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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

Η Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών καλεί την Επιτροπή 

Μεταφορών και Τουρισμού, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην 

πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις: 

1. σημειώνει με λύπη ότι, το 2016, 25 500 άτομα σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση έχασαν τη 

ζωή τους σε τροχαία ατυχήματα και άλλα 135 000 τραυματίστηκαν σοβαρά· 

2. αναγνωρίζει την πρόοδο που έχει επιτύχει η Ένωση όσον αφορά τη μείωση των οδικών 

ατυχημάτων και των συναφών δαπανών χάρη στη νομοθεσία της για την ασφάλεια των 

οχημάτων που θεσπίστηκε με την πάροδο των ετών· τονίζει ότι τα ποσοστά μείωσης των 

θανατηφόρων ατυχημάτων έχουν μείνει στάσιμα τα τελευταία χρόνια και θεωρεί ότι, θα 

πρέπει να καταβληθούν περαιτέρω προσπάθειες για να επιτευχθεί ο στόχος της ΕΕ για 

μείωση κατά το ήμισυ του αριθμού των νεκρών από τροχαία μεταξύ 2010 και 2020· 

3. αναγνωρίζει ότι, παρόλο που οι επιβάτες αυτοκινήτων επωφελούνται από τη βελτιωμένη 

ασφάλεια των οχημάτων, το ποσοστό των θανάτων απροστάτευτων χρηστών του οδικού 

δικτύου παρουσιάζει αύξηση· θεωρεί ότι θα πρέπει να δοθεί έμφαση στους ευάλωτους 

χρήστες του οδικού δικτύου, όπως οι πεζοί και οι ποδηλάτες)·στο πλαίσιο μελλοντικών 

δραστηριοτήτων· 

4. αναγνωρίζει ότι η βελτίωση της οδικής ασφάλειας στην ΕΕ είναι ουσιώδης αστικής 

σημασίας για τη μείωση των θανάτων και των σοβαρών τραυματισμών που σημειώνονται 

στους δρόμους της Ευρωπαϊκής Ένωσης· επικροτεί, ως εκ τούτου, τον κατάλογο των 

τεχνολογιών ασφάλειας, που δημοσιεύθηκε από την Επιτροπή με σκοπό να 

συμπεριληφθεί στην επόμενη αναθεώρηση των κανόνων· 

5. θεωρεί ότι τα οφέλη της βελτίωσης των προτύπων ασφάλειας και του εξοπλισμού 

μπορούν να γίνουν αισθητά μόνο εάν οι υφιστάμενες και μελλοντικές διατάξεις 

εφαρμοστούν και επιβληθούν πραγματικά· ζητεί, στο πλαίσιο αυτό, να αυξηθεί η 

ευρωπαϊκή εποπτεία των αρχών έγκρισης τύπου και των τεχνικών υπηρεσιών της 

Ένωσης· ζητεί, επιπλέον, μεγαλύτερη και περισσότερο ανεξάρτητη εποπτεία μετά τη 

διάθεση των οχημάτων στο οδικό δίκτυο σε ολόκληρη την Ένωση, προκειμένου να 

διασφαλιστεί ότι θα εξακολουθούν να συμμορφώνονται με τα κριτήρια ασφάλειας· 

6. θεωρεί ότι η βελτίωση της οδικής ασφάλειας απαιτεί μια συνεκτική και ολοκληρωμένη 

προσέγγιση και ζητεί την ενσωμάτωση των θεμάτων οδικής ασφάλειας σε όλους τους 

συναφείς τομείς πολιτικής, συμπεριλαμβανομένων των τομέων της περιβαλλοντικής 

ευαισθητοποίησης, της πολιτικής για τους καταναλωτές και της συνεργασίας σε 

αστυνομικές και δικαστικές υποθέσεις· 

7. τονίζει ότι μια συνεκτική πολιτική οδικής ασφάλειας πρέπει να περιλαμβάνει όλους τους 

παράγοντες, όπως την συμπεριφορά των οδηγών, την οδική υποδομή και τα 

χαρακτηριστικά ασφαλείας των οχημάτων· για τον σκοπό αυτό, είναι ουσιώδες να 

υπάρχει πρόσβαση σε συγκρίσιμα δεδομένα υψηλής ποιότητας που να μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν για τον σκοπό της πρόβλεψης της συμπεριφοράς και της ανάπτυξης 

τεχνικών λύσεων και ταυτόχρονα να υπάρχει σεβασμός του απορρήτου των προσωπικών 

δεδομένων των χρηστών· 
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8. θεωρεί ότι οι τεχνικές επιθεωρήσεις στα κράτη μέλη θα πρέπει να περιλαμβάνουν 

εξακρίβωση της πλήρους λειτουργικότητας των χαρακτηριστικών ασφαλείας των 

οχημάτων· αυτό πρέπει να ισχύει τόσο για τα χαρακτηριστικά ενεργητικής όσο και για τα 

χαρακτηριστικά παθητικής ασφάλειας· 

9. τονίζει ότι, όταν εντοπίζονται περιπτώσεις μη συμμόρφωσης, οι ευρωπαίοι καταναλωτές 

