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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 1172/2011 του W. M., γερμανικής ιθαγένειας, σχετικά με τις 
κανονιστικές διατάξεις περί επιτρεπόμενου συνολικού βάρους επιβατικών 
αυτοκινήτων, φορτηγών αυτοκινήτων και αυτοκινούμενων τροχόσπιτων

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων ζητεί την τροποποίηση της διάκρισης μεταξύ επιβατικών και φορτηγών 
αυτοκινήτων βάσει του επιτρεπομένου συνολικού τους βάρους. Προτείνει τον χαρακτηρισμό 
οχημάτων συνολικού βάρους 7,5 τόνων ως επιβατικών αυτοκινήτων ή την εισαγωγή της 
ονομασίας «επιχειρηματικό όχημα», ώστε να είναι δυνατός ο διαχωρισμός μεταξύ επιβατικών 
και φορτηγών αυτοκινήτων. Κατά τη γνώμη του αναφέροντος, πολλά κέντρα πόλεων είναι 
αυτήν τη στιγμή κλειστά για φορτηγά βαρύτερα των 3,8 τόνων, ανεξάρτητα από τις 
διαστάσεις τους. Στην εν λόγω κατηγορία εμπίπτουν και πολλά αυτοκινούμενα τροχόσπιτα. 
Λόγω του γεγονότος αυτού, πολλοί ιδιοκτήτες αυτοκινούμενων τροχόσπιτων δεν μπορούν να 
τα χρησιμοποιήσουν για το σκοπό για τον οποίον αυτά αγοράστηκαν. Ο αναφέρων παρατηρεί 
ότι τα λεωφορεία είναι συχνά μεγαλύτερα και βαρύτερα, χωρίς όμως να εμπίπτουν στην 
κανονιστική διάταξη του συνολικού βάρους.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 22 Φεβρουαρίου 2012. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες σύμφωνα με το άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού.

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 27 Ιουνίου 2012.

Η νομοθεσία σχετικά με την έγκριση των οχημάτων με κινητήρα και των ρυμουλκουμένων 
τους (οδηγία πλαίσιο 2007/461) προβλέπει γενικούς ορισμούς για την κατηγοριοποίηση των 
                                               
1 Οδηγία 2007/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Σεπτεμβρίου 2007, για τη 
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οχημάτων στον τομέα κατασκευής τους στην ΕΕ. Βασικό χαρακτηριστικό των οχημάτων 
είναι η δυνατότητα μεταφοράς κυρίως προσώπων και αγαθών, το οποίο επιτρέπει τη διάκριση 
μεταξύ οχημάτων κατηγορίας Μ, μηχανοκίνητα οχήματα που προορίζονται για τη μεταφορά 
επιβατών, και οχημάτων κατηγορίας Ν, που προορίζονται για τη μεταφορά αγαθών. Οι 
κατηγορίες αυτές ορίζονται με βάση τον αριθμό επιβατών και τη μέγιστη επιτρεπόμενη μάζα 
φορτίου από τεχνικής πλευράς, όσον αφορά την κατηγορία Μ και Ν αντίστοιχα.

Η νομοθεσία σχετικά με την έγκριση δεν περιορίζει τη μέγιστη μάζα για τα οχήματα 
κατηγορίας Μ1 (οχήματα με λιγότερες από 8 επιβατικές θέσεις, συν αυτή του οδηγού). 
Επίσης δεν περιορίζει τη μέγιστη μάζα για τα αυτοκινούμενα τροχόσπιτα (τροχόσπιτα με 
λιγότερες από 8 επιβατικές θέσεις, συν αυτή του οδηγού), καθώς είθισται η κατασκευή των 
οχημάτων αυτών με καμπίνα αμαξώματος οχημάτων κατηγορίας Ν1, για την οποία η μέγιστη 
μάζα έχει οριστεί στα 3.500 kg. Επομένως, πολλά αυτοκινούμενα τροχόσπιτα διαθέτουν 
έγκριση για μέγιστη μάζα 3.500 kg.

