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1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων ζητεί να υπάρξει ενοποίηση σε πανευρωπαϊκό επίπεδο των προδιαγραφών 
ποιότητας και ασφάλειας των οχημάτων με κινητήρα. Πιο συγκεκριμένα, προτείνει ορισμένα 
χρήσιμα μέτρα για την αύξηση της οδικής ασφάλειας, τα οποία θα πρέπει να καταστούν 
υποχρεωτικά για όλα τα οχήματα με κινητήρα όπως, για παράδειγμα, το κυτίο πρώτων 
βοηθειών και η εγκατάσταση συσκευών ανοικτής ακρόασης για να αποφεύγεται η χρήση του 
κινητού τηλεφώνου κατά την οδήγηση, κ.λπ.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 19 Σεπτεμβρίου 2012. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

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

Το πρόβλημα της θέσπισης ενιαίων προδιαγραφών ποιότητας και ασφάλειας, σε όλα τα 
κράτη μέλη, για τα νέα οδικά οχήματα, καλύπτεται από την οδηγία 2007/47/ΕΚ1. Σύμφωνα 
με το άρθρο 1 της εν λόγω οδηγίας, στόχος της είναι η θέσπιση ενός εναρμονισμένου 
πλαισίου οποίο περιλαμβάνει τις διοικητικές διατάξεις και τις γενικές τεχνικές απαιτήσεις για 
όλα τα νέα οχήματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

                                               
1 Οδηγία 2007/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Σεπτεμβρίου 2007, για τη 
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 (οδηγία-πλαίσιο)· ΕΕ L 263, 9.10.2007, σ. 1.
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Όσον αφορά τον καθορισμό της ενωσιακής χώρας καταγωγής για τα μηχανοκίνητα οχήματα, 
το ζήτημα αυτό δεν τίθεται πλέον, επειδή η οδηγία 2007/46/ΕΚ, για τους σκοπούς της 
συγκρότησης και λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
αντικατέστησε τα εθνικά συστήματα έγκρισης των κρατών μελών με μια διαδικασία έγκρισης 
της ΕΕ, βασιζόμενη στην αρχή της πλήρους εναρμόνισης. Επομένως, δεν υπάρχει πλέον ένα 
κράτος μέλος πιστοποίησης.

Η αντικατάσταση των λαμπτήρων στους προβολείς οχημάτων εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής 
της οδηγίας 76/756/ΕΟΚ1 Στο Παράρτημα II, παράγραφος 1 της εν λόγω οδηγίας, οι τεχνικές 
απαιτήσεις για την εγκατάσταση φωτισμού στα οχήματα με κινητήρα είναι ίδιες με εκείνες 
των παραγράφων 2, 5 και 6 του κανονισμού της ΟΕΕ/ΗΕ αριθ. 482 και των παραρτημάτων 3 
έως 9 του εν λόγω κανονισμού. Όπως ορίζει η παράγραφος 5.23 του κανονισμού της 
ΟΕΕ/ΗΕ 48 «Οι εγκριθέντες λαμπτήρες με φωτεινή πηγή (ές) σύμφωνα με τον κανονισμό αριθ. 
37 πρέπει να εγκαθίστανται σε ένα όχημα με τέτοιο τρόπο ώστε η φωτεινή πηγή να μπορεί να 
αντικαθίστανται σωστά χωρίς την ανάγκη για βοήθεια από ειδικούς και χωρίς την ανάγκη 
ειδικών εργαλείων, εκτός από εκείνα που χορηγούνται με το όχημα από τον κατασκευαστή. Ο 
κατασκευαστής του οχήματος παρέχει μαζί με το όχημα λεπτομερή περιγραφή της διαδικασίας 
για την αντικατάσταση». Αυτό υποδηλώνει σαφώς ότι πρέπει να υπάρχει αρκετός χώρος για το 
χέρι ενός ενήλικα. Διαφορετικά, πρέπει να παρέχεται από τον κατασκευαστή ένα ειδικό 
εργαλείο.

Εκτός από το ζήτημα του κατά πόσον είναι πράγματι αναγκαία ή χρήσιμη η εσωτερική 
τοποθέτηση μετρητών των λίτρων στις δεξαμενές καυσίμων των οχημάτων για την αποφυγή 
απάτης από την αντλία βενζίνης κατά τον ανεφοδιασμό, η εγκατάσταση παρομοίων 
συσκευών θα συνεπάγετο πρόσθετη δυσανάλογη επιβάρυνση για τους κατασκευαστές 
αυτοκινήτων, οι οποίοι δεν είναι υπεύθυνοι για τις απάτες αυτές.

Ο εξοπλισμός ασφάλειας που πρέπει να φέρουν τα οχήματα δεν ρυθμίζεται από το δίκαιο της 
ΕΕ. Ορισμένα κράτη μέλη έχουν θεσπίσει ειδική εθνική νομοθεσία τους για την καθιέρωση 
της υποχρέωσης να βρίσκεται στα οχήματα κυτίο πρώτων βοηθειών, όπως ζητείται από τον 
αναφέροντα. Εν προκειμένω, η Επιτροπή δημοσιεύει στην ιστοσελίδα του, για καθοδήγηση, 
πληροφορίες σχετικά με τον εξοπλισμό ασφαλείας που απαιτείται από τα κράτη μέλη2. Μέχρι 
στιγμής η Επιτροπή δεν έκρινε αναγκαίο να εναρμονιστεί η χρήση των κυτίων πρώτων 
βοηθειών στο σύνολο της ΕΕ.

