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I. Εισαγωγή

Με την εν λόγω πρόταση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιδιώκει να απλοποιήσει το τρέχον νομικό 
πλαίσιο και να θεσπίσει νέες διοικητικές και τεχνικές απαιτήσεις, για παράδειγμα σχετικά με 
πτυχές που αφορούν την προστασία του περιβάλλοντος, την ασφάλεια και την εποπτεία της 
αγοράς. Η πρόταση καλύπτει ένα ευρύ φάσμα διαφορετικών τύπων οχημάτων που ανήκουν 
στα «οχήματα της κατηγορίας L», π.χ. ηλεκτρικά ποδήλατα, δίκυκλα και τρίκυκλα 
μοτοποδήλατα, δίκυκλες και τρίκυκλες μοτοσικλέτες και μοτοσικλέτες με καλάθι (side-car). 
Τα τετράτροχα οχήματα αυτής της κατηγορίας «ελαφρών» οχημάτων περιλαμβάνουν τις 
τετράτροχες μοτοσικλέτες (quads), οχήματα παντός εδάφους (ATV) και μίνι αυτοκίνητα. Ο 
αριθμός των οχημάτων της κατηγορίας L που κυκλοφορούν αυτήν τη στιγμή στην ΕΕ 
εκτιμάται ότι υπερβαίνει τα 30 εκατομμύρια. 

II. Θέσεις εργασίας και κρίση

Το μεγαλύτερο μερίδιο αγοράς στα οχήματα της κατηγορίας L κατέχουν τα μηχανοκίνητα 
δίκυκλα οχήματα ή PTW (μοτοσικλέτες, μοτοποδήλατα και σκούτερ). Το 2007, η αγορά
PTW στην Ευρώπη αντιστοιχούσε σε 2,7 εκατομμύρια οχήματα. Η ΕΕ παρήγαγε 1,136 
εκατομμύρια μοτοσικλέτες και σκούτερ με κύκλο εργασιών 4,1 δισεκατομμυρίων ευρώ. 
Εκτιμάται ότι υπάρχουν περίπου 100 βιομηχανίες PTW στην ΕΕ, οι μισές από τις οποίες 
ανήκουν σε ευρωπαϊκές εταιρείες. Οι περίπου 500 προμηθευτές του κλάδου έχουν αξία 
παραγωγής 1,6 δισ. ευρώ. Ο τομέας της πώλησης, της συντήρησης και της επισκευής 
αντιστοιχεί σε περίπου 72% του συνολικού κύκλου εργασιών του κλάδου. Ο συνολικός 
αριθμός των απασχολούμενων στον κλάδο (συμπεριλαμβανομένων των προμηθευτών, των 
κατασκευαστών, της διανομής και της επισκευής) εκτιμάται ότι ανέρχεται σε 184.000.1

Σε σύγκριση με τον κλάδο της αυτοκινητοβιομηχανίας, ο κλάδος των PTW είναι πιο μικρός, 
πιο κατακερματισμένος και πιο διαφοροποιημένος. Έχουν καταγραφεί αυξανόμενες 
εισαγωγές από την Κίνα και άλλες ασιατικές χώρες. Οι ΗΠΑ είναι η μεγαλύτερη εξαγωγική 
αγορά για την ΕΕ. Ο κλάδος των PTW δέχθηκε πλήγμα από την οικονομική κρίση. Τα 
δεδομένα για το 2009 και το 2010 επιβεβαιώνουν την αρνητική τάση στην αγορά (- 25%).

III. Πρόταση σχετικά με την έγκριση των οχημάτων της κατηγορίας L

Οι κατασκευαστές μπορούν λάβουν έγκριση από την εθνική αρχή χορήγησης εγκρίσεων 
τύπου για νέα οχήματα της κατηγορίας L ή για νέα συστήματα, μηχανικά μέρη και χωριστές 
τεχνικές μονάδες που προορίζονται για τέτοιου είδους οχήματα. Εφόσον πληρούνται οι 
τεχνικές απαιτήσεις, ο κατασκευαστής μπορεί να διαθέσει το προϊόν στην αγορά όλων των 
χωρών της ΕΕ χωρίς να απαιτούνται περαιτέρω δοκιμές ή έλεγχοι. Η ταξινόμηση πρέπει να 
είναι δυνατή υποβάλλοντας απλώς το πιστοποιητικό συμμόρφωσης. 

