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ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Θέµα : Κοινή θέση η οποία καθορίσθηκε από το Συµβούλιο στις 5 ∆εκεµβρίου 2002

για την έκδοση της οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου σχετικά µε την αρχική επιµόρφωση και την περιοδική κατάρτιση
των οδηγών ορισµένων οδικών οχηµάτων τα οποία χρησιµοποιούνται για τη
µεταφορά εµπορευµάτων ή επιβατών, για την τροποποίηση του κανονισµού
(ΕΟΚ) αριθ. 3820/85 του Συµβουλίου και της οδηγίας 91/439/ΕΟΚ του
Συµβουλίου και για την κατάργηση της οδηγίας 76/914/ΕΟΚ του Συµβουλίου
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Ο∆ΗΓΙΑ 2002/..../ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της

σχετικά µε την αρχική επιµόρφωση και την περιοδική κατάρτιση των οδηγών ορισµένων οδικών

οχηµάτων τα οποία χρησιµοποιούνται για τη µεταφορά εµπορευµάτων ή επιβατών, για την

τροποποίηση του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 3820/85 του Συµβουλίου και της οδηγίας 91/439/ΕΟΚ

του Συµβουλίου και για την κατάργηση της οδηγίας 76/914/ΕΟΚ του Συµβουλίου

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη :

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 71,

την πρόταση της Επιτροπής 1,

τη γνώµη της Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής 2,

αφού ζητήθηκε η γνώµη της Επιτροπής των Περιφερειών,

αποφασίζοντας µε τη διαδικασία του άρθρου 251 της συνθήκης3,

                                                
1 ΕΕ C 154 E της 29.5.2001, σ. 258.
2 ΕΕ C 260 της 17.9.2001, σ. 90.
3 Γνώµη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 17ης Ιανουαρίου 2002 (δεν δηµοσιεύθηκε ακόµα

στην Επίσηµη Εφηµερίδα), κοινή θέση του Συµβουλίου της               (δεν δηµοσιεύθηκε
ακόµα στην Επίσηµη Εφηµερίδα) και απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της
(δεν δηµοσιεύθηκε ακόµα στην Επίσηµη Εφηµερίδα).
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Εκτιµώντας τα εξής :

1) Το άρθρο 5, παράγραφοι 1, 2 και 4 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 3820/85 1 προβλέπει ότι

ορισµένοι οδηγοί που απασχολούνται στις οδικές µεταφορές εµπορευµάτων ή επιβατών

οφείλουν, ανάλογα µε την ηλικία τους, την κατηγορία των χρησιµοποιούµενων οχηµάτων και

τη διανυόµενη απόσταση, να είναι κάτοχοι πιστοποιητικού επαγγελµατικής ικανότητας,

σύµφωνα µε τους κοινοτικούς κανόνες σχετικά µε το ελάχιστο επίπεδο κατάρτισης

ορισµένων οδηγών οχηµάτων οδικής µεταφοράς. Το ελάχιστο αυτό επίπεδο ορίζεται στην

οδηγία 76/914/ΕΟΚ 2.

2) ∆εδοµένου ότι οι ανωτέρω διατάξεις του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 3820/85 εφαρµόζονται σε

πολύ µικρό ποσοστό των οδηγών και ότι η κατάρτιση των οδηγών δεν είναι σήµερα

υποχρεωτική παρά µόνο σε ορισµένα κράτη µέλη, η πλειοψηφία των οδηγών που οδηγούν

στο έδαφος της Κοινότητας ασκεί το επάγγελµα µόνο βάσει της άδειας οδήγησης.

3) Προκειµένου να µπορέσουν οι οδηγοί να ανταποκριθούν στις νέες απαιτήσεις που θέτει η

εξέλιξη της αγοράς των οδικών µεταφορών, οι κοινοτικοί κανόνες θα πρέπει να εφαρµόζονται

στο σύνολο των οδηγών, είτε είναι ανεξάρτητοι επαγγελµατίες είτε µισθωτοί, είτε εργάζονται

για ίδιο λογαριασµό είτε υπέρ τρίτων.

4) Ο καθορισµός νέων κοινοτικών κανόνων αποσκοπεί στη διασφάλιση της ποιότητας του

οδηγού, µέσω επιµόρφωσης, τόσο για την πρόσβαση όσο και για την άσκηση της

δραστηριότητας του οδηγού.

5) Ειδικότερα, η υποχρέωση αρχικής επιµόρφωσης και περιοδικής κατάρτισης αποσκοπεί στη

βελτίωση της οδικής ασφάλειας και της ασφάλειας του οδηγού, συµπεριλαµβανοµένων των

ενεργειών του οδηγού όταν το όχηµα ευρίσκεται εν στάσει. Εξάλλου, ο σύγχρονος

χαρακτήρας του επαγγέλµατος αναµένεται να δηµιουργήσει στους νέους ενδιαφέρον για το

επάγγελµα αυτό συµβάλλοντας έτσι στην πρόσληψη νέων οδηγών σε µια εποχή σπάνεως.

                                                
1 Κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 3820/85 του Συµβουλίου, της 20ής ∆εκεµβρίου 1985, για την

εναρµόνιση ορισµένων κοινωνικών διατάξεων στον τοµέα των ειδικών µεταφορών (ΕΕ L 370
της 31.12.1985, σ. 1).

2 Οδηγία 76/914/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 16ης ∆εκεµβρίου 1976, περί της στοιχειώδους
καταρτίσεως ορισµένων οδηγών οχηµάτων οδικών µεταφορών (ΕΕ L 357 της 29.12.1976, σ.
36).
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6) Προς αποφυγή ανισοτήτων στις συνθήκες ανταγωνισµού, η παρούσα οδηγία θα πρέπει να

εφαρµόζεται στη δραστηριότητα της οδήγησης τόσο για τους υπηκόους των κρατών µελών

όσο και για τους υπηκόους τρίτων χωρών, οι οποίοι απασχολούνται ή χρησιµοποιούνται από

µια επιχείρηση εγκατεστηµένη σε κράτος µέλος.

7) Προκειµένου να µπορεί να αποδεικνύεται η συµµόρφωση του οδηγού προς τις υποχρεώσεις

του, τα κράτη µέλη θα πρέπει να χορηγούν στον οδηγό πιστοποιητικό επαγγελµατικής

ικανότητας, στο εξής αποκαλούµενο «ΠΕΙ», που βεβαιώνει την αρχική επιµόρφωσή του ή

την περιοδική κατάρτισή του.

8) Λόγω των διαφορών µεταξύ των υφιστάµενων συστηµάτων σε ορισµένα κράτη µέλη και

προκειµένου να διευκολύνουν την εφαρµογή των διατάξεων για την αρχική επιµόρφωση, τα

κράτη µέλη θα πρέπει να µπορούν να επιλέγουν µεταξύ διάφορων εναλλακτικών λύσεων.

9) Προκειµένου να διατηρείται η επιµόρφωση των ήδη υφισταµένων οδηγών θα πρέπει αυτοί να

υπόκεινται σε περιοδική µετεκπαίδευση σε θέµατα ουσιώδη για το επάγγελµά τους.

10) Οι ελάχιστες απαιτήσεις που πρέπει να τηρούνται ως προς την αρχική επιµόρφωση και την

περιοδική κατάρτιση αφορούν τους κανόνες ασφάλειας που πρέπει να τηρούνται κατά την

οδήγηση και όταν το όχηµα ευρίσκεται εν στάσει. Η ανάπτυξη της αµυντικής οδήγησης -

πρόβλεψη των κινδύνων, συνυπολογισµός των άλλων χρηστών του δρόµου - η οποία

συµβαδίζει µε την ορθολογική κατανάλωση καυσίµου, θα έχει θετικά αποτελέσµατα τόσο

στην κοινωνία όσο και στον ίδιο τον τοµέα των οδικών µεταφορών.

11) Η παρούσα οδηγία δεν θα πρέπει να θίγει κεκτηµένα δικαιώµατα του οδηγού που έχει λάβει

την άδεια οδήγησης την απαραίτητη για την άσκηση της δραστηριότητας της οδήγησης προ

της ηµεροµηνίας που προβλέπεται για την απόκτηση του ΠΕΙ το οποίο βεβαιώνει την

αντίστοιχη αρχική επιµόρφωση ή την περιοδική κατάρτιση.
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12) Μόνο τα κέντρα κατάρτισης που έχουν λάβει σχετική έγκριση από τις αρµόδιες αρχές των

κρατών µελών θα πρέπει να µπορούν να διοργανώνουν τα µαθήµατα κατάρτισης που

προβλέπονται στο πλαίσιο της αρχικής επιµόρφωσης και της περιοδικής κατάρτισης. Προς

διασφάλιση της ποιότητας των εν λόγω εγκεκριµένων κέντρων, ο αρµόδιες αρχές θα πρέπει

να θεσπίσουν εναρµονισµένα κριτήρια έγκρισης.

13) Η αρµοδιότητα της διοργάνωσης των προβλεπόµενων εξετάσεων αρχικής επιµόρφωσης και

περιοδικής κατάρτισης θα πρέπει να ανατίθεται όχι µόνο στις αρµόδιες αρχές των κρατών

µελών αλλά και σε κάθε οντότητα που αυτές ορίζουν. Λόγω της σπουδαιότητας που έχει για

την οδική ασφάλεια και την ισότητα των συνθηκών ανταγωνισµού η παρούσα οδηγία, οι

αρµόδιες αρχές των κρατών µελών θα πρέπει να εποπτεύουν τις εν λόγω εξετάσεις.

14) Τα κράτη µέλη θα πρέπει να επιβάλλουν την ολοκλήρωση της πρώτης περιοδικής κατάρτισης

και να χορηγούν στον οδηγό το αντίστοιχο ΠΕΙ εντός πέντε ετών είτε από την ηµεροµηνία

έκδοσης του ΠΕΙ που βεβαιώνει την αρχική επιµόρφωση είτε από τη λήξη της προθεσµίας για

την άσκηση από ορισµένους οδηγούς των κεκτηµένων δικαιωµάτων τους. Θα πρέπει να

επιτρέπονται επίσης επιµηκύνσεις ή συντοµεύσεις των προθεσµιών αυτών. Έπειτα από την

πρώτη περιοδική κατάρτισή του, ο οδηγός θα πρέπει να πραγµατοποιεί περιοδική κατάρτιση

ανά πέντε χρόνια.

15) Προκειµένου να πιστοποιείται ότι ένας οδηγός ενός κράτους µέλους είναι κάτοχος ενός από

τα ΠΕΙ που προβλέπονται στην παρούσα οδηγία και να διευκολύνεται η αµοιβαία

αναγνώριση των διαφόρων ΠΕΙ, τα κράτη µέλη θα πρέπει να επιθέτουν τον ειδικά

προβλεπόµενο κοινοτικό εναρµονισµένο κωδικό, µαζί µε τη διάρκεια ισχύος του, είτε στην

άδεια οδήγησης είτε στο νέο δελτίο επιµόρφωσης οδηγού, το οποίο θα αναγνωρισθεί

αµοιβαία από τα κράτη µέλη και το εναρµονισµένο υπόδειγµα του οποίου προβλέπεται στην

παρούσα οδηγία. Το δελτίο αυτό θα πρέπει να ανταποκρίνεται στις ίδιες απαιτήσεις

ασφάλειας, όπως η άδεια οδήγησης, λόγω της σπουδαιότητας των δικαιωµάτων που παρέχει

σχετικά µε την οδική ασφάλεια και την ισότητα των συνθηκών ανταγωνισµού. Η δυνατότητα

που δίνεται στα κράτη µέλη να επιθέτουν τον κοινοτικό κωδικό στο νέο δελτίο θα πρέπει να

επιτρέπει στα εν λόγω κράτη µέλη να προβλέπουν διάρκεια ισχύος της άδειας οδήγησης που
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δεν συµπίπτει µε την ηµεροµηνία λήξης της ισχύος µιας περιοδικής κατάρτισης, δεδοµένου

ότι η οδηγία 91/439/ΕΟΚ 1 προβλέπει ότι κάθε κράτος µέλος διατηρεί το δικαίωµα να

καθορίζει, µε εθνικά κριτήρια, τη διάρκεια ισχύος των αδειών οδήγησης που εκδίδει.

16) Είναι σκόπιµο να τροποποιηθούν τα Παραρτήµατα Ι και Ια της οδηγίας 91/439/ΕΟΚ

προκειµένου να προστεθεί στον κατάλογο των εναρµονισµένων κωδικών και υποδιαιρέσεων

που καθορίζεται στα εν λόγω παραρτήµατα, ο νέος κοινοτικός κωδικός που ορίζει την

ηµεροµηνία µέχρι την οποία ο οδηγός συµµορφούται προς την υποχρέωση επαγγελµατικής

ικανότητας, είτε πρόκειται για αρχική επιµόρφωση είτε για περιοδική κατάρτιση.

17) Όσον αφορά τους οδηγούς οι οποίοι καλύπτονται από την παρούσα οδηγία, και είναι υπήκοοι

τρίτων χωρών, θα πρέπει να θεσπισθούν ειδικές διατάξεις πιστοποίησης.

18) Η Επιτροπή θα πρέπει να παρακολουθεί την εφαρµογή της παρούσας οδηγίας, ιδίως λόγω

των διαφορετικών συστηµάτων αρχικής επιµόρφωσης τα οποία προβλέπει και θα πρέπει

επίσης να υποβάλει σχετική έκθεση προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συµβούλιο, την

Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών.

19) Λόγω του σηµαντικού αριθµού οδηγών που εµπίπτουν στην παρούσα οδηγία, θα πρέπει να

προβλεφθεί η εφαρµογή σε δύο φάσεις των διατάξεων περί αρχικής επιµόρφωσης, ανάλογα

µε το εάν πρόκειται για τη µεταφορά επιβατών ή εµπορευµάτων. Η σταδιακή εφαρµογή της

παρούσας οδηγίας όσον αφορά την αρχική επιµόρφωση για τους οδηγούς οχηµάτων

µεταφοράς εµπορευµάτων και επιβατών, θα πρέπει επίσης να επιτρέψει την προοδευτική

δηµιουργία της περιοδικής κατάρτισης.

20) Τα απαραίτητα µέτρα για την εφαρµογή της παρούσας οδηγίας θα πρέπει να θεσπισθούν

σύµφωνα µε την απόφαση 1999/468/ΕΚ του Συµβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1999, για τον

καθορισµό των όρων άσκησης των εκτελεστικών αρµοδιοτήτων που ανατίθενται στην

Επιτροπή 2.

                                                
1 Οδηγία 91/439/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 29ης Ιουλίου 1991, για την άδεια οδήγησης

(EE L 237 της 24.8.1991, σ. 1).  Οδηγία η οποία τροποποιήθηκε τελευταία µε την οδηγία
2000/56/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 237 της 21.9.2000, σ. 45).

2 ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23.



8938/1/02 REV 1 ZAC/gd,ek 6
DG C IV   EL

21) Προκειµένου να ληφθεί υπόψη η εφαρµογή σε δύο διαφορετικές ηµεροµηνίες των διατάξεων

περί αρχικής επιµόρφωσης, θα πρέπει να καταργηθούν οι αντίστοιχες διατάξεις του

κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 3820/85 και της οδηγίας 76/914/ΕΟΚ.

22) Ωστόσο, προκειµένου να τηρηθούν οι αρχές του κοινοτικού δικαίου, θα πρέπει να εξαιρεθούν

της εφαρµογής της παρούσας οδηγίας οι οδηγοί οχηµάτων χρησιµοποιουµένων για

µεταφορές, εφόσον αυτές έχουν ήσσονα επίπτωση στην οδική ασφάλεια, ή εφόσον οι

απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας θα συνιστούσαν δυσανάλογο οικονοµικό ή κοινωνικό

βάρος.

