμόνιση ορισμένων κοινωνικών 

διατάξεων στον τομέα των οδικών 

μεταφορών και για την τροποποίηση των 

κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 3821/85 και (ΕΚ) 

αριθ. 2135/98 του Συμβουλίου καθώς και 

για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) 

αριθ. 3820/85 του Συμβουλίου (ΕΕ L 102 

της 11.4.2006, σ. 1). 

9 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 561/2006 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, της 15ης Μαρτίου 2006, για 

την εναρμόνιση ορισμένων κοινωνικών 

διατάξεων στον τομέα των οδικών 

μεταφορών και για την τροποποίηση των 

κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 3821/85 και (ΕΚ) 

αριθ. 2135/98 του Συμβουλίου καθώς και 

για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) 

αριθ. 3820/85 του Συμβουλίου (ΕΕ L 102 

της 11.4.2006, σ. 1). 

Or. en 

 

Τροπολογία  19 

Anne Sander, Elisabeth Morin-Chartier, Jérôme Lavrilleux, Geoffroy Didier, Franck 

Proust, Renaud Muselier 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(2) Μετά από αξιολόγηση της 

αποτελεσματικότητας και της 

αποδοτικότητας της εφαρμογής του 

υφιστάμενου συνόλου των ενωσιακών 

κοινωνικών κανόνων στις οδικές 

μεταφορές, και ιδίως του κανονισμού (ΕΚ) 

αριθ. 561/2006 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου9, 

διαπιστώθηκαν ορισμένες ανεπάρκειες στο 

υφιστάμενο νομικό πλαίσιο. Λόγω της 

ασάφειας και της ακαταλληλότητας των 

κανόνων που διέπουν την εβδομαδιαία 

ανάπαυση, τις εγκαταστάσεις ανάπαυσης 

και τα διαλείμματα στην περίπτωση της 

πολλαπλής επάνδρωσης οχήματος, καθώς 

και της απουσίας κανόνων για την 

επιστροφή των οδηγών στον τόπο 

διαμονής τους, παρατηρούνται 

αποκλίνουσες ερμηνείες και πρακτικές 

(2) Μετά από αξιολόγηση της 

αποτελεσματικότητας και της 

αποδοτικότητας της εφαρμογής του 

υφιστάμενου συνόλου των ενωσιακών 

κοινωνικών κανόνων στις οδικές 

μεταφορές, και ιδίως του κανονισμού (ΕΚ) 

αριθ. 561/2006 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου9, 

διαπιστώθηκαν ορισμένες ανεπάρκειες στο 

υφιστάμενο νομικό πλαίσιο. Λόγω της 

ασάφειας και της ακαταλληλότητας των 

κανόνων που διέπουν τις εγκαταστάσεις 

ανάπαυσης και τα διαλείμματα στην 

περίπτωση της πολλαπλής επάνδρωσης 

οχήματος, καθώς και της απουσίας 

κανόνων για την επιστροφή των οδηγών 

στον τόπο διαμονής τους, παρατηρούνται 

αποκλίνουσες ερμηνείες και πρακτικές 

επιβολής στα κράτη μέλη. Αρκετά κράτη 
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επιβολής στα κράτη μέλη. Αρκετά κράτη 

μέλη θέσπισαν πρόσφατα μονομερή μέτρα 

που αυξάνουν περαιτέρω την ανασφάλεια 

δικαίου και την άνιση μεταχείριση οδηγών 

και μεταφορέων. 

μέλη θέσπισαν πρόσφατα μονομερή μέτρα 

που αυξάνουν περαιτέρω την ανασφάλεια 

δικαίου και την άνιση μεταχείριση οδηγών 

και μεταφορέων. 

__________________ __________________ 

9 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 561/2006 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, της 15ης Μαρτίου 2006, για 

την εναρμόνιση ορισμένων κοινωνικών 

διατάξεων στον τομέα των οδικών 

μεταφορών και για την τροποποίηση των 

κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 3821/85 και (ΕΚ) 

αριθ. 2135/98 του Συμβουλίου καθώς και 

για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) 

αριθ. 3820/85 του Συμβουλίου (ΕΕ L 102 

της 11.4.2006, σ. 1). 

9 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 561/2006 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, της 15ης Μαρτίου 2006, για 

την εναρμόνιση ορισμένων κοινωνικών 

διατάξεων στον τομέα των οδικών 

μεταφορών και για την τροποποίηση των 

κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 3821/85 και (ΕΚ) 

αριθ. 2135/98 του Συμβουλίου καθώς και 

για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) 

αριθ. 3820/85 του Συμβουλίου (ΕΕ L 102 

της 11.4.2006, σ. 1). 

Or. fr 

 

Τροπολογία  20 

Claude Rolin 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(2) Μετά από αξιολόγηση της 

αποτελεσματικότητας και της 

αποδοτικότητας της εφαρμογής του 

υφιστάμενου συνόλου των ενωσιακών 

κοινωνικών κανόνων στις οδικές 

μεταφορές, και ιδίως του κανονισμού (ΕΚ) 

αριθ. 561/2006 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου9, 

διαπιστώθηκαν ορισμένες ανεπάρκειες στο 

υφιστάμενο νομικό πλαίσιο. Λόγω της 

ασάφειας και της ακαταλληλότητας των 

κανόνων που διέπουν την εβδομαδιαία 

ανάπαυση, τις εγκαταστάσεις ανάπαυσης 

και τα διαλείμματα στην περίπτωση της 

πολλαπλής επάνδρωσης οχήματος, καθώς 

και της απουσίας κανόνων για την 

επιστροφή των οδηγών στον τόπο 

διαμονής τους, παρατηρούνται 

(2) Μετά από αξιολόγηση της 

αποτελεσματικότητας και της 

αποδοτικότητας της εφαρμογής του 

υφιστάμενου συνόλου των ενωσιακών 

κοινωνικών κανόνων στις οδικές 

μεταφορές, και ιδίως του κανονισμού (ΕΚ) 

αριθ. 561/2006 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου9, 

διαπιστώθηκαν ορισμένες ανεπάρκειες στο 

υφιστάμενο νομικό πλαίσιο. Λόγω της 

ασάφειας και της ακαταλληλότητας των 

κανόνων που διέπουν τις εγκαταστάσεις 

ανάπαυσης και τα διαλείμματα στην 

περίπτωση της πολλαπλής επάνδρωσης 

οχήματος, καθώς και της απουσίας 

κανόνων για την επιστροφή των οδηγών 

στον τόπο διαμονής τους, παρατηρούνται 

αποκλίνουσες ερμηνείες και πρακτικές 
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αποκλίνουσες ερμηνείες και πρακτικές 

επιβολής στα κράτη μέλη. Αρκετά κράτη 

μέλη θέσπισαν πρόσφατα μονομερή μέτρα 

που αυξάνουν περαιτέρω την ανασφάλεια 

δικαίου και την άνιση μεταχείριση οδηγών 

και μεταφορέων. 

επιβολής στα κράτη μέλη. Αρκετά κράτη 

μέλη θέσπισαν πρόσφατα μονομερή μέτρα 

που αυξάνουν περαιτέρω την ανασφάλεια 

δικαίου και την άνιση μεταχείριση οδηγών 

και μεταφορέων. 

__________________ __________________ 

9 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 561/2006 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, της 15ης Μαρτίου 2006, για 

την εναρμόνιση ορισμένων κοινωνικών 

διατάξεων στον τομέα των οδικών 

μεταφορών και για την τροποποίηση των 

κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 3821/85 και (ΕΚ) 

αριθ. 2135/98 του Συμβουλίου καθώς και 

για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) 

αριθ. 3820/85 του Συμβουλίου (ΕΕ L 102 

της 11.4.2006, σ. 1). 

9 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 561/2006 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, της 15ης Μαρτίου 2006, για 

την εναρμόνιση ορισμένων κοινωνικών 

διατάξεων στον τομέα των οδικών 

μεταφορών και για την τροποποίηση των 

κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 3821/85 και (ΕΚ) 

αριθ. 2135/98 του Συμβουλίου καθώς και 

για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) 

αριθ. 3820/85 του Συμβουλίου (ΕΕ L 102 

της 11.4.2006, σ. 1). 

Or. fr 

 

Τροπολογία  21 

Jeroen Lenaers 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(2) Μετά από αξιολόγηση της 

αποτελεσματικότητας και της 

αποδοτικότητας της εφαρμογής του 

υφιστάμενου συνόλου των ενωσιακών 

κοινωνικών κανόνων στις οδικές 

μεταφορές, και ιδίως του κανονισμού (ΕΚ) 

αριθ. 561/2006 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου9, 

διαπιστώθηκαν ορισμένες ανεπάρκειες στο 

υφιστάμενο νομικό πλαίσιο. Λόγω της 

ασάφειας και της ακαταλληλότητας των 

κανόνων που διέπουν την εβδομαδιαία 

ανάπαυση, τις εγκαταστάσεις ανάπαυσης 

και τα διαλείμματα στην περίπτωση της 

πολλαπλής επάνδρωσης οχήματος, καθώς 

και της απουσίας κανόνων για την 

επιστροφή των οδηγών στον τόπο 

(2) Μετά από αξιολόγηση της 

αποτελεσματικότητας και της 

αποδοτικότητας της εφαρμογής του 

υφιστάμενου συνόλου των ενωσιακών 

κοινωνικών κανόνων στις οδικές 

μεταφορές, και ιδίως του κανονισμού (ΕΚ) 

αριθ. 561/2006 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου9, 

διαπιστώθηκαν ορισμένες ανεπάρκειες στο 

υφιστάμενο νομικό πλαίσιο. Λόγω της 

ασάφειας και της ακαταλληλότητας των 

κανόνων που διέπουν τις εγκαταστάσεις 

ανάπαυσης και τα διαλείμματα στην 

περίπτωση της πολλαπλής επάνδρωσης 

οχήματος, καθώς και της απουσίας 

κανόνων για την επιστροφή των οδηγών 

στον τόπο διαμονής τους, παρατηρούνται 
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διαμονής τους, παρατηρούνται 

αποκλίνουσες ερμηνείες και πρακτικές 

επιβολής στα κράτη μέλη. Αρκετά κράτη 

μέλη θέσπισαν πρόσφατα μονομερή μέτρα 

που αυξάνουν περαιτέρω την ανασφάλεια 

δικαίου και την άνιση μεταχείριση οδηγών 

και μεταφορέων. 

αποκλίνουσες ερμηνείες και πρακτικές 

επιβολής στα κράτη μέλη. Αρκετά κράτη 

μέλη θέσπισαν πρόσφατα μονομερή μέτρα 

που αυξάνουν περαιτέρω την ανασφάλεια 

δικαίου και την άνιση μεταχείριση οδηγών 

και μεταφορέων. 

__________________ __________________ 

9 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 561/2006 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, της 15ης Μαρτίου 2006, για 

την εναρμόνιση ορισμένων κοινωνικών 

διατάξεων στον τομέα των οδικών 

μεταφορών και για την τροποποίηση των 

κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 3821/85 και (ΕΚ) 

αριθ. 2135/98 του Συμβουλίου καθώς και 

για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) 

αριθ. 3820/85 του Συμβουλίου (ΕΕ L 102 

της 11.4.2006, σ. 1). 

9 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 561/2006 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, της 15ης Μαρτίου 2006, για 

την εναρμόνιση ορισμένων κοινωνικών 

διατάξεων στον τομέα των οδικών 

μεταφορών και για την τροποποίηση των 

κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 3821/85 και (ΕΚ) 

αριθ. 2135/98 του Συμβουλίου καθώς και 

για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) 

αριθ. 3820/85 του Συμβουλίου (ΕΕ L 102 

της 11.4.2006, σ. 1). 

Or. nl 

 

Τροπολογία  22 

Ole Christensen, Siôn Simon, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Guillaume Balas, Michael 

Detjen, Evelyn Regner, Maria Arena, Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Georgi 

Pirinski, Rory Palmer 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(2) Μετά από αξιολόγηση της 

αποτελεσματικότητας και της 

αποδοτικότητας της εφαρμογής του 

υφιστάμενου συνόλου των ενωσιακών 

κοινωνικών κανόνων στις οδικές 

μεταφορές, και ιδίως του κανονισμού (ΕΚ) 

αριθ. 561/2006 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου9, 

διαπιστώθηκαν ορισμένες ανεπάρκειες στο 

υφιστάμενο νομικό πλαίσιο. Λόγω της 

ασάφειας και της ακαταλληλότητας των 

κανόνων που διέπουν την εβδομαδιαία 

ανάπαυση, τις εγκαταστάσεις ανάπαυσης 

και τα διαλείμματα στην περίπτωση της 

(2) Μετά από αξιολόγηση της 

αποτελεσματικότητας και της 

αποδοτικότητας της εφαρμογής του 

υφιστάμενου συνόλου των ενωσιακών 

κοινωνικών κανόνων στις οδικές 

μεταφορές, και ιδίως του κανονισμού (ΕΚ) 

αριθ. 561/2006 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου9, 

διαπιστώθηκαν ορισμένες ανεπάρκειες στο 

υφιστάμενο νομικό πλαίσιο. Λόγω της 

ασάφειας και της ακαταλληλότητας των 

κανόνων που διέπουν τις εγκαταστάσεις 

ανάπαυσης και τα διαλείμματα στην 

περίπτωση της πολλαπλής επάνδρωσης 
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πολλαπλής επάνδρωσης οχήματος, καθώς 

και της απουσίας κανόνων για την 

επιστροφή των οδηγών στον τόπο 

διαμονής τους, παρατηρούνται 

αποκλίνουσες ερμηνείες και πρακτικές 

επιβολής στα κράτη μέλη. Αρκετά κράτη 

μέλη θέσπισαν πρόσφατα μονομερή μέτρα 

που αυξάνουν περαιτέρω την ανασφάλεια 

δικαίου και την άνιση μεταχείριση οδηγών 

και μεταφορέων. 

οχήματος, καθώς και της απουσίας 

κανόνων για την επιστροφή των οδηγών 

στον τόπο διαμονής τους, παρατηρούνται 

αποκλίνουσες ερμηνείες και πρακτικές 

επιβολής στα κράτη μέλη. Αρκετά κράτη 

μέλη θέσπισαν πρόσφατα μονομερή μέτρα 

που αυξάνουν περαιτέρω την ανασφάλεια 

δικαίου και την άνιση μεταχείριση οδηγών 

και μεταφορέων. 

__________________ __________________ 

9 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 561/2006 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, της 15ης Μαρτίου 2006, για 

την εναρμόνιση ορισμένων κοινωνικών 

διατάξεων στον τομέα των οδικών 

μεταφορών και για την τροποποίηση των 

κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 3821/85 και (ΕΚ) 

αριθ. 2135/98 του Συμβουλίου καθώς και 

για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) 

αριθ. 3820/85 του Συμβουλίου (ΕΕ L 102 

της 11.4.2006, σ. 1). 

9 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 561/2006 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, της 15ης Μαρτίου 2006, για 

την εναρμόνιση ορισμένων κοινωνικών 

διατάξεων στον τομέα των οδικών 

μεταφορών και για την τροποποίηση των 

κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 3821/85 και (ΕΚ) 

αριθ. 2135/98 του Συμβουλίου καθώς και 

για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) 

αριθ. 3820/85 του Συμβουλίου (ΕΕ L 102 

της 11.4.2006, σ. 1). 

Or. en 

 

Τροπολογία  23 

Dominique Martin, Joëlle Mélin 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(2) Μετά από αξιολόγηση της 

αποτελεσματικότητας και της 

αποδοτικότητας της εφαρμογής του 

υφιστάμενου συνόλου των ενωσιακών 

κοινωνικών κανόνων στις οδικές 

μεταφορές, και ιδίως του κανονισμού (ΕΚ) 

αριθ. 561/2006 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου9, 

διαπιστώθηκαν ορισμένες ανεπάρκειες στο 

υφιστάμενο νομικό πλαίσιο. Λόγω της 

ασάφειας και της ακαταλληλότητας των 

κανόνων που διέπουν την εβδομαδιαία 

ανάπαυση, τις εγκαταστάσεις ανάπαυσης 

(2) Μετά από αξιολόγηση της 

εφαρμογής του υφιστάμενου συνόλου των 

ενωσιακών κοινωνικών κανόνων στις 

οδικές μεταφορές, και ιδίως του 

κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 561/2006 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου9, διαπιστώθηκαν ορισμένες 

ανεπάρκειες στο υφιστάμενο νομικό 

πλαίσιο. Λόγω της ασάφειας και της 

ακαταλληλότητας των κανόνων που 

διέπουν την εβδομαδιαία ανάπαυση, τις 

εγκαταστάσεις ανάπαυσης και τα 

διαλείμματα στην περίπτωση της 
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και τα διαλείμματα στην περίπτωση της 

πολλαπλής επάνδρωσης οχήματος, καθώς 

και της απουσίας κανόνων για την 

επιστροφή των οδηγών στον τόπο 

διαμονής τους, παρατηρούνται 

αποκλίνουσες ερμηνείες και πρακτικές 

επιβολής στα κράτη μέλη. Αρκετά κράτη 

μέλη θέσπισαν πρόσφατα μονομερή μέτρα 

που αυξάνουν περαιτέρω την ανασφάλεια 

δικαίου και την άνιση μεταχείριση οδηγών 

και μεταφορέων. 

πολλαπλής επάνδρωσης οχήματος, καθώς 

και της απουσίας κανόνων για την 

επιστροφή των οδηγών στον τόπο 

διαμονής τους, παρατηρούνται 

αποκλίνουσες ερμηνείες και πρακτικές 

επιβολής στα κράτη μέλη. Αρκετά κράτη 

μέλη θέσπισαν πρόσφατα μονομερή μέτρα 

που αυξάνουν περαιτέρω την ανασφάλεια 

δικαίου και την άνιση μεταχείριση οδηγών 

και μεταφορέων. 

__________________ __________________ 

9 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 561/2006 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, της 15ης Μαρτίου 2006, για 

την εναρμόνιση ορισμένων κοινωνικών 

διατάξεων στον τομέα των οδικών 

μεταφορών και για την τροποποίηση των 

κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 3821/85 και (ΕΚ) 

αριθ. 2135/98 του Συμβουλίου καθώς και 

για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) 

αριθ. 3820/85 του Συμβουλίου (ΕΕ L 102 

της 11.4.2006, σ. 1). 

9 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 561/2006 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, της 15ης Μαρτίου 2006, για 

την εναρμόνιση ορισμένων κοινωνικών 

διατάξεων στον τομέα των οδικών 

μεταφορών και για την τροποποίηση των 

κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 3821/85 και (ΕΚ) 

αριθ. 2135/98 του Συμβουλίου καθώς και 

για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) 

αριθ. 3820/85 του Συμβουλίου (ΕΕ L 102 

της 11.4.2006, σ. 1). 

Or. fr 

 

Τροπολογία  24 

Emilian Pavel, Claudia Țapardel 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(2) Μετά από αξιολόγηση της 

αποτελεσματικότητας και της 

αποδοτικότητας της εφαρμογής του 

υφιστάμενου συνόλου των ενωσιακών 

κοινωνικών κανόνων στις οδικές 

μεταφορές, και ιδίως του κανονισμού (ΕΚ) 

αριθ. 561/2006 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου9, 

διαπιστώθηκαν ορισμένες ανεπάρκειες στο 

υφιστάμενο νομικό πλαίσιο. Λόγω της 

ασάφειας και της ακαταλληλότητας των 

κανόνων που διέπουν την εβδομαδιαία 

(2) Μετά από αξιολόγηση της 

αποτελεσματικότητας και της 

αποδοτικότητας της εφαρμογής του 

υφιστάμενου συνόλου των ενωσιακών 

κοινωνικών κανόνων στις οδικές 

μεταφορές, και ιδίως του κανονισμού (ΕΚ) 

αριθ. 561/2006 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου9, 

διαπιστώθηκαν ορισμένες ανεπάρκειες στο 

υφιστάμενο νομικό πλαίσιο. Λόγω της 

ασάφειας και της ακαταλληλότητας των 

κανόνων που διέπουν την εβδομαδιαία 
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ανάπαυση, τις εγκαταστάσεις ανάπαυσης 

και τα διαλείμματα στην περίπτωση της 

πολλαπλής επάνδρωσης οχήματος, καθώς 

και της απουσίας κανόνων για την 

επιστροφή των οδηγών στον τόπο 

διαμονής τους, παρατηρούνται 

αποκλίνουσες ερμηνείες και πρακτικές 

επιβολής στα κράτη μέλη. Αρκετά κράτη 

μέλη θέσπισαν πρόσφατα μονομερή μέτρα 

που αυξάνουν περαιτέρω την ανασφάλεια 

δικαίου και την άνιση μεταχείριση οδηγών 

και μεταφορέων. 

ανάπαυση, τις εγκαταστάσεις ανάπαυσης 

και τα διαλείμματα στην περίπτωση της 

πολλαπλής επάνδρωσης οχήματος, καθώς 

και της απουσίας κανόνων για την 

επιστροφή των οδηγών στον τόπο 

διαμονής τους ή σε άλλο ιδιωτικό χώρο 

της επιλογής τους, παρατηρούνται 

αποκλίνουσες ερμηνείες και πρακτικές 

επιβολής ή καταχρήσεις από τις αρχές 

επιβολής στα κράτη μέλη. Αρκετά κράτη 

μέλη θέσπισαν πρόσφατα μονομερή μέτρα 

που αυξάνουν περαιτέρω την ανασφάλεια 

δικαίου και την άνιση μεταχείριση οδηγών 

και μεταφορέων. 

__________________ __________________ 

9 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 561/2006 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, της 15ης Μαρτίου 2006, για 

την εναρμόνιση ορισμένων κοινωνικών 

διατάξεων στον τομέα των οδικών 

μεταφορών και για την τροποποίηση των 

κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 3821/85 και (ΕΚ) 

αριθ. 2135/98 του Συμβουλίου καθώς και 

για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) 

αριθ. 3820/85 του Συμβουλίου (ΕΕ L 102 

της 11.4.2006, σ. 1). 

9 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 561/2006 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, της 15ης Μαρτίου 2006, για 

την εναρμόνιση ορισμένων κοινωνικών 

διατάξεων στον τομέα των οδικών 

μεταφορών και για την τροποποίηση των 

κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 3821/85 και (ΕΚ) 

αριθ. 2135/98 του Συμβουλίου καθώς και 

για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) 

αριθ. 3820/85 του Συμβουλίου (ΕΕ L 102 

της 11.4.2006, σ. 1). 

Or. en 

 

Τροπολογία  25 

Emilian Pavel, Claudia Țapardel 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 3 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(3) Από εκ των υστέρων αξιολόγηση 

του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 561/2006 

επιβεβαιώθηκε ότι η μη συνεπής και 

αναποτελεσματική επιβολή των ενωσιακών 

κοινωνικών κανόνων οφειλόταν κυρίως 

στην ασάφεια κάποιων κανόνων, στη μη 

αποδοτική χρήση των εργαλείων ελέγχου 

και στην ανεπαρκή διοικητική συνεργασία 

μεταξύ των κρατών μελών. 

(3) Από εκ των υστέρων αξιολόγηση 

του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 561/2006 

επιβεβαιώθηκε ότι η μη συνεπής και 

αναποτελεσματική επιβολή των ενωσιακών 

κοινωνικών κανόνων οφειλόταν κυρίως 

στην ασάφεια κάποιων κανόνων, στη μη 

αποδοτική και άνιση χρήση των εργαλείων 

ελέγχου και στην ανεπαρκή διοικητική 

συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών. 
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Or. en 

 

Τροπολογία  26 

Mara Bizzotto 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 4 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(4) Η ύπαρξη κανόνων που είναι 

σαφείς, κατάλληλοι και εφαρμόζονται 

ομοιόμορφα είναι επίσης κρίσιμης 

σημασίας για την επίτευξη των στόχων 

πολιτικής που συνίστανται στη βελτίωση 

των συνθηκών εργασίας των οδηγών, και 

ειδικότερα στη διασφάλιση ανόθευτου 

ανταγωνισμού μεταξύ των μεταφορέων 

και στη συμβολή στην οδική ασφάλεια 

για όλους τους χρήστες του οδικού 

δικτύου. 

(4) Η ύπαρξη κανόνων που είναι 

σαφείς, αναλογικοί και εφαρμόζονται 

ομοιόμορφα, ο επαρκής αριθμός ελέγχων, 

καθώς και η εναρμόνιση των κυρώσεων 

για τον κλάδο στην εσωτερική αγορά 

αποτελούν στοιχεία κρίσιμης σημασίας για 

την επίτευξη μεγαλύτερης οδικής 

ασφάλειας προς όφελος όλων των 

χρηστών του οδικού δικτύου και 

ανόθευτου ανταγωνισμού μεταξύ των 

μεταφορέων· υπογραμμίζεται ότι η 
βελτίωση των συνθηκών εργασίας των 

οδηγών και η ευημερία τους εξαρτώνται 

επίσης από τη βελτίωση των υποδομών 

για τη στάθμευση και την κανονική 

εβδομαδιαία ανάπαυση η οποία, 

σύμφωνα με την απόφαση του 

Δικαστηρίου της ΕΕ στην υπόθεση 

C102/16, δεν μπορεί να πραγματοποιείται 

μέσα στο όχημα και, σε αντίθεση 

περίπτωση, πρέπει να επιβάλλονται 

κυρώσεις. 

Or. it 

 

Τροπολογία  27 

Emilian Pavel, Claudia Țapardel 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 4 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(4) Η ύπαρξη κανόνων που είναι 

σαφείς, κατάλληλοι και εφαρμόζονται 

(4) Η ύπαρξη κανόνων που είναι 

σαφείς, κατάλληλοι και εφαρμόζονται 
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ομοιόμορφα είναι επίσης κρίσιμης 

σημασίας για την επίτευξη των στόχων 

πολιτικής που συνίστανται στη βελτίωση 

των συνθηκών εργασίας των οδηγών, και 

ειδικότερα στη διασφάλιση ανόθευτου 

ανταγωνισμού μεταξύ των μεταφορέων και 

στη συμβολή στην οδική ασφάλεια για 

όλους τους χρήστες του οδικού δικτύου. 

ομοιόμορφα είναι επίσης κρίσιμης 

σημασίας για την επίτευξη των στόχων 

πολιτικής που συνίστανται στη βελτίωση 

των συνθηκών εργασίας των οδηγών, και 

ειδικότερα στη διασφάλιση ανόθευτου και 

θεμιτού ανταγωνισμού μεταξύ των 

μεταφορέων και στη συμβολή στην οδική 

ασφάλεια για όλους τους χρήστες του 

οδικού δικτύου. 