Οι τρέχουσες απαιτήσεις για την έγκριση τύπου οχημάτων της κατηγορίας L πρέπει να 
εκσυγχρονιστούν. Κατά συνέπεια, η οδηγία 2002/24/ΕΚ και πολλές σχετικές οδηγίες πρέπει 
να καταργηθούν και να αντικατασταθούν από την υπό εξέταση πρόταση. Επίσης, τρεις 
πράξεις κατ’ εξουσιοδότηση θα περιέχουν τις τεχνικές προδιαγραφές για τις περιβαλλοντικές 
απαιτήσεις, την ασφάλεια των οχημάτων και την κατασκευή των οχημάτων. Μια εκτελεστική 
                                               
1

 Κωδικός NACE 35.41 – κατασκευή μοτοσικλετών
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πράξη θα θεσπίσει τις διοικητικές διατάξεις. Η προτεινόμενη ημερομηνία έναρξης ισχύος του 
κανονισμού είναι η 1η Ιανουαρίου 2013.
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IV. Παρατηρήσεις του εισηγητή

1. Γενικές παρατηρήσεις

Οι επιχειρήσεις και οι καταναλωτές μπορούν να ωφεληθούν
Ο εισηγητής υποστηρίζει θερμά τους βασικούς στόχους του προτεινόμενου κανονισμού, 
δεδομένου ότι θα βελτιώσει τη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς. Το κανονιστικό πλαίσιο 
πρέπει να διευκολύνει την πρόσβαση των αγαθών στην ενιαία αγορά προασπίζοντας 
ταυτόχρονα ουσιώδεις δημόσιες απαιτήσεις, όπως για παράδειγμα πτυχές που αφορούν το 
περιβάλλον και την ασφάλεια. Αυτό σημαίνει επίσης αποτελεσματικότερη εποπτεία της 
ευρωπαϊκής αγοράς.1

Βελτίωση της αστικής κινητικότητας
Επιπλέον, ο εισηγητής είναι της γνώμης ότι οι προτεινόμενες απαιτήσεις για τα οχήματα της 
κατηγορίας L μπορούν να διευκολύνουν τη μετάβαση σε πιο αποτελεσματική, ασφαλή και 
καθαρή κινητικότητα στις πόλεις2 Άνω του 70% του πληθυσμού της ΕΕ ζει στα αστικά 
κέντρα. Η κυκλοφοριακή συμφόρηση, τα ατυχήματα και η ρύπανση είναι μια κοινή 
πρόκληση.3 Ο εισηγητής είναι πεπεισμένος ότι τα καινοτόμα και τεχνολογικά προηγμένα 
δίκυκλα, τρίκυκλα και τετράκυκλα ελαφριά οχήματα μπορούν να βελτιώσουν σημαντικά την 
αστική κινητικότητα, καθώς καταλαμβάνουν λιγότερο χώρο, χρησιμοποιούν λιγότερη 
ενέργεια, παράγουν λιγότερες εκπομπές κατά την κατασκευή τους και λιγότερα καυσαέρια 
κατά τη χρήση τους, ενώ ταυτόχρονα προσφέρουν συνδεσιμότητα, παραγωγικότητα και 
ευχαρίστηση. 

Φιλόδοξοι και ρεαλιστικοί στόχοι
Ο εισηγητής προτείνει την έγκριση ενός φιλόδοξου και διαφανούς χρονοδιαγράμματος, με 
σαφή και αποφασιστικά βήματα. Ωστόσο, δεδομένου του τρέχοντος οικονομικού κλίματος, 
το εν λόγω χρονοδιάγραμμα πρέπει επίσης να χαρακτηρίζεται από ευελιξία ούτως ώστε ο 
κλάδος να μπορέσει να προσαρμοστεί. Ο εισηγητής φρονεί ότι το επιπλέον κόστος των 
προτεινόμενων μέτρων πρέπει να μην είναι δυσανάλογο λαμβανομένων υπόψη των γενικών 
στόχων του κανονισμού. Το θετικό είναι ότι η πρώιμη συμμόρφωση είναι πιθανόν να τονώσει 
την καινοτομία και έτσι να προσδώσει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην ευρωπαϊκή 
βιομηχανία PTW.