θα πρέπει να είναι σε θέση να βασίζονται σε ταχέα, κατάλληλα και συντονισμένα 

διορθωτικά μέτρα, συμπεριλαμβανομένης της ανάκλησης οχημάτων σε επίπεδο Ένωσης, 

εφόσον αυτό είναι αναγκαίο· θεωρεί ότι οι οικονομικοί φορείς θα πρέπει να φέρουν 

ευθύνη για κάθε ζημία που προκαλείται στους ιδιοκτήτες των πληττόμενων οχημάτων ως 

αποτέλεσμα της μη συμμόρφωσης ή ύστερα από ανάκληση· 

10. πιστεύει ότι η πλήρης ανάλυση κόστους - οφέλους με τη μορφή κατάλληλων εκ των 

προτέρων εκτιμήσεων των επιπτώσεων εκ μέρους της Επιτροπής, είναι ουσιαστικής 

σημασίας για όλες τις νέες απαιτήσεις ασφαλείας της Ένωσης, και ότι πρέπει να δίνεται 

ιδιαίτερη προσοχή στην προσεκτική εξισορρόπηση του κόστους που ενδέχεται να 

προκύψει για την βιομηχανία και στα ευρύτερα κοινωνικά οφέλη όσον αφορά τις ζωές 

που σώζονται και τους τραυματισμούς που αποτρέπονται· συνιστά, επιπλέον, η εφαρμογή 

των νέων ενωσιακών απαιτήσεων οδικής ασφάλειας να συντονιστεί με τις 

δραστηριότητες της Οικονομικής Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών για την Ευρώπη 

(ΟΕΕ/ΗΕ)· συνιστά να παραμείνει η Ευρώπη φιλόδοξη ως παγκόσμιος ηγέτης ούτως 

ώστε να επιτύχει υψηλότερα παγκόσμια πρότυπα ασφάλειας και λιγότερα θανατηφόρα 

τροχαία ατυχήματα· θεωρεί ότι ο στόχος αυτός μπορεί να ενθαρρύνει την καινοτομία και 

τις επενδύσεις στο εσωτερικό της ΕΕ, να τονώσει την ανταγωνιστικότητα των 

βιομηχανιών μας και να συμβάλει στη δημιουργία απασχόλησης· 

11. είναι της γνώμης ότι κάθε νέο ενωσιακό μέτρο ασφαλείας θα πρέπει να είναι ανάλογο 

προς τις προκλήσεις όσον αφορά τον σχεδιασμό και την παραγωγή που αντιμετωπίζουν οι 

κατασκευαστές μικρού μεγέθους και ειδικών προϊόντων· 

12. εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι σχεδόν όλα τα αυτοκίνητα που 

υποβάλλονται σε δοκιμές για τους καταναλωτές στο πλαίσιο του προγράμματος Euro 

NCAP λαμβάνουν 5 αστέρια και ότι η πλειονότητα των κατασκευαστών αυτοκινήτων 

αντεπεξήλθε επιτυχώς στην πρόκληση της εκπλήρωσης των νέων απαιτήσεων του Euro 

NCAP· σημειώνει, ωστόσο, ότι δεν υποβάλλονται όλα τα μοντέλα αυτοκινήτων που 

πωλούνται στην Ευρώπη σε δοκιμές στο πλαίσιο του Euro NCAP και ότι δεν πωλούνται 

όλα τα οχήματα του ιδίου τύπου με τις ίδιες προδιαγραφές, γεγονός που μπορεί να μην 

είναι σαφές για τους καταναλωτές και ως εκ τούτου να παρουσιάζεται ψευδές επίπεδο 

εμπιστοσύνης στο όχημα σε σχέση με τις πραγματικές επιδόσεις του μοντέλου που 

αγοράζεται· υπενθυμίζει, για τον λόγο αυτό, ότι είναι σημαντικό να υπάρχει ένα ισχυρό 

βασικό πρότυπο υποχρεωτικών απαιτήσεων ασφάλειας που να εξασφαλίζει ότι ο στόλος 

που χρησιμοποιείται και πωλείται θα είναι εξοπλισμένος με όλα τα αναγκαία μέσα 

ασφαλείας· 

13. επιδοκιμάζει τις βελτιώσεις της οδικής ασφάλειας της ΕΕ που έχουν επιτευχθεί χάρη στις 

τεχνολογικές εξελίξεις που καθοδηγούνται από την αγορά και ενθαρρύνει τη συνεχή 

διερεύνηση των ευκαιριών που προσφέρει η ψηφιακή επανάσταση στον τομέα αυτό, 

σύμφωνα με την ενωσιακή νομοθεσία, όπως για παράδειγμα τις διατάξεις σχετικά με την 

προστασία των δεδομένων και την ιδιωτική ζωή· θεωρεί σημαντικό να διερευνηθεί 
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περαιτέρω η αρχή της κυριότητας των δεδομένων· ζητεί να συνεχιστεί η έρευνα και η 

