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EL Ενωμένη στην πολυμορφία EL

22.3.2019 A8-0205/308

Τροπολογία 308
Roberts Zīle, Kosma Złotowski
εξ ονόματος της Ομάδας ECR

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

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 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, 
κοινωνικά υπεύθυνου και χωρίς 
διακρίσεις τομέα οδικών μεταφορών, 
ικανού 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, 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.
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EL Ενωμένη στην πολυμορφία EL

22.3.2019 A8-0205/309

Τροπολογία 309
Roberts Zīle, Kosma Złotowski
εξ ονόματος της Ομάδας ECR

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

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 2

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 
που αυξάνουν περαιτέρω την ανασφάλεια 
δικαίου και την άνιση μεταχείριση οδηγών 
και μεταφορέων.

(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 νομικού πλαισίου. 
Λόγω της ασάφειας 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 ή σε άλλον τόπο της 
επιλογής 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 

9 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 561/2006 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 15ης Μαρτίου 2006, για 
την εναρμόνιση ορισμένων κοινωνικών 
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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).

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).
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22.3.2019 A8-0205/310

Τροπολογία 310
Roberts Zīle, Kosma Złotowski
εξ ονόματος της Ομάδας ECR

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

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 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, με 
αποτέλεσμα να αυξάνεται ο 
κατακερματισμός της ευρωπαϊκής 
εσωτερικής αγοράς.
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22.3.2019 A8-0205/311

Τροπολογία 311
Roberts Zīle, Kosma Złotowski
εξ ονόματος της Ομάδας ECR

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

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4α) Οι εθνικοί κανόνες που 
εφαρμόζονται στις οδικές μεταφορές 
πρέπει να είναι και αναλογικοί και 
αιτιολογημένοι και δεν πρέπει να 
παρεμποδίζουν την άσκηση των 
θεμελιωδών ελευθεριών που 
κατοχυρώνονται στη Συνθήκη, όπως την 
ελεύθερη κυκλοφορία αγαθών και την 
ελευθερία παροχής υπηρεσιών, ή να την 
κάνουν λιγότερο ελκυστική, προκειμένου 
να διατηρηθεί ή και να αυξηθεί η 
ανταγωνιστικότητα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης.

Or. en
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22.3.2019 A8-0205/312

Τροπολογία 312
Roberts Zīle, Kosma Złotowski
εξ ονόματος της Ομάδας ECR

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

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5α) Η μεταφορά εμπορευμάτων 
διαφέρει σε ουσιαστικό βαθμό από τη 
μεταφορά επιβατών.Οι οδηγοί πούλμαν 
βρίσκονται σε στενή επαφή με τους 
επιβάτες τους και θα πρέπει να είναι σε 
θέση να πραγματοποιούν διαλείμματα με 
μεγαλύτερη ευελιξία, χωρίς να 
παρατείνουν τους χρόνους οδήγησης και 
χωρίς να μειώνουν τους χρόνους 
ανάπαυσης και τα διαλείμματα.

Or. en
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22.3.2019 A8-0205/313

Τροπολογία 313
Roberts Zīle, Kosma Złotowski
εξ ονόματος της Ομάδας ECR

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

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 6

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. Οι οδηγοί θα πρέπει επίσης να 
έχουν τη δυνατότητα να επιλέγουν τον 
τρόπο και τον τόπο ανάπαυσής τους.
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22.3.2019 A8-0205/314

Τροπολογία 314
Roberts Zīle, Kosma Złotowski
εξ ονόματος της Ομάδας ECR

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

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7) Υπάρχουν διαφορές μεταξύ των 
κρατών μελών κατά την ερμηνεία και την 
εφαρμογή των απαιτήσεων για την 
εβδομαδιαία ανάπαυση όσον αφορά τον 
τόπο όπου θα πρέπει αυτή να λαμβάνεται. 
Είναι επομένως ανάγκη να αποσαφηνιστεί 
η απαίτηση ώστε να διασφαλιστεί ότι 
στους οδηγούς παρέχεται επαρκές 
κατάλυμα για τις κανονικές περιόδους 
εβδομαδιαίας ανάπαυσης, εάν τις 
λαμβάνουν μακριά από τον τόπο 
διαμονής τους.

(7) Υπάρχουν διαφορές μεταξύ των 
κρατών μελών κατά την ερμηνεία και την 
εφαρμογή των απαιτήσεων για την 
εβδομαδιαία ανάπαυση όσον αφορά τον 
τόπο όπου θα πρέπει αυτή να λαμβάνεται. 
Είναι επομένως ανάγκη να αποσαφηνιστεί 
πού μπορεί να πραγματοποιείται η 
εβδομαδιαία ανάπαυση ώστε να 
διασφαλιστεί ότι στους οδηγούς 
παρέχονται κατάλληλες συνθήκες 
ανάπαυσης.

Or. en
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22.3.2019 A8-0205/315

Τροπολογία 315
Roberts Zīle, Kosma Złotowski
εξ ονόματος της Ομάδας ECR

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

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 7 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7α) Οι επαρκείς εγκαταστάσεις 
ανάπαυσης είναι κρίσιμης σημασίας για 
τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας των 
οδηγών που απασχολούνται στον εν λόγω 
τομέα, καθώς και για τη διατήρηση της 
οδικής ασφάλειας. Δεδομένου ότι η 
ανάπαυση στην καμπίνα αποτελεί 
χαρακτηριστική πρακτική για τον κλάδο 
των μεταφορών και η απομάκρυνση του 
οδηγού από το όχημά του δεν είναι 
επιθυμητή για λόγους ασφάλειας και 
ασφάλισης, θα πρέπει να επιτρέπεται 
στους οδηγούς να αναπαύονται εντός του 
οχήματός τους, εάν το όχημα είναι 
εξοπλισμένο με κατάλληλες 
εγκαταστάσεις ύπνου. Λόγω της 
τρέχουσας έλλειψης ασφαλών χώρων 
στάθμευσης στις ευρωπαϊκές οδούς, η 
απαίτηση για τους οδηγούς να λαμβάνουν 
εβδομαδιαία ανάπαυση διάρκειας 45 
ωρών εκτός της καμπίνας δεν είναι 
πρακτικά εφαρμόσιμη και, κατά 
συνέπεια, θα πρέπει να εφαρμόζεται μόνο 
όταν αυτή η έλλειψη αντιμετωπίζεται και 
αποκαθίσταται.
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22.3.2019 A8-0205/316

Τροπολογία 316
Roberts Zīle, Kosma Złotowski
εξ ονόματος της Ομάδας ECR

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

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 7 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7β) Οι αναθεωρημένες 
κατευθυντήριες γραμμές για το ΔΕΔ-Μ 
προβλέπουν την ανάπτυξη χώρων 
στάθμευσης σε αυτοκινητοδρόμους ανά 
100 περίπου χιλιόμετρα, ώστε να 
παρέχεται χώρος στάθμευσης για 
επαγγελματίες χρήστες του οδικού 
δικτύου σε ενδεδειγμένο επίπεδο 
ασφάλειας και, συνεπώς, τα κράτη μέλη 
θα πρέπει να ενθαρρύνονται να 
εφαρμόζουν τις κατευθυντήριες γραμμές 
για το ΔΕΔ-Μ και να παρέχουν επαρκή 
στήριξη και επενδύσεις για τη δημιουργία 
ασφαλών και κατάλληλα 
προσαρμοσμένων χώρων στάθμευσης.

Or. en