2. Πεδίο εφαρμογής του προτεινόμενου κανονισμού 

Ελαφριά μηχανοκίνητα δίκυκλα, τρίκυκλα και τετράκυκλα οχήματα
Η τεχνολογία των οχημάτων της κατηγορίας L εξελίχθηκε πολύ γρήγορα την τελευταία 
δεκαετία, με αποτέλεσμα ορισμένα οχήματα να μην είναι πλέον δυνατόν να καταταχθούν στη 
σωστή κατηγορία L. Για τα οχήματα αυτά απαιτούνται συγκεκριμένες νομικές προϋποθέσεις 
ώστε να είναι ασφαλή και να συμμορφώνονται με τα δέοντα περιβαλλοντικά πρότυπα. Ο 
εισηγητής επικροτεί τη μεγαλύτερη σαφήνεια που διασφαλίζεται με τη λεπτομερέστερη 

                                               
1

Βλ. COM(2010)608: Προς μια Πράξη για την Ενιαία αγορά, πρόταση αριθ. 39· βλ. επίσης COM(2010) 614 σχετικά με την ολοκληρωμένη 
βιομηχανική πολιτική
2

Σύμφωνα επίσης με την ευρωπαϊκή στρατηγική για την ατμοσφαιρική ρύπανση, COM(2005) 446, και το σχέδιο δράσης για τον 
ευρωπαϊκό χώρο οδικής ασφάλειας, COM(2010) 389
3

 Σχέδιο δράσης για την αστική κινητικότητα, COM(2009)0490
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κατηγοριοποίηση των οχημάτων χάρη στη δημιουργία ακριβέστερων υποκατηγοριών. 
Ωστόσο, ορισμένες ανακολουθίες, κυρίως όσον αφορά τον αποκλεισμό ορισμένων οχημάτων 
(άρθρο 2.2) πρέπει να αρθούν διότι αντιβαίνουν στον σκοπό της εκ νέου κατάταξης.

Γενικά, ο κανονισμός πρέπει να καλύπτει όλα τα οχήματα που πληρούν τις απαιτήσεις 
ασφάλειας, προστασίας του περιβάλλοντος και κατασκευής. Ως εκ τούτου, οι προτεινόμενες 
(υπο)κατηγορίες ίσως πρέπει να επανεξεταστούν.
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3. Περιβαλλοντικά μέτρα

Νέα στάδια εκπομπών: από το Euro 3 στο Euro 5 και 6
Δεδομένου ότι στα οχήματα της κατηγορίας L αναλογεί ποσοστό μόλις 3% των συνολικών 
χιλιομέτρων των οδικών μεταφορών, οι εκπομπές ρύπων για τις οποίες ευθύνονται 
θεωρούνται δυσανάλογα υψηλές. Ο εισηγητής υποστηρίζει, συνεπώς, τη θέσπιση 
αυστηρότερων ορίων εκπομπών. Καλεί τους κατασκευαστές να προγραμματίσουν τη 
συμμόρφωσή τους το συντομότερο δυνατόν. Ορισμένα οχήματα της κατηγορίας L που 
κυκλοφορούν αυτήν τη στιγμή στην αγορά, ήδη συμμορφώνονται με αυτά τα αυστηρότερα 
πρότυπα εκπομπών· αυτό θα πρέπει να ενθαρρυνθεί. Ο εισηγητής αναγνωρίζει επίσης ότι 
πρέπει να εφαρμοστεί η αρχή της αναλογικότητας και να ληφθεί υπόψη το συγκριτικά 
μικρότερο κόστος αγοράς της πλειονότητας αυτών των οχημάτων. Σε κάθε περίπτωση, το 
προτεινόμενο χρονοδιάγραμμα για την καθιέρωση των νέων προτύπων εκπομπών δίνει τη 
δυνατότητα περαιτέρω εξορθολογισμού (βλ. επίσης παράγραφο 7). 

