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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ.     /2004

ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της

για την εναρµόνιση ορισµένων κοινωνικών διατάξεων στον τοµέα των οδικών µεταφορών και για

την τροποποίηση των κανονισµών (ΕΟΚ) αριθ. 3821/85 και (ΕΟΚ) αριθ. 2135/98 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,

τη γνώµη της Ευρωπαϊκήςςςς Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής 1,

Aφού ζητήθηκε η γνώµη της Επιτροπής των Περιφερειών,

Αποφασίζοντας σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 251 της Συνθήκης 2,

                                                
1 EE C 221, 17.9.2002, σ. 19.
2 Γνώµη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 14ης Ιανουαρίου 2003 (ΕΕ C 38Ε, 12.2.2004,

σ. 152), κοινή θέση του Συµβουλίου της ��. (δεν έχει ακόµα δηµοσιευθεί στην Επίσηµη
Εφηµερίδα) και θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της ��. (δεν έχει ακόµα δηµοσιευθεί
στην Επίσηµη Εφηµερίδα).
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Εκτιµώντας τα εξής :

(1) Στον τοµέα των οδικών µεταφορών, ο κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 3820/85 του Συµβουλίου, της

20ής ∆εκεµβρίου 1985, για την εναρµόνιση ορισµένων κοινωνικών διατάξεων στον τοµέα

των οδικών µεταφορών 1 στοχεύει στην εναρµόνιση των όρων ανταγωνισµού στις χερσαίες

µεταφορές και ιδίως στον οδικό τοµέα, καθώς και στη βελτίωση των συνθηκών εργασίας και

της οδικής ασφάλειας. Η πρόοδος που έχει σηµειωθεί στους τοµείς αυτούς θα πρέπει να

διαφυλαχθεί και να προωθηθεί.

(2) Σύµφωνα µε την οδηγία 2002/15/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου,

της 11ης Μαρτίου 2002, για την οργάνωση του χρόνου εργασίας των εκτελούντων κινητές

δραστηριότητες οδικών µεταφορών 2, τα κράτη µέλη υποχρεούνται να θεσπίζουν µέτρα που

περιορίζουν τον ανώτατο εβδοµαδιαίο χρόνο εργασίας των µετακινούµενων εργαζοµένων.

(3) Έχουν διαπιστωθεί δυσκολίες όσον αφορά την οµοιόµορφη σε όλα τα κράτη µέλη ερµηνεία,

εφαρµογή, επιβολή και έλεγχο ορισµένων διατάξεων του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 3820/85

σχετικά µε τους κανόνες που διέπουν τον χρόνο οδήγησης, τα διαλείµµατα και τις περιόδους

ανάπαυσης των οδηγών που απασχολούνται στις εθνικές και διεθνείς οδικές µεταφορές στο

εσωτερικό της Κοινότητας, επειδή οι εν λόγω διατάξεις έχουν διατυπωθεί µε γενικό τρόπο.

(4) Για την επίτευξη των επιδιωκόµενων στόχων και τη διατήρηση της αξιοπιστίας των σχετικών

κανόνων, είναι επιθυµητή η αποτελεσµατική και οµοιόµορφη επιβολή της εφαρµογής των

διατάξεων. Συνεπώς, απαιτείται ένα σύνολο σαφέστερων και απλούστερων κανόνων, οι

οποίοι θα κατανοούνται, θα ερµηνεύονται και θα εφαρµόζονται ευκολότερα από τις

επιχειρήσεις οδικών µεταφορών και τις αρχές που είναι αρµόδιες για την επιβολή τους.

                                                
1 ΕΕ L 370, 31.12.1985, σ. 1. Κανονισµός ο οποίος τροποποιήθηκε µε την οδηγία 2003/59/ΕΚ

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου (ΕΕ L 226, 10.9.2003, σ. 4).
2 ΕΕ L 80, 23.3.2002, σ. 35.
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(5) Τα µέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισµό για τις συνθήκες εργασίας δεν θα

πρέπει να θίγουν το δικαίωµα εργοδοτών και εργαζοµένων να θεσπίζουν, µε συλλογικές

διαπραγµατεύσεις ή µε οποιονδήποτε άλλο τρόπο, διατάξεις ευνοϊκότερες για τους

εργαζόµενους.

(6) Είναι επιθυµητός ο σαφής καθορισµός του πεδίου εφαρµογής του παρόντος κανονισµού,

µέσω του προσδιορισµού των κύριων κατηγοριών οχηµάτων που περιλαµβάνει.

(7) Ο παρών κανονισµός θα πρέπει να εφαρµόζεται στις οδικές µεταφορές που

πραγµατοποιούνται είτε αποκλειστικά εντός της Κοινότητας είτε µεταξύ της Κοινότητας, της

Ελβετίας και των χωρών που αποτελούν µέρος της Συµφωνίας για τον Ευρωπαϊκό

Οικονοµικό Χώρο.

(8) Οι διατάξεις της Ευρωπαϊκής Συµφωνίας περί της εργασίας των πληρωµάτων οχηµάτων που

εκτελούν διεθνείς οδικές µεταφορές (AETR) της 1ης Ιουλίου 1970, όπως τροποποιήθηκε,

πρέπει να εξακολουθήσουν να εφαρµόζονται στις οδικές µεταφορές εµπορευµάτων και

επιβατών µε οχήµατα για τα οποία έχει εκδοθεί άδεια κυκλοφορίας σε κράτος µέλος ή σε

χώρα που είναι συµβαλλόµενο µέρος της AETR, για το σύνολο της διαδροµής, όταν η

διαδροµή αυτή πραγµατοποιείται µεταξύ της Κοινότητας και µιας τρίτης χώρας εκτός, της

Ελβετίας και των χωρών που είναι µέρη της Συµφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονοµικό

Χώρο ή µέσω µιας τέτοιας χώρας.

(9) Σε περίπτωση οδικών µεταφορών µε οχήµατα για τα οποία έχει εκδοθεί άδεια κυκλοφορίας

σε τρίτη χώρα που δεν είναι συµβαλλόµενο µέρος της AETR, οι διατάξεις της AETR θα

πρέπει να εφαρµόζονται στο τµήµα της διαδροµής που πραγµατοποιείται εντός της

Κοινότητας ή εντός χωρών που είναι συµβαλλόµενα µέρη της συµφωνίας AETR.
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(10) ∆εδοµένου ότι το αντικείµενο της συµφωνίας AETR εµπίπτει στο πεδίο εφαρµογής του

παρόντος κανονισµού, την αρµοδιότητα διαπραγµάτευσης και σύναψης της εν λόγω

συµφωνίας έχει η Κοινότητα.

(11) Εάν η τροποποίηση των εσωτερικών κανόνων της Κοινότητας στο συγκεκριµένο τοµέα

απαιτεί αντίστοιχη τροποποίηση της AETR, τα κράτη µέλη θα πρέπει να δράσουν από κοινού

προκειµένου να επιφέρουν την εν λόγω τροποποίηση της AETR το συντοµότερο δυνατόν,

σύµφωνα µε την προβλεπόµενη σε αυτή διαδικασία.

(12) Θα πρέπει να γίνει ενηµέρωση του καταλόγου των εξαιρέσεων προκειµένου να ληφθούν

υπόψη οι εξελίξεις στον τοµέα των οδικών µεταφορών κατά τα τελευταία δέκα εννέα έτη.

(13) Θα πρέπει να διατυπωθούν πλήρεις ορισµοί για όλους τους βασικούς όρους, προκειµένου να

καθίσταται ευκολότερη η ερµηνεία και να διασφαλίζεται η οµοιόµορφη εφαρµογή του

παρόντος κανονισµού. Ο ορισµός της «εβδοµάδας» που προβλέπεται στον παρόντα

κανονισµό δεν θα πρέπει να εµποδίζει τους οδηγούς να αρχίζουν την εργασία τους

οποιαδήποτε ηµέρα της εβδοµάδας.

(14) Για να εξασφαλισθεί ουσιαστική επιβολή του νόµου, έχει ουσιώδη σηµασία να µπορούν οι

αρµόδιες αρχές, όταν διενεργούν καθ� οδόν ελέγχους και ύστερα από µεταβατική περίοδο, να

εξακριβώνουν ότι οι χρόνοι οδήγησης και οι περίοδοι ανάπαυσης έχουν τηρηθεί ορθώς κατά

την ηµέρα του ελέγχου και κατά τις προηγούµενες 28 ηµέρες.

(15) Οι βασικοί κανόνες σχετικά µε τη διάρκεια οδήγησης πρέπει να γίνουν σαφέστεροι και

απλούστεροι ώστε να µπορούν να επιβάλλονται µε αποτελεσµατικό και οµοιόµορφο τρόπο

µέσω του ψηφιακού ταχογράφου, όπως ορίζεται στον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 3821/85 του

Συµβουλίου, της 20ής ∆εκεµβρίου 1985, σχετικά µε τη συσκευή ελέγχων στον τοµέα των

οδικών µεταφορών 1 και τον παρόντα κανονισµό. Επιπλέον, µέσω της µόνιµης επιτροπής, οι

αρµόδιες για την επιβολή του νόµου αρχές των κρατών µελών θα πρέπει να επιδιώξουν να

καταλήξουν σε συναίνεση σχετικά µε την εφαρµογή του παρόντος κανονισµού.

                                                
1 ΕΕ L 370, 31.12.1985, σ. 8. Κανονισµός ο οποίος τροποποιήθηκε τελευταία µε τον

κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 432/2004 της Επιτροπής (ΕΕ L 71, 10.3.2004, σ. 3).
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(16) Έχει αποδειχθεί ότι, σύµφωνα µε τους κανόνες του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 3820/85, είναι

δυνατόν να προγραµµατίζονται οι ηµερήσιες περίοδοι οδήγησης και τα διαλείµµατα κατά

τρόπο ώστε να µπορεί ένας οδηγός να οδηγεί για πολύ µεγάλο χρονικό διάστηµα χωρίς

πλήρες διάλειµµα, γεγονός που οδηγεί σε µειωµένη οδική ασφάλεια και σε επιδείνωση των

συνθηκών εργασίας των οδηγών. Ως εκ τούτου, ενδείκνυται να εξασφαλισθεί ότι κατανοµή

των διαλειµµάτων διευθετείται κατά τρόπο που να αποφεύγονται καταχρήσεις.

(17) Ο παρών κανονισµός αποσκοπεί στη βελτίωση των κοινωνικών συνθηκών των εργαζοµένων

τους οποίους καλύπτει καθώς και στη γενική βελτίωση της οδικής ασφάλειας. Ο σκοπός

αυτός επιδιώκεται κυρίως µε τις διατάξεις που αφορούν το µέγιστο χρόνο οδήγησης ανά

ηµέρα, ανά εβδοµάδα και ανά δεκαπενθήµερο, µε τη διάταξη η οποία υποχρεώνει τον οδηγό

να λαµβάνει µία κανονική περίοδο εβδοµαδιαίας ανάπαυσης τουλάχιστον ανά

δεκαπενθήµερο και µε τις διατάξεις που ορίζουν ότι η περίοδος ηµερήσιας ανάπαυσης δεν θα

πρέπει να διαρκεί επ� ουδενί λιγότερο από εννέα συνεχείς ώρες. ∆εδοµένου ότι αυτές οι

διατάξεις εξασφαλίζουν επαρκή ανάπαυση και λαµβάνοντας επίσης υπόψη την εµπειρία από

τις πρακτικές επιβολής των τελευταίων ετών, δεν απαιτείται πλέον σύστηµα αντιστάθµισης

για µειωµένες περιόδους ηµερήσιας ανάπαυσης.

(18) Πολλές οδικές µεταφορές εντός της Κοινότητας αφορούν µεταφορά µε πορθµείο ή

σιδηρόδροµο σε τµήµα της διαδροµής. Θα πρέπει, εποµένως, να καθορισθούν σαφείς και

κατάλληλες διατάξεις σχετικά µε τις περιόδους ηµερήσιας ανάπαυσης και τα διαλείµµατα για

τις εν λόγω µεταφορές.

(19) Λόγω της αύξησης της διασυνοριακής µεταφοράς εµπορευµάτων και επιβατών, είναι

επιθυµητό, χάριν της οδικής ασφάλειας και της ενίσχυσης της επιβολής των καθ� οδόν

ελέγχων και των ελέγχων στις εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων, να καλύπτονται ο χρόνος

οδήγησης, οι περίοδοι ανάπαυσης και τα διαλείµµατα που πραγµατοποιούνται εντός άλλων

κρατών µελών ή τρίτων χωρών και να ορίζεται κατά πόσον οι σχετικοί κανόνες τηρούνται

πλήρως και µε ορθό τρόπο.
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(20) Η ευθύνη των επιχειρήσεων µεταφορών θα πρέπει να ισχύει τουλάχιστον στις επιχειρήσεις

µεταφορών οι οποίες είναι νοµικά ή φυσικά πρόσωπα, και δεν θα πρέπει να αποκλείει την

άσκηση δίωξης κατά φυσικών προσώπων τα οποία διαπράττουν ή υποκινούν παραβάσεις του

παρόντος κανονισµού ή συνεργούν σ� αυτές.

(21) Οι οδηγοί που εργάζονται σε πολλές επιχειρήσεις µεταφορών είναι ανάγκη να παρέχουν σε

κάθε µία από αυτές επαρκείς πληροφορίες, ώστε να µπορεί αυτή να εκπληρώνει τις

υποχρεώσεις της δυνάµει του παρόντος κανονισµού.

(22) Γα την προαγωγή της κοινωνικής προόδου και τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας, κάθε

κράτος µέλος θα πρέπει να διατηρεί το δικαίωµα λήψης ορισµένων ενδεδειγµένων µέτρων.

(23) Οι εθνικές παρεκκλίσεις θα πρέπει να αντανακλούν τις εξελίξεις στον τοµέα των οδικών

µεταφορών και να περιορίζονται µόνο σε στοιχεία που δεν υπόκεινται σε ανταγωνιστικές

πιέσεις.

(24) Τα κράτη µέλη θα πρέπει να ορίσουν κανόνες για τα οχήµατα που χρησιµοποιούνται για τις

µεταφορές επιβατών σε τακτικές γραµµές η διαδροµή των οποίων δεν υπερβαίνει τα 50 km.

Οι εν λόγω κανόνες θα πρέπει να παρέχουν επαρκή προστασία όσον αφορά τις επιτρεπόµενες

περιόδους οδήγησης καθώς και τα διαλείµµατα και τις περιόδους ανάπαυσης που

επιβάλλονται.

(25) Χάριν της αποτελεσµατικής επιβολής της εφαρµογής, είναι επιθυµητό όλες οι τακτικές

εθνικές και διεθνείς µεταφορές επιβατών να ελέγχονται µε την κανονική συσκευή ελέγχου.
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(26) Τα κράτη µέλη θα πρέπει να ορίσουν κανόνες σχετικά µε τις κυρώσεις οι οποίες επιβάλλονται

για παραβάσεις του παρόντος κανονισµού και να διασφαλίζουν την επιβολή τους. Οι εν λόγω

κυρώσεις θα πρέπει να είναι αποτελεσµατικές, αναλογικές, αποτρεπτικές και να µην εισάγουν

διακρίσεις. Η δυνατότητα ακινητοποίησης του οχήµατος σε περίπτωση διαπίστωσης σοβαρών

παραβάσεων θα πρέπει επίσης να περιλαµβάνεται µεταξύ των µέτρων που µπορούν να

επιβάλλουν τα κράτη µέλη. Οι διατάξεις του παρόντος κανονισµού που αφορούν τις κυρώσεις

ή την κίνηση διαδικασιών δεν θα πρέπει να θίγουν τους εθνικούς κανόνες σχετικά µε το

βάρος της απόδειξης.

(27) Χάριν της σαφούς και αποτελεσµατικής επιβολής της εφαρµογής, είναι επιθυµητό να

διασφαλισθούν οµοιόµορφες διατάξεις σχετικά µε την ευθύνη των επιχειρήσεων µεταφορών

και των οδηγών για τις παραβάσεις του παρόντος κανονισµού. Η ευθύνη αυτή είναι δυνατό

να συνεπάγεται ποινικές, αστικές ή διοικητικές κυρώσεις, ανάλογα µε την περίπτωση, στα

κράτη µέλη.

