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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 0518/2009, του Tamás Benocz, ουγγρικής ιθαγένειας, σχετικά με 
εικαζόμενες παραβιάσεις της νομοθεσίας ΕΚ σε σχέση με τη διάθεση στην 
αγορά και τη χρήση των ελαφρών τετρακύκλων (αυτοκίνητα με βοηθητικό 
κινητήρα) στην Ουγγαρία

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων αμφισβητεί τις διαδικασίες ρύθμισης της διάθεσης στην αγορά και της χρήσης 
των ελαφρών τετρακύκλων (μοτοποδηλάτων) στην Ουγγαρία. Σύμφωνα με τον αναφέροντα, 
τα εν λόγω οχήματα πληρούν τις απαιτήσεις που ορίζονται στην κοινοτική οδηγία 
2002/24/ΕΚ για την κατηγορία L6e "ελαφρές μοτοσικλέτες με τέσσερις τροχούς" και θα 
πρέπει να διατίθενται ως τέτοια στην ουγγρική αγορά. Ωστόσο, όπως εξηγεί ο αναφέρων, ο 
ούγγρος νομοθέτης περιγράφει τα οχήματα της κατηγορίας L6 ως ελαφρά τρίκυκλα με 
τέσσερις τροχούς. Ο αναφέρων διατείνεται ότι αυτή η παρερμηνεία έχει ως αποτέλεσμα τα 
οχήματα με τέσσερις τροχούς να διατίθενται στην ουγγρική αγορά ως αυτοκίνητα και να 
απαιτείται από τους οδηγούς τους να κατέχουν άδεια οδήγησης κατηγορίας B αντί για άδεια 
οδήγησης τύπου M, όπως ισχύει για τα άλλα μοτοποδήλατα. Ο αναφέρων θεωρεί ότι, όσον 
αφορά τη διαδικασία ταξινόμησης, τα δικαιώματα που έχουν αποκτηθεί στη χώρα 
προέλευσης για τα οχήματα με τέσσερις τροχούς χάνονται όταν τα οχήματα αυτά εισάγονται 
στην Ουγγαρία. Ζητεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να διερευνήσει το θέμα.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 8 Ιουλίου 2009. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 26 Οκτωβρίου 2009.

Ο αναφέρων, ούγγρος πολίτης, αμφισβητεί τις διαδικασίες ρύθμισης της διάθεσης στην 
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αγορά και της χρήσης των ελαφρών τετρακύκλων (μοτοποδηλάτων) στην Ουγγαρία. 
Σύμφωνα με τον αναφέροντα, τα εν λόγω οχήματα πληρούν τις απαιτήσεις που ορίζονται 
στην κοινοτική οδηγία 2002/24/ΕΚ για την κατηγορία L6e "ελαφρές μοτοσικλέτες με 
τέσσερις τροχούς" και θα πρέπει να διατίθενται ως τέτοια στην ουγγρική αγορά. Ωστόσο, 
όπως εξηγεί ο αναφέρων, ο ούγγρος νομοθέτης ερμηνεύει τον ορισμό των οχημάτων L6e 
όπως προβλέπεται στην οδηγία 2002/24/EΚ σε δύο εθνικές πράξεις: 

- Υπουργικό διάταγμα 5/1990.(IV.12.) KöHÉM και 

- Κοινό υπουργικό διάταγμα 1/1975(II.5) KPM-BM σχετικά με κανονισμούς οδικής 
κυκλοφορίας (ουγγρικός Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας). 