Απαιτήσεις ως προς τη διάρκεια ζωής και οικολογική σήμανση 
Ο εισηγητής είναι πεπεισμένος ότι τα προτεινόμενα μέτρα θα συμβάλουν στην αύξηση της 
αποδοχής των οχημάτων της κατηγορίας L στην Ευρώπη. Οι νέες απαιτήσεις ως προς τη 
διάρκεια ζωής πρέπει να παραμείνουν στα επίπεδα που ορίζονται στο Παράρτημα VII ώστε 
να διασφαλιστεί η δίκαιη κατανομή ευθυνών και κόστους μεταξύ του καταναλωτή και του 
κατασκευαστή. Επικροτεί επίσης την προταθείσα οικολογική σήμανση των οχημάτων. Η 
οικολογική σήμανση θεωρείται ότι αποτελεί έναν απλό και αποτελεσματικό τρόπο ώστε ο 
καταναλωτής να μπορεί να επιλέγει τα οχήματα με τη μεγαλύτερη ενεργειακή απόδοση. 

4. Μέτρα ασφαλείας

Οι οδηγοί οχημάτων της κατηγορίας L αντιμετωπίζουν αυξημένο κίνδυνο μοιραίων ή 
σοβαρών ατυχημάτων σε σχέση με άλλους οδηγούς. Τα οχήματα της κατηγορίας L 
αντιστοιχούν στο 2% των συνολικών διανυθέντων χιλιομέτρων αλλά στο 16% των θανάτων 
στην άσφαλτο στην ΕΕ των 25.1 Το 2008, 5.520 οδηγοί PTW έχασαν τη ζωή τους σε τροχαία 
δυστυχήματα. Σε αντίθεση με άλλους τύπους οχημάτων, αυτά τα αριθμητικά στοιχεία για τα 
οχήματα της κατηγορίας L έχουν παραμείνει σταθερά ή σημείωσαν ακόμη και μικρή αύξηση. 
Αν και ο εισηγητής αναγνωρίζει πλήρως τον παράγοντα της ανθρώπινης συμπεριφοράς σε 
ό,τι αφορά την ασφαλή οδήγηση, καθώς επίσης και τον αντίκτυπο των συνθηκών οδήγησης, 
είναι αποφασισμένος να εξετάσει δεόντως το ζήτημα της ασφάλειας σε σχέση με τα τεχνικά 
χαρακτηριστικά του οχήματος. 

Υποχρεωτική τοποθέτηση προηγμένων συστημάτων πέδησης
Τα προηγμένα συστήματα πέδησης μπορούν να συμβάλουν στην αντιστάθμιση τυχόν 
περιορισμών στους χειρισμούς του οδηγού. Ο εισηγητής τάσσεται υπέρ της υποχρεωτικής 
τοποθέτησης οικονομικά προσιτών προηγμένων συστημάτων πέδησης σε όλες τις νέες 
μοτοσικλέτες και σκούτερ: σύστημα αντιεμπλοκής κατά την πέδηση (ABS) ή σύστημα 
συνδυασμένης πέδησης (CBS) για όλες τις νέες μοτοσικλέτες L3e-A1 (χαμηλής επίδοσης) 
καθώς επίσης και ABS για όλες τις νέες μοτοσικλέτες L3e-A2 και L3e-A3 (μεσαίας και 
υψηλής επίδοσης). Οι έρευνες δείχνουν ότι ο ετήσιος αριθμός θανάτων μοτοσικλετιστών θα 
μπορούσε να μειωθεί κατά 20% σε διάστημα δέκα ετών εάν το ABS καταστεί υποχρεωτικό. 
                                               
1

ETSC, 2007
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Θα μειωθεί επίσης ο αριθμός των ατυχημάτων και θα περιοριστεί ο κίνδυνος σοβαρών 
τραυματισμών.