(28) ∆εδοµένου ότι ο στόχος του παρόντος κανονισµού, ήτοι ο καθορισµός σαφών κοινών

κανόνων για τον χρόνο οδήγησης, τα διαλείµµατα και τις περιόδους ανάπαυσης, δεν δύναται

να επιτευχθεί επαρκώς από τα κράτη µέλη και µπορεί, συνεπώς, λόγω της ανάγκης

συντονισµένης δράσης, να επιτευχθεί καλύτερα σε κοινοτικό επίπεδο, η Κοινότητα µπορεί να

λάβει µέτρα σύµφωνα µε την αρχή της επικουρικότητας, του άρθρου 5 της Συνθήκης.

Σύµφωνα µε την αρχή της αναλογικότητας του ιδίου άρθρου, ο παρών κανονισµός δεν

υπερβαίνει τα αναγκαία όρια για την επίτευξη του στόχου αυτού.

(29) Τα απαιτούµενα µέτρα για την εφαρµογή του παρόντος κανονισµού 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 1.

                                                
1 ΕΕ L 184, 17.7.1999, σ. 23.
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(30) Ο κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 3821/85 θα πρέπει να τροποποιηθεί ώστε να διευκρινισθούν οι

συγκεκριµένες υποχρεώσεις των επιχειρήσεων µεταφορών και των οδηγών, καθώς και για να

ενισχυθεί η ασφάλεια δικαίου και να διευκολύνεται η επιβολή των ορίων του χρόνου

οδήγησης και των περιόδων ανάπαυσης κατά τους καθ� οδόν ελέγχους.

(31) Ο κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 3821/85 θα πρέπει να τροποποιηθεί επίσης για να εξασφαλισθεί

ασφάλεια δικαίου όσον αφορά τις νέες ηµεροµηνίες εισαγωγής του ψηφιακού ταχογράφου

και τη διαθεσιµότητα καρτών οδηγού.

(32) Για λόγους σαφήνειας και εξορθολογισµού, ο κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 3820/1985 θα πρέπει

να καταργηθεί και να αντικατασταθεί από τον παρόντα κανονισµό,

ΕΞΕ∆ΩΣΑΝ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ :

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι

Εισαγωγικές διατάξεις

Άρθρο 1

Ο παρών κανονισµός θεσπίζει τους κανόνες που διέπουν τον χρόνο οδήγησης, τα διαλείµµατα και
τις περιόδους ανάπαυσης των οδηγών που απασχολούνται στην οδική µεταφορά εµπορευµάτων και
επιβατών µε σκοπό την εναρµόνιση των όρων ανταγωνισµού µεταξύ των τρόπων χερσαίων
µεταφορών, ιδιαίτερα στον οδικό τοµέα, καθώς και τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας και της
οδικής ασφάλειας. Ο παρών κανονισµός στοχεύει επίσης να προωθηθεί η βελτίωση των πρακτικών
παρακολούθησης και επιβολής των κανόνων από τα κράτη µέλη και η βελτίωση των πρακτικών
εργασίας στον κλάδο των οδικών µεταφορών.
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Άρθρο 2

1. Ο παρών κανονισµός εφαρµόζεται στις οδικές µεταφορές :

(α) εµπορευµάτων, όταν το µέγιστο επιτρεπόµενο βάρος των οχηµάτων, συµπεριλαµβανοµένου
οποιουδήποτε ρυµουλκούµενου ή ηµιρυµουλκούµενου, υπερβαίνει τους 3,5 τόνους, ή

(β) επιβατών µε οχήµατα τα οποία είναι κατασκευασµένα ή διαµορφωµένα µε µόνιµο τρόπο και
κατάλληλα για τη µεταφορά άνω των εννέα ατόµων, συµπεριλαµβανοµένου του οδηγού, και
προορίζονται για το σκοπό αυτόν.

2. Ο παρών κανονισµός εφαρµόζεται, ανεξάρτητα από τη χώρα εκδόσεως της άδειας
κυκλοφορίας του οχήµατος, όταν η οδική µεταφορά πραγµατοποιείται :

(α) αποκλειστικά εντός της Κοινότητας, και

(β) µεταξύ της Κοινότητας, της Ελβετίας και των χωρών που αποτελούν µέρος της Συµφωνίας
για τον Ευρωπαϊκό Οικονοµικό Χώρο.

3. Η Ευρωπαϊκή Συµφωνία περί της εργασίας των πληρωµάτων των οχηµάτων που εκτελούν
διεθνείς οδικές µεταφορές (AETR) εφαρµόζεται, αντί του παρόντος κανονισµού, στις
δραστηριότητες διεθνών οδικών µεταφορών που αναλαµβάνονται εν µέρει εκτός των περιοχών που
καθορίζονται στην παράγραφο 2 :

(α) για τα οχήµατα που έχουν λάβει άδεια κυκλοφορίας στην Κοινότητα ή στις χώρες που είναι
συµβαλλόµενα µέρη της συµφωνίας AETR, για το σύνολο της διαδροµής,
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(β) για τα οχήµατα που έχουν λάβει άδεια κυκλοφορίας σε τρίτη χώρα, η οποία δεν είναι
συµβαλλόµενο µέρος της συµφωνίας AETR, µόνο για το µέρος της διαδροµής που
πραγµατοποιείται στο έδαφος της Κοινότητας ή των χωρών τα οποία είναι συµβαλλόµενα
µέρη της συµφωνίας AETR.

Άρθρο 3

Ο παρών κανονισµός δεν εφαρµόζεται στις οδικές µεταφορές που εκτελούνται από :

α) οχήµατα που χρησιµοποιούνται για τις µεταφορές επιβατών σε τακτικές γραµµές, η διαδροµή
των οποίων δεν υπερβαίνει τα 50 χιλιόµετρα,

β) οχήµατα των οποίων η µέγιστη επιτρεπόµενη ταχύτητα δεν υπερβαίνει τα 30 χιλιόµετρα την
ώρα,

γ) οχήµατα που ανήκουν ή µισθώνονται χωρίς οδηγό από τις ένοπλες δυνάµεις, τις υπηρεσίες
πολιτικής άµυνας, την πυροσβεστική υπηρεσία και τα σώµατα ασφαλείας όταν η µεταφορά
πραγµατοποιείται ως συνέπεια της αποστολής των ανωτέρω και τελεί υπό τον έλεγχό τους,

δ) οχήµατα που χρησιµοποιούνται σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης ή σε επιχειρήσεις
διάσωσης,

ε) ειδικά οχήµατα τα οποία χρησιµοποιούνται για ιατρικούς σκοπούς,

στ) ειδικά οχήµατα παροχής οδικής βοήθειας τα οποία επιχειρούν σε ακτίνα 100 km από τη βάση
τους,
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ζ) οχήµατα τα οποία υποβάλλονται σε οδικές δοκιµές για λόγους τεχνικής βελτίωσης, επισκευής
ή συντήρησης, και νέα οχήµατα ή οχήµατα που έχουν υποστεί µετατροπές και δεν έχουν
ακόµα τεθεί σε κυκλοφορία,

η) οχήµατα ή συνδυασµούς οχηµάτων µε µέγιστο επιτρεπόµενο βάρος που δεν υπερβαίνει τους
7,5 τόνους, τα οποία χρησιµοποιούνται για τη µη επαγγελµατική µεταφορά εµπορευµάτων,

θ) επαγγελµατικά οχήµατα τα οποία χαρακτηρίζονται ως αντίκες σύµφωνα µε τη νοµοθεσία του
κράτους µέλους στο οποίο κυκλοφορούν και τα οποία χρησιµοποιούνται για µη εµπορικές
µεταφορές επιβατών ή εµπορευµάτων.

Άρθρο 4

Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισµού, νοούνται ως :

α) «οδική µεταφορά» : κάθε διαδροµή εκτελούµενη, εν µέρει ή πλήρως, επί οδών ανοικτών στο
κοινό, από όχηµα µε ή χωρίς φορτίο, το οποίο χρησιµοποιείται για τη µεταφορά επιβατών ή
εµπορευµάτων,

β) «όχηµα» : όχηµα µε κινητήρα, ελκυστήρας, ρυµουλκούµενο ή ηµιρυµουλκούµενο, ή
συνδυασµός αυτών των οχηµάτων, όπως ορίζονται ακολούθως :

− «όχηµα µε κινητήρα» : κάθε αυτοκινούµενο όχηµα, το οποίο κυκλοφορεί στις οδούς και

όχι µόνιµα επί σιδηροτροχιών και χρησιµοποιείται για τη µεταφορά επιβατών ή

εµπορευµάτων,
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− «ελκυστήρας» : κάθε αυτοκινούµενο όχηµα το οποίο κυκλοφορεί στις οδούς, και όχι
µόνιµα επί σιδηροτροχιών και το οποίο έχει κατασκευασθεί ειδικά για να έλκει, να ωθεί
ή να κινεί ρυµουλκούµενα, ηµιρυµουλκούµενα, εργαλεία ή µηχανήµατα,

− «ρυµουλκούµενο» : κάθε όχηµα προορισµένο να ζευχθεί σε όχηµα µε κινητήρα ή σε
ελκυστήρα,

− «ηµιρυµουλκούµενο» : ρυµουλκούµενο χωρίς εµπρόσθιο άξονα το οποίο έχει ζευχθεί
κατά τέτοιο τρόπο ώστε σηµαντικό µέρος του βάρους του ρυµουλκούµενου και του
φορτίου του να φέρεται από τον ελκυστήρα ή το όχηµα µε κινητήρα,

γ) «οδηγός» : κάθε πρόσωπο που οδηγεί το όχηµα, ακόµη και για βραχύ χρονικό διάστηµα, ή

που µεταφέρεται µε το όχηµα για να το οδηγήσει αν παραστεί ανάγκη,

δ) «διάλειµµα» : κάθε περίοδος κατά τη διάρκεια της οποίας ο οδηγός δεν επιτρέπεται να οδηγεί

ή να εκτελεί κάποια άλλη εργασία και η οποία εξυπηρετεί αποκλειστικά την ανάπαυσή του,

ε) «άλλη εργασία» : όλες οι δραστηριότητες που ορίζονται ως χρόνος εργασίας στο άρθρο 3,

στοιχείο α), της οδηγίας 2002/15/ΕΚ εκτός από την «οδήγηση», καθώς και κάθε εργασία για

τον ίδιο ή άλλον εργοδότη, εντός ή εκτός του τοµέα των µεταφορών,

στ) «ανάπαυση» : κάθε περίοδος χωρίς διακοπή, κατά τη διάρκεια της οποίας ο οδηγός µπορεί να

διαθέτει ελεύθερα το χρόνο του,

ζ) «περίοδος ηµερήσιας ανάπαυσης» : καθηµερινή περίοδος κατά τη διάρκεια της οποίας ο

οδηγός µπορεί να διαθέτει ελεύθερα το χρόνο του και η οποία καλύπτει µια «κανονική

περίοδο ηµερήσιας ανάπαυσης» ή µια «µειωµένη περίοδο ηµερήσιας ανάπαυσης» :
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− «κανονική περίοδος ηµερήσιας ανάπαυσης» : κάθε περίοδος ανάπαυσης χωρίς διακοπή,

διάρκειας τουλάχιστον 11 ωρών. Εναλλακτικά, η κανονική περίοδος ηµερήσιας

ανάπαυσης µπορεί να χωρίζεται σε δύο περιόδους, η πρώτη εκ των οποίων πρέπει να

διαρκεί τουλάχιστον 3 ώρες χωρίς διακοπή και η δεύτερη τουλάχιστον 9 ώρες χωρίς

διακοπή,

− «µειωµένη περίοδος ηµερήσιας ανάπαυσης» : κάθε περίοδος χωρίς διακοπή, µικρότερη

των 11 ωρών, αλλά διάρκειας τουλάχιστον 9 ωρών,

η) «περίοδος εβδοµαδιαίας ανάπαυσης» : περίοδος ανάπαυσης χωρίς διακοπή, κατά τη διάρκεια

της οποίας ο οδηγός µπορεί να διαθέτει ελεύθερα το χρόνο του· ο όρος καλύπτει την

«κανονική περίοδο εβδοµαδιαίας ανάπαυσης» ή τη «µειωµένη περίοδο εβδοµαδιαίας

ανάπαυσης» :

− «κανονική περίοδος εβδοµαδιαίας ανάπαυσης» : κάθε περίοδος ανάπαυσης χωρίς

διακοπή, διάρκειας τουλάχιστον 45 ωρών,

− «µειωµένη περίοδος εβδοµαδιαίας ανάπαυσης» : κάθε περίοδος ανάπαυσης χωρίς

διακοπή διάρκειας µικρότερης των 45 ωρών, η οποία µπορεί, µε την επιφύλαξη των

όρων του άρθρου 8, παράγραφος 6, να συντοµευθεί σε τουλάχιστον 24 συνεχόµενες

ώρες,

θ) «εβδοµάδα» : η χρονική περίοδος από τη ∆ευτέρα, ώρα 00.00 έως την Κυριακή, ώρα 24.00,

ι) «ηµερήσια διάρκεια οδήγησης» : το σύνολο της διάρκειας οδήγησης που σωρεύεται µεταξύ

του τέλους µιας περιόδου ηµερήσιας ανάπαυσης και της αρχής της επόµενης περιόδου

ηµερήσιας ανάπαυσης ή µεταξύ µιας περιόδου ηµερήσιας ανάπαυσης και µιας περιόδου

εβδοµαδιαίας ανάπαυσης,
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ια) «εβδοµαδιαίος χρόνος οδήγησης» : το σύνολο του χρόνου οδήγησης που σωρεύεται κατά τη
διάρκεια µιας εβδοµάδας,

ιβ) «µέγιστο επιτρεπόµενο βάρος» : το µέγιστο επιτρεπόµενο βάρος του οχήµατος έτοιµου προς
κίνηση, συµπεριλαµβανοµένου του ωφέλιµου φορτίου,

ιγ) «τακτικές επιβατικές γραµµές» : οι εθνικές και διεθνείς γραµµές, όπως ορίζονται στο άρθρο 2
του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 684/92 του Συµβουλίου, της 16ης Μαρτίου 1992, για τη
θέσπιση κοινών κανόνων στις διεθνείς µεταφορές επιβατών µε πούλµαν και λεωφορεία 1,

ιδ) «πολλαπλή επάνδρωση» : όταν στο όχηµα είναι παρών τουλάχιστον ένας δεύτερος οδηγός
κατά τις περιόδους οδήγησης µεταξύ δύο διαδοχικών περιόδων ηµερήσιας ανάπαυσης ή
µεταξύ µίας περιόδου ηµερήσιας ανάπαυσης και µίας περιόδου εβδοµαδιαίας ανάπαυσης, για
να αναλάβει την οδήγηση. Για την πρώτη ώρα της πολλαπλής επάνδρωσης, η παρουσία
άλλου οδηγού ή οδηγών είναι προαιρετική, στο υπόλοιπο διάστηµα της περιόδου, όµως, είναι
υποχρεωτική,

ιε) «επιχείρηση µεταφορών» : κάθε φυσικό πρόσωπο, νοµικό πρόσωπο, ένωση ή οµάδα ατόµων
χωρίς νοµική προσωπικότητα, κερδοσκοπική ή µη, ή κάθε επίσηµος φορέας, ο οποίος είτε
έχει τη δική του νοµική προσωπικότητα είτε εξαρτάται από µια αρχή η οποία έχει νοµική
προσωπικότητα, που εκτελεί οδικές µεταφορές έναντι µίσθωσης ή για ίδιο λογαριασµό,

ιστ) «Περίοδος οδήγησης» είναι η σωρευτική διάρκεια οδήγησης από τη στιγµή που ο οδηγός
αρχίζει να οδηγεί έπειτα από χρόνο ανάπαυσης ή εγκεκριµένο διάλειµµα µέχρις ότου λάβει
περίοδο ανάπαυσης ή εγκεκριµένο διάλειµµα. Η περίοδος οδήγησης µπορεί να είναι συνεχής
ή διακεκοµµένη,

ιζ) «Εγκεκριµένο διάλειµµα» είναι το µη διακοπτόµενο διάλειµµα τουλάχιστον 15 λεπτών, που
υπολογίζεται σε τουλάχιστον πέντε λεπτά ανά µισή ώρα χρόνου οδήγησης, ή µέρους αυτού,
επί του σωρευτικού χρόνου οδήγησης κατά τη στιγµή έναρξης του εγκεκριµένου
διαλείµµατος.

                                                
1 ΕΕ L 74, 20.3.1992, σ. 1. Κανονισµός ο οποίος τροποποιήθηκε από την Πράξη

προσχωρήσεως του 2003.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ

Πλήρωµα, χρόνος οδήγησης, διαλείµµατα και περίοδοι ανάπαυσης

Άρθρο 5

1. Το ελάχιστο όριο ηλικίας για τους οδηγούς είναι το 18ο έτος.