Ο αναφέρων θεωρεί ότι ο ορισμός των τετρακύκλων που περιέχεται στον ουγγρικό Κώδικα 
Οδικής Κυκλοφορίας δεν συνάδει με τον ορισμό των οχημάτων L6e που χρησιμοποιείται 
στην οδηγία 2002/24/ΕΚ. Εξηγεί ότι η Εθνική Αρχή Μεταφορών ερμηνεύει εσφαλμένα τον 
ουγγρικό Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας κατά τη διάθεση τετρακύκλων στην ουγγρική αγορά. 
Ο αναφέρων διατείνεται ότι αυτή η ανακριβής κατηγοριοποίηση έχει ως αποτέλεσμα τα 
οχήματα L6e να θεωρούνται αυτοκίνητα κατηγορίας M1 για τον σκοπό της διάθεσης στην 
ουγγρική αγορά και να απαιτείται από τους οδηγούς τους να κατέχουν άδειες οδήγησης 
κατηγορίας Β αντί για άδειες κατηγορίας Μ, όπως ισχύει για άλλα μοτοποδήλατα. Ο 
αναφέρων θεωρεί ότι, όσον αφορά τη διαδικασία ταξινόμησης, τα οχήματα με τέσσερις 
τροχούς χάνουν το καθεστώς που αποκτήθηκε στη χώρα καταγωγής όταν εισάγονται στην 
Ουγγαρία. 

Παρατηρήσεις της Επιτροπής

Η οδηγία 2002/24/ΕΚ, η οποία τέθηκε σε ισχύ στην Ουγγαρία μετά την ένταξή της στην ΕΕ 
τον Μάιο του 2004, εφαρμόζεται για σκοπούς έγκρισης τύπου και αρχικής άδειας 
κυκλοφορίας δίτροχων ή τρίτροχων οχημάτων με κινητήρα (καθώς και τετρακύκλων όπως 
ορίζονται στην οδηγία)1. Η εν λόγω οδηγία προβλέπει εναρμονισμένους ορισμούς για τέτοιες 
κατηγορίες οχημάτων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της.  

Το άρθρο 1, σημείο 3, στοιχείο α), προβλέπει ότι η οδηγία 2002/24/ΕΚ εφαρμόζεται επίσης 
στα τετράκυκλα, δηλαδή τα οχήματα με κινητήρα με τέσσερις τροχούς που έχουν τα 
ακόλουθα χαρακτηριστικά:

(α) τα ελαφρά τετράκυκλα, των οποίων η μάζα κενού οχήματος είναι μικρότερη ή ίση των 
350 kg (κατηγορία L6e), μη συμπεριλαμβανομένης της μάζας των συσσωρευτών των 
ηλεκτρικών οχημάτων, των οποίων η μέγιστη ταχύτητα εκ κατασκευής είναι το πολύ 45 
km/h, και

(i) των οποίων ο κινητήρας έχει κυβισμό μικρότερο ή ίσο προς 50 cm3 προκειμένου για 
κινητήρες με επιβαλλόμενη ανάφλεξη (με σπινθήρα), ή

(ii) των οποίων η μέγιστη καθαρή ισχύς δεν υπερβαίνει τα 4 kW προκειμένου για άλλους 
κινητήρες εσωτερικής καύσης, ή

                                               
1 Οδηγία 2002/24/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 18ης Μαρτίου 2002 για την 
έγκριση τύπου δικύκλων ή τρικύκλων οχημάτων με κινητήρα και την κατάργηση της οδηγίας 92/61/ΕΟΚ του 
Συμβουλίου (ΕΕ L 124 της 9.5.2002, σ. 1).
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(iii) των οποίων η μέγιστη συνεχής καθαρή ισχύς δεν υπερβαίνει τα 4 kW προκειμένου 
για ηλεκτροκινητήρες.

Τα οχήματα αυτά πρέπει να πληρούν τις τεχνικές απαιτήσεις που ισχύουν για τα τρίτροχα 
μοτοποδήλατα της κατηγορίας L2e, εκτός αν υπάρχουν διατάξεις περί του αντιθέτου σε 
άλλες ειδικές οδηγίες. 

