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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 0632/2010, του Harald Dittes, γερμανικής ιθαγένειας, σχετικά με 
περιορισμούς που επιβάλλουν οι κανονισμοί αριθ. 881/92/ΕΟΚ 
και 1072/2009/ΕΚ του Συμβουλίου για τους κοινούς κανόνες πρόσβασης στην 
αγορά διεθνών οδικών εμπορευματικών μεταφορών

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων διαμαρτύρεται για το γεγονός ότι οι οδηγοί φορτηγών, οι οποίοι είναι υπήκοοι 
τρίτων χωρών αλλά επί μακρόν διαμένοντες σε χώρα της ΕΕ, μπορούν να ασκήσουν 
επαγγελματική δραστηριότητα μόνο εφόσον διαθέτουν βεβαίωση οδηγού η οποία έχει 
εκδοθεί από μεταφορέα της ΕΕ που διαθέτει κοινοτική άδεια και εφόσον απασχολούνται από 
τον εν λόγω μεταφορέα. Κατά συνέπεια, οι υπήκοοι τρίτων χωρών αποκλείονται από την 
εύρεση εργασίας μέσω γραφείων εύρεσης προσωρινής απασχόλησης που ειδικεύονται στον 
συγκεκριμένο τομέα.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 8 Οκτωβρίου 2010. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 13 Ιανουαρίου 2011.

Η αναφορά

Ο αναφέρων διαμαρτύρεται για το γεγονός ότι οι οδηγοί φορτηγών, οι οποίοι είναι υπήκοοι 
τρίτων χωρών αλλά επί μακρόν διαμένοντες σε χώρα της ΕΕ, μπορούν να ασκήσουν 
επαγγελματική δραστηριότητα μόνο εφόσον διαθέτουν βεβαίωση οδηγού η οποία έχει 
εκδοθεί από μεταφορική επιχείρηση της ΕΕ που διαθέτει κοινοτική άδεια και εφόσον 
απασχολούνται από την εν λόγω μεταφορική επιχείρηση. Ισχυρίζεται ότι, κατά συνέπεια, οι 



PE456.870v02-00 2/3 CM\866785EL.doc

EL

υπήκοοι τρίτων χωρών αποκλείονται από την εύρεση εργασίας μέσω γραφείων εύρεσης 
προσωρινής απασχόλησης που ειδικεύονται στον συγκεκριμένο τομέα.

Οι παρατηρήσεις της Επιτροπής σχετικά με την αναφορά

Η βεβαίωση οδηγού είναι ένα έγγραφο το οποίο πιστοποιεί ότι ο οδηγός που είναι υπήκοος 
τρίτης χώρας απασχολείται νομίμως στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σύμφωνα με το άρθρο 3, 
παράγραφος 1, του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 881/921, οι διεθνείς μεταφορές εκτελούνται υπό 
την προϋπόθεση ότι υπάρχει κοινοτική άδεια και, εφόσον ο οδηγός είναι υπήκοος τρίτης 
χώρας, σε συνδυασμό με βεβαίωση οδηγού. Κατ’ εφαρμογή της παραγράφου 3 του εν λόγω 
άρθρου, η κοινοτική άδεια χορηγείται από κράτος μέλος, σύμφωνα με το άρθρο 6, σε κάθε 
μεταφορική επιχείρηση η οποία:
- είναι κάτοχος κοινοτικής άδειας·
- στο κράτος μέλος αυτό απασχολεί νομίμως οδηγούς υπηκόους τρίτων χωρών ή 
χρησιμοποιεί νομίμως οδηγούς υπηκόους τρίτων χωρών που έχουν τεθεί στη διάθεσή του 
σύμφωνα με τους όρους απασχόλησης και επαγγελματικής κατάρτισης των οδηγών που 
έχουν θεσπιστεί στο ίδιο κράτος μέλος:
- με νομοθετικές, κανονιστικές ή διοικητικές διατάξεις και, ενδεχομένως,
- με συλλογικές συμβάσεις, σύμφωνα με τους κανόνες που εφαρμόζονται στο συγκεκριμένο 
κράτος μέλος.

Όσον αφορά την έκδοση της βεβαίωσης οδηγού, το άρθρο 6 του προαναφερθέντος 
κανονισμού ορίζει ότι η βεβαίωση οδηγού εκδίδεται από τις αρμόδιες αρχές του κράτους 
μέλους εγκατάστασης της μεταφορικής επιχείρησης κατόπιν αίτησης του κατόχου κοινοτικής 
άδειας για κάθε οδηγό υπήκοο τρίτης χώρας που απασχολεί νομίμως ή που έχει τεθεί νομίμως 
στη διάθεσή του σύμφωνα με τις νομοθετικές, κανονιστικές ή διοικητικές διατάξεις και, 
ενδεχομένως, τις συλλογικές συμβάσεις, σύμφωνα με τους κανόνες που εφαρμόζονται σε 
κάθε κράτος μέλος, σχετικά με τους όρους απασχόλησης και επαγγελματικής κατάρτισης των 
οδηγών που εφαρμόζονται στο συγκεκριμένο κράτος μέλος.