Or. en 

 

Τροπολογία  28 

Georges Bach 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 5 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (5α) Η μεταφορά εμπορευμάτων 

διαφέρει σημαντικά από τη μεταφορά 

επιβατών. Οι οδηγοί πούλμαν ή 

λεωφορείων είναι σε στενή επαφή με τους 

επιβάτες τους και θα πρέπει να μπορούν 

να έχουν μεγαλύτερη ευελιξία να κάνουν 

διαλείμματα χωρίς να παρατείνουν τον 

χρόνο οδήγησης ή να μειώνουν τον χρόνο 

ανάπαυσης και τα διαλείμματα. 

Or. en 

 

Τροπολογία  29 

Anne Sander, Elisabeth Morin-Chartier, Jérôme Lavrilleux, Geoffroy Didier, Franck 

Proust, Renaud Muselier 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 6 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(6) Οι οδηγοί που εκτελούν διεθνείς 

μεταφορές μεγάλων αποστάσεων περνούν 

μεγάλα διαστήματα μακριά από τον τόπο 

διαμονής τους. Οι τρέχουσες απαιτήσεις 

(6) Οι οδηγοί που εκτελούν διεθνείς 

μεταφορές μεγάλων αποστάσεων περνούν 

μεγάλα διαστήματα μακριά από τον τόπο 

διαμονής τους. Στην προσπάθεια τα 
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που αφορούν την κανονική εβδομαδιαία 

ανάπαυση παρατείνουν κατά τρόπο 

περιττό τα διαστήματα αυτά. Είναι 

επομένως ευκταίο να προσαρμοστεί η 

διάταξη που αφορά την κανονική 

εβδομαδιαία ανάπαυση κατά τρόπο που 

να διευκολύνει τους οδηγούς να εκτελούν 

τις μεταφορές σε συμμόρφωση με τους 

κανόνες και να μεταβαίνουν στον τόπο 

διαμονής τους για την κανονική 

εβδομαδιαία ανάπαυση, αλλά και να 

αντισταθμίζεται πλήρως το σύνολο των 

μειωμένων περιόδων εβδομαδιαίας 

ανάπαυσης. Είναι επίσης ανάγκη να 

προβλεφθεί ότι οι μεταφορείς θα 

οργανώνουν την εργασία των οδηγών 

κατά τρόπο ώστε τα διαστήματα αυτά που 

οι οδηγοί παραμένουν μακριά από τον 

τόπο διαμονής τους να μην είναι 

υπερβολικά μεγάλα. 

διαστήματα αυτά που οι οδηγοί 

παραμένουν μακριά από τον τόπο διαμονής 

τους να μην είναι υπερβολικά μεγάλα, 

είναι ανάγκη να προβλεφθεί ότι οι 

μεταφορείς θα οργανώνουν την εργασία 

των οδηγών κατά τρόπο που θα εγγυάται 

αξιοπρεπείς συνθήκες διαβίωσης, χάρη 

σε αποζημιώσεις ή πριμοδοτήσεις που θα 

καλύπτουν επαρκώς την παραμονή σε 

αξιοπρεπές κατάλυμα. Πρέπει επίσης να 

διασφαλίζεται ότι οι μεταφορείς 

οργανώνουν την επιστροφή των οδηγών 

τους τουλάχιστον κάθε δύο εβδομάδες 

στον τόπο κατοικίας/επιλογής των 

οδηγών. Είναι επιτακτική ανάγκη να μην 

συνυπολογίζεται ο χρόνος του ταξιδιού 

επιστροφής στην περίοδο ανάπαυσης και 

να μην εκμεταλλεύεται με κανέναν τρόπο 

η επιχείρηση την επιλογή του οδηγού να 

περάσει την περίοδο ανάπαυσής του σε 

άλλον τόπο και όχι στον τόπο κατοικίας 

του για εξοικονόμηση κόστους 

επιστροφής ή εξόδων κίνησης του 

οδηγού.  

Or. fr 

 

Τροπολογία  30 

Claude Rolin 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 6 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(6) Οι οδηγοί που εκτελούν διεθνείς 

μεταφορές μεγάλων αποστάσεων περνούν 

μεγάλα διαστήματα μακριά από τον τόπο 

διαμονής τους. Οι τρέχουσες απαιτήσεις 

που αφορούν την κανονική εβδομαδιαία 

ανάπαυση παρατείνουν κατά τρόπο 

περιττό τα διαστήματα αυτά. Είναι 

επομένως ευκταίο να προσαρμοστεί η 

διάταξη που αφορά την κανονική 

εβδομαδιαία ανάπαυση κατά τρόπο που 

να διευκολύνει τους οδηγούς να εκτελούν 

τις μεταφορές σε συμμόρφωση με τους 

(6) Οι οδηγοί που εκτελούν διεθνείς 

μεταφορές μεγάλων αποστάσεων περνούν 

μεγάλα διαστήματα μακριά από τον τόπο 

διαμονής τους. Είναι ανάγκη να 

προβλεφθεί ότι οι μεταφορείς θα 

οργανώνουν την εργασία των οδηγών κατά 

τρόπο ώστε τα διαστήματα αυτά που οι 

οδηγοί παραμένουν μακριά από τον τόπο 

διαμονής τους να μην είναι υπερβολικά 

μεγάλα και ώστε να έχουν οι οδηγοί την 

ευκαιρία να επιστρέφουν τακτικά στον 

τόπο διαμονής τους, και πρέπει να 
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κανόνες και να μεταβαίνουν στον τόπο 

διαμονής τους για την κανονική 

εβδομαδιαία ανάπαυση, αλλά και να 

αντισταθμίζεται πλήρως το σύνολο των 

μειωμένων περιόδων εβδομαδιαίας 

ανάπαυσης. Είναι επίσης ανάγκη να 

προβλεφθεί ότι οι μεταφορείς θα 

οργανώνουν την εργασία των οδηγών κατά 

τρόπο ώστε τα διαστήματα αυτά που οι 

οδηγοί παραμένουν μακριά από τον τόπο 

διαμονής τους να μην είναι υπερβολικά 

μεγάλα. 

ισχύουν κανόνες που θα τους 

εξασφαλίζουν αξιοπρεπείς συνθήκες 

ανάπαυσης σε ποιοτικά καταλύματα. 

Or. fr 

 

Τροπολογία  31 

Jeroen Lenaers 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 6 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(6) Οι οδηγοί που εκτελούν διεθνείς 

μεταφορές μεγάλων αποστάσεων περνούν 

μεγάλα διαστήματα μακριά από τον τόπο 

διαμονής τους. Οι τρέχουσες απαιτήσεις 

που αφορούν την κανονική εβδομαδιαία 

ανάπαυση παρατείνουν κατά τρόπο 

περιττό τα διαστήματα αυτά. Είναι 

επομένως ευκταίο να προσαρμοστεί η 

διάταξη που αφορά την κανονική 

εβδομαδιαία ανάπαυση κατά τρόπο που 

να διευκολύνει τους οδηγούς να εκτελούν 

τις μεταφορές σε συμμόρφωση με τους 

κανόνες και να μεταβαίνουν στον τόπο 

διαμονής τους για την κανονική 

εβδομαδιαία ανάπαυση, αλλά και να 

αντισταθμίζεται πλήρως το σύνολο των 

μειωμένων περιόδων εβδομαδιαίας 

ανάπαυσης. Είναι επίσης ανάγκη να 

προβλεφθεί ότι οι μεταφορείς θα 

οργανώνουν την εργασία των οδηγών κατά 

τρόπο ώστε τα διαστήματα αυτά που οι 

οδηγοί παραμένουν μακριά από τον τόπο 

διαμονής τους να μην είναι υπερβολικά 

(6) Οι οδηγοί που εκτελούν διεθνείς 

μεταφορές μεγάλων αποστάσεων περνούν 

μεγάλα διαστήματα μακριά από τον τόπο 

διαμονής τους. Λόγω της υφιστάμενης 

έλλειψης ασφαλών χώρων στάθμευσης 

και κατάλληλων εγκαταστάσεων 

ανάπαυσης, είναι αναγκαίο να προβλεφθεί 

ότι οι μεταφορείς θα οργανώνουν την 

εργασία των οδηγών κατά τρόπο ώστε τα 

διαστήματα αυτά που οι οδηγοί 

παραμένουν μακριά από τον τόπο διαμονής 

τους να μην είναι υπερβολικά μεγάλα και 

οι οδηγοί να έχουν τη δυνατότητα να 

επιστρέφουν στον τόπο διαμονής τους σε 

τακτική βάση. 
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μεγάλα. 

Or. nl 

 

Τροπολογία  32 

Ole Christensen, Siôn Simon, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Guillaume Balas, Michael 

Detjen, Evelyn Regner, Maria Arena, Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Georgi 

Pirinski, Rory Palmer 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 6 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(6) Οι οδηγοί που εκτελούν διεθνείς 

μεταφορές μεγάλων αποστάσεων περνούν 

μεγάλα διαστήματα μακριά από τον τόπο 

διαμονής τους. Οι τρέχουσες απαιτήσεις 

που αφορούν την κανονική εβδομαδιαία 

ανάπαυση παρατείνουν κατά τρόπο 

περιττό τα διαστήματα αυτά. Είναι 

επομένως ευκταίο να προσαρμοστεί η 

διάταξη που αφορά την κανονική 

εβδομαδιαία ανάπαυση κατά τρόπο που 

να διευκολύνει τους οδηγούς να εκτελούν 

τις μεταφορές σε συμμόρφωση με τους 

κανόνες και να μεταβαίνουν στον τόπο 

διαμονής τους για την κανονική 

εβδομαδιαία ανάπαυση, αλλά και να 

αντισταθμίζεται πλήρως το σύνολο των 

μειωμένων περιόδων εβδομαδιαίας 

ανάπαυσης. Είναι επίσης ανάγκη να 

προβλεφθεί ότι οι μεταφορείς θα 

οργανώνουν την εργασία των οδηγών κατά 

τρόπο ώστε τα διαστήματα αυτά που οι 

οδηγοί παραμένουν μακριά από τον τόπο 

διαμονής τους να μην είναι υπερβολικά 

μεγάλα. 

(6) Οι οδηγοί που εκτελούν διεθνείς 

μεταφορές μεγάλων αποστάσεων περνούν 

μεγάλα διαστήματα μακριά από τον τόπο 

διαμονής τους. Προκειμένου να 

εξασφαλιστούν αξιοπρεπείς συνθήκες 

εργασίας, είναι ανάγκη να προβλεφθεί ότι 

οι μεταφορείς θα οργανώνουν την εργασία 

των οδηγών κατά τρόπο ώστε τα 

διαστήματα αυτά που οι οδηγοί 

παραμένουν μακριά από τον τόπο διαμονής 

τους να μην είναι υπερβολικά μεγάλα, και 

ότι θα εξασφαλίζουν ότι οι οδηγοί έχουν 

τόσο την ευκαιρία όσο και τα μέσα να 

επιστρέφουν τακτικά στον τόπο διαμονής 

τους. 

Or. en 

 

Τροπολογία  33 

Rosa D'Amato, Daniela Aiuto, Laura Agea, Tiziana Beghin 
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Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 6 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(6) Οι οδηγοί που εκτελούν διεθνείς 

μεταφορές μεγάλων αποστάσεων περνούν 

μεγάλα διαστήματα μακριά από τον τόπο 

διαμονής τους. Οι τρέχουσες απαιτήσεις 

που αφορούν την κανονική εβδομαδιαία 

ανάπαυση παρατείνουν κατά τρόπο 

περιττό τα διαστήματα αυτά. Είναι 

επομένως ευκταίο να προσαρμοστεί η 

διάταξη που αφορά την κανονική 

εβδομαδιαία ανάπαυση κατά τρόπο που να 

διευκολύνει τους οδηγούς να εκτελούν τις 

μεταφορές σε συμμόρφωση με τους 

κανόνες και να μεταβαίνουν στον τόπο 

διαμονής τους για την κανονική 

εβδομαδιαία ανάπαυση, αλλά και να 

αντισταθμίζεται πλήρως το σύνολο των 

μειωμένων περιόδων εβδομαδιαίας 

ανάπαυσης. Είναι επίσης ανάγκη να 

προβλεφθεί ότι οι μεταφορείς θα 

οργανώνουν την εργασία των οδηγών κατά 

τρόπο ώστε τα διαστήματα αυτά που οι 

οδηγοί παραμένουν μακριά από τον τόπο 

διαμονής τους να μην είναι υπερβολικά 

μεγάλα. 

(6) Οι οδηγοί που εκτελούν διεθνείς 

μεταφορές μεγάλων αποστάσεων περνούν 

μεγάλα διαστήματα μακριά από τον τόπο 

διαμονής τους. Οι τρέχουσες απαιτήσεις 

που αφορούν την κανονική εβδομαδιαία 

ανάπαυση παρατείνουν κατά τρόπο 

περιττό τα διαστήματα αυτά. Είναι 

επομένως ευκταίο να προσαρμοστεί η 

διάταξη που αφορά την κανονική 

εβδομαδιαία ανάπαυση κατά τρόπο που να 

διευκολύνει τους οδηγούς να εκτελούν τις 

μεταφορές σε συμμόρφωση με τους 

κανόνες και να μεταβαίνουν στον τόπο 

διαμονής τους για την κανονική 

εβδομαδιαία ανάπαυση, αλλά και να 

αντισταθμίζεται πλήρως το σύνολο των 

μειωμένων περιόδων εβδομαδιαίας 

ανάπαυσης. Είναι επίσης ανάγκη να 

προβλεφθεί ότι οι μεταφορείς θα 

οργανώνουν την εργασία των οδηγών κατά 

τρόπο ώστε τα διαστήματα αυτά που οι 

οδηγοί παραμένουν μακριά από τον τόπο 

διαμονής τους να μην είναι υπερβολικά 

μεγάλα. Όταν ο οδηγός επιλέγει να λάβει 

αυτήν την ανάπαυση στον τόπο διαμονής 

του, η επιχείρηση μεταφορών θα πρέπει 

να παρέχει στον οδηγό τον τρόπο 

επιστροφής του. 

Or. it 

 

Τροπολογία  34 

Danuta Jazłowiecka, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Marek Plura, Krzysztof Hetman 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 6 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(6) Οι οδηγοί που εκτελούν διεθνείς 

μεταφορές μεγάλων αποστάσεων περνούν 

μεγάλα διαστήματα μακριά από τον τόπο 

(6) Οι οδηγοί που εκτελούν διεθνείς 

μεταφορές μεγάλων αποστάσεων περνούν 

μεγάλα διαστήματα μακριά από τον τόπο 
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διαμονής τους. Οι τρέχουσες απαιτήσεις 

που αφορούν την κανονική εβδομαδιαία 

ανάπαυση παρατείνουν κατά τρόπο 

περιττό τα διαστήματα αυτά. Είναι 

επομένως ευκταίο να προσαρμοστεί η 

διάταξη που αφορά την κανονική 

εβδομαδιαία ανάπαυση κατά τρόπο που να 

διευκολύνει τους οδηγούς να εκτελούν τις 

μεταφορές σε συμμόρφωση με τους 

κανόνες και να μεταβαίνουν στον τόπο 

διαμονής τους για την κανονική 

εβδομαδιαία ανάπαυση, αλλά και να 

αντισταθμίζεται πλήρως το σύνολο των 

μειωμένων περιόδων εβδομαδιαίας 

ανάπαυσης. Είναι επίσης ανάγκη να 

προβλεφθεί ότι οι μεταφορείς θα 

οργανώνουν την εργασία των οδηγών κατά 

τρόπο ώστε τα διαστήματα αυτά που οι 

οδηγοί παραμένουν μακριά από τον τόπο 

διαμονής τους να μην είναι υπερβολικά 

μεγάλα. 

διαμονής τους. Οι τρέχουσες απαιτήσεις 

που αφορούν την κανονική εβδομαδιαία 

ανάπαυση παρατείνουν κατά τρόπο 

περιττό τα διαστήματα αυτά. Είναι 

επομένως ευκταίο να προσαρμοστεί η 

διάταξη που αφορά την κανονική 

εβδομαδιαία ανάπαυση κατά τρόπο που να 

διευκολύνει τους οδηγούς να εκτελούν τις 

μεταφορές σε συμμόρφωση με τους 

κανόνες και να μεταβαίνουν στον τόπο 

διαμονής τους για την κανονική 

εβδομαδιαία ανάπαυση, αλλά και να 

αντισταθμίζεται πλήρως το σύνολο των 

μειωμένων περιόδων εβδομαδιαίας 

ανάπαυσης. Είναι επίσης ανάγκη να 

προβλεφθεί ότι οι μεταφορείς θα 

οργανώνουν την εργασία των οδηγών κατά 

τρόπο ώστε τα διαστήματα αυτά που οι 

οδηγοί παραμένουν μακριά από τον τόπο 

διαμονής τους να μην είναι υπερβολικά 

μεγάλα. Οι οδηγοί θα πρέπει επίσης να 

έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν τον 

τρόπο που θα λαμβάνουν ανάπαυση. 

Or. pl 

 

Τροπολογία  35 

Paloma López Bermejo, Tania González Peñas, Rina Ronja Kari, Patrick Le Hyaric, 

João Pimenta Lopes 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 6 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(6) Οι οδηγοί που εκτελούν διεθνείς 

μεταφορές μεγάλων αποστάσεων περνούν 

μεγάλα διαστήματα μακριά από τον τόπο 

διαμονής τους. Οι τρέχουσες απαιτήσεις 

που αφορούν την κανονική εβδομαδιαία 

ανάπαυση παρατείνουν κατά τρόπο 

περιττό τα διαστήματα αυτά. Είναι 

επομένως ευκταίο να προσαρμοστεί η 

διάταξη που αφορά την κανονική 

εβδομαδιαία ανάπαυση κατά τρόπο που να 

διευκολύνει τους οδηγούς να εκτελούν τις 

μεταφορές σε συμμόρφωση με τους 

(6) Οι οδηγοί που εκτελούν διεθνείς 

μεταφορές μεγάλων αποστάσεων περνούν 

μεγάλα διαστήματα μακριά από τον τόπο 

διαμονής τους. Είναι επομένως ευκταίο να 

επιβληθεί η εφαρμογή της υφιστάμενης 

διάταξης που αφορά την κανονική 

εβδομαδιαία ανάπαυση κατά τρόπο που να 

διευκολύνει τους οδηγούς να εκτελούν τις 

μεταφορές σε συμμόρφωση με τους 

υφιστάμενους κανόνες και να μεταβαίνουν 

στον τόπο διαμονής τους για την κανονική 

εβδομαδιαία ανάπαυση, αλλά και να 



 

PE616.837v01-00 20/108 AM\1144455EL.docx 

EL 

κανόνες και να μεταβαίνουν στον τόπο 

διαμονής τους για την κανονική 

εβδομαδιαία ανάπαυση, αλλά και να 

αντισταθμίζεται πλήρως το σύνολο των 

μειωμένων περιόδων εβδομαδιαίας 

ανάπαυσης. Είναι επίσης ανάγκη να 

προβλεφθεί ότι οι μεταφορείς θα 

οργανώνουν την εργασία των οδηγών κατά 

τρόπο ώστε τα διαστήματα αυτά που οι 

οδηγοί παραμένουν μακριά από τον τόπο 

διαμονής τους να μην είναι υπερβολικά 

μεγάλα. 

αντισταθμίζεται πλήρως το σύνολο των 

μειωμένων περιόδων εβδομαδιαίας 

ανάπαυσης. Είναι επίσης ανάγκη οι 

μεταφορείς να οργανώνουν την εργασία 

των οδηγών κατά τρόπο ώστε τα 

διαστήματα αυτά που οι οδηγοί 

παραμένουν μακριά από τον τόπο διαμονής 

τους να μην είναι υπερβολικά μεγάλα. 

Or. en 

 

Τροπολογία  36 

Dominique Martin, Joëlle Mélin 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 6 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (6α) Πρέπει να δίνεται στον οδηγό η 

δυνατότητα επιστροφής στην οικία του 

τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα. 

Or. fr 

 

Τροπολογία  37 

Dominique Martin, Joëlle Mélin 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 6 β (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (6β) Η κανονική περίοδος 

εβδομαδιαίας ανάπαυσης πρέπει να είναι 

ο κανόνας και η μειωμένη περίοδος 

εβδομαδιαίας ανάπαυσης η εξαίρεση. Οι 

μειωμένες περίοδοι εβδομαδιαίας 

ανάπαυσης πρέπει να είναι περιορισμένες, 

ειδικά όταν τόπος ανάπαυσης είναι η 

καμπίνα. 



 

AM\1144455EL.docx 21/108 PE616.837v01-00 

 EL 

Or. fr 

 

Τροπολογία  38 

Martina Dlabajová, António Marinho e Pinto, Enrique Calvet Chambon 

 

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. 

Είναι επομένως ανάγκη να αποσαφηνιστεί 

η απαίτηση ώστε να διασφαλιστεί ότι 

στους οδηγούς παρέχονται επαρκείς 

εγκαταστάσεις εάν βρίσκονται μακριά 

από τον τόπο διαμονής τους. 

Or. en 

 

Τροπολογία  39 

Danuta Jazłowiecka, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Marek Plura, Krzysztof Hetman 

 

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. 

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. Για να εκπληρωθεί η προϋπόθεση 
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αυτή είναι απαραίτητο τα κράτη μέλη να 

επενδύσουν επαρκώς στην κατασκευή 

ασφαλών χώρων στάθμευσης 

προσαρμοσμένων στις ανάγκες των 

οδηγών. 

Or. pl 

 

Τροπολογία  40 

Robert Rochefort 

 

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. 

Είναι επομένως ανάγκη, προς εξασφάλιση 

ομαλών συνθηκών εργασίας και 

ασφαλείας για τους οδηγούς, να 

αποσαφηνιστεί η απαίτηση ώστε να 

διασφαλιστεί ότι στους οδηγούς παρέχεται 

επαρκές κατάλυμα για τις κανονικές και 

τις μειωμένες περιόδους εβδομαδιαίας 

ανάπαυσης, εάν τις λαμβάνουν μακριά από 

τον τόπο διαμονής τους. 

Or. fr 

 

Τροπολογία  41 

Georgi Pirinski 

 

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 

(7) Υπάρχουν διαφορές μεταξύ των 

κρατών μελών κατά την ερμηνεία και την 

εφαρμογή των απαιτήσεων για την 

εβδομαδιαία ανάπαυση όσον αφορά τον 
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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. 

τόπο όπου θα πρέπει αυτή να λαμβάνεται. 

Είναι επομένως ανάγκη να αποσαφηνιστεί 

η απαίτηση ώστε να διασφαλιστεί ότι 

στους οδηγούς παρέχεται επαρκές ιδιωτικό 

κατάλυμα ή άλλος χώρος της επιλογής 

τους που πληρώνει ο εργοδότης για τις 

κανονικές περιόδους εβδομαδιαίας 

ανάπαυσης, εάν τις λαμβάνουν μακριά από 

τον τόπο διαμονής τους. 

Or. en 

 

Τροπολογία  42 

Ole Christensen, Siôn Simon, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Guillaume Balas, Michael 

Detjen, Evelyn Regner, Maria Arena, Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Georgi 

Pirinski, Rory Palmer 

 

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. 

Είναι επομένως ανάγκη να αποσαφηνιστεί 

η απαίτηση ώστε να διασφαλιστεί ότι 

στους οδηγούς παρέχεται επαρκές ιδιωτικό 

κατάλυμα που πληρώνει ο εργοδότης για 

τις κανονικές περιόδους εβδομαδιαίας 

ανάπαυσης, εάν τις λαμβάνουν μακριά από 

τον τόπο διαμονής τους. 

Or. en 

 

Τροπολογία  43 

Emilian Pavel, Claudia Țapardel 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 7 
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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. 

Είναι επομένως ανάγκη να αποσαφηνιστεί 

η απαίτηση ώστε να διασφαλιστεί ότι 

στους οδηγούς παρέχεται επαρκές 

κατάλυμα φιλικό προς τα δύο φύλα για τις 

κανονικές περιόδους εβδομαδιαίας 

ανάπαυσης, εάν τις λαμβάνουν μακριά από 

τον τόπο διαμονής τους. 

Or. en 

 

Τροπολογία  44 

Martina Dlabajová, António Marinho e Pinto, Enrique Calvet Chambon 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 7 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (7α) Πολλές οδικές μεταφορές εντός 

της ΕΕ αφορούν μεταφορά με πορθμείο ή 

σιδηρόδρομο σε τμήμα της διαδρομής. 

Θα πρέπει, επομένως, να καθορισθούν 

σαφείς και κατάλληλες διατάξεις σχετικά 

με τις περιόδους ανάπαυσης και τα 

διαλείμματα για τις εν λόγω μεταφορές. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Θα πρέπει να προβλέπονται εξαιρέσεις σε περίπτωση περιόδων εβδομαδιαίας ανάπαυσης για 

μεγάλα ταξίδια με πορθμείο ή σιδηρόδρομο, που αφορούν κυρίως την περιφέρεια της ΕΕ. 

 

Τροπολογία  45 

Rosa D'Amato, Daniela Aiuto, Laura Agea, Tiziana Beghin 
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Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 7 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (7α) Για τον σκοπό αυτό, είναι σκόπιμο 

να δημιουργηθούν πιστοποιημένοι και 

κατάλληλα εξοπλισμένοι χώροι, ικανοί να 

παρέχουν βέλτιστη ανάπαυση τους 

οδηγούς και, ταυτόχρονα, ασφάλεια των 

μέσων και των εμπορευμάτων που 

μεταφέρονται με αυτά. 

Or. it 

 

Τροπολογία  46 

Emilian Pavel, Claudia Țapardel 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 8 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(8) Οι οδηγοί έρχονται συχνά 

αντιμέτωποι με απρόβλεπτες περιστάσεις 

που καθιστούν ανέφικτη τη μετάβασή τους 

σε επιθυμητό προορισμό προκειμένου να 

λάβουν εβδομαδιαία ανάπαυση χωρίς αυτό 

να συνεπάγεται παραβίαση ενωσιακών 

κανόνων. Είναι ευκταίο να καταστεί 

ευκολότερο για τους οδηγούς να 

αντεπεξέρχονται στις περιστάσεις αυτές 

και να έχουν τη δυνατότητα να 

μεταβαίνουν στον προορισμό τους 

προκειμένου να λάβουν εβδομαδιαία 

ανάπαυση χωρίς να παραβιάζουν τις 

απαιτήσεις ως προς τα ανώτατα όρια για 

τον χρόνο οδήγησης. 

