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I
(Ανακοινώσεις)

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΚΟΙΝΗ ΘΕΣΗ (ΕΚ) αριθ. 23/2006
που καθορίστηκε από το Συµβούλιο στις 18 Σεπτεµβρίου 2006
για την έκδοση της οδηγίας 2006/…/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της …, για
την άδεια οδήγησης (αναδιατύπωση)
(2006/C 295 E/01)
(Κείµενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

υποδοχής προωθεί την ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων.
Παρά την πρόοδο που έχει επιτευχθεί στον τοµέα της εναρµόνισης των κανόνων που αφορούν την άδεια οδήγησης,
εξακολουθούν να υφίστανται σηµαντικές διαφορές µεταξύ
κρατών µελών στους κανόνες για την περιοδική ανανέωση
των αδειών και στις υποκατηγορίες οχηµάτων, οι οποίες
απαιτούσαν πιο προωθηµένη εναρµόνιση προκειµένου να
προωθηθεί η υλοποίηση κοινοτικών πολιτικών.

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ
ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:
τη Συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως
το άρθρο 71,
την πρόταση της Επιτροπής,
τη γνώµη της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής (1),
αφού ζητήθηκε η γνώµη της Επιτροπής των Περιφερειών,

(3)

Η δυνατότητα θέσπισης εθνικών διατάξεων σχετικά µε την
διάρκεια ισχύος, που προβλέπεται στην οδηγία
91/439/ΕΟΚ, έχει ως αποτέλεσµα τη συνύπαρξη διαφορετικών κανόνων στα διάφορα κράτη µέλη και την κυκλοφορία
πάνω από 110 διαφορετικών υποδειγµάτων άδειας οδήγησης
τα οποία ισχύουν στα κράτη µέλη. Αυτό δηµιουργεί προβλήµατα διαφάνειας για τους πολίτες, τις αστυνοµικές
δυνάµεις και τις υπηρεσίες που είναι αρµόδιες για την
διαχείριση των αδειών οδήγησης και οδηγεί στην
πλαστογράφηση εγγράφων που ενίοτε χρονολογούνται από
αρκετές δεκαετίες.

(4)

Προκειµένου να µην καταστεί η ενιαία άδεια οδήγησης ένα
ακόµη πρότυπο που θα προστεθεί στα ήδη υπάρχοντα 110
πρότυπα, τα κράτη µέλη θα πρέπει να λάβουν κάθε απαιτούµενο µέτρο για την έκδοση του ενιαίου αυτού προτύπου για
όλους τους κάτοχους άδειας.

(5)

Η παρούσα οδηγία δεν θα πρέπει να θίγει τα υπάρχοντα
δικαιώµατα οδήγησης που έχουν χορηγηθεί ή αποκτηθεί
πριν από την ηµεροµηνία εφαρµογής της.

Αποφασίζοντας σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 251 της
Συνθήκης (2),
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

Η οδηγία 91/439/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 29ης Ιουλίου
1991 για την άδεια οδήγησης (3) έχει τροποποιηθεί
επανειληµµένα κατά τρόπο ουσιαστικό. Με την ευκαιρία των
νέων τροποποιήσεων της εν λόγω οδηγίας, ενδείκνυται για
λόγους σαφήνειας η αναδιατύπωση των σχετικών διατάξεων.

(2)

Οι κανόνες σχετικά µε την άδεια οδήγησης αποτελούν
απαραίτητο στοιχείο της κοινής πολιτικής µεταφορών,
συµβάλλουν στην βελτίωση της ασφάλειας της οδικής
κυκλοφορίας και διευκολύνουν την ελεύθερη κυκλοφορία
των προσώπων που εγκαθίστανται σε κράτος µέλος διαφορετικό από εκείνο που χορήγησε την άδεια. Λόγω της
σηµασίας των ατοµικών µέσων µεταφοράς, η κατοχή άδειας
οδήγησης που αναγνωρίζεται νόµιµα από το κράτος

(1) ΕΕ C 112, 30.4.2004, σ. 34.
(2) Γνώµη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 23ης Φεβρουαρίου 2005 (ΕΕ
C 304 Ε, 1.12.2005, σ. 202), κοινή θέση του Συµβουλίου της 18
Σεπτεµβρίου 2006 και θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της … (δεν
έχει ακόµη δηµοσιευθεί στην Επίσηµη Εφηµερίδα).
(3) ΕΕ L 237, 24.8.1999, σ. 1. Οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία µε
τον κανονισµό αριθ. 1882/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου (ΕΕ L 284, 31.10.2003, σ. 1).

C 295E/2
(6)

(7)

(8)

(9)
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Οι άδειες οδήγησης αναγνωρίζονται αµοιβαία. Τα κράτη
µέλη θα πρέπει να είναι σε θέση να εφαρµόζουν τη
διοικητική διάρκεια ισχύος που ορίζει η παρούσα οδηγία σε
άδεια οδήγησης χωρίς περιορισµένη διοικητική ισχύ, την
οποία έχει εκδώσει άλλο κράτος µέλος και της οποίας ο
κάτοχος έχει ήδη διαµείνει στο έδαφός τους για διάστηµα
µεγαλύτερο των δύο ετών.
Η εισαγωγή διάρκειας διοικητικής ισχύος για νέες άδειες
οδήγησης θα πρέπει να καθιστά δυνατή, τη στιγµή της
περιοδικής ανανέωσης, την εφαρµογή των πλέον πρόσφατων
µεθόδων κατά της πλαστογράφησης, καθώς και την πραγµατοποίηση ιατρικών εξετάσεων ή άλλων µέτρων που προβλέπονται από τα κράτη µέλη.
Για λόγους οδικής ασφάλειας, θα πρέπει να καθορισθούν οι
ελάχιστες απαιτήσεις για την έκδοση άδειας οδήγησης. Θα
πρέπει να εναρµονισθούν οι κανόνες οι σχετικοί µε τις
εξετάσεις στις οποίες πρέπει να υποβάλλονται οι οδηγοί.
Προς τον σκοπό αυτό, θα πρέπει να προσδιορισθούν οι
γνώσεις, τα προσόντα και η συµπεριφορά που συνδέονται µε
την οδήγηση µηχανοκίνητων οχηµάτων, επίσης δε να καταρτισθούν οι εξετάσεις οδήγησης µε βάση τις έννοιες αυτές και
να επανακαθορισθούν οι ελάχιστες απαιτήσεις σωµατικής και
διανοητικής ικανότητας κατά την οδήγηση των οχηµάτων
αυτών.
Η απόδειξη της πλήρους τήρησης των ελάχιστων προδιαγραφών σωµατικής και διανοητικής ικανότητας κατά την
οδήγηση για τους οδηγούς οχήµατος που προορίζεται για
µεταφορά επιβατών ή αγαθών θα πρέπει να παρέχεται κατά
τη στιγµή της έκδοσης της άδειας οδήγησης και περιοδικά
στη συνέχεια. Ο περιοδικός αυτός έλεγχος σύµφωνα µε
εθνικούς κανόνες συµµόρφωσης µε ελάχιστες απαιτήσεις θα
συντελέσει στην ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζοµένων,
στην αποφυγή στρεβλώσεων του ανταγωνισµού και στο να
ληφθεί περισσότερο υπόψη η ευθύνη των οδηγών αυτών των
οχηµάτων. Τα κράτη µέλη θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα
να επιβάλλουν ιατρικές εξετάσεις προκειµένου να διασφαλίσουν την τήρηση ελάχιστων απαιτήσεων σωµατικής και
διανοητικής ικανότητας για την οδήγηση άλλων µηχανοκίνητων οχηµάτων. Για λόγους διαφάνειας, οι εξετάσεις
αυτές θα πρέπει να συµπίπτουν µε την ανανέωση της άδειας
οδήγησης και να καθορίζονται συνεπώς από την διάρκεια
ισχύος της άδειας.

(10)

Απαιτείται η περαιτέρω ενίσχυση της αρχής της σταδιακής
πρόσβασης στις κατηγορίες δίκυκλων οχηµάτων καθώς και
για τις κατηγορίες οχηµάτων που προορίζονται για τη
µεταφορά επιβατών και εµπορευµάτων.

(11)

Ωστόσο θα πρέπει να επιτρέπεται στα κράτη µέλη να θεσπίζουν µεγαλύτερο όριο ηλικίας για την οδήγηση ορισµένων
κατηγοριών οχηµάτων προκειµένου να προωθηθεί περισσότερο η οδική ασφάλεια· στα κράτη µέλη θα πρέπει να επιτρέπεται σε εξαιρετικές περιστάσεις να θεσπίζουν χαµηλότερα
όρια ούτως ώστε να λαµβάνονται υπόψη οι εθνικές περιστάσεις.

(12)

Οι ορισµοί των κατηγοριών θα πρέπει να αντικατοπτρίζουν
περισσότερο τα τεχνικά χαρακτηριστικά των σχετικών
οχηµάτων καθώς και την δεξιότητα που είναι αναγκαία για
την οδήγηση των οχηµάτων.
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(13)

Η εισαγωγή κατηγορίας άδειας οδήγησης για τα µοτοποδήλατα αποβλέπει ιδιαίτερα στην ενίσχυση της οδικής
ασφάλειας όσον αφορά τους νεαρότερους οδηγούς, οι
οποίοι σύµφωνα µε τις στατιστικές θίγονται περισσότερο
από τα οδικά ατυχήµατα.

(14)

Θα πρέπει να θεσπιστούν ειδικές διατάξεις ώστε να διευκολυνθεί η οδήγηση οχηµάτων από τα άτοµα µε σωµατική
αναπηρία.

(15)

Για λόγους ασφαλείας της οδικής κυκλοφορίας, τα κράτη
µέλη θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να εφαρµόζουν τις
εθνικές τους διατάξεις όσον αφορά την ανάκληση,
αναστολή, ανανέωση και ακύρωση της άδειας οδήγησης, σε
κάθε κάτοχο αδείας οδήγησης που αποκτά κανονική διαµονή
στο έδαφός τους.

(16)

Το υπόδειγµα της άδειας οδήγησης όπως ορίζεται στην
οδηγία 91/439/ΕΟΚ θα πρέπει να αντικατασταθεί από ενιαίο
υπόδειγµα µε τη µορφή πλαστικής κάρτας. Ταυτόχρονα, το
εν λόγω υπόδειγµα άδειας οδήγησης απαιτεί προσαρµογή
λόγω της εισαγωγής νέας κατηγορίας άδειας οδήγησης για
τα µοτοποδήλατα και νέας κατηγορίας άδειας οδήγησης για
τις µοτοσικλέτες.

(17)

Η προαιρετική εισαγωγή µικροεπεξεργαστή στη νέα πλαστική
κάρτα υποδείγµατος της άδειας οδήγησης θα πρέπει να
επιτρέψει στα κράτη µέλη να βελτιώσουν περαιτέρω το
επίπεδο προστασίας κατά της πλαστογράφησης. Τα κράτη
µέλη θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να περιλαµβάνουν
εθνικά δεδοµένα στον µικροεπεξεργαστή κατά τρόπον που
να µην παρεµποδίζει τη χρήση των δεδοµένων στα οποία
υπάρχει κοινή πρόσβαση. Οι τεχνικές προδιαγραφές του
µικροεπεξεργαστή θα πρέπει να καθορισθούν από την
Επιτροπή, µε τη βοήθεια της επιτροπής για την άδεια
οδήγησης.

(18)

Ενδείκνυται ο καθορισµός των ελάχιστων απαιτήσεων
σχετικά µε την πρόσβαση στο επάγγελµα του εξεταστή και
των απαιτήσεων κατάρτισης των εξεταστών προκειµένου να
βελτιωθούν οι γνώσεις και οι δεξιότητες των εξεταστών,
εξασφαλίζοντας κατ' αυτόν τον τρόπο την αντικειµενικότερη
αξιολόγηση των υποψηφίων οδηγών και επιτυγχάνοντας
µεγαλύτερη εναρµόνιση των εξετάσεων οδήγησης.

(19)

Θα πρέπει να επιτραπεί στην Επιτροπή να προβαίνει σε
προσαρµογή των παραρτηµάτων Ι έως VΙ στην επιστηµονική
και τεχνική πρόοδο.

(20)

Τα απαιτούµενα µέτρα για την εφαρµογή της παρούσας
οδηγίας θα πρέπει να θεσπίζονται σύµφωνα µε την απόφαση
1999/468/ΕΚ του Συµβουλίου της 28ης Ιουνίου 1999 για
τον καθορισµό των όρων άσκησης των εκτελεστικών αρµοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή (1).

(1) ΕΕ L 184, 17.7.1999, σ. 23. Απόφαση όπως τροποποιήθηκε µε την
απόφαση 2006/512/EK (ΕΕ L 200, 22.7.2006, σ. 11).

5.12.2006
(21)

(22)
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∆εδοµένου ότι οι στόχοι της παρούσας οδηγίας δεν
µπορούν να επιτευχθούν ικανοποιητικά από τα κράτη µέλη
και µπορούν συνεπώς, λόγω των διαστάσεων και των αποτελεσµάτων τους, να επιτευχθούν καλύτερα σε κοινοτικό
επίπεδο, η Κοινότητα µπορεί να λάβει µέτρα σύµφωνα µε
την αρχή της επικουρικότητας του άρθρου 5 της Συνθήκης.
Σύµφωνα µε την αρχή της αναλογικότητας του ιδίου
άρθρου, η παρούσα οδηγία δεν υπερβαίνει τα αναγκαία για
την επίτευξη των στόχων αυτών.
Η παρούσα οδηγία δεν θα πρέπει να επηρεάζει τις υποχρεώσεις των κρατών µελών όσον αφορά τις προθεσµίες ενσωµάτωσης στο εθνικό δίκαιο και εφαρµογής των οδηγιών που
παρατίθενται στο παράρτηµα VΙΙ, µέρος Β,

C 295E/3
Άρθρο 2
Αµοιβαία αναγνώριση

1. Τα κράτη µέλη αναγνωρίζουν αµοιβαία τις άδειες οδήγησης
που εκδίδουν.
2. Όταν ο κάτοχος έγκυρης εθνικής άδειας οδήγησης χωρίς τη
διάρκεια διοικητικής ισχύος που προβλέπεται στο άρθρο 7, παράγραφος 2, αποκτά την κανονική του διαµονή σε κράτος µέλος άλλο
από εκείνο που εξέδωσε την άδεια οδήγησης, το κράτος µέλος
υποδοχής δύναται να εφαρµόζει στην άδεια τις διάρκειες διοικητικής ισχύος που προβλέπονται στο ανωτέρω άρθρο, ανανεώνοντας
την άδεια οδήγησης, µετά παρέλευση δύο ετών από την ηµεροµηνία
κατά την οποία ο κάτοχος απέκτησε την κανονική του διαµονή στο
έδαφός του.

ΕΞΕ∆ΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Ο∆ΗΓΙΑ:

Άρθρο 3
Άρθρο 1
Υπόδειγµα άδειας
1.
Τα κράτη µέλη εκδίδουν τις εθνικές άδειες οδήγησης που
βασίζονται στο κοινοτικό υπόδειγµα του παραρτήµατος I, σύµφωνα
µε τις διατάξεις της παρούσας οδηγίας. Το διακριτικό σήµα του
εκδώσαντος την άδεια κράτους µέλους τίθεται εντός του
εµβλήµατος που απεικονίζεται στη σελίδα 1 του κοινοτικού
υποδείγµατος άδειας οδήγησης.
2.
Με την επιφύλαξη των κανόνων περί προστασίας των
δεδοµένων, τα κράτη µέλη µπορούν να εισάγουν υπόστρωµα
αποθήκευσης (µικροεπεξεργαστή) ως µέρος της άδειας οδήγησης
από τη στιγµή που η Επιτροπή καθορίσει, µε τη διαδικασία του
άρθρου 9, παράγραφος 2, τις προδιαγραφές του Παραρτήµατος Ι
σχετικά µε τον µικροεπεξεργαστή. Οι προδιαγραφές αυτές προβλέπουν έγκριση τύπου ΕΚ η οποία χορηγείται µόνον όταν αποδειχθεί
η ικανότητα αντίστασης σε προσπάθειες παραποίησης ή µεταβολής
των δεδοµένων.
3.
Ο µικροεπεξεργαστής περιλαµβάνει τα εναρµονισµένα
δεδοµένα της άδειας οδήγησης που ορίζονται στο Παράρτηµα Ι.
Ύστερα από διαβούλευση µε την Επιτροπή, τα κράτη µέλη µπορούν
να αποθηκεύουν πρόσθετα δεδοµένα, υπό την προϋπόθεση ότι αυτό
δεν παρεµποδίζει την εφαρµογή της παρούσας οδηγίας.
Με τη διαδικασία του άρθρου 9, παράγραφος 2, η Επιτροπή µπορεί
να προσαρµόζει το Παράρτηµα Ι για να εξασφαλίζεται η µελλοντική
διαλειτουργικότητα.
4.
Με συµφωνία της Επιτροπής, τα κράτη µέλη µπορούν να
επιφέρουν, στο υπόδειγµα του Παραρτήµατος Ι τις προσαρµογές
που είναι αναγκαίες για τη µηχανογραφική επεξεργασία της άδειας
οδήγησης.

Μέτρα κατά της πλαστογράφησης
1. Τα κράτη µέλη λαµβάνουν όλα τα αναγκαία µέτρα για να
αποφευχθεί ο κίνδυνος πλαστογράφησης των αδειών οδήγησης,
συµπεριλαµβανοµένων των υποδειγµάτων αδειών που εκδόθηκαν
πριν από την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας. Ενηµερώνουν
την Επιτροπή σχετικά.
2. Το υλικό που χρησιµοποιείται για την άδεια οδήγησης του
Παραρτήµατος Ι προστατεύεται κατά της πλαστογράφησης
κατ' εφαρµογή των προδιαγραφών που θα καθορίσει η Επιτροπή µε
τη διαδικασία του άρθρου 9, παράγραφος 2. Τα κράτη µέλη
µπορούν να εισαγάγουν πρόσθετα χαρακτηριστικά ασφαλείας.
3. Τα κράτη µέλη διασφαλίζουν ότι, έως τις … (*), όλες οι εκδιδόµενες ή υπό κυκλοφορία άδειες οδήγησης πληρούν τις απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας.