(β) τετράκυκλα, πλην εκείνων που αναφέρονται στο στοιχείο α), των οποίων η μάζα κενού 
οχήματος είναι μικρότερη ή ίση των 400 kg (κατηγορία L7e) (500 kg στη περίπτωση 
οχημάτων για τη μεταφορά εμπορευμάτων), μη συμπεριλαμβανομένης της μάζας των 
συσσωρευτών των ηλεκτρικών οχημάτων, των οποίων η μέγιστη καθαρή ισχύς του 
κινητήρα δεν υπερβαίνει τα 15 kW. Τα οχήματα αυτά λογίζονται ως τρίκυκλα 
μοτοποδήλατα και πρέπει να πληρούν τις τεχνικές απαιτήσεις που ισχύουν για τα 
τρίκυκλα μοτοποδήλατα της κατηγορίας L5e, εκτός αν υπάρχουν διατάξεις περί του 
αντιθέτου σε άλλες ειδικές οδηγίες.

Σύμφωνα με τον αναφέροντα, ο ορισμός των τετρακύκλων εμπεριέχεται στις ακόλουθες δύο 
ουγγρικές νομοθετικές πράξεις:

* Προσάρτημα B, Τμήμα 1, άρθρο 1(3) του υπουργικού διατάγματος 5/1990.(IV.12.) KöHÉM:

"(3) Το παρόν προσάρτημα ισχύει για τα τετράτροχα τρίκυκλα – δηλαδή τα οχήματα με 
κινητήρα με τέσσερις τροχούς που έχουν τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: 
3α) ελαφρά τετράτροχα τρίκυκλα, των οποίων η μάζα κενού οχήματος είναι μικρότερη ή ίση 
των 350 kg (κατηγορία L6e), μη συμπεριλαμβανομένης της μάζας των συσσωρευτών των 
ηλεκτρικών οχημάτων, των οποίων η μέγιστη ταχύτητα εκ κατασκευής είναι το πολύ 45 
km/h, και
3α1) των οποίων ο κινητήρας έχει κυβισμό μικρότερο ή ίσο προς 50 cm3 προκειμένου για 
κινητήρες με επιβαλλόμενη ανάφλεξη,
ή
3α2) των οποίων η μέγιστη καθαρή ισχύς δεν υπερβαίνει τα 4 kW προκειμένου για άλλους 
κινητήρες εσωτερικής καύσης
ή
3α3) των οποίων η μέγιστη συνεχής καθαρή ισχύς δεν υπερβαίνει τα 4 kW προκειμένου για 
ηλεκτροκινητήρες.

Τα οχήματα αυτά πρέπει να πληρούν τις τεχνικές απαιτήσεις που ισχύουν για τα τρίτροχα 
μοτοποδήλατα της κατηγορίας L2e, εκτός αν υπάρχουν διατάξεις περί του αντιθέτου σε 
κάποιο από τα παραρτήματα που σχετίζονται με τις απαιτήσεις των μοτοποδηλάτων, 
Προσάρτημα Β".

* Προσάρτημα 1, Κεφάλαιο ΙΙ του κοινού υπουργικού διατάγματος 1/1975(II.5) KPM-BM 
σχετικά με κανονισμούς οδικής κυκλοφορίας (ουγγρικός Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας):

"ιη) Μοτοποδήλατο: ένα όχημα με δύο, τρεις ή τέσσερις τροχούς που κινείται με κινητήρα 
εσωτερικής καύσης με μετατόπιση πιστονιού που δεν υπερβαίνει τα 50 cm3 ή με άλλο 
κινητήρα με μέγιστη καθαρή ισχύ 4 kW, του οποίου η μέγιστη ταχύτητα εκ κατασκευής δεν 
υπερβαίνει τα 45 km/h και του οποίου η μάζα δεν υπερβαίνει τα 350 kg."
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Η βασική διαφορά μεταξύ των δύο ορισμών είναι ότι ενώ στο υπουργικό διάταγμα 
5/1990.(IV.12.) KöHÉM ως μέγιστο όριο κυβισμού του κινητήρα ορίζονται τα 50 cm3 για 
κινητήρες με επιβαλλόμενη ανάφλεξη σύμφωνα με την οδηγία 2002/24/EΚ, το κοινό 
υπουργικό διάταγμα 1/1975(II.5) KPM-BM σχετικά με κανονισμούς οδικής κυκλοφορίας 
(ουγγρικός Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας) περιλαμβάνει το ίδιο μέγιστο όριο για όλους τους 
κινητήρες εσωτερικής καύσης. 