Το υψηλό κόστος και η ιδέα ότι το ABS αλλοιώνει τον «αθλητικό» χαρακτήρα της 
μοτοσικλέτας αποτέλεσαν ανασταλτικό παράγοντα όσον αφορά την αποδοχή του από τους 
καταναλωτές. Κατά συνέπεια, η εθελοντική προσέγγιση δεν ήταν αρκετή ώστε να 
εξασφαλίσει την καθιέρωση του ABS. Ωστόσο, οι προμηθευτές ABS επισημαίνουν ότι η τιμή 
αυτών των συστημάτων μπορεί να μειωθεί ακόμη και μέχρι το ποσό των 100 ευρώ αν 
αυξηθούν οι όγκοι παραγωγής. Επίσης, οι οδηγοί πρέπει να ενημερωθούν σχετικά με τη 
χρήση και τα οφέλη του συστήματος αυτού. 

Ο εισηγητής καλεί τον κλάδο να προσφέρει ABS ως προαιρετικό εξοπλισμό σε όλες τις 
κατηγορίες μοτοσικλετών όσον τον δυνατόν πιο σύντομα και να ενθαρρύνει τους 
καταναλωτές να προτιμούν τις μοτοσικλέτες που διαθέτουν ABS. Ο εισηγητής θα θεωρούσε 
επίσης σκόπιμο –εφόσον είναι εφικτό– να εξεταστεί ακόμη και το ενδεχόμενο της 
μετατόπισης της προθεσμίας για την υποχρεωτική τοποθέτηση προηγμένων συστημάτων 
πέδησης πιο νωρίς (στην πρόταση: 1η Ιανουαρίου 2017). Παρατηρεί επίσης ότι τα προηγμένα 
συστήματα πέδησης δεν είναι πάντοτε συμβατά με τη χρήση ορισμένων μοτοσικλετών σε 
συνθήκες εκτός δρόμου. Ίσως το πρόβλημα αυτό μπορεί να λυθεί με τη χρήση ενός 
μηχανισμού απενεργοποίησης. 

Αυτόματη ενεργοποίηση προβολέων (AHO)
Μια συχνά αναφερόμενη αιτία συγκρούσεων με PTW είναι το γεγονός ότι τα οχήματα αυτά 
δεν είναι ορατά τόσο στη διάρκεια της ημέρας όσο και της νύχτας. Η εθελοντική συμφωνία 
του κλάδου σχετικά με την AHO δεν καλύπτει δυστυχώς τον αυξανόμενο αριθμό φθηνών 
εισαγόμενων PTW. Επιπλέον, όλα τα νέα μοντέλα αυτοκινήτων θα διαθέτουν ειδικά φώτα 
πορείας για την ημέρα (DRL)1, με αποτέλεσμα οι οδηγοί που δεν διαθέτουν προβολείς να 
είναι σχετικά ακόμη λιγότερο ορατοί. Κατά συνέπεια, ο εισηγητής χαιρετίζει την πρόταση να 
καταστούν πιο ορατά τα PTW μέσω του συστήματος αυτόματης ενεργοποίησης του 
φωτισμού (AHO). Κατά την εκτέλεση εργασιών επισκευής και συντήρησης πρέπει να είναι 
δυνατή η απενεργοποίηση των φώτων.

Μέτρα κατά των παρεμβάσεων παραποίησης του οχήματος
Ο εισηγητής παρατηρεί ότι στην κοινότητα των μοτοσικλετιστών είναι πολύ διαδεδομένη η 
τάση τροποποίησης των οχημάτων με στόχο τη βελτίωση των επιδόσεών τους. Εάν αυτό 
απαγορευτεί, πολλοί ικανοί οδηγοί θα βρεθούν σε μειονεκτική θέση. Πρέπει, συνεπώς, να 
αφεθεί στη διακριτική ευχέρεια των κρατών μελών η αντιμετώπιση τέτοιου είδους 
τροποποιήσεων. Ωστόσο, ο εισηγητής τάσσεται υπέρ της λήψης αυστηρών μέτρων κατά των 
παρεμβάσεων τροποποίησης που αποσκοπούν στην παράνομη αύξηση της μέγιστης 
ταχύτητας του οχήματος με αρνητικές συνέπειες όσον αφορά τις εκπομπές ρύπων, την 
κατανάλωση καυσίμων και την ασφάλεια. Αυτό αφορά κυρίως μοτοποδήλατα χαμηλού 
κόστους και τετράτροχες μοτοσικλέτες που χρησιμοποιούνται κυρίως από νέους. Τα τεχνικά 
μέτρα που θα αποσκοπούν στον περιορισμό των παρεμβάσεων τροποποίησης θα πρέπει να 
συνοδεύονται από τυχαίους δειγματοληπτικούς ελέγχους από τις δημόσιες αρχές επιβολής 
του νόμου.
                                               