Άρθρο 4
Κατηγορίες, ορισµοί και κατώτατα όρια ηλικίας
1. Η άδεια οδήγησης που προβλέπεται στο άρθρο 1 παρέχει
δικαίωµα οδήγησης µηχανοκίνητων οχηµάτων των κατηγοριών που
ορίζονται κατωτέρω. Μπορεί να εκδίδεται από το κατώτατο όριο
ηλικίας που ορίζεται για κάθε κατηγορία. Ως «µηχανοκίνητο όχηµα»
νοείται κάθε αυτοπροωθούµενο όχηµα που κυκλοφορεί σε δρόµους
µε δικά του µέσα, εκτός από τα οχήµατα που κινούνται πάνω σε
τροχιές.
(*) 26 έτη από την ηµεροµηνία ενάρξεως ισχύος της παρούσας οδηγίας.
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ii) µηχανοκίνητα τρίκυκλα, η ισχύς των οποίων υπερβαίνει τα
15 kW

Μοτοποδήλατα:

κατηγορία ΑΜ
— ∆ίκυκλα ή τρίκυκλα οχήµατα µε µέγιστη εκ κατασκευής
ταχύτητα 45 km/h, όπως ορίζονται στο άρθρο 1, παράγραφος 2, στοιχείο α), της οδηγίας 2002/24/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 18ης Μαρτίου
2002, για την έγκριση τύπου δικύκλων ή τρικύκλων οχηµάτων
µε κινητήρα της οδηγίας 92/61/ΕΟΚ του Συµβουλίου (1) (πλην
εκείνων των οποίων η εκ κατασκευής ανώτατη ταχύτητα δεν
υπερβαίνει τα 25 km/h), και ελαφρά τετράκυκλα όπως
ορίζονται στο άρθρο 1, παράγραφος 3, στοιχείο α), της
οδηγίας 2002/24/ΕΚ,
— το κατώτατο όριο ηλικίας για την κατηγορία ΑΜ είναι 16 έτη·
3.
Μοτοσικλέτες µε ή χωρίς πλευρικό κάνιστρο και µηχανοκίνητα τρίκυκλα:
— ως «µοτοσικλέτα» νοείται το δίτροχο όχηµα µε ή χωρίς πλευρικό κάνιστρο, όπως ορίζεται στο άρθρο 1, παράγραφος 2,
στοιχείο β), της οδηγίας 2002/24/ΕΚ,
— ως «µηχανοκίνητο τρίκυκλο» νοείται το όχηµα µε τρεις
συµµετρικά διατεταγµένους τροχούς, όπως ορίζεται στο
άρθρο 1, παράγραφος 2, στοιχείο γ), της οδηγίας 2002/24/ΕΚ,
α) κατηγορία Α1:
— µοτοσικλέτες µέγιστου κυλινδρισµού 125 κυβικών
εκατοστών, µέγιστης ισχύος 11 kW και µε λόγο ισχύος
προς βάρος µικρότερο από 0,1 kw/kg,
— µηχανοκίνητα τρίκυκλα των οποίων η ισχύς δεν υπερβαίνει
τα 15 kW,
— το κατώτατο όριο ηλικίας για την κατηγορία Α1 είναι 16
έτη·
β) κατηγορία Α2:
— µοτοσικλέτες µέγιστης ισχύος 35 kW και µε µέγιστο λόγο
ισχύος/βάρους 0,2 kW/kg, που δεν προέρχονται από όχηµα
µε ισχύ µεγαλύτερη του διπλασίου της ισχύος του,
— το κατώτατο όριο ηλικίας για την κατηγορία Α2 είναι 18
έτη·
γ) κατηγορία Α:
i) µοτοσικλέτες
— Το κατώτατο όριο ηλικίας για την κατηγορία Α είναι
20 έτη. Ωστόσο, η οδήγηση µοτοσικλετών αυτής της
κατηγορίας προϋποθέτει διετή τουλάχιστον πείρα
µοτοσικλετών µε άδεια τύπου Α2. Αυτή η προηγούµενη
πείρα µπορεί να µην απαιτείται αν ο υποψήφιος είναι
τουλάχιστον 24 ετών.
(1) ΕΕ L 124, 9.5.2002, σ. 1. Οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία µε
την οδηγία 2005/30/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 106, 27.4.2005, σ. 17).
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— Το κατώτατο όριο ηλικίας για τα µηχανοκίνητα
τρίκυκλα, η ισχύς των οποίων υπερβαίνει τα 15 kW,
είναι 21 έτη.
4.

Αυτοκίνητα:

— ως «αυτοκίνητο» νοείται το µηχανοκίνητο όχηµα που χρησιµοποιείται συνήθως για την οδική µεταφορά προσώπων ή αγαθών
ή για την έλξη, επί οδού, οχηµάτων που χρησιµοποιούνται για
τη µεταφορά προσώπων ή αγαθών. Ο όρος αυτός περιλαµβάνει
τα ηλεκτροκίνητα λεωφορεία (τρόλεϊ), δηλαδή τα οχήµατα τα
οποία συνδέονται µε γραµµή µεταφοράς ηλεκτρικού ρεύµατος
και δεν κυκλοφορούν σε τροχιά. ∆εν περιλαµβάνει τους γεωργικούς και δασικούς ελκυστήρες·
— ως «γεωργικός ή δασικός ελκυστήρας» νοείται κάθε τροχοφόρο
ή ερπυστριοφόρο µηχανοκίνητο όχηµα µε δύο τουλάχιστον
άξονες, η βασική λειτουργία του οποίου στηρίζεται ουσιαστικά
στην ελκτική του δύναµη, και το οποίο έχει σχεδιασθεί για την
έλξη, ώθηση, µεταφορά ή ενεργοποίηση ορισµένων εργαλείων,
µηχανηµάτων ή ρυµουλκουµένων που χρησιµοποιούνται στις
γεωργικές ή δασικές εργασίες και η χρήση του οποίου για την
οδική µεταφορά προσώπων ή αγαθών ή για την έλξη, επί οδού,
οχηµάτων που χρησιµοποιούνται για τη µεταφορά προσώπων ή
αγαθών, είναι δευτερεύουσα.
α) Κατηγορία Β1:
— τετράκυκλα, όπως ορίζονται στο άρθρο 1, παράγραφος 3,
στοιχείο β), της οδηγίας 2002/24/ΕΚ,
— το κατώτατο όριο ηλικίας για την κατηγορία Β1 είναι 16
έτη,
— η κατηγορία Β1 είναι προαιρετική· στα κράτη µέλη που δεν
προβλέπουν την εν λόγω κατηγορία άδειας οδήγησης, για
την οδήγηση των οχηµάτων αυτών απαιτείται άδεια οδηγήσεως κατηγορίας Β,
β) κατηγορία Β:
Αυτοκίνητα µε µέγιστη επιτρεπόµενη µάζα µέχρι 3 500 kg, και
σχεδιασµένα και κατασκευασµένα για τη µεταφορά οκτώ το
πολύ επιβατών εκτός από τον οδηγό· αυτοκίνητα της κατηγορίας αυτής µπορούν να συνδυάζονται µε ρυµουλκούµενο, η
µέγιστη επιτρεπόµενη µάζα του οποίου δεν υπερβαίνει τα
750 kg.
Με την επιφύλαξη των διατάξεων των κανόνων έγκρισης τύπου
για τα συναφή οχήµατα, τα αυτοκίνητα της κατηγορίας αυτής
µπορούν να συνδυάζονται µε οποιοδήποτε ρυµουλκούµενο, µε
µέγιστη επιτρεπόµενη µάζα 750 kg, υπό τον όρον ότι η
µέγιστη επιτρεπόµενη µάζα του συνδυασµού αυτού δεν υπερβαίνει τα 4 250 kg. Εάν ο συνδυασµός αυτός υπερβαίνει τα
3 500 kg, τα κράτη µέλη απαιτούν, σύµφωνα µε τις διατάξεις
του Παραρτήµατος V, η οδήγησή του να γίνεται µόνον µετά
— από την ολοκλήρωση σχετικής εκπαίδευσης, ή
— από επιτυχή δοκιµασία ελέγχου των ικανοτήτων και της
συµπεριφοράς.
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Τα κράτη µέλη µπορούν να απαιτούν τόσο την εν λόγω εκπαίδευση όσο και την επιτυχή δοκιµασία ελέγχου των ικανοτήτων
και της συµπεριφοράς
Τα κράτη µέλη αναγράφουν το δικαίωµα οδήγησης του εν
λόγω συνδυασµού στην άδεια οδήγησης, µέσω του κατάλληλου
κοινοτικού κωδικού.
Το κατώτατο όριο ηλικίας για την κατηγορία Β είναι 18 έτη,
γ) κατηγορία ΒΕ:
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στ) κατηγορία C:
αυτοκίνητα πλην εκείνων των κατηγοριών D1 ή D, η µέγιστη
επιτρεπόµενη µάζα των οποίων υπερβαίνει τα 3 500 kg και τα
οποία σχεδιάζονται και κατασκευάζονται για τη µεταφορά το
πολύ οκτώ επιβατών, εκτός του οδηγού· τα αυτοκίνητα αυτής
της κατηγορίας µπορούν να συνδυάζονται µε ρυµουλκούµενο
η µέγιστη επιτρεπόµενη µάζα του οποίου δεν υπερβαίνει τα
750 kg,
ζ) κατηγορία CΕ:

— µε την επιφύλαξη των διατάξεων των κανόνων έγκρισης
τύπου για τα συγκεκριµένα οχήµατα, σύνολα συζευγµένων
οχηµάτων που αποτελούνται από έλκον όχηµα της
κατηγορίας Β και από ρυµουλκούµενο ή ηµιρυµουλκούµενο, όταν, η µέγιστη επιτρεπόµενη µάζα του ρυµουλκουµένου ή του ηµιρυµουλκουµένου δεν υπερβαίνει τα
3 500 kg,

— µε την επιφύλαξη των διατάξεων των κανόνων έγκρισης
τύπου για τα συγκεκριµένα οχήµατα, σύνολα συζευγµένων
οχηµάτων που αποτελούνται από έλκον όχηµα το οποίο
υπάγεται στην κατηγορία C και από ρυµουλκούµενο ή ηµιρυµουλκούµενο του οποίου η µέγιστη επιτρεπόµενη µάζα
υπερβαίνει τα 750 kg,

— το κατώτατο όριο ηλικίας για την κατηγορία ΒΕ είναι 18
έτη,

— το κατώτατο όριο ηλικίας για τις κατηγορίες C και CΕ είναι
21 έτη, µε την επιφύλαξη των διατάξεων της οδηγίας
2003/59/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου για την οδήγηση των οχηµάτων αυτών,

δ) κατηγορία C1:
αυτοκίνητα πλην εκείνων των κατηγοριών D1 ή D, η µέγιστη
επιτρεπόµενη µάζα των οποίων υπερβαίνει τα 3 500 kg όχι
όµως τα 7 500 kg και τα οποία σχεδιάζονται και κατασκευάζονται για τη µεταφορά οκτώ, το πολύ, επιβατών εκτός του
οδηγού· τα αυτοκίνητα της κατηγορίας αυτής µπορούν να
συνδυάζονται µε ρυµουλκούµενο του οποίου η µέγιστη επιτρεπόµενη µάζα δεν υπερβαίνει τα 750 kg,
ε) κατηγορία C1Ε:
— µε την επιφύλαξη των διατάξεων των κανόνων έγκρισης
τύπου για τα συγκεκριµένα οχήµατα, σύνολα οχηµάτων
που αποτελούνται από έλκον όχηµα της κατηγορίας C1 και
από ρυµουλκούµενο ή ηµιρυµουλκούµενο µε µέγιστη επιτρεπόµενη µάζα άνω των 750 kg, υπό τον όρον ότι η επιτρεπόµενη µάζα του συνόλου δεν υπερβαίνει τα 12 000 kg,
— µε την επιφύλαξη των διατάξεων των κανόνων έγκρισης
τύπου για τα συγκεκριµένα οχήµατα, τα σύνολα οχηµάτων
που αποτελούνται από έλκον όχηµα της κατηγορίας Β και
από ρυµουλκούµενο ή ηµιρυµουλκούµενο µε µέγιστη επιτρεπόµενη µάζα άνω των 3 500 kg, υπό τον όρον ότι η
επιτρεπόµενη µάζα του συνόλου δεν υπερβαίνει τα
12 000 kg,
— το κατώτατο όριο ηλικίας για τις κατηγορίες C1 και C1Ε
είναι 18 έτη, µε την επιφύλαξη των διατάξεων της οδηγίας
2003/59/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου, της 15ης Ιουλίου 2003, σχετικά µε την
αρχική επιµόρφωση και την περιοδική κατάρτιση των
οδηγών ορισµένων οδικών οχηµάτων τα οποία χρησιµοποιούνται για τη µεταφορά εµπορευµάτων ή επιβατών για
την τροποποίηση της kανονισµός (EOK) αριθ. 3820/85
και της οδηγίας 91/439/ΕΟΚ του Συµβουλίου και της
οδηγίας 76/914/ΕΟΚ του Συµβουλίου (1), για την
οδήγηση των οχηµάτων αυτών,
(1) ΕΕ L 226, 10.9.2003, σ. 4. Οδηγία όπως τροποποιήθηκε µε την οδηγία
2004/66/ΕΚ του Συµβουλίου (ΕΕ L 168, 1.5.2004, σ. 35).

η) κατηγορία D1:
αυτοκίνητα που σχεδιάζονται και κατασκευάζονται για τη
µεταφορά µέχρι 16 επιβατών, εκτός του οδηγού, µεγίστου
µήκους 8 m· τα αυτοκίνητα της κατηγορίας αυτής µπορούν να
συνδυάζονται µε ρυµουλκούµενο, του οποίου η µέγιστη επιτρεπόµενη µάζα δεν υπερβαίνει τα 750 kg,
θ) κατηγορία D1Ε:
— µε την επιφύλαξη των διατάξεων των κανόνων έγκρισης
τύπου για τα συγκεκριµένα οχήµατα, σύνολα οχηµάτων
που αποτελούνται από έλκον όχηµα της κατηγορίας D1
και ρυµουλκούµενο, µε µέγιστη επιτρεπόµενη µάζα άνω
των 750 kg,
— το κατώτατο όριο ηλικίας για τις κατηγορίες D1 και D1Ε
είναι 21 έτη, µε την επιφύλαξη των διατάξεων της οδηγίας
2003/59/ΕΚ για την οδήγηση των οχηµάτων αυτών,
ι) κατηγορία D:
αυτοκίνητα τα οποία σχεδιάζονται και κατασκευάζονται για τη
µεταφορά άνω των 8 επιβατών, εκτός του οδηγού· τα
αυτοκίνητα των οποίων η οδήγηση επιτρέπεται µε άδεια κατηγορίας D µπορούν να συνδυάζονται µε ρυµουλκούµενο του
οποίου η µέγιστη επιτρεπόµενη µάζα δεν υπερβαίνει τα
750 kg,
ια) κατηγορία DΕ:
— µε την επιφύλαξη των διατάξεων των κανόνων έγκρισης
τύπου για τα συγκεκριµένα οχήµατα, σύνολα συζευγµένων
οχηµάτων, που αποτελούνται από έλκον όχηµα το οποίο
υπάγεται στην κατηγορία D και από ρυµουλκούµενο του
οποίου η µέγιστη επιτρεπόµενη µάζα υπερβαίνει τα 750 kg,
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— το κατώτατο όριο ηλικίας για τις κατηγορίες D και DΕ
είναι 24 έτη, µε την επιφύλαξη των διατάξεων της οδηγίας
2003/59/ΕΚ για την οδήγηση των οχηµάτων αυτών.

κατώτερης των κατώτατων ορίων που προβλέπονται στις παραγράφους 2 έως 4.

5.
Κατόπιν συµφωνίας µε την Επιτροπή, τα κράτη µέλη µπορούν
να εξαιρούν από την εφαρµογή του παρόντος άρθρου, ορισµένους
ιδιαίτερους τύπους µηχανοκίνητων οχηµάτων, όπως τα ειδικά
αναπηρικά οχήµατα.
Τα κράτη µέλη µπορούν να εξαιρούν από την εφαρµογή της
παρούσας οδηγίας τα οχήµατα που χρησιµοποιούνται από τις
ένοπλες δυνάµεις και την πολιτική προστασία, ή που τελούν υπό
τον έλεγχό τους.
6.
Τα κράτη µέλη µπορούν να αυξάνουν ή να µειώνουν το
κατώτατο όριο ηλικίας για την έκδοση άδειας οδήγησης:

Άρθρο 5
Προϋποθέσεις και περιορισµοί
1. Στην άδεια οδήγησης αναγράφονται οι όροι υπό τους
οποίους επιτρέπεται στον οδηγό να οδηγεί.
2. Εάν, λόγω σωµατικής αναπηρίας, η οδήγηση επιτρέπεται µόνο
για ορισµένους τύπους οχηµάτων ή για ειδικά προσαρµοσµένα
οχήµατα, η δοκιµασία ελέγχου των ικανοτήτων και της συµπεριφοράς που προβλέπεται στο άρθρο 7 γίνεται σε τέτοιο όχηµα.

α) για την κατηγορία ΑΜ, το εν λόγω όριο µπορεί να µειωθεί ως
τα 14 έτη ή να αυξηθεί ως τα 18 έτη,

Άρθρο 6

β) για την κατηγορία Β1, µπορεί να αυξηθεί ως τα 18 έτη,
γ) για την κατηγορία Α1, µπορεί να αυξηθεί ως τα 17 ή τα 18
έτη,
— εάν υπάρχει διαφορά δύο ετών µεταξύ του κατώτατου ορίου
ηλικίας για την κατηγορία Α1 και του κατώτατου ορίου
ηλικίας για την κατηγορία Α2, και
— εάν υπάρχει απαίτηση τουλάχιστον 2 ετών πείρας σε µοτοσικλέτες της κατηγορίας Α2 πριν χορηγηθεί πρόσβαση στην
οδήγηση µοτοσικλετών της κατηγορίας Α, σύµφωνα µε το
άρθρο 4, παράγραφος 3, στοιχείο γ), σηµείο i),

Κλιµάκωση και ισοδυναµίες µεταξύ κατηγοριών
1. Η χορήγηση της άδειας οδήγησης εξαρτάται από τις
παρακάτω προϋποθέσεις:
α) η άδεια για τις κατηγορίες C1, C, D1 και D χορηγείται µόνο
στους οδηγούς που είναι ήδη κάτοχοι άδειας για την κατηγορία
Β·
β) η άδεια για τις κατηγορίες ΒΕ, C1E, CΕ, D1E και DΕ χορηγείται
µόνο στους οδηγούς που είναι ήδη κάτοχοι άδειας για τις
κατηγορίες Β, C1, C, D1 και D αντίστοιχα.
2.

δ) για τις κατηγορίες Β και ΒΕ, το κατώτατο όριο ηλικίας µπορεί
να µειωθεί ως τα 17 έτη.
Τα κράτη µέλη µπορούν να µειώνουν το κατώτατο όριο ηλικίας για
την κατηγορία C στα 18 έτη και για την κατηγορία D στα 21 έτη,
προκειµένου για:
(α) οχήµατα που χρησιµοποιούνται από την πυροσβεστική
υπηρεσία και οχήµατα που χρησιµοποιούνται για τη διατήρηση
της δηµόσιας τάξης·
(β) οχήµατα που υποβάλλονται σε οδικές δοκιµασίες χάριν επισκευής ή συντήρησης.
Οι άδειες οδήγησης που χορηγούνται σε άτοµα ηλικίας κατώτερης
από αυτήν που προβλέπεται στις παραγράφους 2 έως 4 σύµφωνα
µε την παρούσα παράγραφο ισχύουν µόνον στην επικράτεια του
εκδίδοντος κράτους µέλους µέχρις ότου ο κάτοχος της άδειας
φθάσει το κατώτατο όριο ηλικίας που προβλέπεται στις παραγράφους 2 έως 4.
Τα κράτη µέλη µπορούν να αναγνωρίζουν την ισχύ, στην επικράτειά
τους, των αδειών οδήγησης που χορηγούνται σε οδηγούς ηλικίας
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Η ισχύς της άδειας οδήγησης ορίζεται ως εξής:

α) οι άδειες που χορηγούνται για τις κατηγορίες C1E, CΕ, D1E ή
DΕ ισχύουν για τα σύνολα συζευγµένων οχηµάτων της κατηγορίας ΒΕ·
β) οι άδειες που χορηγούνται για την κατηγορία CΕ ισχύουν για
την κατηγορία DΕ εφόσον οι κάτοχοί τους δικαιούνται να
οδηγούν οχήµατα της κατηγορίας D·
γ) οι άδειες που χορηγούνται για τις κατηγορίες CΕ και DΕ
ισχύουν για τα σύνολα συζευγµένων οχηµάτων των κατηγοριών
C1Ε και D1Ε αντίστοιχα·
δ) οι άδειες που χορηγούνται για οποιαδήποτε κατηγορία ισχύουν
για οχήµατα της κατηγορίας ΑΜ. Ωστόσο, για άδειες οδήγησης
που εκδίδονται στο έδαφός του, ένα κράτος µέλος µπορεί να
περιορίζει τις ισοδυναµίες για την κατηγορία ΑΜ στις κατηγορίες Α1, Α2 και Α, στην περίπτωση που το εν λόγω κράτος
µέλος επιβάλλει ως όρο για την απόκτηση της κατηγορίας ΑΜ
πρακτική δοκιµασία·
ε) οι άδειες που χορηγούνται για την κατηγορία Α2 ισχύουν και
για την κατηγορία Α1·
στ) οι άδειες που χορηγούνται για τις κατηγορίες Α, Β, C ή D
ισχύουν για τις κατηγορίες Α1, Α2, Β1, C1 ή D1 αντίστοιχα,
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3.
Τα κράτη µέλη µπορούν να εγκρίνουν, για την οδήγηση στο
έδαφός τους, τις ακόλουθες ισοτιµίες:
α) µηχανοκίνητα τρίκυκλα µε άδεια κατηγορίας Β, για τρίκυκλα µε
ισχύ άνω των 15 kW, υπό τον όρον ότι ο κάτοχος της άδειας
για την κατηγορία Β είναι τουλάχιστον 21 ετών·
β) µοτοσικλέτες κατηγορίας Α1 µε άδεια κατηγορίας Β.
∆εδοµένου ότι η παρούσα παράγραφος ισχύει µόνον στο έδαφός
τους, τα κράτη µέλη δεν αναγράφουν στην άδεια οδήγησης ότι ο
κάτοχος δικαιούται να οδηγεί τα οχήµατα αυτά.
4.
Έπειτα από διαβούλευση µε την Επιτροπή, τα κράτη µέλη
µπορούν να επιτρέπουν να οδηγούνται στο έδαφός τους:
α) οχήµατα κατηγορίας D1 (µέγιστης επιτρεπόµενης µάζας
3 500 kg χωρίς να περιλαµβάνεται ο ειδικός εξοπλισµός για τη
µεταφορά αναπήρων) από οδηγούς ηλικίας τουλάχιστον 21 ετών
που είναι τουλάχιστον από διετίας κάτοχοι άδειας οδήγησης
κατηγορίας Β, υπό την προϋπόθεση ότι τα οχήµατα αυτά χρησιµοποιούνται από µη εµπορικούς φορείς για κοινωνικούς
σκοπούς και ότι ο οδηγός παρέχει τις υπηρεσίες του εθελοντικώς·
β) οχήµατα των οποίων η µέγιστη επιτρεπόµενη µάζα υπερβαίνει τα
3 500 kg από οδηγούς ηλικίας τουλάχιστον 21 ετών και κατόχους, από διετίας τουλάχιστον, άδειας οδήγησης κατηγορίας Β,
υπό την προϋπόθεση ότι τα οχήµατα αυτά πρόκειται να χρησιµοποιούνται κατά κύριο λόγο, εν στάσει, για εκπαιδευτικούς ή
ψυχαγωγικούς σκοπούς, χρησιµοποιούνται από µη εµπορικούς
φορείς για κοινωνικούς σκοπούς, και έχουν διαρρυθµιστεί εις
τρόπον ώστε να µην µπορούν να χρησιµοποιούνται για τη
µεταφορά περισσότερων των εννέα ατόµων ή για τη µεταφορά
αγαθών άλλων από τα απολύτως αναγκαία για την εξυπηρέτηση
του σκοπού τους.