Αυτό σημαίνει ότι ενώ η οδηγία 2002/24/ΕΚ δεν περιλαμβάνει μέγιστο όριο για κυβισμό 
κινητήρα για οχήματα L6e που είναι εξοπλισμένα με κινητήρα ντίζελ (τα οποία αποτελούν το 
αντικείμενο της καταγγελίας του αναφέροντος), η ουγγρική νομοθεσία περιλαμβάνει ένα 
τέτοιο μέγιστο όριο μέσω του ορισμού που περιέχεται στον ουγγρικό Κώδικα Οδικής 
Κυκλοφορίας.

Η Επιτροπή αντιλαμβάνεται ότι η Εθνική Αρχή Μεταφορών της Ουγγαρίας θεωρεί ότι τα 
τετράκυκλα που είναι συνήθως εξοπλισμένα κινητήρες ντίζελ είναι οχήματα κατηγορίας M1
λόγω του ότι δεν πληρούν το όριο του μέγιστου κυβισμού των 50 cm3 που περιλαμβάνεται 
στον ουγγρικό Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

Όσον αφορά τις άδειες οδήγησης για τα συγκεκριμένα οχήματα, ο ορισμός των κατηγοριών 
οχημάτων εμπεριέχεται στο άρθρο 4 της οδηγίας 2006/126/ΕΚ. Εν προκειμένω, η οδηγία 
2006/126/ΕΚ παραπέμπει στην οδηγία 2002/24/EΚ. Συγκεκριμένα, η άδεια οδήγησης
κατηγορίας "AM" αφορά ελαφρά τετράκυκλα όπως ορίζεται στο άρθρο 1, παράγραφος 3, 
στοιχείο (α), της οδηγίας 2002/24/EΚ και η αντίστοιχη κατηγορία "Β1" αφορά τετράκυκλα 
όπως ορίζεται στο άρθρο 1, παράγραφος 3, στοιχείο (β) της ίδιας οδηγίας.

Για οχήματα L6e, των οποίων η μάζα κενού οχήματος δεν υπερβαίνει τα 350 kg, η άδεια 
οδήγησης είναι κατηγορίας ΑΜ.

Συμπέρασμα

Καθώς οι πληροφορίες που παρασχέθηκαν από τον αναφέροντα εγείρουν την πιθανότητα η 
ουγγρική νομοθεσία για τον ορισμό των τετρακύκλων (το κοινό υπουργικό διάταγμα 
1/1975(II.5) KPM-BM σχετικά με κανονισμούς οδικής κυκλοφορίας (ουγγρικός Κώδικας 
Οδικής Κυκλοφορίας) να μην είναι σύμφωνη με τους ορισμούς που περιέχονται στην οδηγία 
2002/24/ΕΚ, η Επιτροπή θα λάβει μέτρα για να διερευνήσει το θέμα με τις ουγγρικές αρχές. 
Η Επιτροπή Αναφορών θα ενημερωθεί για τα συμπεράσματα της Επιτροπής μόλις 
ολοκληρωθούν οι εν λόγω έρευνες.

4. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 25 Μαρτίου 2010.

Σε επιστολή με ημερομηνία 1η Νοεμβρίου 2009 προς τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου, ο αναφέρων αναγνωρίζει ότι οι ουγγρικές αρχές κατηγοριοποιούν σωστά 
πλέον τα ελαφρά τετράκυκλα για τον σκοπό της διάθεσής τους στην αγορά. Αντί αυτού, 
ανησυχεί σχετικά με εικαζόμενη διάκριση λόγω της απαίτησης να κατέχει άδεια οδήγησης 
κατηγορίας "Β" προκειμένου να μπορεί να οδηγεί ελαφρύ τετράκυκλο όχημα.