(8) Οι οδηγοί έρχονται συχνά 

αντιμέτωποι με απρόβλεπτες περιστάσεις 

που καθιστούν ανέφικτη τη μετάβασή τους 

σε επιθυμητό προορισμό προκειμένου να 

λάβουν εβδομαδιαία ανάπαυση χωρίς αυτό 

να συνεπάγεται παραβίαση ενωσιακών 

κανόνων. Είναι ευκταίο να καταστεί 

ευκολότερο για τους οδηγούς να 

αντεπεξέρχονται στις περιστάσεις αυτές 

και να έχουν τη δυνατότητα να 

μεταβαίνουν στον προορισμό τους 

προκειμένου να λάβουν εβδομαδιαία 

ανάπαυση χωρίς να παραβιάζουν τις 

απαιτήσεις ως προς τα ανώτατα όρια για 

τον χρόνο οδήγησης. Ενθαρρύνεται η 

καταβολή περαιτέρω προσπαθειών 

προκειμένου να δημιουργηθούν ή να 

αναβαθμιστούν ασφαλείς χώροι 

στάθμευσης, κατάλληλες εγκαταστάσεις 

υγιεινής και επαρκή καταλύματα. 

Or. en 
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Τροπολογία  47 

Martina Dlabajová, António Marinho e Pinto, Enrique Calvet Chambon, Robert 

Rochefort 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 8 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (8α) Προκειμένου να διασφαλιστούν οι 

συνθήκες εργασίας των οδηγών σε 

τόπους φόρτωσης και εκφόρτωσης, οι 

ιδιοκτήτες και οι φορείς εκμετάλλευσης 

αυτών των εγκαταστάσεων θα πρέπει να 

παρέχουν στον οδηγό πρόσβαση σε 

εγκαταστάσεις υγιεινής. 

Or. en 

 

Τροπολογία  48 

Mara Bizzotto 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 10 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(10) Προκειμένου να εξασφαλισθούν 

ενιαίες προϋποθέσεις για την εφαρμογή 

του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 561/2006 θα 

πρέπει να ανατεθούν στην Επιτροπή 

εκτελεστικές αρμοδιότητες ώστε να 

αποσαφηνιστούν οιεσδήποτε από τις 

διατάξεις του εν λόγω κανονισμού και να 

καθοριστούν κοινές προσεγγίσεις επί της 

εφαρμογής και επιβολής τους. Οι εν λόγω 

αρμοδιότητες θα πρέπει να ασκούνται 

σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 

αριθ. 182/201110. 

διαγράφεται 

__________________  

10 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, της 16ης Φεβρουαρίου 2011, 

για τη θέσπιση κανόνων και γενικών 

αρχών σχετικά με τους τρόπους ελέγχου 

από τα κράτη μέλη της άσκησης των 
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εκτελεστικών αρμοδιοτήτων από την 

Επιτροπή (ΕΕ L 55 της 28.2.2011, σ. 13). 

Or. it 

 

Τροπολογία  49 

Emilian Pavel, Claudia Țapardel 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 10 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(10) Προκειμένου να εξασφαλισθούν 

ενιαίες προϋποθέσεις για την εφαρμογή 

του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 561/2006 θα 

πρέπει να ανατεθούν στην Επιτροπή 

εκτελεστικές αρμοδιότητες ώστε να 

αποσαφηνιστούν οιεσδήποτε από τις 

διατάξεις του εν λόγω κανονισμού και να 

καθοριστούν κοινές προσεγγίσεις επί της 

εφαρμογής και επιβολής τους. Οι εν λόγω 

αρμοδιότητες θα πρέπει να ασκούνται 

σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 

182/201110. 

(10) Προκειμένου να εξασφαλισθούν 

ενιαίες προϋποθέσεις για την εφαρμογή 

του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 561/2006 θα 

πρέπει να ανατεθούν στην Επιτροπή 

εκτελεστικές αρμοδιότητες ώστε να 

αποσαφηνιστούν οιεσδήποτε από τις 

διατάξεις του εν λόγω κανονισμού και να 

καθοριστούν κοινές προσεγγίσεις επί της 

εφαρμογής και επιβολής τους. Οι εν λόγω 

αρμοδιότητες θα πρέπει να ασκούνται 

σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 

182/201110 από έναν ευρωπαϊκό 

οργανισμό οδικών μεταφορών. 

__________________ __________________ 

10 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, της 16ης Φεβρουαρίου 2011, 

για τη θέσπιση κανόνων και γενικών 

αρχών σχετικά με τους τρόπους ελέγχου 

από τα κράτη μέλη της άσκησης των 

εκτελεστικών αρμοδιοτήτων από την 

Επιτροπή (ΕΕ L 55 της 28.2.2011, σ. 13). 

10 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, της 16ης Φεβρουαρίου 2011, 

για τη θέσπιση κανόνων και γενικών 

αρχών σχετικά με τους τρόπους ελέγχου 

από τα κράτη μέλη της άσκησης των 

εκτελεστικών αρμοδιοτήτων από την 

Επιτροπή (ΕΕ L 55 της 28.2.2011, σ. 13). 

Or. en 

 

Τροπολογία  50 

Anne Sander, Elisabeth Morin-Chartier, Jérôme Lavrilleux, Geoffroy Didier, Franck 

Proust, Renaud Muselier 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 11 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(11) Για να βελτιωθεί η σχέση 

κόστους/αποτελεσματικότητας της 

επιβολής των κοινωνικών κανόνων, οι 

δυνατότητες των σημερινών και των 

μελλοντικών συστημάτων ταχογράφου θα 
πρέπει να αξιοποιηθούν πλήρως. 

Επομένως, οι λειτουργικές δυνατότητες 

του ταχογράφου θα πρέπει να βελτιωθούν 
ώστε να καταστεί δυνατός ο ακριβέστερος 

εντοπισμός, ιδίως κατά την εκτέλεση 

διεθνών μεταφορών. 

(11) Για την απλούστερη και 

αποτελεσματικότερη επιβολή των 

κοινωνικών κανόνων πρέπει να 

εξοπλιστούν μέχρι το 2023 όλα τα 

οχήματα διεθνούς μεταφοράς 

εμπορευμάτων με έξυπνους ταχογράφους, 
ώστε να καταστεί δυνατός ο ακριβέστερος 

εντοπισμός, ιδίως κατά την εκτέλεση 

διεθνών μεταφορών. 

Or. fr 

 

Τροπολογία  51 

Paloma López Bermejo, Rina Ronja Kari, Patrick Le Hyaric, João Pimenta Lopes, 

Tania González Peñas 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 11 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(11) Για να βελτιωθεί η σχέση 

κόστους/αποτελεσματικότητας της 

επιβολής των κοινωνικών κανόνων, οι 

δυνατότητες των σημερινών και των 

μελλοντικών συστημάτων ταχογράφου θα 

πρέπει να αξιοποιηθούν πλήρως. 

Επομένως, οι λειτουργικές δυνατότητες 

του ταχογράφου θα πρέπει να βελτιωθούν 

ώστε να καταστεί δυνατός ο ακριβέστερος 

εντοπισμός, ιδίως κατά την εκτέλεση 

διεθνών μεταφορών. 

(11) Για να βελτιωθεί η σχέση 

κόστους/αποτελεσματικότητας της 

επιβολής των κοινωνικών κανόνων, οι 

δυνατότητες των σημερινών και των 

μελλοντικών συστημάτων ταχογράφου θα 

πρέπει να αξιοποιηθούν πλήρως, 

ξεκινώντας με την εγκατάσταση του 

ψηφιακού ταχογράφου σε ταξινομημένα 

οχήματα πριν από το 2020. Επομένως, οι 

λειτουργικές δυνατότητες του ταχογράφου 

θα πρέπει να βελτιωθούν ώστε να καταστεί 

δυνατός ο ακριβέστερος εντοπισμός, ιδίως 

κατά την εκτέλεση διεθνών μεταφορών. 

Or. en 

 

Τροπολογία  52 

Rosa D'Amato, Daniela Aiuto, Laura Agea, Tiziana Beghin 
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 EL 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 11 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(11) Για να βελτιωθεί η σχέση 

κόστους/αποτελεσματικότητας της 

επιβολής των κοινωνικών κανόνων, οι 

δυνατότητες των σημερινών και των 

μελλοντικών συστημάτων ταχογράφου θα 

πρέπει να αξιοποιηθούν πλήρως. 

Επομένως, οι λειτουργικές δυνατότητες 

του ταχογράφου θα πρέπει να βελτιωθούν 

ώστε να καταστεί δυνατός ο ακριβέστερος 

εντοπισμός, ιδίως κατά την εκτέλεση 

διεθνών μεταφορών. 

(11) Για να βελτιωθεί η σχέση 

κόστους/αποτελεσματικότητας της 

επιβολής των κοινωνικών κανόνων, οι 

δυνατότητες των σημερινών και των 

μελλοντικών συστημάτων ταχογράφου θα 

πρέπει να αξιοποιηθούν πλήρως. 

Επομένως, οι λειτουργικές δυνατότητες 

του ταχογράφου θα πρέπει να βελτιωθούν 

ώστε να καταστεί δυνατός ο ακριβέστερος 

εντοπισμός, ιδίως κατά την εκτέλεση 

διεθνών μεταφορών. Επιπλέον, κρίνεται 

σκόπιμη η δημιουργία δικτυακής πύλης 

GNSS για τις οδικές μεταφορές η οποία 

θα περιλαμβάνει όλες τις πληροφορίες 

που διαβιβάζονται από τους ευφυείς 

ταχογράφους και θα είναι προσβάσιμη σε 

πραγματικό χρόνο από τις αρμόδιες 

ελεγκτικές αρχές είτε επί του δρόμου είτε 

εξ αποστάσεως. 

Or. it 

 

Τροπολογία  53 

Emilian Pavel, Claudia Țapardel 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 11 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (11α) Προκειμένου να βελτιωθούν η 

οδική ασφάλεια και οι συνθήκες εργασίας 

των οδηγών, το πεδίο εφαρμογής του 

κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 561/2006 θα 

πρέπει να περιλαμβάνει τη χρήση 

οχημάτων για τη μεταφορά 

εμπορευμάτων με επιτρεπόμενο βάρος 

κάτω των 3,5 τόνων σε ακτίνα 

μεγαλύτερη των 400 χιλιομέτρων από τη 

βάση της επιχείρησης. 

Or. en 
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Τροπολογία  54 

Georges Bach 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 11 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (11α) Προκειμένου να βελτιωθούν η 

οδική ασφάλεια και οι συνθήκες εργασίας 

των οδηγών, το πεδίο εφαρμογής του 

παρόντος κανονισμού θα πρέπει να 

περιλαμβάνει τη χρήση οχημάτων για τη 

μεταφορά εμπορευμάτων με 

επιτρεπόμενο βάρος μεταξύ 2,4 και 3,5 

τόνων σε ακτίνα μεγαλύτερη των 200 

χιλιομέτρων από τη βάση της 

επιχείρησης. 

Or. en 

 

Τροπολογία  55 

Dominique Martin, Joëlle Mélin 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 11 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (11α) Προκειμένου να βελτιωθούν η 

οδική ασφάλεια και οι συνθήκες εργασίας 

των οδηγών, προτείνεται να 

συμπεριληφθεί στο πεδίο εφαρμογής του 

κανονισμού (ΕΚ) 561/2006 η χρήση 

οχημάτων με επιτρεπόμενο βάρος κάτω 

των 3,5 τόνων για τη μεταφορά 

εμπορευμάτων σε ακτίνα μεγαλύτερη των 

200 χιλιομέτρων από τη βάση της 

επιχείρησης. 

Or. fr 
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 EL 

Τροπολογία  56 

Ole Christensen, Siôn Simon, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Guillaume Balas, Michael 

Detjen, Evelyn Regner, Maria Arena, Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Rory Palmer 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 11 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (11α) Προκειμένου να βελτιωθούν η 

οδική ασφάλεια και οι συνθήκες εργασίας 

των οδηγών, το πεδίο εφαρμογής του 

κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 561/2006 θα 

πρέπει να περιλαμβάνει τη χρήση 

οχημάτων για τη μεταφορά 

εμπορευμάτων με επιτρεπόμενο βάρος 

κάτω των 3,5 τόνων. 

Or. en 

 

Τροπολογία  57 

Claude Rolin 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 11 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (11α) Προκειμένου να βελτιωθούν η 

οδική ασφάλεια και οι συνθήκες εργασίας 

των οδηγών, προτείνεται να 

συμπεριληφθεί στο πεδίο εφαρμογής του 

κανονισμού (ΕΚ) 561/2006 η χρήση 

οχημάτων με επιτρεπόμενο βάρος κάτω 

των 3,5 τόνων. 

Or. fr 

 

Τροπολογία  58 

Paloma López Bermejo, Tania González Peñas, Rina Ronja Kari, Patrick Le Hyaric, 

João Pimenta Lopes 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 11 α (νέα) 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (11α) Καθώς εξαπλώνεται η χρήση νέων 

μοντέλων μεταφοράς εμπορευμάτων, η 

χρήση οχημάτων για τις εργασίες αυτές 

με επιτρεπόμενο βάρος κάτω των 3,5 

τόνων, μπορεί να περιλαμβάνεται στο 

πεδίο εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) 

αριθ. 561/2006 προκειμένου να 

βελτιωθούν οι συνθήκες εργασίας των 

οδηγών και η οδική ασφάλεια. 

Or. en 

 

Τροπολογία  59 

Jérôme Lavrilleux, Elisabeth Morin-Chartier, Anne Sander, Geoffroy Didier, Franck 

Proust, Renaud Muselier 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 11 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (11α) Αποκλείοντας τα οδικά οχήματα 

που εκτελούν διεθνείς μεταφορές και 

έχουν μεικτό βάρος έως και 3,5 τόνων 

καθώς και τους συνδυασμούς οχημάτων 

με μεικτό βάρος έως και 3,5 τόνων, 

προέκυψε αθέμιτος ανταγωνισμός και 

εμφανίστηκαν αποκλίσεις στην εφαρμογή 

του κανονισμού (ΕΚ) 561/2006, με 

αποτέλεσμα ανισορροπίες στις συνθήκες 

εργασίας και κινδύνους για την οδική 

ασφάλεια. Προτείνεται συνεπώς να 

συμπεριληφθεί ο εν λόγω τύπος οχημάτων 

στο πεδίο εφαρμογής του κανονισμού 

(ΕΚ) 561/2006. 

Or. fr 

 

Τροπολογία  60 

Jeroen Lenaers 
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 EL 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 11 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (11α) Η ταχεία ανάπτυξη νέων 

τεχνολογιών και η ψηφιοποίηση της 

οικονομίας της Ένωσης, καθώς και η 

ανάγκη για ίσους όρους ανταγωνισμού 

μεταξύ των επιχειρήσεων στις διεθνείς 

οδικές μεταφορές καθιστούν αναγκαία τη 

συντόμευση της μεταβατικής περιόδου 

για την εγκατάσταση ευφυούς 

ταχογράφου σε ταξινομημένα οχήματα. Ο 

ευφυής ταχογράφος θα συμβάλει στην 

απλούστευση των ελέγχων και, κατά 

συνέπεια, θα διευκολύνει το έργο των 

εθνικών αρχών. 

Or. nl 

 

Τροπολογία  61 

Sofia Ribeiro 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 11 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (11α) Προκειμένου να εξασφαλιστούν 

κατάλληλα πρότυπα υγείας και ασφάλειας 

για τους οδηγούς που δεν μπορούν να 

φτάσουν στον τόπο διαμονής τους για την 

περίοδο εβδομαδιαίας ανάπαυσης, 

απαιτούνται περαιτέρω προσπάθειες 

προκειμένου να εξασφαλιστεί η 

δημιουργία ή η αναβάθμιση ασφαλών 

χώρων στάθμευσης, κατάλληλων 

εγκαταστάσεων υγιεινής και επαρκών 

καταλυμάτων.  

Or. pt 

Τροπολογία  62 

Verónica Lope Fontagné 
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Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 11 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (11α) Οι οδηγοί έρχονται αντιμέτωποι 

με την έλλειψη καταλυμάτων που να 

διασφαλίζουν επαρκείς συνθήκες 

ασφάλειας και ανάπαυσης. Όσο η 

παραπάνω κατάσταση δεν αλλάζει, 

επιτρέπεται στους οδηγούς να 

αναπαύονται στην καμπίνα, αρκεί να 

είναι κατάλληλη για τον σκοπό αυτό. 

Or. es 

 

Τροπολογία  63 

Dominique Martin, Joëlle Mélin 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 11 β (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (11β) Η ταχεία ανάπτυξη νέων 

τεχνολογιών και η ψηφιοποίηση σε 

ολόκληρη την οικονομία της Ένωσης, 

καθώς και η ανάγκη για ίσους όρους 

ανταγωνισμού μεταξύ των επιχειρήσεων 

στις διεθνείς οδικές μεταφορές, 

καθιστούν αναγκαία τη συντόμευση της 

μεταβατικής περιόδου για την 

εγκατάσταση ψηφιακού ταχογράφου σε 

ταξινομημένα οχήματα. Ο ψηφιακός 

ταχογράφος θα συμβάλει στην 

απλούστευση των ελέγχων και, κατά 

συνέπεια, θα διευκολύνει το έργο των 

εθνικών αρχών. 

Or. fr 

 

Τροπολογία  64 

Ole Christensen, Siôn Simon, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Guillaume Balas, Michael 

Detjen, Evelyn Regner, Maria Arena, Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Rory Palmer 

 



 

AM\1144455EL.docx 35/108 PE616.837v01-00 

 EL 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 11 β (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (11β) Η ανάγκη για ίσους όρους 

ανταγωνισμού μεταξύ των εταιρειών στις 

διεθνείς οδικές μεταφορές καθιστά 

αναγκαία τη συντόμευση της 

μεταβατικής περιόδου για την 

εγκατάσταση του ψηφιακού ταχογράφου 

σε ταξινομημένα οχήματα. Ο ψηφιακός 

ταχογράφος θα συμβάλλει στην 

απλοποίηση των ελέγχων και, κατά 

συνέπεια, θα διευκολύνει το έργο των 

εθνικών αρχών. 

Or. en 

 

Τροπολογία  65 

Emilian Pavel, Claudia Țapardel 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 11 β (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (11β) Η εγκατάσταση του ψηφιακού 

ταχογράφου σε ταξινομημένα οχήματα θα 

συμβάλλει στην καλύτερη 

παρακολούθηση της εφαρμογής της 

νομοθεσίας της ΕΕ·στον τομέα των 

οδικών μεταφορών, θα απλοποιήσει τους 

ελέγχους ή ακόμη και θα μειώσει τους 

περιττούς ελέγχους, και θα μειώσει τον 

χρόνο που αναλώνεται για τους ελέγχους. 

Η εγκατάσταση του ψηφιακού 

ταχογράφου σε ταξινομημένα οχήματα 

προβλέπεται να γίνει υποχρεωτική έως τα 

τέλη του 2021. 

Or. en 

 

Τροπολογία  66 

Georges Bach 
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Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 11 β (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (11β) Μια Ευρωπαϊκή Αρχή Εργασίας 

θα μπορούσε να παίξει σημαντικό ρόλο 

στην επιβολή των κανόνων που 

διατυπώνονται στον παρόντα κανονισμό, 

παρέχοντας ιδίως βοήθεια στις εθνικές 

αρχές για τον συντονισμό των ελέγχων, 

την ανταλλαγή πληροφοριών και 

βέλτιστων πρακτικών και την εκπαίδευση 

των επιθεωρητών. 

Or. en 

 

Τροπολογία  67 

Paloma López Bermejo, Tania González Peñas, Rina Ronja Kari, Patrick Le Hyaric, 

João Pimenta Lopes 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 11 β (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (11β) Τα κράτη μέλη μπορούν να 

καταβάλλουν μεγαλύτερες προσπάθειες 

για τη βελτίωση των συνθηκών υγείας και 

ασφάλειας των χώρων στάθμευσης, 

βελτιώνοντας τις επαρκείς εγκαταστάσεις 

υγιεινής και τα καταλύματα. Για να 

διευκολυνθεί η ανάπαυση μακριά από τον 

τόπο διαμονής, θα πρέπει να υπάρχει ένα 

επαρκές δίκτυο χώρων στάθμευσης εντός 

της Ένωσης. 

Or. en 

 

Τροπολογία  68 

Jeroen Lenaers 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 11 β (νέα) 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (11β) Προκειμένου να βελτιωθούν η 

οδική ασφάλεια και οι συνθήκες εργασίας 

των οδηγών, το πεδίο εφαρμογής του 

κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 561/2006 θα 

πρέπει να περιλαμβάνει τη χρήση 

οχημάτων για τη μεταφορά 

εμπορευμάτων με μέγιστο επιτρεπόμενο 

βάρος που δεν θα υπερβαίνει τους 3,5 

τόνους. 

Or. nl 

 

Τροπολογία  69 

Dominique Martin, Joëlle Mélin 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 11 γ (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (11γ) Προκειμένου να εξασφαλιστούν 

κατάλληλα πρότυπα υγείας και ασφάλειας 

για τους οδηγούς που δεν μπορούν να 

φτάσουν στον τόπο διαμονής τους για την 

περίοδο εβδομαδιαίας ανάπαυσης, 

απαιτούνται περαιτέρω προσπάθειες 

προκειμένου να εξασφαλιστεί 

χρηματοδότηση επαρκής για τη 

δημιουργία ή την αναβάθμιση ασφαλών 

χώρων στάθμευσης, κατάλληλων 

εγκαταστάσεων υγιεινής και αξιοπρεπών 

καταλυμάτων. 

Or. fr 

 

Τροπολογία  70 

Jeroen Lenaers 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 11 γ (νέα) 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (11γ) Προκειμένου να εξασφαλιστούν 

κατάλληλα πρότυπα υγείας και ασφάλειας 

για τους οδηγούς που δεν μπορούν να 

φτάσουν στον τόπο διαμονής τους για την 

περίοδο εβδομαδιαίας ανάπαυσης, 

απαιτούνται περαιτέρω προσπάθειες 

προκειμένου να εξασφαλιστεί 

χρηματοδότηση για τη δημιουργία ή την 

αναβάθμιση ασφαλών χώρων 

στάθμευσης, κατάλληλων εγκαταστάσεων 

υγιεινής και επαρκών καταλυμάτων. 

Or. nl 

 

Τροπολογία  71 

Ole Christensen, Siôn Simon, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Guillaume Balas, Michael 

Detjen, Evelyn Regner, Maria Arena, Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Georgi 

Pirinski, Rory Palmer 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 11 γ (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (11γ) Προκειμένου να εξασφαλιστεί η 

αποτελεσματική επιβολή κατά τη 

διεξαγωγή οδικών ελέγχων, οι αρμόδιες 

αρχές θα πρέπει να μπορούν να βλέπουν 

κατά πόσον τηρήθηκαν οι κανόνες που 

αφορούν τις περιόδους οδήγησης και 

ανάπαυσης κατά την ημέρα του ελέγχου 

και τις προηγούμενες 56 ημέρες. 

Or. en 

 

Τροπολογία  72 

Georges Bach 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 11 γ (νέα) 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (11γ) Στο ψήφισμά του σχετικά με την 

εφαρμογή της Λευκής Βίβλου του 2011 

για τις μεταφορές, το Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο εξέτασε το ενδεχόμενο 

σύστασης ενός σύστασης ενός 

Ευρωπαϊκού Οργανισμού Οδικών 

Μεταφορών, ώστε να διασφαλισθεί η 

ορθή εφαρμογή της ενωσιακής 

νομοθεσίας και να προωθηθεί η 

τυποποίηση σε όλα τα κράτη μέλη. 

Or. en 

 

Τροπολογία  73 

Claude Rolin 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο -1 (νέο) 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 561/2006 

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο α 

 

Ισχύον κείμενο Τροπολογία 

 (-1) Στο άρθρο 2 παράγραφος 1, το 

στοιχείο α) αντικαθίσταται από το 

ακόλουθο κείμενο: 

α) εμπορευμάτων, όταν το μέγιστο 

επιτρεπόμενο βάρος των οχημάτων, 

συμπεριλαμβανομένου οποιουδήποτε 

ρυμουλκούμενου ή ημιρυμουλκούμενου, 

υπερβαίνει τους 3,5 τόνους· ή ή 

«α) εμπορευμάτων· ή» 

Or. fr 

 

Τροπολογία  74 

Paloma López Bermejo, Tania González Peñas, Rina Ronja Kari, Patrick Le Hyaric, 

João Pimenta Lopes 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο -1 (νέο) 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 561/2006 

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο α 
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Ισχύον κείμενο Τροπολογία 

 -1) Στο άρθρο 2 παράγραφος 1, το 

στοιχείο α) αντικαθίσταται από το 

ακόλουθο κείμενο: 

α) εμπορευμάτων, όταν το μέγιστο 

επιτρεπόμενο βάρος των οχημάτων, 

συμπεριλαμβανομένου οποιουδήποτε 

ρυμουλκούμενου ή ημιρυμουλκούμενου, 

υπερβαίνει τους 3,5 τόνους· ή 

«α) εμπορευμάτων· ή» 

Or. en 

 

Τροπολογία  75 

Jeroen Lenaers 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο -1 (νέο) 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 561/2006 

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο α 

 

Ισχύον κείμενο Τροπολογία 

 (-1) Στο άρθρο 2 παράγραφος 1, το 

στοιχείο α) αντικαθίσταται από το 

ακόλουθο κείμενο: 

α) εμπορευμάτων, όταν το μέγιστο 

επιτρεπόμενο βάρος των οχημάτων, 

συμπεριλαμβανομένου οποιουδήποτε 

ρυμουλκούμενου ή ημιρυμουλκούμενου, 

υπερβαίνει τους 3,5 τόνους· ή 

«α) εμπορευμάτων· ή» 

Or. nl 

 

Τροπολογία  76 

Ole Christensen, Siôn Simon, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Guillaume Balas, Michael 

Detjen, Evelyn Regner, Maria Arena, Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Rory Palmer 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο -1 (νέο) 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 561/2006 

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο α 
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Ισχύον κείμενο Τροπολογία 

 -1) Στο άρθρο 2 παράγραφος 1, το 

στοιχείο α) αντικαθίσταται από το 

ακόλουθο κείμενο: 

α) εμπορευμάτων, όταν το μέγιστο 

επιτρεπόμενο βάρος των οχημάτων, 

συμπεριλαμβανομένου οποιουδήποτε 

ρυμουλκούμενου ή ημιρυμουλκούμενου, 

υπερβαίνει τους 3,5 τόνους· ή 

«α) εμπορευμάτων· ή» 

Or. en 

 

Τροπολογία  77 

Jérôme Lavrilleux, Elisabeth Morin-Chartier, Anne Sander, Geoffroy Didier, Renaud 

Muselier, Franck Proust 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο -1 (νέο) 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 561/2006 

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο α 

 

Ισχύον κείμενο Τροπολογία 

 (-1) Στο άρθρο 2 παράγραφος 1, το 

στοιχείο α) αντικαθίσταται από το 

ακόλουθο κείμενο: 

α) εμπορευμάτων, όταν το μέγιστο 

επιτρεπόμενο βάρος των οχημάτων, 

συμπεριλαμβανομένου οποιουδήποτε 

ρυμουλκούμενου ή ημιρυμουλκούμενου, 

υπερβαίνει τους 3,5 τόνους· ή ή 

α) εμπορευμάτων από οχήματα· ή 

Or. fr 

Αιτιολόγηση 

Το πεδίο εφαρμογής του παρόντος κανονισμού πρέπει να επεκταθεί για να συμπεριλάβει τα 

ελαφρά εμπορικά οχήματα μεταφοράς εμπορευμάτων (με μεικτό επιτρεπόμενο βάρος έως και 

3,5 τόνων) ώστε να διασφαλίζονται θεμιτός ανταγωνισμός, οδική ασφάλεια και ομαλές 

συνθήκες εργασίας των οδηγών. 
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Τροπολογία  78 

Georges Bach 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο -1 (νέο) 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 561/2006 

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο α 

 

Ισχύον κείμενο Τροπολογία 

 -1) Στο άρθρο 2 παράγραφος 1, το 

στοιχείο α) αντικαθίσταται από το 

ακόλουθο κείμενο: 

α) εμπορευμάτων, όταν το μέγιστο 

επιτρεπόμενο βάρος των οχημάτων, 

συμπεριλαμβανομένου οποιουδήποτε 

ρυμουλκούμενου ή ημιρυμουλκούμενου, 

υπερβαίνει τους 3,5 τόνους· ή 

α) εμπορευμάτων, όταν το μέγιστο 

επιτρεπόμενο βάρος των οχημάτων, 

συμπεριλαμβανομένου οποιουδήποτε 

ρυμουλκούμενου ή ημιρυμουλκούμενου, 

υπερβαίνει τους 2,4 τόνους· ή 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Προκειμένου να βελτιωθούν η οδική ασφάλεια, καθώς και οι συνθήκες εργασίας των οδηγών, 

το πεδίο εφαρμογής του κανονισμού θα πρέπει να διευρυνθεί ώστε να περιλαμβάνει τα ελαφρά 

επαγγελματικά οχήματα, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 στοιχείο β α) (νέο), που 

χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά εμπορευμάτων. 