23) ∆εδοµένου ότι ο στόχος της προβλεπόµενης δράσης, δηλαδή η θέσπιση ενός διακοινοτικού

προτύπου για την αρχική επιµόρφωση και την περιοδική κατάρτιση, είναι αδύνατον να

επιτευχθεί επαρκώς από τα κράτη µέλη και δύναται συνεπώς, λόγω των διαστάσεων και των

αποτελεσµάτων της προβλεπόµενης δράσης να επιτευχθεί καλύτερα σε κοινοτικό επίπεδο, η

Κοινότητα µπορεί να λάβει µέτρα σύµφωνα µε την αρχή της επικουρικότητας, η οποία

αναφέρεται στο άρθρο 5 της συνθήκης. Σύµφωνα µε την αρχή της αναλογικότητας του ιδίου

άρθρου, η παρούσα οδηγία δεν υπερβαίνει τα αναγκαία όρια προς επίτευξη του στόχου

αυτού,

ΕΞΕ∆ΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Ο∆ΗΓΙΑ :

Άρθρο 1

Πεδίο εφαρµογής

Η παρούσα οδηγία εφαρµόζεται στην δραστηριότητα της οδήγησης από :

α) υπηκόους κράτους µέλους, και
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β) υπηκόους τρίτων χωρών οι οποίοι απασχολούνται ή χρησιµοποιούνται από επιχείρηση

εγκατεστηµένη σε κράτος µέλος,

εφεξής αποκαλούµενους «οδηγούς», οι οποίοι πραγµατοποιούν οδικές µεταφορές εντός της

Κοινότητας στο δηµόσιο οδικό δίκτυο µε :

- οχήµατα για τα οποία απαιτείται άδεια οδήγησης µιας από τις κατηγορίες C1, C1+E, C, C+E,

όπως αυτές ορίζονται στην οδηγία 91/439/ΕΟΚ, ή άδεια οδήγησης η οποία αναγνωρίζεται ως

ισοδύναµη,

- οχήµατα για τα οποία απαιτείται άδεια οδήγησης µιας από τις κατηγορίες D1, D1+E, D, D+E,

όπως αυτές ορίζονται στην οδηγία 91/439/ΕΟΚ, ή άδεια οδήγησης η οποία αναγνωρίζεται ως

ισοδύναµη.

Άρθρο 2

Εξαιρέσεις

Η παρούσα οδηγία δεν εφαρµόζεται στους οδηγούς :

α) οχηµάτων, των οποίων η µέγιστη επιτρεπόµενη ταχύτητα δεν υπερβαίνει τα 45 km/h,

β) οχηµάτων τα οποία χρησιµοποιούνται από τις υπηρεσίες των ενόπλων δυνάµεων, της

πολιτικής άµυνας, της πυροσβεστικής υπηρεσίας και των δυνάµεων που είναι αρµόδιες για

την τήρηση της δηµόσιας τάξης, ή τα οποία τίθενται υπό τον έλεγχο των υπηρεσιών αυτών,

γ) οχηµάτων που υποβάλλονται σε δοκιµές επί της οδού για λόγους τεχνικής βελτίωσης,

επισκευής ή συντήρησης, και νέων ή µεταποιηµένων οχηµάτων που δεν έχουν ακόµα τεθεί σε

κυκλοφορία,

δ) οχηµάτων που χρησιµοποιούνται σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης ή για εργασίες διάσωσης,
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ε) οχηµάτων που χρησιµοποιούνται για τα µαθήµατα οδήγησης αυτοκινήτων για τη λήψη άδειας

οδήγησης ή ΠΕΙ, όπως προβλέπεται στο άρθρο 6 και στο άρθρο 8, παράγραφος 1,

στ) οχηµάτων που χρησιµοποιούνται για µη εµπορικές µεταφορές επιβατών ή εµπορευµάτων, για

ιδιωτικούς σκοπούς,

ζ) οχηµάτων που µεταφέρουν υλικό ή εξοπλισµό, ο οποίος πρόκειται να χρησιµοποιηθεί στην

άσκηση του επαγγέλµατος του οδηγού τους, υπό την προϋπόθεση ότι η οδήγηση του

οχήµατος δεν αποτελεί την κύρια δραστηριότητα του οδηγού.

Άρθρο 3

Επιµόρφωση και κατάρτιση

1. Η δραστηριότητα της οδήγησης, όπως ορίζεται στο άρθρο 1, υπόκειται σε υποχρέωση

αρχικής επιµόρφωσης και σε υποχρέωση περιοδικής κατάρτισης. Για το σκοπό αυτό, τα κράτη

µέλη προβλέπουν :

α) σύστηµα αρχικής επιµόρφωσης

Τα κράτη µέλη επιλέγουν µεταξύ των εξής δύο εναλλακτικών δυνατοτήτων :

i) εναλλακτική δυνατότητα που περιλαµβάνει παρακολούθηση µαθηµάτων και εξέταση

Σύµφωνα µε όσα ορίζει το Παράρτηµα Ι, τµήµα 2, σηµείο 2.1, αυτό το είδος αρχικής

επιµόρφωσης περιλαµβάνει την υποχρεωτική παρακολούθηση µαθηµάτων

προκαθορισµένης διάρκειας. Η κατάρτιση αυτή ολοκληρώνεται µε εξέταση. Σε

περίπτωση επιτυχίας στην εξέταση, η επιµόρφωση πιστοποιείται µε τη χορήγηση του

ΠΕΙ που προβλέπεται στο άρθρο 6, παράγραφος 1, σηµείο α).
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ii) εναλλακτική δυνατότητα που περιλαµβάνει µόνο εξέταση

Σύµφωνα µε όσα ορίζει το Παράρτηµα Ι, τµήµα 2, σηµείο 2.2., αυτό το είδος

αρχικής επιµόρφωσης δεν περιλαµβάνει την υποχρεωτική παρακολούθηση

µαθηµάτων, αλλά µόνο θεωρητική και πρακτική εξέταση. Σε περίπτωση επιτυχίας

σε αυτές τις εξετάσεις, η επιµόρφωση πιστοποιείται µε τη χορήγηση του ΠΕΙ που

προβλέπεται στο άρθρο 6, παράγραφος 1, σηµείο β).

Εντούτοις, ένα κράτος µέλος µπορεί να επιτρέπει στον οδηγό να οδηγεί στο έδαφός του

πριν αποκτήσει ΠΕΙ, όταν παρακολουθεί µαθήµατα επαγγελµατικής κατάρτισης σε

εθνικό επίπεδο επί 6 τουλάχιστον µήνες, για ελάχιστη περίοδο τριών ετών. Στο πλαίσιο

αυτών των µαθηµάτων επαγγελµατικής κατάρτισης, οι εξετάσεις των σηµείων i) και ii)

µπορούν να διεξάγονται κατά στάδια.

β) σύστηµα περιοδικής κατάρτισης

Σύµφωνα µε το Παράρτηµα Ι, τµήµα 4, η περιοδική κατάρτιση περιλαµβάνει

υποχρεωτική παρακολούθηση των µαθηµάτων. Πιστοποιείται µε τη χορήγηση του ΠΕΙ

που προβλέπεται στο άρθρο 8, παράγραφος 1.

2. Επίσης, τα κράτη µέλη µπορούν να προβλέπουν ένα σύστηµα ταχύρρυθµης αρχικής

επιµόρφωσης, ώστε να µπορεί ο οδηγός να οδηγεί στις περιπτώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 5,

παράγραφος 2, σηµείο α), στοιχείο ii) και σηµείο β) και παράγραφος 3, σηµείο α), στοιχείο i) και

σηµείο β).

Σύµφωνα µε το Παράρτηµα Ι, τµήµα 3, η ταχύρρυθµη αρχική επιµόρφωση περιλαµβάνει

υποχρεωτική παρακολούθηση των µαθηµάτων. Η επιµόρφωση αυτή ολοκληρώνεται µε εξέταση. Σε

περίπτωση επιτυχίας στην εξέταση, η επιµόρφωση πιστοποιείται µε τη χορήγηση του ΠΕΙ που

προβλέπεται στο άρθρο 6, παράγραφος 2.

3. Τα κράτη µέλη µπορούν να απαλλάσσουν τον οδηγό που έχει λάβει το πιστοποιητικό
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επαγγελµατικής ικανότητας που προβλέπεται στην οδηγία 96/26/ΕΚ 1 από τις εξετάσεις που

αναφέρονται στην παράγραφο 1, σηµείο α), υπό i) και ii) και στην παράγραφο 2, όσον αφορά την

ύλη που καλύπτει η προβλεπόµενη στο πλαίσιο της ανωτέρω οδηγίας εξέταση, και, ενδεχοµένως,

από την παρακολούθηση των µαθηµάτων εκείνων που αντιστοιχούν στη συγκεκριµένη ύλη.

Άρθρο 4

Κεκτηµένα δικαιώµατα

Απαλλάσσονται της υποχρέωσης αρχικής επιµόρφωσης οι οδηγοί που είναι :

α) κάτοχοι άδειας οδήγησης µιας από τις κατηγορίες D1, D1+E, D, D+Ε ή άδειας η οποία

αναγνωρίζεται ως ισοδύναµη, οι οποίες έχουν εκδοθεί το αργότερο δύο έτη µετά από το τέλος

της προθεσµίας µεταφοράς της παρούσας οδηγίας στο εθνικό δίκαιο,

β) κάτοχοι άδειας οδήγησης µιας από τις κατηγορίες C1, C1+E, C, C+E ή άδειας η οποία

αναγνωρίζεται ως ισοδύναµη, οι οποίες έχουν εκδοθεί το αργότερο τρία έτη µετά από το

τέλος της προθεσµίας µεταφοράς της παρούσας οδηγίας στο εθνικό δίκαιο.

Άρθρο 5

Αρχική επιµόρφωση

1. Για την αρχική επιµόρφωση δεν απαιτείται η εκ των προτέρων απόκτηση της αντίστοιχης

άδειας οδήγησης.

                                                
1 Οδηγία 96/26/ΕΚ του Συµβουλίου, της 29ης Απριλίου 1996, για την πρόσβαση στο

επάγγελµα του οδικού µεταφορέα εµπορευµάτων και επιβατών και αµοιβαίας αναγνώρισης
των διπλωµάτων, πιστοποιητικών και άλλων τίτλων που διευκολύνουν την πραγµάτωση του
δικαιώµατος εγκαταστάσεως των µεταφορέων αυτών στον τοµέα των εσωτερικών και
διεθνών µεταφορών (ΕΕ L 124, 23.5.1996, σ. 1). Οδηγία η οποία τροποποιήθηκε τελευταία
µε την οδηγία 98/76/ΕΚ (ΕΕ L 277, 14.10.1998, σ. 17).
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2. Οι οδηγοί οχηµάτων που προορίζονται για τη µεταφορά εµπορευµάτων µπορούν να οδηγούν :

α) από ηλικίας 18 ετών :

i) όχηµα των κατηγοριών άδειας οδήγησης C1 και C+E, υπό τον όρο ότι είναι κάτοχοι του

ΠΕΙ που αναφέρεται στο άρθρο 6, παράγραφος 1,

ii) όχηµα των κατηγοριών άδειας οδήγησης C1 και C1+E, υπό τον όρο ότι είναι κάτοχοι

του ΠΕΙ που αναφέρεται στο άρθρο 6, παράγραφος 2·

β) από ηλικίας 21 ετών, όχηµα των κατηγοριών άδειας οδήγησης C1 και C+E, υπό τον όρο ότι

είναι κάτοχοι του ΠΕΙ που αναφέρεται στο άρθρο 6, παράγραφος 2.

3. Οι οδηγοί οχηµάτων που προορίζονται για τη µεταφορά επιβατών µπορούν να οδηγούν :

α) από ηλικίας 21 ετών :

i) όχηµα των κατηγοριών άδειας οδήγησης D και D+E για τη µεταφορά επιβατών σε

τακτικές γραµµές των οποίων η διαδροµή δεν υπερβαίνει τα 50 χιλιόµετρα, καθώς και

όχηµα των κατηγοριών άδειας οδήγησης D1 και D1+E, υπό τον όρο ότι είναι κάτοχοι

του ΠΕΙ που αναφέρεται στο άρθρο 6, παράγραφος 2.

Κάθε κράτος µέλος µπορεί να επιτρέπει στους οδηγούς οχηµάτων µιας εκ των ανωτέρω

κατηγοριών να οδηγούν στο έδαφός του τα οχήµατα αυτά από ηλικίας 18 ετών, υπό τον

όρο ότι είναι κάτοχοι του ΠΕΙ που αναφέρεται στο άρθρο 6, παράγραφος 1·

ii) όχηµα των κατηγοριών άδειας οδήγησης D και D+E, υπό τον όρο ότι είναι κάτοχοι του

ΠΕΙ που αναφέρεται στο άρθρο 6, παράγραφος 1.
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Κάθε κράτος µέλος µπορεί να επιτρέπει στους οδηγούς οχηµάτων µιας εκ των ανωτέρω

κατηγοριών να οδηγούν στο έδαφός του τα οχήµατα αυτά από ηλικίας 20 ετών, υπό τον

όρο ότι είναι κάτοχοι του ΠΕΙ που αναφέρεται στο άρθρο 6, παράγραφος 1. Η ηλικία

αυτή µπορεί να ορισθεί σε 18 έτη, εφόσον οι οδηγοί οδηγούν τα οχήµατα αυτά χωρίς

επιβάτες·

β) από ηλικίας 23 ετών, όχηµα των κατηγοριών άδειας οδήγησης D και D+E, υπό τον όρο ότι

είναι κάτοχοι του ΠΕΙ που αναφέρεται στο άρθρο 6, παράγραφος 2.

4. Με την επιφύλαξη των ορίων ηλικίας της παραγράφου 2, οι οδηγοί που εκτελούν µεταφορές

εµπορευµάτων και είναι κάτοχοι του ΠΕΙ που αναφέρεται στο άρθρο 6 για µία εκ των κατηγοριών

οχηµάτων που προβλέπονται στην παράγραφο 2, απαλλάσσονται από την απόκτηση τέτοιου ΠΕΙ

για κάποια άλλη από τις κατηγορίες οχηµάτων που προβλέπονται στην εν λόγω παράγραφο.

Οι διατάξεις αυτές ισχύουν υπό τους ίδιους όρους για τους οδηγούς που εκτελούν µεταφορές

επιβατών για τις κατηγορίες της παραγράφου 3.

5. Οι οδηγοί που πραγµατοποιούν µεταφορές εµπορευµάτων, οι οποίοι διευρύνουν ή αλλάζουν

τις δραστηριότητές τους προκειµένου να πραγµατοποιούν µεταφορές επιβατών, ή αντιστρόφως, και

οι οποίοι είναι κάτοχοι του ΠΕΙ που αναφέρεται στο άρθρο 6, δεν οφείλουν πλέον να

επαναλαµβάνουν τα κοινά τµήµατα της αρχικής επιµόρφωσης, παρά µόνο τα τµήµατα που αφορούν

ειδικώς τη νέα επιµόρφωση.
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Άρθρο 6

ΠΕΙ το οποίο πιστοποιεί την αρχική επιµόρφωση

1. ΠΕΙ το οποίο πιστοποιεί αρχική επιµόρφωση

α) ΠΕΙ χορηγούµενο µε βάση την παρακολούθηση µαθηµάτων και εξέταση

Σύµφωνα µε το άρθρο 3, παράγραφος 1, σηµείο α), στοιχείο i), το κράτος µέλος επιβάλλει

στον υποψήφιο οδηγό να παρακολουθήσει µαθήµατα σε κέντρο κατάρτισης εγκεκριµένο από

τις αρµόδιες αρχές σύµφωνα µε το τµήµα 5 του Παραρτήµατος Ι, το οποίο στη συνέχεια

καλείται «εγκεκριµένο κέντρο κατάρτισης». Τα µαθήµατα αυτά περιλαµβάνουν όλα τα

θέµατα που αναφέρονται στο Παράρτηµα Ι, τµήµα 1. Η κατάρτιση αυτή ολοκληρώνεται µε

την επιτυχία στην εξέταση που προβλέπεται στο Παράρτηµα Ι, τµήµα 2, σηµείο 2.1. Οι

αρµόδιες αρχές των κρατών µελών ή η οντότητα που ορίζουν διοργανώνουν αυτή την

εξέταση η οποία αποσκοπεί στο να επαληθεύσει εάν ο υποψήφιος οδηγός διαθέτει το επίπεδο

των γνώσεων που απαιτείται από το Παράρτηµα Ι, τµήµα 1, όσον αφορά τα προαναφερθέντα

θέµατα. Οι εν λόγω αρχές ή οντότητες επιβλέπουν την εξέταση και, σε περίπτωση επιτυχίας,

χορηγούν στον οδηγό ΠΕΙ το οποίο πιστοποιεί αρχική επιµόρφωση.