Συμπέρασμα

Από τις διατάξεις του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 881/92 προκύπτει ότι η βεβαίωση οδηγού 
εκδίδεται κατόπιν αίτησης της μεταφορικής επιχείρησης που απασχολεί οδηγό υπήκοο τρίτης 
χώρας ή χρησιμοποιεί οδηγό υπήκοο τρίτης χώρας ο οποίος έχει τεθεί στη διάθεσή του, και 
όχι κατόπιν αίτησης γραφείου εύρεσης προσωρινής απασχόλησης, όπως ισχυρίζεται ο 
αναφέρων. Η διατύπωση «έχει τεθεί στη διάθεσή του» στο άρθρο 6 του κανονισμού 
προβλέπει ειδικά την περίπτωση γραφείων εύρεσης προσωρινής απασχόλησης τα οποία 
απασχολούν τους οδηγούς και τους θέτουν, εν συνεχεία, στη διάθεση μεταφορικών 
επιχειρήσεων. Δεδομένου ότι δεν έχουν γίνει τυχόν καταγγελίες μέχρι στιγμής, η Επιτροπή 
                                               
1 Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 881/92 του Συμβουλίου της 26ης Μαρτίου 1992 σχετικά με την πρόσβαση 
στην αγορά των οδικών εμπορευματικών μεταφορών μέσα στην Κοινότητα, οι οποίες έχουν ως σημείο 
αναχώρησης ή προορισμού το έδαφος κράτους μέλους ή διέρχονται από το έδαφος ενός ή περισσότερων κρατών 
μελών (ΕΕ L 95 της 9.4.1992, σ. 1). Από τις 4.12.2011, ο εν λόγω κανονισμός θα αντικατασταθεί από τον 
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1072/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Οκτωβρίου 2009 
για τους κοινούς κανόνες πρόσβασης στην αγορά διεθνών οδικών εμπορευματικών μεταφορών (ΕΕ L 300 της 
14.11.2009, σ. 72), ο οποίος περιέχει τις ίδιες διατάξεις περί της βεβαίωσης οδηγού με τον κανονισμό 881/92.
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δεν γνωρίζει τυχόν προβλήματα έκδοσης βεβαιώσεων οδηγού σε μεταφορικές επιχειρήσεις οι 
οποίες απασχολούν νομίμως οδηγούς υπηκόους τρίτων χωρών μέσω γραφείων εύρεσης 
προσωρινής απασχόλησης, όπως προβλέπεται στη νομοθεσία.

4. Συμπληρωματική απάντηση της Επιτροπής (ΑΝΑΘ.), που ελήφθη στις 6 Μαΐου 
2011.

Στην απάντησή του στην ανακοίνωση της Επιτροπής, ο αναφέρων εξακολουθεί να 
παραπονείται για τη νομοθεσία, που θα επιθυμούσε να αλλάξει εις τρόπον ώστε να είναι 
δυνατή η έκδοση των βεβαιώσεων οδηγού όχι μόνο από τις μεταφορικές επιχειρήσεις αλλά 
και  από τα γραφεία εύρεσης προσωρινής απασχόλησης.

Ο αναφέρων δεν προσκομίζει κάποια νέα πληροφορία. Είναι σαφές ότι κατανοεί τις σχετικές 
διατάξεις της νομοθεσίας με τις οποίες όμως δεν συμφωνεί και θα επιθυμούσε να αλλάξουν 
εις τρόπον ώστε τα γραφεία εύρεσης προσωρινής απασχόλησης να έχουν μεγαλύτερη 
ευχέρεια να μισθώνουν οδηγούς υπηκόους τρίτων χωρών και να επισπευσθεί η διαδικασία με 
την οποία οι μεταφορικές επιχειρήσεις θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν τους οδηγούς 
αυτούς.

Η εν λόγω νομοθεσία είχε εγκριθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο 
Υπουργών που θεώρησε ότι η βεβαίωση οδηγού θα έπρεπε να θεσπισθεί, μεταξύ άλλων και 
προκειμένου να μπορούν τα κράτη μέλη να ελέγχουν εάν πράγματι οδηγοί από τρίτες χώρες 
απασχολούνται νομίμως ή ή έχουν τεθεί στη διάθεση της μεταφορικής επιχείρησης για μια 
δεδομένη μεταφορική δραστηριότητα. Σκοπός της βεβαίωσης οδηγού είναι να συμβάλλει 
ώστε να εξασφαλίζονται δίκαιες συνθήκες εργασίας για τους οδηγούς από τα κράτη μέλη και 
στο πλαίσιο της ρύθμισης οι νομοθέτες αποφάσισαν οι βεβαιώσεις οδηγού να εκδίδονται 
απευθείας από τις μεταφορικές επιχειρήσεις.

Ως εκ τούτου, η Επιτροπή δεν σχεδιάζει να τροποποιήσει τη σχετική νομοθεσία::
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