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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 1499/2008, του Jos Aalders, ολλανδικής ιθαγένειας, εξ ονόματος του 
διαμεσολαβητή για τα παιδιά, σχετικά με την υποχρεωτική εγκατάσταση 
ανιχνευτών κίνησης στα αυτοκίνητα

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων ζητεί την εγκατάσταση ανιχνευτών κίνησης σε όλα τα ιδιωτικά αυτοκίνητα. 
Παραθέτει ορισμένα πρόσφατα παραδείγματα περιστατικών όπου παιδιά πέθαναν ή παραλίγο 
να πεθάνουν επειδή τα είχαν αφήσει στο αυτοκίνητο. Ο αναφέρων υποστηρίζει ότι ο 
ανιχνευτής κίνησης, όπως η υποχρεωτική χρήση παιδικών καθισμάτων και ζωνών ασφαλείας, 
μπορεί να προφυλάξει από πολλά δεινά, καθώς εκπέμπει ένα σήμα ώστε να διασφαλίζεται ότι 
οι γονείς ή οι κηδεμόνες δεν έχουν αφήσει το παιδί τους στο αυτοκίνητο.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 13 Μαρτίου 2009. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 19 Ιουνίου 2009.

Οι περισσότερες κατηγορίες επιβατικών οχημάτων υπόκεινται υποχρεωτικά στο σύστημα 
έγκρισης τύπου ΕΚ ολοκλήρου οχήματος.  Κατά συνέπεια, αυτές οι κατηγορίες αυτοκίνητων 
οχημάτων πρέπει να συμμορφώνονται προς όλες τις σχετικές οδηγίες έγκρισης τύπου ΕΚ 
προκειμένου να κυκλοφορήσουν στην αγορά. Οι οδηγίες έγκρισης τύπου ΕΚ ορίζουν ευρύ
φάσμα απαιτήσεων κατασκευής και λειτουργίας που βασίζονται σε πολλούς στόχους όσον 
αφορά την ασφάλεια και το περιβάλλον. Όπως τονίζει ο αναφέροντας υφίστανται λεπτομερείς 
απαιτήσεις σχετικά με τις ζώνες ασφαλείας και τα συστήματα συγκρατήσεως (Οδηγία 
77/541/ΕΟΚ όπως τροποποιήθηκε). Ένα νέος κανονισμός ΕΚ, ο οποίος αποσκοπεί στην
βελτίωση των απαιτήσεων οδικής ασφάλειας της έγκρισης τύπου των αυτοκινήτων 
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οχημάτων, τελεί υπό συζήτηση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο.  

Ωστόσο, δεν υπάρχουν ακόμη σχέδια για να συμπεριληφθεί η εγκατάσταση ανιχνευτών
κίνησης ως μια ξεχωριστή απαίτηση του τύπου έγκρισης ΕΚ για τα οχήματα. Η εισαγωγή
κοινοτικής νομοθεσίας στον τομέα αυτό θα πρέπει να βασισθεί σε ανεγνωρισμένες μελέτες
που θα αποδεικνύουν ότι ένα τέτοιο μέτρο, ως τεχνική απαίτηση για τα οχήματα, αποτελεί 
απαραίτητη και ανάλογη των περιστάσεων απάντηση στο θέμα αυτό. Η Επιτροπή δεν είναι
ενήμερη για τυχόν μελέτες σχετικά με την έκταση του προβλήματος αυτού, ή κατά πόσον
αυτοί οι ανιχνευτές, ως προϋπόθεση της έγκρισης τύπου ολόκληρου οχήματος, θα μπορούσε 
να διασκεδάσει τις ανησυχίες του αναφέροντα σε ικανοποιητικό βαθμό. Επί παραδείγματι, θα
μπορούσε να είναι πιο αποτελεσματικό μέτρο η πώληση αυτών των ανιχνευτών κίνησης
ξεχωριστά μάλλον, και όχι ως απαίτηση κατά την κατασκευή του αυτοκινήτου, ιδιαίτερα στο 
βαθμό που μόνο ένα ποσοστό ιδιοκτητών αυτοκινήτων έχει μικρά παιδιά. Επιπλέον, η
εισαγωγή ανιχνευτή ως υποχρεωτικής απαίτησης για την έγκριση τύπου οχημάτων θα
μπορούσε να αφορά μόνον τα νέα οχήματα που διατίθενται στην αγορά από κάποια στιγμή 
στο μέλλον και, κατά συνέπεια, δεν θα αποτελούσε λύση για τα οχήματα που ήδη 
κυκλοφορούν.   

Οπωσδήποτε, η απουσία τέτοιας απαίτησης για την έγκριση τύπου οχήματος δεν αποκλείει
αναγκαστικά την εισαγωγή εθνικών μέτρων σε σχέση με τη χρήση ανιχνευτών κίνησης σε
οχήματα υπό την προϋπόθεση ότι τα μέτρα αυτά είναι σύμφωνα με την κοινοτική νομοθεσία.       

Συμπέρασμα

Η Επιτροπή δέχεται ότι οιαδήποτε περίπτωση κατά την οποία μπορεί να προληφθεί θάνατος
παιδιού αποτελεί θέμα που χρήζει ιδιαίτερης προσοχής. Ωστόσο, είναι πιθανόν να υπάρχουν
πολύ πιο αποτελεσματικοί τρόποι για την επίλυση του προβλήματος από την εισαγωγή
απαίτησης κατά την κατασκευή των οχημάτων. Συγκεκριμένα, τα κράτη μέλη θα μπορούν να
προβούν σε ενέργειες σε σχέση με τη χρήση αυτών των ανιχνευτών. 