 

Τροπολογία  79 

Rosa D'Amato, Daniela Aiuto, Laura Agea, Tiziana Beghin 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο -1 (νέο) 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 561/2006 

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο α α (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 -1) Στο άρθρο 2 παράγραφος 1 

προστίθεται το ακόλουθο στοιχείο: 

 «αα) εμπορευμάτων μεταξύ δύο κρατών 

μελών ανεξάρτητα από το βάρος, ή» 

Or. it 
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Τροπολογία  80 

Rosa D'Amato, Daniela Aiuto, Laura Agea, Tiziana Beghin 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 - σημείο 1 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 561/2006 

Άρθρο 3 – στοιχείο η  

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1) Στο άρθρο 3, το ακόλουθο 

στοιχείο η) αντικαθίσταται από το 

ακόλουθο κείμενο: 

διαγράφεται 

«η) οχήματα ή συνδυασμούς 

οχημάτων τα οποία χρησιμοποιούνται για 

τη μη εμπορική μεταφορά 

εμπορευμάτων·» 

 

Or. it 

 

Τροπολογία  81 

Jeroen Lenaers 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 1 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 561/2006 

Άρθρο 3 – στοιχείο η 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

η) οχήματα ή συνδυασμούς οχημάτων 

τα οποία χρησιμοποιούνται για τη μη 

εμπορική μεταφορά εμπορευμάτων· 

η) οχήματα ή συνδυασμούς οχημάτων 

με μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος που δεν 

υπερβαίνει τους 7,5 τόνους, τα οποία 

χρησιμοποιούνται για τη μη εμπορική 

μεταφορά εμπορευμάτων· 

Or. nl 

 

Τροπολογία  82 

Ole Christensen, Siôn Simon, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Michael Detjen, Evelyn 

Regner, Maria Arena, Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Rory Palmer 
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Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 1 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 561/2006 

Άρθρο 3 – στοιχείο η 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

η) οχήματα ή συνδυασμούς οχημάτων 

τα οποία χρησιμοποιούνται για τη μη 

εμπορική μεταφορά εμπορευμάτων· 

η) οχήματα ή συνδυασμούς οχημάτων 

με μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος που δεν 

υπερβαίνει τους 7,5 τόνους, τα οποία 

χρησιμοποιούνται για τη μη εμπορική 

μεταφορά εμπορευμάτων· 

Or. en 

 

Τροπολογία  83 

Dominique Martin, Joëlle Mélin 

 

Πρόταση κανονισμού 

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

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 561/2006 

Άρθρο 3 – σημείο η α (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 1 α. στο άρθρο 3 προστίθεται το 

ακόλουθο στοιχείο: 

 η α) ελαφρά επαγγελματικά οχήματα 

(<3,5 τόνους) που χρησιμοποιούνται για 

τη μεταφορά εμπορευμάτων σε ακτίνα 

200 χιλιομέτρων από τη βάση της 

επιχείρησης·» 

Or. fr 

 

Τροπολογία  84 

Georges Bach 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 1 α (νέο) 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 561/2006 

Άρθρο 3 – στοιχείο η α (νέο) 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 1α) Στο άρθρο 3 παρεμβάλλεται το 

ακόλουθο στοιχείο: 

 «η α)  ελαφρά επαγγελματικά οχήματα 

με μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος μεταξύ 

2,4 και 3,5 τόνων, τα οποία 

χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά 

εμπορευμάτων σε ακτίνα 200 χιλιομέτρων 

από τη βάση της επιχείρησης»· 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Η χρήση ελαφρών επαγγελματικών οχημάτων με μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος μεταξύ 2,4 και 

3,5 τόνων θα πρέπει να εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος κανονισμού μόνο αν τα εν 

λόγω οχήματα χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά εμπορευμάτων σε ακτίνα μεγαλύτερη των 200 

χιλιομέτρων από τη βάση της επιχείρησης. Η παρέκκλιση αυτή είναι απαραίτητη έτσι ώστε οι 

εταιρείες, ιδίως οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, να μπορούν να εξακολουθούν να χρησιμοποιούν 

ελαφρά επαγγελματικά οχήματα χωρίς ταχογράφο για τοπικές και περιφερειακές μεταφορές. 

 

Τροπολογία  85 

Jeroen Lenaers 

 

Πρόταση κανονισμού 

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

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 561/2006 

Άρθρο 3 – στοιχείο η α (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (1α) Στο άρθρο 3 προστίθεται το 

ακόλουθο στοιχείο: 

 «η α) ελαφρά επαγγελματικά οχήματα 

(<3,5 τόνων) τα οποία χρησιμοποιούνται 

για τη μεταφορά εμπορευμάτων»· 

Or. nl 

 

Τροπολογία  86 

Emilian Pavel, Claudia Țapardel 
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Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 1 α (νέο) 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 561/2006 

Άρθρο 3 – στοιχείο η α (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 1α) Στο άρθρο 3 παρεμβάλλεται το 

ακόλουθο στοιχείο: 

 «η α) ελαφρά επαγγελματικά οχήματα 

(<3,5 τόνους) που χρησιμοποιούνται για 

τη μεταφορά εμπορευμάτων σε ακτίνα 

400 χιλιομέτρων από τη βάση της 

επιχείρησης»· 

Or. en 

 

Τροπολογία  87 

Georges Bach 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 1 α (νέο) 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 561/2006 

Άρθρο 4 – στοιχείο β α (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 1α) Στο άρθρο 4 προστίθεται το στοιχείο 

β α): 

 β α) «ελαφρύ επαγγελματικό όχημα»: 

ένα όχημα με μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος 

έμφορτου οχήματος μεταξύ 2,4 και 3,5 

τόνων που χρησιμοποιείται για τη 

μεταφορά εμπορευμάτων· 

Or. en 

 

Τροπολογία  88 

Dominique Martin, Joëlle Mélin 

 

Πρόταση κανονισμού 

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

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 561/2006 

Άρθρο 4 – σημείο η – περίπτωση 2 
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Ισχύον κείμενο Τροπολογία 

 (1α) Στο άρθρο 4 στοιχείο η), η 

δεύτερη περίπτωση αντικαθίσταται από 

το ακόλουθο κείμενο: 

– «κανονική περίοδος εβδομαδιαίας 

ανάπαυσης»: κάθε περίοδος ανάπαυσης, 

διάρκειας τουλάχιστον 45 ωρών, 

–  «κανονική περίοδος εβδομαδιαίας 

ανάπαυσης»: κάθε περίοδος ανάπαυσης, 

διάρκειας τουλάχιστον 45 ωρών, ωστόσο 

δεν επιτρέπεται κανονική περίοδος 

εβδομαδιαίας ανάπαυσης στην καμπίνα. 

Or. fr 

 

Τροπολογία  89 

Martina Dlabajová, António Marinho e Pinto, Enrique Calvet Chambon 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 2 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 561/2006 

Άρθρο 4 – στοιχείο ιη 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

ιη) «μη εμπορική μεταφορά»: κάθε 

οδική μεταφορά, εκτός των μεταφορών για 

λογαριασμό τρίτου ή για ίδιο λογαριασμό, 

για την εκτέλεση της οποίας δεν 

εισπράττεται αμοιβή και η οποία δεν 

παράγει εισόδημα. 

ιη) «μη εμπορική μεταφορά»: κάθε 

οδική μεταφορά επιβατών ή 

εμπορευμάτων, εκτός των μεταφορών για 

λογαριασμό τρίτου ή για ίδιο λογαριασμό, 

για την εκτέλεση της οποίας δεν 

εισπράττεται άμεση ή έμμεση αμοιβή και 

η οποία δεν παράγει άμεσο ή έμμεσο 

εισόδημα. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Ο ορισμός διευκρινίζεται περαιτέρω, λαμβάνοντας υπόψη νέα επιχειρηματικά μοντέλα. 

 

Τροπολογία  90 

Ivo Belet, Claude Rolin, Tom Vandenkendelaere 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 2 α (νέο) 
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Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 561/2006 

Άρθρο 4 – σημείο ιη α (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 2α) Στο άρθρο 4, προστίθεται το 

ακόλουθο στοιχείο: 

 «ιη α) «τόπος διαμονής»: η δηλωθείσα 

κατοικία του οδηγού σε κράτος μέλος.» 

Or. en 

 

Τροπολογία  91 

Ole Christensen, Siôn Simon, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Guillaume Balas, Michael 

Detjen, Evelyn Regner, Maria Arena, Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Rory Palmer 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 2 α (νέο) 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 561/2006 

Άρθρο 4 – σημείο ιη α (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 2α) Στο άρθρο 4, προστίθεται το 

ακόλουθο στοιχείο: 

 «ιη α) «τόπος διαμονής»: ο τόπος 

κατοικίας του οδηγού σε κράτος μέλος.» 

Or. en 

 

Τροπολογία  92 

Paloma López Bermejo, Tania González Peñas, Rina Ronja Kari, Patrick Le Hyaric, 

João Pimenta Lopes 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 2 α (νέο) 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 561/2006 

Άρθρο 4 – σημείο ιη α (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 2α) Στο άρθρο 4, προστίθεται το 

ακόλουθο στοιχείο: 
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 «ιη α) «τόπος διαμονής»: ο τόπος όπου 

βρίσκεται η κατοικία του οδηγού.» 

Or. en 

 

Τροπολογία  93 

Jeroen Lenaers 

 

Πρόταση κανονισμού 

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

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 561/2006 

Άρθρο 4 – στοιχείο ιη α (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 2α) Στο άρθρο 4, προστίθεται το 

ακόλουθο στοιχείο: 

 «ιη α) «τόπος διαμονής»: ο τόπος 

κατοικίας του οδηγού.» 

Or. nl 

 

Τροπολογία  94 

Dominique Martin, Joëlle Mélin 

 

Πρόταση κανονισμού 

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

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 561/2006 

Άρθρο 4 – σημείο ιη α (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 2α Στο άρθρο 4 προστίθεται το 

ακόλουθο στοιχείο ιη α): 

 ιη α) «τόπος κατοικίας»: ο συνήθης 

τόπος κατοικίας του οδηγού. 

Or. fr 

 

Τροπολογία  95 

Martina Dlabajová, António Marinho e Pinto, Enrique Calvet Chambon 
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Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 2 α (νέο) 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 561/2006 

Άρθρο 6 – παράγραφος 3 

 

Ισχύον κείμενο Τροπολογία 

 2α) Στο άρθρο 6, η παράγραφος 3 

αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: 

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 

τεσσάρων διαδοχικών εβδομάδων, δεν 

υπερβαίνει τις 180 ώρες· 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Σύμφωνα με την πρόταση για μετάβαση σε μια περίοδο αναφοράς 4 εβδομάδων, προτείνεται να 

εισαχθεί έναν περιορισμός του συνολικού σωρευμένου χρόνου οδήγησης στις 180 ώρες για 

οποιεσδήποτε τέσσερις διαδοχικές εβδομάδες. 

 

Τροπολογία  96 

Kosma Złotowski, Czesław Hoc, Zdzisław Krasnodębski, Richard Sulík 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 2 α (νέο) 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 561/2006 

Άρθρο 6 – παράγραφος 3 

 

Ισχύον κείμενο Τροπολογία 

 2α) Στο άρθρο 6, η παράγραφος 3 

αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: 

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 

τεσσάρων διαδοχικών εβδομάδων, δεν 

υπερβαίνει τις 180 ώρες.» 

Or. en 

 

Τροπολογία  97 

Ádám Kósa, Andor Deli, Csaba Sógor 
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Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 2 α (νέο) 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 561/2006 

Άρθρο 6 – παράγραφος 3 

 

Ισχύον κείμενο Τροπολογία 

 2α) Στο άρθρο 6, η παράγραφος 3 

αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: 

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 

τεσσάρων διαδοχικών εβδομάδων, δεν 

υπερβαίνει τις 180 ώρες. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Η προτεινόμενη τροποποίηση για τον χρόνο εβδομαδιαίας ανάπαυσης χωρίς επανεξέταση των 

κανόνων για τον χρόνο οδήγησης δεν μπορεί να παρέχει την απαραίτητη ευελιξία, δεν επιτρέπει 

τη χρήση πιο ευέλικτων κανόνων στην πράξη. 

 

Τροπολογία  98 

Danuta Jazłowiecka, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Marek Plura, Krzysztof Hetman 

 

Πρόταση κανονισμού 

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

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 561/2006 

Άρθρο 6 – παράγραφος 3 

 

Ισχύον κείμενο Τροπολογία 

 2a στο άρθρο 6, η παράγραφος 3 

αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: 

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 

τεσσάρων διαδοχικών εβδομάδων, δεν 

υπερβαίνει τις 180 ώρες.» 

Or. pl 

Αιτιολόγηση 

Προτείνεται να θεσπιστεί περίοδος αναφοράς 4 εβδομάδων - αυτή η περίοδος καταγράφεται 

στον ταχογράφο. Θα επιτρέψει αυτό τη συνέχιση της εργασίας, την αποτελεσματικότερη 
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εκτέλεση των εργασιακών καθηκόντων και έναν πιο ευέλικτο τρόπο τακτικής ανάπαυσης. 

 

Τροπολογία  99 

Martina Dlabajová, António Marinho e Pinto, Enrique Calvet Chambon 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 3 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 561/2006 

Άρθρο 6 – παράγραφος 5 – πρώτη πρόταση 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Ο οδηγός καταγράφει ως «άλλη εργασία» 

οποιονδήποτε χρόνο που περιγράφεται στο 

άρθρο 4 στοιχείο ε) καθώς και 

οποιονδήποτε χρόνο αναλώνεται για την 

οδήγηση ενός οχήματος που 

χρησιμοποιείται για επαγγελματικές 

δραστηριότητες εκτός του πεδίου 

εφαρμογής του παρόντος κανονισμού, και 

καταγράφει οποιεσδήποτε περιόδους 

«διαθεσιμότητας», κατά τα οριζόμενα στο 

άρθρο 3 στοιχείο β) της οδηγίας 

2002/15/ΕΚ, σύμφωνα με το άρθρο 34 

παράγραφος 5 στοιχείο β) σημείο iii) του 

κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 165/2014. Η 

καταγραφή αυτή γίνεται χειρογράφως σε 

φύλλο καταγραφής, σε εκτυπωμένο 

αντίγραφο ή με το χέρι μέσω της συσκευής 

ελέγχου. 

Προτού ξεκινήσει να οδηγεί όχημα που 

χρησιμοποιείται για τις εμπορικές 

δραστηριότητες που εμπίπτουν στο πεδίο 

εφαρμογής του παρόντος κανονισμού, ο 

οδηγός καταγράφει ως «άλλη εργασία» 

οποιονδήποτε χρόνο που περιγράφεται στο 

άρθρο 4 στοιχείο ε) καθώς και 

οποιονδήποτε χρόνο αναλώνεται για την 

οδήγηση ενός οχήματος που 

χρησιμοποιείται για επαγγελματικές 

δραστηριότητες εκτός του πεδίου 

εφαρμογής του παρόντος κανονισμού, και 

καταγράφει οποιεσδήποτε περιόδους 

«διαθεσιμότητας», κατά τα οριζόμενα στο 

άρθρο 3 στοιχείο β) της οδηγίας 

2002/15/ΕΚ, σύμφωνα με το άρθρο 34 

παράγραφος 5 στοιχείο β) σημείο iii) του 

κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 165/2014, μετά την 

τελευταία περίοδο εβδομαδιαίας 

ανάπαυσης. Η καταγραφή αυτή γίνεται 

χειρογράφως σε φύλλο καταγραφής, σε 

εκτυπωμένο αντίγραφο ή με το χέρι μέσω 

της συσκευής ελέγχου. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Η πρόταση αυτή εισάγει μια πρακτική λύση, σύμφωνα με την οποία οδηγός πρέπει να 

καταγράφει πλήρως τις δραστηριότητές του όταν ξεκινά να οδηγεί οχήματα που εμπίπτουν στο 

πεδίο εφαρμογής, και η οποία θα βοηθήσει τον οδηγό να τηρεί αυτήν την απαίτηση. Προτείνεται 

επίσης να τροποποιηθεί η πρόταση της Επιτροπής και να ζητείται από τους οδηγούς να 

καταγράφουν άλλες εργασίες και τη διαθεσιμότητα μόνο μετά την τελευταία περίοδο 

εβδομαδιαίας ανάπαυσης. 
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Τροπολογία  100 

Martina Dlabajová, António Marinho e Pinto, Enrique Calvet Chambon 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 4 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 561/2006 

Άρθρο 7 – παράγραφος 3 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

«Σε περίπτωση πολλαπλής επάνδρωσης 

οχήματος, ο οδηγός μπορεί να αποφασίσει 

να κάνει διάλειμμα 45 λεπτών σε όχημα 

που οδηγεί άλλος οδηγός υπό τον όρο ότι 

ο οδηγός που κάνει το διάλειμμα δεν 

παρέχει βοήθεια στον οδηγό που οδηγεί 

το όχημα.» 

«Σε περίπτωση πολλαπλής επάνδρωσης 

οχήματος, ως διάλειμμα θεωρείται ένα 

χρονικό διάστημα 45 λεπτών κατά την 

περίοδο παρουσίας του οδηγού σε 

μετακινούμενο όχημα που οδηγεί ο άλλος 

οδηγός.» 

Or. en 

 

Τροπολογία  101 

Georges Bach 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 4 α (νέο) 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 561/2006 

Άρθρο 7 – παράγραφος 3 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 4α) Στο άρθρο 7 προστίθεται η 

ακόλουθη παράγραφος: 

 «Για την οδική μεταφορά επιβατών, ο 

οδηγός μπορεί να επιλέξει να κάνει 

διάλειμμα τουλάχιστον 30 λεπτών, που 

ακολουθείται από διάλειμμα τουλάχιστον 

15 λεπτών, και κάθε διάλειμμα να 

κατανέμεται στη διάρκεια της περιόδου 

οδήγησης κατά τρόπον ώστε να γίνονται 

σεβαστές οι διατάξεις του πρώτου 

εδαφίου.» 

Or. en 
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Αιτιολόγηση 

Οι οδηγοί που μεταφέρουν επιβάτες θα πρέπει να έχουν μεγαλύτερη ευελιξία να κάνουν 

διαλείμματα προσαρμόζοντάς τα στις ανάγκες των επιβατών χωρίς να υπερβαίνουν τον χρόνο 

οδήγησης ή να μειώνουν τον χρόνο ανάπαυσης και τα διαλείμματα. 

 

Τροπολογία  102 

Martina Dlabajová, António Marinho e Pinto, Enrique Calvet Chambon 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 5 – στοιχείο -α (νέο) 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 561/2006 

Άρθρο 8 – παράγραφος 5 

 

Ισχύον κείμενο Τροπολογία 

 -α) η παράγραφος 5 αντικαθίσταται 

από το ακόλουθο κείμενο: 

5.  Κατά παρέκκλιση της παραγράφου 

2, σε περίπτωση πολλαπλής επάνδρωσης 

οχήματος, ο οδηγός πρέπει, εντός 30 

ωρών από το τέλος μιας περιόδου 
ημερήσιας ή εβδομαδιαίας ανάπαυσής 

του, να έχει λάβει νέα περίοδο ημερήσιας 

ανάπαυσης διάρκειας τουλάχιστον 9 

ωρών. 

5. «Κατά παρέκκλιση της 

παραγράφου 2, ο οδηγός που αναλαμβάνει 

τη μεταφορά επιβατών σε έκτακτη 

γραμμή, όπως ορίζεται στον κανονισμό 

(ΕΚ) αριθ. 1073/2009 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 

21ης Οκτωβρίου 2009, για τη θέσπιση 

κοινών κανόνων πρόσβασης στη διεθνή 

αγορά μεταφορών με πούλμαν και 

λεωφορεία, μπορεί να αναβάλλει, κατά το 

μέγιστο δύο φορές την εβδομάδα, την 

ημερήσια ανάπαυση κατά μία ώρα, υπό 

την προϋπόθεση ότι η περίοδος 
ημερήσιας ανάπαυσης που λαμβάνεται 

μετά την εφαρμογή της παρέκκλισης είναι 
διάρκειας τουλάχιστον 9 ωρών.» 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Η πρόταση αποσκοπεί να αυξήσει, δύο φορές την εβδομάδα, τον χρόνο εκτέλεσης καθηκόντων 

στις 16 ώρες, χωρίς υπέρβαση του κανονιστικού χρόνου οδήγησης, ώστε να μπορέσουν οι 

οδηγοί να ανταποκριθούν καλύτερα στις ειδικές απαιτήσεις στον τομέα του τουρισμού. 

 



 

AM\1144455EL.docx 55/108 PE616.837v01-00 

 EL 

Τροπολογία  103 

Claude Rolin 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 5 – στοιχείο α 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 561/2006 

Άρθρο 8 – παράγραφος 6 – εδάφιο 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

α) στην παράγραφο 6, το πρώτο 

εδάφιο αντικαθίσταται από το ακόλουθο 

κείμενο: 

διαγράφεται 

«6. Κατά τη διάρκεια τεσσάρων 

διαδοχικών εβδομάδων, ο οδηγός πρέπει 

να λαμβάνει τουλάχιστον: 

 

α) τέσσερις κανονικές περιόδους 

εβδομαδιαίας ανάπαυσης, ή 

 

β) δύο κανονικές περιόδους 

εβδομαδιαίας ανάπαυσης διάρκειας 

τουλάχιστον 45 ωρών και δύο μειωμένες 

περιόδους εβδομαδιαίας ανάπαυσης 

τουλάχιστον εικοσιτετραώρου διάρκειας. 

 

Για τους σκοπούς του στοιχείου β) οι 

μειωμένες περίοδοι εβδομαδιαίας 

ανάπαυσης πρέπει να αντισταθμίζονται 

με ισοδύναμη περίοδο ανάπαυσης που 

λαμβάνεται συνολικά πριν από το τέλος 

της τρίτης εβδομάδας που έπεται της εν 

λόγω εβδομάδας.» 

 

Or. fr 

 

Τροπολογία  104 

Anne Sander, Elisabeth Morin-Chartier, Jérôme Lavrilleux, Geoffroy Didier, Franck 

Proust, Renaud Muselier 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 5 – στοιχείο α 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 561/2006 

Άρθρο 8 – παράγραφος 6 – εδάφιο 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

α) στην παράγραφο 6, το πρώτο διαγράφεται 
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εδάφιο αντικαθίσταται από το ακόλουθο 

κείμενο: 

«6. Κατά τη διάρκεια τεσσάρων 

διαδοχικών εβδομάδων, ο οδηγός πρέπει 

να λαμβάνει τουλάχιστον: 

 

α) τέσσερις κανονικές περιόδους 

εβδομαδιαίας ανάπαυσης, ή 

 

β) δύο κανονικές περιόδους 

εβδομαδιαίας ανάπαυσης διάρκειας 

τουλάχιστον 45 ωρών και δύο μειωμένες 

περιόδους εβδομαδιαίας ανάπαυσης 

τουλάχιστον εικοσιτετραώρου διάρκειας. 

 

Για τους σκοπούς του στοιχείου β) οι 

μειωμένες περίοδοι εβδομαδιαίας 

ανάπαυσης πρέπει να αντισταθμίζονται 

με ισοδύναμη περίοδο ανάπαυσης που 

λαμβάνεται συνολικά πριν από το τέλος 

της τρίτης εβδομάδας που έπεται της εν 

λόγω εβδομάδας.» 

 

Or. fr 

Αιτιολόγηση 

Οι ισχύοντες κανόνες για τον χρόνο οδήγησης και τις περιόδους ανάπαυσης έχουν στόχο τη 

διασφάλιση, ταυτόχρονα, της ελκυστικότητας του τομέα των μεταφορών και του υψηλού 

επιπέδου προστασίας των οδικών μεταφορέων. 

 

Τροπολογία  105 

Rosa D'Amato, Daniela Aiuto, Laura Agea, Tiziana Beghin 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 5 – στοιχείο α 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 561/2006 

Άρθρο 8 – παράγραφος 6 – εδάφιο 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

α) στην παράγραφο 6, το πρώτο 

εδάφιο αντικαθίσταται από το ακόλουθο 

κείμενο: 

διαγράφεται 

«6. Κατά τη διάρκεια τεσσάρων 

διαδοχικών εβδομάδων, ο οδηγός πρέπει 

να λαμβάνει τουλάχιστον: 
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α) τέσσερις κανονικές περιόδους 

εβδομαδιαίας ανάπαυσης, ή 

 

β) δύο κανονικές περιόδους 

εβδομαδιαίας ανάπαυσης διάρκειας 

τουλάχιστον 45 ωρών και δύο μειωμένες 

περιόδους εβδομαδιαίας ανάπαυσης 

τουλάχιστον εικοσιτετραώρου διάρκειας. 