Άρθρο 7
Χορήγηση, ισχύς και- ανανέωση
1.
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γ) όσον αφορά την κατηγορία Α2 ή την κατηγορία Α, έχουν
σωρεύσει πείρα τουλάχιστον 2 ετών σε µοτοσικλέτα της κατηγορίας Α ή της κατηγορίας Α2 αντίστοιχα, έχουν επιτύχει σε
δοκιµασία ικανοτήτων και συµπεριφοράς µόνον, ή έχουν
ολοκληρώσει την εκπαίδευση σύµφωνα µε το Παράρτηµα VI·
δ) έχουν ολοκληρώσει την εκπαίδευση ή έχουν επιτύχει σε δοκιµασία ικανοτήτων και συµπεριφοράς, ή έχουν ολοκληρώσει την
εκπαίδευση και έχουν επιτύχει σε δοκιµασία ικανοτήτων και
συµπεριφοράς σύµφωνα µε το Παράρτηµα V όσον αφορά την
κατηγορία Β για την οδήγηση συνόλου συζευγµένων οχηµάτων
όπως ορίζεται στο δεύτερο εδάφιο του άρθρου 4, παράγραφος 4, στοιχείο β·
ε) διαµένουν κανονικά στην επικράτεια του κράτους µέλους που
χορηγεί την άδεια οδήγησης ή µπορούν να αποδείξουν ότι
ακολουθούν εκεί σπουδές επί διάστηµα τουλάχιστον έξι µηνών.
2. α) Από την (*), οι άδειες που εκδίδονται από τα κράτη µέλη για
τις κατηγορίες ΑΜ, Α1, Α2, Α, Β, Β1 και ΒΕ έχουν 10ετή
διοικητική ισχύ.
Τα κράτη µέλη µπορούν να επιλέξουν να εκδίδουν τις άδειες
αυτές για διάρκεια διοικητικής ισχύος έως δεκαπέντε ετών.
β) Από την … (*), οι άδειες που εκδίδονται από τα κράτη µέλη
για τις κατηγορίες C, CΕ, C1, C1Ε, D, DΕ, D1, D1Ε έχουν
5ετή διοικητική ισχύ.
γ) Η ανανέωση µιας άδειας οδήγησης µπορεί να αποτελεί
αφετηρία για νέα περίοδο διοικητικής ισχύος για άλλη κατηγορία ή κατηγορίες τις οποίες δικαιούται να οδηγεί ο
κάτοχος της άδειας, εφ' όσον πληρούνται οι προϋποθέσεις
που καθορίζονται στην παρούσα οδηγία.
δ) Η ύπαρξη µικροεπεξεργαστή που προβλέπεται στο άρθρο 1
δεν αποτελεί προϋπόθεση για την ισχύ της άδειας οδήγησης.
Η απώλεια, η αδυναµία ανάγνωσης ή οποιαδήποτε άλλη
βλάβη του µικροεπεξεργαστή δεν επηρεάζουν την ισχύ του
εγγράφου.
3. Η ανανέωση της άδειας οδήγησης τη στιγµή της λήξης της
διοικητικής της ισχύος υπόκειται στα ακόλουθα:

Η άδεια οδήγησης χορηγείται µόνο σε όσους υποψηφίους:

α) έχουν επιτύχει σε δοκιµασία ελέγχου των ικανοτήτων και της
συµπεριφοράς και σε δοκιµασία ελέγχου των γνώσεων και
πληρούν τις απαιτήσεις υγείας σύµφωνα µε τις διατάξεις των
παραρτηµάτων II και III·
β) έχουν επιτύχει σε θεωρητική εξέταση µόνον όσον αφορά την
κατηγορία ΑΜ· τα κράτη µέλη µπορούν να απαιτούν την
επιτυχία σε δοκιµασία ελέγχου των ικανοτήτων και της συµπεριφοράς και σε ιατρική εξέταση για την κατηγορία αυτή.
Για τα τρίκυκλα και τα τετράκυκλα της κατηγορίας αυτής, τα
κράτη µέλη µπορούν να επιβάλλουν ειδική δοκιµασία
ικανοτήτων και συµπεριφοράς. Για τη διαφοροποίηση οχηµάτων
της κατηγορίας ΑΜ, στην άδεια οδήγησης µπορεί να εισάγεται
εθνικός κωδικός·

α) σε συνεχή εκπλήρωση των ελάχιστων προδιαγραφών για τη
σωµατική και διανοητική ικανότητα οδήγησης που περιγράφονται στο παράρτηµα ΙΙΙ για τις άδειες οδήγησης των κατηγοριών C, CΕ, C1, C1Ε, D, DΕ, D1, D1Ε· και
β) κανονική διαµονή στην επικράτεια του κράτους µέλους που
χορηγεί την άδεια οδήγησης, ή απόδειξη σπουδαστικής
ιδιότητας επί έξι τουλάχιστον µήνες στο κράτος µέλος αυτό.
Κατά την ανανέωση άδειας οδήγησης των κατηγοριών ΑΜ, Α, Α1,
Α2, Β, Β1 και ΒΕ, τα κράτη µέλη µπορούν να επιβάλλουν έλεγχο
των ελάχιστων απαιτήσεων για τη σωµατική και διανοητική
ικανότητα οδήγησης που περιγράφονται στο παράρτηµα ΙΙΙ.
(*) Έξι έτη από την ηµεροµηνία ενάρξεως ισχύος της παρούσας οδηγίας.
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Τα κράτη µέλη µπορούν να περιορίζουν τη διάρκεια διοικητικής
ισχύος που ορίζεται στην παράγραφο 2, αδειών οδήγησης που
χορηγούνται σε νέους οδηγούς για οποιαδήποτε κατηγορία
προκειµένου να εφαρµόζουν στους οδηγούς αυτούς ειδικά µέτρα
που αποσκοπούν στη βελτίωση της οδικής ασφάλειας.

Τα κράτη µέλη µπορούν να περιορίζουν τη διάρκεια διοικητικής
ισχύος της πρώτης άδειας που χορηγείται σε νέους οδηγούς για τις
κατηγορίες C και D σε 3 έτη προκειµένου να µπορούν να εφαρµόζουν στους οδηγούς αυτούς ειδικά µέτρα για τη βελτίωση της
οδικής ασφάλειάς τους.

Τα κράτη µέλη µπορούν να περιορίζουν τη διάρκεια διοικητικής
ισχύος που ορίζεται στην παράγραφο 2, επιµέρους αδειών
οδήγησης για οποιαδήποτε κατηγορία στην περίπτωση που κρίνεται
αναγκαία η συχνότερη διεξαγωγή ιατρικών ελέγχων ή η λήψη
άλλων ειδικών µέτρων, όπως οι περιορισµοί για τους παραβάτες
του κώδικα οδικής κυκλοφορίας.

Τα κράτη µέλη µπορούν να περιορίζουν τη διάρκεια διοικητικής
ισχύος που ορίζεται στην παράγραφο 2, αδειών οδήγησης κατόχων
που διαµένουν στην επικράτειά τους και έχουν φθάσει την ηλικία
των 50 ετών προκειµένου να διεξάγουν συχνότερους ιατρικούς
ελέγχους ή να λαµβάνουν άλλα ειδικά µέτρα, όπως η επανεκπαίδευση. Αυτή η µειωµένη διάρκεια διοικητικής ισχύος µπορεί να
εφαρµόζεται µόνον κατά την ανανέωση της άδειας οδήγησης.
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Άρθρο 8

Προσαρµογή στην επιστηµονική και τεχνική πρόοδο
Οι αναγκαίες τροποποιήσεις για την προσαρµογή στην επιστηµονική και τεχνική πρόοδο των παραρτηµάτων Ι έως VΙ, εγκρίνονται σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 9, παράγραφος 2.

Άρθρο 9
Επιτροπή
1. Η Επιτροπή επικουρείται από την επιτροπή για την άδεια
οδήγησης, εφεξής: «επιτροπή».
2. Στις περιπτώσεις που γίνεται µνεία της παρούσας
παραγράφου, εφαρµόζονται τα άρθρα 5 και 7 της απόφασης
1999/468/ΕΚ, τηρουµένων των διατάξεων του άρθρου 8 της ίδιας
απόφασης.
Η προθεσµία που προβλέπεται στο άρθρο 5, παράγραφος 6, της
απόφασης 1999/468/ΕΚ είναι τρίµηνη.
3.

Η επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό της κανονισµό.

Άρθρο 10
Εξεταστές

4.
Με την επιφύλαξη των εθνικών, ποινικών και αστυνοµικών
διατάξεων, τα κράτη µέλη, µετά από διαβούλευση µε την Επιτροπή,
µπορούν να εφαρµόζουν στη χορήγηση της άδειας οδήγησης τις
εθνικές τους διατάξεις που αφορούν προϋποθέσεις άλλες, εκτός
αυτών της παρούσας οδηγίας.

5. α) Το ίδιο πρόσωπο µπορεί να είναι κάτοχος µόνο µίας άδειας
οδήγησης,
β) Ένα κράτος µέλος αρνείται να χορηγήσει άδεια όταν διαπιστώνει ότι ο υποψήφιος διαθέτη ήδη άδεια οδήγησης,
γ) Τα κράτη µέλη λαµβάνουν τα αναγκαία µέτρα σύµφωνα µε
το στοιχείο β). Τα αναγκαία µέτρα όσον αφορά την επανέκδοση, την αντικατάσταση, την ανανέωση ή την ανταλλαγή
άδειας οδήγησης συνίστανται στον έλεγχο µαζί µε άλλα
κράτη µέλη, εάν υπάρχουν εύλογες υπόνοιες ότι ο υποψήφιος κατέχει ήδη άδεια οδήγησης,
δ) Για να διευκολυνθούν οι έλεγχοι σύµφωνα µε το στοιχείο β),
τα κράτη µέλη χρησιµοποιούν το ενωσιακό δίκτυο αδειών
οδήγησης όταν το δίκτυο αυτό τεθεί σε λειτουργία.
Με την επιφύλαξη του άρθρου 2, τα κράτη µέλη που εκδίδουν
άδεια ασκούν τη δέουσα επιµέλεια για να εξασφαλίσουν ότι ένα
άτοµο πληροί τις προδιαγραφές που καθορίζονται στην παράγραφο 1 και εφαρµόζει τις εθνικές του διατάξεις περί ακύρωσης
ή αφαίρεσης του δικαιώµατος οδήγησης, εάν αποδειχθεί ότι µια
άδεια έχει εκδοθεί χωρίς να πληρούνται οι προδιαγραφές.

Από την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας, οι εξεταστές
οδήγησης οφείλουν να ανταποκρίνονται στις ελάχιστες απαιτήσεις
του παραρτήµατος IV.
Οι εξεταστές οδήγησης που ασκούν ήδη τα καθήκοντά τους πριν
από την … (*) υπόκεινται µόνον στις απαιτήσεις για ποιοτικό
έλεγχο και για µέτρα τακτικής διαρκούς επιµόρφωσης.

Άρθρο 11
∆ιάφορες διατάξεις σχετικά µε την ανταλλαγή, την αφαίρεση,
την αντικατάσταση και την αναγνώριση αδειών οδήγησης
1. Σε περίπτωση που ο κάτοχος άδειας οδηγήσεως, της οποίας
η ισχύς δεν έχει λήξει και η οποία έχει εκδοθεί από ένα κράτος
µέλος, έχει πλέον την κανονική του διαµονή σε άλλο κράτος µέλος,
µπορεί να ζητήσει την ανταλλαγή της άδειάς του µε νέα ισοδύναµη.
Το κράτος µέλος που ανταλλάσσει την άδεια ελέγχει την κατηγορία
για την οποία όντως ισχύει η υποβαλλόµενη άδεια.
2. Με την επιφύλαξη της αρχής της εδαφικότητας όσον αφορά
την ισχύ των ποινικών και αστυνοµικών διατάξεών του, το κράτος
µέλος κανονικής διαµονής µπορεί να εφαρµόσει στον κάτοχο άδειας
οδήγησης η οποία έχει εκδοθεί από άλλο κράτος µέλος, τις εθνικές
του διατάξεις όσον αφορά τον περιορισµό, την αναστολή, την
αφαίρεση ή την ακύρωση του δικαιώµατος οδήγησης και, ενδεχοµένως, να προβεί, για τους σκοπούς αυτούς, σε ανταλλαγή της
άδειας αυτής.
(*) Έξι έτη από την ηµεροµηνία ενάρξεως ισχύος της παρούσας οδηγίας.
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3.
Το κράτος µέλος που ανταλλάσσει την άδεια αποστέλλει την
παλαιά άδεια στις αρχές του κράτους µέλους που την έχει εκδώσει,
παρέχοντας τις δέουσες διευκρινίσεις.

σε ένα κράτος µέλος για την εκτέλεση αποστολής συγκεκριµένης
διάρκειας. Η φοίτηση σε πανεπιστήµιο ή σε σχολείο δεν συνεπάγεται
µεταφορά της συνήθους διαµονής.

4.
Ένα κράτος µέλος αρνείται να αναγνωρίσει την ισχύ
οποιασδήποτε άδειας οδήγησης έχει εκδοθεί σε άλλο κράτος και
έχει χορηγηθεί σε έναν υποψήφιο η άδεια οδήγησης του οποίου
υπόκειται σε περιορισµούς, έχει ανασταλεί ή ανακληθεί στο πρώτο
κράτος µέλος.

Άρθρο 13
Ισοδυναµία αδειών οδήγησης που δεν ακολουθούν το κοινοτικό υπόδειγµα

Ένα κράτος µέλος αρνείται να αναγνωρίσει σε πρόσωπο στο οποίο
εφαρµόζεται, στο έδαφός του, ένα από τα µέτρα της παραγράφου
2, την ισχύ άδειας οδήγησης που έχει εκδώσει άλλο κράτος µέλος.

1. Με τη σύµφωνη γνώµη της Επιτροπής, τα κράτη µέλη ορίζουν
την ισοδυναµία µεταξύ των δικαιωµάτων που είχαν αποκτηθεί πριν
από τη θέση σε εφαρµογή της παρούσας οδηγίας και των κατηγοριών που προβλέπονται στο άρθρο 4.

Ένα κράτος µέλος µπορεί επίσης να αρνηθεί να χορηγήσει άδεια
οδήγησης σε υποψήφιο, η άδεια του οποίου έχει ακυρωθεί σε άλλο
κράτος µέλος.

Ύστερα από διαβούλευση µε την Επιτροπή, τα κράτη µέλη µπορούν
να επιφέρουν, στις εθνικές νοµοθεσίες, τις προσαρµογές που είναι
απαραίτητες για την εφαρµογή του άρθρου 11, παράγραφοι 4, 5
και 6.

5.
Η αντικατάσταση µιας άδειας οδήγησης, ιδίως λόγω απώλειας
ή κλοπής, µπορεί να γίνει µόνον από τις αρµόδιες αρχές του
κράτους µέλους όπου ο κάτοχος της άδειας έχει τη συνήθη
διαµονή του. Οι αρχές αυτές αντικαθιστούν την άδεια µε βάση τις
πληροφορίες που διαθέτουν ή, ενδεχοµένως, µε βάση βεβαίωση των
αρµόδιων αρχών του κράτους µέλους που είχε εκδώσει την αρχική
άδεια.
6.
Όταν ένα κράτος µέλος ανταλλάσσει µια άδεια οδήγησης που
έχει εκδοθεί από τρίτη χώρα µε το κοινοτικό υπόδειγµα άδεια
οδήγησης, η ανταλλαγή αυτή καταγράφεται στο κοινοτικό
υπόδειγµα άδεια οδήγησης, καθώς και κάθε µετέπειτα ανανέωση ή
αντικατάσταση.

2. Οποιοδήποτε δικαίωµα οδήγησης που χορηγείται πριν από
την … (*) δεν αφαιρείται ούτε περιορίζεται άλλως πως από τις
διατάξεις της παρούσας οδηγίας.
Άρθρο 14
Αξιολόγηση
Το νωρίτερο στις … (**), η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση για την
εφαρµογή της παρούσας οδηγίας, συµπεριλαµβανοµένων των επιπτώσεών της στην οδική ασφάλεια.
Άρθρο 15

Η αντικατάσταση µπορεί να γίνεται µόνον αν η εκδοθείσα από τρίτη
χώρα άδεια παραδοθεί στις αρµόδιες αρχές του αντικαθιστούντος
κράτους µέλους. Αν ο κάτοχος της αδείας αυτής µεταφέρει την
συνήθη διαµονή του σε άλλο κράτος µέλος, το τελευταίο αυτό
δύναται να µην εφαρµόσει την αρχή της αµοιβαίας αναγνώρισης
όπως ορίζεται στο άρθρο 2.

Αµοιβαία Συνδροµή
Τα κράτη µέλη αλληλοβοηθούνται στην εφαρµογή της παρούσας
οδηγίας και ανταλλάσσουν πληροφορίες για τις άδειες που
χορηγούν, ανταλλάσσουν, αντικαθιστούν, ανανεώνουν ή αφαιρούν.
Χρησιµοποιούν το ενωσιακό δίκτυο αδειών οδήγησης που
συνίσταται για το σκοπόν αυτόν, όταν το δίκτυο αυτό τεθεί σε
λειτουργία.

