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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά αριθ. 0711/2012 του Mariysz Miasko, πολωνικής ιθαγένειας, εξ 
ονόματος του δικηγορικού γραφείου "Kancelaria Prawne Viggen", σχετικά 
με την ερμηνεία ορισμένων διατάξεων του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1071/2009 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη θέσπιση 
κοινών κανόνων όσον αφορά τους όρους που πρέπει να πληρούνται για την 
άσκηση του επαγγέλματος του οδικού μεταφορέα και για την κατάργηση της 
οδηγίας 96/26/ΕΚ του Συμβουλίου

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων εκφράζει εξ ονόματος του προαναφερθέντος δικηγορικού γραφείου, το οποίο 
ειδικεύεται στην παροχή νομικών συμβουλών σε εταιρείες μεταφορών, την αμφιβολία του ως 
προς την ερμηνεία ορισμένων διατάξεων του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1071/2009 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη θέσπιση κοινών κανόνων όσον 
αφορά τους όρους που πρέπει να πληρούνται για την άσκηση του επαγγέλματος του οδικού 
μεταφορέα και για την κατάργηση της οδηγίας 96/26/ΕΚ του Συμβουλίου. Επισημαίνει ότι 
είναι δύσκολο να γίνει αντιληπτό σε ποια από τις δύο νομοθετικές πράξεις αναφέρεται το 
κείμενο του κανονισμού, και ως εκ τούτου ζητεί να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα για να 
διορθωθεί αυτή η ασάφεια.  

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 2 Οκτωβρίου 2012. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 18 Δεκεμβρίου 2012
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Το Παράρτημα IV του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1071/20091 περιλαμβάνει κατάλογο των 
πλέον σοβαρών παραβάσεων των κανόνων της ΕΕ που ενδέχεται να οδηγήσουν στην 
απώλεια εχεγγύων αξιοπιστίας του διαχειριστή μεταφορών,  σύμφωνα με το άρθρο 6 
παράγραφος 2 στοιχείο α) του Κανονισμού αυτού.
Ο αναφέρων ισχυρίζεται ότι το κείμενο του παραρτήματος IV, και ειδικότερα του σημείου 1, 
στοιχεία (α) και (β) είναι διφορούμενο και ασυνεπές προς τις συναφείς διατάξεις του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 561/20062, γεγονός το οποίο εμποδίζει την ορθή εφαρμογή του 
δικαίου της ΕΕ. 

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1071/2009 σχετικά με τους όρους που πρέπει να πληρούνται για την 
άσκηση του επαγγέλματος του οδικού μεταφορέα, καθορίζει στο άρθρο 6 του τους όρους που 
πρέπει να πληροί μια επιχείρηση και ένας διαχειριστής μεταφορών για να πληροί την 
απαίτηση των εχεγγύων αξιοπιστίας. Οι πλέον σοβαρές παραβάσεις, που απαριθμούνται στο 
Παράρτημα IV του Κανονισμού, σχετίζονται με διάφορες νομοθετικές πράξεις της ΕΕ 
σχετικά με τις οδικές μεταφορές. Δεν διευκρινίζεται ρητά στο Παράρτημα, ούτε στο ίδιο το 
κείμενο του Κανονισμού, ποιες είναι οι πράξεις αυτές. 
Εντούτοις, από τη διατύπωση του σημείου 1, στοιχεία (α) και (β) του Παραρτήματος IV 
προκύπτει ότι οι παραβάσεις σχετίζονται με τις συναφείς διατάξεις του Κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 561/2006 σχετικά με τη διάρκεια οδήγησης, τα διαλείμματα και τις περιόδους 
ανάπαυσης  

Πράγματι, ακόμα και εάν η διατύπωση που χρησιμοποιείται στο σημείο 1, στοιχεία (α) και 
(β) του Παραρτήματος IV δεν αντιστοιχεί κατά λέξη στους ακριβείς όρους του άρθρου 6, 
παρ. (1) έως (3) του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 561/2006, οι όροι που χρησιμοποιούνται πρέπει 
να κατανοούνται στο πλαίσιο των παραγράφων του προαναφερθέντος άρθρου. Ως εκ τούτου, 
εξυπακούεται ότι η έκφραση που χρησιμοποιείται στο σημείο 1, στοιχείο (α) του 
Παραρτήματος IV, δηλαδή: ‘μέγιστα χρονικά όρια «εξαήμερου»’ σημαίνει εβδομαδιαίο 
μέγιστο χρονικό όριο 56 ωρών, και η έκφραση ‘μέγιστα χρονικά όρια «δεκαπενθήμερου 
χρόνου οδήγησης»’ αφορά το μέγιστο όριο 90 ωρών συνολικού χρόνου οδήγησης ο οποίος 
συσσωρεύεται κατά τη διάρκεια δύο διαδοχικών εβδομάδων. Κατά συνέπεια, η υπέρβαση 
οιωνδήποτε αυτών των δύο μεγίστων ορίων χρόνου οδήγησης κατά 25 % ή περισσότερο 
πρέπει να υπολογίζεται με βάση τα όρια των 56 και 90 ωρών. 

