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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL

21.3.2019 A8-0205/139

Τροπολογία 139
Marita Ulvskog
εξ ονόματος της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων

Έκθεση A8-0205/2018
Wim van de Camp
Ημερήσιος και εβδομαδιαίος χρόνος οδήγησης, κατώτατα όρια για τα διαλείμματα και 
περίοδοι ανάπαυσης όσον αφορά τον εντοπισμό μέσω ταχογράφων
(COM(2017)0277 – C8-0167/2017 – 2017/0122(COD))

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 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. en
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21.3.2019 A8-0205/140

Τροπολογία 140
Marita Ulvskog
εξ ονόματος της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων

Έκθεση A8-0205/2018
Wim van de Camp
Ημερήσιος και εβδομαδιαίος χρόνος οδήγησης, κατώτατα όρια για τα διαλείμματα και 
περίοδοι ανάπαυσης όσον αφορά τον εντοπισμό μέσω ταχογράφων
(COM(2017)0277 – C8-0167/2017 – 2017/0122(COD))

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – 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, και ως μία 
ενιαία περίοδος ανάπαυσης.»

Or. en
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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL

21.3.2019 A8-0205/141

Τροπολογία 141
Marita Ulvskog
εξ ονόματος της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων

Έκθεση A8-0205/2018
Wim van de Camp
Ημερήσιος και εβδομαδιαίος χρόνος οδήγησης, κατώτατα όρια για τα διαλείμματα και 
περίοδοι ανάπαυσης όσον αφορά τον εντοπισμό μέσω ταχογράφων
(COM(2017)0277 – C8-0167/2017 – 2017/0122(COD))

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – 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,

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 ποιοτικό και φιλικό προς τα 
δύο φίλα κατάλυμα, εκτός της καμπίνας, 
που διαθέτει επαρκείς εγκαταστάσεις 
υγιεινής και ύπνου για τον οδηγό,

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

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

β) στον τόπο διαμονής του οδηγού ή 
σε άλλο ιδιωτικό χώρο της επιλογής του. 

β) στον τόπο διαμονής του οδηγού ή 
σε άλλο χώρο της επιλογής του. 

Or. en
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21.3.2019 A8-0205/142

Τροπολογία 142
Marita Ulvskog
εξ ονόματος της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων

Έκθεση A8-0205/2018
Wim van de Camp
Ημερήσιος και εβδομαδιαίος χρόνος οδήγησης, κατώτατα όρια για τα διαλείμματα και 
περίοδοι ανάπαυσης όσον αφορά τον εντοπισμό μέσω ταχογράφων
(COM(2017)0277 – C8-0167/2017 – 2017/0122(COD))

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – 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 τόπο της 
επιλογής τους εντός κάθε περιόδου τριών 
διαδοχικών εβδομάδων. Ο οδηγός 
ενημερώνει εγγράφως την επιχείρηση 
μεταφορών πριν από την εν λόγω περίοδο 
ανάπαυσης, εάν πρόκειται να τη λάβει σε 
τόπο διαφορετικό από τον τόπο διαμονής 
του. Όταν ο οδηγός επιλέγει να λάβει την 
ανάπαυση στον τόπο διαμονής του, η 
επιχείρηση μεταφορών παρέχει στον 
οδηγό τα οικονομικά ή πρακτικά μέσα για 
να επιστρέψει στον τόπο διαμονής του. Η 
διάρκεια του ταξιδιού επιστροφής του 
οδηγού δεν λαμβάνεται υπόψη κατά τον 
υπολογισμό της διάρκειας της περιόδου 
ανάπαυσης. Σε περίπτωση που ο οδηγός 
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επιλέγει να περάσει την περίοδο 
ανάπαυσης σε τόπο διαφορετικό από τον 
τόπο διαμονής του, η επιχείρηση δεν 
αφαιρεί τα έξοδα ταξιδίου από την 
αποζημίωση ταξιδίου που δικαιούται ο 
οδηγός.

Or. en
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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL

21.3.2019 A8-0205/143

Τροπολογία 143
Marita Ulvskog
εξ ονόματος της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων

Έκθεση A8-0205/2018
Wim van de Camp
Ημερήσιος και εβδομαδιαίος χρόνος οδήγησης, κατώτατα όρια για τα διαλείμματα και 
περίοδοι ανάπαυσης όσον αφορά τον εντοπισμό μέσω ταχογράφων
(COM(2017)0277 – C8-0167/2017 – 2017/0122(COD))

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – 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. Το αργότερο έως την ... 
[ημερομηνία έναρξης ισχύος του 
παρόντος κανονισμού] και στη συνέχεια 
ανά διετία, τα κράτη μέλη υποβάλλουν 
έκθεση στην Επιτροπή σχετικά με τη 
διαθεσιμότητα κατάλληλων 
εγκαταστάσεων ανάπαυσης για τους 
οδηγούς και ασφαλών χώρων 
στάθμευσης στην επικράτειά τους. Η 
Επιτροπή εκδίδει εκτελεστικές πράξεις 
για τη θέσπιση κοινού μορφοτύπου για τις 
διετείς εκθέσεις των κρατών μελών. Οι εν 
λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται 
σύμφωνα με τη συμβουλευτική 
διαδικασία του άρθρου 24 παράγραφος 2.

Or. en
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21.3.2019 A8-0205/144

Τροπολογία 144
Marita Ulvskog
εξ ονόματος της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων

Έκθεση A8-0205/2018
Wim van de Camp
Ημερήσιος και εβδομαδιαίος χρόνος οδήγησης, κατώτατα όρια για τα διαλείμματα και 
περίοδοι ανάπαυσης όσον αφορά τον εντοπισμό μέσω ταχογράφων
(COM(2017)0277 – C8-0167/2017 – 2017/0122(COD))

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 6
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 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.
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21.3.2019 A8-0205/145

Τροπολογία 145
Marita Ulvskog
εξ ονόματος της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων

Έκθεση A8-0205/2018
Wim van de Camp
Ημερήσιος και εβδομαδιαίος χρόνος οδήγησης, κατώτατα όρια για τα διαλείμματα και 
περίοδοι ανάπαυσης όσον αφορά τον εντοπισμό μέσω ταχογράφων
(COM(2017)0277 – C8-0167/2017 – 2017/0122(COD))

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – 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 τις διανυόμενες 
αποστάσεις, την ταχύτητα παράδοσης 
ή/και τον όγκο των μεταφερομένων 
εμπορευμάτων, εάν οι αμοιβές αυτές 
ενθαρρύνουν την παράβαση του παρόντος 
κανονισμού.»

Or. en