2. Το ελάχιστο όριο ηλικίας για τους βοηθούς οδηγών είναι το 18ο έτος συµπληρωµένο.

Ωστόσο, τα κράτη µέλη δύνανται να µειώνουν το ελάχιστο όριο ηλικίας των βοηθών οδηγών στο

16ο έτος, εφόσον :

(α) η οδική µεταφορά εκτελείται εντός ενός κράτους µέλους σε ακτίνα 50 χιλιοµέτρων από τον

τόπο όπου βρίσκεται η βάση του οχήµατος, συµπεριλαµβανοµένων των τοπικών διοικητικών

ενοτήτων το κέντρο των οποίων ευρίσκεται µέσα στην ακτίνα αυτή,

(β) η µείωση γίνεται για λόγους επαγγελµατικής κατάρτισης, και

(γ) η µείωση γίνεται στα πλαίσια των εθνικών διατάξεων κάθε κράτους µέλους σε θέµατα

απασχόλησης.

Άρθρο 6

1. Ο ηµερήσιος χρόνος οδήγησης δεν πρέπει να υπερβαίνει τις εννέα ώρες.
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Ωστόσο, ο ηµερήσιος χρόνος οδήγησης µπορεί να παρατείνεται σε 10 ώρες κατ� ανώτατο όριο, όχι

περισσότερες από δύο φορές στη διάρκεια της εβδοµάδας.

2. Ο εβδοµαδιαίος χρόνος οδήγησης δεν υπερβαίνει τις 56 ώρες και δεν έχει ως αποτέλεσµα την

υπέρβαση του µέγιστου εβδοµαδιαίου χρόνου εργασίας, όπως καθορίζεται στην οδηγία

2002/15/ΕΚ.

3. Ο συνολικός χρόνος οδήγησης, ο οποίος σωρεύεται κατά τη διάρκεια δύο διαδοχικών

εβδοµάδων, δεν υπερβαίνει τις 90 ώρες.

4. Ο ηµερήσιος και ο εβδοµαδιαίος χρόνος οδήγησης περιλαµβάνουν το συνολικό χρόνο

οδήγησης στο έδαφος της Κοινότητας ή τρίτης χώρας.

5. Ο οδηγός καταγράφει ως «άλλη εργασία» οποιονδήποτε χρόνο που περιγράφεται στο

άρθρο 4, στοιχείο ε), καθώς και οποιονδήποτε χρόνο αναλώνεται για την οδήγηση ενός οχήµατος

που χρησιµοποιείται για επαγγελµατικές δραστηριότητες εκτός του πεδίου εφαρµογής του

παρόντος κανονισµού, και καταγράφει οποιεσδήποτε περιόδους «διαθεσιµότητας», κατά τα

οριζόµενα στο άρθρο 15, παράγραφος 3, στοιχείο γ), του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 3821/85, µετά

την τελευταία περίοδο ηµερήσιας ή εβδοµαδιαίας ανάπαυσης. Η καταγραφή αυτή γίνεται

χειρογράφως σε φύλλο καταγραφής, σε εκτυπωµένο αντίγραφο ή µε το χέρι µέσω της συσκευής

ελέγχου.

Άρθρο 7

Μετά από περίοδο οδήγησης τεσσερισήµισι ωρών, ο οδηγός κάνει διάλειµµα 45 τουλάχιστον

λεπτών χωρίς διακοπή, εκτός εάν λάβει περίοδο ανάπαυσης.
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Το ελάχιστο εγκεκριµένο διάλειµµα που αντιστοιχεί σε κάθε πιθανή περίοδο οδήγησης καθορίζεται

στον πίνακα που ακολουθεί :

Περίοδος οδήγησης Ελάχιστο εγκεκριµένο διάλειµµα

0 - 90 λεπτά 15 λεπτά

91 - 120 λεπτά 20 λεπτά

121 - 150 λεπτά 25 λεπτά

151 - 180 λεπτά 30 λεπτά

181 - 210 λεπτά 35 λεπτά

211 - 240 λεπτά 40 λεπτά

241 - 270 λεπτά (µέγιστο) 45 λεπτά
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Άρθρο 8

1. Ο οδηγός λαµβάνει περιόδους ηµερήσιας και εβδοµαδιαίας ανάπαυσης.

2. Εντός 24 ωρών από το τέλος της προηγούµενης περιόδου ηµερήσιας ή εβδοµαδιαίας
ανάπαυσής του, ο οδηγός πρέπει να έχει λάβει νέα περίοδο ηµερήσιας ανάπαυσης.

Αν το τµήµα της περιόδου ηµερήσιας ανάπαυσης, το οποίο πραγµατοποιείται εντός της 24ωρης
περιόδου, έχει διάρκεια τουλάχιστον 9 ωρών αλλά κάτω των 11 ωρών, η εν λόγω περίοδος
ηµερήσιας ανάπαυσης θεωρείται µειωµένη περίοδος ηµερήσιας ανάπαυσης.

3. Μια περίοδος ηµερήσιας ανάπαυσης µπορεί να παρατείνεται ώστε να συµπληρωθεί µια
κανονική ή µια µειωµένη περίοδος εβδοµαδιαίας ανάπαυσης.

4. Ο οδηγός µπορεί να πραγµατοποιεί τρεις, το πολύ, µειωµένες περιόδους ηµερήσιας
ανάπαυσης µεταξύ δύο περιόδων εβδοµαδιαίας ανάπαυσης.

5. Κατά παρέκκλιση της παραγράφου 2, σε περίπτωση πολλαπλής επάνδρωσης οχήµατος, ο
οδηγός πρέπει, εντός 30 ωρών από το τέλος της προηγούµενης περιόδου ηµερήσιας ή εβδοµαδιαίας
ανάπαυσής του, να έχει λάβει νέα περίοδο ηµερήσιας ανάπαυσης διάρκειας τουλάχιστον 9 ωρών.
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6. Κατά τη διάρκεια δεκαπενθηµέρου, ο οδηγός πρέπει να λαµβάνει τουλάχιστον :

− δύο κανονικές περιόδους εβδοµαδιαίας ανάπαυσης,

− µία κανονική περίοδο εβδοµαδιαίας ανάπαυσης και µία µειωµένη περίοδο εβδοµαδιαίας

ανάπαυσης διάρκειας τουλάχιστον 24 ωρών· ωστόσο, η µείωση πρέπει να αντισταθµίζεται µε

ισοδύναµη ανάπαυση που λαµβάνεται συνολικά πριν από το τέλος της τρίτης εβδοµάδας που

έπεται της εν λόγω εβδοµάδας.

Μια περίοδος εβδοµαδιαίας ανάπαυσης πρέπει να αρχίζει το αργότερο µόλις συµπληρωθούν
6 συνεχόµενα εικοσιτετράωρα από το τέλος της προηγούµενης περιόδου εβδοµαδιαίας ανάπαυσης.

7. Οιαδήποτε ανάπαυση η οποία λαµβάνεται ως αντιστάθµιση για µια µειωµένη περίοδο

εβδοµαδιαίας ανάπαυσης πρέπει να συνοδεύεται από άλλη περίοδο ανάπαυσης τουλάχιστον εννέα

ωρών.

8. Οι περίοδοι ηµερήσιας ανάπαυσης και οι περίοδοι µειωµένης εβδοµαδιαίας ανάπαυσης

µακριά από τη βάση, µπορούν να λαµβάνονται µέσα σε όχηµα, εφόσον αυτό διαθέτει κατάλληλες

εγκαταστάσεις ύπνου για κάθε οδηγό και είναι σταθµευµένο.

9. Εβδοµαδιαία περίοδος ανάπαυσης που αναλογεί σε δύο εβδοµάδες µπορεί να καταλογίζεται

σε οποιαδήποτε από τις δύο εβδοµάδες, αλλά όχι και στις δύο.

Άρθρο 9

1. Κατά παρέκκλιση του άρθρου 8, όταν ο οδηγός συνοδεύει όχηµα που µεταφέρεται µε

πορθµείο ή σιδηρόδροµο, και λαµβάνει κανονική περίοδο ηµερήσιας ανάπαυσης, η περίοδος αυτή

µπορεί να διακόπτεται δύο µόνον φορές από άλλες δραστηριότητες, η συνολική διάρκεια των

οποίων δεν υπερβαίνει τη µία ώρα.
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2. Κατά τη διάρκεια της κανονικής ηµερήσιας ανάπαυσης που αναφέρεται στην παράγραφο 1, ο

οδηγός πρέπει να έχει στη διάθεσή του κλίνη ή κουκέτα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ

Ευθύνη των επιχειρήσεων

Άρθρο 10

1. Επιχείρηση µεταφορών δεν αµείβει τους οδηγούς που απασχολεί ή διαθέτει, ακόµη και εάν οι

αµοιβές έχουν τη µορφή επιδόµατος ή µισθολογικής αύξησης, σε συνάρτηση µε τις διανυόµενες

αποστάσεις ή/και µε τον όγκο των µεταφεροµένων εµπορευµάτων, εάν οι αµοιβές αυτές είναι

τέτοιας φύσεως ώστε να θέτουν σε κίνδυνο την οδική ασφάλεια.

2. Η επιχείρηση µεταφορών οργανώνει την εργασία των οδηγών που αναφέρονται στην

παράγραφο 1 κατά τρόπον ώστε οι οδηγοί να µπορούν να συµµορφώνονται µε τον κανονισµό

(ΕΟΚ) αριθ. 3821/85 καθώς και µε το κεφάλαιο II του παρόντος κανονισµού. Η επιχείρηση

µεταφορών δίδει κατάλληλες οδηγίες στον οδηγό και διενεργεί τακτικούς ελέγχους προκειµένου να

διασφαλίζει την τήρηση του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 3821/85 καθώς και του κεφαλαίου ΙΙ του

παρόντος κανονισµού.

3. Η επιχείρηση µεταφορών είναι υπεύθυνη για τις παραβάσεις που διαπράττονται από οδηγούς

της επιχείρησης, ακόµη και όταν η παράβαση έχει διαπραχθεί στο έδαφος άλλου κράτους µέλους ή

τρίτης χώρας.
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Με την επιφύλαξη του δικαιώµατος των κρατών µελών να θεωρούν εξ ολοκλήρου υπεύθυνες τις

επιχειρήσεις, τα κράτη µέλη δύνανται να εξαρτούν την εν λόγω ευθύνη από την παράβαση, εκ

µέρους της επιχείρησης, των παραγράφων 1 και 2. Τα κράτη µέλη δύνανται να εξετάζουν

οποιοδήποτε στοιχείο που ενδέχεται να αποδεικνύει ότι η επιχείρηση µεταφορών δεν µπορεί να

θεωρηθεί υπεύθυνη για τη διαπραχθείσα παράβαση.

4. Οι επιχειρήσεις, οι αποστολείς, οι µεταφορείς φορτίων, οι διοργανωτές ταξιδιών, οι

εργολάβοι, οι υπεργολάβοι και τα γραφεία απασχόλησης οδηγών εξασφαλίζουν ότι τα συµβατικώς

συµφωνούµενα ωράρια δροµολογίων πληρούν τον παρόντα κανονισµό.

5.α) Επιχείρηση µεταφορών η οποία χρησιµοποιεί οχήµατα εφοδιασµένα µε συσκευή ελέγχου

σύµφωνα µε το Παράρτηµα ΙΒ του κανονισµού (ΕΟΚ) 3821/85, τα οποία εµπίπτουν στο

πεδίο εφαρµογής του παρόντος κανονισµού :

(i) εξασφαλίζει ότι όλα τα σχετικά δεδοµένα τηλεφορτώνονται από τη µονάδα επί του

οχήµατος και την κάρτα οδηγού µε τη συχνότητα που ορίζει το κράτος µέλος. Επίσης, η

επιχείρηση µεταφορών τηλεφορτώνει τα σχετικά δεδοµένα συχνότερα ώστε να

εξασφαλίζεται ότι τηλεφορτώνονται όλα τα δεδοµένα που αφορούν δραστηριότητες

που εκτελούνται από εν λόγω επιχείρηση ή για λογαριασµό της,

(ii) εξασφαλίζει ότι όλα τα δεδοµένα που τηλεφορτώνονται από τη µονάδα του οχήµατος

και την κάρτα του οδηγού φυλάσσονται επί τουλάχιστον δώδεκα µήνες µετά την

καταγραφή τους και, σε περίπτωση που ζητηθούν από επιθεωρητή, τα δεδοµένα αυτά

πρέπει να είναι προσβάσιµα, είτε απευθείας είτε εξ αποστάσεως, στις εγκαταστάσεις

της επιχείρησης.
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β) Για τους σκοπούς της παρούσας παραγράφου, η «τηλεφόρτωση» ερµηνεύεται σύµφωνα µε

τον ορισµό που περιέχεται στο Παράρτηµα ΙΒ, Κεφάλαιο Ι, σηµείο (ιθ), του κανονισµού

(ΕΟΚ) αριθ. 3821/85 του Συµβουλίου.

γ) Η µέγιστη περίοδος εντός της οποίας τα σχετικά δεδοµένα τηλεφορτώνονται δυνάµει του

εδαφίου α), σηµείο (i), αποφασίζεται από την Επιτροπή σύµφωνα µε τη διαδικασία του

άρθρου 24, παράγραφος 2.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙV

Εξαιρέσεις

Άρθρο 11

Κάθε κράτος µέλος µπορεί να εφαρµόζει µεγαλύτερα κατώτατα όρια για τα διαλείµµατα και τις

περιόδους ανάπαυσης ή µικρότερα ανώτατα όρια για τη διάρκεια οδήγησης από τα καθοριζόµενα

στα άρθρα 6 έως και 9, για τις οδικές µεταφορές που εκτελούνται εξ ολοκλήρου εντός της

επικρατείας του. Ωστόσο, ο παρών κανονισµός εξακολουθεί να ισχύει για τους οδηγούς που

εκτελούν διεθνείς µεταφορές.

Άρθρο 12

Υπό την προϋπόθεση ότι δεν τίθεται σε κίνδυνο η οδική ασφάλεια και για να µπορέσει να φθάσει

σε κατάλληλο τόπο στάθµευσης, ο οδηγός µπορεί να παρεκκλίνει από τα άρθρα 6 έως 9 εφόσον

αυτό είναι απαραίτητο για την ασφάλεια των προσώπων, του οχήµατος ή του φορτίου του. 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 στον κατάλληλο τόπο στάθµευσης.