Άρθρο 12
Άρθρο 16
Συνήθης διαµονή
Για την εφαρµογή της παρούσας οδηγίας, ως «συνήθης διαµονή»
νοείται ο τόπος στον οποίο ένα πρόσωπο διαµένει συνήθως, δηλαδή
επί 185 τουλάχιστον ηµέρες ανά ηµερολογιακό έτος, λόγω προσωπικών ή επαγγελµατικών δεσµών, ή, όταν πρόκειται για άτοµο χωρίς
επαγγελµατικούς δεσµούς, λόγω προσωπικών δεσµών, που συνεπάγονται στενή σχέση του µε τον τόπο όπου κατοικεί.
Εντούτοις, ως συνήθης διαµονή ενός ατόµου, του οποίου οι επαγγελµατικοί δεσµοί βρίσκονται σε τόπο διαφορετικό από εκείνο των
προσωπικών του δεσµών, και το οποίο, εξαιτίας του γεγονότος
αυτού, υποχρεούται να διαµένει εναλλάξ σε διαφορετικούς τόπους
που βρίσκονται σε δύο ή περισσότερα κράτη µέλη, θεωρείται ο
τόπος στον οποίο βρίσκονται οι προσωπικοί του δεσµοί, υπό τον
όρον ότι το άτοµο αυτό επιστρέφει εκεί τακτικά. Η τελευταία αυτή
προϋπόθεση δεν χρειάζεται να πληρούται, όταν το άτοµο διαµένει

Μεταφορά στο εσωτερικό δίκαιο
1. Τα κράτη µέλη θεσπίζουν και δηµοσιεύουν το αργότερο έως
τις… (***), τις αναγκαίες νοµοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές
διατάξεις προκειµένου να συµµορφωθούν µε το άρθρο 1, παράγραφος 1, το άρθρο 3, το άρθρο 4, παράγραφοι 1, 2, 3 και 4,
στοιχεία β) έως ια), το άρθρο 6, παράγραφοι 1, 2, στοιχεία α), γ),
δ) και ε), το άρθρο 7, παράγραφοι 1, στοιχεία β), γ) και δ), 2, 3
και 5, το άρθρο 8, το άρθρο 10, το άρθρο 13, το άρθρο 14, το
άρθρο 15, καθώς και τα παραρτήµατα Ι, σηµείο 2, ΙΙ, σηµείο 5.2
σχετικά µε τις κατηγορίες Α1, Α2 και Α, IV, V και VI. Ανακοινώνουν αµέσως στην Επιτροπή το κείµενο των εν λόγω διατάξεων.
(*) Έξι έτη από την ηµεροµηνία ενάρξεως ισχύος της παρούσας οδηγίας.
(**) Έντεκα έτη από την ηµεροµηνία ενάρξεως ισχύος της παρούσας
οδηγίας.
(***) Τέσσερα έτη από την ηµεροµηνία ενάρξεως ισχύος της παρούσας
οδηγίας.
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Άρθρο 18

Εφαρµόζουν τις διατάξεις αυτές από τις… (*)

3.
Όταν τα κράτη µέλη θεσπίζουν τις εν λόγω διατάξεις, οι
τελευταίες αυτές περιέχουν αναφορά στην παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται από παρόµοια αναφορά κατά την επίσηµη δηµοσίευσή
τους. Οι εν λόγω διατάξεις περιλαµβάνουν επίσης δήλωση που
διευκρινίζει ότι οι αναφορές στην καταργούµενη οδηγία, οι οποίες
περιέχονται στις ισχύουσες νοµοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις, θεωρούνται ότι γίνονται στην παρούσα οδηγία. Ο
τρόπος της αναφοράς και της διατύπωσης της δήλωσης καθορίζεται
από τα κράτη µέλη.
4.
Τα κράτη µέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή το κείµενο των
ουσιωδών διατάξεων εσωτερικού δικαίου τις οποίες θεσπίζουν στον
τοµέα που διέπεται από την παρούσα οδηγία.

Έναρξη ισχύος
Η παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει την εικοστή ηµέρα από τη
δηµοσίευσή της στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Το άρθρο 2, παράγραφος 1, το άρθρο 5, το άρθρο 6, παράγραφος
2, στοιχείο β), το άρθρο 7, παράγραφος 1, στοιχείο α), το άρθρο
9, το άρθρο 11, παράγραφοι 1, 3, 4, 5 και 6, το άρθρο 12, και τα
παραρτήµατα I, II και III εφαρµόζονται από τις … (***).
Άρθρο 19
Αποδέκτες

Άρθρο 17
Κατάργηση
Η οδηγία 91/439/ΕΟΚ καταργείται από τις … (*), µε την επιφύλαξη των υποχρεώσεων των κρατών µελών όσον αφορά τις προθεσµίες του Παραρτήµατος VII, Μέρος Β, για τη µεταφορά της εν
λόγω οδηγίας στο εθνικό δίκαιο.
Το άρθρο 2, παράγραφος 4, της οδηγίας 91/439/ΕΟΚ καταργείται
από τις … (**)
Οι αναφορές στην καταργούµενη οδηγία θεωρούνται αναφορές
στην παρούσα οδηγία και διαβάζονται σύµφωνα µε τον πίνακα αντιστοιχιών που παρατίθεται στο παράρτηµα VIΙΙ.

(*) Έξι έτη από την ηµεροµηνία ενάρξεως ισχύος της παρούσας οδηγίας.
(**) Ηµεροµηνία ενάρξεως ισχύος της παρούσας οδηγίας.
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Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη µέλη.

Έγινε στις …, στις …
Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Για το Συµβούλιο

Ο Πρόεδρος

Ο Πρόεδρος

…

…

(***) ∆ύο έτη από την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος της παρούσας οδηγίας.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ Α∆ΕΙΑΣ Ο∆ΗΓΗΣΗΣ
1. Τα φυσικά χαρακτηριστικά της κάρτας του κοινοτικού υποδείγµατος άδειας οδήγησης είναι σύµφωνα µε τα πρότυπα
ISO 7810 και ISO 7816-1.
Η κάρτα κατασκευάζεται από πολυανθρακικό
Οι µέθοδοι επαλήθευσης των χαρακτηριστικών των αδειών οδήγησης οι οποίες έχουν σκοπό να διασφαλίσουν τη συµφωνία
τους µε τα διεθνή πρότυπα είναι σύµφωνες µε το πρότυπο ISO 10373.
2. Υλική ασφάλεια των αδειών οδήγησης:
Οι κίνδυνοι κατά της υλικής ασφάλειας των αδειών οδήγησης είναι οι εξής:
— κατασκευή πλαστών καρτών: δηµιουργία νέου αντικειµένου µε µεγάλη οµοιότητα προς το έγγραφο, είτε µε κατασκευή εξ
υπαρχής είτε µε την αντιγραφή γνησίου εγγράφου·
— υλική αλλοίωση: αλλαγή της ιδιότητας ενός γνησίου εγγράφου, π.χ. µε µετατροπή ορισµένων στοιχείων που είναι
τυπωµένα στο έγγραφο.
Η εν γένει ασφάλεια παρέχεται από το συνολικό σύστηµα, το οποίο αποτελείται από τη διαδικασία εφαρµογής, τη διαβίβαση
στοιχείων, το υλικό του κυρίως σώµατος της κάρτας, την τεχνική εκτύπωσης, µια ελάχιστη δέσµη διαφόρων χαρακτηριστικών
ασφαλείας και τη διαδικασία εξατοµίκευσης.
α) Το υλικό που χρησιµοποιείται για τις άδειες οδήγησης ασφαλίζεται κατά της παραχάραξης µε τη χρησιµοποίηση των εξής
τεχνικών (υποχρεωτικά χαρακτηριστικά ασφαλείας):
— το κυρίως σώµα των καρτών δεν αντιδρά στις υπεριώδεις·
— σχέδιο ασφαλείας του φόντου, προορισµένο να ανθίσταται στην παραποίηση µε σάρωση, εκτύπωση ή αντιγραφή, και
για το οποίο χρησιµοποιείται η εκτύπωση µε ιριδισµό µε πολύχρωµες µελάνες ασφαλείας και µε θετική και αρνητική
εκτύπωση των συµπλέκτων κυµατοειδών γραµµών. Το σχέδιο δεν πρέπει να συντίθεται από τα βασικά χρώµατα
(CMYK), πρέπει να περιέχει περίπλοκες γραφικές παραστάσεις σε δύο τουλάχιστον ειδικούς χρωµατισµούς και να περιλαµβάνει µικροσκοπική γραφή·
— µεταβλητά οπτικά στοιχεία που παρέχουν επαρκή προστασία κατά της αντιγραφής και αλλοίωσης της φωτογραφίας·
— εγχάρακτο µέσω λέιζερ·
— στο πεδίο της φωτογραφίας, το σχέδιο ασφαλείας του φόντου και η φωτογραφία θα πρέπει να αλληλεπικαλύπτονται
τουλάχιστον εντός του περιθωρίου του (φθίνον σχέδιο).
β) Επί πλέον, το υλικό που χρησιµοποιείται για τις άδειες οδήγησης πρέπει να ασφαλίζεται κατά της παραχάραξης µε τη
χρησιµοποίηση τριών τουλάχιστον από τις κάτωθι τεχνικές (πρόσθετα χαρακτηριστικά ασφαλείας):
— µελάνες µεταβλητών χρωµάτων*,
— θερµοχρωµατική µελάνη*,
— ειδικά ολογραφήµατα*
— µεταβλητές παραστάσεις λέιζερ*,
— µελάνη µε υπεριώδη φθορισµό, ορατή και διαφανή,
— ιριδίζουσα εκτύπωση,
— ψηφιακό υδατόσηµο στο φόντο,
— υπέρυθρα ή φωσφορίζοντα χρωστικά,
— απτικά χαρακτηριστικά, σύµβολα ή σχέδια*.
γ) Τα κράτη µέλη έχουν τη δυνατότητα να καθιερώνουν πρόσθετα χαρακτηριστικά ασφαλείας. Κατ' αρχήν οι τεχνικές που
επισηµαίνονται µε αστερίσκο θα πρέπει να προτιµώνται διότι δίνουν στους υπαλλήλους επιβολής του νόµου τη δυνατότητα να ελέγχουν την εγκυρότητα της κάρτας χωρίς ειδικά µέσα.
3. Η άδεια αποτελείται από δύο όψεις:
Η σελίδα 1 περιλαµβάνει:
α) τις λέξεις «άδεια οδήγησης» οι οποίες εκτυπώνονται µε έντονα γράµµατα στη γλώσσα ή τις γλώσσες του εκδίδοντος την
άδεια κράτους µέλους·
β) προαιρετικά, το όνοµα του εκδίδοντος την άδεια κράτους µέλους·
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γ) το διακριτικό σήµα του κράτους µέλους που εκδίδει την άδεια, τυπωµένο αρνητικά µέσα σε ένα µπλε παραλληλόγραµµο
και περιβαλλόµενο από δώδεκα κίτρινα αστέρια· τα διακριτικά σήµατα είναι τα ακόλουθα:
B:

Βέλγιο

CZ:

Τσεχική ∆ηµοκρατία

DK:

∆ανία

D:

Γερµανία

EST: Εσθονία
GR:

Ελλάδα

E:

Ισπανία

F:

Γαλλία

IRL:

Ιρλανδία

I:

Ιταλία

CY:

Κύπρος

LV:

Λετονία

LT:

Λιθουανία

L:

Λουξεµβούργο

H:

Ουγγαρία

M:

Μάλτα

NL:

Κάτω Χώρες

Α:

Αυστρία

PL:

Πολωνία

P:

Πορτογαλία

SLO: Σλοβενία
SK:

Σλοβακία

FIN:

Φινλανδία

S:

Σουηδία

UK:: Ηνωµένο Βασίλειο
δ) τις πληροφορίες που αφορούν την εκδιδόµενη άδεια, οι οποίες απαριθµούνται ως εξής:
1. επώνυµο του κατόχου,
2. όνοµα του κατόχου,
3. ηµεροµηνία και τόπος γέννησης του κατόχου,
4. (α) ηµεροµηνία έκδοσης της άδειας,
(β) ηµεροµηνία λήξης της ισχύος της άδειας ή µια παύλα στην περίπτωση που η ισχύς της άδειας έχει απεριόριστη
διάρκεια δυνάµει της διάταξης του άρθρου 7, παράγραφος 2, στοιχείο γ),
(γ) ορισµό της αρχής που εκδίδει την άδεια (µπορεί να εκτυπωθεί στη σελίδα 2),
(δ) αριθµό άλλο από τον περιλαµβανόµενο στη στήλη 5, που χρησιµεύει στη διαχείριση της άδειας οδήγησης (προαιρετικά),
5. τον αριθµό της άδειας,
6. φωτογραφία του κατόχου,
7. την υπογραφή του κατόχου,
8. διαµονή, κατοικία ή ταχυδροµική διεύθυνση (προαιρετικά),
9. τις κατηγορίες οχηµάτων που έχει δικαίωµα να οδηγεί ο κάτοχος της άδειας (οι εθνικές κατηγορίες εκτυπώνονται µε
άλλο τύπο στοιχείων από τις εναρµονισµένες κατηγορίες)·
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ε) την ένδειξη «υπόδειγµα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων» στην γλώσσα του εκδίδοντος την άδεια κράτους µέλους και την
ένδειξη «άδεια οδήγησης» στις άλλες γλώσσες της Κοινότητας, σε ροζ χρώµα, ώστε να αποτελεί το φόντο της άδειας:
Permiso de Conducción
Řidičský průkaz
Kørekort
Führerschein
Juhiluba
Άδεια Οδήγησης
Driving Licence
Permis de conduire
Ceadúas Tiomána
Patente di guida
Vadītāja apliecība
Vairuotojo pažymėjimas
Vezetői engedély
Liċenzja tas-Sewqan
Rijbewijs
Prawo Jazdy
Carta de Condução
Vodičský preukaz
Vozniško dovoljenje
Ajokortti
Körkort;
στ) χρώµατα αναφοράς:
— µπλε: Pantone Reflex blue·
— κίτρινο: Pantone Yellow.
Η σελίδα 2 περιλαµβάνει:
α) 9.

τις κατηγορίες οχηµάτων που έχει δικαίωµα να οδηγεί ο κάτοχος της άδειας (οι εθνικές κατηγορίες εκτυπώνονται
µε άλλο τύπο στοιχείων από τις εναρµονισµένες κατηγορίες)·

10.

την ηµεροµηνία πρώτης έκδοσης για κάθε κατηγορία (η ηµεροµηνία αυτή πρέπει να ξαναγράφεται στη νέα άδεια
κάθε φορά που αυτή αντικαθίσταται ή αλλάζεται)·

11.

την ηµεροµηνία λήξης της ισχύος για κάθε κατηγορία ·

12.

τις πιθανές πρόσθετες ή περιοριστικές ενδείξεις σε κωδικοποιηµένη µορφή για κάθε σχετική κατηγορία.

Οι κωδικοί έχουν ως εξής:
— κωδικοί 01 έως 99:

εναρµονισµένοι κοινοτικοί κωδικοί

Ο∆ΗΓΟΣ (Ιατρικοί λόγοι)
01. ∆ιόρθωση ή/και προστασία της όρασης
01.01 Γυαλιά
01.02 Φακός(-οί) επαφής
01.03 Προστατευτικά γυαλιά
01.04 Αδιαφανής φακός
01.05 Κάλυπτρο µατιού
01.06 Γυαλιά ή φακοί επαφής
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02. Ακουστική συσκευή/επικοινωνιακό βοήθηµα
02.01 Ακουστική συσκευή για ένα αυτί
02.02 Ακουστική συσκευή και για τα δύο αυτιά
03. Κινητική πρόθεση/νάρθηκας άκρων
03.01 Κινητική πρόθεση/νάρθηκας άνω άκρου
03.02 Κινητική πρόθεση/νάρθηκας κάτω άκρου
05. Περιορισµένη χρήση (υποχρεωτική χρήση υποκωδικού, οδήγηση υπό περιορισµούς για ιατρικούς λόγους)
05.01 Οδήγηση µόνον την ηµέρα (π.χ.: µία ώρα µετά την ανατολή και µία ώρα πριν τη δύση του ηλίου)
05.02 Οδήγηση µόνον εντός ακτίνας… km από τον τόπο κατοικίας του κατόχου της αδείας ή µόνον εντός της
πόλης/περιφέρειας
05.03 Οδήγηση χωρίς συνεπιβάτες
05.04 Οδήγηση µε ταχύτητα έως… km/h
05.05 Οδήγηση επιτρεπόµενη µόνον συνοδεία κατόχου αδείας οδήγησης
05.06 Χωρίς ρυµουλκούµενο
05.07 Απαγόρευση οδήγησης σε αυτοκινητόδροµο
05.08 Απαγόρευση κατανάλωσης οινοπνευµατωδών
ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ
10. Τροποποιηµένο κιβώτιο ταχυτήτων
10.01 Χειροκίνητο κιβώτιο ταχυτήτων
10.02 Αυτόµατο κιβώτιο ταχυτήτων
10.03 Ηλεκτρονικό κιβώτιο ταχυτήτων
10.04 Προσαρµοσµένος µοχλός αλλαγής ταχυτήτων
10.05 Χωρίς βοηθητικό κιβώτιο ταχυτήτων
15. Τροποποιηµένος συµπλέκτης
15.01 Προσαρµοσµένο ποδόπληκτρο συµπλέκτη
15.02 Χειροκίνητος συµπλέκτης
15.03 Αυτόµατος συµπλέκτης
15.04 Εµπρόσθιο/πλευρικό διαχωριστικό ποδόπληκτρου συµπλέκτη/αποσπασµένο ποδόπληκτρο συµπλέκτη
20. Τροποποιηµένα συστήµατα πέδησης
20.01 Τροποποιηµένο ποδόπληκτρο πέδησης
20.02 Πεπλατυµένο ποδόπληκτρο πέδησης
20.03 Ποδόπληκτρο πέδησης κατάλληλο για το αριστερό πόδι
20.04 Ποδόπληκτρο πέδησης µε υποδοχή υποδήµατος
20.05 Ποδόπληκτρο πέδησης µεταβλητής κλίσης
20.06 Χειροκίνητη (προσαρµοσµένη) πέδηση πορείας
20.07 Μέγιστη χρήση ενισχυµένης πέδησης πορείας
20.08 Μέγιστη χρήση πέδησης έκτακτης ανάγκης ενσωµατωµένης στην πέδηση πορείας
20.09 Προσαρµοσµένη πέδηση στάθµευσης
20.10 Ηλεκτρική πέδηση στάθµευσης
20.11 (Προσαρµοσµένη) ποδοκίνητη πέδηση στάθµευσης
20.12 Εµπρόσθιο/πλευρικό διαχωριστικό ποδόπληκτρου πέδησης/αποσπασµένο ποδόπληκτρο πέδησης
20.13 Χειρισµός πέδησης µε το γόνατο
20.14 Ηλεκτρική πέδηση πορείας
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25. Τροποποιηµένα συστήµατα επιτάχυνσης
25.01 Προσαρµοσµένο ποδόπληκτρο επιταχυντή
25.02 Ποδόπληκτρο επιταχυντή µε αποτύπωµα υποδήµατος
25.03 Ποδόπληκτρο επιταχυντή µεταβλητής κλίσης
25.04 Χειροκίνητος επιταχυντής
25.05 Επιταχυντής στο γόνατο
25.06 Επιταχυντής µε σερβοµηχανισµό (ηλεκτρονικός, πνευµατικός, κ.λπ.)
25.07 Ποδόπληκτρο επιταχυντή αριστερά του ποδόπληκτρου πέδησης
25.08 Ποδόπληκτρο επιταχυντή αριστερά
25.09 Εµπρόσθιο/πλευρικό διαχωριστικό ποδόπληκτρου επιταχυντή/αποσπασµένο ποδόπληκτρο επιταχυντή
30. Τροποποιηµένα συνδυασµένα συστήµατα πέδησης και επιτάχυνσης
30.01 Παράλληλα ποδόπληκτρα
30.02 Ποδόπληκτρα στο ίδιο (ή σχεδόν το ίδιο) ύψος
30.03 Ποδόπληκτρα επιταχυντή και πέδησης µεταβλητής κλίσης
30.04 Ποδόπληκτρα επιταχυντή και πέδησης µεταβλητής κλίσης και µε νάρθηκα
30.05 Πλευρικό διαχωριστικό ποδόπληκτρου επιταχυντή και πέδησης/αποσπασµένο ποδόπληκτρο επιταχυντή
και πέδησης
30.06 Υπερυψωµένο δάπεδο
30.07 ∆ιαχωριστικό στην πλευρά του ποδόπληκτρου πέδησης
30.08 ∆ιαχωριστικό για νάρθηκα στην πλευρά του ποδόπληκτρου πέδησης
30.09 ∆ιαχωριστικό εµπρός από τα ποδόπληκτρα επιταχυντή και πέδησης
30.10 Υποστήριγµα πτέρνας/κνήµης
30.11 Ηλεκτρικός επιταχυντής και ηλεκτρική πέδηση
35. Τροποποιηµένα χειριστήρια
(∆ιακόπτες φανών, εκτοξευτή ύδατος/υαλοκαθαριστήρα, ηχητικό όργανο, δείκτες διεύθυνσης, κ.λπ.)
35.01 Χειριστήρια των οποίων η λειτουργία δεν έχει αρνητική επίπτωση στην οδήγηση και τον χειρισµό
35.02 Χειριστήρια που λειτουργούν χωρίς άφεση του τιµονιού και των εξαρτηµάτων (κουµπί, περόνη, κ.λπ.)
35.03 Χειριστήρια που λειτουργούν χωρίς άφεση του τιµονιού και των εξαρτηµάτων (κουµπί, περόνη, κ.λπ.) µε
το αριστερό χέρι
35.04 Χειριστήρια που λειτουργούν χωρίς άφεση του τιµονιού και των εξαρτηµάτων (κουµπί, περόνη, κ.λπ.) µε
το δεξί χέρι
35.05 Χειριστήρια που λειτουργούν χωρίς άφεση του τιµονιού και των εξαρτηµάτων (κουµπί, περόνη, κ.λπ.) και
των συνδυασµένων µηχανισµών επιταχυντή και πέδησης
40. Τροποποιηµένο σύστηµα διεύθυνσης
40.01 Τυποποιηµένο υποβοηθούµενο σύστηµα διεύθυνσης
40.02 Ενισχυµένο υποβοηθούµενο σύστηµα διεύθυνσης
40.03 Σύστηµα διεύθυνσης µε εφεδρικό σύστηµα
40.04 Επιµήκυνση κολώνας τιµονιού
40.05 Προσαρµοσµένο τιµόνι (φαρδύτερη ή/και παχύτερη διατοµή τιµονιού, κ.λπ.)
40.06 Τιµόνι µεταβλητής κλίσης
40.07 Κατακόρυφο τιµόνι
40.08 Οριζόντιο τιµόνι
40.09 Οδήγηση µε το πόδι
40.10 Εναλλακτικό προσαρµοσµένο τιµόνι (χειριστήριο χειρός, κ.λπ.)
40.11 Κουµπί στο τιµόνι
40.12 Νάρθηκας χειρός στο τιµόνι
40.13 Με τενόδεση νάρθηκα
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42. Τροποποιηµένα κάτοπτρα οδήγησης
42.01 Εξωτερικό (αριστερό ή δεξί) πλαϊνό κάτοπτρο
42.02 Εξωτερικό κάτοπτρο στο φτερό του αµαξώµατος
42.03 Πρόσθετο εσωτερικό κάτοπτρο για την παρακολούθηση της κυκλοφορίας
42.04 Πανοραµικό εσωτερικό κάτοπτρο
42.05 Κάτοπτρο νεκρού σηµείου
42.06 Ηλεκτρικά εξωτερικά κάτοπτρα
43. Τροποποιηµένο κάθισµα οδηγού
43.01 Κάθισµα οδηγού σε ύψος που επιτρέπει καλή ορατότητα και σε σωστή απόσταση από το τιµόνι και το
ποδόπληκτρο
43.02 Κάθισµα οδηγού προσαρµοσµένο στη σωµατική διαµόρφωση του οδηγού
43.03 Κάθισµα οδηγού µε πλάγιο υποστήριγµα για περισσότερη ευστάθεια
43.04 Κάθισµα οδηγού µε βραχίονες
43.05 Επιµήκυνση της µετατόπισης του καθίσµατος του οδηγού κατά µήκος
43.06 Προσαρµογή της ζώνης ασφαλείας
43.07 Ζώνη ασφαλείας τύπου σαγής (4 σηµείων)
44. Τροποποιήσεις µοτοσικλετών (υποχρεωτική η χρήση υποκωδικού)
44.01 Με µία πέδη µόνο
44.02 (Προσαρµοσµένη) χειροκίνητη πέδη (εµπρόσθιος τροχός)
44.03 (Προσαρµοσµένη) ποδοκίνητη πέδη (πίσω τροχός)
44.04 (Προσαρµοσµένος) χειρισµός επιταχυντή
44.05 (Προσαρµοσµένη) χειροκίνητη µετάδοση της κίνησης και χειροκίνητος συµπλέκτης
44.06 (Προσαρµοσµένα) κάτοπτρα οδήγησης
44.07 (Προσαρµοσµένα) χειριστήρια (δείκτες διεύθυνσης, λυχνία πέδησης,…)
44.08 Ύψος καθίσµατος που επιτρέπει στον οδηγό, στη στάση καθηµένου, να έχει ταυτόχρονα και τα δύο πόδια
επί του οδοστρώµατος
45. Μοτοσικλέτα µε κάνιστρο (side-car) µόνο
50. Ισχύει για ειδικό όχηµα/αριθµό πλαισίου (αναγνωριστικός αριθµός οχήµατος, VIN)
51. Ισχύει για ειδικό όχηµα/πινακίδα κυκλοφορίας (αριθµός ταξινόµησης του οχήµατος, VRN)

∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΘΕΜΑΤΑ
70. Αλλαγή της αδείας αριθ…
π.χ.: 70.0123456789.NL)

που

εκδόθηκε από…

(διακριτικό σήµα ΕΕ/ΟΗΕ

για

τρίτη

χώρα·

71. Αντίγραφο της αδείας αριθ… (∆ιακριτικό σήµα ΕΕ/ΟΗΕ για τρίτη χώρα· π.χ.: 71.987654321.HR)
72. Περιορισµός στην κατηγορία οχηµάτων Α µέγιστου κυλινδρισµού 125 cc και µέγιστης παραγωγής ισχύος
11 kW (Α1)
73. Ισχύει για την κατηγορία οχηµάτων Β µηχανοκίνητου τρίκυκλου ή τετράκυκλου τύπου (Β1)
74. Ισχύει για την κατηγορία οχηµάτων C η µέγιστη επιτρεπόµενη µάζα των οποίων δεν υπερβαίνει τα 7 500 kg
(C1)
75. Ισχύει για την κατηγορία οχηµάτων D έως 16 θέσεων καθηµένων, χωρίς το κάθισµα του οδηγού (D1)
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76. Ισχύει για την κατηγορία οχηµάτων C, µέγιστη επιτρεπόµενη µάζα των οποίων δεν υπερβαίνει τα 7 500 kg (C1),
τα οποία συναρµόζονται µε ρυµουλκούµενο µέγιστης επιτρεπόµενης µάζας άνω των 750 kg, υπό τον όρο ότι η
µέγιστη επιτρεπόµενη µάζα του σχηµατιζόµενου συρµού του οχήµατος δεν υπερβαίνει τα 12 000 kg, και ότι η
µέγιστη επιτρεπόµενη µάζα του ρυµουλκούµενου δεν υπερβαίνει τη µάζα του έλκοντος οχήµατος άνευ φορτίου
(C1Ε)
77. Ισχύει για την κατηγορία οχηµάτων D έως 16 θέσεων επιβατών, εκτός της θέσης του οδηγού (D1), τα οποία
συναρµόζονται µε ρυµουλκούµενο µέγιστης επιτρεπόµενης µάζας άνω των 750 kg υπό τον όρο α) ότι η µέγιστη
επιτρεπόµενη µάζα του σχηµατιζόµενου συρµού του οχήµατος δεν υπερβαίνει τα 12 000 kg και ότι η µέγιστη
επιτρεπόµενη µάζα του ρυµουλκούµενου δεν υπερβαίνει τη µάζα του έλκοντος οχήµατος άνευ φορτίου και β) το
ρυµουλκούµενο δεν χρησιµοποιείται για τη µεταφορά επιβατών (D1Ε)
78. Ισχύει για οχήµατα µε αυτόµατο κιβώτιο ταχυτήτων
79. (…) Ισχύει για τα οχήµατα που είναι σύµφωνα µε τις προδιαγραφές εντός αγκύλης, στο πλαίσιο εφαρµογής του
άρθρου 10 παράγραφος 1 της οδηγίας 1991/439/ΕΟΚ.
90.01: προς τα αριστερά
90.02: προς τα δεξιά
90.03: αριστερά
90.04: δεξιά
90.05: χέρι
90.06: πόδι
90.07: χρησιµοποιήσιµο
95. Οδηγός, κάτοχος ΠΕΙ, ο οποίος ανταποκρίνεται στην υποχρέωση επαγγελµατικής ικανότητας που αναφέρεται
στην οδηγία 2003/59/ΕΚ µέχρι την … [π.χ. 95.01.01.2012]
96. Οδηγός ο οποίος έχει ολοκληρώσει την κατάρτιση ή έχει περάσει επιτυχώς δοκιµασία ελέγχου των προσόντων
και της συµπεριφοράς σύµφωνα µε τις διατάξεις του Παραρτήµατος V.
— κωδικοί 100 και εξής:

εθνικοί κωδικοί που ισχύουν µόνο στο έδαφος του κράτους µέλους που εκδίδει την άδεια.

Όταν ένας κωδικός ισχύει για όλες τις κατηγορίες για τις οποίες εκδίδεται η άδεια, µπορεί να εκτυπωθεί στις
γραµµές 9, 10 και 11
13. χώρο για την ενδεχόµενη αναγραφή, από το κράτος µέλος υποδοχής, στα πλαίσια της εφαρµογής του
τµήµατος 4, στοιχείο α), του παρόντος παραρτήµατος, των στοιχείων που απαιτούνται για τη διαχείριση της
άδειας·
14. χώρο για την ενδεχόµενη αναγραφή, από το κράτος µέλος που εκδίδει την άδεια, των στοιχείων που απαιτούνται
για τη διαχείρισή της ή αφορούν την οδική ασφάλεια (προαιρετικά). Στην περίπτωση που το στοιχείο εµπίπτει σε
στήλη καθοριζόµενη στο παρόν παράρτηµα, πρέπει να προηγείται της αναγραφής του ο αριθµός της αντίστοιχης
στήλης.
Στο χώρο αυτό µπορεί επίσης να αναγράφεται, µε τη γραπτή επί τούτου συγκατάθεση του κατόχου, µνεία µη
συνδεόµενη µε τη διαχείριση της άδειας οδήγησης ή µε την οδική ασφάλεια· η προσθήκη της εν λόγω µνείας δεν
επηρεάζει ουδόλως τη χρήση του υποδείγµατος ως άδειας οδήγησης
β) επεξήγηση των αριθµηµένων γραµµών οι οποίες εµφανίζονται στις σελίδες 1 και 2 της άδειας [τουλάχιστον των γραµµών
1, 2, 3, 4α), 4β), 4γ), 5, 10, 11 και 12].
Εάν ένα κράτος µέλος επιθυµεί να διατυπώσει τα στοιχεία αυτά σε εθνική γλώσσα, µη συµπεριλαµβανόµενη µεταξύ των
ακόλουθων γλωσσών: αγγλικά, γαλλικά, γερµανικά, δανικά, ελληνικά, εσθονικά, ισπανικά, ιταλικά, λετονικά, λιθουανικά,
µαλτέζικα, ολλανδικά, ουγγρικά, πολωνικά, πορτογαλικά, σλοβακικά, σλοβένικα, σουηδικά, τσέχικα και φινλανδικά,
καταρτίζει δίγλωσση άδεια οδήγησης, στην οποία χρησιµοποιείται µία από τις ανωτέρω γλώσσες, υπό την επιφύλαξη των
λοιπών διατάξεων του παρόντος παραρτήµατος·
γ) πρέπει να προβλέπεται χώρος στο κοινοτικό υπόδειγµα άδειας, ώστε να υπάρχει η δυνατότητα να εισαχθεί, ενδεχοµένως,
µικροεπεξεργαστής ή άλλος αντίστοιχος µηχανογραφικός µηχανισµός.

C 295E/17

C 295E/18

EL

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

4. Ειδικές διατάξεις
α) Όταν ο κάτοχος άδειας οδήγησης την οποία έχει εκδώσει κράτος µέλος σύµφωνα µε το παρόν παράρτηµα αποκτά
κανονική διαµονή σε άλλο κράτος µέλος, το εν λόγω κράτος µέλος µπορεί να αναγράψει στην άδεια τα στοιχεία που
είναι απαραίτητα για τη διαχείρισή της, υπό την επιφύλαξη ότι αναγράφει επίσης τα στοιχεία αυτά στις άδειες που
εκδίδει και ότι υπάρχει, ο απαιτούµενος, για το σκοπό αυτό, χώρος.
β) Μετά από διαβούλευση µε την Επιτροπή, τα κράτη µέλη µπορούν να προσθέτουν χρώµατα ή σηµάνσεις, όπως
ραβδωτούς κωδικούς και εθνικά σύµβολα, υπό την επιφύλαξη των λοιπών διατάξεων του παρόντος παραρτήµατος.
Στα πλαίσια της αµοιβαίας αναγνώρισης των αδειών, οι ραβδωτοί κωδικοί δεν µπορούν να περιέχουν άλλες πληροφορίες εκτός από αυτές που περιλαµβάνονται ήδη κατά αναγνώσιµο τρόπο στην άδεια οδήγησης ή είναι απαραίτητες
για τη διαδικασία έκδοσης της άδειας.
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ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ Α∆ΕΙΑΣ Ο∆ΗΓΗΣΗΣ

Σελίδα 1 Α∆ΕΙΑ Ο∆ΗΓΗΣΗΣ [ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ]

Σελίδα 2 1. Επίθετο 2. Όνοµα 3. Ηµεροµηνία και τόπος γέννησης 4α. Ηµεροµηνία έκδοσης της άδειας 4β. ∆ιοικητική
ηµεροµηνία λήξης 4γ. Εκδίδουσα αρχή 5. Αριθµός άδειας 8. ∆ιεύθυνση 9. Κατηγορία (1) 10. Ηµεροµηνία έκδοσης
κατηγορίας 11. Ηµεροµηνία λήξης κατηγορίας 12. Περιορισµοί

(1) Σηµείωση: θα προστεθεί εικονόγραµµα και γραµµή για την κατηγορία ΑΜ.
Σηµείωση: θα προστεθεί «Α2» στο τµήµα για τις κατηγορίες µοτοσικλετών.
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ΒΕΛΓΙΚΟ ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ (ενηµερωτικά)
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ
Ι. ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Ο∆ΗΓΗΣΗΣ
Τα κράτη µέλη λαµβάνουν τα αναγκαία µέτρα για να εξασφαλίσουν ότι οι υποψήφιοι κάτοχοι άδειας οδήγησης διαθέτουν τις
αναγκαίες γνώσεις και προσόντα και επιδεικνύουν την απαιτούµενη συµπεριφορά στην οδήγηση µηχανοκίνητου οχήµατος. Οι
εξετάσεις προς το σκοπό αυτό συνίστανται σε:
— θεωρητική εξέταση, και στη συνέχεια,
— εξέταση προσόντων και συµπεριφοράς.
Οι όροι υπό τους οποίους διεξάγονται οι εξετάσεις αυτές καθορίζονται κατωτέρω.

A.

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ

1.

Μορφή
Η µορφή εξέτασης που επιλέγεται εξασφαλίζει ότι ο υποψήφιος έχει τις απαιτούµενες γνώσεις των θεµάτων που αναφέρονται στα σηµεία 2, 3 και 4.
Κάθε υποψήφιος οδηγός µίας κατηγορίας οχήµατος, ο οποίος έχει περάσει τη θεωρητική εξέταση για άδεια διαφορετικής κατηγορίας, µπορεί να απαλλαγεί από τις κοινές διατάξεις που προβλέπονται στα σηµεία 2, 3 και 4.

2.

Περιεχόµενο της θεωρητικής εξέτασης για όλες τις κατηγορίες οχηµάτων

2.1.

Τίθενται ερωτήσεις για καθένα από τα σηµεία που αναφέρονται στη συνέχεια, το περιεχόµενο και η µορφή των οποίων
επαφίεται στη διακριτική ευχέρεια κάθε κράτους µέλους:

2.1.1.

νοµικές διατάξεις οδικής κυκλοφορίας:
— ιδίως όσον αφορά τα οδικά σήµατα, τη σήµανση και τη σηµατοδότηση, την προτεραιότητα κυκλοφορίας και τα όρια
ταχύτητας·

2.1.2.

οδηγός:
— βαθµός ετοιµότητας και στάση απέναντι στους άλλους οδικούς χρήστες,
— αντίληψη, κρίση και λήψη απόφασης, ειδικότερα χρόνος αντίδρασης, καθώς και µεταβολές στην συµπεριφορά
οδήγησης εξαιτίας της επίδρασης οινοπνευµατωδών, ναρκωτικών και ιατρικών προϊόντων, διανοητική κατάσταση και
κόπωση·

2.1.3.

οδός:
— οι πλέον σηµαντικές αρχές για την τήρηση ασφαλούς απόστασης µεταξύ των οχηµάτων, των αποστάσεων πέδησης
και το κράτηµα επί της οδού υπό ποικίλες καιρικές και οδικές συνθήκες,
— παράγοντες κινδύνου κατά την οδήγηση σχετιζόµενη µε ποικίλες οδικές συνθήκες, ιδίως όπως αυτές αλλάζουν
αναλόγως των καιρικών συνθηκών και του χρόνου εντός της ηµέρας ή της νύκτας,
— χαρακτηριστικά των διαφόρων τύπων οδών και σχετικές απαιτήσεις σύµφωνα µε τον νόµο·

2.1.4.

άλλοι χρήστες οδού:
— ειδικοί παράγοντες κινδύνου σχετιζόµενοι µε την έλλειψη πείρας των άλλων χρηστών οδού και των πλέον ευάλωτων
κατηγοριών χρηστών όπως είναι τα παιδιά, οι πεζοί, οι ποδηλάτες και τα άτοµα µε µειωµένη κινητικότητα,
— κίνδυνοι ενδεχόµενοι στην κίνηση και την οδήγηση διαφόρων τύπων οχηµάτων και κίνδυνοι εξαιτίας των διαφορετικών πεδίων ορατότητας των οδηγών τους·

2.1.5.

γενικοί κανόνες και ρυθµίσεις και άλλα θέµατα:
— κανόνες σχετικά µε τα διοικητικά έγγραφα που απαιτούνται για τη χρήση οχηµάτων,
— γενικοί κανόνες που προδιαγράφουν πώς πρέπει να συµπεριφερθεί ο οδηγός σε περίπτωση ατυχήµατος (τοποθέτηση
προειδοποιητικών διατάξεων και ενεργοποίηση του συναγερµού) και τα µέτρα που µπορεί να λάβει για να
συνδράµει, εφόσον χρειάζεται, τα θύµατα τροχαίου ατυχήµατος,
— παράγοντες ασφάλειας σχετικοί µε το όχηµα, το φορτίο και τα µεταφερόµενα άτοµα·

2.1.6.

αναγκαίες προφυλάξεις κατά την αποβίβαση από το όχηµα·

2.1.7.

µηχανολογικές πτυχές που αφορούν την οδική ασφάλεια· οι υποψήφιοι οδηγοί πρέπει να είναι ικανοί να ανιχνεύουν
βλάβες, ιδίως στο σύστηµα διεύθυνσης, ανάρτησης και πέδησης, τα ελαστικά, τους δείκτες φώτων και στο σύστηµα
διεύθυνσης, τους ανακλαστήρες, τα κάτοπτρα, τους εκτοξευτήρες ύδατος και τους υαλοκαθαριστήρες, το σύστηµα
εξάτµισης, τις ζώνες ασφαλείας και το ηχητικό όργανο·
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2.1.8.

εξοπλισµός ασφαλείας του οχήµατος και ιδίως χρήση των ζωνών ασφαλείας, των προσκέφαλων και του εξοπλισµού
ασφαλείας των παιδιών·

2.1.9.

