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Θέμα: Αναφορά 1505/2009, του Ulf Berger, γερμανικής ιθαγένειας, σχετικά με την 
κανονιστική διάταξη που αφορά τον χρόνο οδήγησης και ανάπαυσης των 
επαγγελματιών οδηγών

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων εκφράζει τη δυσαρέσκειά του σχετικά με τους κανόνες που αφορούν τον χρόνο 
οδήγησης και ανάπαυσης των επαγγελματιών οδηγών. Εκτιμά ότι οι νέοι ευρωπαϊκοί κανόνες 
που αφορούν το επάγγελμά του είναι παράλογοι και μη εφαρμόσιμοι. Όπως ισχυρίζεται, έχει 
απώλεια εισοδημάτων, λιγότερο ελεύθερο χρόνο και ελέγχεται 24 ώρες την ημέρα. Ο 
αναφέρων δηλώνει ότι οι κανόνες τού δυσκολεύουν σε πολύ μεγάλο βαθμό τη ζωή και δεν 
έχουν καμία σχέση με τις πραγματικές συνθήκες εργασίας των επαγγελματιών οδηγών. Για 
παράδειγμα, δεν του επιτρέπεται να εργάζεται συνεχώς επί τρεις εβδομάδες και στη συνέχεια 
να αναπαύεται επί μία εβδομάδα, όπως είχε συνηθίσει. Ο αναφέρων θεωρεί ότι οι κανόνες 
είναι μη εφαρμόσιμοι και περιορίζουν την ελευθερία τού να αποφασίζει ο ίδιος πότε, πώς και 
πού θα περνά τον ελεύθερο χρόνο του. Ο αναφέρων υποστηρίζει ότι οι κανόνες είναι 
υπερβολικά αυστηροί και μπορεί να οδηγήσουν ακόμα και σε μείωση της ασφάλειας, διότι οι 
οδηγοί δεν είναι πλέον σε θέση να κρίνουν οι ίδιοι πότε πρέπει να κάνουν διάλειμμα και 
συνεχίζουν να οδηγούν ακόμα και όταν είναι κουρασμένοι.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 29 Ιανουαρίου 2010. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 22 Απριλίου 2010.

Οι κοινοί ευρωπαϊκοί κανόνες σχετικά με τον χρόνο οδήγησης, τα διαλείμματα και τις 
περιόδους ανάπαυσης των επαγγελματιών οδηγών ισχύουν για πάνω από 40 χρόνια, ενώ η 
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πρώτη σχετική νομοθεσία εγκρίθηκε το 19691. Στις 15 Μαρτίου 2006, έπειτα από 
διαπραγματεύσεις διάρκειας πέντε ετών, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο 
ενέκριναν με τη διαδικασία συναπόφασης νέα ευρωπαϊκή νομοθεσία (κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 
561/20062), για τη βελτίωση της οργάνωσης του χρόνου οδήγησης και των περιόδων 
ανάπαυσης των επαγγελματιών οδηγών και την ενίσχυση των ελέγχων. Η νέα αυτή 
νομοθεσία εκσυγχρόνισε τους υφιστάμενους κανόνες, παρέχοντας μεγαλύτερη σαφήνεια, 
βελτίωση των συνθηκών εργασίας και αυστηρότερη και εναρμονισμένη επιβολή των 
ισχυόντων κανόνων. Σύμφωνα με τους εν λόγω κανόνες, όλοι οι οδηγοί βαρέων οχημάτων 
και οχημάτων μεταφοράς επιβατών έχουν τουλάχιστον δύο ημέρες ανάπαυσης κάθε δύο 
εβδομάδες και μεγαλύτερη ημερήσια περίοδο ανάπαυσης (9 ώρες τουλάχιστον αντί για 8 
ώρες). Όλοι οι οδηγοί πρέπει να καταγράφουν μη αυτόματα σε ταχογράφο το σύνολο της 
εργασίας τους (φόρτωση, εκφόρτωση, καθαρισμός, συντήρηση οχήματος κτλ.) ως «λοιπές 
εργασίες», εκτός από την οδήγηση, που καταγράφεται αυτόματα ως «χρόνος οδήγησης». 
Άλλες βελτιώσεις των κανόνων αφορούν την εισαγωγή της λεγόμενης αρχής της 
«συνυπευθυνότητας», που σημαίνει ότι όλα τα εμπλεκόμενα μέρη μιας αλυσίδας μεταφοράς 
(οδηγοί, επιχειρήσεις μεταφορών, αποστολείς, μεταφορείς φορτίων κτλ.) θεωρούνται 
υπεύθυνοι για παραβίαση του κανονισμού. Η δυσαρέσκεια του αναφέροντος όσον αφορά 
τους κοινωνικούς κανόνες της ΕΕ στον τομέα των οδικών μεταφορών και τον τρόπο επιβολής 
αυτών προκύπτει ενδεχομένως από παρερμηνεία των κειμένων.

Οι κοινωνικές διατάξεις στον τομέα των οδικών μεταφορών θεσπίζουν μόνο ελάχιστες 
απαιτήσεις όσον αφορά τον χρόνο οδήγησης, τα διαλείμματα και τις περιόδους ανάπαυσης 
που εφαρμόζονται από τους επαγγελματίες οδηγούς. Τίποτα δεν εμποδίζει τους οδηγούς και 
τις επιχειρήσεις μεταφορών να οργανώνουν την εργασία των οδηγών κατά τρόπο ώστε να 
έχουν περισσότερες/μεγαλύτερες περιόδους ανάπαυσης και διαλείμματα από τις ελάχιστες 
απαιτήσεις των κανόνων της ΕΕ. Οι εν λόγω κανόνες, σε συνδυασμό με το καθεστώς 
επιβολής τους, έχουν ήδη συμβάλει αποδεδειγμένα στη βελτίωση της οδικής ασφάλειας και 
των συνθηκών εργασίας των οδηγών, καθώς και στη διασφάλιση του θεμιτού ανταγωνισμού 
σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Επιτροπή παρακολουθεί τακτικά την αρμονική 
εφαρμογή και αποτελεσματικότητα των εν λόγω κανόνων μέσω διετών εκθέσεων, τακτικών 
επαφών με εμπειρογνώμονες των κρατών μελών, αντιπροσώπους του κλάδου και 
κοινωνικούς εταίρους. Η Επιτροπή δεν θεωρεί ότι συντρέχει λόγος τροποποίησης των 
πρόσφατα ενημερωμένων κανόνων που τέθηκαν σε ισχύ τον Απρίλιο του 2007.
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