Όπως αναφέρεται στην προηγούμενη ανακοίνωση προς τον αναφέροντα, η Επιτροπή 
θεώρησε ότι το θέμα πρέπει να ερευνηθεί στο πλαίσιο των ουγγρικών αρχών και, συνεπώς, η 
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υπόθεση υποβλήθηκε στο σύστημα Pilot της ΕΕ με σκοπό να λάβει ταχεία και 
αποτελεσματική επίλυση (αριθ. αναφοράς 618/09/ENTR). Ζητήθηκαν πληροφορίες από τις 
ουγγρικές αρχές με επιστολή της 19ης Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη νομοθεσία για τη 
διάθεση στην αγορά ελαφρών τετρακύκλων και τη σχετική ταξινόμηση από τις αρμόδιες 
αρχές.

Η ουγγρική κυβέρνηση απάντησε με επιστολή με ημερομηνία 28 Δεκεμβρίου 2009. Στην 
απάντηση, η ουγγρική κυβέρνηση δηλώνει ότι το υπουργικό διάταγμα /1990 (IV.12), το 
οποίο μεταφέρει την οδηγία 2002/24/EΚ, ρυθμίζει την έγκριση τύπου και τη διάθεση στην 
αγορά των ελαφρών τετρακύκλων. Εν προκειμένω, η ουγγρική κυβέρνηση δηλώνει ότι ο 
ορισμός των ελαφρών τετρακύκλων είναι σύμμορφος προς την οδηγία 2002/24/EΚ και η 
Εθνική Αρχή Μεταφορών ταξινομεί τα οχήματα σύμφωνα με τον ορισμό αυτόν για τους 
σκοπούς της έγκρισης τύπου τους και της διάθεσής τους στην αγορά. Από την άλλη πλευρά, ο 
ουγγρικός Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας δεν ταξινομεί οχήματα για τους σκοπούς αυτούς. 
Αντί αυτού, ορίζει τις προϋποθέσεις για τη χρήση οχημάτων στις οδούς και την κατηγορία 
της άδειας οδήγησης που απαιτείται. Η οδηγία 2006/126/EΚ σχετικά με τις άδειες οδήγησης, 
η οποία πρέπει να μεταφερθεί έως τις 19 Ιανουαρίου 2011, καθιστά υποχρεωτική την 
εισαγωγή της κατηγορίας αδειών "AM" ή "B1" για τις αντίστοιχες κατηγορίες τετρακύκλων 
L6e (ελαφρά) και L7e (άλλα). Η ουγγρική κυβέρνηση δηλώνει ότι οι απαραίτητες 
νομοθετικές τροποποιήσεις για τη μεταφορά της οδηγίας 2006/126/EΚ αναμένεται να 
ολοκληρωθούν το 2010.

Οι έρευνες οδηγούν την Επιτροπή στο συμπέρασμα ότι η ουγγρική νομοθεσία μεταφέρει 
ορθώς την οδηγία 2002/24/EΚ. Επιπλέον, δεν υπάρχει τίποτε που να υποδεικνύει ότι οι 
ουγγρικές αρχές ταξινομούν εσφαλμένα τα ελαφρά τετράκυκλα για τους σκοπούς της 
έγκρισης τύπου τους και της διάθεσής τους στην αγορά. Οι διατάξεις που ρυθμίζουν τις 
απαιτήσεις της άδειας οδήγησης για ελαφρά τετράκυκλα στον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας 
δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας 2002/24/EΚ και, συνεπώς, δεν μπορεί να 
υφίσταται παραβίαση των διατάξεων αυτής της οδηγίας.