κανόνες που αφορούν τη χρήση του οχήµατος ως προς το περιβάλλον (κατάλληλη χρήση των ηχητικών οργάνων,
µετριοπαθής κατανάλωση καυσίµων, περιορισµός των ρυπογόνων εκποµπών, κ.λπ.).

3.

Ειδικές διατάξεις σχετικά µε τις κατηγορίες Α1, Α2 και Α

3.1.

Υποχρεωτικός έλεγχος γενικών γνώσεων σε ό,τι αφορά:

3.1.1.

τη χρήση προστατευτικών εφοδίων όπως είναι τα γάντια, οι µπότες, ο ρουχισµός και το κράνος·

3.1.2.

ορατότητα των µοτοσικλετιστών για τους άλλους χρήστες των οδών·

3.1.3.

παράγοντες κινδύνου σχετιζόµενοι µε τις διάφορες οδικές συνθήκες όπως αυτές ορίζονται ανωτέρω µε ιδιαίτερη
προσοχή στα ολισθηρά τµήµατα όπως οι εσχάρες οµβρίων, η οδική σήµανση όπως οι διαγραµµίσεις και τα τόξα, οι
τροχιές τραµ·

3.1.4.

µηχανολογικές πτυχές που αφορούν την οδική ασφάλεια όπως ορίζεται ανωτέρω µε ιδιαίτερη προσοχή στο διακόπτη
στάσης εκτάκτου ανάγκης, τη στάθµη λαδιού και τον ιµάντα.

4.

Ειδικές διατάξεις για τις κατηγορίες C, CΕ, C1, C1Ε, D, DΕ, D1, D1Ε

4.1.

Υποχρεωτικός έλεγχος γενικών γνώσεων σχετικά µε:

4.1.1.

τους κανόνες των ωρών οδήγησης και του χρόνου ανάπαυσης, όπως ορίζονται από τον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ.
3820/85 του Συµβουλίου, της 20ής ∆εκεµβρίου 1085, για την εναρµόνιση ορισµένων κοινωνικών διατάξεων στον
τοµέα των οδικών µεταφορών (1)· χρήση της συσκευής ελέγχου όπως ορίζεται από τον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 3821/85
του Συµβουλίου, της 20ής ∆εκεµβρίου 1985, σχετικά µε τη συσκευή ελέγχου στον τοµέα των οδικών µεταφορών (2)·

4.1.2.

κανόνες σχετικά µε το είδος της αντίστοιχης µεταφοράς: εµπορευµάτων ή επιβατών·

4.1.3.

έγγραφα οχήµατος και µεταφοράς που απαιτούνται για τις εθνικές και διεθνείς µεταφορές εµπορευµάτων και επιβατών·

4.1.4.

τρόπος συµπεριφοράς σε περίπτωση ατυχήµατος γνώση των µέτρων που πρέπει να ληφθούν µετά από ατύχηµα ή παρεµφερές συµβάν, όπου συµπεριλαµβάνονται τα µέτρα έκτακτης ανάγκης όπως η εκκένωση επιβατών και οι βασικές γνώσεις
παροχής πρώτων βοηθειών·

4.1.5.

προφυλάξεις κατά την αφαίρεση και αντικατάσταση τροχών·

4.1.6.

κανόνες για τα βάρη και τις διαστάσεις των οχηµάτων· κανόνες για τις διατάξεις περιορισµού της ταχύτητας·

4.1.7.

παρεµπόδιση του πεδίου ορατότητας εξαιτίας των χαρακτηριστικών των οχηµάτων·

4.1.8.

ανάγνωση οδικού χάρτη, οδικού σχεδίου, συµπεριλαµβανοµένης της χρήσης των ηλεκτρονικών συστηµάτων πλοήγησης
(προαιρετικά)·

4.1.9.

παράγοντες ασφαλείας σχετιζόµενοι µε τη φόρτωση του οχήµατος: έλεγχος του φορτίου (στοιβασία και πρόσδεση),
δυσχέρειες αναλόγως των διαφόρων ειδών φορτίου (π.χ. υγρά, αναρτηµένα φορτία,…), φόρτωση και εκφόρτωση εµπορευµάτων και χρήση του εξοπλισµού φόρτωσης (κατηγορίες C, CΕ, C1, C1Ε µόνο)·

4.1.10. ευθύνη του οδηγού όσον αφορά τη µεταφορά επιβατών· άνεση και ασφάλεια επιβατών· µεταφορά παιδιών αναγκαίοι
έλεγχοι πριν την εκκίνηση· όλα τα είδη λεωφορείων πρέπει να αποτελούν µέρος της θεωρητικής εξέτασης (λεωφορεία
δηµοσίας χρήσεως και πούλµαν, λεωφορεία ειδικών διαστάσεων,…) (κατηγορίες D, DΕ, D1, D1Ε µόνο).
4.2.

Υποχρεωτικός έλεγχος γενικών γνώσεων στις ακόλουθες πρόσθετες διατάξεις σχετικά µε τις κατηγορίες C, CΕ, D, και
DΕ:

4.2.1.

βασικές αρχές κατασκευής και λειτουργίας: κινητήρων εσωτερικής καύσης, υγρών (π.χ. λάδι κινητήρα, ψυκτικό υγρό,
υγρό υαλοκαθαριστήρα), του συστήµατος καυσίµων, του ηλεκτρικού συστήµατος, του συστήµατος ανάφλεξης, του
συστήµατος µετάδοσης της κίνησης (συµπλέκτης, κιβώτιο ταχυτήτων, κ.λπ.)·

(1) ΕΕ L 370, 31.12.1985, σ. 1. Κανονισµός που καταργήθηκε µε τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 561/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου (ΕΕ L 102, 11.4.2006, σ. 1).
(2) ΕΕ L 370, 31.12.1985, σ. 8. Κανονισµός όπως τροποποιήθηκε τελευταία µε τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 561/2006.
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4.2.2.

λίπανση και αντιψυκτική προστασία·

4.2.3.

βασικές αρχές κατασκευής, τοποθέτησης, ορθής χρήσης και φροντίδας ελαστικών·

4.2.4.

βασικές αρχές σχετικά µε τα είδη, τη λειτουργία, τα κύρια µέρη, τη σύνδεση, τη χρήση και καθηµερινή συντήρηση των
εξαρτηµάτων πέδησης και των χειριστηρίων ταχύτητας·

4.2.5.

βασικές αρχές σχετικά µε τα είδη, τη λειτουργία, τα κύρια µέρη, τη σύνδεση, τη χρήση και καθηµερινή συντήρηση των
συστηµάτων ζεύξης (µόνο για τις κατηγορίες CΕ, DΕ)·

4.2.6.

µέθοδοι εντοπισµού των αιτιών µηχανικών βλαβών·

4.2.7.

προληπτική συντήρηση οχηµάτων και αναγκαίες µικροεπισκευές·

4.2.8.

ευθύνη του οδηγού όσον αφορά την παραλαβή, µεταφορά και παράδοση εµπορευµάτων σύµφωνα µε τους συµπεφωνηµένους όρους (µόνο για τις κατηγορίες C, CΕ).

B.

∆ΟΚΙΜΑΣΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ

5.

Το όχηµα και ο εξοπλισµός του

5.1.

Η οδήγηση οχήµατος µε χειροκίνητη µετάδοση της κίνησης υπόκειται στην επιτυχή εξέταση προσόντων και συµπεριφοράς σε όχηµα µε χειροκίνητη µετάδοση της κίνησης.
Εφόσον ο υποψήφιος υποβάλλεται σε εξέταση προσόντων και συµπεριφοράς σε όχηµα µε αυτόµατη µετάδοση της
κίνησης, καταγράφεται το γεγονός σε κάθε άδεια που θα εκδοθεί µε βάση την εν λόγω εξέταση. Οι άδειες που φέρουν
τη σχετική µνεία χρησιµοποιούνται µόνο για την οδήγηση οχηµάτων µε αυτόµατη µετάδοση της κίνησης.
«Όχηµα µε αυτόµατη µετάδοση της κίνησης» νοείται το όχηµα, στο οποίο οι σχέσεις µετάδοσης µεταξύ κινητήρα και
τροχών µπορούν να αλλάξουν µε τη χρήση µόνο του επιταχυντή ή των πεδών.

5.2.

Τα οχήµατα που χρησιµοποιούνται στις εξετάσεις προσόντων και συµπεριφοράς είναι σύµφωνα µε τα ελάχιστα κριτήρια
που καθορίζονται κατωτέρω. Τα κράτη µέλη µπορούν να ορίσουν διατάξεις µε πιο αυστηρά κριτήρια ή να προσθέσουν
και άλλα.

Κατηγορία Α1:
Μοτοσικλέτα της κατηγορίας Α1 χωρίς πλευρικό κάνιστρο, ελάχιστου κυβισµού 120 cm3 που έχει δυνατότητα να
αναπτύξει ταχύτητα τουλάχιστον 90 km/h

Κατηγορία Α2:
Μοτοσικλέτα χωρίς πλευρικό κάνιστρο, ελάχιστου κυλινδρισµού 400 cm3 ισχύος τουλάχιστον 25 kW

Κατηγορία Α:
Μοτοσικλέτα χωρίς πλευρικό κάνιστρο, ελάχιστου κυλινδρισµού 600 cm3 ισχύος τουλάχιστον 40 kW

Κατηγορία Β:
Τετράτροχο όχηµα της κατηγορίας Β ικανό να αναπτύσσει ταχύτητα τουλάχιστον 100 km/h.

Κατηγορία ΒΕ:
Συνδυασµός αποτελούµενος από όχηµα δοκιµασίας της κατηγορίας Β και ρυµουλκούµενο µέγιστης επιτρεπόµενης
µάζας τουλάχιστον 1 000 kg ικανό να αναπτύσσει ταχύτητα τουλάχιστον 100 km/h, το οποίο δεν εντάσσεται στην
κατηγορία Β· το διαµέρισµα φορτίου του ρυµουλκούµενου συνίσταται σε κλειστό αµάξωµα το οποίο έχει τουλάχιστον
το πλάτος και το ύψος του µηχανοκίνητου οχήµατος· το κλειστό αµάξωµα µπορεί επίσης να είναι ελαφρώς στενότερο
από το µηχανοκίνητο όχηµα αρκεί η θέα προς τα όπισθεν να είναι δυνατή µόνο µε τη χρήση των εξωτερικών κατόπτρων
οδήγησης του µηχανοκίνητου οδήγησης· το ρυµουλκούµενο κατά την εξέταση έχει συνολική πραγµατική µάζα, τουλάχιστον 800 kg.

Κατηγορία Β1:
Μηχανοκίνητο τετράτροχο ικανό να αναπτύσσει ταχύτητα τουλάχιστον 60 km/h·
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Κατηγορία C:
Όχηµα της κατηγορίας C µέγιστης επιτρεπόµενης µάζας τουλάχιστον 12 000 kg, µήκους τουλάχιστον 8 m, πλάτους
τουλάχιστον 2,40 m και ικανό να αναπτύσσει ταχύτητα τουλάχιστον 80 km/h· εξοπλισµένο µε σύστηµα αντιεµπλοκής
των τροχών, µε κιβώτιο ταχυτήτων που έχει τουλάχιστον 8 εµπρόσθιες ταχύτητες και µε συσκευή ελέγχου όπως ορίζει
ο κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 3821/85· το διαµέρισµα φορτίου συνίσταται σε κλειστό αµάξωµα το οποίο έχει τουλάχιστον
το πλάτος και το ύψος του θαλάµου· το όχηµα κατά την δοκιµασία έχει συνολική πραγµατική µάζα, τουλάχιστον
10 000 kg.

Κατηγορία CΕ:
Είτε αρθρωτό όχηµα, είτε συνδυασµός οχήµατος δοκιµασίας στην κατηγορία C και ρυµουλκούµενου τουλάχιστον 7,5 m
µήκους· τόσο το αρθρωτό όχηµα όσο και ο συνδυασµός έχουν µέγιστη επιτρεπόµενη µάζα τουλάχιστον 20 000 kg,
µήκος τουλάχιστον 14 m και πλάτος τουλάχιστον 2,40 m, είναι δε ικανό να αναπτύσσει ταχύτητα τουλάχιστον 80 km/
h και είναι εξοπλισµένο µε σύστηµα αντιεµπλοκής των τροχών, µε κιβώτιο ταχυτήτων µε 8 τουλάχιστον εµπρόσθιες
ταχύτητες και µε συσκευή ελέγχου όπως ορίζει ο κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 3821/85· το διαµέρισµα φορτίου συνίσταται
σε κλειστό αµάξωµα το οποίο έχει τουλάχιστον το πλάτος και το ύψος του θαλάµου· τόσο το αρθρωτό όχηµα όσο και
ο συνδυασµός κατά τη δοκιµασία έχουν πραγµατική συνολική µάζα, τουλάχιστον 15 000 kg.

Κατηγορία C1:
Όχηµα της κατηγορίας C1 µε µέγιστη επιτρεπόµενη µάζα τουλάχιστον 4 000 kg, µήκους τουλάχιστον 5 m και ικανό
να αναπτύσσει ταχύτητα τουλάχιστον 80 km/h· εξοπλισµένο µε σύστηµα αντιεµπλοκής των τροχών και µε συσκευή
ελέγχου όπως ορίζει ο κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 3821/85· το διαµέρισµα φορτίου συνίσταται σε κλειστό αµάξωµα το
οποίο έχει τουλάχιστον το πλάτος και το ύψος του θαλάµου.

Κατηγορία C1Ε:
Συνδυασµός αποτελούµενος από όχηµα δοκιµασίας της κατηγορίας C1 και ρυµουλκούµενο µέγιστης επιτρεπόµενης
µάζας τουλάχιστον 1 250 kg· ο συνδυασµός έχει µήκος τουλάχιστον 8 m και είναι ικανός να αναπτύσσει ταχύτητα
τουλάχιστον 80 km/h το διαµέρισµα φορτίου του ρυµουλκούµενου συνίσταται σε κλειστό αµάξωµα το οποίο έχει
τουλάχιστον το πλάτος και το ύψος του θαλάµου· το κλειστό αµάξωµα µπορεί επίσης να είναι ελαφρώς στενότερο από
το θάλαµο, αρκεί η θέα προς τα όπισθεν να είναι δυνατή µόνο µε τη χρήση των εξωτερικών κατόπτρων οδήγησης του
µηχανοκίνητου οχήµατος· το ρυµουλκούµενο κατά τη δοκιµασία έχει πραγµατική συνολική µάζα τουλάχιστον 800 kg.

Κατηγορία D:
Όχηµα της κατηγορίας D µήκους τουλάχιστον 10 m, πλάτους τουλάχιστον 2,40 m και ικανό να αναπτύσσει, ταχύτητα
τουλάχιστον 80 km/h· εξοπλισµένο µε σύστηµα αντιεµπλοκής των τροχών και µε συσκευή ελέγχου όπως ορίζει ο κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 3821/85.

Κατηγορία DΕ:
Συνδυασµός αποτελούµενος από όχηµα δοκιµασίας της κατηγορίας D και ρυµουλκούµενο µέγιστης επιτρεπόµενης
µάζας τουλάχιστον 1 250 kg, πλάτους τουλάχιστον 2,40 m, ικανός να αναπτύσσει ταχύτητα τουλάχιστον 80 km/h·
το διαµέρισµα φορτίου του ρυµουλκούµενου συνίσταται σε κλειστό αµάξωµα το οποίο έχει τουλάχιστον 2 m πλάτος
και 2 m ύψος· το ρυµουλκούµενο κατά τη δοκιµασία έχει πραγµατική συνολική µάζα, τουλάχιστον 800 kg.

Κατηγορία D1:
Όχηµα της κατηγορίας D1 µέγιστης επιτρεπόµενης µάζας τουλάχιστον 4 000 kg µε ελάχιστο µήκος 5 m και ικανό να
αναπτύσσει ταχύτητα τουλάχιστον 80 km/h· εξοπλισµένο µε σύστηµα αντιεµπλοκής των τροχών και µε συσκευή
ελέγχου όπως ορίζει ο κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 3821/85.

Κατηγορία D1Ε:
Συνδυασµός αποτελούµενος από όχηµα δοκιµασίας της κατηγορίας D1 και ρυµουλκούµενο µέγιστης επιτρεπόµενης
µάζας τουλάχιστον 1 250 kg και ικανός να αναπτύσσει ταχύτητα τουλάχιστον 80 km/h· το διαµέρισµα φορτίου του
ρυµουλκούµενου συνίσταται σε κλειστό αµάξωµα το οποίο έχει τουλάχιστον 2 m πλάτος και 2 m ύψος· το όχηµα
κατά τη δοκιµασία έχει ελάχιστη συνολική πραγµατική µάζα τουλάχιστον 800 kg.
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Τα οχήµατα δοκιµασίας για τις κατηγορίες ΒΕ, C, CΕ, C1, C1Ε, D, DΕ, D1 και D1Ε τα οποία δεν είναι σύµφωνα µε τα
ελάχιστα ανωτέρω κριτήρια αλλά ήταν εν χρήσει την ηµέρα έναρξης ισχύος της παρούσας οδηγίας ή πριν την έναρξη
ισχύος της, επιτρέπεται να χρησιµοποιούνται για µία περίοδο που δεν υπερβαίνει τα δέκα έτη µετά την εν λόγω
ηµεροµηνία. Οι απαιτήσεις που περιέχονται στο παράρτηµα, σχετικά µε το φορτίο που µεταφέρεται από αυτά τα
οχήµατα, εφαρµόζονται από τα κράτη µέλη, το αργότερο µέσα σε δέκα χρόνια από την έναρξη ισχύος της οδηγίας
2000/56/ΕΟΚ της Επιτροπής (1).

6.

Εξέταση προσόντων και συµπεριφοράς για τις κατηγορίες Α1, Α2 και Α

6.1.

Προετοιµασία και τεχνικός έλεγχος του οχήµατος σε ό,τι αφορά την οδική ασφάλεια
Οι υποψήφιοι πρέπει να αποδεικνύουν ότι είναι ικανοί να προετοιµάζονται για να οδηγούν µε ασφάλεια εκπληρώνοντας
τις ακόλουθες απαιτήσεις:

6.1.1.

τοποθέτηση προστατευτικών εφοδίων, όπως γάντια, µπότες, ρουχισµός και κράνος·

6.1.2.

διενέργεια δειγµατοληπτικού ελέγχου της κατάστασης των ελαστικών, των πεδών του συστήµατος διεύθυνσης, του
διακόπτη στάθµευσης έκτακτης ανάγκης (εφόσον µπορεί να χρησιµοποιηθεί), του ιµάντα, της στάθµης λαδιού, των
φώτων, των ανακλαστήρων, των δεικτών κατεύθυνσης και του ηχητικού οργάνου.

6.2.

∆οκιµασία ειδικών ελιγµών που αφορούν την οδική ασφάλεια:

6.2.1.

εκκίνηση, ακινητοποίηση και κίνηση της µοτοσικλέτας χωρίς τη βοήθεια του κινητήρα µε βάδισµα δίπλα στο όχηµα·

6.2.2.

στάθµευση της µοτοσικλέτας στο πόδι της·

6.2.3.

πρέπει να εκτελούνται µε αργή ταχύτητα τουλάχιστον δύο ελιγµοί, στους οποίους συµπεριλαµβάνεται και ο ελιγµός
τύπου slalom· µε τον τρόπο αυτό πρέπει να δίνεται η δυνατότητα αξιολόγησης της ικανότητας χειρισµού του
συµπλέκτη σε συνδυασµό µε την πέδηση, την ισορροπία, την κατεύθυνση ορατότητας και τη θέση της µοτοσικλέτας και
τη θέση των ποδιών στα υποπόδια·

6.2.4.

πρέπει να εκτελούνται µε µεγαλύτερη ταχύτητα τουλάχιστον δύο ελιγµοί, από τους οποίους ένας µε τη δεύτερη ή τρίτη
ταχύτητα, τουλάχιστον 30 km/h και ένας µε αποφυγή εµποδίου µε ελάχιστη ταχύτητα 50 km/h· µε τον τρόπο αυτό
πρέπει να δίνεται η δυνατότητα αξιολόγησης της θέσης του οδηγού επί της µοτοσικλέτας, της κατεύθυνσης του
βλέµµατος, της ισορροπίας, της τεχνικής διεύθυνσης και της τεχνικής αλλαγής των ταχυτήτων·

6.2.5.

