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Θέμα: Αναφορά 0154/2010, του Ralph Lehmann, γερμανικής ιθαγένειας, σχετικά με
την εναρμόνιση του τεχνικού ελέγχου οχημάτων και των διαφορετικών 
τύπων σύνδεσης των φιαλών υγραερίου στην Ευρώπη

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων ταξιδεύει συχνά με το αυτοκινούμενο τροχόσπιτό του σε ολόκληρη την Ευρώπη. 
Όταν το όχημά του υποχρεούται να υποβληθεί σε περιοδικό τεχνικό έλεγχο (έλεγχο TÜV), 
πρέπει να επιστρέψει στη Γερμανία. Ο αναφέρων ζητεί την εναρμόνιση των τεχνικών 
ελέγχων στην Ευρώπη, ώστε να μπορεί να υποβάλει το όχημά του σε τεχνικό έλεγχο 
οπουδήποτε στην Ευρώπη και το πιστοποιητικό ελέγχου να αναγνωρίζεται σε ολόκληρη την 
Ευρώπη. Ένα άλλο πρόβλημα πρακτικής φύσης για τον αναφέροντα αφορά τις πολλές 
διαφορετικές συνδέσεις των φιαλών υγραερίου που χρησιμοποιεί στο αυτοκινούμενο 
τροχόσπιτό του όταν ταξιδεύει στην Ευρώπη. Και σε αυτόν τον τομέα, ο αναφέρων ζητεί την 
εναρμόνιση των προδιαγραφών.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 8 Ιουνίου 2010. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 2 Σεπτεμβρίου 2010.

Όσον αφορά τον τεχνικό έλεγχο των οχημάτων, η οδηγία 2009/40/ΕΚ1 σχετικά με τον 
τεχνικό έλεγχο των μηχανοκίνητων οχημάτων παρέχει το πλαίσιο για ένα σύστημα τεχνικού 
                                               
1 Οδηγία 2009/40/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 6ης Μαΐου 
2009, σχετικά με τον τεχνικό έλεγχο των μηχανοκίνητων οχημάτων και των ρυμουλκουμένων 
τους, ΕΕ L 141 της 6.6.2009, σ. 12.
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ελέγχου των οχημάτων στην Ευρώπη. Η εν λόγω οδηγία καθορίζει την ελάχιστη συχνότητα 
των ελέγχων, καθώς και έναν κατάλογο σημείων που πρέπει να ελέγχονται, αλλά επιτρέπει 
στα κράτη μέλη: 

 να συντομεύουν το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί μεταξύ δύο διαδοχικών 
υποχρεωτικών τεχνικών ελέγχων·

 να καθιστούν υποχρεωτικό τον τεχνικό έλεγχο του προαιρετικού εξοπλισμού· 
 να αυξάνουν τον αριθμό των σημείων που πρέπει να ελέγχονται· 
 να επεκτείνουν την απαίτηση του περιοδικού τεχνικού ελέγχου σε άλλες κατηγορίες 

οχημάτων· 
 να προδιαγράφουν ειδικούς πρόσθετους ελέγχους· 
 να απαιτούν, για τα οχήματα που είναι εγγεγραμμένα στο έδαφός τους, αυστηρότερες 

ελάχιστες τιμές απόδοσης για τα συστήματα πέδησης από εκείνες που 
περιλαμβάνονται στο παράρτημα II και να συμπεριλάβουν έλεγχο των οχημάτων με 
υψηλότερα φορτία, υπό την προϋπόθεση ότι τα πρότυπα αυτά δεν υπερβαίνουν εκείνα 
της αρχικής έγκρισης τύπου του οχήματος. 

Λόγω της ανωτέρω πρόβλεψης εθνικών παρεκκλίσεων, το σύστημα αμοιβαίας αναγνώρισης 
των πιστοποιητικών τεχνικού ελέγχου των οχημάτων εξακολουθεί έως σήμερα να παραμένει 
περιορισμένο, με εξαίρεση τις περιπτώσεις επαναταξινόμησης. Η Επιτροπή έχει επί του 
παρόντος ξεκινήσει τη διαδικασία αναθεώρησης της εν λόγω οδηγίας με σκοπό την 
περαιτέρω εναρμόνιση του τεχνικού ελέγχου στην Ευρώπη και κατ’ επέκταση τη θέση σε
λειτουργία του συστήματος αμοιβαίας αναγνώρισης των τεχνικών ελέγχων των οχημάτων 
στην πράξη.

Η νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης εναρμονίζει τους κανόνες σχετικά με τον 
μεταφερόμενο εξοπλισμό υπό πίεση μέσω της οδηγίας 1999/36/ΕΚ1 (η οδηγία τελεί επί του 
παρόντος υπό αναθεώρηση). Η οδηγία αυτή ορίζει τους κανόνες κατασκευής και ελέγχου των 
φιαλών και σε ορισμένες περιπτώσεις των βαλβίδων τους. Η νομοθεσία της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης δεν καλύπτει εξαρτήματα των φιαλών, συμπεριλαμβανομένων των μηχανισμών 
ασφάλισης. Οι κανόνες κατασκευής και χρήσης εξαρτημάτων φιαλών καλύπτονται από την 
εθνική νομοθεσία και σε ορισμένες περιπτώσεις από τα πρότυπα ΕΝ. Η Επιτροπή δεν 
προτίθεται επί του παρόντος να προτείνει εναρμονισμένη νομοθεσία στον τομέα αυτό.

Συμπέρασμα

Όσον αφορά την αμοιβαία αναγνώριση του τεχνικού ελέγχου σε ολόκληρη την Ευρώπη, η 
Επιτροπή είναι ενήμερη των αναφερόμενων ελλείψεων και έχει ήδη ξεκινήσει σχετικές 
εργασίες για την αναθεώρηση του νομικού πλαισίου με σκοπό την ανάπτυξη ενός 
συστήματος αμοιβαίας αναγνώρισης των τεχνικών ελέγχων.

Όσον αφορά τις φιάλες υγραερίου, η Επιτροπή δεν προτίθεται να προτείνει πρόσθετη 
νομοθεσία στον τομέα αυτό, καθώς εφαρμόζεται η ευρωπαϊκή νομοθεσία σχετικά με τον 

                                               
1 Οδηγία 1999/36/ΕΚ του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 1999, σχετικά με το μεταφερόμενο 
εξοπλισμό υπό πίεση, ΕΕ L 138 της 1.6.1999.
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μεταφερόμενο εξοπλισμό υπό πίεση και τα διάφορα εξαρτήματα εναρμονίζονται ήδη στο 
πλαίσιο των προτύπων ΕΝ ή ISO.