Κατ’ αναλογία, ο μέγιστος ημερήσιος χρόνος οδήγησης του σημείου 1, στοιχείο (β) του 
Παραρτήματος IV, παραπέμπει στο όριο των 9 ωρών (ή 10 ωρών όχι συχνότερα από δύο 
φορές εβδομαδιαίως) του ημερησίου χρόνου οδήγησης, και όχι στο μέρος του ημερησίου 
χρόνου οδήγησης έως το υποχρεωτικό διάλλειμα που ο οδηγός οφείλει να τηρεί μετά από 
ανώτερη διάρκεια οδήγησης 4,5 ωρών. Αυτό προκύπτει από τον προσδιορισμό της ημερήσιας 
διάρκειας οδήγησης στο στοιχείου (ια) του άρθρου 4 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 561/2006 
σύμφωνα με το οποίο ‘η ημερήσια διάρκεια οδήγησης’ είναι το σύνολο της διάρκειας οδήγησης 

                                               
1 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1071/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Οκτωβρίου 
2009 σχετικά με τη θέσπιση κοινών κανόνων όσον αφορά τους όρους που πρέπει να πληρούνται για την άσκηση 
του επαγγέλματος του οδικού μεταφορέα και για την κατάργηση της οδηγίας 96/26/ΕΚ του Συμβουλίου (ΕΕ L 
300, 14.11.2009, σ. 51).
2 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 561/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Μαρτίου 
2006, για την εναρμόνιση ορισμένων κοινωνικών διατάξεων στον τομέα των οδικών μεταφορών και για την 
τροποποίηση των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 3821/85 και (ΕΚ) αριθ. 2135/98 του Συμβουλίου καθώς και για την 
κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3820/85 του Συμβουλίου (ΕΕ αριθ. L 102 της 11.4.2006, σ. 1).
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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·

Το μόνο νέο στοιχείο στο σημείο 1, στοιχείο (β) του Παραρτήματος IV, το οποίο δεν 
προβλέπεται στον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 561/2006, είναι η αδιάλειπτη περίοδος ανάπαυσης 
ελάχιστης διάρκειας 4,5 ωρών, η οποία εάν δεν γίνεται σεβαστή και, σε συνδυασμό με την 
υπέρβαση του μέγιστου ημερήσιου χρόνου οδήγησης κατά 50%, εμπίπτει στην κατηγορία 
των πλέον σοβαρών παραβάσεων. Εάν ένας οδηγός λάβει αδιάλειπτη περίοδο ανάπαυσης 
ελάχιστης διάρκειας 4,5 ωρών, η υπέρβαση του ημερησίου χρόνου οδήγησης κατά 50% ή 
περισσότερο παύει να θεωρείται μια από τις πλέον σοβαρές παραβάσεις.    

Συμπέρασμα:

Το Παράρτημα IV του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1071/2009 περιλαμβάνει κατάλογο των πλέον 
σοβαρών παραβάσεων που ενδέχεται να οδηγήσουν στην απώλεια εχεγγύων αξιοπιστίας. Οι 
παραβάσεις αυτές προσδιορίζονται παραπέμποντας στις διατάξεις, οι οποίες καθορίζονται σε 
διάφορα κείμενα της νομοθεσίας της ΕΕ στον τομέα των μεταφορών, και πρέπει να 
ερμηνεύονται στο πλαίσιο των κανόνων αυτών. Τούτο ισχύει ειδικότερα στην περίπτωση των 
παραβάσεων της νομοθεσίας που διέπει τον χρόνο οδήγησης, τα διαλείμματα και τον χρόνο 
ανάπαυσης, οι οποίες αναφέρονται στο σημείο 1 του Παραρτήματος αυτού και παραπέμπουν 
σαφώς στους συναφείς προσδιορισμούς του Κανονισμού (ΕΚ) 561/2006.  