β) ΠΕΙ χορηγούµενο βάσει εξετάσεων

Σύµφωνα µε το άρθρο 3, παράγραφος 1, σηµείο α), στοιχείο ii), το κράτος µέλος επιβάλλει

στον υποψήφιο οδηγό να υποβληθεί µε επιτυχία στις θεωρητικές και πρακτικές εξετάσεις που

προβλέπονται στο Παράρτηµα Ι, τµήµα 2, σηµείο 2.2. Οι αρµόδιες αρχές των κρατών µελών

ή η οντότητα που ορίζουν διοργανώνουν αυτή την εξέταση η οποία αποσκοπεί στο να

επαληθεύσει εάν ο υποψήφιος οδηγός διαθέτει το επίπεδο των γνώσεων που απαιτείται από

το Παράρτηµα Ι, τµήµα 1, όσον αφορά όλα τα προαναφερθέντα θέµατα. Οι εν λόγω αρχές ή

οντότητες επιβλέπουν τις εξετάσεις και, σε περίπτωση επιτυχίας, χορηγούν στον οδηγό ΠΕΙ

το οποίο πιστοποιεί αρχική επιµόρφωση.
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2. ΠΕΙ το οποίο πιστοποιεί ταχύρρυθµη αρχική επιµόρφωση

Σύµφωνα µε το άρθρο 3, παράγραφος 2, το κράτος µέλος επιβάλλει στον υποψήφιο οδηγό να

παρακολουθήσει µαθήµατα σε εγκεκριµένο κέντρο κατάρτισης. Τα µαθήµατα αυτά περιλαµβάνουν

όλα τα θέµατα που περιλαµβάνονται στο Παράρτηµα Ι, τµήµα 1.

Η κατάρτιση αυτή ολοκληρώνεται µε την εξέταση που προβλέπεται στο Παράρτηµα Ι, τµήµα 3. Οι

αρµόδιες αρχές των κρατών µελών, ή η οντότητα που ορίζουν διοργανώνουν αυτή την εξέταση η

οποία αποσκοπεί να επαληθεύσει εάν ο υποψήφιος οδηγός διαθέτει το επίπεδο των γνώσεων που

απαιτείται από το Παράρτηµα Ι, τµήµα 1, όσον αφορά τα προαναφερθέντα θέµατα. Οι εν λόγω

αρχές ή οντότητες επιβλέπουν τις εξετάσεις και, σε περίπτωση επιτυχίας, χορηγούν στον οδηγό

ΠΕΙ το οποίο πιστοποιεί ταχύρρυθµη αρχική επιµόρφωση.

Άρθρο 7

Περιοδική κατάρτιση

Η περιοδική κατάρτιση συνίσταται σε κατάρτιση που επιτρέπει στους κατόχους του ΠΕΙ που

αναφέρονται στο άρθρο 6 καθώς και στους οδηγούς που αναφέρονται στο άρθρο 4, να

επικαιροποιούν τις βασικές γνώσεις για την άσκηση του επαγγέλµατός τους µε ιδιαίτερη έµφαση

στην οδική ασφάλεια και την ορθολογική κατανάλωση καυσίµων.

Η κατάρτιση αυτή διοργανώνεται σε εγκεκριµένο κέντρο κατάρτισης, σύµφωνα µε το τµήµα 5 του

Παραρτήµατος Ι. Αν ο οδηγός µετακινηθεί σε άλλη επιχείρηση, η περιοδική κατάρτιση που έχει

ήδη πραγµατοποιήσει συνυπολογίζεται.

Σκοπός της περιοδικής κατάρτισης είναι η εµβάθυνση και η επανάληψη ορισµένων θεµάτων του

τµήµατος 1 του Παραρτήµατος Ι.
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Άρθρο 8

ΠΕΙ το οποίο πιστοποιεί την περιοδική κατάρτιση

1. Μετά την ολοκλήρωση της περιοδικής κατάρτισης που αναφέρεται στο άρθρο 7, οι αρµόδιες

αρχές των κρατών µελών ή το εγκεκριµένο κέντρο κατάρτισης χορηγούν στον οδηγό ΠΕΙ το οποίο

πιστοποιεί την περιοδική κατάρτιση.

2. Μια πρώτη περιοδική κατάρτιση πρέπει να παρακολουθείται :

α) από τον κάτοχο του ΠΕΙ που αναφέρεται στο άρθρο 6, εντός της πενταετίας που ακολουθεί

την ηµεροµηνία χορήγησης του ΠΕΙ,

β) από τους οδηγούς που αναφέρονται στο άρθρο 4, εντός της πενταετίας που ακολουθεί τις

ηµεροµηνίες που αναφέρονται στο άρθρο 14, παράγραφος 2, σύµφωνα µε χρονοδιάγραµµα

που καθορίζουν τα κράτη µέλη.

Τα κράτη µέλη µπορούν να παρατείνουν ή να συντοµεύουν τις προθεσµίες των σηµείων α) και β),

µεταξύ άλλων, για να συµπίπτουν µε την ηµεροµηνία λήξεως ισχύος της άδειας οδήγησης ή για να

καθίσταται δυνατή η σταδιακή εισαγωγή του συστήµατος περιοδικής κατάρτισης. Ωστόσο, η

προθεσµία δεν µπορεί να είναι µικρότερη των 3 ετών ούτε µεγαλύτερη των 7 ετών.

3. Ο οδηγός που έχει παρακολουθήσει την πρώτη περιοδική κατάρτιση που αναφέρεται στην

παράγραφο 2, πρέπει να παρακολουθεί περιοδική κατάρτιση ανά πενταετία, πριν από το τέλος της

περιόδου ισχύος του ΠΕΙ που πιστοποιεί την κατάρτιση αυτή.

4. Ο κάτοχος του ΠΕΙ που αναφέρεται στο άρθρο 6 ή του ΠΕΙ που αναφέρεται στο άρθρο 8,

παράγραφος 1, καθώς και ο οδηγός που αναφέρεται στο άρθρο 4, οι οποίοι έχουν παύσει την

άσκηση του επαγγέλµατος και δεν πληρούν τις απαιτήσεις των παραγράφων 1, 2 και 3, πρέπει να

παρακολουθούν περιοδική κατάρτιση πριν αρχίσουν και πάλι να ασκούν το επάγγελµα.



8938/1/02 REV 1 ZAC/gd,ek 16
DG C IV   EL

5. Οι οδηγοί οι οποίοι εκτελούν οδικές µεταφορές εµπορευµάτων ή επιβατών και έχουν

παρακολουθήσει µαθήµατα περιοδικής κατάρτισης για µία από τις κατηγορίες αδειών που

προβλέπονται στο άρθρο 5, παράγραφοι 2 και 3, απαλλάσσονται από την υποχρέωση

παρακολούθησης περαιτέρω περιοδικής κατάρτισης για άλλη κατηγορία οχηµάτων που

προβλέπεται στις παραγράφους αυτές.

Άρθρο 9

Τόπος της κατάρτισης

Οι οδηγοί που αναφέρονται στο άρθρο 1, σηµείο α), παρακολουθούν την αρχική επιµόρφωση που

αναφέρεται στο άρθρο 5 στο κράτος µέλος όπου έχουν τον τόπο συνήθους διαµονής τους, όπως

ορίζεται στο άρθρο 14 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 3821/85 1.

Οι οδηγοί που αναφέρονται στο άρθρο 1, σηµείο β), παρακολουθούν την επιµόρφωση αυτή στο

κράτος µέλος όπου είναι εγκατεστηµένη η επιχείρηση ή στο κράτος µέλος που τους έχει χορηγήσει

άδεια εργασίας.

Οι οδηγοί που αναφέρονται στο άρθρο 1, σηµεία α) και β), παρακολουθούν τη περιοδική κατάρτιση

που αναφέρεται στο άρθρο 7 στο κράτος µέλος όπου έχουν τον τόπο διαµονής τους ή στο κράτος

µέλος στο οποίο εργάζονται.

                                                
1 Κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 3821/85 του Συµβουλίου, της 20ής ∆εκεµβρίου 1985, σχετικά µε τη

συσκευή ελέγχου στον τοµέα των οδικών µεταφορών (ΕΕ L 370, 31.12.1985, σ. 8).
Κανονισµός ο οποίος τροποποιήθηκε τελευταία  µε τον κανονισµό (ΕΚ) 1360/2002 της
Επιτροπής (ΕΕ L 207, 5.8.2002, σ. 1).
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Άρθρο 10

Κοινοτικός κωδικός

1. Βάσει του ΠΕΙ που αναφέρεται στο άρθρο 6 και του ΠΕΙ που αναφέρεται στο άρθρο 8,

παράγραφος 1, οι αρµόδιες αρχές των κρατών µελών, λαµβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου

5, παράγραφοι 2 και 3 καθώς και του άρθρου 8, επιθέτουν δίπλα στις αντίστοιχες κατηγορίες άδειας

τον κοινοτικό κωδικό που προβλέπεται στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου :

- είτε πάνω στην άδεια οδήγησης,

- είτε στο δελτίο επιµόρφωσης οδηγού το οποίο καταρτίζεται σύµφωνα µε το υπόδειγµα που

εµφαίνεται στο Παράρτηµα ΙΙ.

Τα δελτία επιµόρφωσης οδηγού που εκδίδουν τα κράτη µέλη αναγνωρίζονται αµοιβαία. Κατά την

έκδοση του δελτίου, οι αρµόδιες αρχές βεβαιώνονται ότι η άδεια οδήγησης, ο αριθµός της οποίας

αναφέρεται στο δελτίο, ευρίσκεται σε ισχύ.

2. Στον πίνακα των εναρµονισµένων κοινοτικών κωδικών που ορίζονται στα Παραρτήµατα Ι

και Ια της οδηγίας 91/439/ΕΟΚ, προστίθεται ο κάτωθι κοινοτικός κωδικός :

«95. Οδηγός, κάτοχος ΠΕΙ, ο οποίος ανταποκρίνεται στην υποχρέωση επαγγελµατικής ικανότητας

που αναφέρεται στο άρθρο 3 µέχρι την �........ (π.χ. 95.01.01.2012).»
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3. α) Ο οδηγός για τον οποίο γίνεται λόγος στο άρθρο 1, σηµείο β), και ο οποίος εκτελεί

οδικές µεταφορές εµπορευµάτων, αποδεικνύει την κατάρτιση και την επιµόρφωση που

προβλέπει η παρούσα οδηγία µε τη βεβαίωση οδηγού που προβλέπεται στον κανονισµό

(ΕΚ) αριθ. 484/2002 1.

Το κράτος µέλος µπορεί, επιπροσθέτως της βεβαίωσης αυτής, να χορηγεί στον οδηγό

αυτόν το δελτίο επιµόρφωσης οδηγού που προβλέπεται στο Παράρτηµα ΙΙ, στο οποίο

έχει επιτεθεί ο αντίστοιχος κοινοτικός κωδικός.

β) Ο οδηγός για τον οποίο γίνεται λόγος στο άρθρο 1, σηµείο β), και ο οποίος εκτελεί

οδικές µεταφορές επιβατών, αποδεικνύει την κατάρτιση και την επιµόρφωση που

προβλέπει η παρούσα οδηγία :

− είτε µε τον κοινοτικό κωδικό στην άδεια οδήγησης κοινοτικού τύπου της οποίας

είναι κάτοχος,

− είτε µε το δελτίο επιµόρφωσης οδηγού που προβλέπεται στο Παράρτηµα ΙΙ, στο

οποίο έχει επιτεθεί ο αντίστοιχος κοινοτικός κωδικός,

− είτε µε εθνικό πιστοποιητικό, η ισχύς του οποίου αναγνωρίζεται αµοιβαία από τα

κράτη µέλη στο έδαφός τους.

Άρθρο 11

Προσαρµογή στην επιστηµονική και τεχνική πρόοδο

Οι τροποποιήσεις που είναι αναγκαίες για την προσαρµογή των Παραρτηµάτων Ι και ΙΙ στην

επιστηµονική και τεχνική πρόοδο θεσπίζονται µε την διαδικασία του άρθρου 12, παράγραφος 2.

                                                
1 Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 484/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της

1ης Μαρτίου 2002, για την τροποποίηση των κανονισµών (ΕΟΚ) αριθ. 881/92 και (ΕΟΚ)
αριθ. 3118/93 του Συµβουλίου µε σκοπό την καθιέρωση βεβαίωσης οδηγού (ΕΕ 76,
19.3.2002, σ. 1).
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Άρθρο 12

∆ιαδικασία επιτροπής

1. Η Επιτροπή επικουρείται από επιτροπή.

2. Οσάκις γίνεται αναφορά στην παρούσα παράγραφο, εφαρµόζονται τα άρθρα 5 και 7 της

απόφασης 1999/468/ΕΚ, τηρουµένων των διατάξεων του άρθρου 8 αυτής.

Η περίοδος που προβλέπεται στο άρθρο 5, παράγραφος 6 της απόφασης 1999/468/ΕΚ καθορίζεται

σε τρεις µήνες.

3. Η επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό κανονισµό της.

Άρθρο 13

Έκθεση

Η Επιτροπή υποβάλλει πριν από τις � *, έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συµβούλιο, την

Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών, για την αρχική

αξιολόγηση της εφαρµογής της παρούσας οδηγίας, ιδίως όσον αφορά την ισοδυναµία των

διαφόρων συστηµάτων αρχικής επιµόρφωσης που προβλέπονται στο άρθρο 3. Η έκθεση αυτή

συνοδεύεται, ενδεχοµένως, από κατάλληλες προτάσεις.

Άρθρο 14

Μεταφορά στο εθνικό δίκαιο και εφαρµογή

1. Τα κράτη µέλη θέτουν σε ισχύ τις νοµοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις που

είναι αναγκαίες για να συµµορφωθούν προς την παρούσα οδηγία, πριν από τις � **. Ενηµερώνουν

αµέσως σχετικά την Επιτροπή.

                                                
* Οκτώ έτη από την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας.
** Τρία έτη από την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας.
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Οι διατάξεις αυτές, όταν θεσπίζονται από τα κράτη µέλη, αναφέρονται στην παρούσα οδηγία ή

συνοδεύονται από παρόµοια αναφορά κατά την επίσηµη δηµοσίευσή τους. Οι λεπτοµερείς

διατάξεις για την αναφορά αυτή καθορίζονται από τα κράτη µέλη.

2. Τα κράτη µέλη εφαρµόζουν αυτές τις διατάξεις :

- όσον αφορά την αρχική επιµόρφωση για την οδήγηση οχηµάτων των κατηγοριών αδείας D1,

D1+E, D και D+E, από τις �, *,

- όσον αφορά την αρχική επιµόρφωση για την οδήγηση οχηµάτων των κατηγοριών αδείας C1,

C1+E, C και C+E, από τις � **.

Τα κράτη µέλη ενηµερώνουν αµέσως σχετικά την Επιτροπή και επικουρούνται αµοιβαία για την

εφαρµογή των διατάξεων αυτών.

Άρθρο 15

Κατάργηση

1. Το άρθρο 5 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 3820/85 τροποποιείται ως εξής :

α) η παράγραφος 1 καταργείται από τις.... **

β) οι παράγραφοι 2 και 4 καταργούνται από τις....*

2. Η οδηγία 76/914/ΕΟΚ καταργείται από τις.... **

                                                
* Πέντε έτη από την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας.
** Έξι έτη από την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας.
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3. Οι νοµοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις που εκδόθηκαν για τη συµµόρφωση

προς την οδηγία 76/914/ΕΟΚ δεν εφαρµόζονται πλέον :

− από τις � *, για τους οδηγούς οδικών µεταφορών επιβατών,

− από τις � **, για τους οδηγούς οδικών µεταφορών εµπορευµάτων.

Άρθρο 16

Έναρξη ισχύος

Η παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει την ηµέρα της δηµοσίευσής της στην Επίσηµη Εφηµερίδα των

Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Άρθρο 17

Αποδέκτες

Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη µέλη.

Έγινε στ......, στ....

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Για το Συµβούλιο

Ο Πρόεδρος Ο Πρόεδρος

______________

                                                
* Πέντε έτη από την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας.
** Έξι έτη από την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

ΣΤΟΙΧΕΙΩ∆ΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

Τµήµα 1 : Περιεχόµενα

Οι γνώσεις που πρέπει να λαµβάνονται υπόψη από τα κράτη µέλη για τη διαπίστωση της αρχικής

επιµόρφωσης και της περιοδικής κατάρτισης του οδηγού πρέπει να περιλαµβάνουν τουλάχιστον τα

θέµατα του παρόντος καταλόγου. Οι υποψήφιοι οδηγοί πρέπει να αποκτούν το απαραίτητο επίπεδο

γνώσεων και πρακτικών ικανοτήτων για την οδήγηση υπό συνθήκες απόλυτης ασφάλειας

οχηµάτων της αντίστοιχης κατηγορίας αδείας.