 

Για τους σκοπούς του στοιχείου β) οι 

μειωμένες περίοδοι εβδομαδιαίας 

ανάπαυσης πρέπει να αντισταθμίζονται 

με ισοδύναμη περίοδο ανάπαυσης που 

λαμβάνεται συνολικά πριν από το τέλος 

της τρίτης εβδομάδας που έπεται της εν 

λόγω εβδομάδας.» 

 

Or. it 

 

Τροπολογία  106 

Jeroen Lenaers 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 5 – στοιχείο α 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 561/2006 

Άρθρο 8 – παράγραφος 6 – εδάφιο 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

α) στην παράγραφο 6, το πρώτο 

εδάφιο αντικαθίσταται από το ακόλουθο 

κείμενο: 

διαγράφεται 

6. Κατά τη διάρκεια τεσσάρων 

διαδοχικών εβδομάδων, ο οδηγός πρέπει 

να λαμβάνει τουλάχιστον: 

 

α) τέσσερις κανονικές περιόδους 

εβδομαδιαίας ανάπαυσης, ή 

 

β) δύο κανονικές περιόδους 

εβδομαδιαίας ανάπαυσης διάρκειας 

τουλάχιστον 45 ωρών και δύο μειωμένες 

περιόδους εβδομαδιαίας ανάπαυσης 

τουλάχιστον εικοσιτετραώρου διάρκειας. 

 

Για τους σκοπούς του στοιχείου β) οι 

μειωμένες περίοδοι εβδομαδιαίας 

ανάπαυσης πρέπει να αντισταθμίζονται 

με ισοδύναμη περίοδο ανάπαυσης που 
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λαμβάνεται συνολικά πριν από το τέλος 

της τρίτης εβδομάδας που έπεται της εν 

λόγω εβδομάδας.» 

Or. nl 

 

Τροπολογία  107 

Ole Christensen, Siôn Simon, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Guillaume Balas, Michael 

Detjen, Evelyn Regner, Maria Arena, Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Rory Palmer 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 5 – στοιχείο α 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 561/2006 

Άρθρο 8 – σημείο 6 – εδάφιο 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

α) στην παράγραφο 6, το πρώτο 

εδάφιο αντικαθίσταται από το ακόλουθο 

κείμενο: 

διαγράφεται 

«6. Κατά τη διάρκεια τεσσάρων 

διαδοχικών εβδομάδων, ο οδηγός πρέπει 

να λαμβάνει τουλάχιστον: 

 

α) τέσσερις κανονικές περιόδους 

εβδομαδιαίας ανάπαυσης, ή 

 

β) δύο κανονικές περιόδους 

εβδομαδιαίας ανάπαυσης διάρκειας 

τουλάχιστον 45 ωρών και δύο μειωμένες 

περιόδους εβδομαδιαίας ανάπαυσης 

τουλάχιστον εικοσιτετραώρου διάρκειας. 

 

Για τους σκοπούς του στοιχείου β) οι 

μειωμένες περίοδοι εβδομαδιαίας 

ανάπαυσης πρέπει να αντισταθμίζονται 

με ισοδύναμη περίοδο ανάπαυσης που 

λαμβάνεται συνολικά πριν από το τέλος 

της τρίτης εβδομάδας που έπεται της εν 

λόγω εβδομάδας.» 

 

Or. en 

 

Τροπολογία  108 

Paloma López Bermejo, Tania González Peñas, Rina Ronja Kari, Patrick Le Hyaric, 

João Pimenta Lopes 
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Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 5 – στοιχείο α 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 561/2006 

Άρθρο 8 – σημείο 6 – εδάφιο 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

α) στην παράγραφο 6, το πρώτο 

εδάφιο αντικαθίσταται από το ακόλουθο 

κείμενο: 

διαγράφεται 

«6. Κατά τη διάρκεια τεσσάρων 

διαδοχικών εβδομάδων, ο οδηγός πρέπει 

να λαμβάνει τουλάχιστον: 

 

α) τέσσερις κανονικές περιόδους 

εβδομαδιαίας ανάπαυσης, ή 

 

β) δύο κανονικές περιόδους 

εβδομαδιαίας ανάπαυσης διάρκειας 

τουλάχιστον 45 ωρών και δύο μειωμένες 

περιόδους εβδομαδιαίας ανάπαυσης 

τουλάχιστον εικοσιτετραώρου διάρκειας. 

 

Για τους σκοπούς του στοιχείου β) οι 

μειωμένες περίοδοι εβδομαδιαίας 

ανάπαυσης πρέπει να αντισταθμίζονται 

με ισοδύναμη περίοδο ανάπαυσης που 

λαμβάνεται συνολικά πριν από το τέλος 

της τρίτης εβδομάδας που έπεται της εν 

λόγω εβδομάδας.» 

 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Οι προτεινόμενοι νέοι κανόνες για επέκταση της περιόδου αναφοράς για τον υπολογισμό του 

χρόνου οδήγησης και ανάπαυσης από 2 σε 4 εβδομάδες θα επηρεάσει αρνητικά τους οδηγούς. 

Κάτι τέτοιο μπορεί πρακτικά να οδηγήσει στη συγκέντρωση του χρόνου οδήγησης τις πρώτες 3 

εβδομάδες του μήνα, αφήνοντας την εβδομαδιαία ανάπαυση για το τέλος του μήνα. Αυτό θα 

επηρεάσει αρνητικά την ισορροπία επαγγελματικής και προσωπικής ζωής των οδηγών και τα 

επίπεδα κόπωσης των οδηγών, καθώς και την οδική ασφάλεια. 

 

Τροπολογία  109 

Dominique Martin, Joëlle Mélin 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 5 – στοιχείο α 
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Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 561/2006 

Άρθρο 8 – παράγραφος 6 – εδάφιο 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

α) στην παράγραφο 6, το πρώτο 

εδάφιο αντικαθίσταται από το ακόλουθο 

κείμενο: 

διαγράφεται 

«6. Κατά τη διάρκεια τεσσάρων 

διαδοχικών εβδομάδων, ο οδηγός πρέπει 

να λαμβάνει τουλάχιστον: 

 

α) τέσσερις κανονικές περιόδους 

εβδομαδιαίας ανάπαυσης, ή 

 

β) δύο κανονικές περιόδους 

εβδομαδιαίας ανάπαυσης διάρκειας 

τουλάχιστον 45 ωρών και δύο μειωμένες 

περιόδους εβδομαδιαίας ανάπαυσης 

τουλάχιστον εικοσιτετραώρου διάρκειας. 

 

Για τους σκοπούς του στοιχείου β) οι 

μειωμένες περίοδοι εβδομαδιαίας 

ανάπαυσης πρέπει να αντισταθμίζονται 

με ισοδύναμη περίοδο ανάπαυσης που 

λαμβάνεται συνολικά πριν από το τέλος 

της τρίτης εβδομάδας που έπεται της εν 

λόγω εβδομάδας.» 

 

Or. fr 

 

Τροπολογία  110 

Kosma Złotowski, Czesław Hoc, Zdzisław Krasnodębski, Richard Sulík 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 5 – στοιχείο α 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 561/2006 

Άρθρο 8 – παράγραφος 6 – εδάφιο 1 – στοιχείο α 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

α) τέσσερις κανονικές περιόδους 

εβδομαδιαίας ανάπαυσης, ή 

α) τέσσερις κανονικές περιόδους 

εβδομαδιαίας ανάπαυσης, 

Or. en 
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Τροπολογία  111 

Danuta Jazłowiecka, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Marek Plura, Krzysztof Hetman 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 5 – στοιχείο α 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 561/2006 

Άρθρο 8 – παράγραφος 6 – εδάφιο 1 – στοιχείο β 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

β) δύο κανονικές περιόδους 

εβδομαδιαίας ανάπαυσης διάρκειας 

τουλάχιστον 45 ωρών και δύο μειωμένες 

περιόδους εβδομαδιαίας ανάπαυσης 

τουλάχιστον εικοσιτετραώρου διάρκειας. 

β) δύο κανονικές περιόδους 

εβδομαδιαίας ανάπαυσης διάρκειας 

τουλάχιστον 45 ωρών και δύο μειωμένες 

περιόδους εβδομαδιαίας ανάπαυσης 

τουλάχιστον εικοσιτετραώρου διάρκειας, 

ή, 

Or. pl 

 

Τροπολογία  112 

Ádám Kósa, Andor Deli, Csaba Sógor 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 5 – στοιχείο α 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 561/2006 

Άρθρο 8 – παράγραφος 6 – εδάφιο 1 – στοιχείο β 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

β) δύο κανονικές περιόδους 

εβδομαδιαίας ανάπαυσης διάρκειας 

τουλάχιστον 45 ωρών και δύο μειωμένες 

περιόδους εβδομαδιαίας ανάπαυσης 

τουλάχιστον εικοσιτετραώρου διάρκειας. 

β) δύο κανονικές περιόδους 

εβδομαδιαίας ανάπαυσης διάρκειας 

τουλάχιστον 45 ωρών και δύο μειωμένες 

περιόδους εβδομαδιαίας ανάπαυσης 

τουλάχιστον εικοσιτετραώρου διάρκειας, ή 

Or. en 

 

Τροπολογία  113 

Kosma Złotowski, Czesław Hoc, Zdzisław Krasnodębski, Richard Sulík 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 5 – στοιχείο α 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 561/2006 

Άρθρο 8 – παράγραφος 6 – εδάφιο 1 – στοιχείο β 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

β) δύο κανονικές περιόδους 

εβδομαδιαίας ανάπαυσης διάρκειας 

τουλάχιστον 45 ωρών και δύο μειωμένες 

περιόδους εβδομαδιαίας ανάπαυσης 

τουλάχιστον εικοσιτετραώρου διάρκειας. 

β) δύο κανονικές περιόδους 

εβδομαδιαίας ανάπαυσης διάρκειας 

τουλάχιστον 45 ωρών και δύο μειωμένες 

περιόδους εβδομαδιαίας ανάπαυσης 

τουλάχιστον εικοσιτετραώρου διάρκειας, ή 

Or. en 

 

Τροπολογία  114 

Emilian Pavel, Claudia Țapardel 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 5 – στοιχείο α 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 561/2006 

Άρθρο 8 – παράγραφος 6 – εδάφιο 1 – στοιχείο β 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

β) δύο κανονικές περιόδους 

εβδομαδιαίας ανάπαυσης διάρκειας 

τουλάχιστον 45 ωρών και δύο μειωμένες 

περιόδους εβδομαδιαίας ανάπαυσης 

τουλάχιστον εικοσιτετραώρου διάρκειας. 

β) μια κανονική περίοδος 

εβδομαδιαίας ανάπαυσης διάρκειας 

τουλάχιστον 45 ωρών και τρεις μειωμένες 

περιόδους εβδομαδιαίας ανάπαυσης 

τουλάχιστον εικοσιτετραώρου διάρκειας. 

Or. en 

 

Τροπολογία  115 

Martina Dlabajová, António Marinho e Pinto, Enrique Calvet Chambon 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 5 – στοιχείο α 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 561/2006 

Άρθρο 8 – παράγραφος 6 – εδάφιο 1 – στοιχείο β α (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 β α) μία κανονική περίοδο 

εβδομαδιαίας ανάπαυσης διάρκειας 

τουλάχιστον 45 ωρών και τρεις μειωμένες 

περιόδους ανάπαυσης τουλάχιστον 

εικοσιτετραώρου διάρκειας. 
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 Σε περίπτωση λήψης μειωμένης περιόδου 

εβδομαδιαίας ανάπαυσης, ο οδηγός 

πρέπει να λαμβάνει τη διαφορά μεταξύ 

της ληφθείσας περιόδου ανάπαυσης και 

των 45 ωρών, συνολικά, μέχρι το τέλος 

της τέταρτης εβδομάδας που έπεται της 

εβδομάδας κατά την οποία έληξε η 

μειωμένη περίοδος ανάπαυσης. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Σκοπός της πρότασης είναι η βελτίωση της εκτελεστότητας και η παροχή πρόσθετων επιλογών 

ώστε οι μεταφορείς να προγραμματίζουν καλύτερα τις μεταφορές και οι οδηγοί να κάνουν πιο 

ευέλικτη χρήση των αντισταθμίσεων για καλύτερη ισορροπία επαγγελματικής και προσωπικής 

ζωής. 

 

Τροπολογία  116 

Danuta Jazłowiecka, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Marek Plura, Krzysztof Hetman 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 5 – στοιχείο α 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 561/2006 

Άρθρο 8 – παράγραφος 6 – εδάφιο 1 – στοιχείο β α (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 β α) μία κανονική περίοδος 

εβδομαδιαίας ανάπαυσης διάρκειας 

τουλάχιστον 45 ωρών και τρεις μειωμένες 

περιόδους εβδομαδιαίας ανάπαυσης 

τουλάχιστον εικοσιτετραώρου διάρκειας. 

Or. pl 

Αιτιολόγηση 

Προτείνεται να θεσπιστεί περίοδος αναφοράς 4 εβδομάδων - αυτή η περίοδος καταγράφεται 

στον ταχογράφο. Θα επιτρέψει αυτό τη συνέχιση της εργασίας, την αποτελεσματικότερη 

εκτέλεση των εργασιακών καθηκόντων και έναν πιο ευέλικτο τρόπο τακτικής ανάπαυσης. 

 

Τροπολογία  117 

Kosma Złotowski, Czesław Hoc, Zdzisław Krasnodębski, Richard Sulík 
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Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 5 – στοιχείο α 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 561/2006 

Άρθρο 8 – παράγραφος 6 – εδάφιο 1 – στοιχείο β α (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 β α) μία κανονική περίοδο 

εβδομαδιαίας ανάπαυσης διάρκειας 

τουλάχιστον 45 ωρών και δύο μειωμένες 

περιόδους εβδομαδιαίας ανάπαυσης 

τουλάχιστον εικοσιτετραώρου διάρκειας. 

Or. en 

 

Τροπολογία  118 

Ádám Kósa, Andor Deli, Csaba Sógor 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 5 – στοιχείο α 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 561/2006 

Άρθρο 8 – παράγραφος 6 – εδάφιο 1 – στοιχείο β α (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 β α) μία κανονική περίοδο 

εβδομαδιαίας ανάπαυσης διάρκειας 

τουλάχιστον 45 ωρών και τρεις μειωμένες 

περιόδους ανάπαυσης τουλάχιστον 

εικοσιτετραώρου διάρκειας. 

Or. en 

 

Τροπολογία  119 

Kosma Złotowski, Czesław Hoc, Zdzisław Krasnodębski, Richard Sulík 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 5 – στοιχείο α 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 561/2006 

Άρθρο 8 – παράγραφος 6 – εδάφιο 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Για τους σκοπούς του στοιχείου β) οι Για τους σκοπούς των στοιχείων β) και 
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μειωμένες περίοδοι εβδομαδιαίας 

ανάπαυσης πρέπει να αντισταθμίζονται με 

ισοδύναμη περίοδο ανάπαυσης που 

λαμβάνεται συνολικά πριν από το τέλος 

της τρίτης εβδομάδας που έπεται της εν 

λόγω εβδομάδας. 

βα) οι μειωμένες περίοδοι εβδομαδιαίας 

ανάπαυσης πρέπει να αντισταθμίζονται με 

ισοδύναμη περίοδο ανάπαυσης που 

λαμβάνεται συνολικά πριν από το τέλος 

της τέταρτης εβδομάδας που έπεται της εν 

λόγω εβδομάδας. 

Or. en 

 

Τροπολογία  120 

Danuta Jazłowiecka, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Marek Plura, Krzysztof Hetman 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 5 – στοιχείο α 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 561/2006 

Άρθρο 8 – παράγραφος 6 – εδάφιο 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Για τους σκοπούς του στοιχείου β) οι 

μειωμένες περίοδοι εβδομαδιαίας 

ανάπαυσης πρέπει να αντισταθμίζονται με 

ισοδύναμη περίοδο ανάπαυσης που 

λαμβάνεται συνολικά πριν από το τέλος 

της τρίτης εβδομάδας που έπεται της εν 

λόγω εβδομάδας.» 

Για τους σκοπούς του στοιχείου β) και 

(βα) οι μειωμένες περίοδοι εβδομαδιαίας 

ανάπαυσης πρέπει να αντισταθμίζονται με 

ισοδύναμη περίοδο ανάπαυσης που 

λαμβάνεται συνολικά πριν από το τέλος 

της τέταρτης εβδομάδας που έπεται της εν 

λόγω εβδομάδας.» 

Or. pl 

 

Τροπολογία  121 

Ádám Kósa, Andor Deli, Csaba Sógor 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 5 – στοιχείο α α (νέο) 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 561/2006 

Άρθρο 8 – παράγραφος 6 – εδάφιο 2 α (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 α α) στην παράγραφο 6 προστίθεται το 

ακόλουθο εδάφιο: 

 Σε περίπτωση λήψης μειωμένης περιόδου 

εβδομαδιαίας ανάπαυσης, ο οδηγός 

πρέπει να λαμβάνει τη διαφορά μεταξύ 

της ληφθείσας περιόδου ανάπαυσης και 
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των 45 ωρών, συνολικά, μέχρι το τέλος 

της τέταρτης εβδομάδας που έπεται της 

εβδομάδας κατά την οποία έληξε η 

μειωμένη περίοδος ανάπαυσης. 

Or. en 

 

Τροπολογία  122 

Martina Dlabajová, António Marinho e Pinto, Enrique Calvet Chambon 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 5 – στοιχείο α α (νέο) 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 561/2006 

Άρθρο 8 – παράγραφος 6 β (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 α α) προστίθεται η ακόλουθη 

παράγραφος: 

 «6β. Οι οδηγοί που αναλαμβάνουν τη 

μεταφορά επιβατών·σε έκτακτες γραμμές 

μπορούν να παρεκκλίνουν από την 

απαίτηση λήψης εικοσιτετραώρου 

ανάπαυσης σε δεδομένη εβδομάδα υπό 

την προϋπόθεση ότι εργάζονται κατά το 

μέγιστο για δώδεκα περιόδους 

εικοσιτετράωρης διάρκειας, και εφόσον 

μια κανονική εβδομαδιαία ανάπαυση 

προηγείται και έπεται αυτού του συνόλου 

περιόδων εργασίας. Για οδήγηση που 

πραγματοποιείται κατά τη διάρκεια της 

περιόδου από τις 10 μ.μ. έως τις 6 π.μ., το 

όχημα πρέπει να είναι επανδρωμένο με 

πλείονα του ενός άτομα ή η περίοδος 

οδήγησης στην οποία παραπέμπει το 

άρθρο 7 μειώνεται σε τρεις ώρες.» 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Η προτεινόμενη τροπολογία θα επέτρεπε στις εταιρείες να αξιοποιήσουν καλύτερα και πιο 

αποδοτικά αυτήν την σημαντική ευελιξία που σχετίζεται με τον τουρισμό. 
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Τροπολογία  123 

Martina Dlabajová, António Marinho e Pinto, Enrique Calvet Chambon 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 5 – στοιχείο β 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 561/2006 

Άρθρο 8 – παράγραφος 7 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

7. Οιαδήποτε περίοδος ανάπαυσης, η 

οποία λαμβάνεται ως αντιστάθμιση για μια 

μειωμένη περίοδο εβδομαδιαίας 

ανάπαυσης, πρέπει να λαμβάνεται αμέσως 

πριν ή μετά από κανονική περίοδο 

εβδομαδιαίας ανάπαυσης διάρκειας 

τουλάχιστον 45 ωρών. 

7. Οιαδήποτε ανάπαυση, η οποία 

λαμβάνεται ως αντιστάθμιση για μια 

μειωμένη περίοδο εβδομαδιαίας 

ανάπαυσης, λαμβάνεται μαζί με άλλη 

περίοδο ανάπαυσης διάρκειας τουλάχιστον 

εννέα ωρών. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Σκοπός της τροπολογίας είναι να διατηρηθεί η τρέχουσα διατύπωση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 

561/2006, η οποία προσφέρει την ευελιξία λήψης της αντιστάθμισης μαζί με την ημερήσια και 

τη μειωμένη εβδομαδιαία ανάπαυση. 

 

Τροπολογία  124 

Ole Christensen, Siôn Simon, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Guillaume Balas, Michael 

Detjen, Evelyn Regner, Maria Arena, Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Georgi 

Pirinski, Rory Palmer 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 5 – στοιχείο β 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 561/2006 

Άρθρο 8 – παράγραφος 7 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

7. Οιαδήποτε περίοδος ανάπαυσης, η 

οποία λαμβάνεται ως αντιστάθμιση για μια 

μειωμένη περίοδο εβδομαδιαίας 

ανάπαυσης, πρέπει να λαμβάνεται αμέσως 

πριν ή μετά από κανονική περίοδο 

εβδομαδιαίας ανάπαυσης διάρκειας 

τουλάχιστον 45 ωρών. 

7. Οιαδήποτε περίοδος ανάπαυσης, η 

οποία λαμβάνεται ως αντιστάθμιση για μια 

μειωμένη περίοδο εβδομαδιαίας 

ανάπαυσης, πρέπει να λαμβάνεται πριν από 

κανονική περίοδο εβδομαδιαίας 

ανάπαυσης διάρκειας τουλάχιστον 45 

ωρών ή ως παράταση αυτής, σαν μία 

συνεχή περίοδο ανάπαυσης. 
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Or. en 

 

Τροπολογία  125 

Robert Rochefort 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 5– στοιχείο β α (νέο)Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 561/2006 

Άρθρο 8 – παράγραφος 8 

 

Ισχύον κείμενο Τροπολογία 

 β α) Η παράγραφος 8 αντικαθίσταται 

από την ακόλουθη: 

8. Κατ’ επιλογήν του οδηγού, οι περίοδοι 

ημερήσιας ανάπαυσης και οι περίοδοι 

μειωμένης εβδομαδιαίας ανάπαυσης 
μακριά από τη βάση, μπορούν να 

λαμβάνονται μέσα σε όχημα, εφόσον αυτό 

διαθέτει κατάλληλες εγκαταστάσεις ύπνου 

για κάθε οδηγό και είναι σταθμευμένο. 

«8. Κατ’ επιλογήν του οδηγού, οι περίοδοι 

ημερήσιας ανάπαυσης μακριά από τη 

βάση, μπορούν να λαμβάνονται μέσα σε 

όχημα, εφόσον αυτό διαθέτει κατάλληλες 

εγκαταστάσεις ύπνου για κάθε οδηγό και 

είναι σταθμευμένο.»· 

Or. fr 

 

Τροπολογία  126 

Verónica Lope Fontagné 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 5 – στοιχείο γ 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 561/2006 

Άρθρο 8 – παράγραφος 8 α 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

8α. Οι κανονικές περίοδοι 

εβδομαδιαίας ανάπαυσης και οιαδήποτε 

εβδομαδιαία ανάπαυση διάρκειας 

μεγαλύτερης των 45 ωρών που 

λαμβάνεται ως αντιστάθμιση για 

προηγούμενη μειωμένη εβδομαδιαία 

ανάπαυση δεν λαμβάνονται εντός 

οχήματος, αλλά σε κατάλληλο κατάλυμα 

που διαθέτει επαρκείς εγκαταστάσεις 

ύπνου και υγιεινής, 

διαγράφεται 

α) το οποίο είτε παρέχει είτε  
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πληρώνει ο εργοδότης, ή 

β) στον τόπο διαμονής του οδηγού ή 

σε άλλο ιδιωτικό χώρο της επιλογής του. 

 

Or. es 

 

Τροπολογία  127 

Ádám Kósa, Andor Deli, Csaba Sógor 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 5 – στοιχείο γ 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 561/2006 

Άρθρο 8 – παράγραφος 8 α 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

8α. Οι κανονικές περίοδοι 

εβδομαδιαίας ανάπαυσης και οιαδήποτε 

εβδομαδιαία ανάπαυση διάρκειας 

μεγαλύτερης των 45 ωρών που 

λαμβάνεται ως αντιστάθμιση για 

προηγούμενη μειωμένη εβδομαδιαία 

ανάπαυση δεν λαμβάνονται εντός 

οχήματος, αλλά σε κατάλληλο κατάλυμα 

που διαθέτει επαρκείς εγκαταστάσεις 

ύπνου και υγιεινής, 

διαγράφεται 

α) το οποίο είτε παρέχει είτε 

πληρώνει ο εργοδότης, ή 

 

β) στον τόπο διαμονής του οδηγού ή 

σε άλλο ιδιωτικό χώρο της επιλογής του. 

 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Η πρόταση της Επιτροπής δεν λαμβάνει υπόψη ότι η εφαρμογή των προτεινόμενων κανόνων 

για τις δαπάνες της εβδομαδιαίας ανάπαυσης 45 ωρών εντός του θαλάμου των οχημάτων 

παρεμποδίζεται από την έλλειψη ασφαλών, κατάλληλων και προστατευμένων χώρων 

στάθμευσης και καταλυμάτων σε ευρωπαϊκές οδούς. Πρέπει να διευκρινιστεί η σημασία της 

φράσης «κατάλληλο κατάλυμα που διαθέτει επαρκείς εγκαταστάσεις ύπνου και υγιεινής» 

καθώς, σύμφωνα με τη βάση δεδομένων IRU TRANSPARK, υπάρχουν 352 χώροι στάθμευσης 

φορτηγών στη Γερμανία εκ των οποίων μόνο 13 είναι προστατευμένοι και παρέχουν 

κατάλυμα.» 
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Τροπολογία  128 

Danuta Jazłowiecka, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Marek Plura, Krzysztof Hetman 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 5 – στοιχείο γ 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 561/2006 

Άρθρο 8 – παράγραφος 8 α – εισαγωγικό μέρος 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

8α. Οι κανονικές περίοδοι 

εβδομαδιαίας ανάπαυσης και οιαδήποτε 

εβδομαδιαία ανάπαυση διάρκειας 

μεγαλύτερης των 45 ωρών που λαμβάνεται 

ως αντιστάθμιση για προηγούμενη 

μειωμένη εβδομαδιαία ανάπαυση δεν 

λαμβάνονται εντός οχήματος,  αλλά σε 

κατάλληλο κατάλυμα που διαθέτει 

επαρκείς εγκαταστάσεις ύπνου και 

υγιεινής, 

8α. Οι κανονικές περίοδοι 

εβδομαδιαίας ανάπαυσης και οιαδήποτε 

εβδομαδιαία ανάπαυση διάρκειας 

μεγαλύτερης των 45 ωρών που λαμβάνεται 

ως αντιστάθμιση για προηγούμενη 

μειωμένη εβδομαδιαία ανάπαυση μπορούν 

να λαμβάνονται εντός οχήματος εφόσον 

το όχημα διαθέτει την κατάλληλη 

υποδομή ύπνου, σε ασφαλές και 

κατάλληλα εξοπλισμένο χώρο 

στάθμευσης, εάν υφίσταται η δυνατότητα 

αυτή. Σε αντίθετη περίπτωση οι 

αναπαύσεις αυτές λαμβάνονται σε 

κατάλληλο κατάλυμα που διαθέτει 

επαρκείς εγκαταστάσεις ύπνου και 

υγιεινής, 

 Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να 

στηρίξει και να ενθαρρύνει τα κράτη μέλη 

να δημιουργήσουν ασφαλείς και 

κατάλληλα διαμορφωμένους χώρους 

στάθμευσης. Δύο χρόνια μετά την έναρξη 

ισχύος του κανονισμού, η Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή θα έπρεπε να καταρτίσει 

έκθεση σχετικά με την ποιότητα και τη 

συμφόρηση των χώρων στάθμευσης στα 

κράτη μέλη. Εάν η Επιτροπή διαπιστώσει 

ότι η κατάσταση και ο αριθμός των 

χώρων στάθμευσης πληροί τις 

απαιτήσεις των ευρωπαϊκών διεθνών 

μεταφορών, τότε θα πρέπει να 

παρουσιάσει προτάσεις για κατάλληλες 

νομοθετικές αλλαγές σχετικά με τη 

δυνατότητα ανάπαυσης σε καμπίνα. 

