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Θέμα: Αναφορά 0048/2013, του Norbert Claus, γερμανικής ιθαγένειας, σχετικά με 
την εκπαίδευση οδηγών

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων διαθέτει μεταφορική εταιρεία και παραδίδει επίσης μαθήματα εκπαίδευσης 
οδηγών· Προβλέπει έλλειψη σωστά εκπαιδευμένων οδηγών στις εμπορικές μεταφορές στο 
μέλλον. Ενόψει αυτού, έχει υποβάλει στις αρμόδιες γερμανικές αρχές μια σειρά από ιδέες, 
μεταξύ άλλων για την επανεκπαίδευση και την περαιτέρω εκπαίδευση μέσω διαδικτύου, 
χωρίς όμως καμία επιτυχία.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 11 Σεπτεμβρίου 2013. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 19 Δεκεμβρίου 2013

Η οδηγία 2003/59/ΕΚ δεν προβλέπει τη χρήση των εργαλείων του Διαδικτύου στο πλαίσιο 
των μαθημάτων για την εκπαίδευση των οδηγών. Εναπόκειται συνεπώς στη διακριτική 
ευχέρεια των κρατών μελών να προβαίνουν, εφόσον το επιθυμούν, σε ανάλογες ρυθμίσεις. 

Η διάρκεια της εκπαίδευσης σε ώρες μαθημάτων προβλέπεται στην παρούσα οδηγία και δεν 
είναι δυνατόν να μειώνεται ο αριθμός των ωρών εκπαίδευσης. Η εκπαίδευση που 
προβλέπεται στην οδηγία 2003/59/ΕΚ θέτει πολύ συγκεκριμένους στόχους οι οποίοι μπορούν 
να επιτευχθούν μέσω ενός προγράμματος κατάρτισης που έχει επινοηθεί ειδικά για τον σκοπό 
αυτό. Εφόσον πληρούνται οι στόχοι αυτοί, η οδηγία δεν προβλέπει τη θέσπιση άλλων 
παραμέτρων, π.χ., σχετικά με τη μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων.  
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Η οδηγία δεν εξετάζει το ενδεχόμενο προγραμμάτων υποστήριξης ή χορήγησης υποτροφιών.  
Συνεπώς, τα κράτη μέλη είναι ελεύθερα να εισάγουν τέτοια προγράμματα κα να ρυθμίζουν τη 
λειτουργία τους εφόσον θεωρούν ότι αυτό ενδείκνυται στις περιστάσεις.

Συμπέρασμα

Σύμφωνα με το εν ισχύι νομικό πλαίσιο, τα θέματα που θίγει ο αναφέρων εμπίπτουν 
αποκλειστικά στη σφαίρα αρμοδιοτήτων των επιμέρους κρατών μελών. Ωστόσο, η Επιτροπή 
εξετάζει τη δυνατότητα αναθεώρησης της οδηγίας και, στο πλαίσιο αυτό, θα εξετασθούν και 
οι προτάσεις του αναφέροντος. 