1 Οδηγία 2008/89/ΕΚ. Από τις 7 Φεβρουαρίου 2011 όλοι οι νέοι τύποι επιβατικών αυτοκινήτων και μικρών φορτηγών 
αυτοκινήτων πρέπει να διαθέτουν DRL. Θα ακολουθήσουν τα φορτηγά και τα λεωφορεία τον Αύγουστο του 2012.
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5. Άλλες τεχνικές απαιτήσεις 

Έγκριση μικρών σειρών και μεμονωμένων οχημάτων 

Η Επιτροπή πιστεύει ότι οποιαδήποτε απλουστευμένη διαδικασία για οχήματα που 
παράγονται σε μικρές σειρές θα πρέπει να περιορίζεται σε πολύ περιορισμένους αριθμούς 
οχημάτων (Παράρτημα III). Ο εισηγητής υποστηρίζει τη μεγάλη ποικιλία οχημάτων της 
κατηγορίας L και τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) που δραστηριοποιούνται στον 
τομέα αυτόν. Για τον λόγο αυτόν σκοπεύει να διερευνήσει κατά πόσον οι προτεινόμενες 
αλλαγές στον τρέχοντα αριθμό των 200 μονάδων για τις μικρές σειρές όλων των οχημάτων 
της κατηγορίας L είναι απολύτως αναγκαίες. Προτείνει επίσης την εξέταση άλλων επιλογών, 
π.χ. αυξημένη εποπτεία της αγοράς για την πρόληψη των κρουσμάτων κατάχρησης των 
διατάξεων για τις μικρές σειρές.

Η μοναδικότητα του προϊόντος είναι σημαντικό στοιχείο για πολλούς χρήστες οχημάτων της 
κατηγορίας L. Κατά συνέπεια, ο εισηγητής υποστηρίζει την πρόταση της Επιτροπής για 
επιμέρους έγκριση (άρθρο 42).

Υποχρεωτική τοποθέτηση διαγνωστικών συστημάτων επί του οχήματος
Τα διαγνωστικά συστήματα οχήματος (OBD) μπορούν να καταστήσουν άμεσα διαθέσιμες τις 
πληροφορίες για τη διαχείριση του κινητήρα και του οχήματος (π.χ. εκπομπές) ώστε το όχημα 
να μπορεί να επισκευαστεί αποτελεσματικά και αποδοτικά. Αν και ο εισηγητής συμφωνεί 
καταρχήν με την προταθείσα σταδιακή προσέγγιση για την υποχρεωτική τοποθέτηση 
συστημάτων OBD, αμφισβητεί την αναλογικότητα της διάταξης για την υποχρεωτική χρήση 
OBD σε μοτοποδήλατα L1 και L2.

Πρόσβαση στις πληροφορίες επισκευής και συντήρησης (RMI)
Ο εισηγητής τάσσεται αναφανδόν υπέρ κάθε μέτρου που θα διασφαλίζει ίσους όρους 
ανταγωνισμού όσον αφορά την πρόσβαση στις πληροφορίες επισκευής και συντήρησης 
(RMI). Οι ορισμοί των όρων «ανεξάρτητος φορέας» ή «επισκευαστής» ενδέχεται να 
χρειαστούν εκ νέου διευκρίνιση ώστε να διασφαλιστεί ότι ο χρήστης του οχήματος και οι 
επισκευαστές θα έχουν επαρκή πρόσβαση στις πληροφορίες επισκευής και συντήρησης με 
εύλογο κόστος.