Or. pl 
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Αιτιολόγηση 

Στην ΕΕ Υπάρχει ακόμη έλλειψη κατάλληλα προσαρμοσμένων χώρων στάθμευσης. Συχνά ο 

ύπνος σε μια κατάλληλα εξοπλισμένη καμπίνα είναι καλύτερη λύση για τον οδηγό από το να 

αφήσει το αυτοκίνητο και το φορτίο σε έναν απροστάτευτο χώρο και να μετακομίσει σε ένα 

ξενοδοχείο αμφιβόλου ποιότητα. Είναι απαραίτητο να στηριχθούν τα κράτη μέλη στις 

επενδύσεις σε ασφαλείς και κατάλληλα διαμορφωμένους χώρους στάθμευσης. 

 

Τροπολογία  129 

Anne Sander, Elisabeth Morin-Chartier, Jérôme Lavrilleux, Geoffroy Didier, Franck 

Proust, Renaud Muselier 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 5 – στοιχείο γ 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 561/2006 

Άρθρο 8 – παράγραφος 8 α – εισαγωγικό μέρος 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

8α. Οι κανονικές περίοδοι 

εβδομαδιαίας ανάπαυσης και οιαδήποτε 

εβδομαδιαία ανάπαυση διάρκειας 

μεγαλύτερης των 45 ωρών που 

λαμβάνεται ως αντιστάθμιση για 

προηγούμενη μειωμένη εβδομαδιαία 

ανάπαυση δεν λαμβάνονται εντός 

οχήματος, αλλά σε κατάλληλο κατάλυμα 

που διαθέτει επαρκείς εγκαταστάσεις 

ύπνου και υγιεινής, 

8α. Κατά την κανονική περίοδο 

εβδομαδιαίας ανάπαυσης δεν επιτρέπεται 

σε καμία περίπτωση η κατάλυση εντός 

οχήματος, αλλά σε κατάλληλο κατάλυμα – 

εκτός καμπίνας – που διαθέτει ασφαλή 

χώρο στάθμευσης καθώς και επαρκείς 

εγκαταστάσεις ύπνου και υγιεινής. 

Or. fr 

 

Τροπολογία  130 

Rosa D'Amato, Daniela Aiuto, Laura Agea, Tiziana Beghin 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 5 – στοιχείο γ 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 561/2006 

Άρθρο 8 – παράγραφος 8α – εισαγωγικό μέρος 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

8α. Οι κανονικές περίοδοι 

εβδομαδιαίας ανάπαυσης και οιαδήποτε 

εβδομαδιαία ανάπαυση διάρκειας 

8α. Οι κανονικές περίοδοι 

εβδομαδιαίας ανάπαυσης και οιαδήποτε 

εβδομαδιαία ανάπαυση διάρκειας 
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μεγαλύτερης των 45 ωρών που λαμβάνεται 

ως αντιστάθμιση για προηγούμενη 

μειωμένη εβδομαδιαία ανάπαυση δεν 

λαμβάνονται εντός οχήματος, αλλά σε 

κατάλληλο κατάλυμα που διαθέτει 

επαρκείς εγκαταστάσεις ύπνου και 

υγιεινής, 

μεγαλύτερης των 45 ωρών που λαμβάνεται 

ως αντιστάθμιση για προηγούμενη 

μειωμένη εβδομαδιαία ανάπαυση δεν 

λαμβάνονται εντός οχήματος, αλλά σε 

κατάλληλο κατάλυμα που διαθέτει 

επαρκείς εγκαταστάσεις υγιεινής και 

εξοπλισμό που επιτρέπει τη βέλτιστη 

ανάπαυση του οδηγού, 

Or. it 

 

Τροπολογία  131 

Emilian Pavel, Claudia Țapardel 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 5 – στοιχείο γ 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 561/2006 

Άρθρο 8 – παράγραφος 8 α – εισαγωγικό μέρος 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

8α. Οι κανονικές περίοδοι 

εβδομαδιαίας ανάπαυσης και οιαδήποτε 

εβδομαδιαία ανάπαυση διάρκειας 

μεγαλύτερης των 45 ωρών που λαμβάνεται 

ως αντιστάθμιση για προηγούμενη 

μειωμένη εβδομαδιαία ανάπαυση δεν 

λαμβάνονται εντός οχήματος, αλλά σε 

κατάλληλο κατάλυμα που διαθέτει 

επαρκείς εγκαταστάσεις ύπνου και 

υγιεινής, 

8α. Οι κανονικές περίοδοι 

εβδομαδιαίας ανάπαυσης και οιαδήποτε 

εβδομαδιαία ανάπαυση διάρκειας 

μεγαλύτερης των 45 ωρών που λαμβάνεται 

ως αντιστάθμιση για προηγούμενη 

μειωμένη εβδομαδιαία ανάπαυση δεν 

λαμβάνονται εντός οχήματος, αλλά σε 

κατάλληλο και φιλικό προς τα δύο φύλα 

κατάλυμα που διαθέτει επαρκείς και 

εγκαταστάσεις ύπνου και υγιεινής, 

Or. en 

 

Τροπολογία  132 

Robert Rochefort 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 5 – στοιχείο γ 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 561/2006 

Άρθρο 8 – παράγραφος 8 α – εισαγωγικό μέρος 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

8α. Οι κανονικές περίοδοι 8α. Οι μειωμένες και κανονικές 
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εβδομαδιαίας ανάπαυσης και οιαδήποτε 

εβδομαδιαία ανάπαυση διάρκειας 

μεγαλύτερης των 45 ωρών που λαμβάνεται 

ως αντιστάθμιση για προηγούμενη 

μειωμένη εβδομαδιαία ανάπαυση δεν 

λαμβάνονται εντός οχήματος, αλλά σε 

κατάλληλο κατάλυμα που διαθέτει 

επαρκείς εγκαταστάσεις ύπνου και 

υγιεινής, 

περίοδοι εβδομαδιαίας ανάπαυσης και 

οιαδήποτε εβδομαδιαία ανάπαυση 

διάρκειας μεγαλύτερης των 45 ωρών που 

λαμβάνεται ως αντιστάθμιση για 

προηγούμενη μειωμένη εβδομαδιαία 

ανάπαυση δεν λαμβάνονται εντός 

οχήματος, αλλά σε κατάλληλο κατάλυμα 

που διαθέτει επαρκείς εγκαταστάσεις 

ύπνου και υγιεινής, 

Or. fr 

 

Τροπολογία  133 

Ole Christensen, Siôn Simon, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Guillaume Balas, Michael 

Detjen, Evelyn Regner, Maria Arena, Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Georgi 

Pirinski, Rory Palmer 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 5 – στοιχείο γ 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 561/2006 

Άρθρο 8 – παράγραφος 8 α – εισαγωγικό μέρος 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

8α. Οι κανονικές περίοδοι 

εβδομαδιαίας ανάπαυσης και οιαδήποτε 

εβδομαδιαία ανάπαυση διάρκειας 

μεγαλύτερης των 45 ωρών που λαμβάνεται 

ως αντιστάθμιση για προηγούμενη 

μειωμένη εβδομαδιαία ανάπαυση δεν 

λαμβάνονται εντός οχήματος, αλλά σε 

κατάλληλο κατάλυμα που διαθέτει 

επαρκείς εγκαταστάσεις ύπνου και 

υγιεινής, 

8α. Οι κανονικές περίοδοι 

εβδομαδιαίας ανάπαυσης και οιαδήποτε 

εβδομαδιαία ανάπαυση διάρκειας 

μεγαλύτερης των 45 ωρών που λαμβάνεται 

ως αντιστάθμιση για προηγούμενη 

μειωμένη εβδομαδιαία ανάπαυση δεν 

λαμβάνονται εντός οχήματος, αλλά σε 

κατάλληλο κατάλυμα που διαθέτει 

επαρκείς ιδιωτικές εγκαταστάσεις ύπνου 

και υγιεινής, 

Or. en 

 

Τροπολογία  134 

Martina Dlabajová, António Marinho e Pinto, Enrique Calvet Chambon 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 5 – στοιχείο γ 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 561/2006 

Άρθρο 8 – παράγραφος 8 α – στοιχείο α 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

α) το οποίο είτε παρέχει είτε 

πληρώνει ο εργοδότης, ή 

α) μπορούν να λαμβάνονται εντός 

οχήματος υπό την προϋπόθεση ότι το 

όχημα αυτό διαθέτει κατάλληλες 

εγκαταστάσεις ύπνου για κάθε οδηγό και 

ότι το όχημα είναι σταθμευμένο σε 

κατάλληλη εγκατάσταση ανάπαυσης, η 

οποία διαθέτει κατ’ ελάχιστον επαρκείς 

εγκαταστάσεις υγιεινής, όπως ντουζιέρα 

και τουαλέτες, 

Or. en 

 

Τροπολογία  135 

Danuta Jazłowiecka, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Marek Plura, Krzysztof Hetman 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 5 – στοιχείο γ 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 561/2006 

Άρθρο 8 – παράγραφος 8 α – στοιχείο β 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

β) στον τόπο διαμονής του οδηγού ή 

σε άλλο ιδιωτικό χώρο της επιλογής του. 

β) σε άλλο χώρο της επιλογής του 

οδηγού. 

Or. pl 

Αιτιολόγηση 

Ο οδηγός δεν πρέπει να αναγκάζεται να επιστρέψει στο σπίτι του. Πρέπει να είναι ελεύθερος να 

επιλέξει τον τόπο που θα λάβει την ανάπαυσξ του. 

 

Τροπολογία  136 

Martina Dlabajová, António Marinho e Pinto, Enrique Calvet Chambon 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 5 – στοιχείο γ 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 561/2006 

Άρθρο 8 – παράγραφος 8 α – στοιχείο β 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

β) στον τόπο διαμονής του οδηγού ή 

σε άλλο ιδιωτικό χώρο της επιλογής του. 

β) ή σε άλλο ιδιωτικό χώρο της 

επιλογής του οδηγού. 

Or. en 

 

Τροπολογία  137 

Rosa D'Amato, Daniela Aiuto, Laura Agea, Tiziana Beghin 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 5 – στοιχείο γ 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 561/2006 

Άρθρο 8 – παράγραφος 8 α – στοιχείο β 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

β) στον τόπο διαμονής του οδηγού ή 

σε άλλο ιδιωτικό χώρο της επιλογής του. 

(Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο.) 

Or. it 

 

Τροπολογία  138 

Georges Bach 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 1 – εδάφιο 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 μια εβδομαδιαία ανάπαυση 

διάρκειας μεγαλύτερης των 45 ωρών που 

λαμβάνεται ως αντιστάθμιση για μειωμένη 

εβδομαδιαία ανάπαυση στον τόπο 

διαμονής τους ή σε άλλον ιδιωτικό χώρο 

της επιλογής τους. Έτσι, η εργασία του 

οδηγού οργανώνεται κατά τέτοιο τρόπο 

ώστε ο χρόνος που αναλώνεται για τη 

μετάβαση στον τόπο διαμονής να μην 
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μειώνει την εβδομαδιαία ανάπαυση του 

οδηγού. 

 Ο οδηγός ενημερώνει την επιχείρηση 

μεταφορών το αργότερο έναν μήνα πριν 

από την εν λόγω περίοδο ανάπαυσης, σε 

περίπτωση που θα τη λάβει σε τόπο άλλον 

από τον τόπο διαμονής του. Όταν ο 

οδηγός επιλέγει να λάβει αυτήν την 

ανάπαυση στον τόπο διαμονής του, η 

επιχείρηση μεταφορών παρέχει στον 

οδηγό τον τρόπο να επιστρέψει στον τόπο 

διαμονής του. 

Or. en 

 

Τροπολογία  139 

Ole Christensen, Siôn Simon, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Michael Detjen, Evelyn 

Regner, Maria Arena, Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Georgi Pirinski, Rory 

Palmer 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 1 – εδάφιο 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 οποιαδήποτε εβδομαδιαία 

ανάπαυση διάρκειας μεγαλύτερης των 45 

ωρών που λαμβάνεται ως αντιστάθμιση για 

μειωμένη εβδομαδιαία ανάπαυση στον 

τόπο διαμονής τους ή σε άλλον ιδιωτικό 

χώρο της επιλογής τους. Σε περίπτωση 

που οι οδηγοί δεν έχουν λάβει 

εβδομαδιαία ανάπαυση διάρκειας 

μεγαλύτερης των 45 ωρών ως 

αντιστάθμιση για μειωμένη εβδομαδιαία 

ανάπαυση, μπορούν να περνούν 

τουλάχιστον μία κανονική περίοδο 

εβδομαδιαίας ανάπαυσης στον τόπο 

διαμονής τους ή σε άλλον ιδιωτικό χώρο 

της επιλογής τους  εντός κάθε περιόδου 

τριών διαδοχικών εβδομάδων. Το ταξίδι 
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των οδηγών προς και από τον τόπο 

διαμονής τους είτε παρέχεται είτε 

πληρώνεται από τον εργοδότη, και ο 

οδηγός λαμβάνει ισοδύναμη 

αντιστάθμιση σε περίπτωση που 

επιλέγεται άλλος ιδιωτικός χώρος. Ο 

χρόνος που αναλώνεται για το ταξίδι προς 

και από τον τόπο διαμονής ή προς και 

από ιδιωτικό χώρο δεν μπορεί να 

θεωρείται ανάπαυση. 

Or. en 

 

Τροπολογία  140 

Rosa D'Amato, Daniela Aiuto, Laura Agea, Tiziana Beghin 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 5 – στοιχείο γ 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 561/2006 

Άρθρο 8 – παράγραφος 8β 

 

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 ή σε άλλο τρόπο της 

επιλογής τους εντός κάθε περιόδου δύο 

διαδοχικών εβδομάδων. Ο οδηγός 

ενημερώνει την επιχείρηση μεταφορών το 

αργότερο έναν μήνα πριν από την εν λόγω 

περίοδο ανάπαυσης, σε περίπτωση που 

θα τη λάβει σε τόπο άλλον από τον τόπο 

διαμονής του. Όταν ο οδηγός επιλέγει να 

λάβει αυτήν την ανάπαυση στον τόπο 

διαμονής του, η επιχείρηση μεταφορών 

παρέχει στον οδηγό τον τρόπο να 

επιστρέψει στον τόπο διαμονής του. 

Or. it 
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Τροπολογία  141 

Danuta Jazłowiecka, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Marek Plura, Krzysztof Hetman 

 

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 τριών 

διαδοχικών εβδομάδων. 

 Το γεγονός ότι λαμβάνεται κανονική 

εβδομαδιαία ανάπαυση και εβδομαδιαία 

ανάπαυση διαρκείας μεγαλύτερης των 45 

ωρών που χρησιμοποιείται ως 

αντιστάθμιση για μειωμένη εβδομαδιαία 

περίοδο ανάπαυσης σε άλλη τοποθεσία 

που επέλεξε ο οδηγός βεβαιώνεται από 

δήλωση του οδηγού. Το υπόδειγμα αυτής 

της δήλωσης καθορίζεται από την 

Επιτροπή. 

Or. pl 

Αιτιολόγηση 

Ο οδηγός πρέπει να είναι ελεύθερος να επιλέξει τον τόπο που θα λάβει την ανάπαυση του. 

Τροπολογία  142 

Claude Rolin 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 5 – στοιχείο γ 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 561/2006 

Άρθρο 8 – παράγραφος 8 β 
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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 εβδομαδιαία ανάπαυση διάρκειας 

μεγαλύτερης των 45 ωρών που λαμβάνεται 

ως αντιστάθμιση για μειωμένη 

εβδομαδιαία ανάπαυση στον τόπο 

διαμονής τους. 

Or. fr 

 

Τροπολογία  143 

Dominique Martin, Joëlle Mélin 

 

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 εβδομαδιαία ανάπαυση διάρκειας 

μεγαλύτερης των 45 ωρών που λαμβάνεται 

ως αντιστάθμιση για μειωμένη 

εβδομαδιαία ανάπαυση στον τόπο 

διαμονής τους. 

Or. fr 

 

Τροπολογία  144 

Ádám Kósa, Andor Deli, Csaba Sógor 
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Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 1 – εδάφιο 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 στην χώρα 

εγκατάστασης της επιχείρισης εντός κάθε 

περιόδου τεσσάρων διαδοχικών 

εβδομάδων. 

Or. en 

 

Τροπολογία  145 

Martina Dlabajová, António Marinho e Pinto, Enrique Calvet Chambon 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 1 – εδάφιο 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 στην χώρα 

εγκατάστασης της επιχείρισης εντός κάθε 

περιόδου τεσσάρων διαδοχικών 

εβδομάδων. 

Or. en 
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Αιτιολόγηση 

Προτείνεται να αντικατασταθεί η φράση «στον τόπο διαμονής τους» με τη φράση «στην χώρα 

εγκατάστασης της επιχείρισης» ώστε να εξασφαλιστεί η νομική σαφήνεια και η εκτελεστότητα, 

ενώ οι έλεγχοι θα πραγματοποιούνται στις εγκαταστάσεις της εταιρείας. Παρατείνοντας την 

περίοδο αναφοράς στις τέσσερις εβδομάδες, η πρόταση αποσκοπεί να εισαγάγει μια πραγματική 

περίοδο αναφοράς τεσσάρων εβδομάδων. 

 

Τροπολογία  146 

Kosma Złotowski, Czesław Hoc, Zdzisław Krasnodębski, Richard Sulík 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 1 – εδάφιο 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 έξι 

διαδοχικών εβδομάδων. 

Or. en 

 

Τροπολογία  147 

Anne Sander, Elisabeth Morin-Chartier, Jérôme Lavrilleux, Geoffroy Didier, Franck 

Proust, Renaud Muselier 

 

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 

8β. Η επιχείρηση μεταφορών 

οργανώνει την εργασία των οδηγών κατά 
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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. 

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. fr 

Αιτιολόγηση 

Για να είναι εγγυημένες οι ομαλές συνθήκες εργασίας των οδηγών και για να αποφεύγονται 

κίνδυνοι κούρασης και οδικής ανασφάλειας, πρέπει να δίνεται στους οδηγούς η δυνατότητα, 

κάθε δύο εβδομάδες, να παίρνουν μία κανονική περίοδο εβδομαδιαίας ανάπαυσης ή μία 

περίοδο εβδομαδιαίας ανάπαυσης διάρκειας μεγαλύτερης των 45 ωρών που θα λαμβάνεται ως 

αντιστάθμιση για μειωμένη εβδομαδιαία ανάπαυση. Αυτή είναι η λογική προθεσμία που 

ορίζεται επί του παρόντος στην ισχύουσα νομοθεσία. 

 

Τροπολογία  148 

Jeroen Lenaers 

 

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 μια εβδομαδιαία ανάπαυση 

διάρκειας μεγαλύτερης των 45 ωρών που 

λαμβάνεται ως αντιστάθμιση για μειωμένη 

εβδομαδιαία ανάπαυση στον τόπο 

διαμονής τους ή σε άλλο ιδιωτικό χώρο 

της επιλογής τους· 

Or. nl 
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Τροπολογία  149 

Paloma López Bermejo, Tania González Peñas, Rina Ronja Kari, Patrick Le Hyaric, 

João Pimenta Lopes 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 1 – εδάφιο 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 είναι 

υπεύθυνη για την οργάνωση της εργασίας 
των οδηγών κατά τρόπο ώστε οι οδηγοί να 

μπορούν να περνούν τουλάχιστον μία 

εβδομαδιαία ανάπαυση διάρκειας 

μεγαλύτερης των 45 ωρών που λαμβάνεται 

ως αντιστάθμιση για μειωμένη 

εβδομαδιαία ανάπαυση στον τόπο 

διαμονής τους ή σε άλλον τόπο της 

επιλογής τους. 

Or. en 

 

Τροπολογία  150 

Emilian Pavel, Claudia Țapardel 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 1 – εδάφιο 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 ή σε άλλον ιδιωτικό χώρο 

της επιλογής τους εντός κάθε περιόδου 

τριών διαδοχικών εβδομάδων. 
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Or. en 

 

Τροπολογία  151 

Rosa D'Amato, Daniela Aiuto, Laura Agea, Tiziana Beghin 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 5 – στοιχείο γ α (νέο) 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 561/2006 

Άρθρο 8 – παράγραφος 8 γ (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 γ α) Στο άρθρο 8, παρεμβάλλεται η 

ακόλουθη παράγραφος: 

 «8γ) Η παράγραφος 8α δεν 

εφαρμόζεται όταν οι κανονικές περίοδοι 

εβδομαδιαίας ανάπαυσης, οι μειωμένες 

περίοδοι εβδομαδιαίας ανάπαυσης και 

οιαδήποτε εβδομαδιαία ανάπαυση 

διάρκειας μεγαλύτερης των 45 ωρών, που 

λαμβάνεται ως αντιστάθμιση για 

προηγούμενη μειωμένη εβδομαδιαία 

ανάπαυση, λαμβάνονται σε κατάλληλα 

εξοπλισμένους και πιστοποιημένους 

χώρους, οι απαιτήσεις για τους οποίους 

ορίζονται από την Επιτροπή μέσω κατ’ 

εξουσιοδότηση πράξεων, υπό την 

προϋπόθεση ότι το όχημα είναι 

σταθμευμένο και διατίθενται κατάλληλες 

εγκαταστάσεις ύπνου για όλους τους 

οδηγούς. 

 Οι πράξεις αυτές θα πρέπει να 

περιλαμβάνουν τα χαρακτηριστικά των 

πιστοποιημένων και κατάλληλα 

εξοπλισμένων χώρων, που είναι ικανοί να 

παρέχουν βέλτιστη ανάπαυση στους 

οδηγούς και, ταυτόχρονα, ασφάλεια των 

μέσων και των εμπορευμάτων που 

μεταφέρονται με αυτά.» 

Or. it 

 

Τροπολογία  152 

Ádám Kósa, Andor Deli, Csaba Sógor 
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Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 5 – στοιχείο γ α (νέο) 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 561/2006 

Άρθρο 8 – παράγραφος 8 γ (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 γ α) παρεμβάλλεται η ακόλουθη 

παράγραφος: 

 «8γ. Οι περίοδοι ημερήσιας ανάπαυσης 

και οι περίοδοι εβδομαδιαίας ανάπαυσης 

(τόσο οι κανονικές όσο και οι μειωμένες) 

μακριά από τη βάση μπορούν να 

λαμβάνονται εντός οχήματος, εφόσον 

αυτό διαθέτει κατάλληλες εγκαταστάσεις 

ύπνου για κάθε οδηγό και είναι 

σταθμευμένο.» 

Or. en 

 

Τροπολογία  153 

Martina Dlabajová, António Marinho e Pinto, Enrique Calvet Chambon, Robert 

Rochefort 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 5 – στοιχείο γ α (νέο) 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 561/2006 

Άρθρο 8 – παράγραφος 8 γ (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 γ α) παρεμβάλλεται η ακόλουθη 

παράγραφος: 

 «8γ. Τα κράτη μέλη εκδίδουν ετήσια 

έκθεση προς την Επιτροπή σχετικά με τη 

διαθεσιμότητα κατάλληλων 

εγκαταστάσεων ανάπαυσης για τους 

οδηγούς και προστατευμένων 

εγκαταστάσεων στάθμευσης στην εθνική 

τους επικράτεια, από την ημερομηνία 

έναρξης ισχύος του παρόντος 

κανονισμού. Η Επιτροπή θεσπίζει, μέσω 

εκτελεστικών πράξεων, ένα κοινό 

πρότυπο για την υποβολή έκθεσης από τα 

κράτη μέλη.» 
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Or. en 

 

Τροπολογία  154 

Martina Dlabajová, António Marinho e Pinto, Enrique Calvet Chambon 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 5 – στοιχείο γ β (νέο) 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 561/2006 

Άρθρο 8 – παράγραφος 9 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 γ β) προστίθεται η ακόλουθη 

παράγραφος: 

 «9α. Κατά παρέκκλιση από τις 

παραγράφους 6, 7 και 8β, ένας οδηγός 

που αναλαμβάνει μεταφορά επιβατών σε 

έκτακτες γραμμές λαμβάνει κατά μέσο 

όρο 45 ώρες εβδομαδιαίας ανάπαυσης 

την εβδομάδα, οι οποίες υπολογίζονται 

κατά τη διάρκεια περιόδου αναφοράς έως 

13 εβδομάδων. Κάθε εβδομάδα 

λαμβάνεται περίοδος εβδομαδιαίας 

ανάπαυσης διάρκειας τουλάχιστον 24 

ωρών. Κατά τη χρήση αυτής της 

παρέκκλισης, εντός της περιόδου 

αναφοράς 13 εβδομάδων, ο συνολικός 

χρόνος οδήγησης του οδηγού ανά 

οποιαδήποτε περίοδο 4 εβδομάδων δεν 

πρέπει να υπερβαίνει τις 160 ώρες». 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Η προτεινόμενη ευελιξία θα επέτρεπε στην εταιρεία να παρέχει σταθερές υπηρεσίες στους 

πελάτες, αποτρέποντας ταυτόχρονα περιττές διακοπές στα δρομολόγια στον τομέα του 

τουρισμού. 

 

Τροπολογία  155 

Martina Dlabajová, António Marinho e Pinto, Enrique Calvet Chambon 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 6 
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Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 561/2006 

Άρθρο 9 – παράγραφος 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

9. Κατά παρέκκλιση του άρθρου 8, 

όταν ο οδηγός συνοδεύει όχημα που 

μεταφέρεται με πορθμείο ή σιδηρόδρομο, 

και λαμβάνει κανονική περίοδο ημερήσιας 

ανάπαυσης ή μειωμένη περίοδο 

εβδομαδιαίας ανάπαυσης, η περίοδος αυτή 

μπορεί να διακόπτεται δύο μόνον φορές 

από άλλες δραστηριότητες, η συνολική 

διάρκεια των οποίων δεν υπερβαίνει τη μία 

ώρα. Κατά τη διάρκεια αυτής της 

κανονικής ημερήσιας ανάπαυσης ή της 

μειωμένης περιόδου εβδομαδιαίας 

ανάπαυσης, ο οδηγός πρέπει να έχει στη 

διάθεσή του κλίνη ή κουκέτα. 