11337/2/04 REV 2 ZAC/lk 23
DG C III    EL

Άρθρο 13

1. Υπό την προϋπόθεση ότι δεν θίγονται οι στόχοι του άρθρου 1, κάθε κράτος µέλος µπορεί να

χορηγεί εξαιρέσεις από τα άρθρα 5 έως 9 για τις µεταφορές που εκτελούνται στο έδαφός του ή

κατόπιν συναίνεσης του οικείου κράτους, στο έδαφος άλλου κράτους µέλους, µε τα εξής οχήµατα :

(α) οχήµατα που ανήκουν ή µισθώνονται χωρίς οδηγό από δηµόσιες αρχές για την εκτέλεση

οδικών µεταφορών οι οποίες δεν ανταγωνίζονται τις ιδιωτικές επιχειρήσεις µεταφορών,

(β) οχήµατα που χρησιµοποιούνται ή µισθώνονται χωρίς οδηγό από γεωργικές,

δενδροκηπευτικές, δασοκοµικές, κτηνοτροφικές ή αλιευτικές επιχειρήσεις για µεταφορά

εµπορευµάτων στο πλαίσιο της οικείας επιχειρηµατικής δραστηριότητας σε ακτίνα έως

100 km από τη βάση της επιχείρησης,

(γ) γεωργικούς και δασικούς ελκυστήρες που χρησιµοποιούνται για γεωργικές ή δασοκοµικές

δραστηριότητες σε ακτίνα έως 100 km από τη βάση της επιχείρησης, στην οποία ανήκει το

όχηµα ή η οποία ενοικιάζει ή µισθώνει µε χρηµατοδοτική µίσθωση το όχηµα,
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(δ) οχήµατα ή συνδυασµός οχηµάτων µε µέγιστο επιτρεπόµενο βάρος που δεν υπερβαίνει τους

7,5 τόνους τα οποία χρησιµοποιούνται από φορείς παροχής καθολικής υπηρεσίας, όπως

ορίζονται στο άρθρο 2, παράγραφος 13 της οδηγίας 97/67/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

και του Συµβουλίου, της 15ης ∆εκεµβρίου 1997, σχετικά µε τους κοινούς κανόνες για την

ανάπτυξη της εσωτερικής αγοράς κοινοτικών ταχυδροµικών υπηρεσιών και τη βελτίωση της

ποιότητας των παρεχοµένων υπηρεσιών 1, για την παράδοση αντικειµένων στο πλαίσιο της

παροχής της καθολικής υπηρεσίας ή χρησιµοποιούνται για να µεταφέρουν υλικά ή εξοπλισµό

προς χρήση από τον οδηγό κατά την άσκηση του επαγγέλµατός του. Τα οχήµατα αυτά

χρησιµοποιούνται µόνον σε ακτίνα 50 χιλιοµέτρων από τη βάση της επιχείρησης, και υπό την

προϋπόθεση ότι η οδήγηση των εν λόγω οχηµάτων δεν αποτελεί την κύρια δραστηριότητα

του οδηγού,

(ε) οχήµατα που κυκλοφορούν αποκλειστικά σε νησιά επιφάνειας κάτω των 2300 τετραγωνικών

χιλιοµέτρων και µη συνδεδεµένα µε την ηπειρωτική χώρα µε γέφυρα, διάβαση ή σήραγγα τα

οποία µπορούν να χρησιµοποιηθούν από οχήµατα µε κινητήρα,

(στ) οχήµατα που χρησιµοποιούνται για τη µεταφορά εµπορευµάτων σε ακτίνα 50 km από τη

βάση της επιχείρησης και κινούνται µε φυσικό αέριο ή υγραέριο ή ηλεκτρισµό, το µέγιστο

επιτρεπόµενο βάρος των οποίων, συµπεριλαµβανοµένου του βάρους των ρυµουλκούµενων ή

ηµιρυµουλκούµενων, δεν υπερβαίνει τους 7,5 τόνους,

(ζ) οχήµατα που χρησιµοποιούνται για µαθήµατα και εξετάσεις οδήγησης αυτοκινήτου για την

απόκτηση άδειας οδήγησης ή πιστοποιητικού επαγγελµατικής ικανότητας, εφόσον δεν

χρησιµοποιούνται για επαγγελµατικές µεταφορές εµπορευµάτων ή επιβατών,

(η) οχήµατα που χρησιµοποιούνται από τις υπηρεσίες αποχετεύσεων, αντιπληµµυρικής

προστασίας, ύδρευσης, συντήρησης και ελέγχου του οδικού δικτύου καθώς και κατ� οίκον

συλλογής και διάθεσης των οικιακών απορριµµάτων,

                                                
1 ΕΕ L 15, 21.1.1998, σ. 14. Οδηγία η οποία τροποποιήθηκε τελευταία µε τον κανονισµό (ΕΚ)

αριθ. 1882/2003 (ΕΕ L 284, 31.10.2003, σ. 1).
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(θ) οχήµατα µε 10 έως 17 θέσεις που χρησιµοποιούνται αποκλειστικώς για τη µη επαγγελµατική

µεταφορά επιβατών,

(ι) ειδικά οχήµατα που µεταφέρουν τον εξοπλισµό τσίρκων ή πανηγυριών,

(ια) οχήµατα µε ειδικό εξοπλισµό για κινητά προγράµµατα, πρωταρχικός σκοπός των οποίων

είναι η χρήση τους ως εκπαιδευτικών εγκαταστάσεων όταν είναι σταθµευµένα,

(ιβ) οχήµατα που χρησιµοποιούνται για τη συλλογή γάλακτος από αγροκτήµατα και την

επιστροφή στα αγροκτήµατα των δοχείων γάλακτος ή των γαλακτοκοµικών προϊόντων που

προορίζονται για τη διατροφή των ζώων,

(ιγ) ειδικά οχήµατα µεταφοράς χρηµάτων ή/και τιµαλφών,

(ιδ) οχήµατα που χρησιµοποιούνται για τη µεταφορά ζωικών αποβλήτων ή σφαγίων που δεν

προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση,

(ιε) οχήµατα που χρησιµοποιούνται αποκλειστικά σε οδούς εντός εγκαταστάσεων κεντρικών

σταθµών, όπως είναι οι λιµένες, οι λιµένες για συνδυασµένες µεταφορές και οι

σιδηροδροµικοί σταθµοί.

2. Τα κράτη µέλη ενηµερώνουν την Επιτροπή σχετικά µε τις εξαιρέσεις που χορηγούν δυνάµει

της παραγράφου 1 και η Επιτροπή ενηµερώνει σχετικά τα άλλα κράτη µέλη.
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3. Υπό την προϋπόθεση ότι δεν διακυβεύονται οι στόχοι που ορίζονται στο άρθρο 1 και

παρέχεται επαρκής προστασία στους οδηγούς, τα κράτη µέλη δύνανται, κατόπιν εγκρίσεως της

Επιτροπής, να παραχωρούν, για την επικράτειά τους, ήσσονες εξαιρέσεις από τον παρόντα

κανονισµό για οχήµατα που χρησιµοποιούνται σε προκαθορισµένες περιοχές µε πυκνότητα

πληθυσµού κατώτερη από 5 κατοίκους ανά τετραγωνικό χιλιόµετρο, στις εξής περιπτώσεις :

− για εσωτερικές τακτικές µεταφορές επιβατών, εφόσον το ωράριό τους έχει επιβεβαιωθεί από

τις αρχές, για τις οποίες είναι δυνατό να επιτρέπονται µόνον εξαιρέσεις όσον αφορά τα

διαλείµµατα, και

− για τις εσωτερικές οδικές µεταφορές εµπορευµάτων, είτε πραγµατοποιούνται για ίδιο

λογαριασµό είτε υπέρ τρίτων, οι οποίες δεν έχουν συνέπειες στην ενιαία αγορά και είναι

αναγκαίες για να διατηρηθούν ορισµένοι βιοµηχανικοί κλάδοι στο σχετικό έδαφος και

εφόσον οι διατάξεις για εξαίρεση από τον παρόντα κανονισµό προβλέπουν περιορισµό σε

ακτίνα που δεν υπερβαίνει τα 100 km.

Η οδική µεταφορά δυνάµει της εν λόγω εξαίρεσης µπορεί να περιλαµβάνει διαδροµή σε περιοχή µε

πυκνότητα πληθυσµού ίση ή ανώτερη από 5 κατοίκους ανά τετραγωνικό χιλιόµετρο µόνον για να

τελειώσει ή να αρχίσει το ταξίδι. Ο χαρακτήρας και το πεδίο εφαρµογής των µέτρων αυτών είναι

αναλογικά.

Άρθρο 14

1. Υπό την προϋπόθεση ότι δεν θίγονται οι στόχοι του άρθρου 1, τα κράτη µέλη µπορούν, µετά

από άδεια της Επιτροπής, να χορηγούν εξαιρέσεις από την εφαρµογή των άρθρων 6 έως 9 για

µεταφορές που εκτελούνται σε έκτακτες περιστάσεις.
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2. Σε επείγουσες περιπτώσεις, τα κράτη µέλη µπορούν να χορηγούν προσωρινή εξαίρεση για

χρονικό διάστηµα που δεν υπερβαίνει τις 30 ηµέρες, η οποία κοινοποιείται αµέσως στην Επιτροπή.

3. Η Επιτροπή ενηµερώνει τα άλλα κράτη µέλη για κάθε εξαίρεση που χορηγείται σύµφωνα µε

το παρόν άρθρο.

Άρθρο 15

Τα κράτη µέλη διασφαλίζουν ότι οι οδηγοί των οχηµάτων που αναφέρονται στο άρθρο 3,

στοιχείο α) καλύπτονται από εθνικούς κανόνες οι οποίοι παρέχουν επαρκή προστασία όσον αφορά

τους επιτρεπόµενους χρόνους οδήγησης καθώς και τα διαλείµµατα και τις περιόδους ανάπαυσης

που επιβάλλονται.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V

∆ιαδικασίες ελέγχου και κυρώσεις

Άρθρο 16

1. Όταν το όχηµα δεν είναι εφοδιασµένο µε συσκευή ελέγχου σύµφωνα µε τον κανονισµό

(ΕΟΚ) αριθ. 3821/85, οι παράγραφοι 2 και 3 του παρόντος άρθρου ισχύουν για :

(α) τακτικές εθνικές µεταφορές επιβατών, και
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(β) τακτικές διεθνείς µεταφορές επιβατών, µεταξύ σηµείων που βρίσκονται σε απόσταση 50 km

κατ� ευθεία γραµµή από τα σύνορα µεταξύ δύο κρατών µελών και για διαδροµές το µήκος

των οποίων δεν υπερβαίνει τα 100 km.

2. Η επιχείρηση καταρτίζει πίνακα δροµολογίων και πρόγραµµα υπηρεσίας, τα οποία περιέχουν,

για κάθε οδηγό, το όνοµα, τη βάση του οδηγού, καθώς και το προκαθορισµένο ωράριο για τις

διάφορες περιόδους οδήγησης, άλλης εργασίας, διαλειµµάτων και διαθεσιµότητας.

Κάθε οδηγός, που εκτελεί υπηρεσία της παραγράφου 1, φέρει µαζί του απόσπασµα του

προγράµµατος υπηρεσίας και αντίγραφο του πίνακα δροµολογίων.

3. Το πρόγραµµα υπηρεσίας :

(α) περιλαµβάνει όλα τα στοιχεία της παραγράφου 2 για χρονικό διάστηµα που καλύπτει τις

28 προηγούµενες ηµέρες τουλάχιστον· τα στοιχεία αυτά πρέπει να ενηµερώνονται τακτικά

και τουλάχιστον µία φορά το µήνα,

(β) υπογράφεται από τον προϊστάµενο της επιχείρησης µεταφορών ή από εξουσιοδοτηµένο

εκπρόσωπό του,

(γ) φυλάσσεται από την επιχείρηση µεταφορών επί ένα έτος µετά τη λήξη της περιόδου που

καλύπτει. Η επιχείρηση µεταφορών χορηγεί απόσπασµα του προγράµµατος υπηρεσίας στους

ενδιαφερόµενους οδηγούς κατόπιν αιτήµατός τους, και

(δ) συντάσσεται και παραδίδεται στον εξουσιοδοτηµένο επιθεωρητή κατόπιν αιτήµατός του.
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Άρθρο 17

1. Τα κράτη µέλη, χρησιµοποιώντας το τυποποιηµένο έντυπο που ορίζεται στην απόφαση

93/173/ΕΟΚ 1, ανακοινώνουν στην Επιτροπή τις απαιτούµενες πληροφορίες προκειµένου να

συντάσσει κάθε δύο χρόνια έκθεση σχετικά µε την εφαρµογή του παρόντος κανονισµού και του

κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 3821/85 και τις εξελίξεις στους αντίστοιχους τοµείς.

2. Οι πληροφορίες αυτές γνωστοποιούνται στην Επιτροπή το αργότερο στις 30 Σεπτεµβρίου του

έτους που έπεται της λήξης της διετούς περιόδου που καλύπτει η έκθεση.

3. Η Επιτροπή διαβιβάζει την έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συµβούλιο εντός

13 µηνών από την ηµεροµηνία λήξης της εν λόγω διετούς περιόδου.

Άρθρο 18

Τα κράτη µέλη θεσπίζουν τα µέτρα που απαιτούνται για την εφαρµογή του παρόντος κανονισµού.

                                                
1 EE L 72, 25.3.1993, σ. 33.
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Άρθρο 19

1. Τα κράτη µέλη θεσπίζουν κανόνες σχετικά µε τις κυρώσεις που επιβάλλονται για τις

παραβιάσεις του παρόντος κανονισµού και του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 3821/85 και λαµβάνουν

όλα τα αναγκαία µέτρα για να εξασφαλίζεται η εφαρµογή τους. Οι κυρώσεις αυτές πρέπει να είναι

αποτελεσµατικές, αναλογικές, αποτρεπτικές και να µην εισάγουν διακρίσεις. Καµία παράβαση του

παρόντος κανονισµού και του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 3821/85 δεν υπόκειται σε περισσότερες της

µιας κυρώσεις ή διαδικασίες. Τα κράτη µέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή τα εν λόγω µέτρα και

τους κανόνες περί κυρώσεων έως την ηµεροµηνία που ορίζεται στο άρθρο 29, δεύτερο εδάφιο. Η

Επιτροπή ενηµερώνει αναλόγως τα κράτη µέλη.

2. Ένα κράτος µέλος επιτρέπει στις αρµόδιες αρχές να επιβάλλουν κύρωση σε επιχείρηση ή/και

σε οδηγό για παράβαση του παρόντος κανονισµού που διαπιστώνεται στην επικράτειά του και για

την οποία δεν έχει ήδη επιβληθεί κύρωση, ακόµη και όταν η παράβαση έχει διαπραχθεί στην

επικράτεια άλλου κράτους µέλους ή τρίτης χώρας.

Κατ� εξαίρεση, όταν διαπιστώνεται παράβαση :

− η οποία δεν διεπράχθη στην επικράτεια του εν λόγω κράτους µέλους, και

− η οποία διεπράχθη από επιχείρηση η οποία είναι εγκατεστηµένη σε άλλο κράτος µέλος ή

τρίτη χώρα ή από οδηγό του οποίου ο τόπος απασχόλησης είναι σε άλλο κράτος µέλος ή

τρίτη χώρα,

ένα κράτος µέλος δύναται, µέχρι την 1η Ιανουαρίου 2009, αντί να επιβάλει κύρωση, να κοινοποιεί

τα στοιχεία της παράβασης στην αρµόδια αρχή του κράτους µέλους ή της τρίτης χώρας όπου είναι

εγκατεστηµένη η επιχείρηση ή όπου έχει τον τόπο απασχόλησής του ο οδηγός.
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3. Όταν ένα κράτος µέλος κινεί διαδικασία ή επιβάλλει κυρώσεις για συγκεκριµένη παράβαση,

παρέχει στον οδηγό τις οφειλόµενες αποδείξεις γραπτώς.

4. Τα κράτη µέλη εξασφαλίζουν ότι εφαρµόζεται σύστηµα αναλογικών κυρώσεων, στις οποίες

ενδέχεται να περιλαµβάνονται οικονοµικές κυρώσεις, σε περίπτωση µη συµµόρφωσης προς τον

παρόντα κανονισµό ή τον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 3821/85 εκ µέρους επιχειρήσεων ή

συνεργαζόµενων αποστολέων, µεταφορέων φορτίων, διοργανωτών ταξιδιών, εργολάβων,

υπεργολάβων και γραφείων απασχόλησης οδηγών.

Άρθρο 20

1. Ο οδηγός τηρεί οιοδήποτε αποδεικτικό στοιχείο παρέχεται από κράτος µέλος όσον αφορά

κυρώσεις ή την κίνηση διαδικασιών, µέχρις ότου η ίδια αυτή παραβίαση του παρόντος κανονισµού

δεν µπορεί πλέον να οδηγήσει σε δεύτερη διαδικασία ή κύρωση, σύµφωνα µε τον παρόντα

κανονισµό.

2. Ο οδηγός προσκοµίζει τα αποδεικτικά στοιχεία της παραγράφου 1 κατόπιν αιτήµατος.

3. Ο οδηγός που απασχολείται ή είναι στη διάθεση περισσοτέρων της µιας επιχειρήσεων

µεταφορών υποχρεούται να παρέχει σε κάθε επιχείρηση επαρκείς πληροφορίες ώστε να καθίσταται

δυνατή η συµµόρφωσή τους µε το Κεφάλαιο ΙΙ.
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Άρθρο 21

Όταν κράτος µέλος θεωρεί ότι έχει σηµειωθεί παράβαση του παρόντος κανονισµού, η φύση της

οποίας σαφώς ενδέχεται να θέσει σε κίνδυνο την οδική ασφάλεια, εξουσιοδοτείται να προβαίνει σε

ακινητοποίηση του οχήµατος µέχρις ότου αρθεί το αίτιο της παράβασης. Τα κράτη µέλη µπορούν

να επιβάλλουν στον οδηγό περίοδο ηµερήσιας ανάπαυσης. Επίσης τα κράτη µέλη µπορούν να

ανακαλούν, να αναστέλλουν ή να περιορίζουν την άδεια µιας επιχείρησης, εάν η επιχείρηση είναι

εγκατεστηµένη στο εν λόγω κράτος µέλος ή να ανακαλούν, να αναστέλλουν ή να περιορίζουν την

άδεια οδήγησης ενός οδηγού. Η επιτροπή του άρθρου 24, παράγραφος 1, εκπονεί κατευθυντήριες

γραµµές µε σκοπό την προαγωγή της εναρµονισµένης εφαρµογής του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 22

1. Τα κράτη µέλη συνδράµουν το ένα το άλλο για την εφαρµογή του παρόντος κανονισµού και

τον έλεγχο της συµµόρφωσης.

