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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL

22.3.2019 A8-0205/317

Τροπολογία 317
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
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο -1
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 561/2006
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο α α

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

-1 Στο άρθρο 3, το στοιχείο αα) 
αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο α α «Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο α α

α α) οχήματα ή συνδυασμοί οχημάτων με 
μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος που δεν 
υπερβαίνει τους 7,5 τόνους τα οποία 
χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά υλικών, 
εξοπλισμού ή μηχανημάτων προς χρήση 
από τον οδηγό κατά την εργασία του και 
τα οποία χρησιμοποιούνται μόνο σε ακτίνα 
100km από τη βάση της επιχείρησης και 
υπό την προϋπόθεση ότι η οδήγηση του 
οχήματος δεν είναι η κύρια δραστηριότητα 
του οδηγού·

α α) οχήματα ή συνδυασμοί οχημάτων με 
μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος που δεν 
υπερβαίνει τους 7,5 τόνους τα οποία 
χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά υλικών, 
εξοπλισμού ή μηχανημάτων προς χρήση 
από τον οδηγό κατά την εργασία του ή για 
την παράδοση εμπορευμάτων που έχουν 
παραχθεί βιοτεχνικά στην επιχείρηση που 
απασχολεί τον οδηγό και τα οποία 
χρησιμοποιούνται μόνο σε ακτίνα 150 km 
από τη βάση της επιχείρησης και υπό την 
προϋπόθεση ότι η οδήγηση του οχήματος 
δεν είναι η κύρια δραστηριότητα του 
οδηγού·»

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:02006R0561-
20150302&qid=1529948424671&from=EL)
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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL

22.3.2019 A8-0205/318

Τροπολογία 318
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
Άρθρο 1 – παράγραφος 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

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32006R0561&from=EL)
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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL

22.3.2019 A8-0205/319

Τροπολογία 319
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
Άρθρο 1 – παράγραφος 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, 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.

Για την οδική μεταφορά επιβατών, ο 
οδηγός μπορεί να επιλέξει να κάνει 
διάλειμμα τουλάχιστον 30 λεπτών, 
ακολουθούμενο 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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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL

22.3.2019 A8-0205/320

Τροπολογία 320
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
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 5 – στοιχείο α
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 561/2006
Άρθρο 8 – παράγραφος 6 – εδάφιο 1 – εισαγωγικό μέρος – σημείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β α) στην παράγραφο 6 προστίθεται το 
ακόλουθο σημείο:
«βα) μια κανονική περίοδος 
εβδομαδιαίας ανάπαυσης διάρκειας 
τουλάχιστον 45 ωρών και τρεις μειωμένες 
περιόδους εβδομαδιαίας ανάπαυσης 
τουλάχιστον εικοσιτετραώρου 
διάρκειας.»

Or. en
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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL

22.3.2019 A8-0205/321

Τροπολογία 321
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
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 των στοιχείων 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. en
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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL

22.3.2019 A8-0205/322

Τροπολογία 322
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
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 5 – στοιχείο α α (νέο)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 561/2006
Άρθρο 8 – παράγραφος 6α – εισαγωγικό μέρος

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

α α) Στο άρθρο 8 παράγραφος 6α, το 
εισαγωγικό μέρος αντικαθίσταται από το 
εξής:

6α. Κατά παρέκκλιση από την 
παράγραφο 6, οδηγός που απασχολείται σε 
μία και μόνη περιστασιακή υπηρεσία 
διεθνών οδικών μεταφορών επιβατών, 
όπως ορίζεται με τον 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 την εβδομαδιαία περίοδο 
ανάπαυσης έως 12 συναπτά 
εικοσιτετράωρα που ακολουθούν 
προηγούμενη τακτική εβδομαδιαία περίοδο 
ανάπαυσης υπό τον όρο ότι:

«6α. Κατά παρέκκλιση από την 
παράγραφο 6, οδηγός που απασχολείται σε 
μία και μόνη περιστασιακή υπηρεσία 
οδικών μεταφορών επιβατών, όπως 
ορίζεται με τον 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 την εβδομαδιαία περίοδο 
ανάπαυσης έως 12 συναπτά 
εικοσιτετράωρα που ακολουθούν 
προηγούμενη τακτική εβδομαδιαία περίοδο 
ανάπαυσης υπό τον όρο ότι:»

Or. en

((http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:32006R0561)
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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL

22.3.2019 A8-0205/323

Τροπολογία 323
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
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 5 – στοιχείο α β (νέο)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 561/2006
Άρθρο 8 – παράγραφος 6 α α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α β) Στο άρθρο 8, προστίθεται η 
ακόλουθη παράγραφος:
«6αα. Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 8 
παράγραφος 2 και το δεύτερο εδάφιο του 
άρθρου 8 παράγραφος 6, ο οδηγός που 
αναλαμβάνει μία και μόνη περιστασιακή 
μεταφορά επιβατών, 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, εφόσον η περίοδος 
ημερήσιας ανάπαυσης που λαμβάνεται 
μετά τη χρήση αυτής της παρέκκλισης 
διαρκεί τουλάχιστον 9 ώρες και ότι με τον 
τρόπο αυτό δεν τίθεται σε κίνδυνο η 
οδική ασφάλεια.»

Or. en
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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL

22.3.2019 A8-0205/324

Τροπολογία 324
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
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 5 – στοιχείο α γ (νέο)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 561/2006
Άρθρο 8 – παράγραφος 6 α β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α γ) Στο άρθρο 8 προστίθεται η 
ακόλουθη παράγραφος:
«6α β. Υπό τον όρο ότι με τον τρόπο αυτό 
δεν τίθεται σε κίνδυνο η οδική ασφάλεια, 
ο οδηγός που αναλαμβάνει μία και μόνη 
περιστασιακή μεταφορά επιβατών, 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 
λαμβάνει μια κανονική περίοδο 
ημερήσιας ανάπαυσης κατανεμημένη σε 
τρεις περιόδους που συνίστανται 
τουλάχιστον σε: μία περίοδο μίας ώρας 
χωρίς διακοπή, μία περίοδο δύο ωρών 
χωρίς διακοπή και μία περίοδο 9 ωρών 
χωρίς διακοπή. Οι εν λόγω περίοδοι 
μπορούν να κατανεμηθούν σε 
οποιαδήποτε σειρά, εκτός από τη λήψη 
δύο περιόδων 9 ωρών χωρίς διακοπή 
διαδοχικά από τη μία ημέρα στην άλλη.»

Or. en
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22.3.2019 A8-0205/325

Τροπολογία 325
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
Άρθρο 1 – παράγραφος 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 μαζί με 
άλλη περίοδο ανάπαυσης διάρκειας 
τουλάχιστον εννέα ωρών.

Or. en
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22.3.2019 A8-0205/326

Τροπολογία 326
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
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,

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 
αυτό διαθέτει επαρκείς εγκαταστάσεις 
ύπνου για κάθε οδηγό και το όχημα είναι 
σταθμευμένο σε κατάλληλο χώρο 
στάθμευσης.
Διαφορετικά, οι εν λόγω περίοδοι 
ανάπαυσης λαμβάνονται σε κατάλληλο 
κατάλυμα που διαθέτει επαρκείς 
εγκαταστάσεις ύπνου και υγιεινής, καθώς 
και κατάλληλους χώρους στάθμευσης για 
επαγγελματίες χρήστες του οδικού 
δικτύου με επαρκές επίπεδο ασφαλείας·
Η απαίτηση να λαμβάνονται αυτές οι 
περίοδοι ανάπαυσης εκτός οχήματος 
(δεύτερο εδάφιο) δεν εφαρμόζεται όσο 
δεν έχουν μεταφερθεί από τα κράτη μέλη 
οι αναθεωρημένες κατευθυντήριες 
γραμμές για το ΔΕΔ-Μ 20131α που 
προβλέπουν ανά περίπου 100 km 
κατάλληλους χώρους στάθμευσης για 
τους επαγγελματίες χρήστες του οδικού 
δικτύου με κατάλληλο επίπεδο 
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ασφάλειας.
Η Επιτροπή θα πρέπει να ενθαρρύνει τα 
κράτη μέλη να κατασκευάσουν χώρους 
στάθμευσης με επαρκές επίπεδο 
ασφαλείας και παρακολουθεί τακτικά τον 
αριθμό χώρων στάθμευσης στα κράτη 
μέλη.
_________________
1α  Kανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1315/2013 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2013 
περί των προσανατολισμών της Ένωσης 
για την ανάπτυξη του διευρωπαϊκού 
δικτύου μεταφορών και για την 
κατάργηση της απόφασης αριθ. 
661/2010/EE.
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