9. Κατά παρέκκλιση του άρθρου 8, 

όταν ο οδηγός συνοδεύει όχημα που 

μεταφέρεται με πορθμείο ή σιδηρόδρομο, 

και λαμβάνει κανονική περίοδο ημερήσιας 

ανάπαυσης ή περίοδο εβδομαδιαίας 

ανάπαυσης, η περίοδος αυτή μπορεί να 

διακόπτεται δύο μόνον φορές από άλλες 

δραστηριότητες, η συνολική διάρκεια των 

οποίων δεν υπερβαίνει τη μία ώρα. Κατά 

τη διάρκεια αυτής της κανονικής 

ημερήσιας ανάπαυσης ή της περιόδου 

εβδομαδιαίας ανάπαυσης, ο οδηγός πρέπει 

να έχει στη διάθεσή του κλίνη ή κουκέτα 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 8, όταν ο οδηγός συνοδεύει όχημα που μεταφέρεται με 

πορθμείο ή σιδηρόδρομο, και λαμβάνει κανονική περίοδο ημερήσιας ανάπαυσης ή περίοδο 

εβδομαδιαίας ανάπαυσης, η περίοδος αυτή μπορεί να διακόπτεται δύο μόνον φορές από άλλες 

δραστηριότητες, η συνολική διάρκεια των οποίων δεν υπερβαίνει τη μία ώρα. Κατά τη διάρκεια 

αυτής της κανονικής ημερήσιας ανάπαυσης ή της μειωμένης περιόδου εβδομαδιαίας 

ανάπαυσης, ο οδηγός πρέπει να έχει στη διάθεσή του κλίνη ή κουκέτα. 

 

Τροπολογία  156 

Paloma López Bermejo, Tania González Peñas, Rina Ronja Kari, Patrick Le Hyaric, 

João Pimenta Lopes 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 6 α (νέο) 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 561/2006 

Άρθρο 10 – παράγραφος 1 

 

Ισχύον κείμενο Τροπολογία 

 6α) Στο άρθρο 10, η παράγραφος 1 

αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: 

1.  Η επιχείρηση μεταφορών δεν 

αμείβει τους οδηγούς που απασχολεί ή 

«1. Η επιχείρηση μεταφορών δεν 

αμείβει τους οδηγούς που απασχολεί ή 
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διαθέτει, ακόμη και εάν οι αμοιβές έχουν 

τη μορφή επιδόματος ή μισθολογικής 

αύξησης, σε συνάρτηση με τις διανυόμενες 

αποστάσεις ή/και με τον όγκο των 

μεταφερομένων εμπορευμάτων, εάν οι 

αμοιβές αυτές είναι τέτοιας φύσεως ώστε 

να θέτουν σε κίνδυνο την οδική ασφάλεια 

ή/και να ενθαρρύνουν την παράβαση του 

παρόντος κανονισμού. 

διαθέτει, ακόμη και εάν οι αμοιβές έχουν 

τη μορφή επιδόματος ή μισθολογικής 

αύξησης, σε συνάρτηση με τις διανυόμενες 

αποστάσεις ή/και με τον όγκο των 

μεταφερομένων εμπορευμάτων.»· 

Or. en 

 

Τροπολογία  157 

Ole Christensen, Siôn Simon, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Guillaume Balas, Michael 

Detjen, Evelyn Regner, Maria Arena, Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Rory Palmer 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 6 α (νέο) 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 561/2006 

Άρθρο 10 – παράγραφος 1 

 

Ισχύον κείμενο Τροπολογία 

 6α) Στο άρθρο 10, η παράγραφος 1 

αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: 

1.  Η επιχείρηση μεταφορών δεν 

αμείβει τους οδηγούς που απασχολεί ή 

διαθέτει, ακόμη και εάν οι αμοιβές έχουν 

τη μορφή επιδόματος ή μισθολογικής 

αύξησης, σε συνάρτηση με τις διανυόμενες 

αποστάσεις ή/και με τον όγκο των 

μεταφερομένων εμπορευμάτων, εάν οι 

αμοιβές αυτές είναι τέτοιας φύσεως ώστε 

να θέτουν σε κίνδυνο την οδική ασφάλεια 

ή/και να ενθαρρύνουν την παράβαση του 

παρόντος κανονισμού. 

«1.  Η επιχείρηση μεταφορών δεν 

αμείβει τους οδηγούς που απασχολεί ή 

διαθέτει, ακόμη και εάν οι αμοιβές έχουν 

τη μορφή επιδόματος ή μισθολογικής 

αύξησης, σε συνάρτηση με την ταχεία 

παράδοση, τις διανυόμενες αποστάσεις 

ή/και με τον όγκο των μεταφερομένων 

εμπορευμάτων.» 

Or. en 

 

Τροπολογία  158 

Jeroen Lenaers 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 6 α (νέο) 
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Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 561/2006 

Άρθρο 10 – παράγραφος 1 

 

Ισχύον κείμενο Τροπολογία 

 (6α) Στο άρθρο 10, η παράγραφος 1 

αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: 

1. Η επιχείρηση μεταφορών δεν αμείβει 

τους οδηγούς που απασχολεί ή διαθέτει, 

ακόμη και εάν οι αμοιβές έχουν τη μορφή 

επιδόματος ή μισθολογικής αύξησης, σε 

συνάρτηση με τις διανυόμενες αποστάσεις 

ή/και με τον όγκο των μεταφερομένων 

εμπορευμάτων, εάν οι αμοιβές αυτές είναι 

τέτοιας φύσεως ώστε να θέτουν σε 

κίνδυνο την οδική ασφάλεια ή/και να 

ενθαρρύνουν την παράβαση του παρόντος 

κανονισμού. 

«1. Η επιχείρηση μεταφορών δεν αμείβει 

τους οδηγούς που απασχολεί ή διαθέτει, 

ακόμη και εάν οι αμοιβές έχουν τη μορφή 

επιδόματος ή μισθολογικής αύξησης, σε 

συνάρτηση με τις διανυόμενες αποστάσεις 

ή/και με τον όγκο των μεταφερομένων 

εμπορευμάτων.»· 

Or. nl 

(http://eur-lex.europa.eu/legal- 

Τροπολογία  159 

Rosa D'Amato, Daniela Aiuto, Laura Agea, Tiziana Beghin 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 6 α (νέο) 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 561/2006 

Άρθρο 10 – παράγραφος 1 

 

Ισχύον κείμενο Τροπολογία 

 6 α) Στο άρθρο 10, η παράγραφος 1 

αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: 

1.  Η επιχείρηση μεταφορών δεν 

αμείβει τους οδηγούς που απασχολεί ή 

διαθέτει, ακόμη και εάν οι αμοιβές έχουν 

τη μορφή επιδόματος ή μισθολογικής 

αύξησης, σε συνάρτηση με τις διανυόμενες 

αποστάσεις ή/και με τον όγκο των 

μεταφερομένων εμπορευμάτων, εάν οι 

αμοιβές αυτές είναι τέτοιας φύσεως ώστε 

να θέτουν σε κίνδυνο την οδική ασφάλεια 

ή/και να ενθαρρύνουν την παράβαση του 

παρόντος κανονισμού. 

«1.  Η επιχείρηση μεταφορών δεν 

αμείβει τους οδηγούς που απασχολεί ή 

διαθέτει, ακόμη και εάν οι αμοιβές έχουν 

τη μορφή επιδόματος ή μισθολογικής 

αύξησης, σε συνάρτηση με τις διανυόμενες 

αποστάσεις ή/και με τον όγκο των 

μεταφερομένων εμπορευμάτων.»· 



 

PE616.837v01-00 90/108 AM\1144455EL.docx 

EL 

Or. it 

 

Τροπολογία  160 

Dominique Martin, Joëlle Mélin 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 6 α (νέο) 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 561/2006 

Άρθρο 10 – παράγραφος 1 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (6α) Στο άρθρο 10 προστίθεται η 

ακόλουθη παράγραφος: 

 1α. Τα κράτη μέλη θεσπίζουν 

αναλογικές κυρώσεις αποτρεπτικού 

χαρακτήρα για τις επιχειρήσεις που 

παραβαίνουν τις διατάξεις της 

παραγράφου 1. 

Or. fr 

 

Τροπολογία  161 

Martina Dlabajová, António Marinho e Pinto, Enrique Calvet Chambon 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 7 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 561/2006 

Άρθρο 12 – εδάφιο 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Υπό την προϋπόθεση ότι δεν τίθεται σε 

κίνδυνο η οδική ασφάλεια, ο οδηγός 

μπορεί να παρεκκλίνει από το άρθρο 8 

παράγραφος 2 και από το άρθρο 8 

παράγραφος 6 δεύτερο εδάφιο για να είναι 

σε θέση να φθάσει σε κατάλληλο 

κατάλυμα κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 8 

παράγραφος 8α προκειμένου να λάβει εκεί 

ημερήσια ή εβδομαδιαία ανάπαυση. Η εν 

λόγω παρέκκλιση δεν μπορεί να έχει ως 

αποτέλεσμα την υπέρβαση του ημερήσιου 

ή του εβδομαδιαίου χρόνου οδήγησης ή τη 

μείωση της ημερήσιας ή της εβδομαδιαίας 

Υπό την προϋπόθεση ότι δεν τίθεται σε 

κίνδυνο η οδική ασφάλεια, ο οδηγός 

μπορεί να παρεκκλίνει από το άρθρο 8 

παράγραφος 2 και από το άρθρο 8 

παράγραφος 6 δεύτερο εδάφιο για να είναι 

σε θέση να φθάσει σε κατάλληλο 

κατάλυμα κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 8 

παράγραφος 8α προκειμένου να λάβει εκεί 

ημερήσια ή εβδομαδιαία ανάπαυση. Η εν 

λόγω παρέκκλιση δεν μπορεί να έχει ως 

αποτέλεσμα την υπέρβαση του ημερήσιου 

ή του εβδομαδιαίου χρόνου οδήγησης ή τη 

μείωση της ημερήσιας ή της εβδομαδιαίας 
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περιόδου ανάπαυσης. Ο οδηγός αναφέρει 

τον λόγο της παρέκκλισης χειρογράφως 

στο φύλλο καταγραφής της συσκευής 

ελέγχου ή σε εκτυπωμένο αντίγραφο από 

τη συσκευή ελέγχου ή στο πρόγραμμα 

υπηρεσίας το αργότερο κατά την άφιξή του 

στο κατάλληλο κατάλυμα. 

περιόδου ανάπαυσης. Ωστόσο, ο 

ημερήσιος χρόνος οδήγησης μπορεί να 

παραταθεί κατά δύο ώρες όταν αμέσως 

μετά την περίοδο οδήγησης ακολουθεί 

περίοδος ανάπαυσης τουλάχιστον 45 

συνεχών ωρών. Αυτές οι παρατάσεις του 

ημερήσιου χρόνου οδήγησης θα πρέπει να 

βρίσκονται εντός του ορίου του μέγιστου 

συσσωρευμένου χρόνου οδήγησης. Ο 

οδηγός αναφέρει τον λόγο της 

παρέκκλισης χειρογράφως στο φύλλο 

καταγραφής της συσκευής ελέγχου ή σε 

εκτυπωμένο αντίγραφο από τη συσκευή 

ελέγχου ή στο πρόγραμμα υπηρεσίας το 

αργότερο κατά την άφιξή του στο 

κατάλληλο κατάλυμα. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Σκοπός της πρότασης είναι να εισαγάγει μια περιορισμένη παράταση του ημερήσιου χρόνου 

οδήγησης, η οποία περιγράφεται με σαφήνεια, ώστε οι οδηγοί που μεταφέρουν επιβάτες 

(τουρίστες) και εμπορεύματα να είναι σε θέση να φθάσουν σε κατάλληλο κατάλυμα, χωρίς να 

υπερβούν τον μέγιστο επιτρεπόμενο εβδομαδιαίο και συσσωρευμένο χρόνο οδήγησης, που 

ισχύει σε όλη την ΕΕ. Κάτι τέτοιο θα επέτρεπε στους οδηγούν να επιστρέψουν στον τόπο 

διαμονής τους ή, σε περίπτωση μεταφοράς τουριστών, να μεταφέρουν τους τουρίστες στο 

ξενοδοχείο. 

 

Τροπολογία  162 

Paloma López Bermejo, Tania González Peñas, Rina Ronja Kari, Patrick Le Hyaric, 

João Pimenta Lopes 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 7 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 561/2006 

Άρθρο 12 – εδάφιο 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Υπό την προϋπόθεση ότι δεν τίθεται σε 

κίνδυνο η οδική ασφάλεια, ο οδηγός 

μπορεί να παρεκκλίνει από το άρθρο 8 

παράγραφος 2 και από το άρθρο 8 

παράγραφος 6 δεύτερο εδάφιο για να είναι 

σε θέση να φθάσει σε κατάλληλο 

Ο οδηγός μπορεί να παρεκκλίνει από το 

άρθρο 8 παράγραφος 2 και από το άρθρο 8 

παράγραφος 6 δεύτερο εδάφιο για να είναι 

σε θέση να φθάσει σε κατάλληλο 

κατάλυμα κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 8 

παράγραφος 8α προκειμένου να λάβει εκεί 
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κατάλυμα κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 8 

παράγραφος 8α προκειμένου να λάβει εκεί 

ημερήσια ή εβδομαδιαία ανάπαυση. Η εν 

λόγω παρέκκλιση δεν μπορεί να έχει ως 

αποτέλεσμα την υπέρβαση του ημερήσιου 

ή του εβδομαδιαίου χρόνου οδήγησης ή τη 

μείωση της ημερήσιας ή της εβδομαδιαίας 

περιόδου ανάπαυσης. Ο οδηγός αναφέρει 

τον λόγο της παρέκκλισης χειρογράφως 

στο φύλλο καταγραφής της συσκευής 

ελέγχου ή σε εκτυπωμένο αντίγραφο από 

τη συσκευή ελέγχου ή στο πρόγραμμα 

υπηρεσίας το αργότερο κατά την άφιξή του 

στο κατάλληλο κατάλυμα. 

ημερήσια ή εβδομαδιαία ανάπαυση. Η εν 

λόγω παρέκκλιση δεν μπορεί να έχει ως 

αποτέλεσμα την υπέρβαση του ημερήσιου 

ή του εβδομαδιαίου χρόνου οδήγησης ή τη 

μείωση της ημερήσιας ή της εβδομαδιαίας 

περιόδου ανάπαυσης. Ο οδηγός αναφέρει 

τον λόγο της παρέκκλισης χειρογράφως 

στο φύλλο καταγραφής της συσκευής 

ελέγχου ή σε εκτυπωμένο αντίγραφο από 

τη συσκευή ελέγχου ή στο πρόγραμμα 

υπηρεσίας το αργότερο κατά την άφιξή του 

στο κατάλληλο κατάλυμα. 

Or. en 

 

Τροπολογία  163 

Verónica Lope Fontagné 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 7 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 561/2006 

Άρθρο 12 – παράγραφος 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Υπό την προϋπόθεση ότι δεν τίθεται σε 

κίνδυνο η οδική ασφάλεια, ο οδηγός 

μπορεί να παρεκκλίνει από το άρθρο 8 

παράγραφος 2 και από το άρθρο 8 

παράγραφος 6 δεύτερο εδάφιο για να είναι 

σε θέση να φθάσει σε κατάλληλο 

κατάλυμα κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 8 

παράγραφος 8α προκειμένου να λάβει εκεί 

ημερήσια ή εβδομαδιαία ανάπαυση. Η εν 

λόγω παρέκκλιση δεν μπορεί να έχει ως 

αποτέλεσμα την υπέρβαση του ημερήσιου 

ή του εβδομαδιαίου χρόνου οδήγησης ή τη 

μείωση της ημερήσιας ή της εβδομαδιαίας 

περιόδου ανάπαυσης. Ο οδηγός αναφέρει 

τον λόγο της παρέκκλισης χειρογράφως 

στο φύλλο καταγραφής της συσκευής 

ελέγχου ή σε εκτυπωμένο αντίγραφο από 

τη συσκευή ελέγχου ή στο πρόγραμμα 

υπηρεσίας το αργότερο κατά την άφιξή του 

Υπό την προϋπόθεση ότι δεν τίθεται σε 

κίνδυνο η οδική ασφάλεια, ο οδηγός 

μπορεί να παρεκκλίνει από το άρθρο 8 

παράγραφος 2 και από το άρθρο 8 

παράγραφος 6 δεύτερο εδάφιο για να είναι 

σε θέση να φθάσει σε κατάλληλο 

κατάλυμα ή χώρο στάθμευσης, όπου θα 

μπορεί να αναπαυθεί, κατά τα οριζόμενα 

στο άρθρο 8 παράγραφος 8. Η εν λόγω 

παρέκκλιση δεν μπορεί να έχει ως 

αποτέλεσμα την υπέρβαση του ημερήσιου 

ή του εβδομαδιαίου χρόνου οδήγησης ή τη 

μείωση της ημερήσιας ή της εβδομαδιαίας 

περιόδου ανάπαυσης. Ο οδηγός αναφέρει 

τον λόγο της παρέκκλισης χειρογράφως 

στο φύλλο καταγραφής της συσκευής 

ελέγχου ή σε εκτυπωμένο αντίγραφο από 

τη συσκευή ελέγχου ή στο πρόγραμμα 

υπηρεσίας το αργότερο κατά την άφιξή του 
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στο κατάλληλο κατάλυμα. στο κατάλληλο κατάλυμα. 

Or. es 

Τροπολογία  164 

Georgi Pirinski 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 11 – στοιχείο β α (νέο) 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 561/2006 

Άρθρο 22 – παράγραφος 2 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 β α) παρεμβάλλεται η ακόλουθη 

παράγραφος 2α: 

 «2α. Για τον σκοπό του άρθρου 22 

παράγραφος 2 στοιχείο γ, η Επιτροπή 

καταρτίζει και εγκρίνει, μέσω πράξης, 

κοινά κριτήρια για την εκτίμηση της 

επικινδυνότητας και ένα πλαίσιο 

αξιολόγησης που θα ισχύει για όλες τις 

επιχειρήσεις μεταφορών που εδρεύουν σε 

ένα από τα κράτη μέλη.» 

Or. en 

 

Τροπολογία  165 

Karima Delli 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 11 – στοιχείο γ α (νέο) 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 561/2006 

Άρθρο 22 – παράγραφος 4 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 γ α) προστίθεται η ακόλουθη 

παράγραφος: 

 «4α. Προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι 

όλοι οι ενωσιακοί κανόνες για τους 

μετακινούμενους εργαζόμενους 

εφαρμόζονται κατά τρόπο δίκαιο, απλό 

και αποτελεσματικό, μια Ευρωπαϊκή 

Αρχή Εργασίας θα είναι υπεύθυνη για τον 
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έλεγχο και την επιβολή των κανόνων. Θα 

παρέχει επιχειρησιακή και νομική 

υποστήριξη στα κράτη μέλη, τους 

κοινωνικούς εταίρους και τους 

εργαζόμενους ώστε να επιβάλλεται η 

κοινωνική νομοθεσία και θα αναλαμβάνει 

τη διενέργεια επιθεωρήσεων σε ολόκληρη 

την Ένωση. 

 Η Ευρωπαϊκή Αρχή Εργασίας θα 

ευθύνεται για την παρακολούθηση και 

την πρόσβαση στα δεδομένα που 

περιέχονται στα εθνικά ηλεκτρονικά 

μητρώα.» 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Η επιβολή της οδηγίας αυτής θα πρέπει να εμπίπτει στην αρμοδιότητα της νέας Ευρωπαϊκής 

Αρχής Εργασίας που ανέφερε ο Jean Claude Juncker στην ομιλία του για την κατάσταση της 

Ένωσης το 2017, η οποία προβλέπεται να έχει συσταθεί μέχρι το τέλος του 2018. 

 

Τροπολογία  166 

Karima Delli 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 11 – στοιχείο γ β (νέο) 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 561/2006 

Άρθρο 22 – παράγραφος 4 β (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 γ β) προστίθεται η ακόλουθη 

παράγραφος: 

 «4β. Θα πρέπει να δημοσιοποιηθεί μια 

ενωσιακή λίστα των οδικών μεταφορέων 

που δεν πληρούν τις σχετικές νομικές 

απαιτήσεις, προκειμένου να εξασφαλιστεί 

μεγαλύτερη διαφάνεια. Αυτή η ενωσιακή 

λίστα θα βασίζεται σε κοινά κριτήρια που 

αναπτύσσονται σε ενωσιακό επίπεδο και 

θα αναθεωρείται ετησίως από την 

Ευρωπαϊκή Αρχή Εργασίας. Οι οδικοί 

μεταφορείς που αναγράφονται στην 

ενωσιακή λίστα υπόκεινται σε 
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απαγόρευση λειτουργίας, η οποία ισχύει 

σε όλα τα κράτη μέλη. Σε εξαιρετικές 

περιπτώσεις, τα κράτη μέλη μπορούν να 

λαμβάνουν μονομερή μέτρα. Σε 

περίπτωση έκτακτης ανάγκης και όταν 

προκύψει απρόβλεπτο πρόβλημα 

ασφαλείας, τα κράτη μέλη έχουν τη 

δυνατότητα να δίνουν εντολή 

απαγόρευσης λειτουργίας για την 

επικράτειά τους.» 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Ο τομέας αεροπορικών μεταφορών διαθέτει μια παγκόσμια μαύρη λίστα με αεροπορικές 

εταιρείες που δεν πληρούν τα πρότυπα ασφαλείας. Οι εταιρείες που περιλαμβάνονται στην λίστα 

αυτή απαγορεύεται να ασκούν δραστηριότητες για όσο διάστημα αναγράφονται στη λίστα. 

Δεδομένου ότι η συμμόρφωση προς τους κανόνες στον τομέα οδικών μεταφορών συνδέεται 

στενά με την οδική ασφάλεια, θα πρέπει να δημιουργηθεί το συντομότερο δυνατόν μια παρόμοια 

λίστα, η οποία θα πρέπει να τεθεί στην ευθύνη της Ευρωπαϊκής Αρχής Εργασίας που είναι υπό 

σύσταση. 

 

Τροπολογία  167 

Rosa D'Amato, Daniela Aiuto, Laura Agea, Tiziana Beghin 

 

Πρόταση κανονισμού 

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

Κανονισμός (ΕΕ) 165/2014 

Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο η α (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 -1) Στο άρθρο 2 παράγραφος 2, 

προστίθεται το ακόλουθο στοιχείο: 

 «η α) «ευφυής ταχογράφος»: ψηφιακός 

ταχογράφος ο οποίος χρησιμοποιεί 

υπηρεσία εντοπισμού θέσης βάσει 

δορυφορικού συστήματος πλοήγησης 

(GNSS) για τον αυτόματο προσδιορισμό 

της θέσης του σύμφωνα με τον παρόντα 

κανονισμό·»· 

Or. it 
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Τροπολογία  168 

Rosa D'Amato, Daniela Aiuto, Laura Agea, Tiziana Beghin 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο -1 α (νέο) 

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 165/2014 

Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο η β (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 -1α) Στο άρθρο 2 παράγραφος 2, 

προστίθεται το ακόλουθο στοιχείο: 

 «η β) «δικτυακή πύλη GNSS για τις 

οδικές μεταφορές»: δικτυακή πλατφόρμα 

στην οποία διοχετεύονται όλα τα 

δεδομένα που διαβιβάζονται από τους 

ευφυείς ταχογράφους για τους σκοπούς 

του παρόντος κανονισμού·»· 

Or. it 

 

Τροπολογία  169 

Dominique Martin, Joëlle Mélin 

 

Πρόταση κανονισμού 

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

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 165/2014 

Άρθρο 3 – σημείο 4 

 

Ισχύον κείμενο Τροπολογία 

 (-1) Στο άρθρο 3, η παράγραφος 4 

αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: 

4. Δεκαπέντε έτη μετά που θα 

αρχίσει να ισχύει η υποχρέωση χρήσης 

ταχογράφου, όπως προβλέπεται στα άρθρα 

8, 9 και 10, στα οχήματα για τα οποία έχει 

εκδοθεί άδεια κυκλοφορίας για πρώτη 

φορά, ή που κυκλοφορούν σε άλλο κράτος 

μέλος εκτός του κράτους μέλους εκδόσεως 

της άδειας κυκλοφορίας, θα πρέπει να 

εγκαθίσταται σχετικός ταχογράφος. 

4. Μόλις αρχίσει να ισχύει η 

υποχρέωση χρήσης ταχογράφου, όπως 

προβλέπεται στα άρθρα 8, 9 και 10, στα 

οχήματα για τα οποία έχει εκδοθεί άδεια 

κυκλοφορίας για πρώτη φορά, ή που 

κυκλοφορούν σε άλλο κράτος μέλος εκτός 

του κράτους μέλους εκδόσεως της άδειας 

κυκλοφορίας, θα πρέπει να εγκαθίσταται 

σχετικός ταχογράφος. 

Or. fr 
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Τροπολογία  170 

Ivo Belet, Claude Rolin, Tom Vandenkendelaere 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 2 – εδάφιο 1 – σημείο -1 (νέο) 

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 165/2014 

Άρθρο 3 – παράγραφος 4 

 

Ισχύον κείμενο Τροπολογία 

 (-1) Στο άρθρο 3, η παράγραφος 4 

αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: 

4. Δεκαπέντε έτη μετά που θα αρχίσει να 

ισχύει η υποχρέωση χρήσης ταχογράφου, 

όπως προβλέπεται στα άρθρα 8, 9 και 10, 

στα οχήματα για τα οποία έχει εκδοθεί 

άδεια κυκλοφορίας για πρώτη φορά, ή που 

κυκλοφορούν σε άλλο κράτος μέλος εκτός 

του κράτους μέλους εκδόσεως της άδειας 

κυκλοφορίας, θα πρέπει να εγκαθίσταται 

σχετικός ταχογράφος. 

«4. Εντός έξι μηνών αφότου αρχίσει να 

ισχύει η υποχρέωση χρήσης ταχογράφου, 

όπως προβλέπεται στα άρθρα 8, 9 και 10, 

στα οχήματα για τα οποία έχει εκδοθεί 

άδεια κυκλοφορίας για πρώτη φορά, ή που 

κυκλοφορούν σε άλλο κράτος μέλος εκτός 

του κράτους μέλους εκδόσεως της άδειας 

κυκλοφορίας, θα πρέπει να εγκαθίσταται 

σχετικός ταχογράφος.» 

