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ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Βρυξέλλες, 23 Σεπτεμβρίου 2011 (26.09)
(OR. en)

14486/11

TRANS 243
CODEC 1489

ΕΚΘΕΣΗ
της : Γενικής Γραμματείας
προς : την ΕΜΑ/το Συμβούλιο
αριθ. πρότ. Επιτρ. : 13195/11 TRANS 222 CODEC 1274
Θέμα : Προετοιμασία της συνόδου του Συμβουλίου (Μεταφορές, Τηλεπικοινωνίες 

και Ενέργεια) της 6ης Οκτωβρίου 2011
Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για 
την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3821/85 για τη συσκευή 
ελέγχου στον τομέα των οδικών μεταφορών και για την τροποποίηση του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 561/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου
– Συζήτηση προσανατολισμού

I. Εισαγωγή

1. Στις 19 Ιουλίου 2011, η Επιτροπή υπέβαλε την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 

3821/85 για τη συσκευή ελέγχου στον τομέα των οδικών μεταφορών και για την τροποποίηση 

του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 561/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. 
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2. Με την πρόταση αυτή τροποποιείται ο κανονισμός (EΟΚ) αριθ. 3821/85 του Συμβουλίου για 

να βελτιωθεί το σύστημα του ταχογράφου. Οι κύριοι στόχοι της είναι η καλύτερη εφαρμογή 

των κοινωνικών κανόνων και η μείωση του διοικητικού φόρτου που προκύπτει από τη χρήση 

του ταχογράφου. Τέλος, με την εν λόγω πρόταση η Επιτροπή σκοπεύει να εξασφαλίσει 

καλύτερη συμμόρφωση των επαγγελματιών οδηγών των οδικών μεταφορών προς τους 

κανόνες που διέπουν το χρόνο οδήγησης και τις περιόδους ανάπαυσης και να συμβάλει στη 

βελτίωση της οδικής ασφάλειας, των συνθηκών εργασίας των οδηγών και του θεμιτού 

ανταγωνισμού μεταξύ επιχειρήσεων οδικών μεταφορών.  

3. Η ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Ψηφιακός ταχογράφος : Οδικός χάρτης για 

μελλοντικές δραστηριότητες» συνοδεύει την προαναφερόμενη πρόταση και υποβλήθηκε εκ 

παραλλήλου στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο. Η ανακοίνωση αυτή περιγράφει 

ποιες άλλες δράσεις χρειάζονται για να καταστούν πλήρως αποτελεσματικά ή να 

συμπληρωθούν τα μέτρα της πρότασης.  

4. Η Ομάδα «Χερσαίες μεταφορές» εξέτασε την πρόταση για τη συσκευή ελέγχου σε δύο 

συνεδριάσεις : στις 9 και τις 16 Σεπτεμβρίου 2011.

ΙΙ. Συζήτηση της εκτίμησης των επιπτώσεων από την Επιτροπή

Η Επιτροπή υπέβαλε εκτίμηση των επιπτώσεων (13195/11 ADD 2) σχετικά με την 

προαναφερόμενη πρόταση. Η Ομάδα «Χερσαίες μεταφορές» εξέτασε την ως άνω εκτίμηση 

των επιπτώσεων στις 9 Σεπτεμβρίου 2011.

Όσον αφορά τον εντοπισμό του προβλήματος, ορισμένες αντιπροσωπίες συμφωνούν με την 

Επιτροπή ότι επιβάλλεται να αντιμετωπισθούν τα τρωτά σημεία του ταχογράφου τα οποία 

επιτρέπουν τη διάπραξη απάτης και να βελτιστοποιηθεί η χρήση του συστήματος με 

περαιτέρω μείωση του διοικητικού φόρτου για τους διάφορους ενδιαφερομένους. 
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Όσον αφορά το φάσμα των επιλογών, ορισμένες αντιπροσωπίες επισήμαναν ότι ο κύριος 

στόχος της πρότασης θα πρέπει να είναι απλώς η βελτίωση του υπάρχοντος ταχογράφου και 

ότι οι επιλογές που προτιμά η Επιτροπή - ο συνδυασμός δέσμης τεχνικής φύσεως για τη 

δημιουργία νέου ταχογράφου με δέσμη μέτρων μη τεχνικού χαρακτήρα για τη βελτίωση του 

συστήματος - υπερβαίνουν τα όρια της εν λόγω προσέγγισης. 

Όσον αφορά την ανάλυση των επιπτώσεων από την Επιτροπή, ορισμένες αντιπροσωπίες 

φρονούν ότι κάποια από τα οφέλη της πρότασης έχουν υπερεκτιμηθεί. Ορισμένα κράτη μέλη 

θα επιθυμούσαν λεπτομερέστερη ανάλυση της σχέσης κόστους-οφελών, που να περιλαμβάνει 

ανάλυση ανά προτεινόμενο μέτρο. Επιπλέον κρίθηκε αναγκαία λεπτομερέστερη ανάλυση των 

επιπτώσεων της εφαρμογής των μέτρων στις επιχειρήσεις οδικών μεταφορών και τα κράτη 

μέλη. 

III. Ερωτήματα για τη συζήτηση προσανατολισμού

Κατά τη συζήτηση προσανατολισμού του Συμβουλίου στις 6 Οκτωβρίου 2011, οι υπουργοί 

θα κληθούν να εξετάσουν τα ακόλουθα ερωτήματα που προτείνει η Προεδρία :

1) Ποια είναι η γνώμη σας για τη λειτουργία του υπάρχοντος ταχογράφου και τι είδους 

προβλήματα σχετικά με τη συσκευή ελέγχου αντιμετωπίζει η χώρα σας; 

2) Συμφωνείτε ότι απαιτούνται νέες βελτιώσεις του ταχογράφου ώστε να επιτραπεί 

καλύτερη εφαρμογή των κοινωνικών κανόνων που συνδέονται με τις οδικές μεταφορές 

και ποιες από τις προτάσεις που περιλαμβάνονται στο νέο σχέδιο κανονισμού της 

Επιτροπής κρίνεται ότι είναι κατάλληλες εν προκειμένω;
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IV. Συμπέρασμα

Καλείται η Επιτροπή των Μόνιμων Αντιπροσώπων να εγκρίνει τα ερωτήματα του τμήματος 

ΙΙΙ, οι δε Υπουργοί καλούνται να επικεντρώσουν τις παρεμβάσεις τους στα ίδια αυτά 

ερωτήματα κατά τη σύνοδο του Συμβουλίου ΤΤΕ στις 6 Οκτωβρίου 2011. 

_________________


