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1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων εκφράζει την αντίθεσή του στην πρόθεση να καταστεί υποχρεωτική η 
τοποθέτηση ABS (σύστημα αντιεμπλοκής των τροχών κατά την πέδηση) για τα οχήματα στην 
ΕΕ. Ισχυρίζεται ότι με το μέτρο αυτό η ΕΕ υπερβαίνει τα όρια των αρμοδιοτήτων της και ότι 
το μέτρο είναι δυσανάλογο. Ζητεί την ανάκληση του μέτρου.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 6 Ιανουαρίου 2012. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 16 Μαρτίου 2012

Το 2008, 5 520 αναβάτες μηχανοκίνητων δικύκλων έχασαν τη ζωή τους σε τροχαία 
ατυχήματα στην Ευρώπη. Επιπλέον, ο αριθμός των σοβαρών τραυματισμών υπολογίζεται ότι 
είναι 5,5 έως 13 φορές υψηλότερος από τον αριθμό των θανατηφόρων ατυχημάτων. 
Εκτιμάται ότι τραυματίζονται σε τροχαία ατυχήματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση περίπου 66 000 
– 155 000 αναβάτες ανά έτος. Ένα από τα πιο αποδοτικά από άποψη κόστους μέτρα 
ασφαλείας στη νομοθεσία έγκρισης τύπου, το οποίο έχει επισημανθεί και αξιολογηθεί από 
την Επιτροπή σε διεξοδική εκτίμηση επιπτώσεων1 είναι η υποχρεωτική τοποθέτηση 
προηγμένων συστημάτων πέδησης σε μοτοσικλέτες.

                                               
1 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52010SC1152:en:NOT



PE486.001v01-00 2/3 CM\896445EL.doc

EL

Διατίθεται μόνο μία προηγμένη τεχνολογία πέδησης, η οποία μπορεί να αντιμετωπίσει την 
επιζήμια εμπλοκή των τροχών κατά τη διάρκεια την πέδησης εν ώρα πανικού και αυτή είναι η 
τεχνολογία συστήματος απεμπλοκής τροχών. Τα συστήματα απεμπλοκής τροχών 
προλαμβάνουν την πτώση του αναβάτη κατά τη διάρκεια της πέδησης εν ώρα πανικού 
παρέχοντας την ευκαιρία στον αναβάτη να αποφεύγει πιθανό ατύχημα. Επίσης συντελεί στη 
μείωση απόστασης πέδησης ακόμα και σε μεταβαλλόμενες οδικές συνθήκες και αυξάνει την 
αυτοπεποίθηση του αναβάτη κατά την πλήρη χρήση του συστήματος πέδησης.

Τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα της υποχρεωτικής τοποθέτησης προηγμένων 
συστημάτων πέδησης αναλύθηκαν στην εκτίμηση επιπτώσεων, η οποία βασίστηκε σε 
επιστημονική βιβλιογραφία και στα αποτελέσματα των τελευταίων δεδομένων των 
ατυχημάτων και των (εκ των υστέρων) αναλύσεων των ατυχημάτων. Στην ανάλυση 
λήφθηκαν υπόψη περιβαλλοντικές, οικονομικές και κοινωνικές πτυχές, καθώς και η 
αποδοτικότητα, αποτελεσματικότητα και συνοχή με άλλες συναφείς νομοθεσίες. Το μέσο 
όφελος, τόσο των καταναλωτών όσο και της κοινωνίας, υπολογίστηκε ότι είναι τρεις φορές 
υψηλότερο από το κόστος και αναμένεται να σωθούν περίπου 6 000 ζωές σε περίοδο δέκα 
ετών από τη θέσπιση του μέτρου, πέραν του οφέλους από τον μετριασμό των επιβλαβών 
επιπτώσεων των τροχαίων ατυχημάτων. Όσον αφορά την εφαρμογή οιασδήποτε τεχνολογίας, 
υπάρχουν πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα στη χρήση της. Στην περίπτωση των 
συστημάτων απεμπλοκής τροχών, τα πλεονεκτήματα υπερτερούν κατά πολύ των 
μειονεκτημάτων. Η Επιτροπή είναι, ως εκ τούτου, πεπεισμένη ότι το προτεινόμενο μέτρο 
είναι αδιαμφισβήτητα προς το συμφέρον των καταναλωτών και προς όφελος όλων των 
πολιτών της ΕΕ.

Όσον αφορά την επιλογή του νομικού μέσου, η χρήση κανονισμού αντί αναδιατύπωσης της 
ισχύουσας οδηγίας-πλαισίου1 συνάδει με τις αρχές βελτίωσης των κανονιστικών ρυθμίσεων 
και με τις συστάσεις της έκθεσης CARS 21, η οποία διευκρινίζει τη στρατηγική σχετικά με 
ρυθμιστικό πλαίσιο για μια ανταγωνιστική αυτοκινητοβιομηχανία στην Ένωση τον 21ο 
αιώνα. Ως εκ τούτου κρίνεται σκόπιμη η κατάργηση όλων των χωριστών οδηγιών χωρίς τη 
μείωση του επιπέδου προστασίας. Οι απαιτήσεις που καθορίζονται στις εν λόγω οδηγίες 
πρέπει να μεταφερθούν στον προτεινόμενο κανονισμό ή στις κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις του 
και πρέπει να αντικατασταθούν, όπου απαιτείται, από παραπομπές στους αντίστοιχους 
κανονισμούς της Οικονομικής Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών για την Ευρώπη (ΟΕΕ/ΗΕ). 
Η Επιτροπή δεσμεύεται να πραγματοποιήσει αυτήν την απλοποίηση και, ως εκ τούτου, 
υπέβαλε πρόταση κανονισμού προς αντικατάσταση της οδηγίας-πλαισίου.

Συμπέρασμα

Ύστερα από διαβούλευση με τα ενδιαφερόμενα μέρη επί σχεδόν 7 έτη και κατόπιν διεξοδικής 
ανάλυσης από τις υπηρεσίες της Επιτροπής για μια μεγάλη χρονική περίοδο, λαμβάνοντας 
παράλληλα υπόψη την ανατροφοδότηση των ενδιαφερόμενων μερών, η Επιτροπή κατέληξε 
στο συμπέρασμα ότι οι αρχές της αναλογικότητας και της επικουρικότητας τηρούνταν πριν 
από την έγκριση της σύστασης τον Οκτώβριο του 2010. Την πρόταση έχουν έκτοτε αναλάβει 
το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και αμφότερα, σύμφωνα με το άρθρο 294 της 
ΣΛΕΕ, ελέγχουν όλες τις λεπτομέρειές της και θα λάβουν την τελική απόφαση. 

                                               
1 ΕΕ L 124 της 9.5.2002, σ. 1.
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