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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 1196/2009, του Ulrich Stietz, γερμανικής ιθαγένειας, σχετικά με την 
υποχρεωτική εγκατάσταση ψηφιακού ταχογράφου σε φορτηγά οχήματα 
συνολικού βάρους μικρότερου των 7 τόνων

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων δηλώνει ότι η τοποθέτηση ταχογράφου είναι υποχρεωτική για τα φορτηγά 
οχήματα με συνολικό βάρος μικρότερο των 7 τόνων (κανονισμός 3821/85). Ο αναφέρων 
διαθέτει αλευροποιία και μεταφέρει αλεύρι σε πελάτες σε απόσταση ακτίνας 30 χιλιομέτρων 
από την επιχείρησή του. Στην περίπτωσή του, επομένως, δεν υπάρχουν μεγάλες χρονικά 
διαδρομές. Ο αναφέρων διαθέτει δύο οχήματα βάρους μικρότερου των 7 τόνων, τα οποία 
χρησιμοποιούνται τόσο από τον ίδιο όσο και από ένα συνάδελφό του. Βάσει των κανονισμών, 
τόσο ο αναφέρων όσο και ο συνάδελφός του είναι υποχρεωμένοι να έχουν μαζί τους στο 
όχημα το οποίο οδήγησαν οποιαδήποτε στιγμή την κάρτα του οχήματος, τις κάρτες των 
ταχογράφων για τις προηγούμενες 28 ημέρες καθώς και ειδικές διατυπώσεις για τις ημέρες 
που δεν το οδήγησαν. Ο αναφέρων καλεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να διερευνήσει κατά 
πόσο θα έπρεπε να διευρυνθούν οι ειδικές διατάξεις, όπως στην περίπτωση της μεταφοράς 
γάλακτος, κανονισμός 3820/85, άρθρο 4, παρ. 13.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή την 1η Δεκεμβρίου 2009. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 19 Φεβρουαρίου 2010.

Η αναφορά

Ο κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 3821/85 του Συμβουλίου σχετικά με τη συσκευή ελέγχου στον 
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τομέα των οδικών μεταφορών απαιτεί την τοποθέτηση συσκευής ελέγχου σε οχήματα που 
εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 561/2006 για την εναρμόνιση 
ορισμένων κοινωνικών διατάξεων στον τομέα των οδικών μεταφορών. Οχήματα που 
ταξινομήθηκαν για πρώτη φορά μετά την 1η Μαΐου 2006 πρέπει να είναι εξοπλισμένα με 
ψηφιακό ταχογράφο.

Ο αναφέρων ζητεί εξαίρεση από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 561/2006 για τα βαρέα φορτηγά 
οχήματα βάρους μικρότερου των 7 τόνων που χρησιμοποιεί στην επιχείρησή του, μια 
αλευροποιία, για τη μεταφορά αλεύρου σε πελάτες σε απόσταση ακτίνας 30 χλμ.

Οι παρατηρήσεις της Επιτροπής σχετικά με την αναφορά

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 561/2006 ρυθμίζει τον μέγιστο χρόνο οδήγησης και τις ελάχιστες 
περιόδους ανάπαυσης για τους οδηγούς που απασχολούνται σε επαγγελματικές μεταφορές. Ο 
κανονισμός προβλέπει σειρά εξαιρέσεων για οχήματα που χρησιμοποιούνται σε 
συγκεκριμένες οδικές μεταφορές· επιπλέον, τα κράτη μέλη δύνανται να χορηγήσουν 
ορισμένες εξαιρέσεις όπως ορίζεται στον κανονισμό. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο συζήτησαν εκτενώς και εξέτασαν προσεκτικά τον κατάλογο των πιθανών 
εξαιρέσεων προτού εγκρίνουν τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 561/2006. Καθώς ο τύπος 
μεταφορών που εκτελούνται από τον αναφέροντα δεν εξαιρείται, τυχόν αλλαγή του 
καταλόγου εξαιρέσεων θα έθετε υπό αμφισβήτηση τον συμβιβασμό που επετεύχθη έπειτα 
από μακροχρόνιες διαπραγματεύσεις και θα απαιτούσε τροποποίηση του κανονισμού, η οποία 
θα έπρεπε να εγκριθεί από το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο. 

Οι υπηρεσίες της Επιτροπής εξετάζουν επί του παρόντος την πιθανότητα αναθεώρησης του 
κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3821/85 του Συμβουλίου σχετικά με τη συσκευή ελέγχου. Στην 
αξιολόγηση επιπτώσεων για την εν λόγω αναθεώρηση, η Επιτροπή θα αναλύσει επίσης την 
ορθότητα του πεδίου εφαρμογής του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3821/85 του Συμβουλίου με 
βάση τους στόχους του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 561/2006 και την ικανότητα παρακολούθησης 
της εφαρμογής των διατάξεων αυτού.
  

Συμπέρασμα

Καθώς ο κατάλογος εξαιρέσεων αποτελεί μέρος του πρόσφατου συμβιβασμού που επετεύχθη 
μεταξύ του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, δεν κρίνεται σκόπιμη η εξέταση 
τροποποίησης με την πρόταση τροπολογιών επί του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 561/2006.

Στο πλαίσιο της αξιολόγησης επιπτώσεων για την αναθεώρηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 
3821/85 του Συμβουλίου σχετικά με τη συσκευή ελέγχου, η Επιτροπή θα αναλύσει την 
ορθότητα του πεδίου εφαρμογής του εν λόγω κανονισμού. Αν η Επιτροπή υποβάλει πρόταση, 
το Κοινοβούλιο θα έχει τη δυνατότητα να την εξετάσει το 2011.