Σύμφωνα με τους περισσότερους ειδικούς και τη σχετική έρευνα, η εκτέλεση κάθε 
συμπληρωματικής δραστηριότητας κατά την οδήγηση μπορεί να οδηγήσει σε σημαντική 
απώλεια της συγκέντρωσης και της προσοχής που συνεπάγεται περιττούς κινδύνους για τον 
οδηγό και τους άλλους χρήστες των δρόμων. Αυτή είναι ειδικά η περίπτωση για τις 
τηλεφωνικές συνομιλίες, ακόμη και με τη βοήθεια των συσκευών ανοικτής ακρόασης κινητού 
τηλεφώνου. Τέτοιες συσκευές είναι εύκολα διαθέσιμες στην αγορά έναντι λογικής τιμής και, 
για την ώρα, η τελική ευθύνη για την τοποθέτηση και τη χρήση τους επαφίεται στον οδηγό 

                                               
1 Οδηγία 76/756/ΕΟΚ της 27ης Ιουλίου 1976, περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των κρατών μελών που 
αφορούν στην τοποθέτηση των διατάξεων φωτισμού και φωτεινής σηματοδοτήσεως των οχημάτων με κινητήρα 
και των ρυμουλκουμένων τους (ΕΕ L 262, 27.9.1976, σ.. 1).,
2 http://ec.europa.eu/transport/road_safety/going_abroad
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του αυτοκινήτου.

Όσον αφορά τις εξετάσεις οδήγησης, η οδηγία 2006/126/ΕΚ για την άδεια οδήγησης 
προβλέπει ήδη τις ελάχιστες απαιτήσεις όσον αφορά το περιεχόμενο της θεωρητικής 
εξέτασης και την εξέταση των ικανοτήτων και της συμπεριφοράς. Τα κράτη μέλη είναι 
ελεύθερα να αποφασίσουν για τη μορφή των θεωρητικών εξετάσεων (αν θα είναι σε 
προφορική ή γραπτή μορφή). Η οδηγία επιτρέπει να διενεργείται μέρος της πρακτικής 
εξέτασης σε ειδικές πίστες δοκιμών, αλλά είναι σημαντικό να δοκιμάζονται επίσης οι 
υποψήφιοι σε πραγματικές συνθήκες κυκλοφορίας. Ωστόσο, η εκπαίδευση για την απόκτηση 
άδειας οδήγησης δεν έχει ακόμη ρυθμιστεί σε επίπεδο ΕΕ. 

Συμπεράσματα

Τα περισσότερα από τα ζητήματα που εγείρει ο αναφέρων, όπως η ενοποίηση των προτύπων 
ασφαλείας ή οι προβολείς των οχημάτων προβλέπονται ήδη στη νομοθεσία της ΕΕ, υπό την 
έννοια των αιτημάτων της αναφοράς. 

Για θέματα όπως η τοποθέτηση εσωτερικών μετρητών λίτρων στις δεξαμενές καυσίμων και η 
εγκατάσταση συσκευών ανοικτής ακρόασης στα οχήματα, η Επιτροπή δεν προβλέπει την 
ανάληψη δράσης προς το παρόν, διότι στην πρώτη περίπτωση, τούτο θα οδηγούσε σε 
υπερβολική επιβάρυνση για τους κατασκευαστές, χωρίς ενδείξεις ότι η απάτη από τις αντλίες 
βενζίνης είναι ευρέως διαδεδομένη στην ΕΕ και στη δεύτερη, δεν θα μείωνε σημαντικά τους 
κινδύνους που προκύπτουν από την προσπάθεια εκτέλεσης πρόσθετων κινήσεων κατά την 
οδήγηση.

Όσον αφορά το κυτίο πρώτων βοηθειών, η Επιτροπή θεωρεί ότι, σύμφωνα με την αρχή της 
επικουρικότητας, τα κράτη μέλη θα πρέπει να είναι υπεύθυνα να αποφασίσουν κατά πόσο η 
τοποθέτησή τους στα οχήματα θα πρέπει να είναι υποχρεωτική.

Σχετικά με την εκπαίδευση για την απόκτηση άδειας οδήγησης, η Επιτροπή θα εξετάσει την 
πιθανή εναρμόνιση της εκπαίδευσης για την απόκτηση άδειας οδήγησης σε μια μελλοντική 
αναθεώρηση της οδηγίας.

Σε κάθε περίπτωση, η Επιτροπή θα συνεχίσει τις προσπάθειές της για τη βελτίωση της οδικής 
ασφάλειας και την προστασία των καταναλωτών, σε συνεργασία με όλα τα ενδιαφερόμενα 
μέρη, συμπεριλαμβανομένων και των καινοτομιών στην τεχνολογία του αυτοκινήτου και 
λαμβάνοντας υπόψη την εξέλιξη των συνθηκών κυκλοφορίας.


