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22.3.2019 A8-0205/327

Τροπολογία 327
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 – 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.
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22.3.2019 A8-0205/328

Τροπολογία 328
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 β – εδάφιο 1

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 
τεσσάρων διαδοχικών εβδομάδων.

Ο οδηγός δηλώνει ότι έλαβε κανονική 
περίοδο εβδομαδιαίας ανάπαυσης ή 
περίοδο εβδομαδιαίας ανάπαυσης 
διάρκειας μεγαλύτερης των 45 ωρών ως 
αντιστάθμιση για προηγούμενη μειωμένη 
εβδομαδιαία ανάπαυση σε τοποθεσία της 
επιλογής του. Η δήλωση φυλάσσεται στις 
εγκαταστάσεις της επιχείρησης.
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22.3.2019 A8-0205/329

Τροπολογία 329
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 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 στο 
κατάλληλο κατάλυμα.

διαγράφεται
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22.3.2019 A8-0205/330

Τροπολογία 330
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 2 – παράγραφος 1 – σημείο 2
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 165/2014
Άρθρο 37 – παράγραφος 7 – εδάφιο 1

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. Ο οδηγός εισάγει επίσης το σύμβολο 
της χώρας, στην οποία εισέρχεται αφού 
περάσει τα σύνορα ενός κράτους μέλους, 
κατά την έναρξη της πρώτης 
προγραμματισμένης στάθμευσής του στο 
εν λόγω κράτος μέλος. Η στάθμευση αυτή 
νοείται ως το προγραμματισμένο 
διάλειμμα ή ανάπαυση σύμφωνα με τον 
κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 561/2006 ή κάθε 
άλλη στάθμευση για την κάλυψη των 
αναγκών του οδηγού ή της μεταφορικής 
δραστηριότητας. 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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