Το ελάχιστο επίπεδο γνώσεων δεν µπορεί να είναι χαµηλότερο από το επίπεδο 2 της διάρθρωσης

των επιπέδων εκπαίδευσης που προβλέπεται στο Παράρτηµα Ι της απόφασης 85/368/ΕΟΚ 1, ήτοι

το επίπεδο που επιτυγχάνεται κατά την υποχρεωτική εκπαίδευση συµπληρούµενη από

επαγγελµατική εκπαίδευση.

1. Εις βάθος κατάρτιση της ορθολογικής οδήγησης βάσει των κανόνων ασφαλείας

Όλες οι άδειες οδήγησης

1.1. στόχος : γνώση των χαρακτηριστικών του συστήµατος µετάδοσης της κίνησης για τη

βελτιστοποίηση της χρήσης του

καµπύλες ροπής, ισχύος, και ειδικής κατανάλωσης του κινητήρα, περιοχή βέλτιστης χρήσης

του στροφόµετρου, διαγράµµατα επικάλυψης των σχέσεων µετάδοσης του κιβωτίου

ταχυτήτων,

                                                
1 Απόφαση 85/368/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 16ης Ιουλίου 1985, για την αντιστοιχία των

τίτλων επαγγελµατικής εκπαίδευσης µεταξύ των κρατών µελών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας
(ΕΕ L 199, 31.7.1985, σ. 56).
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1.2. στόχος : γνώση των τεχνικών χαρακτηριστικών και της λειτουργίας των οργάνων

ασφαλείας µε στόχο τον έλεγχο του οχήµατος, την ελαχιστοποίηση της φθοράς του και την

πρόληψη δυσλειτουργιών

ιδιαιτερότητες του υδροπνευµατικού κυκλώµατος των φρένων, όρια χρήσης των φρένων και

των επιβραδυντών, συνδυασµένη χρήση φρένων και επιβραδυντή, επιδίωξη του καλύτερου

συνδυασµού ταχύτητας και των σχέσεων του κιβωτίου, χρήση της αδράνειας του οχήµατος,

χρήση των µέσων επιβράδυνσης και πέδησης σε κατωφέρεια, στάση που πρέπει να

ακολουθείται σε περίπτωση βλάβης,

1.3. στόχος : δυνατότητα βελτιστοποίησης της κατανάλωσης καυσίµου

βελτιστοποίηση της κατανάλωσης του καυσίµου µε την εφαρµογή της τεχνογνωσίας των

σηµείων 1.1 και 1.2,

Άδειες οδήγησης C, C+E, C1, C1+E

1.4. στόχος : ικανότητα να εξασφαλίζεται η φόρτωση µε τήρηση των κανόνων ασφαλείας και

της ορθής χρήσης του οχήµατος

δυνάµεις που ασκούνται στα εν κινήσει οχήµατα, χρήση των σχέσεων µετάδοσης του

κιβωτίου συναρτήσει του φορτίου του οχήµατος και των χαρακτηριστικών της οδού,

υπολογισµός του ωφέλιµου φορτίου οχήµατος ή συνόλου, υπολογισµός του ωφέλιµου

όγκου, κατανοµή του φορτίου, συνέπειες της υπερφόρτωσης επί του άξονα, ευστάθεια του

οχήµατος και κέντρο βάρους, τύποι συσκευασίας και υποστηρίγµατα φορτίου,

κύριες κατηγορίες εµπορευµάτων που απαιτούν πρόσδεση, τεχνικές σφήνωσης και

πρόσδεση, χρήση ιµάντων πρόσδεσης, έλεγχος των διατάξεων πρόσδεσης, χρήση των

µέσων µετακίνησης φορτίων, τοποθέτηση και αφαίρεση καλυµµάτων του φορτίου,
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Άδειες οδήγησης D, D+E, D1, D1+E

1.5. στόχος : εξασφάλιση της ασφάλειας και άνεσης των επιβατών

συνυπολογισµός των διαµήκων και πλάγιων µετατοπίσεων, κατανοµή της χρήσης της οδού,

θέση στο οδόστρωµα, απαλότητα της πέδησης, κινήσεις των προβόλων, χρήση ειδικών

έργων υποδοµής (δηµόσιοι χώροι, οδοί περιορισµένης χρήσης), διαχείριση από την οπτική

γωνία του οδηγού των αντικρουόµενων στοιχείων της ασφαλούς οδήγησης και των άλλων

λειτουργιών, συνεργασία µε τους επιβάτες, ιδιαιτερότητες της µεταφοράς ορισµένων

οµάδων επιβατών (άτοµα µειωµένης κινητικότητας, παιδιά),

1.6. στόχος : ικανότητα να εξασφαλίζεται η φόρτωση µε τήρηση των κανόνων ασφαλείας και

της ορθής χρήσης του οχήµατος

δυνάµεις που ασκούνται στα εν κινήσει οχήµατα, χρήση των σχέσεων µετάδοσης του

κιβωτίου συναρτήσει του φορτίου του οχήµατος και των χαρακτηριστικών της οδού,

υπολογισµός του ωφέλιµου φορτίου ενός οχήµατος ή ενός συνόλου, υπολογισµός του

ωφέλιµου όγκου, κατανοµή του φορτίου, συνέπειες της υπερφόρτωσης επί του άξονα,

ευστάθεια του οχήµατος και κέντρο βάρους.

2. Εφαρµογή των κανονιστικών ρυθµίσεων

Όλες οι άδειες οδήγησης

2.1. στόχος : γνώση του κοινωνικού περιβάλλοντος των οδικών µεταφορέων και του

κανονιστικού του πλαισίου

µέγιστη διάρκεια εργασίας ειδικά για τις µεταφορές, αρχές, εφαρµογή και συνέπειες των

κανονισµών (ΕΟΚ) αριθ. 3820/85 και 3821/85, κυρώσεις σε περίπτωση µη χρήσης, κακής

χρήσης ή παραποίησης του χρονοταχυγράφου, γνώση του κοινωνικού περιβάλλοντος του

οδικού µεταφορέα : δικαιώµατα και υποχρεώσεις των οδηγών ως προς την αρχική

επιµόρφωση και την περιοδική κατάρτιση,
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Άδειες οδήγησης C, C+E, C1, C1+E

2.2. στόχος : γνώση του κανονιστικού πλαισίου των µεταφορών εµπορευµάτων

άδειες εκµετάλλευσης µεταφορών, υποχρεώσεις των τυποποιηµένων συµβάσεων µεταφοράς

εµπορευµάτων, σύνταξη των εγγράφων που συνιστούν τη σύµβαση µεταφοράς, άδειες

διεθνών µεταφορών, υποχρεώσεις της CMR («σύµβαση περί του συµβολαίου δια την διεθνή

οδικήν µεταφοράν εµπορευµάτων»), σύνταξη της διεθνούς φορτωτικής, διέλευση συνόρων,

πράκτορες µεταφορών, ειδικά συνοδευτικά έγγραφα εµπορευµάτων,

Άδειες οδήγησης D, D+E, D1, D1+E

2.3. στόχος : γνώση του κανονιστικού πλαισίου της µεταφοράς επιβατών

µεταφορά ειδικών οµάδων, εξοπλισµός ασφαλείας του λεωφορείου, ζώνες ασφαλείας,

φόρτωση του οχήµατος.

3. Υγεία, οδική ασφάλεια και περιβαλλοντική ασφάλεια, εξυπηρέτηση, υλικοτεχνική

υποστήριξη.

Όλες οι άδειες οδήγησης

3.1. στόχος : ευαισθητοποίηση στους κινδύνους της οδού και στα εργατικά ατυχήµατα

τυπολογία των εργατικών ατυχηµάτων στον κλάδο των µεταφορών, στατιστικές τροχαίων

ατυχηµάτων, συµµετοχή των βαρέων οχηµάτων/πούλµαν στα ατυχήµατα, συνέπειες στον

άνθρωπο, υλικές και οικονοµικές συνέπειες,
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3.2. στόχος : ικανότητα πρόληψης της διακίνησης λαθροµεταναστών

διακίνηση λαθροµεταναστών και παράνοµη µετανάστευση : γενική ενηµέρωση, συνέπειες

για τους οδηγούς, προληπτικά µέτρα, κατάλογος σηµείων επαλήθευσης, νοµοθεσία σχετική

µε την ευθύνη των µεταφορέων,

3.3. στόχος : ικανότητα πρόληψης των φυσικών κινδύνων

εργονοµικές αρχές : επικίνδυνες κινήσεις και σωµατικές στάσεις, φυσική κατάσταση,

ασκήσεις χειρισµού, µέσα ατοµικής προστασίας,

3.4. στόχος : συνειδητοποίηση της σηµασίας της φυσικής και πνευµατικής ικανότητας

αρχές υγιούς και ισορροπηµένης διατροφής, επιπτώσεις της κατανάλωσης οινοπνεύµατος,

φαρµάκων ή κάθε άλλης ουσίας που µπορεί να µεταβάλει την συµπεριφορά, συµπτώµατα,

αιτίες, αποτελέσµατα της κόπωσης και του άγχους, θεµελιώδης ρόλος του βασικού κύκλου

εργασίας/ανάπαυσης,

3.5. στόχος : ικανότητα εκτίµησης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης

συµπεριφορά σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης : αξιολόγηση της κατάστασης, αποτροπή

του δευτερεύοντος ατυχήµατος, ειδοποίηση των υπηρεσιών άµεσης βοήθειας, περίθαλψη

των τραυµατιών και παροχή πρώτων βοηθειών, αντίδραση σε περίπτωση πυρκαϊάς,

αποµάκρυνση των επιβαινόντων του φορτηγού/των επιβατών του λεωφορείου, διασφάλιση

της ασφάλειας όλων των επιβατών, αντιδράσεις σε περιπτώσεις επιθέσεων, βασικές αρχές

της σύνταξης της φιλικής δήλωσης τροχαίου ατυχήµατος,

3.6. στόχος : συµπεριφορά η οποία θα συµβάλει στην ανάδειξη του γοήτρου της εταιρείας

συµπεριφορά του οδηγού και γόητρο της εταιρείας : σηµασία για την επιχείρηση της

ποιότητας εργασίας του οδηγού, διάφοροι ρόλοι του οδηγού, διάφοροι συνοµιλητές του

οδηγού, συντήρηση του οχήµατος, οργάνωση της εργασίας, εµπορικές και οικονοµικές

συνέπειες µιας διαφοράς,
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Άδειες οδήγησης C, C+E, C1, C1+E

3.7. στόχος: γνώση του οικονοµικού περιβάλλοντος των οδικών εµπορευµατικών µεταφορών

και οργάνωση της αγοράς

σχέση των οδικών µεταφορών µε τους άλλους τρόπους µεταφοράς (ανταγωνισµός,

φορτωτές), διάφορες δραστηριότητες οδικών µεταφορών (µεταφορές για λογαριασµό

τρίτου, για ίδιο λογαριασµό, βοηθητικές δραστηριότητες των µεταφορών), οργάνωση των

κύριων τύπων επιχειρήσεων µεταφορών ή βοηθητικών δραστηριοτήτων των µεταφορών,

διάφορες εξειδικεύσεις µεταφορών (βυτιοφόρα οχήµατα, ελεγχόµενη θερµοκρασία, κτλ.),

εξελίξεις του κλάδου (διαφοροποιήσεις των παρεχόµενων υπηρεσιών, συνδυασµένες

σιδηροδροµικές - οδικές µεταφορές, υπεργολαβία, κτλ.),

Άδειες οδήγησης D, D+E, D1, D1+E

3.8. στόχος : γνώση του οικονοµικού περιβάλλοντος της οδικής µεταφοράς επιβατών και

οργάνωση της αγοράς

σχέση των οδικών µεταφορών επιβατών µε τους άλλους τρόπους µεταφοράς επιβατών

(σιδηρόδροµοι, Ι.Χ. αυτοκίνητα), διάφορες δραστηριότητες οδικών µεταφορών επιβατών,

διέλευση συνόρων (διεθνείς µεταφορές), οργάνωση των κύριων τύπων επιχειρήσεων

µεταφορών επιβατών.

Τµήµα 2 : Υποχρεωτική αρχική επιµόρφωση, η οποία προβλέπεται στο άρθρο 3, παράγραφος 1,

σηµείο α)

2.1. Επιλογή παρακολούθησης µαθηµάτων και εξετάσεων

Η αρχική επιµόρφωση περιλαµβάνει τη διδαχή όλων των θεµάτων που απαριθµούνται στον

κατάλογο του τµήµατος 1. Η αρχική αυτή επιµόρφωση πρέπει να έχει διάρκεια 280 ωρών.
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Κάθε υποψήφιος οδηγός πρέπει να πραγµατοποιήσει τουλάχιστον είκοσι ώρες ατοµικής

οδήγησης σε όχηµα της οικείας κατηγορίας, το οποίο να ανταποκρίνεται τουλάχιστον στα

κριτήρια των οχηµάτων εξέτασης όπως ορίζονται στην οδηγία 91/439/ΕΟΚ.

Στη διάρκεια της ατοµικής οδήγησης που προβλέπεται ανωτέρω, ο υποψήφιος οδηγός πρέπει

να συνοδεύεται από εκπαιδευτή, ο οποίος απασχολείται από ένα εγκεκριµένο κέντρο

κατάρτισης. Κάθε οδηγός µπορεί να πραγµατοποιεί 8 το πολύ από τις 20 ώρες ατοµικής

οδήγησης σε ειδικό γήπεδο ή σε προσοµοιωτή υψηλής τεχνολογίας για να αξιολογηθεί η εις

βάθος γνώση της ορθολογικής οδήγησης βάσει των κανόνων ασφαλείας, ιδίως όσον αφορά

τον έλεγχο του οχήµατος σε συνάρτηση µε την κατάσταση των διαφόρων οδοστρωµάτων

καθώς και τις αλλαγές τους µε τις ατµοσφαιρικές συνθήκες, την ηµέρα ή τη νύχτα.

Για τους οδηγούς που αναφέρονται στο άρθρο 5, παράγραφος 5, η διάρκεια της αρχικής

επιµόρφωσης πρέπει να είναι 70 ώρες εκ των οποίων 5 ώρες ατοµικής οδήγησης.

Κατά το πέρας της κατάρτισης αυτής, οι αρµόδιες αρχές των κρατών µελών ή η οντότητα που

ορίζουν υποβάλλουν τον οδηγό σε γραπτή ή προφορική εξέταση. Η εξέταση αυτή

περιλαµβάνει τουλάχιστον µία ερώτηση ανά στόχο ο οποίος απαριθµείται στον κατάλογο

θεµάτων του τµήµατος 1.

2.2. Επιλογή εξετάσεων

Οι αρµόδιες αρχές των κρατών µελών ή η οντότητα που ορίζουν διοργανώνουν θεωρητικές

και πρακτικές εξετάσεις, οι οποίες αναφέρονται ανωτέρω, για να επαληθεύσουν εάν οι

υποψήφιοι οδηγοί διαθέτουν το επίπεδο των γνώσεων που απαιτείται από το τµήµα 1 όσον

αφορά τους αναφερόµενους στόχους και θέµατα.

α) Η θεωρητική εξέταση αποτελείται από δύο τουλάχιστον δοκιµασίες :

i) ερωτήµατα που περιλαµβάνουν είτε ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών, είτε

ερωτήσεις που απαιτούν άµεση απάντηση, είτε συνδυασµό των δύο συστηµάτων,
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ii) µελέτες συγκεκριµένων περιπτώσεων.

Οι θεωρητικές εξετάσεις διαρκούν τουλάχιστον 4 ώρες.