2. Οι αρµόδιες αρχές των κρατών µελών ανταλλάσσουν τακτικά όλα τα διαθέσιµα στοιχεία που

αφορούν :

(α) τις παραβάσεις των κανόνων του κεφαλαίου ΙΙ από µη κατοίκους, καθώς και τις κυρώσεις

που επιβάλλονται για τις παραβάσεις αυτές,

(β) τις κυρώσεις που επιβάλλει ένα κράτος µέλος σε κατοίκους του για παραβάσεις που

διαπράττουν σε άλλα κράτη µέλη.
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3. Τα κράτη µέλη διαβιβάζουν τακτικά στην Επιτροπή τις σχετικές πληροφορίες όσον αφορά

την ερµηνεία και την εφαρµογή σε εθνικό επίπεδο του παρόντος κανονισµού· η Επιτροπή καθιστά

τις πληροφορίες αυτές διαθέσιµες σε ηλεκτρονική µορφή για τα άλλα κράτη µέλη.

Άρθρο 23

Η Κοινότητα προσέρχεται σε όποιες διαπραγµατεύσεις µε τρίτες χώρες κρίνονται απαραίτητες προς

τον σκοπό της εφαρµογής του παρόντος κανονισµού.

Άρθρο 24

1. Η Επιτροπή επικουρείται από την επιτροπή του άρθρου 18, παράγραφος 1, του κανονισµού

(ΕΟΚ) αριθ. 3821/85.

2. Οσάκις γίνεται αναφορά στην παρούσα παράγραφο, εφαρµόζονται τα άρθρα 3 και 7 της

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

3. Η επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό της κανονισµό.

Άρθρο 25

1. Κατόπιν αιτήµατος κράτους µέλους, ή εξ ιδίας πρωτοβουλίας, η Επιτροπή :

(α) εξετάζει περιπτώσεις στις οποίες ανακύπτουν διαφορές στην εφαρµογή και την επιβολή της

εφαρµογής οιασδήποτε εκ των διατάξεων του παρόντος κανονισµού, ιδίως όσον αφορά τον

χρόνο οδήγησης, τα διαλείµµατα και τις περιόδους ανάπαυσης,
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β) διευκρινίζει τις διατάξεις του παρόντος κανονισµού, µε σκοπό την προαγωγή µιας κοινής

προσέγγισης.

2. Στις περιπτώσεις της παραγράφου 1, η Επιτροπή αποφασίζει µε βάση µια συνιστώµενη

προσέγγιση σύµφωνα µε τη διαδικασία της επιτροπής του άρθρου 24, παράγραφος 2. Η Επιτροπή

γνωστοποιεί την απόφασή της στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συµβούλιο και τα κράτη µέλη.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI

Τελικές διατάξεις

Άρθρο 26

Ο κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 3821/85 τροποποιείται ως εξής :

1. Το άρθρο 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο :

«Άρθρο 2

«Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισµού, ισχύουν οι ορισµοί που παρατίθενται στο

άρθρο 4 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. �../2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του

Συµβουλίου, της �.., για την εναρµόνιση ορισµένων κοινωνικών διατάξεων στον τοµέα των

οδικών µεταφορών και για την τροποποίηση των κανονισµών (ΕΟΚ) αριθ. 3821/85 και

(ΕΟΚ) αριθ. 2135/98.

______________________
* ΕΕ L ��.».
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2. Στο άρθρο 3, οι παράγραφοι 1, 2 και 3 αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείµενο :

1. Η συσκευή ελέγχου τοποθετείται και χρησιµοποιείται σε οχήµατα οδικής µεταφοράς

επιβατών ή εµπορευµάτων τα οποία έχουν άδεια κυκλοφορίας κράτους µέλους, εκτός

των οχηµάτων των άρθρων 3 και 16, παράγραφος 1, του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. .�. *

και τα οχήµατα, τα οποία είχαν εξαιρεθεί από το πεδίο εφαρµογής του κανονισµού

(ΕΟΚ) αριθ. 3820/85, αλλά τα οποία δεν εξαιρούνται πλέον δυνάµει του κανονισµού

(ΕΚ) αριθ. ..... * υποχρεούνται να συµµορφωθούν µε την παρούσα απαίτηση έως τις

31 ∆εκεµβρίου 2007.

2. Τα κράτη µέλη δύνανται να εξαιρούν από την εφαρµογή του παρόντος κανονισµού τα

οχήµατα του άρθρου 13, παράγραφοι 1 και 3 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ..../....**.

3. Τα κράτη µέλη δύνανται, κατόπιν αδείας της Επιτροπής, να εξαιρούν από την εφαρµογή

του παρόντος κανονισµού τα οχήµατα που χρησιµοποιούνται για τις µεταφορές του

άρθρο 14 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. .../....**».

3. Στο άρθρο 14, η παράγραφος 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο :

«2. Η επιχείρηση φυλάσσει φύλλα καταγραφής και εκτυπωµένα αντίγραφα, αν έχουν

εκτυπωθεί αντίγραφα προς συµµόρφωση µε το άρθρο 15, παράγραφος 1, σε χρονολογική

σειρά και σε αναγνώσιµη µορφή για διάστηµα ενός τουλάχιστον έτους µετά τη

χρησιµοποίησή τους και χορηγεί αντίγραφα στους ενδιαφερόµενους οδηγούς που το ζητούν.

Η επιχείρηση παραδίδει επίσης αντίγραφα των δεδοµένων που έχουν τηλεφορτωθεί από τις

κάρτες των οδηγών στους ενδιαφερόµενους οδηγούς που τα ζητούν, καθώς και τα αντίγραφα

αυτά σε έντυπη µορφή. Τα φύλλα ελέγχου, τα εκτυπωµένα αντίγραφα και τα τηλεφορτωµένα

δεδοµένα επιδεικνύονται ή παραδίδονται σε οποιοδήποτε εξουσιοδοτηµένο επιθεωρητή

κατόπιν αιτήµατός του.»

                                                
* ΕΕ : Να συµπληρωθεί ο αριθµός του παρόντος κανονισµού.
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4. To άρθρο 15 τροποποιείται ως εξής :

− Στην παράγραφο 1, προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο :

«Σε περίπτωση που η κάρτα οδηγού έχει υποστεί ζηµία, δυσλειτουργεί ή δεν ευρίσκεται

στην κατοχή του οδηγού, ο οδηγός :

(i) στην αρχή της διαδροµής του, εκτυπώνει τα στοιχεία του οχήµατος που οδηγεί

και καταγράφει στο εν λόγω τυπωµένο αντίγραφο :

(α) στοιχεία που καθιστούν δυνατή την επαλήθευση της ταυτότητας του οδηγού

(ονοµατεπώνυµο, αριθµό κάρτας οδηγού ή άδειας οδήγησης),

συµπεριλαµβανοµένης της υπογραφής τους,

(β) τα χρονικά διαστήµατα της παραγράφου 3, δεύτερη περίπτωση, στοιχεία β),

γ) και δ),

(ii) στο τέλος της διαδροµής του, εκτυπώνει τις πληροφορίες σχετικά µε τις χρονικές

περιόδους που καταγράφηκαν από τη συσκευή ελέγχου, καταγράφει τα χρονικά

διαστήµατα εκτέλεσης άλλης εργασίας, διαθεσιµότητας και ανάπαυσης από τη

στιγµή που έγινε το εκτυπωµένο αντίγραφο στην αρχή της διαδροµής, εφόσον δεν

έχουν καταγραφεί από τον ταχογράφο, και σηµειώνει στο εν λόγω έγγραφο τις

λεπτοµέρειες που επιτρέπουν την επαλήθευση της ταυτότητας του οδηγού

(ονοµατεπώνυµο, αριθµός κάρτας οδηγού ή άδειας οδήγησης),

συµπεριλαµβανοµένης της υπογραφής του οδηγού.».
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− Στην παράγραφο 2, το δεύτερο εδάφιο αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο :

«Όταν ο οδηγός βρίσκεται µακριά από το όχηµα και, κατά συνέπεια, δεν µπορεί να

χειρισθεί τη συσκευή που ευρίσκεται στο όχηµα, οι χρονικές περίοδοι της

παραγράφου 3, δεύτερη περίπτωση, στοιχεία β), γ) και δ) :

(i) εάν το όχηµα είναι εφοδιασµένο µε συσκευή ελέγχου σύµφωνα µε το

Παράρτηµα Ι, καταχωρούνται στο φύλλο καταγραφής, είτε χειρογράφως, είτε µε

αυτόµατη καταγραφή ή µε άλλο τρόπο και χωρίς να µουτζουρωθεί το φύλλο, ή

(ii) εάν το όχηµα είναι εφοδιασµένο µε συσκευή ελέγχου σύµφωνα µε το

Παράρτηµα ΙΒ, καταχωρούνται στην κάρτα οδηγού µε τη χρήση της δυνατότητας

χειρόγραφης καταχώρισης που διαθέτει η συσκευή ελέγχου.

Στην περίπτωση που υπάρχουν περισσότεροι του ενός οδηγοί στο όχηµα που είναι

εφοδιασµένο µε συσκευή ελέγχου σύµφωνα µε το Παράρτηµα ΙΒ, εξασφαλίζουν ότι οι

κάρτες οδηγού που διαθέτουν µπαίνουν στη σωστή σχισµή του ταχογράφου.».
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− Στην παράγραφο 3, τα στοιχεία β) και γ) αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείµενο :

«(β) «άλλη εργασία» σηµαίνει κάθε δραστηριότητα διαφορετική από την οδήγηση, όπως

ορίζεται στο άρθρο 3, στοιχείο α), της οδηγίας 2002/15/ΕΚ του Ευρωπαϊκού

Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 11ης Μαρτίου 2002, για την οργάνωση του

χρόνου εργασίας των εκτελούντων δραστηριότητες οδικών µεταφορών *, καθώς και

κάθε εργασία για τον ίδιο ή άλλου εργοδότη εντός ή εκτός του τοµέα των µεταφορών

και πρέπει να καταγράφεται µε το σύµβολο #·

(γ) η «διαθεσιµότητα» που ορίζεται στο άρθρο 3, στοιχείο β) της οδηγίας 2002/15/ΕΚ

πρέπει να καταγράφεται µε το εν λόγω σύµβολο #.

___________________

* ΕΕ L 80, 23.3.2002, σ. 35.»

− Η παράγραφος 4 διαγράφεται.

− Η παράγραφος 7 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο :

«7.α) Όταν ο οδηγός οδηγεί όχηµα εξοπλισµένο µε συσκευή ελέγχου σύµφωνη µε το

Παράρτηµα 1, ο οδηγός πρέπει να είναι σε θέση να επιδεικνύει, όποτε αυτό του ζητηθεί

από τους ελέγχοντες :

(i) τα φύλλα καταγραφής της τρέχουσας εβδοµάδας και εκείνα που χρησιµοποίησε ο

οδηγός κατά τις προηγούµενες 15 ηµέρες,

(ii) την κάρτα οδηγού, αν διαθέτει, και
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(iii) κάθε χειρόγραφη καταγραφή και εκτυπωµένο αντίγραφο που έχει γίνει κατά τη

διάρκεια της τρέχουσας εβδοµάδας και των προηγούµενων 15 ηµερών, κατά τα

οριζόµενα από τον παρόντα κανονισµό και τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. .../....*

Ωστόσο, µετά την 1η Ιανουαρίου 2008, οι χρονικές περίοδοι των σηµείων (i) και (iii)

καλύπτουν την τρέχουσα ηµέρα και τις προηγούµενες 28 ηµέρες.

β) Όταν ο οδηγός οδηγεί όχηµα εξοπλισµένο µε συσκευή ελέγχου σύµφωνη µε το

Παράρτηµα ΙΒ, ο οδηγός πρέπει να είναι σε θέση να επιδεικνύει, όποτε αυτό του ζητηθεί από

τους ελέγχοντες :

(i) την κάρτα οδηγού της οποίας είναι κάτοχος,

(ii) κάθε χειρόγραφη καταγραφή και εκτυπωµένο αντίγραφο που έχει γίνει κατά τη

διάρκεια της τρέχουσας εβδοµάδας και των προηγούµενων 15 ηµερών, κατά τα

οριζόµενα από τον παρόντα κανονισµό και τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. .../...,* και

(iii) τα φύλλα καταγραφής που αντιστοιχούν στο χρονικό διάστηµα του προηγούµενου

εδαφίου, εφόσον κατά τη διάρκειά του οδήγησε όχηµα εξοπλισµένο µε συσκευή

ελέγχου σύµφωνη µε το Παράρτηµα Ι.

Ωστόσο, µετά την 1η Ιανουαρίου 2008, οι χρονικές περίοδοι του σηµείου (ii) καλύπτουν την

τρέχουσα ηµέρα και τις προηγούµενες 28 ηµέρες.
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γ) Ένας εξουσιοδοτηµένος υπάλληλος µπορεί να ελέγχει τη συµµόρφωση µε τον κανονισµό

(ΕΚ) .../...** αναλύοντας τα φύλλα καταγραφής, τα εικονιζόµενα ή εκτυπωµένα δεδοµένα

που έχουν καταγραφεί από τη συσκευή ελέγχου ή από την κάρτα οδηγού ή, αν δεν υπάρχουν

τέτοια, από οιοδήποτε συνοδευτικό έγγραφο που αποδεικνύει τη µη τήρηση µιας εκ των

διατάξεων που προβλέπονται στο άρθρο 16, παράγραφοι 2 και 3.»

Άρθρο 27

Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 2135/98 τροποποιείται ως εξής :

1. Στο άρθρο 2, παράγραφος 1, το στοιχείο α) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο :

«1.(α) «Μετά τις 5 Αυγούστου 2005, τα οχήµατα που τίθενται για πρώτη φορά σε

κυκλοφορία οφείλουν να είναι εξοπλισµένα µε συσκευή ελέγχου σύµφωνη προς

τις προδιαγραφές του Παραρτήµατος ΙΒ του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 3821/85.»

2. Στο άρθρο 2, η παράγραφος 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο :

«2. Τα κράτη µέλη λαµβάνουν τα αναγκαία µέτρα για να εξασφαλίζουν ότι είναι σε

θέση να χορηγούν κάρτες οδηγού το αργότερο στις 5 Μαΐου 2005.».
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Άρθρο 28

Ο κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 3820/85 καταργείται.

Ωστόσο, οι παράγραφοι 1, 2 και 4 του άρθρου 5 του παρόντος κανονισµού εξακολουθούν να

ισχύουν µέχρι τις ηµεροµηνίες που καθορίζονται στο άρθρο 15, παράγραφος 1 της οδηγίας

2003/59/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 15ης Ιουλίου 2003, σχετικά

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

τα οποία χρησιµοποιούνται για µεταφορά εµπορευµάτων ή επιβατών 1.

Άρθρο 29

Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει ένα έτος από την ηµέρα της δηµοσίευσής του στην Επίσηµη

Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εξαιρουµένου του άρθρου 27, το οποίο αρχίζει να ισχύει από

την εικοστή ηµέρα από την προαναφερόµενη ηµέρα δηµοσίευσης.

Εφαρµόζεται από τις �.. *.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος

µέλος.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Για το Συµβούλιο

Ο Πρόεδρος Ο Πρόεδρος

___________________________

                                                
1 ΕΕ L 226, 10.9.2003, σ. 4. Οδηγία η οποία τροποποιήθηκε τελευταία µε την οδηγία

2004/66/ΕΚ του Συµβουλίου (ΕΕ L 168, 1.5.2004, σ. 35).
* Τρείς µήνες από την ηµεροµηνία δηµοσίευσης στην Επίσηµη Εφηµερίδα.
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Θέµα: Κοινή θέση η οποία καθορίσθηκε από το Συµβούλιο στις 9 ∆εκεµβρίου 2004 για

την έκδοση του κανονισµού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου
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Ι. Εισαγωγή

∆ιαδικασία

Στα πλαίσια της διαδικασίας συναπόφασης (άρθρο 251 της Συνθήκης ΕΚ), το Ευρωπαϊκό

Κοινοβούλιο υιοθέτησε στις 14 Ιανουαρίου 2003 τη γνώµη του 1 σχετικά µε την πρόταση της

Επιτροπής, όπως αυτή υποβλήθηκε στις 12 Οκτωβρίου 2001. Κατόπιν τούτου, η Επιτροπή υπέβαλε

τροποποιηµένη πρόταση στις 12 Αυγούστου 2003.

Σε σχέση µε την αρχική πρόταση, η τροποποιηµένη πρόταση ενσωµάτωσε σηµαντικό αριθµό

τροπολογιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ενώ έλαβε επίσης υπόψη τις εργασίες που είχαν

πραγµατοποιηθεί προηγουµένως από τις οµάδες και επιτροπές του Συµβουλίου.