ανάπτυξη νέων προτύπων όσον αφορά την αυτόνομη πέδηση έκτακτης ανάγκης, τις 

τεχνολογίες παραμονής στη λωρίδα κυκλοφορίας και εντοπισμού οπισθοπορείας για τα 

μηχανοκίνητα οχήματα και τις καμπίνες πανοραμικής θέας και τις κάμερες τυφλού 

σημείου και εντοπισμού για τα βαρέα φορτηγά οχήματα· απευθύνει έκκληση για 

καλύτερη και αποτελεσματικότερη συλλογή και ανταλλαγή πληροφοριών και δεδομένων 

μεταξύ όλων των ενδιαφερομένων μερών όσον αφορά την διερεύνηση των αιτίων των 

ατυχημάτων, στο πλαίσιο των οποίων αυτά τα δεδομένα θα συλλέγονται ελεύθερα και θα 

ανταλλάσσονται για περαιτέρω ανάλυση· θεωρεί ότι η ΕΕ μπορεί να στηρίξει την 

ανάπτυξη πλήρως αυτόνομων οχημάτων τα επόμενα έτη, πράγμα που θα φέρει 

επανάσταση στον τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας, ιδίως από απόψεως οδικής 

ασφάλειας· 

14. καλεί την Επιτροπή να προτείνει απαιτήσεις που να επιβάλλονται στο πλαίσιο των 

διαδικασιών έγκρισης τύπου για τη βελτίωση της ευαισθητοποίησης και της ασφάλειας 

των πεζών και των ποδηλατών όσον αφορά τα βαρέα οχήματα με μεγάλες ζώνες τυφλού 

σημείου· υπενθυμίζει τις απαιτήσεις της οδηγίας 96/63/ΕΚ όπως τροποποιήθηκε από την 

οδηγία (ΕΕ) 2015/719 και ζητεί να επανεξεταστεί η εντολή που δόθηκε στην Επιτροπή 

ούτως ώστε να εξασφαλιστεί ότι είναι κατάλληλη για τον επιδιωκόμενο σκοπό ή να 

ανανεωθεί στη μελλοντική νομοθεσία προκειμένου να παρασχεθεί ασφάλεια δικαίου και 

να καταστεί έτσι δυνατή η λήψη μέτρων σε αυτόν τον τομέα· 

15. καλεί την Επιτροπή να εξετάσει το ενδεχόμενο να συμπεριληφθούν σε μελλοντικές 

προτάσεις υποχρεωτικά συστήματα παρακολούθησης της πίεσης των ελαστικών, 

πυροσβεστήρες, σφυριά / θραύστες τζαμιών και κοπτικά ζώνης για όλα τα οχήματα· 

16. εκφράζει επιδοκιμασία για τον υποχρεωτικό χαρακτήρα των διατάξεων που επιδιώκει το 

όργανο ταξινόμησης, οι οποίες θα θα μπορούσαν να συμβάλουν σε πιο ομοιόμορφα 

επίπεδα προστασίας, και τονίζει τη σημασία τους· 

17. επικροτεί τον κατάλογο των τεχνολογιών ασφάλειας, που δημοσιεύθηκε από την 

Επιτροπή τον Δεκέμβριο με σκοπό να συμπεριληφθεί στην επόμενη αναθεώρηση των 

κανόνων· αναγνωρίζει ότι η αναγωγή των τεχνολογιών υποβοήθησης οδηγού, όπως τα 

συστήματα αυτόματης πέδησης έκτακτης ανάγκης και τα ευφυή συστήματα ελέγχου της 

ταχύτητας σε τυποποιημένα χαρακτηριστικά θα συμβάλει επίσης στην πορεία της 

Ευρώπης προς υψηλότερα επίπεδα αυτοματισμού· ζητεί την τυποποίηση αυτών των 

χαρακτηριστικών και τη διενέργεια σχετικών ανεξάρτητων δοκιμών, ώστε να 

προετοιμαστεί το έδαφος για αυτοοδηγούμενα οχήματα. 

18. υποστηρίζει ότι η ΕΕ και τα ερευνητικά κέντρα της θα πρέπει να διαδραματίσουν ηγετικό 

ρόλο στην ανάπτυξη αυτόνομων οχημάτων, τα οποία θα φέρουν επανάσταση στον τομέα 

της αυτοκινητοβιομηχανίας, ιδίως από την άποψη της οδικής ασφάλειας, δεδομένου ότι 

αναμένεται ότι θα σώζουν χιλιάδες ζωές κάθε χρόνο και ότι θα συνεισφέρουν επίσης στην 

ψηφιοποίηση της εσωτερικής αγοράς. 

19. αναγνωρίζει την προστιθέμενη αξία του εκ των υστέρων εξοπλισμού παλαιότερων 

οχημάτων κατά περίπτωση με πρόσθετα χαρακτηριστικά ασφαλείας που περιλαμβάνονται 

στα νεότερα μοντέλα· πιστεύει ότι η δημιουργία κινήτρων για τον εκ των υστέρων 

εξοπλισμό μέσω φορολογικών μειώσεων και μείωσης των ασφαλίστρων θα μπορούσε να 

αποτελέσει αποτελεσματικό εργαλείο για την ενίσχυση της ασφάλειας των οχημάτων 
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στην Ευρώπη· 
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