Or. en 

 

Τροπολογία  171 

Paloma López Bermejo, Tania González Peñas, Rina Ronja Kari, Patrick Le Hyaric, 

João Pimenta Lopes 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 2 – εδάφιο 1 – σημείο -1 (νέο) 

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 165/2014 

Άρθρο 3 – παράγραφος 4 

 

Ισχύον κείμενο Τροπολογία 

 (-1) Στο άρθρο 3, η παράγραφος 4 

αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: 

4. Δεκαπέντε έτη μετά που θα αρχίσει να 

ισχύει η υποχρέωση χρήσης ταχογράφου, 

όπως προβλέπεται στα άρθρα 8, 9 και 10, 

στα οχήματα για τα οποία έχει εκδοθεί 

άδεια κυκλοφορίας για πρώτη φορά, ή που 

κυκλοφορούν σε άλλο κράτος μέλος εκτός 

του κράτους μέλους εκδόσεως της άδειας 

κυκλοφορίας, θα πρέπει να εγκαθίσταται 

σχετικός ταχογράφος. 

«4. Από την 1η Ιανουαρίου 2020 θα 

αρχίσει να ισχύει η υποχρέωση χρήσης 

ταχογράφου, όπως προβλέπεται στα άρθρα 

8, 9 και 10, στα οχήματα για τα οποία έχει 

εκδοθεί άδεια κυκλοφορίας για πρώτη 

φορά, ή που κυκλοφορούν σε άλλο κράτος 

μέλος εκτός του κράτους μέλους εκδόσεως 

της άδειας κυκλοφορίας, θα πρέπει να 

εγκαθίσταται σχετικός ταχογράφος.» 
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Or. en 

 

Τροπολογία  172 

Jeroen Lenaers 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο -1 (νέο) 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 165/2014 

Άρθρο 3 – παράγραφος 4 

 

Ισχύον κείμενο Τροπολογία 

 (-1) Στο άρθρο 3, η παράγραφος 4 

αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: 

4. Δεκαπέντε έτη μετά που θα αρχίσει να 

ισχύει η υποχρέωση χρήσης ταχογράφου, 

όπως προβλέπεται στα άρθρα 8, 9 και 10, 

στα οχήματα για τα οποία έχει εκδοθεί 

άδεια κυκλοφορίας για πρώτη φορά, ή που 

κυκλοφορούν σε άλλο κράτος μέλος εκτός 

του κράτους μέλους εκδόσεως της άδειας 

κυκλοφορίας, θα πρέπει να εγκαθίσταται 

σχετικός ταχογράφος. 

«4. Εντός έξι μηνών αφότου αρχίσει να 

ισχύει η υποχρέωση χρήσης ταχογράφου, 

όπως προβλέπεται στα άρθρα 8, 9 και 10, 

σε όλα τα οχήματα για τα οποία έχει 

εκδοθεί άδεια κυκλοφορίας για πρώτη 

φορά, ή που κυκλοφορούν σε άλλο κράτος 

μέλος εκτός του κράτους μέλους εκδόσεως 

της άδειας κυκλοφορίας, πρέπει να 

εγκαθίσταται ευφυής ταχογράφος.»· 

Or. nl 

Τροπολογία  173 

Ole Christensen, Siôn Simon, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Guillaume Balas, Michael 

Detjen, Evelyn Regner, Maria Arena, Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Rory Palmer 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 2 – εδάφιο 1 – σημείο -1 (νέο) 

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 165/2014 

Άρθρο 3 – παράγραφος 4 

 

Ισχύον κείμενο Τροπολογία 

 (-1) Στο άρθρο 3, η παράγραφος 4 

αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: 

4. Δεκαπέντε έτη μετά που θα αρχίσει να 

ισχύει η υποχρέωση χρήσης ταχογράφου, 

όπως προβλέπεται στα άρθρα 8, 9 και 10, 

στα οχήματα για τα οποία έχει εκδοθεί 

άδεια κυκλοφορίας για πρώτη φορά, ή που 

κυκλοφορούν σε άλλο κράτος μέλος εκτός 

«4. Έξι μήνες αφότου αρχίσει να 

ισχύει η υποχρέωση χρήσης ταχογράφου, 

όπως προβλέπεται στα άρθρα 8, 9 και 10, 

στα οχήματα για τα οποία έχει εκδοθεί 

άδεια κυκλοφορίας για πρώτη φορά, ή που 

κυκλοφορούν σε άλλο κράτος μέλος εκτός 
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του κράτους μέλους εκδόσεως της άδειας 

κυκλοφορίας, θα πρέπει να εγκαθίσταται 

σχετικός ταχογράφος. 

του κράτους μέλους εκδόσεως της άδειας 

κυκλοφορίας, θα πρέπει να εγκαθίσταται 

σχετικός ταχογράφος.» 

Or. en 

 

Τροπολογία  174 

Anne Sander, Elisabeth Morin-Chartier, Jérôme Lavrilleux, Geoffroy Didier, Franck 

Proust, Renaud Muselier 

 

Πρόταση κανονισμού 

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

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 165/2014 

Άρθρο 3 – παράγραφος 4 

 

Ισχύον κείμενο Τροπολογία 

 (-1) Στο άρθρο 3, η παράγραφος 4 

αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:  

4. Δεκαπέντε έτη μετά που θα αρχίσει να 

ισχύει η υποχρέωση χρήσης ταχογράφου, 

όπως προβλέπεται στα άρθρα 8, 9 και 10, 

στα οχήματα για τα οποία έχει εκδοθεί 

άδεια κυκλοφορίας για πρώτη φορά, ή 
που κυκλοφορούν σε άλλο κράτος μέλος 

εκτός του κράτους μέλους εκδόσεως της 

άδειας κυκλοφορίας, θα πρέπει να 

εγκαθίσταται σχετικός ταχογράφος. 

«4. Τα οχήματα που μεταφέρουν 

εμπορεύματα και κυκλοφορούν σε άλλο 

κράτος μέλος εκτός του κράτους μέλους 

εκδόσεως της άδειας κυκλοφορίας πρέπει 

να εξοπλιστούν με έξυπνο ταχογράφο 

εντός τεσσάρων ετών από τη θέσπιση 

υποχρέωσης εξοπλισμού με έξυπνο 

ταχογράφο. 

Or. fr 

Αιτιολόγηση 

Πρέπει να επιταχυνθεί η θέσπιση της υποχρέωσης εξοπλισμού όλων των οχημάτων μεταφοράς 

εμπορευμάτων με έξυπνους ταχογράφους, ώστε να αυξηθεί η αποτελεσματικότητα των ελέγχων, 

να διασφαλιστεί η ορθή εφαρμογή των ισχυόντων κοινωνικών κανόνων και να είναι εγγυημένο 

το υψηλό επίπεδο προστασίας των οδικών μεταφορέων. 

Τροπολογία  175 

Rosa D'Amato, Daniela Aiuto, Laura Agea, Tiziana Beghin 

 

Πρόταση κανονισμού 

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

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 165/2014 

Άρθρο 3 – παράγραφος 4 
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Ισχύον κείμενο Τροπολογία 

 -1β) Στο άρθρο 3, η παράγραφος 4 

αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: 

4. Δεκαπέντε έτη μετά που θα αρχίσει να 

ισχύει η υποχρέωση χρήσης ταχογράφου, 

όπως προβλέπεται στα άρθρα 8, 9 και 10, 

στα οχήματα για τα οποία έχει εκδοθεί 

άδεια κυκλοφορίας για πρώτη φορά, ή που 

κυκλοφορούν σε άλλο κράτος μέλος εκτός 

του κράτους μέλους εκδόσεως της άδειας 

κυκλοφορίας, θα πρέπει να εγκαθίσταται 

σχετικός ταχογράφος. 

«4. Δύο έτη μετά που θα αρχίσει να ισχύει 

η υποχρέωση χρήσης ταχογράφου, όπως 

προβλέπεται στα άρθρα 8, 9 και 10, στα 

οχήματα για τα οποία έχει εκδοθεί άδεια 

κυκλοφορίας για πρώτη φορά, ή που 

κυκλοφορούν σε άλλο κράτος μέλος εκτός 

του κράτους μέλους εκδόσεως της άδειας 

κυκλοφορίας, θα πρέπει να εγκαθίσταται 

σχετικός ταχογράφος. 

Or. it 

 

Τροπολογία  176 

Rosa D'Amato, Daniela Aiuto, Laura Agea, Tiziana Beghin 

 

Πρόταση κανονισμού 

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

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 165/2014 

Άρθρο 9 α (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 1 α) Προστίθεται το ακόλουθο άρθρο 

 «Άρθρο 9α 

 1. Εκτός από την ανταλλαγή δεδομένων, 

όπως ορίζει το άρθρο 9, οι επιχειρήσεις 

μεταφορών διασφαλίζουν ότι το σύνολο 

των δεδομένων που αναφέρονται στο 

άρθρο 4 παράγραφος 3 και στο άρθρο 8 

παράγραφος 1 διαβιβάζονται αυτομάτως 

σε πραγματικό χρόνο μέσω ασφαλών 

μέσων επικοινωνίας από τον ευφυή 

ταχογράφο στη δικτυακή πύλη GNSS για 

τις οδικές μεταφορές που αναφέρεται στο 

άρθρο 33α. 

 2. Τα δεδομένα που διαβιβάζονται 

αποθηκεύονται και χρησιμοποιούνται 

σύμφωνα με το άρθρο 33α.»· 

Or. it 
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Τροπολογία  177 

Rosa D'Amato, Daniela Aiuto, Laura Agea, Tiziana Beghin 

 

Πρόταση κανονισμού 

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

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 165/2014 

Άρθρο 33 α (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 1β) Παρεμβάλλεται το ακόλουθο 

άρθρο: 

 «Άρθρο 33α 

 Δικτυακή πύλη GNSS για τις οδικές 

μεταφορές 

 1. Για να διευκολυνθεί η ανταλλαγή 

πληροφοριών και η συνεργασία μεταξύ 

των αρμόδιων αρχών των κρατών μελών 

οι οποίες εφαρμόζουν ή επιβάλλουν τις 

ενωσιακές νομοθετικές πράξεις που 

απαριθμούνται στο άρθρο 7 

παράγραφος 1, η Επιτροπή δημιουργεί 

και διατηρεί δικτυακή πύλη GNSS με 

στοιχεία σχετικά με τις μεταφορές και τις 

δραστηριότητες των οδηγών, τα οποία 

διαβιβάζονται σύμφωνα με το άρθρο 9α. 

Η Επιτροπή διασφαλίζει τη σύνδεση της 

ανωτέρω δικτυακής πύλης με το σύστημα 

ανταλλαγής μηνυμάτων TACHOnet το 

οποίο αναφέρεται στο άρθρο 31, με το 

σύστημα πληροφόρησης για την 

εσωτερική αγορά (IMI), το οποίο 

θεσπίστηκε με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 

1024/2012 και με τα μητρώα που 

αναφέρονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 

1071/2009. 

 2. Εντός 18 μηνών από την έναρξη ισχύος 

του παρόντος κανονισμού, η Επιτροπή 

εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις 

σύμφωνα με το άρθρο 41α, για την 

ολοκλήρωση του παρόντος κανονισμού 

μέσω της πρόβλεψης των κανόνων και 

των χαρακτηριστικών της δικτυακής 

πύλης GNSS για τις οδικές μεταφορές, 

καθώς και των όρων χρήσης της, 
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διασφαλίζοντας την αρχειοθέτηση των 

διαβιβαζόμενων δεδομένων και την 

πρόσβαση των ελεγκτικών αρχών σε αυτά 

σε πραγματικό χρόνο, τη 

διαλειτουργικότητα της δικτυακής πύλης 

GNSS για τις οδικές μεταφορές με τα 

συστήματα και τα μητρώα που 

αναφέρονται στην παράγραφο 1, καθώς 

και ένα σύστημα ανάλυσης δεδομένων 

και αυτόματης προειδοποίησης για 

ενδεχόμενες παραβιάσεις του κανονισμού 

(ΕΚ) αριθ. 561/2006, του κανονισμού 

(ΕΕ) αριθ. 165/2014, της οδηγίας 

2002/15/ΕΚ, των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 

1071/2009 και αριθ. 1072/2009, της 

οδηγίας 92/106/ΕΟΚ και της οδηγίας 

[σχετικά με την απόσπαση οδηγών]. 

Or. it 

 

Τροπολογία  178 

Martina Dlabajová, António Marinho e Pinto, Enrique Calvet Chambon 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 2 – εδάφιο 1 – σημείο 2 

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 165/2014 

Άρθρο 34 – παράγραφος 7 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

7. Ο οδηγός εισάγει στον ψηφιακό 

ταχογράφο το σύμβολο της χώρας όπου 

αρχίζει και το σύμβολο της χώρας όπου 

περατώνεται ο ημερήσιος χρόνος εργασίας 

του, καθώς και τον τόπο και τον χρόνο 

κάθε διέλευσης συνόρων που 

πραγματοποιεί με το όχημα, κατά την 

άφιξή του σε κατάλληλο τόπο 

στάθμευσης. Τα κράτη μέλη επιτρέπεται 

να επιβάλλουν στους οδηγούς οχημάτων 

που πραγματοποιούν μεταφορές εντός των 

εδαφών τους να προσθέτουν στο σύμβολο 

της χώρας λεπτομερέστερους 

γεωγραφικούς προσδιορισμούς, με την 

προϋπόθεση ότι αυτά τα κράτη μέλη έχουν 

κοινοποιήσει τους εν λόγω λεπτομερείς 

γεωγραφικούς προσδιορισμούς στην 

7. Ο οδηγός εισάγει στον ψηφιακό 

ταχογράφο το σύμβολο της χώρας όπου 

αρχίζει και το σύμβολο της χώρας όπου 

περατώνεται ο ημερήσιος χρόνος εργασίας 

του. Τα κράτη μέλη επιτρέπεται να 

επιβάλλουν στους οδηγούς οχημάτων που 

πραγματοποιούν μεταφορές εντός των 

εδαφών τους να προσθέτουν στο σύμβολο 

της χώρας λεπτομερέστερους 

γεωγραφικούς προσδιορισμούς, με την 

προϋπόθεση ότι αυτά τα κράτη μέλη έχουν 

κοινοποιήσει τους εν λόγω λεπτομερείς 

γεωγραφικούς προσδιορισμούς στην 

Επιτροπή πριν από την 1η Απριλίου 1998. 
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Επιτροπή πριν από την 1η Απριλίου 1998. 

 Από την έναρξη ισχύος των άρθρων 8, 9 

και 10 σύμφωνα με τα οποία οι 

ταχογράφοι που εγκαθίστανται για πρώτη 

φορά στις ή μετά τις 15 Ιουνίου 2019 

πρέπει να είναι ευφυείς ταχογράφοι οι 

οποίοι παρέχουν επίσης τη δυνατότητα 

αυτόματης καταχώρησης διελεύσεων 

συνόρων, οι οδηγοί εισάγουν στον 

ψηφιακό ταχογράφο τα σύμβολα των 

χωρών όπου άρχισε και περατώθηκε ο 

ημερήσιος χρόνος εργασίας, καθώς και 

τον τόπο και τον χρόνο κάθε διέλευσης 

συνόρων που πραγματοποιήθηκε με το 

όχημα, κατά την άφιξη στον πρώτο 

προγραμματισμένο τόπο στάθμευσης.» 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Με αυτόν τον τρόπο αποφεύγονται πρακτικά προβλήματα, για παράδειγμα, κατά τη μεταφορά 

επιβατών όπου οι επιβάτες θα πρέπει να περιμένουν μέχρι να βρεθεί κατάλληλος χώρος και να 

καταχωρηθεί ο κωδικός χώρας. 

 

Τροπολογία  179 

Emilian Pavel, Claudia Țapardel 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 2 – εδάφιο 1 – σημείο 2 

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 165/2014 

Άρθρο 34 – παράγραφος 7 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

7. Ο οδηγός εισάγει στον ψηφιακό 

ταχογράφο το σύμβολο της χώρας όπου 

αρχίζει και το σύμβολο της χώρας όπου 

περατώνεται ο ημερήσιος χρόνος εργασίας 

του, καθώς και τον τόπο και τον χρόνο 

κάθε διέλευσης συνόρων που 

πραγματοποιεί με το όχημα, κατά την 

άφιξή του σε κατάλληλο τόπο στάθμευσης. 

Τα κράτη μέλη επιτρέπεται να επιβάλλουν 

στους οδηγούς οχημάτων που 

πραγματοποιούν μεταφορές εντός των 

7. Ο οδηγός εισάγει στον ψηφιακό 

ταχογράφο το σύμβολο της χώρας όπου 

αρχίζει και το σύμβολο της χώρας όπου 

περατώνεται ο ημερήσιος χρόνος εργασίας 

του, καθώς και τον τόπο και τον χρόνο 

κάθε διέλευσης συνόρων που 

πραγματοποιεί με το όχημα, κατά την 

άφιξή του στον πρώτο προγραμματισμένο 

τόπο στάθμευσης. Τα κράτη μέλη 

επιτρέπεται να επιβάλλουν στους οδηγούς 

οχημάτων που πραγματοποιούν μεταφορές 
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εδαφών τους να προσθέτουν στο σύμβολο 

της χώρας λεπτομερέστερους 

γεωγραφικούς προσδιορισμούς, με την 

προϋπόθεση ότι αυτά τα κράτη μέλη έχουν 

κοινοποιήσει τους εν λόγω λεπτομερείς 

γεωγραφικούς προσδιορισμούς στην 

Επιτροπή πριν από την 1η Απριλίου 1998. 

εντός των εδαφών τους να προσθέτουν στο 

σύμβολο της χώρας λεπτομερέστερους 

γεωγραφικούς προσδιορισμούς, με την 

προϋπόθεση ότι αυτά τα κράτη μέλη έχουν 

κοινοποιήσει τους εν λόγω λεπτομερείς 

γεωγραφικούς προσδιορισμούς στην 

Επιτροπή πριν από την 1η Απριλίου 1998. 

Or. en 

 

Τροπολογία  180 

Rosa D'Amato, Daniela Aiuto, Laura Agea, Tiziana Beghin 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 - σημείο 2 

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 165/2014 

Άρθρο 34 – παράγραφος 7 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

7. Ο οδηγός εισάγει στον ψηφιακό 

ταχογράφο το σύμβολο της χώρας όπου 

αρχίζει και το σύμβολο της χώρας όπου 

περατώνεται ο ημερήσιος χρόνος εργασίας 

του, καθώς και τον τόπο και τον χρόνο 

κάθε διέλευσης συνόρων που 

πραγματοποιεί με το όχημα, κατά την 

άφιξή του σε κατάλληλο τόπο στάθμευσης. 

Τα κράτη μέλη επιτρέπεται να επιβάλλουν 

στους οδηγούς οχημάτων που 

πραγματοποιούν μεταφορές εντός των 

εδαφών τους να προσθέτουν στο σύμβολο 

της χώρας λεπτομερέστερους 

γεωγραφικούς προσδιορισμούς, με την 

προϋπόθεση ότι αυτά τα κράτη μέλη έχουν 

κοινοποιήσει τους εν λόγω λεπτομερείς 

γεωγραφικούς προσδιορισμούς στην 

Επιτροπή πριν από την 1η Απριλίου 1998.. 

7. Ο οδηγός εισάγει στον ψηφιακό 

ταχογράφο το σύμβολο της χώρας όπου 

αρχίζει και το σύμβολο της χώρας όπου 

περατώνεται ο ημερήσιος χρόνος εργασίας 

του, καθώς και τον τόπο και τον χρόνο 

κάθε διέλευσης συνόρων που 

πραγματοποιεί με το όχημα, κατά την 

άφιξή του στον πρώτο διαθέσιμο τόπο 

στάθμευσης. Τα κράτη μέλη επιτρέπεται 

να επιβάλλουν στους οδηγούς οχημάτων 

που πραγματοποιούν μεταφορές εντός των 

εδαφών τους να προσθέτουν στο σύμβολο 

της χώρας λεπτομερέστερους 

γεωγραφικούς προσδιορισμούς, με την 

προϋπόθεση ότι αυτά τα κράτη μέλη έχουν 

κοινοποιήσει τους εν λόγω λεπτομερείς 

γεωγραφικούς προσδιορισμούς στην 

Επιτροπή πριν από την 1η Απριλίου 1998. 

Or. it 

 

Τροπολογία  181 

Rosa D'Amato, Daniela Aiuto, Laura Agea, Tiziana Beghin 
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Πρόταση κανονισμού 

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

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 165/2014 

Άρθρο 41 α (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 2 α) Παρεμβάλλεται το ακόλουθο 

άρθρο: 

 «Άρθρο 41α 

 Άσκηση της εξουσιοδότησης 

 1. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 

κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις υπό τους 

όρους του παρόντος άρθρου. 

 2. Η προβλεπόμενη στο άρθρο 33α 

παράγραφος 5 εξουσία έκδοσης 

κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων ανατίθεται 

στην Επιτροπή για περίοδο πέντε ετών 

από την ... [ημερομηνία έναρξης ισχύος 

του παρόντος κανονισμού]. Η Επιτροπή 

υποβάλλει έκθεση σχετικά με τις εξουσίες 

που της έχουν ανατεθεί το αργότερο εννέα 

μήνες πριν από τη λήξη της περιόδου των 

πέντε ετών. Η εξουσιοδότηση 

ανανεώνεται σιωπηρά για περιόδους ίδιας 

διάρκειας, εκτός αν το Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο προβάλλουν 

αντιρρήσεις το αργότερο εντός τριών 

μηνών πριν από τη λήξη της κάθε 

περιόδου. 

 3. Η εξουσιοδότηση που αναφέρεται στο 

άρθρο 33α παράγραφος 5 μπορεί να 

ανακληθεί ανά πάσα στιγμή από το 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο. 

Η απόφαση ανάκλησης επιφέρει τη λήξη 

της εξουσιοδότησης που προσδιορίζεται 

στην εν λόγω απόφαση. Η απόφαση 

παράγει αποτελέσματα την επομένη της 

δημοσίευσής της στην Επίσημη 

Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή 

σε μεταγενέστερη ημερομηνία που 

καθορίζεται σε αυτήν. Δεν θίγει το κύρος 

των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που 

έχουν ήδη τεθεί σε ισχύ. 

 4. Πριν από την έκδοση κατ’ 

εξουσιοδότηση πράξης, η Επιτροπή 
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διαβουλεύεται με εμπειρογνώμονες οι 

οποίοι ορίζονται από κάθε κράτος μέλος 

σύμφωνα με τις αρχές που καθορίζονται 

στη διοργανική συμφωνία για τη 

βελτίωση του νομοθετικού έργου της 

13ης Απριλίου 2016. 

 5. Μόλις εκδώσει κατ’ εξουσιοδότηση 

πράξη, η Επιτροπή την κοινοποιεί 

ταυτοχρόνως στο Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο. 

 6. Κάθε κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που 

εκδίδεται σύμφωνα με το άρθρο 33α 

παράγραφος 5 αρχίζει να ισχύει μόνον 

εφόσον δεν διατυπωθούν αντιρρήσεις είτε 

από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είτε από 

το Συμβούλιο εντός προθεσμίας [δύο 

μηνών] από την κοινοποίηση της πράξης 

στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 

Συμβούλιο ή εάν, πριν λήξει αυτή η 

προθεσμία, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 

και το Συμβούλιο ενημερώσουν αμφότερα 

την Επιτροπή ότι δεν πρόκειται να 

προβάλουν αντίρρηση. Η ανωτέρω 

προθεσμία παρατείνεται κατά δύο μήνες 

με πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου.» 

Or. it 

Τροπολογία  182 

Ole Christensen, Siôn Simon, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Guillaume Balas, Michael 

Detjen, Evelyn Regner, Maria Arena, Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Georgi 

Pirinski, Rory Palmer 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 2 – εδάφιο 1 – σημείο 2 α (νέο) 

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 165/2014 

Άρθρο 36 – παράγραφος 1 – σημείο i 

 

Ισχύον κείμενο Τροπολογία 

 2α) Στο άρθρο 36 παράγραφος 1, το 

στοιχείο θ) αντικαθίσταται από το 

ακόλουθο κείμενο: 

i) τα φύλλα καταγραφής της τρέχουσας 

ημέρας και εκείνα που χρησιμοποίησε ο 

«i) τα φύλλα καταγραφής της τρέχουσας 

ημέρας και εκείνα που χρησιμοποίησε ο 

οδηγός κατά τις προηγούμενες 56 
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οδηγός κατά τις προηγούμενες 28 ημέρες, ημέρες,»· 

Or. en 

 

Τροπολογία  183 

Ole Christensen, Siôn Simon, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Guillaume Balas, Michael 

Detjen, Evelyn Regner, Maria Arena, Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Rory Palmer 

 

Πρόταση κανονισμού 

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

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 165/2014 

Άρθρο 36 – παράγραφος 1 – σημείο iii 

 

Ισχύον κείμενο Τροπολογία 

 2β) Στο άρθρο 36 παράγραφος 1, το 

σημείο iii) αντικαθίσταται από το 

ακόλουθο κείμενο: 

iii) κάθε χειρόγραφη καταγραφή και 

εκτυπωμένο αντίγραφο της τρέχουσας 

ημέρας και των προηγούμενων 28 ημερών, 

όπως ορίζεται με βάση τον παρόντα 

κανονισμό και τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 

561/2006. 

«iii) κάθε χειρόγραφη καταγραφή και 

εκτυπωμένο αντίγραφο της τρέχουσας 

ημέρας και των προηγούμενων 56 ημερών, 

όπως ορίζεται με βάση τον παρόντα 

κανονισμό και τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 

561/2006.»· 

Or. en 

 

Τροπολογία  184 

Ole Christensen, Siôn Simon, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Guillaume Balas, Michael 

Detjen, Evelyn Regner, Maria Arena, Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Georgi 

Pirinski, Rory Palmer 

 

Πρόταση κανονισμού 

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

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 165/2014 

Άρθρο 36 – παράγραφος 2 – στοιχείο ii 

 

Ισχύον κείμενο Τροπολογία 

 Άρθρο 2γ 

 Στο άρθρο 36 παράγραφος 2, το σημείο 

ii) αντικαθίσταται από το ακόλουθο 

κείμενο: 

ii) κάθε χειρόγραφη καταγραφή και «ii) κάθε χειρόγραφη καταγραφή και 
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εκτυπωμένο αντίγραφο της τρέχουσας 

ημέρας και των προηγούμενων 28 ημερών, 

όπως ορίζεται με βάση τον παρόντα 

κανονισμό και τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 

561/2006, 

εκτυπωμένο αντίγραφο της τρέχουσας 

ημέρας και των προηγούμενων 56 ημερών, 

όπως ορίζεται με βάση τον παρόντα 

κανονισμό και τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 

561/2006,»· 

Or. en 

 