Με το σχέδιο κανονισµού επιδιώκεται η αντικατάσταση της τρέχουσας νοµοθεσίας, συγκεκριµένα

δε του κανονισµού (ΕΟΚ) 3820/85 για την εναρµόνιση ορισµένων κοινωνικών διατάξεων στον

τοµέα των οδικών µεταφορών 2. Ο εν λόγω κανονισµός διέπει, έως και σήµερα, τον χρόνο

οδήγησης και ανάπαυσης καθώς και τα διαλείµµατα των επαγγελµατιών οδηγών. Επιπλέον, µε το

σχέδιο κανονισµού προτείνεται να τροποποιηθεί ο κανονισµός (ΕΟΚ) 3821/85 ο οποίος καλύπτει

ειδικότερα τις τεχνικές πτυχές που αφορούν την εισαγωγή του ψηφιακού ταχογράφου. Επίσης,

προβλέπει την παράταση των προθεσµιών για την εισαγωγή αυτής της νέας συσκευής και για τη

διαθεσιµότητα των καρτών οδηγού.

Το Συµβούλιο καθόρισε την κοινή θέση του στις � . Κατά τις εργασίες του, το Συµβούλιο έλαβε

επίσης υπόψη τη γνώµη της Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής 3.

                                                
1 ΕΕ C 38Ε, 12.2.2004, σ. 152.
2 ΕΕ L 370, 31.12.1985, σ. 1.
3 ΕΕ C 221, 17.9.2002, σ. 19.
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Βασικοί στόχοι του σχεδίου κανονισµού

Οι στόχοι του σχεδίου κανονισµού είναι οι εξής :

- να αναπροσαρµοσθεί o µηχανισµός της διάρκειας οδήγησης, των διαλειµµάτων και των

περιόδων ανάπαυσης προκειµένου να βελτιωθούν οι συνθήκες εργασίας των επαγγελµατιών

οδηγών στον τοµέα των µεταφορών, ενώ θα λαµβάνεται επίσης υπόψη η κτηθείσα εµπειρία

ως προς τη σχέση µεταξύ οδικής ασφάλειας και διάρκειας οδήγησης των επαγγελµατιών

οδηγών·

- να εξασφαλισθεί ότι η εισαγωγή του ψηφιακού ταχογράφου επιτρέπει µια ακόµη πιο

αποτελεσµατική εφαρµογή των εν λόγω κανόνων. Η παράταση της προθεσµίας για την

υποχρεωτική του τοποθέτηση λαµβάνει υπόψη τις δυνατότητες της βιοµηχανίας να

προµηθεύσει τη νέα συσκευή.

Με το παρόν σχέδιο νοµοθετικής πράξης παρέχεται σηµαντική συνδροµή στην αύξηση της οδικής

ασφάλειας. Πράγµατι, η έγκρισή της αποτελεί σηµαντικό βήµα προόδου για την επίτευξη του

στόχου της ΕΕ να µειωθούν τα θύµατα οδικών ατυχηµάτων κατά το ήµισυ έως το 2010.

ΙΙ. Ανάλυση της κοινής θέσης

Η Επιτροπή υπέβαλε την αρχική της πρόταση στις 12 Οκτωβρίου 2001 ανταποκρινόµενη στην

ευρέως παραδεκτή και επείγουσα ανάγκη να διευκρινισθούν, να απλουστευθούν και να

επικαιροποιηθούν οι διατάξεις του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 3820/85. Κατά την εξέταση της

πρότασης αυτής, το Συµβούλιο, από την αρχή των εργασιών, αντιµετώπισε την πρόκληση της

επίτευξης ισορροπίας ανάµεσα στα µελήµατα σχετικά µε την οδική ασφάλεια, τις κοινωνικές

εκτιµήσεις και την ευελιξία του κλάδου. Αυτό δεν υπήρξε εύκολο έργο, και είχε ως αποτέλεσµα

παρατεταµένες συζητήσεις στα πλαίσια των οµάδων και επιτροπών του Συµβουλίου. Η τελική

συµφωνία στα πλαίσια του Συµβουλίου, όπως αντανακλάται στην κοινή θέση, διευκολύνθηκε από

την υποβολή της τροποποιηµένης πρότασης της Επιτροπής στις 12 Αυγούστου 2003.
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Το Συµβούλιο είναι της γνώµης ότι η κοινή θέση του προσδίδει σηµαντική προστιθέµενη αξία σε
σύγκριση µε την ισχύουσα σήµερα νοµοθεσία. Μεταξύ των στοιχείων που προσφέρουν
προστιθέµενη αξία είναι τα εξής :
- η ελάχιστη χωρίς διακοπή περίοδος ηµερήσιας ανάπαυσης αυξάνεται από 8 σε 9 ώρες,
- η µεγίστη διάρκεια οδήγησης ανά ηµερολογιακή εβδοµάδα µειώνεται στις 56 ώρες (επί του

παρόντος επιτρέπεται η οδήγηση έως και 74 ώρες ανά ηµερολογιακή εβδοµάδα),
- κατά τη διάρκεια δυο συνεχόµενων εβδοµάδων, ο οδηγός οφείλει να λάβει τουλάχιστον µία

κανονική εβδοµαδιαία περίοδο ανάπαυσης διαρκείας τουλάχιστον 45 ωρών χωρίς διακοπή,
- θεσπίζεται σε όλα τα κράτη µέλη η νοµική δυνατότητα � υπό ορισµένες προϋποθέσεις :

= προσωρινής ακινητοποίησης του οχήµατος,
= ανάκλησης, αναστολής ή περιορισµού της άδειας µιας επιχείρησης,
= ανάκλησης, αναστολής ή περιορισµού της άδειας οδήγησης ενός οδηγού.
Επιπροσθέτως, µια επιτροπή επιτροπολογίας εκπονεί κατευθυντήριες γραµµές µε σκοπό την
προαγωγή της εναρµονισµένης εφαρµογής των διατάξεων αυτών,

- η χρονική περίοδος που µπορεί πραγµατικά να ελέγχεται από τους ελεγκτές αυξάνεται
σηµαντικά : από «την τρέχουσα εβδοµάδα και την τελευταία ηµέρα οδήγησης της
προηγούµενης εβδοµάδας» σε : «την τρέχουσα εβδοµάδα και τις προηγούµενες 15 ηµέρες»
και, µετά την 1η Ιανουαρίου 2008, σε : «τη συγκεκριµένη ηµέρα και τις προηγούµενες
28 ηµέρες». Οι διατάξεις αυτές επιτρέπουν στους ελεγκτές να επωφελούνται από τις
δυνατότητες που προσφέρει ο ψηφιακός ταχογράφος,

- µειώνεται ο αριθµός και το πεδίο εφαρµογής των γενικών εξαιρέσεων,
- οι αρµόδιες αρχές των κρατών µελών εξουσιοδοτούνται να επιβάλλουν κυρώσεις για

παράβαση που διαπιστώνεται στο έδαφός τους, ακόµη και όταν η παράβαση έχει τελεστεί
εκτός του εδάφους του,

- άλλοι φορείς στην αλυσίδα µεταφορών µπορούν, υπό ορισµένες προϋποθέσεις, να
θεωρούνται συνυπεύθυνοι για παραβάσεις.

Το Συµβούλιο υπενθυµίζει επίσης ότι όσον αφορά την εισαγωγή του ψηφιακού ταχογράφου
(δηλαδή την τοποθέτηση του εξοπλισµού αυτού σε όλα τα νέα βαρέα φορτηγά οχήµατα), παρέτεινε
την σχετική προθεσµία κατά 1 έτος, έως τις 5 Αυγούστου 2005 (πρβ. άρθρο 27) για πρακτικούς
λόγους. Επιπλέον, η κοινή θέση του Συµβουλίου, µέσω της τροποποίησης της σχετικής πράξης
(κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 3821/85), προβλέπει αριθµό βελτιώσεων όσον αφορά τη λειτουργία της
συσκευής αυτής.
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Τροπολογίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Το Συµβούλιο ήταν σε θέση να δεχθεί πλήρως σηµαντικό αριθµό τροπολογιών του Κοινοβουλίου,
και συγκεκριµένα τις τροπολογίες 1, 2, 7, 21, 25, 26, 27, 30, 32, 33, 37, 41, 44, 47, 52, 53. Επίσης,
το Συµβούλιο δέχθηκε, αν και µε διαφορετική διατύπωση, τις τροπολογίες 3 (στην αιτιολογική
σκέψη 11), 5, 6, 31, 34, 43, 48, 54, 62 (στο άρθρο 25 στοιχείο iii)), 65 και 66.

Το Συµβούλιο ήταν σε θέση να δεχθεί εν µέρει τις τροπολογίες 4, 12, 17, 18, 107 (ως συµβιβαστική
λύση, το Συµβούλιο υιοθέτησε µια διάταξη που ορίζει ότι µόνο µειωµένες εβδοµαδιαίες περίοδοι
ανάπαυσης µπορεί να λαµβάνονται σε ένα όχηµα) και 45 (το Συµβούλιο θεωρεί ότι οι διατάξεις των
παραγράφων 6 και 7 του άρθρου 8 είναι ουσιαστικά ισοδύναµες).
Όσον αφορά την τροπολογία 39, το Συµβούλιο υιοθέτησε διαφορετική λύση στο πρόβληµα αυτό,
λύση που αντανακλάται στο άρθρο 6 παράγραφος 5.

Από τις τροπολογίες που δεν συµπεριλήφθηκαν από την Επιτροπή στην τροποποιηµένη πρότασή
της, το Συµβούλιο δέχθηκε εν τούτοις τις τροπολογίες 20 και 58.

Το Συµβούλιο απέρριψε τις τροπολογίες 8, 11, 14, 89, 19, 22, 28, 78, 42, 51, 55, 56, 61, 67, 69 και
70. Επίσης, το Συµβούλιο απέρριψε τον κατάλογο των παρακάτω τροπολογιών, µε τα ακόλουθα
επεξηγηµατικά σχόλια :

− τροπολογία 49; σηµειωτέον ότι οι διατάξεις του Συµβουλίου σχετικά µε το συγκεκριµένο αυτό
θέµα συνίστανται στις διατάξεις του άρθρου 10 παράγραφος 5 στοιχείο α σηµείο ii και το
άρθρο 19α - ειδικότερα, στο τελευταίο αυτό άρθρο ενσωµατώνεται η έννοια την οποία εισήγαγε
το Κοινοβούλιο σχετικά µε την κατάσταση κατά την οποία ένας οδηγός εργάζεται για
περισσότερες της µιας επιχειρήσεις µεταφορών,

− τροπολογία 9 - µολονότι το Συµβούλιο συµφωνεί ότι οι ελεγκτές θα πρέπει να µπορούν να
ελέγχουν την συγκεκριµένη ηµέρα καθώς και τις προηγούµενες 28 ηµέρες, έκρινε ότι δεν θα
πρέπει να επιβληθεί απόλυτη υποχρέωση στους ελεγκτές να ενεργούν κατ' αυτόν τον τρόπο,
αφήνοντάς τους να ενεργούν κατά το δοκούν,

− όσον αφορά την τροπολογία 10, το Συµβούλιο είναι της γνώµης ότι ο παρών κανονισµός θα
πρέπει να επικεντρωθεί στους χρόνους οδήγησης και ανάπαυσης και όχι στον συνολικό χρόνο
εργασίας,

− όσον αφορά την τροπολογία 13, πρέπει να υπογραµµισθεί ότι το Συµβούλιο περιέλαβε
παρόµοια διάταξη στο άρθρο 6 παράγραφος 2,
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- όσον αφορά τις τροπολογίες 15 και 16 οι οποίες αφορούν την AETR, και συνδέονται µε την

τροπολογία 4, το Συµβούλιο είναι της γνώµης ότι η λύση του για το πρόβληµα αυτό παρέχει

ισοδύναµη διασφάλιση,

− όσον αφορά τις τροπολογίες 23 και 24 οι οποίες αφορούν εξαιρέσεις για ορισµένες κατηγορίες

οχηµάτων, το Συµβούλιο περιέλαβε τις κατηγορίες αυτές στο άρθρο 13, έτσι ώστε τα κράτη

µέλη να µπορούν να εξαιρούν τις κατηγορίες αυτές στο εθνικό τους έδαφος,

− όσον αφορά την τροπολογία 29, το Συµβούλιο είναι της γνώµης ότι ο ορισµός του «χρόνου

οδήγησης» δεν είναι απαραίτητος,

− τροπολογία 35 : το Συµβούλιο είναι της γνώµης ότι το θέµα αυτών των ελαχίστων ορίων

ηλικίας θα πρέπει να καλυφθεί από τη σχετική κοινοτική νοµοθεσία που αφορά τις άδειες

οδήγησης και την εκπαίδευση των επαγγελµατιών οδηγών,

− όσον αφορά την τροπολογία 83, το Συµβούλιο προτείνει στο άρθρο 7 παρόµοιο σύστηµα το

οποίο καλύπτει το ίδιο θέµα οδικής ασφάλειας, αλλά το οποίο, κατά τη γνώµη του, µπορεί να

εφαρµοστεί και να ελεγχθεί ευκολότερα,

− τροπολογία 57 - το Συµβούλιο υπογραµµίζει πάντως ότι δύο στοιχεία της τροπολογίας αυτής

περιλαµβάνονται στο άρθρο 13 στοιχεία ια) και ιγ) της κοινής θέσης,

− όσον αφορά την τροπολογία 59, το Συµβούλιο επισηµαίνει ότι σε κάποιο βαθµό το άρθρο 13

στοιχείο β) καλύπτει αυτή την ιδιαίτερη κατάσταση,

− τροπολογίες 60 και 63 - το Συµβούλιο θεωρεί ότι οι διατάξεις αυτές ανήκουν στον

προτεινόµενο σχέδιο εκτελεστικής οδηγίας 4, το οποίο συνδέεται στενά µε το παρόν σχέδιο

κανονισµού,

− όσον αφορά την τροπολογία 64, το Συµβούλιο σηµειώνει ότι αποδέχθηκε την αναφορά στην

«αποφυγή διακρίσεων»,

− τροπολογία 68 - δεδοµένου ότι το Συµβούλιο θεωρεί ότι οι τρέχουσες διατάξεις που

περιλαµβάνονται στα άρθρα 20, 21, 23 και 24 επαρκούν.

                                                
4 «σχέδιο οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για τον καθορισµό

ελαχίστων προϋποθέσεων για την εφαρµογή της οδηγίας 2002/15/EΚ και των κανονισµών
(EΟΚ) 3820/85 και 3821/85 του Συµβουλίου σχετικά µε την κοινωνική νοµοθεσία όσον αφορά
δραστηριότητες οδικών µεταφορών.»
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ΙΙΙ. Συµπέρασµα

Το Συµβούλιο θα µπορούσε να δεχθεί τις περισσότερες τροπολογίες του Κοινοβουλίου (πρβ.

επίσης τον κατάλογο των στοιχείων «προστιθέµενης αξίας» στο σηµείο ΙΙ) όταν πρόκειται για τις

«κύριες διατάξεις» του σχεδίου κανονισµού - σχετικά µε τον ηµερήσιο ή τον εβδοµαδιαίο χρόνο

οδήγησης και ανάπαυσης καθώς και τα διαλείµµατα, αλλά και σχετικά µε θέµατα πεδίου

εφαρµογής και εκτέλεσης. Συνεπώς, µπορεί να συναχθεί το συµπέρασµα ότι υπάρχει µεγάλος

βαθµός σύγκλισης µεταξύ των δύο θεσµικών οργάνων για τα βασικά στοιχεία του παρόντος

σχεδίου νοµοθετικής πράξης.