β) Η πρακτική εξέταση αποτελείται από δύο δοκιµασίες :

i) δοκιµασία οδήγησης που προορίζεται να αξιολογήσει την εις βάθος γνώση της

ορθολογικής οδήγησης βάσει των κανόνων ασφαλείας. Η δοκιµασία αυτή

διεξάγεται, κατά το δυνατόν, επί οδών εκτός κατοικηµένων περιοχών, σε οδούς

ταχείας κυκλοφορίας και σε αυτοκινητοδρόµους (ή παρόµοιες οδούς), καθώς και

σε όλους τους τύπους των αστικών οδών. Οι οδοί αυτές πρέπει να παρουσιάζουν

διάφορους τύπους δυσκολιών που ενδέχεται να συναντήσει ένας οδηγός. Είναι

επιθυµητό η δοκιµασία αυτή να διεξάγεται κάτω από διαφορετικές συνθήκες

πυκνότητας της κυκλοφορίας. Ο χρόνος οδήγησης σε οδό πρέπει να

χρησιµοποιείται κατά βέλτιστο τρόπο ούτως ώστε να αξιολογείται ο υποψήφιος

σε όλες τις ζώνες κυκλοφορίας που θα µπορούσε να συναντήσει. Η ελάχιστη

διάρκεια της δοκιµασίας αυτής είναι 90 λεπτά·

ii) πρακτική δοκιµασία ως προς τα σηµεία 1.4,1.5,1.6, 3.2, 3.3 και 3.5.

Η ελάχιστη διάρκεια της δοκιµασίας αυτής είναι 30 λεπτά.

Τα οχήµατα που χρησιµοποιούνται κατά τις πρακτικές εξετάσεις ανταποκρίνονται

τουλάχιστον στα κριτήρια των οχηµάτων εξέτασης, όπως ορίζονται στην

οδηγία 91/439/ΕΟΚ.

Η πρακτική άσκηση µπορεί να συµπληρωθεί από τρίτη δοκιµασία σε ειδικό γήπεδο ή

σε προσοµοιωτή υψηλής τεχνολογίας για να αξιολογηθεί η εις βάθος γνώση της

ορθολογικής οδήγησης βάσει των κανόνων ασφαλείας, ιδίως όσον αφορά τον έλεγχο

του οχήµατος σε συνάρτηση µε την κατάσταση των διαφόρων οδοστρωµάτων καθώς

και τις αλλαγές τους µε τις ατµοσφαιρικές συνθήκες, την ηµέρα ή τη νύχτα.
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Η διάρκεια αυτής της προαιρετικής δοκιµασίας δεν έχει καθορισθεί. Εφόσον ο οδηγός

εξετασθεί στην ανωτέρω δοκιµασία, η διάρκειά της µπορεί να αφαιρεθεί από τη

διάρκεια των 90 λεπτών της δοκιµασίας οδήγησης του σηµείου i). Η µείωση αυτή δεν

µπορεί όµως να υπερβαίνει τα 30 λεπτά κατ� ανώτατο όριο.

Για τους οδηγούς που αναφέρονται στο άρθρο 5, παράγραφος 5, η θεωρητική εξέταση

περιορίζεται στα θέµατα του τµήµατος 1 που αφορούν τα οχήµατα της νέας αρχικής

επιµόρφωσης. Οι οδηγοί αυτοί οφείλουν ωστόσο να υποστούν το σύνολο της πρακτικής

εξέτασης.

Τµήµα 3 : Ταχεία αρχική επιµόρφωση, που προβλέπεται στο άρθρο 3, παράγραφος 2

Η ταχεία αρχική επιµόρφωση περιλαµβάνει τη διδαχή όλων των θεµάτων που απαριθµούνται στον

κατάλογο του τµήµατος 1. Η ταχεία αυτή αρχική επιµόρφωση έχει διάρκεια 140 ωρών.

Κάθε υποψήφιος οδηγός πρέπει να πραγµατοποιήσει τουλάχιστον 10 ώρες ατοµικής οδήγησης σε

όχηµα της οικείας κατηγορίας, το οποίο να ανταποκρίνεται, τουλάχιστον, στα κριτήρια των

οχηµάτων εξέτασης, όπως ορίζονται στην οδηγία 91/439/ΕΟΚ.

Στη διάρκεια της ατοµικής οδήγησης, ο υποψήφιος οδηγός συνοδεύεται από εκπαιδευτή, ο οποίος

απασχολείται από ένα εγκεκριµένο κέντρο κατάρτισης. Κάθε οδηγός µπορεί να πραγµατοποιεί 4 το

πολύ από τις 10 ώρες ατοµικής οδήγησης σε ειδικό γήπεδο ή σε προσοµοιωτή υψηλής τεχνολογίας

για να αξιολογηθεί η εις βάθος γνώση της ορθολογικής οδήγησης βάσει των κανόνων ασφαλείας,

ιδίως όσον αφορά τον έλεγχο του οχήµατος σε συνάρτηση µε την κατάσταση των διαφόρων

οδοστρωµάτων καθώς και τις αλλαγές τους µε τις ατµοσφαιρικές συνθήκες, την ηµέρα ή τη νύχτα.

Για τους οδηγούς που αναφέρονται στο άρθρο 5, παράγραφος 5, δεύτερο εδάφιο, η διάρκεια της

ταχείας αρχικής επιµόρφωσης είναι 35 ώρες εκ των οποίων 2 ώρες ατοµικής οδήγησης.

Κατά το πέρας της κατάρτισης αυτής, οι αρµόδιες αρχές των κρατών µελών ή ο φορέας που

ορίζουν υποβάλλουν τον οδηγό σε γραπτή ή προφορική εξέταση. Η εξέταση αυτή περιλαµβάνει

τουλάχιστον µία ερώτηση ανά στόχο ο οποίος απαριθµείται στον κατάλογο θεµάτων του

τµήµατος 1.
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Τµήµα 4 : Υποχρεωτική περιοδική κατάρτιση που προβλέπεται στο άρθρο 3, παράγραφος 1,

σηµείο β).

Τα µαθήµατα υποχρεωτικής περιοδικής κατάρτισης πρέπει να διοργανώνονται από εγκεκριµένο

κέντρο κατάρτισης. Η διάρκειά της είναι 35 ώρες ανά πενταετία, παρέχεται δε κατά περιόδους 7

τουλάχιστον ωρών.

Τµήµα 5 : Έγκριση της αρχικής επιµόρφωσης και της περιοδικής κατάρτισης

5.1. Τα κέντρα κατάρτισης που παρεµβαίνουν στην αρχική επιµόρφωση και την περιοδική

κατάρτιση πρέπει να είναι εγκεκριµένα από τις αρµόδιες αρχές των κρατών µελών. Η

έγκριση αυτή χορηγείται µόνο µε γραπτή αίτηση. Η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από

έγγραφα που περιέχουν :

5.1.1. κατάλληλο πρόγραµµα κατάρτισης και επιµόρφωσης, όπου διευκρινίζονται τα

διδασκόµενα θέµατα και αναφέρεται το προτεινόµενο σχέδιο εκτέλεσης και οι

προτεινόµενες µέθοδοι διδασκαλίας,

5.1.2. τα προσόντα και τα πεδία δραστηριότητας των διδασκόντων,

5.1.3. πληροφορίες σχετικά µε τους χώρους όπου πραγµατοποιούνται τα µαθήµατα, το

παιδαγωγικό υλικό, τα µέσα που διατίθενται για την πρακτική εξάσκηση, το στόλο των

χρησιµοποιούµενων οχηµάτων,

5.1.4. οι όροι συµµετοχής στα µαθήµατα (αριθµός συµµετεχόντων).

5.2. Η αρµόδια αρχή οφείλει να χορηγεί την έγκριση γραπτώς και µε την επιφύλαξη των

κάτωθι όρων :

5.2.1. η κατάρτιση πρέπει να παρέχεται σύµφωνα µε τα έγγραφα που συνοδεύουν την αίτηση,
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5.2.2. η αρµόδια αρχή πρέπει να έχει τη δυνατότητα αποστολής εξουσιοδοτηµένων ατόµων για

να παρίστανται στα µαθήµατα κατάρτισης των εγκεκριµένων κέντρων, και πρέπει να έχει

τη δυνατότητα να ελέγχει τα κέντρα αυτά όσον αφορά τα χρησιµοποιούµενα µέσα και την

ορθή διεξαγωγή των µαθηµάτων κατάρτισης και των εξετάσεων,

5.2.3. η έγκριση µπορεί να ανακαλείται ή να αναστέλλεται όταν δεν πληρούνται πλέον οι όροι

έγκρισης.

Το εγκεκριµένο κέντρο κατάρτισης πρέπει να εξασφαλίζει ότι οι εκπαιδευτές γνωρίζουν

καλά τις τελευταίες εξελίξεις των κανονιστικών ρυθµίσεων και των οδηγιών κατάρτισης.

Στο πλαίσιο διαδικασίας ειδικής επιλογής, οι εκπαιδευτές πρέπει να αποδεικνύουν ότι

διαθέτουν διδακτικές και παιδαγωγικές ικανότητες. Όσον αφορά την πρακτική πλευρά της

κατάρτισης, οι εκπαιδευτές πρέπει να αποδεικνύουν ότι διαθέτουν εµπειρία ως

επαγγελµατίες οδηγοί ή ανάλογη εµπειρία οδήγησης, όπως οι εκπαιδευτές οδήγησης

βαρέων οχηµάτων.

Το πρόγραµµα διδασκαλίας πρέπει να καταρτίζεται σύµφωνα µε την έγκριση, και πρέπει

να περιλαµβάνει τα θέµατα που αναφέρονται στον κατάλογο του τµήµατος 1.

____________________
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

∆ΕΛΤΙΟΥ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ Ο∆ΗΓΟΥ

1. Τα φυσικά χαρακτηριστικά του δελτίου είναι σύµφωνα µε τα πρότυπα ISO 7810 και ISO

7816-1.

Οι µέθοδοι ελέγχου των χαρακτηριστικών των δελτίων επιµόρφωσης οδηγού οι οποίες

αποσκοπούν στην εξασφάλιση της συµφωνίας τους προς τα διεθνή πρότυπα είναι σύµφωνες

µε το πρότυπο ISO 10373.

2. Το δελτίο περιλαµβάνει δύο όψεις :

Η πλευρά 1 περιλαµβάνει :

α) την ένδειξη «δελτίο επιµόρφωσης οδηγού», τυπωµένη µε παχιά γράµµατα στην ή τις

γλώσσες του κράτους µέλους που εκδίδει το δελτίο,

β) την αναγραφή του ονόµατος του κράτους µέλους που εκδίδει το δελτίο (προαιρετική

εγγραφή),

γ) το διακριτικό σήµα του κράτους µέλους που εκδίδει το δελτίο, τυπωµένο αρνητικά

µέσα σε ένα µπλε παραλληλόγραµµο και περιβαλλόµενο από δώδεκα κίτρινα αστέρια·

τα διακριτικά σήµατα είναι τα εξής :

Β : Βέλγιο L : Λουξεµβούργο

DK : ∆ανία NL : Κάτω Χώρες

D : Γερµανία A : Αυστρία

GR : Ελλάδα P : Πορτογαλία

E : Ισπανία FIN : Φινλανδία

F : Γαλλία S : Σουηδία

IRL : Ιρλανδία UK : Ηνωµένο Βασίλειο

I : Ιταλία,
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δ) τις ειδικές πληροφορίες του δελτίου, οι οποίες αριθµούνται ως εξής :

1. το επώνυµο του δικαιούχου,

2. το όνοµα του δικαιούχου,

3. την ηµεροµηνία και τον τόπο γέννησης του δικαιούχου,

4. α) την ηµεροµηνία έκδοσης,

β) την ηµεροµηνία λήξης ισχύος,

γ) το όνοµα της αρχής που εκδίδει το δελτίο (µπορεί να τυπώνεται στη

σελίδα 2),

δ) αριθµό διαφορετικό από τον αριθµό της αδείας οδήγησης, για διοικητικούς

σκοπούς (προαιρετική εγγραφή),

5. α) τον αριθµό της άδειας οδήγησης,

β) τον αύξοντα αριθµό,

6. τη φωτογραφία του δικαιούχου,

7. την υπογραφή του δικαιούχου,

8. τον τόπο διαµονής, τον τόπο κατοικίας ή την ταχυδροµική διεύθυνση

(προαιρετική εγγραφή),
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9. τις (υπο)κατηγορίες οχηµάτων για τις οποίες ο οδηγός ανταποκρίνεται στις

υποχρεώσεις αρχικής επιµόρφωσης και περιοδικής κατάρτισης,

ε) την ένδειξη «υπόδειγµα Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων» στην ή στις γλώσσες του κράτους

µέλους που εκδίδει το δελτίο και την ένδειξη «δελτίο επιµόρφωσης οδηγού» στις άλλες

γλώσσες της Κοινότητας, τυπωµένες σε µπλε χρώµα ώστε να αποτελούν το φόντο του

δελτίου :

tarjeta de cualificación del conductor

chaufføruddannelsesbevis

Fahrerqualifizierungsnachweis

δελτίο επιµόρφωσης οδηγού

driver qualification card

carte de qualification de conducteur

cárta cáilíochta tiomána

carta di qualificazione del conducente

kwalificatiekaart bestuurder

carta de qualificação do motorista

kuljettajan ammattipätevyyskortti

yrkeskonpetensbevis för förare,



8938/1/02 REV 1 ZAC/gd,ek 4
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ DG C IV   EL

στ) τα χρώµατα αναφοράς :

- µπλε : Pantone Reflex blue,

- κίτρινο : Pantone yellow.

Η πλευρά 2 περιλαµβάνει :

α) 9. τις (υπο)κατηγορίες οχηµάτων για τις οποίες ο οδηγός ανταποκρίνεται στις

υποχρεώσεις αρχικής επιµόρφωσης και περιοδικής κατάρτισης,

10. τον κοινοτικό κωδικό που προβλέπεται στο άρθρο 10 της παρούσας οδηγίας,

11. χώρο για την ενδεχόµενη αναγραφή, από το κράτος µέλος που εκδίδει το δελτίο,

των ενδείξεων οι οποίες είναι απαραίτητες για τη διαχείρισή του ή οι οποίες

αφορούν την οδική ασφάλεια (προαιρετική εγγραφή). Όταν µια εγγραφή αφορά

ένα σηµείο που ορίζεται στο παρόν Παράρτηµα, της εγγραφής αυτής πρέπει να

προηγείται ο αριθµός του αντίστοιχου σηµείου.

β) Επεξήγηση των αριθµηµένων σηµείων των πλευρών 1 και 2 του δελτίου (τουλάχιστον

των σηµείων 1, 2, 3, 4 α), 4 β), 4 γ), 5 α), 5 β) και 10).

Όταν ένα κράτος µέλος επιθυµεί να αναγράψει τις ενδείξεις αυτές σε εθνική γλώσσα

διαφορετική από τις ακόλουθες : αγγλικά, γαλλικά, γερµανικά, δανικά, ελληνικά,

ισπανικά, ιταλικά, ολλανδικά, πορτογαλικά, σουηδικά και φινλανδικά, καταρτίζει

δίγλωσσο κείµενο του δελτίου χρησιµοποιώντας µια από τις προαναφερόµενες

γλώσσες, µε την επιφύλαξη των λοιπών διατάξεων του παρόντος Παραρτήµατος.
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3. Ασφάλεια, συµπεριλαµβανοµένης της προστασίας των δεδοµένων.

Τα διάφορα στοιχεία που απαρτίζουν το δελτίο αποσκοπούν στην αποφυγή οποιασδήποτε

παραποίησης ή αθέµιτης παρέµβασης και στην ανίχνευση οποιασδήποτε τέτοιας απόπειρας.

Το κράτος µέλος µεριµνά ώστε το επίπεδο ασφαλείας του δελτίου να είναι τουλάχιστον

ανάλογο προς το επίπεδο ασφαλείας της άδειας οδήγησης.

4. Ειδικές διατάξεις

Ύστερα από διαβούλευση µε την Επιτροπή, τα κράτη µέλη µπορούν να προσθέτουν χρώµατα

ή σηµάνσεις, όπως ραβδωτούς κωδικούς, εθνικά σύµβολα και στοιχεία ασφαλείας, µε την

επιφύλαξη των λοιπών διατάξεων του παρόντος Παραρτήµατος.

Στο πλαίσιο της αµοιβαίας αναγνώρισης των δελτίων, ο ραβδωτός κωδικός δεν επιτρέπεται

να περιέχει άλλες πληροφορίες πλην εκείνων οι οποίες είναι ήδη ορατές στο δελτίο

επιµόρφωσης οδηγού ή οι οποίες είναι απαραίτητες για τη διαδικασία έκδοσης του δελτίου.
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ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΕΝΟΣ ∆ΕΛΤΙΟΥ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ Ο∆ΗΓΟΥ

Πλευρά 1

*

*    *

*        *

 *    *

∆ΕΛΤΙΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ

Ο∆ΗΓΟΥ

1.

ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ

6.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ

2.

3.

4α.

4γ.

4β.

4δ.

9.

5α.

5.β

7.

(8.)

Πλευρά 2

9. 10.

C1

C

11.

D1

D

C1E

CE

D1E

DE

1. Επώνυµο 2. Όνοµα

3. Ηµεροµηνία και τόπος

γέννησης 4α. Ηµεροµηνία

έκδοσης 4β. Ηµεροµηνία

λήξης ισχύος 4γ. Εκδοθέν

από 5α. Αριθµός άδειας

οδήγησης

5β. Αύξων αριθµός

8. Τόπος διαµονής

9. Κατηγορία

10. Κοινοτικός κωδικός

=====================
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ΣΚΕΠΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Θέµα : Κοινή θέση η οποία καθορίσθηκε από το Συµβούλιο στις 5 ∆εκεµβρίου 2002

για την έκδοση της οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου σχετικά µε την αρχική επιµόρφωση και την περιοδική κατάρτιση
των οδηγών ορισµένων οδικών οχηµάτων τα οποία χρησιµοποιούνται για τη
µεταφορά εµπορευµάτων ή επιβατών, για την τροποποίηση του κανονισµού
(ΕΟΚ) αριθ. 3820/85 του Συµβουλίου και της οδηγίας 91/439/ΕΟΚ του
Συµβουλίου και για την κατάργηση της οδηγίας 76/914/ΕΟΚ του Συµβουλίου

ΣΚΕΠΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
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I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Έχοντας υπόψη το άρθρο 71 της Συνθήκης EK, και στα πλαίσια της διαδικασίας

συναπόφασης σύµφωνα µε το άρθρο 251 της Συνθήκης ΕΚ, το Συµβούλιο καθόρισε στις

5 ∆εκεµβρίου 2002 την κοινή του θέση σχετικά µε το σχέδιο οδηγίας για την κατάρτιση των

επαγγελµατιών οδηγών οι οποίοι µεταφέρουν οδικώς εµπορεύµατα ή επιβάτες της.

Για τον καθορισµό αυτής του της θέσης, το Συµβούλιο έλαβε υπόψη του τη γνώµη του

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κατά την πρώτη του ανάγνωση στις 17 Ιανουαρίου 20021 και τη

γνώµη της Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής η οποία εκδόθηκε στις 11 Ιουλίου 20012.

Η Επιτροπή των Περιφερειών παραιτήθηκε του δικαιώµατός της να εκφέρει γνώµη3.

Στόχος του σχεδίου οδηγίας είναι να εισαγάγει υποχρεωτική αρχική και συνεχή κατάρτιση

για επαγγελµατίες οδηγούς. ∆υνάµει του ισχύοντος κοινοτικού δικαίου, µόνον ορισµένες

κατηγορίες οδηγών � που αντιστοιχούν σε έναν σχετικώς µικρό αριθµό οδηγών � οφείλουν να

διαθέτουν πιστοποιητικό επαγγελµατικής ικανότητας συµµορφούµενο προς τους κανόνες

σχετικά µε το ελάχιστο επίπεδο κατάρτισης ορισµένων οδηγών οδικών µεταφορών.

Αφετέρου, επί του παρόντος µόνον λίγα κράτη µέλη απαιτούν την υποχρεωτική κατάρτιση

των οδηγών. Εν γένει, η µεγάλη πλειοψηφία των επαγγελµατιών οδηγών των κρατών µελών

ασκούν το επάγγελµά τους µόνον δυνάµει της άδειας οδήγησης.

                                                
1 ∆εν έχει ακόµη δηµοσιευτεί στην Επίσηµη Εφηµερίδα
2 ΕΕ C 260, 17.9.2001, σ. 90.
3 Επιστολή της 15.10.2001.
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II. AΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΘΕΣΗΣ

Tο Συµβούλιο ενστερνίζεται πλήρως το στόχο και τις αρχές της πρότασης της Επιτροπής.  Το

Συµβούλιο τάσσεται υπέρ της καθιέρωσης ενός συστήµατος αρχικής επιµόρφωσης και

περιοδικής κατάρτισης προς όφελος των επαγγελµατιών οδηγών. Tο Συµβούλιο φρονεί -

συνεκτιµώντας την τρέχουσα κατάσταση στα κράτη µέλη αφενός, και τόσο το πεδίο

εφαρµογής (κατηγορίες των καλυπτόµενων οδηγών) του σχεδίου οδηγίας όσο και τη φύση

της επιµόρφωσης και της κατάρτισης που θα παρέχεται βάσει της οδηγίας αφετέρου- ότι το εν

λόγω σύστηµα θα προσδώσει µια σηµαντική προστιθέµενη αξία στο εγχείρηµα. Θα δώσει τη

δυνατότητα στους οδηγούς να ανταποκριθούν καλύτερα στις απαιτήσεις του επαγγελµατικού

τους περιβάλλοντος. Κατά συνέπεια, και πέρα από την ποιότητα των παρεχόµενων

υπηρεσιών, θα ανυψωθεί το επίπεδο της οδικής ασφάλειας και της ασφάλειας των ίδιων των

οδηγών. Το σύστηµα αυτό θα συµβάλει επίσης στην εναρµόνιση των κοινωνικών συνθηκών

των οδηγών και των συνθηκών απασχόλησής τους. Τέλος, θα καταστήσει περισσότερο

ελκυστικό αυτόν τον επαγγελµατικό κλάδο στους νέους, τη στιγµή που υπάρχει έλλειψη

οδηγών στην αγορά απασχόλησης.

Tο Συµβούλιο είναι της γνώµης ότι είναι εξίσου σηµαντικό να σχεδιαστούν οι µηχανισµοί

εφαρµογής του σχεδίου οδηγίας, λαµβάνοντας ταυτοχρόνως υπόψη τις ιδιοµορφίες των

κρατών µελών, από πλευράς, όποτε χρειάζεται, των υφισταµένων σε αυτά προγραµµάτων

κατάρτισης � τα οποία αποδείχθηκαν πρόσφορα � και γενικότερα τη λειτουργία του τοµέα

των µεταφορών στα µεµονωµένα κράτη µέλη. Ωστόσο, αποτελεί πάγια αντίληψη ότι δεν

µπορεί σε καµία περίπτωση να διακυβευτούν οι βασικές αρχές της πρότασης της Επιτροπής

σε ό,τι αφορά την ποιότητα και την αποτελεσµατικότητα της επαγγελµατικής κατάρτισης που

πρέπει να επιτευχθούν. Η προσέγγιση αυτή οδήγησε το Συµβούλιο να εισαγάγει, σε σχέση µε

την αρχική πρόταση της Επιτροπής - ορισµένα ενίοτε ουσιαστικά - νέα στοιχεία στην κοινή

του θέση. Ειδικότερα, ενώ προβλεπόταν ένα σύστηµα αρχικής επιµόρφωσης, τα κράτη µέλη

έχουν πλέον δύο επιλογές: η µια επιλογή είναι η παρακολούθηση µαθηµάτων και οι

εξετάσεις, και η άλλη αφορά µόνον εξετάσεις.
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Tα κύρια γνωρίσµατα του σχεδίου οδηγίας είναι τα εξής:

Ως προς το πεδίο εφαρµογής, το σχέδιο οδηγίας εφαρµόζεται σε όλους τους οδηγούς

οδικών µεταφορών στην Κοινότητα οι οποίοι χρησιµοποιούν οχήµατα για τα οποία

απαιτείται άδεια οδήγησης (ή άδεια η οποία αναγνωρίζεται ως ισοδύναµη) των κατηγοριών

C1, C1+E, C ή C+E και D1, D1+E, D ή D+E (όπως ορίζονται στην οδηγία 91/439/EΟΚ). Στο

πεδίο εφαρµογής της οδηγίας εµπίπτουν οι υπήκοοι των κρατών µελών καθώς και οι υπήκοοι

τρίτων χωρών που είναι υπάλληλοι ή απασχολούνται σε επιχείρηση µε έδρα της ένα κράτος

µέλος.

Η οδήγηση ως δραστηριότητα υπόκειται σε υποχρεωτική αρχική επιµόρφωση και

περιοδική κατάρτιση. Όπως προαναφέρθηκε, η κοινή θέση του Συµβουλίου προβλέπει ένα

διττό σύστηµα για την αρχική επιµόρφωση. Έτσι, τα κράτη µέλη µπορούν να επιλέξουν εάν

θα ορίσουν στη νοµοθεσία τους ότι η υλοποίηση αυτής της αρχικής επιµόρφωσης

συνεπάγεται την παρακολούθηση υποχρεωτικών µαθηµάτων και την επιτυχία στις εξετάσεις

ή µόνον την επιτυχία στις εξετάσεις. Επιπλέον, υπό ορισµένες προϋποθέσεις, τα κράτη µέλη

µπορούν επίσης να προβλέψουν ένα σύστηµα εντατικής αρχικής επιµόρφωσης. Σε αυτή την

περίπτωση, ο οδηγός µπορεί να παρακολουθεί  "εντατικά µαθήµατα υποχρεωτικής αρχικής

κατάρτισης ", πράγµα που συνεπάγεται µαθήµατα βραχύτερης διάρκειας αλλά υποχρεωτικής

παρακολούθησης.

Ο πρώτος κύκλος περιοδικής κατάρτισης θα πρέπει να ολοκληρώνεται εντός πέντε ετών είτε

από την ηµεροµηνία χορήγησης του πιστοποιητικού αρχικής κατάρτισης είτε από το χρονικό

όριο που έχει τεθεί για ορισµένους οδηγούς για τη διεκδίκηση των κεκτηµένων δικαιωµάτων

τους. Μετά από αυτή την πρώτη περιοδική κατάρτιση, ο οδηγός θα πρέπει να υποβάλλεται σε

περιοδική κατάρτιση ανά πέντε έτη. Τα "ιστορικά δικαιώµατα" προβλέπουν ότι οι οδηγοί που

είναι κάτοχοι της αντίστοιχης άδειας οδήγησης η οποία χορηγήθηκε το πολύ δύο ή τρία έτη �

ανάλογα µε το είδος της άδειας οδήγησης � µετά την τελική ηµεροµηνία µεταφοράς του

παρόντος σχεδίου οδηγίας στην εθνική νοµοθεσία, απαλλάσσονται από την απαίτηση

απόκτησης αρχικής επιµόρφωσης.
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Η πρόταση της Επιτροπής προέβλεπε ότι η χορήγηση πιστοποιητικού (-ών) κατάρτισης στον

οδηγό πρέπει να επισηµαίνεται στην άδεια οδήγησης µέσω κοινοτικού κωδικού. Ωστόσο,

δεδοµένου ότι η συχνότητα ανανέωσης της άδειας οδήγησης µπορεί να διαφέρει από το ένα

κράτος µέλος στο άλλο, το Συµβούλιο προτείνει τώρα εναλλακτικά ο εν λόγω κωδικός

πιστοποίησης να µην αναγράφεται στην άδεια οδήγησης (κάτοχος �πιστοποιητικού

επαγγελµατικής ικανότητας ή �ΠΕΙ) αλλά σε ένα νέο "δελτίο κατάρτισης και επιµόρφωσης

του οδηγού ". Με τον τρόπο αυτό αποφεύγεται το ενδεχόµενο οι περίοδοι και τα χρονικά όρια

συµµόρφωσης του οδηγού µε τις απαιτήσεις (αρχικής) επιµόρφωσης και (περιοδικής)

κατάρτισης να πρέπει αναγκαστικά να συµπίπτουν µε την περιοδική ανανέωση της άδειας

οδήγησης. Και οι δύο δυνατότητες βασίζονται στην αρχή της αµοιβαίας αναγνώρισης από τα

κράτη µέλη.

Κάποιες άλλες αλλαγές που περιέχονται στην κοινή θέση του Συµβουλίου αφορούν µεταξύ

άλλων την ορολογία και τους ορισµούς, την προσθήκη εξαιρέσεων από το πεδίο εφαρµογής

για οχήµατα που χρησιµοποιούνται σε καταστάσεις εκτάκτου ανάγκης ή σε αποστολές

διάσωσης και για οχήµατα που χρησιµοποιούνται κατά τη διάρκεια µαθηµάτων οδήγησης, το

εκάστοτε απαιτούµενο ελάχιστο όριο ηλικίας των οδηγών, τις ηµεροµηνίες µεταφοράς και

την έναρξη ισχύος καθώς και τις αντίστοιχες ηµεροµηνίες για την κατάργηση της οδηγίας

76/914/ΕΟΚ και των σχετικών άρθρων του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 3820/85.

III. ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

Tο Συµβούλιο, αφού εξέτασε τις τροπολογίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κατά την

πρώτη ανάγνωση, σηµειώνει ότι οι περισσότερες από τις τροπολογίες αυτές αντιστοιχούν

κατά πολύ, ως προς το στόχο και το πνεύµα, στις διατάξεις της κοινής θέσης του Συµβουλίου.

Το Συµβούλιο, παρότι δεν είναι σε θέση να αποδεχθεί ως προς το γράµµα τις περισσότερες

από τις τροπολογίες αυτές (µε εξαίρεση την τροπολογία 15) � µεταξύ άλλων λόγω της

διαφορετικής προσέγγισης επί ορισµένων βασικών πτυχών (π.χ. το διττό σύστηµα για την

αρχική κατάρτιση)  - φρονεί ότι το κείµενο της κοινής του θέσης διασφαλίζει κατά πολύ τον

επιδιωκόµενο στόχο των ειδικών αυτών τροπολογιών. Αυτό ισχύει κυρίως για τις τροπολογίες

1, 3, 4, 6 (εν µέρει), 7, 8, 9, 11, 12 (εν µέρει), 14, 16, 17, 18, 20, 21, 24 και 43.

_______________





11820/1/02 REV 1 AI/λκ 1
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ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Βρυξέλλες, 29 Οκτωβρίου 2002 (04.11)
(OR. en)

∆ιοργανικός φάκελος :
2001/0033 (COD)

11820/1/02
REV 1

TRANS 218
SOC 378
CODEC 1044

ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΗΜΕΙΟΥ I/A
της : Γενικής Γραµµατείας
προς : την Επιτροπή των Μόνιµων Αντιπροσώπων (Τµήµα 1)/ το Συµβούλιο
αριθ. πρότ. Επιτρ. : 6021/01 TRANS 12 SOC 46 CODEC 110 + COR 1 (fr)
Θέµα : Κοινή θέση η οποία καθορίστηκε από το Συµβούλιο για την έκδοση της

οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε την
αρχική επιµόρφωση και την περιοδική κατάρτιση των οδηγών ορισµένων
οδικών οχηµάτων τα οποία χρησιµοποιούνται για τη µεταφορά εµπορευµάτων
ή επιβατών, για την τροποποίηση του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 3820/85 του
Συµβουλίου και της οδηγίας 91/439/ΕΟΚ του Συµβουλίου και για την
κατάργηση της οδηγίας 76/914/ΕΟΚ του Συµβουλίου

1. Το Συµβούλιο, ελλείψει γνώµης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είχε συµφωνήσει προς ένα
γενικό προσανατολισµό σχετικά µε την πρόταση οδηγίας κατά τη σύνοδό του στις
7 ∆εκεµβρίου 20011. Kατά το διάστηµα που µεσολάβησε, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
διατύπωσε τη γνώµη του σε πρώτη ανάγνωση 2 3. ∆εδοµένου ότι το Συµβούλιο δεν ήταν σε
θέση να εγκρίνει όλες τις τροπολογίες, θα πρέπει τώρα να καθορίσει κοινή θέση.

2. Κατά τη σύνοδο εκείνη του Συµβουλίου, η δανική και η γερµανική αντιπροσωπία δήλωσαν
ότι προτίθενται να απόσχουν· η γερµανική αντιπροσωπία κατέθεσε αιτιολόγηση της ψήφου
της προς καταχώρηση στα πρακτικά του Συµβουλίου. Επιπλέον, το Συµβούλιο κατέθεσε
δήλωση προς καταχώρηση στα πρακτικά του Συµβουλίου.

