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Θέμα: Αναφορά 0796/2012 του Philipp Schmalgold, γερμανικής ιθαγένειας, σχετικά 
με τη χρήση συσκευών ρύθμισης της κατανάλωσης αντί της ταχύτητας σε 
οχήματα ιδιωτικής και επαγγελματικής χρήσης 

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων ζητεί την τροποποίηση των ευρωπαϊκών κανόνων με σκοπό τη ρεαλιστικότερη 
μέτρηση της κατανάλωσης καυσίμων σε οχήματα ιδιωτικής και επαγγελματικής χρήσης. Για 
τον σκοπό αυτόν, ζητεί την αντικατάσταση των συσκευών ρύθμισης της ταχύτητας (cruise 
control) στα εν λόγω οχήματα με συσκευές ρύθμισης της κατανάλωσης. Η συσκευή ρύθμισης 
της ταχύτητας φροντίζει ώστε το όχημα να διατηρεί σταθερή ταχύτητα. Αυτό εξοικονομεί 
καύσιμα σε μακρινές διαδρομές. Ωστόσο, η συσκευή ρύθμισης επιδιώκει να διατηρεί την 
καθορισμένη ταχύτητα ακόμη και σε οδούς με κλίση. Σύμφωνα με τον αναφέροντα, αυτό 
οδηγεί σε πολύ μεγαλύτερη κατανάλωση καυσίμων. Ως εκ τούτου, ο αναφέρων τάσσεται 
υπέρ μιας συσκευής ρύθμισης της κατανάλωσης, της οποίας οι ρυθμίσεις θα είναι τέτοιες 
ώστε, για παράδειγμα, σε οδούς με κλίση να δίνεται προτεραιότητα στη χαμηλή κατανάλωση 
έναντι της διατήρησης της καθορισμένης ταχύτητας. Ο αναφέρων θεωρεί ότι μια τέτοια 
συσκευή ρύθμισης θα πρέπει να είναι τεχνικά εφικτή και να τοποθετείται στα νέα 
αυτοκίνητα.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 15 Οκτωβρίου 2012. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 30 Ιανουαρίου 2013

Η προαναφερθείσα αναφορά προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει, η ευρωπαϊκή 
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νομοθεσία να επιβάλει σε όλα τα οχήματα, να έχουν συσκευή ρύθμισης της κατανάλωσης, 
δηλαδή μια τεχνική εφαρμογή που επιτρέπει να διατηρείται σταθερή, ανεξάρτητα από τις 
συνθήκες, η ποσότητα του καυσίμου το οποίο καταναλώνεται από τα εν λόγω οχήματα.  
Σύμφωνα με την λεπτομερή περιγραφή και τα βασικά φυσικά δεδομένα, η εν λόγω συσκευή 
ρύθμισης της κατανάλωσης νοείται ως ένας ρυθμιστής ταχύτητας στον οποίο ο χρήστης 
εισαγάγει μια κατώτερη ταχύτητα και μια ανώτατη ταχύτητα καθώς και την επιθυμητή 
κατανάλωση. Το όχημα προσαρμόζει τότε την ταχύτητά του ώστε να προσεγγίσει όσο το
δυνατόν περισσότερο την επιθυμητή κατανάλωση, παραμένοντας πάντα μεταξύ των δύο 
ταχυτήτων (κατώτατη – ανώτατη) που έχουν εισαχθεί ως επιθυμητές από τον χρήστη. Υπό 
ιδανικές συνθήκες, η εν λόγω συσκευή ρύθμισης της κατανάλωσης θα πρέπει να 
συμπληρώνεται από δυνατότητα ρύθμισης της απόστασης σε σχέση με το όχημα το οποίο 
προπορεύεται, τεχνική διάταξη η οποία ήδη διατίθεται στο εμπόριο για έναν σημαντικό 
αριθμό οχημάτων (βλέπε π.χ. 
http://de.wikipedia.org/wiki/Abstandsregeltempomat).

Συμπέρασμα

Ανάλογα με τον τρόπο οδήγησης, η εν λόγω πρόταση θα ενδιέφερε πράγματι ένα μεγάλο 
αριθμό ιδιοκτητών οχημάτων. Όμως, θα πρέπει να λάβουμε υπόψη το κόστος 
χρησιμοποίησης ενός παρόμοιου συστήματος (ακόμη και χωρίς τον ρυθμιστή απόστασης), 
που υπερβαίνει κατά πολύ το κόστος ενός κλασικού ρυθμιστή ταχύτητας.  Ιδιαίτερα για τα 
μικρότερου μεγέθους και κυβισμού οχήματα, που χρησιμοποιούνται κυρίως στην πόλη, η 
επιβολή μιας παρόμοιας συσκευή ρύθμισης της κατανάλωσης δεν θα μπορούσε να 
δικαιολογηθεί και θα ήταν επιπλέον δύσκολο να αιτιολογηθεί σε πολιτικό επίπεδο 
λαμβάνοντας υπόψη τη σημερινή οικονομική κρίση.  Για το λόγο αυτό, η πρόταση αυτή δεν 
μπορεί επί του παρόντος να υποστηριχθεί από μια νομοθετική πρωτοβουλία.  Ίσως οι 
κατασκευαστές οχημάτων θα μπορούσαν να παρακινηθούν, να προσφέρουν την εν λόγω 
δυνατότητα ως, π.χ. προαιρετικό εξοπλισμό ή καταρχάς μόνο στα μοντέλα μεσαίας και 
ανώτερης κλάσης. 
Εάν οι εν λόγω συσκευές ρύθμισης της κατανάλωσης επιβληθούν σε εθελοντική βάση και τα 
σχόλια των χρηστών είναι θετικά, η ιδέα μιας νομοθετικής ρύθμισης σε μεταγενέστερο 
χρονικό διάστημα θα μπορούσε να εξετασθεί εκ νέου. Σχετικά, θα πρέπει επίσης να 
προστεθεί ότι ο ευρωπαίος νομοθέτης προβλέπει υποχρεωτικά από το 2014 όλα τα νέα 
ιδιωτικά οχήματα να είναι εξοπλισμένα με ένδειξη αλλαγής της ταχύτητας.  Επιπλέον, η 
υποχρέωση εξοπλισμού των οχημάτων με ένδειξη στιγμιαίας κατανάλωσης, αποτελεί επί του 
παρόντος αντικείμενο μελέτης.  Και τα δύο μέτρα έχουν, όπως και η πρόταση για τη συσκευή 
ρύθμισης της κατανάλωσης, ως στόχο την προώθηση μιας οδήγησης που αποκαλείται 
οικολογική ("Eco-driving"), δηλαδή με χαμηλή κατανάλωση καυσίμων.