_________________
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ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΗ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΗΜΕΙΟΥ "I/A"
της : Γενικής Γραµµατείας
προς : την Επιτροπή των Μόνιµων Αντιπροσώπων (1ο τµήµα)/το Συµβούλιο
Θέµα : Τροποποιηµένη πρόταση κανονισµού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του

Συµβουλίου για την εναρµόνιση ορισµένων κοινωνικών διατάξεων στον τοµέα
των οδικών µεταφορών και για την τροποποίηση του κανονισµού (ΕΟΚ)
αριθ. 3821/85 σχετικά µε τη συσκευή ελέγχου στον τοµέα των οδικών
µεταφορών
= Έγκριση της κοινής θέσης του Συµβουλίου

∆ηλώσεις προς καταχώρηση στα πρακτικά του Συµβουλίου

∆ήλωση της ΓΑΛΛΙΑΣ

Το Συµβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης εξέδωσε σήµερα νέο κανονισµό 3820 σχετικά µε τους

χρόνους οδήγησης και τις περιόδους ανάπαυσης των επαγγελµατιών οδηγών. Η Γαλλία ανέµενε το

κείµενο αυτό εδώ και πολύ καιρό επειδή ο ισχύων κανονισµός υφίσταται από το 1985 και πάσχει

από πολυάριθµες ατέλειες οι οποίες τον καθιστούν δυσαρµονικό σε σχέση µε τις παρούσες

συνθήκες των οδικών µεταφορών.
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Οι εν λόγω ατέλειες αφορούν τα θέµατα της ηµερήσιας και της εβδοµαδιαίας ανάπαυσης, για τα

οποία η Γαλλία κρίνει λυπηρό ότι δεν µπόρεσαν να επιτευχθούν σηµαντικότερα βήµατα. Κατά την

άποψή της, ο παρών κανονισµός δεν λαµβάνει επαρκώς υπόψη του τις τελευταίες προόδους µε την

έλευση του ψηφιακού ταχογράφου ο οποίος θα βελτιώσει σαφώς την ανάγνωση των στοιχείων του

χρόνου οδήγησης και ανάπαυσης.

Εντούτοις, κάποιος βαθµός προόδου επιτυγχάνεται µε τον παρόντα νέο κανονισµό, κυρίως, µε την

εισαγωγή στο κείµενο της πρότασης µιας αναφοράς στην οδηγία 2002/15 σχετικά µε το χρόνο

εργασίας (60 ώρες εργασίας την εβδοµάδα κατ� ανώτατο όριο), του υπολογισµού της διάρκειας

οδήγησης σε µια ηµερολογιακή εβδοµάδα, µεγαλύτερης ευαισθητοποίησης των εργοδοτών και

άλλων φορέων της αλυσίδας µεταφορών, και επίσης της αύξησης των κυρώσεων για τις

παραβάσεις.

Γι� αυτό το λόγο, µε την επιθυµία να µπορέσει επιτέλους να αναθεωρηθεί ο κανονισµός 3820/85

µετά από σχεδόν 20 έτη και µολονότι το προτεινόµενο κείµενο της φαίνεται σε µεγάλο βαθµό

ανεπαρκές, η Γαλλία συµφώνησε στην έκδοσή του.

∆ήλωση της ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ

Η τρίτη περίοδος του άρθρου 19, παράγραφος 1 περιέχει έναν κανόνα για την απαγόρευση της

πολλαπλής κύρωσης παραβιάσεων του κανονισµού. Κατά την άποψη της γερµανικής

οµοσπονδιακής κυβέρνησης δεν πρέπει ο κανονισµός να ερµηνευθεί έτσι ώστε να µην είναι

δυνατόν να διώκονται και οι παραβιάσεις άλλων νοµοθετικών πράξεων που διεπράχθησαν σε

συνδυασµό µε υπέρβαση του χρόνου οδήγησης και στην οποία επιβλήθηκε ήδη κύρωση. Η

συνέπεια αυτή δεν µπορεί να γίνει αποδεκτή από τη Γερµανία. Καθοριστικό στοιχείο είναι ότι µια

οιαδήποτε παράβαση του κανονισµού µπορεί να διωχθεί και να τιµωρηθεί µόνον µια φορά. Οι

παραβάσεις άλλων νοµοθετικών πράξεων µπορούν ωστόσο να διωχθούν επίσης.



14780/1/04 REV 1 ADD 1 REV 1 ΙΑ/γπ 3
DG C III    EL

∆ήλωση της ΦΙΝΛΑΝ∆ΙΑΣ

Άρθρο 19 παράγραφος 2

Η Φινλανδία δηλώνει, ότι δεν θα επιβληθούν ποινικές κυρώσεις δυνάµει του άρθρου 19 παρ. 2.

∆ήλωση της ΙΤΑΛΙΑΣ

Η Ιταλία αναγνωρίζει τη σπουδαιότητα της έκδοσης της πρότασης σχετικά µε την εναρµόνιση

ορισµένων διατάξεων µε κοινωνικό περιεχόµενο στον τοµέα των οδικών µεταφορών.

Υπενθυµίζει ότι το κείµενο περιέχει πτυχές που δεν είναι καθόλου ικανοποιητικές, ειδικότερα ο

ορισµός της «άλλης εργασίας», η ηµερήσια ανάπαυση που προβλέπεται στην περίπτωση οδήγησης

µε πολλαπλή επάνδρωση οχήµατος, η απουσία εναρµόνισης της έννοιας των «σοβαρών

παραβιάσεων», ο κανόνας σχετικά µε την υποχρέωση διατήρησης των εγγράφων επί του οχήµατος.

Η Ιταλία έχει, ωστόσο, συνείδηση του γεγονότος ότι ο συµβιβασµός συνιστά µια λεπτή ισορροπία

µεταξύ αντίθετων συµφερόντων και, ως εκ τούτου, υποστηρίζει τη δέσµη αυτή υπό την προοπτική

µιας συνολικής συµφωνίας: το κείµενο περιλαµβάνει πράγµατι διάφορα στοιχεία που εµπεριέχουν

αναµφισβήτητη προστιθέµενη αξία από την άποψη της αποτελεσµατικότητας των ελέγχων και της

κοινωνικής προστασίας, χωρίς να παραβλέπεται συγχρόνως η ανάγκη να εξασφαλισθεί λειτουργική

ευελιξία στις επιχειρήσεις µεταφορών.



14780/1/04 REV 1 ADD 1 REV 1 ΙΑ/γπ 4
DG C III    EL

∆ήλωση του ΒΕΛΓΙΟΥ

Το Βέλγιο εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι το Συµβούλιο δεν ακολούθησε την

πρόταση επέκτασης του πεδίου εφαρµογής του κανονισµού 3820/85 στα οχήµατα µε µέγιστο

επιτρεπόµενο βάρος κάτω των 3,5 τόνων.

Ούτε η πρόταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να καλυφθούν από τον κανονισµό οι υπηρεσίες

παράδοσης εξπρές, ανεξαρτήτως του βάρους των οχηµάτων, συγκέντρωσε την πλειοψηφία του

Συµβουλίου.

Ο αριθµός ατυχηµάτων µε οχήµατα κάτω των 3,5 τόνων αυξήθηκε σε πολύ µεγάλο βαθµό τα

τελευταία έτη.

Ο παρών κανονισµός επιδιώκει σαφέστατα τη βελτίωση της ασφάλειας της κυκλοφορίας, οπότε θα

ήταν σκόπιµο να εφαρµοσθεί και στην εν λόγω κατηγορία οχηµάτων.

∆εδοµένου ότι το Βέλγιο αποδίδει µεγάλη σηµασία στη διεξαγωγή αυστηρότερων και

αποτελεσµατικότερων ελέγχων και λαµβάνοντας υπόψη τις βελτιώσεις που επιφέρει στη

συνάρτηση αυτή το κείµενο που προτείνει το Συµβούλιο, καθώς και την προσεχή εισαγωγή

ψηφιακών ταχογράφων, το Βέλγιο θα συµφωνήσει µε την πρόταση.
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ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ 

Βρυξέλλες, 14.12.2004 
COM(2004) 817 τελικό 

2001/0241 (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 κανονισµού του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για την εναρµόνιση ορισµένων 

κοινωνικών διατάξεων στον τοµέα των οδικών µεταφορών και για την τροποποίηση του 
κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 3821/85 σχετικά µε τη συσκευή ελέγχου στον τοµέα των οδικών 

µεταφορών 
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2001/0241 (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 κανονισµού του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για την εναρµόνιση ορισµένων 

κοινωνικών διατάξεων στον τοµέα των οδικών µεταφορών και για την τροποποίηση του 
κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 3821/85 σχετικά µε τη συσκευή ελέγχου στον τοµέα των οδικών 

µεταφορών 

1- ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ 

Ηµεροµηνία διαβίβασης της πρότασης στο ΕΚ και το Συµβούλιο  
(έγγραφο COM(2001) 573 τελικό – C5–0485/2001 - 2001/0241(COD): 

 
12 Οκτωβρίου 2001 

Ηµεροµηνία γνωµοδότησης της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής 
Επιτροπής: 

29 Μαΐου 2002 

Ηµεροµηνία γνωµοδότησης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε πρώτη 
ανάγνωση: 

14 Ιανουαρίου 2003 

Ηµεροµηνία διαβίβασης της τροποποιηµένης πρότασης COM(2003)0490 – 
C5-0394/2003): 

11 Αυγούστου 2003 

Ηµεροµηνία καθορισµού της κοινής θέσης: 11 Ιουνίου 2004 

2- ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

Στον κανονισµό (ΕΟΚ) 3820/85 του Συµβουλίου, της 31ης ∆εκεµβρίου 19851 ορίζονται 
κανόνες για τον χρόνο οδήγησης, τα διαλείµµατα και τις περιόδους ανάπαυσης των οδηγών 
των οχηµάτων που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του κανονισµού, µε σκοπό να 
εναρµονιστούν οι συνθήκες ανταγωνισµού στις χερσαίες µεταφορές, καθώς και να 
βελτιωθούν η οδική ασφάλεια και οι συνθήκες εργασίας των οδηγών. Λαµβάνοντας υπόψη 
τον πολύπλοκο χαρακτήρα των διατάξεων, τις διαφορές στην ερµηνεία και την εφαρµογή 
µεταξύ των κρατών µελών καθώς και τις σηµαντικές αλλαγές στον τοµέα των οδικών 
µεταφορών τα 15 έτη που ακολούθησαν, η Επιτροπή ενέκρινε πρόταση νέου κανονισµού για 
την απλούστευση, τη διασαφήνιση και την επικαιροποίηση των διατάξεων. Όσον αφορά την 
απλούστευση, η Επιτροπή αντικατέστησε το πολύπλοκο σύστηµα αντιστάθµισης για τη 
µειωµένη περίοδο ηµερήσιας ανάπαυσης και τη µειωµένη περίοδο εβδοµαδιαίας ανάπαυσης 
και ελαχιστοποίησε τις πολυπληθείς ειδικές ρυθµίσεις για συγκεκριµένους τοµείς. 
Βελτιώθηκε η σαφήνεια µε την προσθήκη σηµαντικού πλήθους νέων ορισµών, καθώς και µε 

                                                 
1 ΕΕ L 370 της 31.12.1985, σ. 1. 
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τη σύσταση επιτροπής για την εξέταση επίµαχων θεµάτων, ενώ παράλληλα 
επικαιροποιήθηκαν και συγκεκριµενοποιήθηκαν περισσότερο οι εξαιρέσεις και αποκλίσεις 
ώστε να αντικατοπτρίζουν την αυξανόµενη προσφορά δηµοσίων υπηρεσιών από τον ιδιωτικό 
τοµέα και να περιοριστούν οι καταχρήσεις. Προωθήθηκε η βελτίωση της επιβολής µε την 
καθιέρωση της αρχής της ετεροδικίας για την επιβολή κυρώσεων, το τεκµήριο της ευθύνης 
του εργοδότη και της συνυπευθυνότητας για τη συνολική αλυσίδα µεταφοράς. 

Η Επιτροπή πρότεινε επίσης οι διατάξεις να βασιστούν στην «κινητή» εβδοµάδα αντί της 
ηµερολογιακής εβδοµάδας. Ωστόσο, η µεταγενέστερη έγκριση της οδηγίας σχετικά µε τον 
χρόνο εργασίας στον κλάδο, οδηγία 2002/15/ΕΚ2, που βασίζεται στην ηµερολογιακή 
εβδοµάδα, κατέστησε προφανή την ανάγκη για συνεκτική προσέγγιση. Η Επιτροπή έδωσε 
προσοχή στη γνώµη του Κοινοβουλίου επί της πρότασης, το οποίο συνηγόρησε υπέρ της 
επαναφοράς της ηµερολογιακής εβδοµάδας στη µέθοδο υπολογισµού καθώς και µεγάλου 
µέρους των ευέλικτων διατάξεων του ισχύοντος κανονισµού. Στην τροποποιηµένη πρότασή 
της η Επιτροπή ενσωµάτωσε τις περισσότερες τροπολογίες του Κοινοβουλίου, επανέφερε 
κάποιο βαθµό ευελιξίας, όπως περιορισµένες ρυθµίσεις αντιστάθµισης για την περίοδο 
εβδοµαδιαίας ανάπαυσης, ενώ παράλληλα επεδίωξε να διατηρήσει το ισοζύγιο µε τη 
δυνατότητα επιβολής των διατάξεων. Για να διευκολυνθεί η συζήτηση στο Συµβούλιο, στην 
τροποποιηµένη πρόταση λήφθηκαν επίσης υπόψη διάφορα εποικοδοµητικά σηµεία όπου ήταν 
προφανής η συναίνεση στο πλαίσιο των συζητήσεων του Συµβουλίου, όπως για παράδειγµα η 
επικαιροποίηση των διατάξεων σχετικά µε τον ψηφιακό ταχογράφο στον συναφή κανονισµό 
(ΕΟΚ) 3821/853. Παράλληλα, στον εν λόγω κανονισµό και σύµφωνα µε αίτηµα του 
Κοινοβουλίου, παρατάθηκε από 8 σε 15 ηµέρες πριν από τον έλεγχο το χρονικό διάστηµα το 
οποίο επιτρέπεται να καλύπτουν οι οδικοί έλεγχοι που διενεργούνται από τις εκτελεστικές 
αρχές, παρέχοντας έτσι µεγαλύτερη διακριτική ευχέρεια για την εκτέλεση των οδικών 
ελέγχων. 

3- ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΘΕΣΕΩΣ 

Το Συµβούλιο επέφερε ορισµένες γενικού χαρακτήρα αλλαγές στην πρόταση της Επιτροπής, 
οι οποίες είναι αποδεκτές επειδή εξασφαλίζουν την εκπλήρωση των στόχων της. 

Η πρώτη αλλαγή αφορά την προσθήκη άρθρου µε το οποίο µετατίθεται η ηµεροµηνία για την 
καθιέρωση του ψηφιακού ταχογράφου στις 5 Αυγούστου 2005. Το Συµβούλιο θεώρησε ότι 
έτσι θα παρέχεται ασφάλεια δικαίου, επειδή µέχρι τις 5 Αυγούστου 2004, την µέχρι τώρα 
προθεσµία, κανένα όχηµα δεν θα ήταν εφοδιασµένο µε αυτούς τους ταχογράφους. Η 
Επιτροπή αποδέχθηκε αυτή τη διάταξη, αλλά για να εξασφαλιστεί πλήρης ασφάλεια δικαίου, 
στο κείµενο πρέπει να ορίζεται ότι, από 5ης Αυγούστου 2004, η ηµεροµηνία 5 Αυγούστου 
2004 αντικαθίσταται από την ηµεροµηνία 5 Αυγούστου 2004. 

∆εύτερον, στην κοινή θέση ορίζεται συµβιβαστικό κείµενο όσον αφορά το θέµα των 
περιόδων ηµερήσιας και εβδοµαδιαίας ανάπαυσης. Σε σύγκριση µε τον ισχύοντα κανονισµό, 
στο συµβιβαστικό κείµενο προβλέπεται πιο περιοριστική διάταξη για την κατανοµή της 
περιόδου ηµερήσιας ανάπαυσης σε 3 ώρες και 9 ώρες, ενώ καταργούνται οι ρυθµίσεις 
αντιστάθµισης για τη µείωση της ηµερήσιας ανάπαυσης από 11 σε 9 ώρες τρεις φορές µεταξύ 
δύο περιόδων εβδοµαδιαίας ανάπαυσης. Ως προς την εβδοµαδιαία ανάπαυση, διατηρούνται οι 

                                                 
2 ΕΕ L 80 της 23.3.2002, σ. 35. 
3 ΕΕ L 370 της 31.12.1985, σ. 8. 
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ισχύουσες ρυθµίσεις για την αντιστάθµιση στο τέλος περιόδου τριών εβδοµάδων, ενώ 
παρέχεται η δυνατότητα παράτασης της περιόδου που καλύπτουν οι οδικοί έλεγχοι (έως και 
15 προηγούµενες ηµέρες µέχρι 1.1.2008 και έως και 28 ηµέρες από 1.1.2008). Επιπλέον, 
κάθε δύο διαδοχικές εβδοµάδες, ο οδηγός πρέπει να λαµβάνει τουλάχιστον περίοδο 45 ωρών 
κανονικής εβδοµαδιαίας ανάπαυσης. Στην κοινή θέση ορίζεται λεπτοµερέστερος πίνακας 
σχετικά µε τα διαλείµµατα. 