πέδηση: εκτελούνται τουλάχιστον δύο ασκήσεις πέδησης στις οποίες περιλαµβάνεται η πέδηση εκτάκτου ανάγκης µε
ελάχιστη ταχύτητα 50 km/h· µε τον τρόπο αυτό πρέπει να δίνεται η δυνατότητα αξιολόγησης της ικανότητας χειρισµού
της εµπρόσθιας και πίσω πέδης, της κατεύθυνσης του βλέµµατος και της θέσης του οδηγού επί της µοτοσικλέτας.
Οι ειδικοί ελιγµοί των σηµείων 6.2.3 έως 6.2.5 τίθενται σε εφαρµογή τουλάχιστον πέντε έτη µετά την έναρξη ισχύος
της οδηγίας 2000/56/ΕΟΚ.

6.3.

Συµπεριφορά κατά την κυκλοφορία
Οι υποψήφιοι οφείλουν να επιτελούν όλες τις ενέργειες που ακολουθούν υπό φυσιολογικές συνθήκες κυκλοφορίας, µε
πλήρη ασφάλεια και λαµβάνοντας όλες τις αναγκαίες προφυλάξεις:

6.3.1.

εκκίνηση: από θέση στάθµευσης, µετά από στάση κατά την κυκλοφορία, κατά την έξοδο από δευτερεύοντα δρόµο·

6.3.2.

οδήγηση σε ευθεία οδό· συµπεριφορά απέναντι στα οχήµατα του αντίθετου ρεύµατος, ακόµη και σε περιορισµένο χώρο·

6.3.3.

οδήγηση επί καµπύλης οδού·

6.3.4.

διασταυρώσεις: προσέγγιση και διέλευση από συµβολές δρόµων και κόµβους·

6.3.5.

αλλαγή διεύθυνσης: αριστερή και δεξιά στροφή, αλλαγή λωρίδας κυκλοφορίας·

6.3.6.

προσέγγιση/έξοδος από αυτοκινητοδρόµους ή παρεµφερείς δρόµους (εφόσον υπάρχουν): είσοδος από την λωρίδα επιτάχυνσης· έξοδος από τη λωρίδα επιβράδυνσης·

6.3.7.

προσπέρασµα/διέλευση: προσπέρασµα άλλων οχηµάτων (εφόσον είναι δυνατόν)· οδήγηση κατά µήκος εµποδίων π.χ.
σταθµευµένων αυτοκινήτων· άφεση προσπεράσµατος από άλλα αυτοκίνητα (εφόσον επιτρέπεται)·

6.3.8.

ειδικά οδικά χαρακτηριστικά (εφόσον υπάρχουν): ισόπεδοι κυκλικοί κόµβοι, διέλευση ισόπεδης σιδηροδροµικής
διάβασης· στάσεις τραµ/λεωφορείων· διαβάσεις πεζών· οδήγηση σε απότοµη ανωφέρεια/κατωφέρεια·

6.3.9.

αναγκαίες προφυλάξεις κατά την αποβίβαση από το όχηµα.

(1) Οδηγία 2000/56/ΕΚ της Επιτροπής, της 14ης Σεπτεµβρίου 2000, για την τροποποίηση της οδηγίας 91/439/ΕΟΚ του Συµβουλίου για την
άδεια οδήγησης (ΕΕ L 237, 21.9.2000, σ. 45).
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7.

Εξέταση προσόντων και συµπεριφοράς για τις κατηγορίες Β, Β1 και ΒΕ

7.1.

Προετοιµασία και τεχνικός έλεγχος του οχήµατος για την οδική ασφάλεια
Οι υποψήφιοι αποδεικνύουν ότι είναι ικανοί να προετοιµάζονται για να οδηγήσουν ασφαλώς εκπληρώνοντας τις
ακόλουθες απαιτήσεις:

7.1.1.

προσαρµογή του καθίσµατος εφόσον χρειάζεται για την επίτευξη ορθής θέσης καθηµένου·

7.1.2.

προσαρµογή κατόπτρων, τοποθέτηση ζωνών ασφαλείας και προσκεφάλων εφόσον υπάρχουν·

7.1.3.

έλεγχος ορθής ασφάλισης των θυρών·

7.1.4.

διενέργεια δειγµατοληπτικού ελέγχου της κατάστασης των ελαστικών, του συστήµατος διεύθυνσης και πέδησης, των
υγρών (π.χ. λάδι κινητήρα, ψυκτικού, υγρού υαλοκαθαριστήρα), των φώτων, των ανακλαστήρων, των δεικτών
διεύθυνσης και των ηχητικών οργάνων·

7.1.5.

έλεγχος των παραγόντων ασφαλείας που συνδέονται µε την φόρτωση του οχήµατος: αµάξωµα, ελάσµατα, θύρες του
διαµερίσµατος φορτίου, µανδάλωση του θαλάµου, τρόπος φόρτωσης στερέωση φορτίου (κατηγορία Β+Ε µόνο)·

7.1.6.

έλεγχος του µηχανισµού ζεύξης και της πέδης και των ηλεκτρολογικών συνδέσεων (κατηγορία ΒΕ µόνο).

7.2.

Κατηγορίες Β και Β1: δοκιµασία ειδικών ελιγµών για την οδική ασφάλεια
Ελέγχεται µία επιλογή από τους ελιγµούς που ακολουθούν (τουλάχιστον δύο ελιγµοί για τα τέσσερα σηµεία, συµπεριλαµβανοµένου ενός µε οπισθοπορεία):

7.2.1.

οπισθοπορεία σε ευθεία γραµµή ή οπισθοπορεία µε στροφή δεξιά ή αριστερά διατηρούµενης ταυτόχρονα της ορθής
λωρίδας κυκλοφορίας·

7.2.2.

στροφή του οχήµατος για να έλθει κατά µέτωπο προς το αντίθετο ρεύµα, µε χρήση των εµπρός και όπισθεν ταχυτήτων·

7.2.3.

στάθµευση του οχήµατος και εγκατάλειψη του χώρου στάθµευσης (παράλληλα, πλάγια ή δεξιά, εµπρός ή όπισθεν, σε
επίπεδο χώρο, σε ανωφέρεια ή κατωφέρεια)·

7.2.4.

κατάλληλη πέδηση µπροστά από σήµα stop· η εκτέλεση πάντως ακινητοποίησης έκτακτης ανάγκης είναι προαιρετική.

7.3.

Κατηγορία ΒΕ: δοκιµασία ειδικών ελιγµών για την οδική ασφάλεια:

7.3.1.

αποσύνδεση ρυµουλκούµενου από µηχανοκίνητο όχηµα και επανασύνδεσή του µε αυτό· ο ελιγµός αυτός αρχίζει µε το
όχηµα παρακείµενο στο ρυµουλκούµενο (για παράδειγµα όχι στην ίδια ευθεία) έτσι ώστε να αξιολογείται η ικανότητα
του οδηγού να ευθυγραµµίζει µε ασφάλεια το ρυµουλκό και το ρυµουλκούµενο όπως και η ικανότητά του να
αποσυνδέει και να επανασυνδέει το όχηµα από/στο ρυµουλκούµενο·

7.3.2.

οπισθοπορεία σε καµπύλη, η γραµµή της οποίας επαφίεται στη διακριτική ευχέρεια των κρατών µελών·

7.3.3.

Ασφαλής στάθµευση για φόρτωση/εκφόρτωση.

7.4.

Συµπεριφορά στην κυκλοφορία
Οι υποψήφιοι οφείλουν να επιτελέσουν όλες τις ενέργειες που ακολουθούν υπό φυσιολογικές συνθήκες κυκλοφορίας,
µε πλήρη ασφάλεια και λαµβάνοντας όλες τις αναγκαίες προφυλάξεις:

7.4.1.

εκκίνηση: από χώρο στάθµευσης, µετά από στάση στην κυκλοφορία, κατά την έξοδο από δευτερεύοντα δρόµο·

7.4.2.

οδήγηση σε ευθεία οδό· συµπεριφορά προς τα οχήµατα του αντιθέτου ρεύµατος, ακόµη και σε περιορισµένο χώρο·

7.4.3.

οδήγηση σε καµπύλη·

7.4.4.

διασταυρώσεις: προσέγγιση και διέλευση από συµβολές δρόµων και κόµβους·

7.4.5.

αλλαγή κατεύθυνσης: στροφή αριστερά και δεξιά· αλλαγή λωρίδας κυκλοφορίας·

7.4.6.

είσοδος σε αυτοκινητόδροµο ή παρεµφερή δρόµο (εφόσον υπάρχει)/έξοδος από αυτόν: είσοδος από τη λωρίδα επιτάχυνσης· έξοδος από τη λωρίδα επιβράδυνσης·

7.4.7.

προσπέρασµα/διέλευση: προσπέρασµα άλλων οχηµάτων του αυτού ρεύµατος (κατά το δυνατόν)· οδήγηση κατά µήκος
εµποδίων π.χ. σταθµευµένα αυτοκίνητα· προσπέρασµα του οδηγούµενου αυτοκινήτου από άλλα αυτοκίνητα της κυκλοφορίας (κατά περίπτωση)·

7.4.8.

ειδικά οδικά χαρακτηριστικά (εφόσον υπάρχουν): ισόπεδος κυκλικός κόµβος, ισόπεδες σιδηροδροµικές διαβάσεις·
στάσεις τραµ/λεωφορείων· διαβάσεις πεζών· οδήγηση σε επιµήκη ανωφέρεια/κατωφέρεια·

7.4.9.

λήψη των αναγκαίων προφυλάξεων κατά την αποβίβαση από το όχηµα.
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8.

Εξέταση προσόντων και συµπεριφοράς για τις κατηγορίες C, CΕ, C1, C1Ε, D, DΕ, D1 και D1Ε

8.1.

Προετοιµασία και τεχνικός έλεγχος του οχήµατος για την οδική ασφάλεια
Οι υποψήφιοι οφείλουν να αποδείξουν ότι είναι ικανοί να προετοιµάζονται να οδηγούν µε ασφάλεια ικανοποιώντας τις
ακόλουθες απαιτήσεις:

8.1.1.

προσαρµογή του καθίσµατος για να επιτευχθεί η ορθή θέση καθηµένου·

8.1.2.

προσαρµογή κατόπτρων, τοποθέτηση ζωνών ασφαλείας·

8.1.3.

εκτέλεση δειγµατοληπτικών ελέγχων της κατάστασης των ελαστικών, του συστήµατος διεύθυνσης και πέδησης, των
φώτων, των ανακλαστήρων, των δεικτών κατεύθυνσης και του ηχητικού οργάνου·

8.1.4.

έλεγχος του σερβοµηχανισµού των συστηµάτων πέδησης προσαρµογή προσκεφάλων εφόσον υπάρχουν· και µετάδοσης
της κίνησης· έλεγχος της κατάστασης των τροχών, των κοχλιών, των λασπωτήρων, του εµπρόσθιου υαλοπίνακα, των
παραθύρων και των υαλοκαθαριστήρων, των υγρών (π.χ. λάδι µηχανής ψυκτικό, υγρό υαλοκαθαριστήρων)· έλεγχος και
χρήση των χειριστηρίων, καθώς και της συσκευής ελέγχου όπως ορίζει ο κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 3821/85·

8.1.5.

έλεγχος της πίεσης του αέρα, των δεξαµενών αέρα και της ανάρτησης·

8.1.6.

έλεγχος των παραγόντων ασφαλείας που συνδέονται µε τη φόρτωση του οχήµατος: αµάξωµα, ελάσµατα, θύρες διαµερίσµατος φορτίου, µηχανισµός φόρτωσης (αν υπάρχει), ασφάλιση του θαλάµου (εάν υπάρχει), τρόπος φόρτωση, στερέωση
φορτίου (κατηγορίες C, CΕ, C1, C1Ε µόνο)·

8.1.7.

έλεγχος του µηχανισµού ζεύξης και της πέδης και των ηλεκτρολογικών συνδέσεων (κατηγορίες CΕ, C1Ε, DΕ, D1Ε
µόνο)·

8.1.8.

ικανότητα λήψης ειδικών µέτρων ασφαλείας στο αυτοκίνητο· έλεγχος αµαξώµατος, θυρών, εξόδων κινδύνου, εξοπλισµού πρώτων βοηθειών, πυροσβεστήρων και άλλων εξοπλισµών ασφαλείας (κατηγορίες D, DΕ, D1, D1Ε µόνο)·

8.1.9.

ανάγνωση οδικού χάρτη (προαιρετική).

8.2.

∆οκιµασία ειδικών ελιγµών για την οδική ασφάλεια:

8.2.1.

αποσύνδεση ρυµουλκούµενου ή ηµιρυµουλκούµενου από µηχανοκίνητο όχηµα και επανασύνδεσή του µε αυτό· ο
ελιγµός πρέπει να αρχίζει µε το όχηµα παρακείµενο στο ρυµουλκούµενό του (για παράδειγµα όχι στην ίδια ευθεία) έτσι
ώστε να αξιολογείται η ικανότητα του οδηγού να ευθυγραµµίζει µε ασφάλεια το ρυµουλκό και το ρυµουλκούµενο
όπως και ικανότητά του να αποσυνδέει και να επανασυνδέει το όχηµα από/στο ρυµουλκούµενο (κατηγορίες CΕ, C1Ε,
DΕ, D1Ε µόνο)·

8.2.2.

οπισθοπορεία σε καµπύλη, η γραµµή της οποίας επαφίεται στη διακριτική ευχέρεια των κρατών µελών·

8.2.3.

ασφαλής στάθµευση για φόρτωση/εκφόρτωση σε κεκλιµένο επίπεδο/εξέδρα ή παρόµοια εγκατάσταση (κατηγορίες C, CΕ,
C1, C1Ε µόνο)·

8.2.4.

στάθµευση για την ασφαλή επιβίβαση και αποβίβαση επιβατών λεωφορείου (κατηγορίες D, DΕ, D1, D1Ε µόνο).

8.3.

Συµπεριφορά κατά την κυκλοφορία
Οι υποψήφιοι οφείλουν να επιτελούν τις ακόλουθες ενέργειες υπό φυσιολογικές συνθήκες κυκλοφορίας, µε πλήρη
ασφάλεια και λαµβάνοντας όλες τις αναγκαίες προφυλάξεις:

8.3.1.

εκκίνηση: από χώρο στάθµευσης, µετά από στάση κατά την κυκλοφορία κατά την έξοδο από δευτερεύοντα δρόµο·

8.3.2.

συµπεριφορά προς τα οχήµατα του αντιθέτου ρεύµατος, ακόµη και σε περιορισµένο χώρο·

8.3.3.

οδήγηση σε καµπύλη·

8.3.4.

διασταυρώσεις: προσέγγιση και διέλευση από συµβολές δρόµων και κόµβους·

8.3.5.

αλλαγή κατεύθυνσης: αριστερή και δεξιά στροφή· αλλαγή λωρίδας κυκλοφορίας·

8.3.6.

είσοδος/έξοδος από αυτοκινητόδροµο ή παρεµφερή δρόµο (εφόσον υπάρχει): είσοδος από τη λωρίδα επιτάχυνσης·
έξοδος από τη λωρίδα επιβράδυνσης·

8.3.7.

προσπέρασµα/διέλευση: προσπέρασµα άλλων αυτοκινήτων (κατά το δυνατόν)· οδήγηση κατά µήκος εµποδίων π.χ. σταθµευµένα αυτοκίνητα προσπέρασµα του οδηγούµενου αυτοκινήτου από άλλα αυτοκίνητα (κατά περίπτωση)·
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8.3.8.

ειδικά οδικά χαρακτηριστικά (εφόσον υπάρχουν): ισόπεδοι κυκλικοί κόµβοι, ισόπεδες σιδηροδροµικές διαβάσεις, στάσεις
τραµ/λεωφορείων, διαβάσεις πεζών, οδήγηση σε επιµήκη ανωφέρεια/κατωφέρεια·

8.3.9.

λήψη των αναγκαίων προφυλάξεων κατά την αποβίβαση από το όχηµα.

9.

Βαθµολόγηση της εξέτασης προσόντων και συµπεριφοράς

9.1.

Για κάθε µία από τις προαναφερθείσες καταστάσεις οδήγησης, η αξιολόγηση πρέπει να αντανακλά το βαθµό άνεσης µε
τον οποίο ο υποψήφιος χειρίζεται τα χειριστήρια του οχήµατος και την ικανότητα που επέδειξε κατά την οδήγηση στην
κυκλοφορία µε πλήρη ασφάλεια. Ο εξεταστής οφείλει να αισθάνεται ασφαλής καθόλη τη διάρκεια της δοκιµασίας. Τα
σφάλµατα οδήγησης ή η επικίνδυνη συµπεριφορά που θέτει αµέσως σε κίνδυνο την ασφάλεια του οχήµατος εξέτασης,
τους επιβάτες του ή άλλους χρήστες της οδού πρέπει να κυρώνονται µε αποτυχία του εξεταζοµένου, είτε πρέπει είτε
δεν πρέπει να παρέµβει ο εξεταστής ή ο συνοδός. Παρόλα αυτά, ο εξεταστής είναι ελεύθερος να αποφασίσει κατά πόσον
η εξέταση προσόντων και συµπεριφοράς πρέπει να ολοκληρωθεί ή όχι.
Οι εξεταστές οφείλουν να είναι εκπαιδευµένοι ούτως ώστε να αξιολογούν ορθά την ικανότητα ασφαλούς οδήγησης των
υποψηφίων. Το έργο των εξεταστών πρέπει να παρακολουθείται και να επιτηρείται, από φορέα εξουσιοδοτηµένο από το
κράτος µέλος, ούτως ώστε να εξασφαλίζεται ορθή και συνεπής εφαρµογή της αξιολόγησης των σφαλµάτων σύµφωνα µε
τα πρότυπα που ορίζει το παρόν παράρτηµα.

9.2.

Κατά τη διάρκεια της αξιολόγησης, οι εξεταστές οφείλουν να προσέχουν ιδιαίτερα εάν ο υποψήφιος επιδεικνύει
αµυντική και κοινωνική συµπεριφορά οδήγησης. Η συµπεριφορά αυτή πρέπει να αντανακλάται σε όλον τον τρόπο
οδήγησης και ο εξεταστής οφείλει να λαµβάνει υπόψη τη γενική εικόνα του υποψηφίου. Στην εικόνα αυτή περιλαµβάνεται η προσαρµοσµένη και αποφασιστική (ασφαλής) οδήγηση, λαµβανοµένων υπόψη των οδικών και καιρικών
συνθηκών, της υπόλοιπης κυκλοφορίας, των συµφερόντων των υπόλοιπων χρηστών της οδού (ιδιαίτερα των πλέον
ευάλωτων) και της πρόβλεψης των κινήσεων.

9.3.

Ο εξεταστής εξετάζει επίσης κατά πόσον ο υποψήφιος:

9.3.1.

έχει υπό τον έλεγχό του το όχηµα, λαµβάνοντας υπόψη: την ορθή χρήση των ζωνών ασφαλείας, των κατόπτρων, του
προσκεφάλου, του καθίσµατος· την ορθή χρήση των φώτων και του υπόλοιπου εξοπλισµού· την ορθή χρήση του
συµπλέκτη, του κιβωτίου ταχυτήτων, του επιταχυντή, του συστήµατος πέδησης (καθώς και του τρίτου συστήµατος
πέδησης εφόσον υπάρχει), του συστήµατος διεύθυνσης · εάν έχει υπό τον έλεγχό του το όχηµα υπό διαφορετικές περιστάσεις, σε διαφορετικές ταχύτητες· το σταθερό κράτηµα επί της οδού· το βάρος και τις διαστάσεις και τα χαρακτηριστικά του οχήµατος· το βάρος και τον τύπο φορτίου (κατηγορίες ΒΕ, C, CΕ, C1, C1Ε, DΕ, D1Ε µόνο)· την άνεση των
επιβατών (κατηγορίες D, DΕ, D1, D1Ε µόνο) (χωρίς µεγάλη επιτάχυνση, ήρεµη οδήγηση και χωρίς απότοµη πέδηση)·

9.3.2.