                                                
1 πρβ. έγγρ. 7943/02 TRANS 112 SOC 183 CODEC 451.
2 Εξεδόθη στις 17 Ιανουαρίου 2002. ∆εν έχει ακόµη δηµοσιευθεί στην Επίσηµη Εφηµερίδα.
3 Οι υποκείµενοι φορείς του Συµβουλίου διέθεταν επίσης τη γνώµη της Οικονοµικής και

Κοινωνικής Επιτροπής, η οποία εξεδόθη στις 11 Ιουλίου 2001, (ΕΕ C 260, 17.9.2001, σ. 90).
Η Επιτροπή των Περιφερειών παραιτήθηκε από το δικαίωµά της να εκδώσει γνώµη (επιστολή
της 15.10.2001).



11820/1/02 REV 1 AI/λκ 2
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3. Το κείµενο έλαβε εν τω µεταξύ την οριστική του διατύπωση από την οµάδα των
Γλωσσοµαθών Νοµικών, προτείνεται στο Συµβούλιο, εφόσον η Επιτροπή των Μόνιµων
Αντιπροσώπων, το επιβεβαιώσει,

- να εκδώσει το κείµενο που περιέχεται στο έγγρ. 8938/02 TRANS 141 SOC 253
CODEC 601 + COR 1 (fr,de,it,pt,fi,sv) + COR 2 (en) ως κοινή θέση,

- να καταχωρήσει στα πρακτικά του Συµβουλίου την αιτιολόγηση ψήφου της γερµανικής
αντιπροσωπίας και τη δήλωση του Συµβουλίου, που παρατίθενται στο έγγρ. 11820/1/02
ΤRANS 218 SOC 378 CODEC 1044 REV 1 ADD 1, και

- να αποφασίσει τη διαβίβαση της κοινής θέσης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, µαζί µε το
σκεπτικό του Συµβουλίου που εκτίθεται στο έγγρ. 8938/02 TRANS 141 SOC 253
CODEC 601 ADD 1 REV 1.

______________________



11820/1/02 REV 1 ΑDD 1 AI/λκ 1
DG C IV    EL

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Βρυξέλλες, 29 Οκτωβρίου 2002 (04.11)
(OR. en)

∆ιοργανικός φάκελος :
2001/0033 (COD)

11820/1/02
REV 1 ADD 1

TRANS 218
SOC 378
CODEC 1044

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΗΜΕΙΟΥ I/A
της : Γενικής Γραµµατείας
προς : την Επιτροπή των Μόνιµων Αντιπροσώπων (Τµήµα 1)/ το Συµβούλιο
αριθ. πρότ. Επιτρ. : 6021/01 TRANS 12 SOC 46 CODEC 110 + COR 1 (fr)
Θέµα : Κοινή θέση η οποία καθορίστηκε από το Συµβούλιο για την έκδοση της

οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε την
αρχική επιµόρφωση και την περιοδική κατάρτιση των οδηγών ορισµένων
οδικών οχηµάτων τα οποία χρησιµοποιούνται για τη µεταφορά εµπορευµάτων
ή επιβατών, για την τροποποίηση του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 3820/85 του
Συµβουλίου και της οδηγίας 91/439/ΕΟΚ του Συµβουλίου και για την
κατάργηση της οδηγίας 76/914/ΕΟΚ του Συµβουλίου

∆ιαβιβάζεται συνηµµένα στην Επιτροπή των Μόνιµων Αντιπροσώπων και στο Συµβούλιο το

κείµενο της αιτιολόγησης ψήφου και η δήλωση σχετικά µε την κοινή θέση του Συµβουλίου για την

ανωτέρω οδηγία.

______________________
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Αιτιολόγηση ψήφου και δήλωση, προς καταχώρηση στα πρακτικά της συνόδου του

Συµβουλίου κατά την οποία εγκρίθηκε η κοινή θέση του Συµβουλίου ενόψει της έκδοσης

οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε την αρχική

επιµόρφωση και την περιοδική κατάρτιση των οδηγών ορισµένων οδικών οχηµάτων τα οποία

χρησιµοποιούνται για τη µεταφορά εµπορευµάτων ή επιβατών, για την τροποποίηση του

κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 3820/85 του Συµβουλίου και της οδηγίας 91/439/ΕΟΚ του

Συµβουλίου και για την κατάργηση της οδηγίας 76/914/ΕΟΚ του Συµβουλίου

Αιτιολόγηση ψήφου της Γερµανίας

�Η κυβέρνηση της Οµοσπονδιακής ∆ηµοκρατίας της Γερµανίας απέχει όσον αφορά την

πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε την αρχική

επιµόρφωση και την περιοδική κατάρτιση των οδηγών ορισµένων οδικών οχηµάτων τα οποία

χρησιµοποιούνται για τη µεταφορά εµπορευµάτων ή επιβατών, διότι :

- δεν κατέστη δυνατό να διαλυθούν οι αµφιβολίες που επικρατούν γενικότερα σε σχέση µε

το βαθµό σύµπλευσης της οδηγίας µε το άρθρο 150 της Συνθήκης ΕΕ, και

- παραµένει επίσης ασαφές το κατά πόσον η οδηγία, στην τρέχουσα µορφή της, θα έχει

θετικές οικονοµικές επιπτώσεις, ιδίως δε εάν ο φόρτος που συνεπάγεται η εφαρµογή της

για τις επιχειρήσεις, τους πολίτες και τη διοίκηση θα αντισταθµίζεται δεόντως από τα

οφέλη που αναµένονται από αυτήν.�

∆ήλωση του Συµβουλίου

(σχετικά µε το άρθρο 2)

�Το Συµβούλιο θα εξασφαλίσει ότι η χρησιµοποιούµενη ορολογία για τις εξαιρέσεις του

άρθρου 2 της παρούσας οδηγίας συνάδει, στο µεγαλύτερο δυνατό βαθµό, µε εκείνη που

χρησιµοποιείται για τις ίδιες εξαιρέσεις στο µελλοντικό κανονισµό για την εναρµόνιση

ορισµένων διατάξεων κοινωνικού περιεχοµένου στον τοµέα των οδικών µεταφορών.�

______________________



ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

Βρυξέλλες, 12.12.2002
SEC(2002) 1202 τελικό

2001/0033 (COD)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

σύµφωνα µε το άρθρο 251, παράγραφος 2, δεύτερο εδάφιο της συνθήκης EK

σχετικά µε την

Κοινή θέση που καθόρισε το Συµβούλιο σχετικά µε την έκδοση οδηγίας του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για την κατάρτιση των επαγγελµατιών

οδηγών εµπορευµατικών ή επιβατικών οδικών µεταφορών
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2001/0033 (COD)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

σύµφωνα µε το άρθρο 251, παράγραφος 2, δεύτερο εδάφιο της συνθήκης EK

σχετικά µε την

Κοινή θέση που καθόρισε το Συµβούλιο σχετικά µε την έκδοση οδηγίας του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για την κατάρτιση των επαγγελµατιών

οδηγών εµπορευµατικών ή επιβατικών οδικών µεταφορών

1- ΙΣΤΟΡΙΚΟ

∆ιαβίβαση της πρότασης στο ΕΚ και το Συµβούλιο
(έγγραφο COM(2001) 56 τελικό - 2001/0033(COD)): 2.2.2001

Γνωµοδότηση της Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής: 11.7.2001

Γνωµοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε πρώτη ανάγνωση: 17.1.2002

Έγκριση κοινού προσαναντολισµού από το Συµβούλιο: 7.12.2001

Έκδοση κοινής θέσης µε ειδική πλειοψηφία: 5.12.2002

2- ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Η Επιτροπή, σε συνέχεια της ανακοίνωσης που εξέδωσε τον Ιούνιο του 2000 µε τίτλο
«Ποιοτικές και πιο ασφαλείς και ανταγωνιστικές οδικές µεταφορές στην Κοινότητα»,
υπέβαλε πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου µε σκοπό να
καθιερωθεί η αρχική κατάρτιση και η περιοδική επιµόρφωση των επαγγελµατιών οδηγών.

3- ΣΧΟΛΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΘΕΣΗΣ

3.1 Γενικές παρατηρήσεις

Η Επιτροπή παρατηρεί ότι το Συµβούλιο στην κοινή θέση που ενέκρινε οµόφωνα διατήρησε
την αρχική πρόταση της Επιτροπής εισάγοντας την αρχική κατάρτιση και την περιοδική
επιµόρφωση και επεκτείνοντας ταυτόχρονα τους τρόπους απόκτησής τους. Έτσι, η κοινή
θέση είναι το αποτέλεσµα ενός δίκαιου και ισόρροπου συµβιβασµού.



3

3.2 Τροπολογίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε πρώτη ανάγνωση

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε συνολικά σε πρώτη ανάγνωση 25 τροπολογίες.

Οι τροπολογίες αφορούν:

– το πεδίο εφαρµογής (τροπολογία 1) : µε τη νέα διατύπωση το άρθρο 1 είναι ακριβέστερο
και το πεδίο εφαρµογής του επεκτείνεται ιδίως στους οδηγούς που είναι υπήκοοι τρίτων
χωρών και εργάζονται για λογαριασµό επιχείρησης εγκατεστηµένης σε κράτος µέλος· η
τροπολογία περιελήφθη στην τροποποιηµένη πρόταση και αναφέρεται στην κοινή θέση, µε
τη διαφορά ότι στην πρώτη γραµµή γίνεται µνεία για « δραστηριότητα της οδήγησης »
αντί του όρου "επαγγελµατίες οδηγοί" έτσι ώστε να µην δηµιουργούνται αµφιβολίες·

– µια επί πλέον εξαίρεση από το πεδίο εφαρµογής του άρθρου 2 (τροπολογία 2), η οποία δεν
περιελήφθη στην τροποποιηµένη πρόταση ούτε στην κοινή θέση διότι είναι περιττή µετά
την ενσωµάτωση της τροπολογίας 1·

– την κατάργηση της γενικής αναφοράς στην ακτίνα των 50 χιλιοµέτρων στο άρθρο 2
στοιχείο ε) : στην τροπολογία 3 προτείνεται να δοθεί η δυνατότητα στα κράτη µέη να
παρεκκλίνουν από την ακτίνα των 50 χιλιοµέτρων· η τροπολογία περιελήφθη εν µέρει
στην τροποποιηµένη πρόταση και στην κοινή θέση·

– τη δυνατότητα άσκησης του επαγγέλµατος του οδηγού πριν την ολοκλήρωση της
κατάρτισης που επιβάλλει η πρόταση οδηγίας (τροπολογία 4): στην τροποποιηµένη
πρόταση και την κοινή θέση ενσωµατώθηκε η δυνατότητα αυτή ως προς την αρχή της µε
την προσθήκη όρων όσον αφορά τη διάρκεια και την εδαφικότητα·

– την εισαγωγή µιας ρήτρας για τα κεκτηµένα δικαιώµατα των επαγγελµατιών οδηγών µε
πενταετή πείρα: η τροπολογία αυτή (5) δεν ενσωµατώθηκε στην τροποποιηµένη πρόταση
ούτε στην κοινή θέση· η σύνταξη της αρχικής πρότασης είναι πιο φιλελεύθερη : όλοι οι
οδηγοί που θα είναι εν ενεργεία πριν την έναρξη ισχύος της οδηγίας θα µπορούν να
συνεχίσουν την άσκηση του επαγγέλµατός τους χωρίς να χρειάζεται να παρακολουθήσουν
και πάλι την αρχική κατάρτιση· η τροπολογία θα είχε σοβαρές συνέπειες σε έναν κλάδο
όπου υπάρχει ήδη έλλειψη δυναµικού·

– τη σύνδεση µε την κατάρτιση για την απόκτηση άδειας οδήγησης (τροπολογία 6) : η
παράγραφος α) της τροπολογίας ενσωµατώθηκε στην αρχική πρόταση και η παράγραφος
β) περιελήφθη ως προς το πνεύµα της· στην κοινή θέση περιελήφθησαν οι δύο αυτές
παράγραφοι ως προς το πνεύµα τους· η παράγραφος γ) της τροπολογίας 6 δεν περιελήφθη
ούτε στην τροποποιηµένη πρόταση ούτε στην κοινή θέση·

– τη δυνατότητα οδήγησης οχήµατος των κατηγοριών D και DE από την ηλικία των 21 ετών
µε ελάχιστη αρχική κατάρτιση υπό τον όρο ότι ο οδηγός θα εργάζεται σε τακτικά
επιβατικά δροµολόγια και ότι η διαδροµή δεν θα υπερβαίνει τα 50 χιλιόµετρα
(τροπολογία 7) : η τροπολογία αυτή συµπληρώνει ορθά ένα κενό που υπήρχε στην αρχική
πρόταση της Επιτροπής και ενσωµατώθηκε στην τροποποιηµένη πρόταση, καθώς και στην
κοινή θέση ανασυνταγµένη·

– την υποβολή σε εξετάσεις : οι τροπολογίες αυτές (8 και 9), οι οποίες συµβαδίζουν µε το
πνεύµα της πρότασης της Επιτροπής, ενσωµατώθηκαν στην τροποποιηµένη πρόταση και
περιελήφθησαν ως προς το πνεύµα τους στην κοινή θέση·
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– την παρακολούθηση της κατάρτισης κατά τη διάρκεια των ωρών εργασίας : η τροπολογία
αυτή (10) δεν ενσωµατώθηκε στην τροποποιηµένη πρόταση ούτε στην κοινή θέση :
πρόκειται για ένα θέµα για το οποίο αρµόδια είναι τα κράτη µέλη ή ακόµη ορισµένες
φορές και οι κοινωνικοί εταίροι· υπάρχουν επίσης και άλλοι τρόποι κατάρτισης όπως η
ειδική άδεια κατάρτισης που θα µπορούσαν να εξαιρεθούν στη συνέχεια·

– την αντικατάσταση της περιοδικής επιµόρφωσης των 35 ωρών από την επιµόρφωση σε
τουλάχιστον 7 ωρες ενότητες : η τροπολογία αυτή (11) ενσωµατώθηκε στην
τροποποιηµένη πρόταση και στην κοινή θέση· επιτρέπει µεγαλύτερη ευελιξία στην
εφαρµογή της περιοδικής επιµόρφωσης, ενώ ταυτόχρονα διατηρείται η ελάχιστη διάρκεια
µιας ηµερίδας επιµόρφωσης, οπότε αποφεύγεται η επιµόρφωση πολύ µικρής διάρκειας, µε
περιορισµένες συνέπειες από διδακτική άποψη·

– το περιεχόµενο της περιοδικής επιµόρφωσης (τροπολογία 12) : οι τροπολογίες που
προτάθηκαν στο άρθρο 8, παράγραφος 2) περιελήφθησαν στην τροποποιηµένη πρόταση
ως προς το πνεύµα τους· στην κοινή θέση περιελήφθησαν εν µέρει·

– την ελευθερία επιλογής του τόπου παρακολούθησης της κατάρτισης : η τροπολογία (13)
δεν περιελήφθη ούτε στην τροποποιηµένη πρόταση ούτε στην κοινή θέση·

– τον τόπο κατάρτισης των επαγγελµατιών οδηγών υπηκόων τρίτων χωρών : δεδοµένης της
επέκτασης του πεδίου εφαρµογής (τροπολογία 1), είναι λογικό να αναπροσαρµοσθεί το
άρθρο 9 που αφορά τον τόπο παρακολούθησης της κατάρτισης (τροπολογία 14)· η
τροποποιηµένη πρόταση και η κοινή θέση αναπροσαρµόσθηκαν σύµφωνα µε το πνεύµα
της τροπολογίας αυτής·

– τη µεταφορά των ηµερών περιοδικής επιµόρφωσης (τροπολογία 15) : πληρώθηκε το κενό
αυτό που υπήρχε στην αρχική πρόταση και στην κοινή θέση· είναι λογικό ένας
επαγγελµατίας οδηγός, ο οποίος έχει παρακολουθήσει ηµερίδες επιµόρφωσης σε µια
επιχείρηση ή σε ένα κράτος µέλος και στη συνέχεια αλλάζει τόπο κανονικής διαµονής, να
µην οφείλει να παρακολουθήσει και πάλι αυτές τις ηµερίδες περιοδικής επιµόρφωσης·