Η διάκριση μεταξύ εμπορικών και μη εμπορικών οχημάτων την οποία διεκδικεί ο αναφέρων, 
αναφέρεται ήδη έως ένα βαθμό στη νομοθεσία της ΕΕ σχετικά με την κυκλοφορία και 
λειτουργία των οχημάτων, η οποία επικεντρώνεται σε εμπορικά οχήματα που προορίζονται 
για τον τομέα της εγχώριας αγοράς.  Για παράδειγμα, η νομοθεσία για την πρόσβαση στην 
αγορά οδικών μεταφορών εφαρμόζεται μόνο στην εμπορική μεταφορά και δεν καλύπτουν 
οχήματα βάρους λιγότερου από 3,5 τόνους ούτε οχήματα κατάλληλα ή προοριζόμενα, λόγω 
της κατασκευής και εξοπλισμού τους, για τη μεταφορά πάνω από 9 επιβατών, 
συμπεριλαμβανομένου του οδηγού1. Επίσης, οχήματα ιδιωτικής χρήσης και αυτοκίνητα 
τροχόσπιτα αποκλείονται από τους κανόνες της ΕΕ σχετικά με τα οδικά συστήματα τελών2, 
τα οποία ισχύουν για οχήματα άνω των 3,5 τόνων που χρησιμοποιούνται ή προορίζονται για 
την οδική μεταφορά αγαθών.

Τα συστήματα αστικών συγκοινωνιών αποτελούν αναπόσπαστες συνιστώσες του ευρωπαϊκού 
συστήματος μεταφορών και άρα αναπόσπαστο μέρος της κοινής πολιτικής μεταφορών με 
βάση τα άρθρα 70 έως 80 της Συνθήκης ΕΚ. Ωστόσο η Επιτροπή, μέσω του Σχεδίου Δράσης 
για την Αστική Κινητικότητα3 έχει ήδη αναγνωρίσει ότι οι κανόνες πρόσβασης στα κέντρα 
πόλεων εξαρτώνται από τις τοπικές συνθήκες. Επομένως, οι τοπικές αρχές είναι αρμόδιες για 
τη λήψη αποφάσεων σχετικά με τους κατάλληλους περιορισμούς, σύμφωνα με την 
επικουρικότητα. Οι περιορισμοί αυτοί μπορούν να σχετίζονται με τη μειωμένη λειτουργία της 
πολεοδομίας, τον περιορισμό θορύβου, την προστασία ιστορικών κέντρων, κλπ. Οι πόλεις και 
οι τοπικές αρχές είναι επίσης αρμόδιες να κρίνουν ποια οχήματα είναι απαραίτητα για την 
προσβασιμότητα στα κέντρα των πόλεων και τη λειτουργία αποτελεσματικών μέσων 
συγκοινωνίας, όπως είναι τα λεωφορεία και τα πούλμαν. Ωστόσο, σύμφωνα με τις 

                                                                                                                                                  
θέσπιση πλαισίου για την έγκριση των μηχανοκίνητων οχημάτων και των ρυμουλκουμένων τους, και των 
συστημάτων, κατασκευαστικών στοιχείων και χωριστών τεχνικών μονάδων που προορίζονται για τα οχήματα 
αυτά
1 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1073/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Οκτωβρίου 
2009 για τη θέσπιση κοινών κανόνων πρόσβασης στη διεθνή αγορά μεταφορών με πούλμαν και λεωφορεία.
2 Οδηγία 1999/62/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Ιουνίου 1999, περί 
επιβολής τελών στα βαρέα φορτηγά οχήματα που χρησιμοποιούν ορισμένα έργα υποδομής
3 Ανακοίνωση της Επιτροπής στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και 
Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών - Σχέδιο Δράσης για την Αστική Κινητικότητα 
(COM/2009/0490 τελικό).
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προτεραιότητες που ορίζει το Σχέδιο Δράσης για την Αστική Κινητικότητα, η Επιτροπή 
υποστηρίζει την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών και τον συντονισμό μεταξύ των αρμόδιων 
στον τομέα αρχών.

Συμπέρασμα
Η Επιτροπή κρίνει πως ορισμένα ζητήματα που προκύπτουν από την αναφορά αυτή 
εμπίπτουν στην δικαιοδοσία των τοπικών, περιφερειακών και εθνικών αρχών.  Άρα, η 
Επιτροπή εφιστά την προσοχή του αναφέροντα στον συντονισμό και την ανταλλαγή 
βέλτιστων πρακτικών που ορίζει το Σχέδιο Δράσης για την Αστική Κινητικότητα.

Η Επιτροπή δεν σκοπεύει να τροποποιήσει την νομοθεσία περί έγκρισης της κατηγορίας, η 
οποία συμπεριλαμβάνεται επίσης σε περισσότερους από 120 Κανονισμούς της Οικονομικής 
Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών για την Ευρώπη στην Γενεύη.