Η Επιτροπή χαιρετίζει την απλότητα του νέου συστήµατος κατανοµής της ηµερήσιας 
ανάπαυσης, αλλά θεωρεί ότι η ρύθµιση για τη µειωµένη περίοδο ηµερήσιας ανάπαυσης 
αποτελεί οπισθοδρόµηση όσον αφορά την οδική ασφάλεια και τις συνθήκες εργασίας. Η 
Επιτροπή αποδέχεται τη διατήρηση της µακράς περιόδου αντιστάθµισης για την εβδοµαδιαία 
ανάπαυση, ενώ θεωρεί αποτελούν βήµατα προόδου η νέα διάταξη µε την οποία απαιτείται µία 
τουλάχιστον κανονική περίοδος εβδοµαδιαίας ανάπαυσης ανά δύο εβδοµάδες, καθώς και η 
δυνατότητα να ελέγχονται καθ’οδόν από τις εκτελεστικές αρχές οι καταγραφές των 
προηγούµενων 28 ηµερών από την ηµεροµηνία ελέγχου. 

Τρίτον, στην κοινή θέση ενσωµατώνονται τα περισσότερα στοιχεία του άρθρου 9 για τις 
παραβάσεις και τις κυρώσεις που περιλαµβάνονται στη συναφή πρόταση σχετικά µε την 
εφαρµογή της κοινωνικής νοµοθεσίας στις οδικές µεταφορές, για την οποία επιτεύχθηκε 
πολιτική συµφωνία στις 11 Ιουνίου 2004 στο Συµβούλιο Μεταφορών, παρότι η Επιτροπή 
είναι απογοητευµένη ότι παραλείφθηκε ο κατάλογος των συχνών σοβαρών παραβάσεων. Οι 
διατάξεις αυτές θα έχουν, κατά συνέπεια, άµεσο αποτέλεσµα. 

Τέλος, παρότι διευρύνθηκε ελάχιστα ο κατάλογος των εθνικών παρεκκλίσεων, οι 
περισσότερες γενικές εξαιρέσεις και εθνικές παρεκκλίσεις που προβλέπονται στην κοινή θέση 
είναι περιοριστικότερες από τις προβλεπόµενες στον κανονισµό (ΕΟΚ) 3820/85. 

Η Επιτροπή αποδέχθηκε εξ ολοκλήρου ή εν µέρει σαράντα επτά από τις εξήντα εννέα 
τροπολογίες που πρότεινε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κατά την πρώτη ανάγνωση. Από 
αυτές, το Κοινοβούλιο περιέλαβε στην κοινή του θέση Τριαντατέσσερα, είτε κατά λέξη είτε 
καταρχήν. 

4- ΛΕΠΤΟΜΕΡΗ ΣΧΟΛΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

4.1 Τροπολογίες που έγιναν αποδεκτές από την Επιτροπή και ενσωµατώθηκαν πλήρως ή 
εν µέρει στην κοινή θέση 

Οι κατωτέρω παραποµπές αφορούν τις αιτιολογικές σκέψεις και τα άρθρα της κοινής θέσης. 

Τροπολογίες 1, 33, 37, 44. Η κοινή θέση επαναφέρει το σύστηµα της ηµερολογιακής 
εβδοµάδας για τον υπολογισµό. 

Τροπολογίες 2-5, 7, 12(εν µέρει), 18(εν µέρει), 25-27, 30, 41, 43, 51(εν µέρει), 52, 53, 62, 
64(εν µέρει), 65 και 66. Όλες αυτές οι τροπολογίες επιφέρουν χρήσιµες διευκρινίσεις στο 
κείµενο και περιλαµβάνονται στην κοινή θέση. 

Τροπολογίες 17 και 54. Η προσθήκη γενικής εξαίρεσης για οχήµατα αντίκες που 
χρησιµοποιούνται για µη επαγγελµατικούς σκοπούς θεωρείται εύλογη και έχει συµπεριληφθεί 
στην κοινή θέση. Παροµοίως, είναι δυνατόν να συνεχιστεί η εξαίρεση των τοπικών 
ταχυδροµικών υπηρεσιών, εφόσον η οδήγηση δεν αποτελεί την κύρια δραστηριότητα. 
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Τροπολογίες 21, 34, 47 και 107(εν µέρει). Οι τροπολογίες αυτές παρέχουν µεγαλύτερο βαθµό 
ευελιξίας στον κλάδο. 

Τροπολογίες 31, 32, 45. Οι τροπολογίες αυτές εντάσσονται στη συµβιβαστική δέσµη µέτρων 
σχετικά µε την ηµερήσια και την εβδοµαδιαία ανάπαυση. 

Τροπολογία 48. Με την τροπολογία αυτή καθιερώνεται η συνυπευθυνότητα για το σύνολο 
της αλυσίδας µεταφοράς. Με το άρθρο 10 παράγραφος 4 της κοινής θέσης διευρύνεται ο 
κατάλογος εκείνων που είναι δυνητικώς συνυπεύθυνοι και επικεντρώνεται στα συµβατικώς 
συµφωνούµενα ωράρια δροµολογίων. 

4.2 Τροπολογίες που έγιναν αποδεκτές από την Επιτροπή και δεν ενσωµατώθηκαν στην 
κοινή θέση 

Τροπολογίες 14 -16. Με τις τροπολογίες αυτές επιδιώκεται να διευρυνθεί το πεδίο εφαρµογής 
στις υπηρεσίες παράδοσης από αγγελιοφόρο ή ταχυµεταφορές καθώς και σε οχήµατα 
ταξινοµηµένα σε τρίτη χώρα για το σύνολο της διαδροµής τους εντός της Ένωσης. Παρότι η 
Επιτροπή θεώρησε ότι σε αµφότερες τις περιπτώσεις θα προέκυπταν πλεονεκτήµατα, στο 
Συµβούλιο δεν υποστηρίχθηκε επαρκώς η επέκταση ταχυµεταφοράς, ενώ το θέµα του πεδίου 
εφαρµογής της οδηγίας και της AETR αντιµετωπίστηκε µε διαφορετικό τρόπο στην κοινή 
θέση. 

Τροπολογίες 28 και 29. Με τις τροπολογίες αυτές αποσαφηνίζεται ο ορισµός «οδηγός» και 
προστίθεται ορισµός για τη διάρκεια οδήγησης. Το Συµβούλιο προτίµησε τον αρχικό 
ευρύτερο ορισµό της Επιτροπής για τον οδηγό και θεώρησε ότι ο ορισµός της διάρκειας 
οδήγησης ήταν επίµαχος και περιττός. Η κοινή θέση επανέρχεται στην αρχική πρόταση της 
Επιτροπής. 

Τροπολογία 78 εν µέρει. Η τροπολογία αυτή επαναφέρει δύο τύπους µειωµένης περιόδου 
εβδοµαδιαίας ανάπαυσης (36 ώρες στην έδρα του οχήµατος, 24 ώρες εκτός έδρας) µε 
αντιστάθµιση εντός τριών εβδοµάδων για οδηγούς µακρινών αποστάσεων. Η Επιτροπή 
αποδέχτηκε την επαναφορά δύο τύπων µειωµένης περιόδου εβδοµαδιαίας ανάπαυσης µε 
προγενέστερη αντιστάθµιση για µειωµένη περίοδο εβδοµαδιαίας ανάπαυσης. Στο πλαίσιο του 
συµβιβασµού για την περίοδο εβδοµαδιαίας ανάπαυσης, η κοινή θέση επανέρχεται στον 
κανονισµό (ΕΟΚ) 3820/85 όσον αφορά τις ρυθµίσεις για την αντιστάθµιση, ενώ αποφεύγει 
την καθιέρωση δύο τύπων µειωµένης περιόδου εβδοµαδιαίας ανάπαυσης. 

Τροπολογία 42 εν µέρει. Η τροπολογία αυτή επαναφέρει την κατάτµηση της περιόδου 
ηµερήσιας ανάπαυσης, την οποία η Επιτροπή αποδέχθηκε για να διευκολύνει τη µεγαλύτερη 
ευελιξία στον κλάδο. Στην κοινή θέση περιλαµβάνεται επίσης η κατάτµηση της περιόδου 
ηµερήσιας ανάπαυσης, αλλά όχι όπως προβλεπόταν στην εν λόγω τροπολογία. 

Τροπολογίες 9-11, 60, 63 και 70. Ο σκοπός των τροπολογιών αυτών ήταν να καθιερωθούν 
µέτρα επιβολής των διατάξεων του εν λόγω κανονισµού. Η Επιτροπή έλαβε υπόψη της τα 
στοιχεία αυτά όταν διατύπωσε την πρότασή της για την επιβολή του νόµου στον τοµέα της 
οδικής ασφάλειας4 καθώς και (όσον αφορά τις τροπολογίες 9 και 70(α)) κατά την 
τροποποίηση του κανονισµού (ΕΟΚ) 3821/85 ώστε να επιτρέπονται οδικοί έλεγχοι των 
καταγραφών των τελευταίων 15 ηµερών. Στον σκοπό των δύο τελευταίων τροπολογιών 

                                                 
4 ΕΕ L 111 της 17.4.2004, σ. 75. 
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ανταποκρίνεται καλύτερα η κοινή θέση επειδή από 1.1.2008 επιτρέπει οδικούς ελέγχους των 
στοιχείων των τελευταίων 28 ηµερών πριν από τον έλεγχο. 

4.3 Τροπολογίες που απορρίφθηκαν από την Επιτροπή αλλά ενσωµατώθηκαν στην κοινή 
θέση 

Τροπολογία 20. Η τροπολογία αυτή επαναφέρει την ευρύτερη γενική εξαίρεση των ειδικών 
οχηµάτων που χρησιµοποιούνται για ιατρικούς σκοπούς και συµπεριλήφθηκε στην κοινή 
θέση. 

Τροπολογίες 23, 24 και 58. Οι δύο πρώτες τροπολογίες επαναφέρουν γενικές εξαιρέσεις για 
οχήµατα συλλογής και παράδοσης γάλακτος από αγροκτήµατα καθώς και τον εκτενή 
κατάλογο του ισχύοντος κανονισµού για τα οχήµατα υπηρεσιών κοινής ωφέλειας. Η 
τροπολογία 58 επαναφέρει τη µεταφορά σφαγίων/αποβλήτων σφαγείων, που αποτελούν 
πλέον θέµα εθνικής παρέκκλισης. Στην κοινή θέση όλες αυτές οι περιπτώσεις προβλέπονται 
ως δυνατότητες εθνικών παρεκκλίσεων (άρθρο 13 παράγραφος 1 στοιχεία ιβ), η) και ιδ)), ενώ 
διατηρείται ο µειωµένος κατάλογος που πρότεινε η Επιτροπή για τα οχήµατα υπηρεσιών 
κοινής ωφέλειας. 

Τροπολογία 49. Με την τροπολογία αυτή αντικαθίστανται τα µέσα υπεράσπισης επιχείρησης 
µεταφορών έναντι ευθυνών για παραβάσεις από δύο περαιτέρω απαιτήσεις: υποχρέωση 
φύλαξης καταγραφών καθώς και υποχρέωση να πιστοποιείται η συνολική διάρκεια εργασίας 
του οδηγού. Στην κοινή θέση ενσωµατώθηκαν κατ’ουσίαν αυτές οι προσθήκες στο άρθρο 
19α. 

4.4 Τροπολογίες που απορρίφθηκαν από την Επιτροπή και δεν ενσωµατώθηκαν στην 
κοινή θέση 

Τροπολογία 6. Με την τροπολογία αυτή οι οδικοί έλεγχοι πρέπει υποχρεωτικώς να 
καλύπτουν την ηµέρα διενέργειας του ελέγχου και τις προηγούµενες 27. Σύµφωνα µε την 
κοινή θέση εξακολουθεί να παρέχεται κάποιος βαθµός διακριτικής ευχέρειας στις 
εκτελεστικές αρχές, αλλά από 1.1.2008 τους παρέχεται η δυνατότητα να διενεργούν ελέγχους 
των καταγραφών των προηγούµενων 28 ηµερών. 

Τροπολογία 8. Με την τροπολογία αυτή επιδιώκεται να καθοριστεί προθεσµία για τον εκ των 
υστέρων εξοπλισµό µε ψηφιακό ταχογράφο όλων των οχηµάτων που κυκλοφορούν. Ωστόσο, 
όλα αυτά τα οχήµατα δεν είναι κατασκευασµένα έτσι ώστε να είναι δυνατός ο εξοπλισµός 
τους µε ψηφιακό ταχογράφο. 

Τροπολογία 13. Με την τροπολογία αυτή επιδιώκεται να συµπεριληφθούν στο κείµενο του 
κανονισµού τα όρια του µέγιστου εβδοµαδιαίου χρόνου εργασίας της οδηγίας 2002/15/ΕΚ 
που ρυθµίζει το χρόνο εργασίας στον κλάδο. Στην κοινή θέση δεν περιλαµβάνεται η 
τροπολογία υπό αυτή τη µορφή, διατηρείται όµως η ουσία της στο άρθρο 6 παράγραφος 2, 
όπου ορίζεται ότι δεν επιτρέπεται υπέρβαση του µέγιστου χρόνου εργασίας. 

Τροπολογία 19. Σκοπός της τροπολογίας αυτής είναι γενική εξαίρεση για οχήµατα που 
χρησιµοποιούνται για ανθρωπιστική βοήθεια. 

Τροπολογία 22. Με την τροπολογία αυτή εξαιρούνται οχήµατα που δεν υπερβαίνουν τους 3,5 
τόνους και χρησιµοποιούνται για µη επαγγελµατικούς σκοπούς. Ωστόσο όλα τα οχήµατα που 
δεν υπερβαίνουν τους 3,5 τόνους έχουν ήδη εξαιρεθεί από το πεδίο εφαρµογής. 
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Τροπολογία 35. Η τροπολογία αυτή επαναφέρει όσα προβλέπονται στο άρθρο 5 του 
κανονισµού (ΕΟΚ) 3820/85 σχετικά µε την ελάχιστη ηλικία των οδηγών µεγάλων οχηµάτων 
µεταφοράς εµπορευµάτων ή επιβατών. Ωστόσο, οι διατάξεις αυτές έχουν ήδη συµπεριληφθεί 
στο άρθρο 5 της οδηγίας 2003/59/ΕΚ5. 

Τροπολογία 39. Με την τροπολογία αυτή περιορίζεται η υποχρέωση του οδηγού να 
καταγράφει τη διάρκεια οδήγησης σε οχήµατα που δεν εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του 
κανονισµού στα οχήµατα αστικών συγκοινωνιών. Η κοινή θέση περιλαµβάνει την οδήγηση 
σε όλα τα επαγγελµατικά οχήµατα που δεν εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής, αλλά ορίζει ότι 
αυτό το είδος οδήγησης πρέπει να καταγράφεται ως «άλλη εργασία». 

Τροπολογία 83. Με την τροπολογία αυτή προτείνεται διάλειµµα 30 λεπτών της ώρας ανά 
τεσσερισήµισι ώρες, το οποίο επιτρέπεται να χωριστεί σε δύο διαλείµµατα 15 λεπτών. Στην 
κοινή θέση διατηρείται το διάλειµµα των 45 λεπτών, αλλά επιτρέπεται το διάλειµµα αυτό να 
κατανέµεται σε διαστήµατα τουλάχιστον 15 λεπτών. 

Τροπολογίες 55-57, 59. Σκοπός των τροπολογιών αυτών είναι να επανενταχθούν στις εθνικές 
αποκλίσεις ορισµένες κατηγορίες οχηµάτων που είχαν απαλειφθεί από την πρόταση της 
Επιτροπής. Στην κοινή θέση δεν συµπεριλήφθηκαν οι κατηγορίες αυτές. 

Τροπολογίες 67 και 69. Με τις τροπολογίες αυτές θεσπίζονται νοµικές διατάξεις που 
αντιβαίνουν τους κανόνες της επιτροπολογίας. 

Τροπολογία 68. Με την τροπολογία αυτή ζητείται από την Επιτροπή να υποβάλει πρόταση 
για την ενιαία ερµηνεία των διατάξεων. Η κοινή προσέγγιση για αυτές τις διατάξεις θα 
επιτευχθεί από τη νέα επιτροπή. 

5- ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ 

Η Επιτροπή θεωρεί ότι η κοινή θέση που εγκρίθηκε οµοφώνως στις 9.12.2004 δεν 
παρεκκλίνει από τους στόχους και την προσέγγιση της πρότασής της και, κατά συνέπεια 
µπορεί να την υποστηρίξει. 

                                                 
5 ΕΕ L 226 της 10.9.2003, σ. 4. 