– τη δοµή του παραρτήµατος, τµήµα 1 : στις τροπολογίες 16, 17 και 18 προτείνεται
σαφέστερη δοµή για το πρόγραµµα κατάρτισης και επιµόρφωσης· γίνεται διάκριση µεταξύ
εµπορευµατικών και επιβατικών µεταφορών και διατυπώνονται στόχοι για κάθε σηµείο
του τµήµατος αυτού· στην τροποποιηµένη πρόταση και την κοινή θέση επελέγη αυτή η
δοµή· ταυτόχρονα, το τµήµα 1 ανασυντάχθηκε µε βάση την τροπολογία 6 για να
αποφευχθεί η αλληλεπικάλυψη µε την κατάρτιση για την απόκτηση άδειας οδήγησης·

– την εισαγωγή µιας κατάρτισης επιλογής για τις « διεθνείς µεταφορές » : αυτή η ειδική
επιλογή προτάθηκε µε σκοπό ιδίως τη βελτίωση των γλωσσικών γνώσεων·η
τροπολογία (19) δεν περιελήφθη στην τροποποιηµένη πρόταση ούτε στην κοινή θέση διότι
απέχει πολύ από το πνεύµα της αρχικής πρότασης·

– την ανεξάρτητη αρχή διοργάνωσης των εξετάσεων (τροπολογίες 20 και 21) : η διευκρίνιση
αυτή συµβαδίζει µε το πνεύµα της πρότασης της Επιτροπής και περιελήφθη στην
τροποποιηµένη πρόταση και στην κοινή θέση ως προς το πνεύµα της·
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– τον εξωτερικό έλεγχο των εξετάσεων (τροπολογίες 22 και 23) : πρόκειται για δύο
διευκρινίσεις που προτείνονται στο τµήµα 5 του παραρτήµατος το οποίο αφορά την
έγκριση των µαθηµάτων κατάρτισης· οι δύο προτάσεις, οι οποίες άλλωστε είναι υπέρ το
δέον λεπτοµερείς, δεν είναι δυνατόν να ενσωµατωθούν στο τµήµα αυτό· οι τροπολογίες
δεν περιελήφθησαν ούτε στην τροποποιηµένη πρόταση ούτε στην κοινή θέση·

– τις γνώσεις και την επαγγελµατική πείρα των εκπαιδευτών : η τροπολογία 24 διατηρεί την
πρόταση της Επιτροπής και ταυτόχρονα προσφέρει κάπως µεγαλύτερη ευελιξία όσον
αφορά την πρόσληψη επαρκούς αριθµού εκπαιδευτών· η τροπολογία ενσωµατώθηκε στην
τροποποιηµένη πρόταση και στην κοινή θέση ως προς το πνεύµα της·

– την αξιολόγηση : η τροπολογία 43 προβλέπει αξιολόγηση µια τριετία µετά την έναρξη
ισχύος της οδηγίας που προτείνει η Επιτροπή· η Επιτροπή µπορεί να αποδεχθεί την
αξιολόγηση αυτή ως προς την αρχή της διότι η τροπολογία δεν έχει ρήτρες που να θέτουν
υπό αµφισβήτηση το δικαίωµα της Επιτροπής να λαµβάνει πρωτοβουλία· κρίνεται όντως
σκόπιµο να αξιολογηθεί η εφαρµογή της οδηγίας, για να εκτιµηθεί κατά πόσον το επίπεδο
κοινοτικής εναρµόνισης θα έχει επιτρέψει να επιτευχθούν οι στόχοι της Επιτροπής· η
τροπολογία ενσωµατώθηκε στην τροποποιηµένη πρόταση ως προς το πνεύµα της µε
µετάθεση της προβλεπόµενης ηµεροµηνίας αξιολόγησης.

Εν περιλήψει, από τις είκοσι πέντε τροπολογίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η Επιτροπή
αποδέχθηκε πέντε (τροπολογίες 1, 7, 11, 15 και 24), ενδεχοµένως µε κάποιες αλλαγές στη
µορφή και τη σύνταξη· αποδέχθηκε οκτώ ως προς την αρχή τους (τροπολογίες 4, 8, 9, 12, 14,
20, 21 και 43), πέντε εν µέρει (τροπολογίες 3, 6, 16, 17, 18) και απέρριψε επτά
(τροπολογίες 2, 5, 10, 13, 19, 22 και 23).

Στην κοινή θέση περιελήφθησαν οι ίδιες τροπολογίες κατά τρόπο παρόµοιο µε εκείνον στης
τροποποιηµένης πρότασης της Επιτροπής.

3.3 Nέες τροποποιήσεις από το Συµβούλιο

Η κοινή θέση επιφέρει τις εξής αλλαγές στην τροποποιηµένη πρόταση της Επιτροπής:

– διεύρυνση των τρόπων κατάρτισης : η κοινή θέση προβλέπει την επιπλέον δυνατότητα να
εκπληρώνονται οι απαιτήσεις για την πλήρη αρχική κατάρτιση µε µια παραλλαγή, η οποία
περιλαµβάνει µόνον εξετάσεις χωρίς να προδιαγράφει διάρκεια παρακολούθησης των
µαθηµάτων· προς το σκοπό αυτό, ιδίως τα άρθρα 3 και 6 της κοινής θέσης,
τροποποιήθηκαν αισθητά ως προς τα άρθρα 4 και 7 της τροποποιηµένης πρότασης, καθώς
και τα τµήµατα 2, 3 και 4 του παραρτήµατος· η κοινή θέση προβλέπει λοιπόν δύο
« επιλογές » (άρθρο 3) οι οποίες επιτρέπουν την εκπλήρωση των απαιτήσεων για την
πλήρη αρχική κατάρτιση, η µία µε την παρακολούθηση των µαθηµάτων και την υποβολή
σε εξετάσεις όπως στην αρχική και την τροποποιηµένη πρόταση της Επιτροπής και η άλλη
µε µόνον την υποβολή σε εξετάσεις· η Επιτροπή κρίνει ότι η εν λόγω διεύρυνση των
τρόπων κατάρτισης δεν θίγει καθόλου το πνεύµα της πρότασής της· η επιλογή των
εξετάσεων περιγράφεται λεπτοµερώς στο παράρτηµα (τµήµα 2.2) και προσφέρει αρκετές
εγγυήσεις όσον αφορά την ισοτιµία µε την επιλογή παρακολούθησης των µαθηµάτων και
την υποβολή σε εξετάσεις (τµήµα 2.1)
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– χρησιµοποιούµενη ορολογία : µετά τις αλλαγές που επήλθαν σύµφωνα µε τα
προηγούµενα, στην κοινή θέση δεν γίνεται πλέον λόγος για πλήρη αρχική κατάρτιση αλλά
για « αρχική κατάρτιση »· η ελάχιστη αρχική κατάρτιση, η οποία περιλαµβάνει πάντα την
παρακολούθηση µαθηµάτων µετατράπηκε σε « ταχεία αρχική κατάρτιση »· η ορολογία δεν
άλλαξε για την περιοδική επιµόρφωση· η Επιτροπή µπορεί να αποδεχθεί την αλλαγή αυτή
η οποία αφορά περισσότερο το ύφος και όχι την ουσία·

– κοινοτικό υπόδειγµα κάρτας κατάρτισης και επιµόρφωσης του οδηγού : µετά την
επέκταση του πεδίου εφαρµογής της πρότασης της Επιτροπής (τροπολογία 1), προστέθηκε
στην κοινή θέση το νέο παράρτηµα II το οποίο προβλέπει κοινοτικό υπόδειγµα κάρτας
κατάρτισης και επιµόρφωσης του οδηγού· τα κράτη µέλη θα µπορούν να θέτουν τον
προβλεπόµενο κοινοτικό κωδικό (άρθρο 10) είτε στην άδεια οδήγησης του επαγγελµατία
οδηγού είτε στην κάρτα κατάρτισης και επιµόρφωσης του οδηγού· αυτή η διπλή
δυνατότητα επιτρέπει να καλυφθούν οι οδηγοί που είναι υπήκοοι τρίτων χωρών και
εκτελούν οδικές επιβατικές µεταφορές, προσφέρει µάλιστα την ευελιξία να υπάρχει
διαφορετική διάρκεια ισχύος µεταξύ άδειας οδήγησης και κάρτας κατάρτισης και
επιµόρφωσης του οδηγού· η Επιτροπή µπορεί να αποδεχθεί την προσθήκη προκειµένου να
διατηρηθεί το υψηλό επίπεδο καταπολέµησης της απάτης και προστασίας των
προσωπικών δεδοµένων και να διευκολυνθεί η αµοιβαία αναγνώριση µέσω του κοινοτικού
υποδείγµατος·

– ορισµοί : σε σύγκριση µε την τροποποιηµένη πρόταση, η κοινή θέση κατήργησε το
άρθρο 2 το οποίο επαναλάµβανε κατά µεγάλο µέρος το άρθρο 1, εκτός από τον ορισµό της
µόνιµης κατοικίας που υπάρχει στην κοινή θέση στο άρθρο 9· επειδή η αλλαγή αυτή
αποτελεί λογική συνέπεια της ενσωµάτωσης της τροπολογίας 1 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου, η Επιτροπή αποδέχεται την τροποποίηση·

– εξαιρέσεις : η κοινή θέση πρόσθεσε δύο ακόµη εξαιρέσεις σε σύγκριση µε την
τροποποιηµένη πρόταση, µια για τα οχήµατα που χρησιµοποιούνται σε επείγοντα
περιστατικά ή σε αποστολές διάσωσης και µια για τα οχήµατα που χρησιµοποιούνται στην
εκπαίδευση για την απόκτηση άδειας οδήγησης ή στο πλαίσιο της παρούσας οδηγίας· η
Επιτροπή κρίνει ότι είναι χρήσιµες οι δύο νέες εξαιρέσεις και ότι δεν θίγουν τους στόχους
της πρότασης·; ταυτόχρονα, η κοινή θέση άλλαξε τον τίτλο των εξαιρέσεων δ) και ε) της
τροποποιηµένης πρότασης· η κοινή θέση πρόσθεσε τις µη εµπορικού χαρακτήρα
µεταφορές επιβατών και κατήργησε τη δυνατότητα ενός συστήµατος ατοµικών αδειών· η
Επιτροπή αποδέχεται τις τροποποιήσεις αυτές διότι συµβαδίζουν µε το πνεύµα της
πρότασής της·

– ηµεροµηνία µεταφοράς, ηµεροµηνία εφαρµογής και κεκτηµένα δικαιώµατα : η κοινή θέση
προβλέπει τη µεταφορά της οδηγίας στο εθνικό δίκαιο τρία έτη από την έναρξη ισχύος της
προτεινόµενης οδηγίας· ακόµη δύο έτη αργότερα, η οδηγία θα εφαρµόζεται στους οδηγούς
πούλµαν ή λεωφορείων και τρία χρόνια αργότερα στους οδηγούς βαρέων οχηµάτων
(άρθρο 14)· το ίδιο θα ισχύει και για τους υπάρχοντες οδηγούς σε ό,τι αφορά την
περιοδική επιµόρφωση (άρθρα 4 και 8)· η σύνταξη της κοινής θέσης επιτρέπει βαθµιαία
εφαρµογή της οδηγίας· η Επιτροπή εγκρίνει τις τροποποιήσεις αυτές λόγω του πολύ
µεγάλου αριθµού οδηγών βαρέων οχηµάτων και λεωφορείων, της κατάρτισης και της
επιµόρφωσης που θα τεθούν σε εφαρµογή και του όγκου της κατάρτισης που προσφέρεται
σήµερα στα κράτη µέλη·
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– κατάργηση : η κοινή θέση ευθυγραµµίζει στο άρθρο 15 την κατάργηση της οδηγίας
76/914/ΕΟΚ και των παραγράφων 1, 2 και 4 του άρθρου 5 του κανονισµού (ΕΟΚ)
3820/85 µε τις ηµεροµηνίες µεταφοράς και εφαρµογής των άρθρων 4 και 14· η Επιτροπή
αποδέχεται τις τροποποιήσεις αυτές για τους λόγους που εκτέθηκαν προηγουµένως·

– όριο ηλικίας για την οδήγηση οχηµάτων επιβατικών µεταφορών : στο άρθρο 6
παράγραφος 3, το όριο ηλικίας που προβλέπεται στην κοινή θέση για την οδήγηση
πούλµαν ή λεωφορείων είναι η ηλικία των 23 ετών αντί των 24 που προβλεπόταν στην
αρχική και την τροποποιηµένη πρόταση· εξάλλου, η κοινή θέση προβλέπει ότι ένα κράτος
µέλος µπορεί να µειώσει το όριο ηλικίας από 21 ετών στο όριο των 20 ετών για τα
αντίστοιχα οχήµατα εφόσον ο οδηγός έχει αρχική κατάρτιση για την οδήγηση στο έδαφός
του και ακόµη να µειώσει το όριο στα 18 έτη για την οδήγηση χωρίς επιβάτες· αντίθετα, η
κοινή θέση είναι αυστηρότερη σχετικά µε το όριο ηλικίας για την οδήγηση µικρού
λεωφορείου ή λεωφορείου σε τακτικό δροµολόγιο του οποίου η διανυόµενη απόσταση δεν
υπερβαίνει τα 50 χιλιόµετρα : το όριο είναι τα 21 έτη µε ταχεία αρχική κατάρτιση· αυτό το
όριο ηλικίας µπορεί να µειωθεί στα 18 έτη µε αρχική κατάρτιση αλλά µόνον στο έδαφος
του κράτους µέλους που δίνει τη δυνατότητα αυτή· η Επιτροπή είναι της γνώµης ότι το
αποτέλεσµα των τροποποιήσεων αυτών είναι ισόρροπο και αποδεκτό σύµφωνα µε το
πνεύµα της πρότασης·

– ανάληψη εργασίας µετά από παύση άσκησης του επαγγέλµατος : η κοινή θέση προβλέπει
ότι ένας οδηγός, ο οποίος σταµάτησε να ασκεί το επάγγελµα και δεν ανταποκρίνεται πλέον
στις απαιτήσεις της οδηγίας, πρέπει να παρακολουθήσει µια περιοδική επιµόρφωση πριν
αναλάβει πάλι καθήκοντα (άρθρο 8 παράγραφος 4)· η Επιτροπή κρίνει ότι πρόκειται για
χρήσιµη συµπληρωµατική ενηµέρωση και αποδέχεται την προσθήκη·

– όροι απαλλαγής από την περιοδική επιµόρφωση : η κοινή θέση προβλέπει ότι ένας οδηγός,
ο οποίος έχει ήδη παρακολουθήσει περιοδική επιµόρφωση για να µπορεί να εκτελεί
µεταφορές εµπορευµάτων µπορεί να απαλλαγεί από την παρακολούθηση
συµπληρωµατικής περιοδικής επιµόρφωσης εφόσον εκτελεί και µεταφορές επιβατών και
αντιστρόφως· η Επιτροπή κρίνει ότι η προσθήκη βελτιώνει το κείµενο σύµφωνα µε το
πνεύµα της οδηγίας·

– οι αιτιολογικές σκέψεις στην κοινή θέση ανασκευάσθηκαν έτσι ώστε να ανταποκρίνονται
στις αλλαγές που περιγράφηκαν προηγουµένως· η Επιτροπή αποδέχεται τις εν λόγω νέες
αιτιολογικές σκέψεις, οι οποίες κατά µεγάλο µέρος αναπαράγουν τις αιτιολογικές σκέψεις
της τροποποιηµένης πρότασης και είναι σύµφωνες µε το πνεύµα της αρχικής και της
τροποποιηµένης πρότασης της Επιτροπής.

3.4 Νοµική βάση

Μια µόνον αντιπροσωπία ήταν αντίθετη µε τη νοµική βάση της πρότασης κατά την έκδοση
της κοινής θέσης. Η συγκεκριµένη αντιπροσωπία υποστήριξε ότι η πρόταση οδηγίας έπρεπε
να βασισθεί στο άρθρο 150 και όχι στο άρθρο 71. Η νοµική υπηρεσία του Συµβουλίου, ο
αντιπρόσωπος της Επιτροπής και οι υπόλοιπες αντιπροσωπίες ήταν αντίθετοι µε την άποψη
της αντιπροσωπίας αυτής.
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4- ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

Η Επιτροπή εγκρίνει την κοινή θέση, η οποία αποτελεί σηµαντικό βήµα για την κατάρτιση
και την επιµόρφωση των επαγγελµατιλιών οδηγών, την οδική ασφάλεια και το θεµιτό
ανταγωνισµό εντός της ΕΕ.