6. Εποπτεία της αγοράς 

Είναι αναγκαία η εξασφάλιση αυξημένης εποπτείας της αγοράς ώστε να αποτραπεί η 
κυκλοφορία μη ασφαλών και ρυπογόνων οχημάτων στις αγορές της ΕΕ. Η πρόταση 
αποσκοπεί στην ενίσχυση της εποπτείας των εθνικών αγορών ώστε να διασφαλιστεί 
μεγαλύτερη συνεκτικότητα στις παρεμβάσεις και στους ελέγχους σε όλη την επικράτεια της 
ΕΕ. Ο εισηγητής υπογραμμίζει αυτήν την προσέγγιση και τα μέτρα που αποσκοπούν στην 
απομάκρυνση των προϊόντων κατώτερης ποιότητας από την αγορά. Απαιτείται 
αποτελεσματικός συντονισμός και παρακολούθηση σε επίπεδο ΕΕ και σε εθνικό επίπεδο 
ώστε να διασφαλιστεί ότι οι αρχές εποπτείας της αγοράς και έγκρισης τύπου θα αξιοποιήσουν 
αποτελεσματικά τα νέα μέτρα.

7. Χρονοδιάγραμμα
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Η τήρηση του φιλόδοξου χρονοδιαγράμματος που προτείνει η Επιτροπή θα είναι αρκετά 
απαιτητική. Παράλληλα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία για την υπό εξέταση πρόταση, 
αναμένεται να ξεκινήσουν σύντομα οι εργασίες επιτροπολογίας για τις κατ’ εξουσιοδότηση 
και τις εκτελεστικές πράξεις, οι οποίες θα συνεχιστούν έως τα μέσα του 2012. Επιπλέον, η 
πρόταση της Επιτροπής καταλήγει σε έναν μάλλον περίπλοκο συνδυασμό ημερομηνιών 
(2013 έως 2021) για τη χωριστή ρύθμιση των εκπομπών και των μέτρων ασφαλείας που θα 
ισχύουν για τις νέες ταξινομήσεις, τις νέες εγκρίσεις τύπου και τις παλαιές εγκρίσεις τύπου. Η 
Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή απηύθυνε πρόσφατα έκκληση για τον 
καθορισμό στόχων τους οποίους θα μπορεί να επιτύχει ο κλάδος.1

Όπως προαναφέρθηκε, το χρονοδιάγραμμα πρέπει να είναι φιλόδοξο και ρεαλιστικό. Ο 
έγκαιρος καθορισμός των τεχνικών και διοικητικών απαιτήσεων είναι καθοριστικής σημασίας 
προκειμένου να διασφαλιστούν επαρκή χρονικά περιθώρια ώστε οι κατασκευαστές να 
αναπτύξουν, να δοκιμάσουν και να υλοποιήσουν λύσεις για τα οχήματα μαζικής παραγωγής 
και οι κατασκευαστές και οι αρχές έγκρισης τύπου στα κράτη μέλη να θέσουν σε εφαρμογή 
νέα διοικητικά συστήματα. Προκειμένου να εξορθολογιστεί το χρονοδιάγραμμα, ο εισηγητής 
κρίνει ενδεχομένως σκόπιμο τον συνδυασμό ορισμένων διατάξεων ώστε να υπάρχουν 
λιγότερες προθεσμίες και να διασφαλιστεί αποτελεσματικά η απλούστευση. Εξετάζει επίσης 
το ενδεχόμενο της διαγραφής των προαιρετικών ημερομηνιών όσον αφορά τα στάδια για τις 
εκπομπές, ούτως ώστε ο κλάδος να μπορεί να αρχίσει εθελοντικά να παράγει πιο καθαρά 
οχήματα νωρίτερα για να ανταποκριθεί στη ζήτηση της κοινωνίας και των καταναλωτών. 

                                               
1 ΕΟΚΕ, INT/541, Έγκριση και εποπτεία της αγοράς / οχήματα κατηγορίας L (Εισηγητής: ο κ. Ranocchiari), 19 Ιανουαρίου 
2011