οδηγεί οικονοµικά και φιλικά προς το περιβάλλον, λαµβάνοντας υπόψη την κατανάλωση ανά λεπτό, την αλλαγή
ταχυτήτων, την πέδηση και την επιτάχυνση (κατηγορίες ΒΕ, C, CΕ, C1, C1Ε, D, DΕ, D1, D1Ε µόνο)·

9.3.3.

παρατήρηση: σφαιρική παρατήρηση· ορθή χρήση των κατόπτρων· ορατότητα σε µεγάλη, µεσαία και µικρή απόσταση·

9.3.4.

προτεραιότητα/παραχώρηση προτεραιότητας: προτεραιότητα σε διασταυρώσεις, διαβάσεις και κόµβους· παραχώρηση
προτεραιότητας σε άλλες περιπτώσεις (π.χ. αλλαγή κατεύθυνσης, αλλαγή λωρίδας, ειδικοί ελιγµοί)·

9.3.5.

ορθή θέση επί της οδού: ορθή θέση επί της οδού, στις λωρίδες, στους κυκλικούς ισόπεδους κόµβους, σε καµπύλες,
κατάλληλη για τον τύπο και τα χαρακτηριστικά του οχήµατος προετοιµασία κατάληψης της ορθής θέσης επί της οδού·

9.3.6.

απόσταση ασφαλείας: κατάλληλη απόσταση από το προπορευόµενο και το επόµενο αυτοκίνητο κατάλληλη απόσταση
από άλλους χρήστες της οδού·

9.3.7.

ταχύτητα: χωρίς υπέρβαση της µέγιστης επιτρεπόµενης ταχύτητας· προσαρµογή της ταχύτητας στις καιρικές/κυκλοφοριακές συνθήκες και εφόσον χρειάζεται στα εθνικά όρια ταχύτητας· οδήγηση µε ταχύτητα που επιτρέπει την ακινητοποίηση του οχήµατος σε απόσταση ορατή και ελεύθερη εµποδίων· προσαρµογή της ταχύτητας στη γενική ταχύτητα του
ιδίου τύπου χρηστών της οδού·

9.3.8.

φώτα κυκλοφορίας, οδική σήµανση και λοιπές συνθήκες: αντιδρώντας ορθά στα φώτα κυκλοφορίας· υπακούοντας στις
ενδείξεις των τροχονόµων· ενεργώντας σωστά στη σηµατοδότηση (απαγορευτικά ή υποχρεωτικά σήµατα)· τήρηση της
οδικής σήµανσης·

9.3.9.

σηµατοδότηση: εάν ο υποψήφιος σηµατοδοτεί όταν χρειάζεται, ορθά και έγκαιρα· εάν δείχνει την αλλαγή κατεύθυνσης
ορθά· εάν λαµβάνει τα κατάλληλα µέτρα όσον αφορά όλα τα σήµατα που προέρχονται από άλλους χρήστες της οδού·

9.3.10. πέδηση και ακινητοποίηση: έγκαιρη επιβράδυνση, πέδηση ή ακινητοποίηση σύµφωνα µε τις περιστάσεις· πρόβλεψη των
κινήσεων· χρήση των διαφόρων συστηµάτων πέδησης (µόνο για τις κατηγορίες C, CΕ, D, DΕ)· χρήση των συστηµάτων
µείωσης της ταχύτητας, άλλων εκτός των πεδών (µόνο για τις κατηγορίες C, CΕ, D, DΕ).
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∆ιάρκεια της εξέτασης
Η διάρκεια της εξέτασης και η διανυόµενη απόσταση πρέπει να επαρκούν για να αξιολογηθούν τα προσόντα και η
συµπεριφορά σύµφωνα µε όσα ορίζει η παράγραφος Β του παρόντος παραρτήµατος. Σε καµία περίπτωση η διάρκεια
της δοκιµασίας οδήγησης επί της οδού δεν πρέπει να είναι µικρότερη των 25 λεπτών για τις κατηγορίες Α, Α1, Α2 Β,
Β1 και ΒΕ και των 45 λεπτών για τις υπόλοιπες κατηγορίες. Στον χρόνο αυτό δεν περιλαµβάνεται η υποδοχή του
υποψηφίου, η προετοιµασία του οχήµατος, ο τεχνικός έλεγχος του οχήµατος για την οδική ασφάλεια, οι ειδικοί ελιγµοί
και η αναγγελία του αποτελέσµατος της πρακτικής εξέτασης.

11.

Τόπος της εξέτασης
Η δοκιµασία για την αξιολόγηση των ειδικών ελιγµών µπορεί να πραγµατοποιηθεί σε ειδικό γήπεδο εξέτασης. Εφόσον
πρακτικά είναι δυνατόν, η δοκιµασία για την αξιολόγηση της συµπεριφοράς σε κατάσταση κυκλοφορίας πρέπει να
διενεργείται σε δρόµους εκτός δοµηµένων περιοχών, σε δρόµους ταχείας κυκλοφορίας και αυτοκινητοδρόµους (ή παρόµοιους), καθώς και σε όλων των ειδών τις αστικές οδούς (περιοχές κατοικίας, περιοχές όπου επιτρέπεται η ταχύτητα
από 30 έως 50 km/h, αστικούς άξονες ταχείας κυκλοφορίας), οι οποίοι πρέπει να αντιπροσωπεύουν τους διαφόρους
τύπους δυσκολίας που ενδέχεται να συναντήσουν οι οδηγοί. Κρίνεται επίσης σκόπιµο να διενεργείται η δοκιµασία υπό
ποικίλες συνθήκες πυκνότητας της κυκλοφορίας. Ο χρόνος οδήγησης επί της οδού πρέπει να χρησιµοποιείται κατά το
βέλτιστο τρόπο ούτως ώστε να αξιολογείται ο υποψήφιος σε όλες τις περιοχές κυκλοφορίας που µπορεί να συναντήσει,
µε ιδιαίτερη έµφαση στη µεταβολή των συνθηκών µεταξύ αυτών των περιοχών.
II. ΓΝΩΣΕΙΣ, ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ Ο∆ΗΓΗΣΗ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

Οι οδηγοί όλων των µηχανοκίνητων οχηµάτων οφείλουν ανά πάσα στιγµή να διαθέτουν τις γνώσεις, τα προσόντα και τη συµπεριφορά που περιγράφεται στα σηµεία 1 έως 9, προκειµένου να:
— αναγνωρίζουν τους κυκλοφοριακούς κινδύνους και να εκτιµούν τη σοβαρότητά τους,
— να έχουν επαρκή έλεγχο του αυτοκινήτου τους ώστε να µην δηµιουργούν επικίνδυνες καταστάσεις και να µην αντιδρούν
ακατάλληλα σε περίπτωση επικίνδυνης κατάστασης,
— να συµµορφώνονται προς τους κανόνες οδικής κυκλοφορίας, και ιδίως εκείνους που αφορούν την αποφυγή οδικών
ατυχηµάτων και τη διατήρηση της κυκλοφοριακής ροής,
— να ανιχνεύουν τυχόν πρωτίστης σηµασίας τεχνικές βλάβες του οχήµατός τους, ιδίως εκείνες που θέτουν σε κίνδυνο την
ασφάλεια, και να τις επισκευάζουν µε κατάλληλο τρόπο,
— να λαµβάνουν υπόψη όλους τους παράγοντες που επηρεάζουν τη συµπεριφορά οδήγησης (π.χ. κατανάλωση οινοπνεύµατος,
κόπωση, κακή όραση, κ.λπ.) έτσι ώστε να µπορούν να χρησιµοποιήσουν όλες τις σωµατικές και διανοητικές τους ικανότητες
που χρειάζονται για την ασφαλή οδήγηση,
— να συνεπικουρούν την ασφάλεια όλων των χρηστών της οδού, και ιδίως των πλέον αδύναµων και των πλέον εκτεθειµένων
επιδεικνύοντας τον δέοντα σεβασµό προς τους άλλους.
Τα κράτη µέλη µπορούν να εφαρµόσουν κατάλληλα µέτρα για να εξασφαλίσουν ότι οι οδηγοί που έχουν απωλέσει τις γνώσεις,
τα προσόντα και τη συµπεριφορά σύµφωνα µε όσα ορίζουν τα σηµεία 1 έως 9 ανωτέρω να µπορέσουν να ανακτήσουν τις εν
λόγω γνώσεις και προσόντα και να εξακολουθήσουν να επιδεικνύουν τη συµπεριφορά που απαιτείται για την οδήγηση µηχανοκίνητου οχήµατος.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III

ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΩΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΗ ∆ΙΑΝΟΗΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ Ο∆ΗΓΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ
ΟΡΙΣΜΟΙ
1.

Για τους σκοπούς του παρόντος παραρτήµατος, οι οδηγοί κατατάσσονται σε δύο οµάδες:

1.1.

Οµάδα 1
οδηγοί οχηµάτων των κατηγοριών Α, Α1, Α2 ΑΜ Β, Β1 και ΒΕ,

1.2.

Οµάδα 2
οδηγοί οχηµάτων των κατηγοριών C, CΕ, C1, C1Ε, D, DΕ και D1 και D1Ε.

1.3.

Η εθνική νοµοθεσία µπορεί να περιλαµβάνει διατάξεις για την εφαρµογή των διατάξεων που προβλέπει το παρόν
παράρτηµα για τους οδηγούς της οµάδας 2 στους οδηγούς οχηµάτων που υπάγονται στην κατηγορία Β και χρησιµοποιούν την άδεια οδήγησης τους για επαγγελµατικούς σκοπούς (ταξί, ασθενοφόρα κ.λπ.).

2.

Κατ' αναλογία, οι υποψήφιοι για τη χορήγηση ή την ανανέωση µιας άδειας οδήγησης κατατάσσονται στην οµάδα στην
οποία θα ανήκουν µετά τη χορήγηση ή την ανανέωση της άδειας.

ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
3.

Οµάδα 1
Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλλονται σε ιατρική εξέταση, εάν κατά τη διεκπεραίωση των απαιτούµενων διατυπώσεων ή
κατά τη διάρκεια των δοκιµασιών στις οποίες πρέπει να υποβάλλονται για την απόκτηση άδειας, διαφανεί ότι παρουσιάζουν µία ή περισσότερες από τις ανικανότητες που αναφέρονται στο παρόν παράρτηµα.

4.

Οµάδα 2
Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλλονται σε ιατρική εξέταση πριν από την αρχική χορήγηση άδειας και στη συνέχεια, οι
οδηγοί ελέγχονται δυνάµει του ισχύοντος εθνικούς συστήµατος στο κράτος µέλος της κανονικής διαµονής στα πλαίσια
κάθε ανανέωσης της άδειας οδήγησης.

5.

Κατά τη χορήγηση ή για κάθε µεταγενέστερη ανανέωση µιας άδειας οδήγησης, τα κράτη µέλη µπορούν να απαιτούν την
τήρηση αυστηρότερων κανόνων από αυτούς που προβλέπει το παρόν παράρτηµα.

ΟΡΑΣΗ
6.

Κάθε υποψήφιος για την απόκτηση άδειας οδήγησης οφείλει να υποβάλλεται στις κατάλληλες εξετάσεις ώστε να εξασφαλίζεται ότι η όρασή του έχει την οξύτητα που απαιτείται για την οδήγηση µηχανοκίνητων οχηµάτων. Σε περίπτωση
αµφιβολιών όσον αφορά την επάρκεια της όρασής του, ο υποψήφιος πρέπει να εξετάζεται από την αρµόδια ιατρική αρχή.
Κατά την εξέταση αυτή, πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στην οξύτητα της όρασης, το οπτικό πεδίο, την όραση υπό
ατελή φωτισµό και τις προϊούσες οφθαλµικές ασθένειες.
Για τους σκοπούς του παρόντος παραρτήµατος, οι ενδοφθάλµιοι φακοί δεν θεωρούνται διορθωτικοί φακοί.

Οµάδα 1
6.1.

Κάθε υποψήφιος για τη χορήγηση ή την ανανέωση άδειας οδήγησης πρέπει να έχει διοφθαλµική οξύτητα όρασης, µε
οπτική διόρθωση εφόσον χρειάζεται, τουλάχιστον 0,5 µε την ταυτόχρονη χρησιµοποίηση και των δύο οφθαλµών. Η άδεια
οδήγησης δεν πρέπει να χορηγείται ούτε να ανανεώνεται εφόσον προκύπτει από την ιατρική εξέταση ότι το οπτικό πεδίο
είναι µικρότερο των 120o σε οριζόντιο επίπεδο, εκτός εξαιρετικών περιπτώσεων που δικαιολογούνται δεόντως από
ευνοϊκή ιατρική γνωµάτευση και θετική πρακτική δοκιµασία, ή ότι ο ενδιαφερόµενος πάσχει από κάποια άλλη πάθηση της
όρασης που µπορεί να υπονοµεύσει την ασφάλεια της οδήγησής του. Εφόσον εντοπισθεί ή δηλωθεί µια προϊούσα οφθαλµική πάθηση, η άδεια οδήγησης µπορεί να χορηγείται ή να ανανεώνεται, υπό την προϋπόθεση περιοδικής εξέτασης που
πραγµατοποιείται από µία αρµόδια ιατρική αρχή.

6.2.

Κάθε υποψήφιος για τη χορήγηση ή την ανανέωση άδειας οδήγησης που πάσχει από λειτουργική ολική απώλεια της
όρασης από τον ένα οφθαλµό, ή που χρησιµοποιεί µόνο έναν οφθαλµό, λόγου χάριν σε περίπτωση διπλωπίας, πρέπει να
έχει οξύτητα όρασης τουλάχιστον 0,6, µε οπτική διόρθωση, εφόσον χρειάζεται. Η αρµόδια ιατρική αρχή πρέπει να
βεβαιώνει ότι αυτή η κατάσταση µονόφθαλµης όρασης προϋπάρχει από αρκετό χρόνο ώστε ο ενδιαφερόµενος να έχει
προσαρµοστεί σ' αυτή και ότι το οπτικό πεδίο του οφθαλµού αυτού είναι φυσιολογικό.
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Οµάδα 2
6.3.

Κάθε υποψήφιος για τη χορήγηση ή την ανανέωση άδειας οδήγησης πρέπει να έχει οξύτητα όρασης και από τους δύο
οφθαλµούς, µε οπτική διόρθωση εφόσον χρειάζεται, τουλάχιστον 0,8 για τον οφθαλµό µε την καλύτερη όραση και
τουλάχιστον 0,5 για τον οφθαλµό µε τη λιγότερο καλή όραση. Στην περίπτωση που οι τιµές 0,8 και 0,5 επιτυγχάνονται
µε τη βοήθεια οπτικής διόρθωσης, πρέπει η µη διορθωµένη οξύτητα του καθενός των δύο οφθαλµών να φθάνει το 0,05,
ή η διόρθωση της ελάχιστης απαιτούµενης οξύτητας (0,8 και 0,5) να επιτυγχάνεται µε τη βοήθεια οµµατοϋαλίων των
οποίων η ισχύς δεν µπορεί να υπερβαίνει τις 8 διοπτρίες περίπου, ή µε την βοήθεια φακών επαφής (µη διορθωµένη όραση
= 0,05). Η διόρθωση πρέπει να είναι καλώς ανεκτή. Η άδεια οδήγησης δεν πρέπει ούτε να χορηγείται ούτε να ανανεώνεται στην περίπτωση που ο υποψήφιος ή ο οδηγός δεν έχει φυσιολογικό διοφθαλµικό οπτικό πεδίο ή πάσχει από
διπλωπία.

ΑΚΟΗ
7.

Η άδεια οδήγησης χορηγείται ή ανανεώνεται σε κάθε υποψήφιο ή οδηγό της οµάδας 2, υπό την επιφύλαξη γνωµοδότησης των αρµόδιων ιατρικών αρχών· κατά τις ιατρικές εξετάσεις πρέπει να λαµβάνονται ιδίως υπόψη οι δυνατότητες
αντιστάθµισης.

ΑΤΟΜΑ ΜΕΙΩΜΕΝΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
8.

Η άδεια οδήγησης δεν πρέπει ούτε να χορηγείται ούτε να ανανεώνεται σε υποψηφίους ή οδηγούς που πάσχουν από
πάθηση ή ανωµαλία του κινητικού συστήµατος η οποία καθιστά επικίνδυνη την οδήγηση µηχανοκίνητου οχήµατος.

Οµάδα 1
8.1.

Μετά από γνωµάτευση αρµόδιας ιατρικής αρχής είναι δυνατό να χορηγείται, εφόσον είναι σκόπιµο, άδεια οδήγησης µε
περιοριστικούς όρους, σε οποιοδήποτε υποψήφιο ή οδηγό που µειονεκτεί σωµατικά. Η γνωµάτευση αυτή πρέπει να
στηρίζεται σε ιατρική αξιολόγηση της εν λόγω πάθησης ή ανωµαλίας και, εφόσον χρειάζεται, σε πρακτική δοκιµασία,
πρέπει δε να συνοδεύεται από την ένδειξη του τύπου της διάταξης µε την οποία πρέπει να είναι εφοδιασµένο το όχηµα
καθώς και του κατά πόσον ο ενδιαφερόµενος οφείλει να φέρει ορθοπεδική συσκευή, στο µέτρο που ο έλεγχος της
ικανότητας και της συµπεριφοράς αποδεικνύει ότι, µε τα µέσα αυτά, η οδήγηση δεν είναι επικίνδυνη.

8.2.

Η άδεια οδήγησης µπορεί να χορηγείται ή να ανανεώνεται στους υποψήφιους που πάσχουν από προϊούσα πάθηση, υπό
την προϋπόθεση ότι υποβάλλονται σε περιοδικές εξετάσεις προκειµένου να ελέγχεται η ικανότητά τους να οδηγούν το
όχηµά τους µε ασφάλεια.
Εφόσον η αναπηρία είναι στατική, η άδεια οδήγησης είναι δυνατόν να χορηγείται ή να ανανεώνεται χωρίς να επιβάλλεται
τακτική ιατρική εξέταση.

Οµάδα 2
8.3.

Η αρµόδια ιατρική αρχή πρέπει να λαµβάνει δεόντως υπόψη της τους πρόσθετους κινδύνους που συνδέονται µε την
οδήγηση οχηµάτων από άτοµα που εµπίπτουν στον ορισµό της οµάδας αυτής.

ΚΑΡ∆ΙΑΓΓΕΙΑΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ
9.

Οι παθήσεις που µπορούν να εκθέσουν τους υποψηφίους ή τους οδηγούς για τη χορήγηση ή την ανανέωση άδειας
οδήγησης σε αιφνίδια ανεπάρκεια του καρδιαγγειακού συστήµατός τους η οποία θα µπορούσε να προκαλέσει αιφνίδια
αλλοίωση των εγκεφαλικών λειτουργιών, συνιστούν κινδύνους για την οδική ασφάλεια.

Οµάδα 1
9.1.

Η άδεια οδήγησης δεν πρέπει ούτε να χορηγείται ούτε να ανανεώνεται στους υποψήφιους που πάσχουν από σοβαρές
διαταραχές του καρδιακού ρυθµού.

9.2.

Η άδεια οδήγησης µπορεί να χορηγείται ή να ανανεώνεται στους υποψήφιους ή οδηγούς που φέρουν συσκευή διέγερσης
της καρδιακής λειτουργίας, υπό την επιφύλαξη έγκυρης ιατρικής γνωµάτευσης και τακτικού ιατρικού ελέγχου.

9.3.

Η χορήγηση ή η ανανέωση µιας άδειας οδήγησης στους υποψηφίους ή τους οδηγούς που πάσχουν από ανωµαλίες της
αρτηριακής πίεσης πρέπει να αντιµετωπίζεται σε συνάρτηση µε τα υπόλοιπα στοιχεία της εξέτασης, τις ενδεχόµενες
σχετικές επιπλοκές και τον κίνδυνο που ενδέχεται να συνιστούν για την ασφάλεια της κυκλοφορίας.

9.4.

Κατά κανόνα, η άδεια οδήγησης δεν πρέπει ούτε να χορηγείται ούτε να ανανεώνεται στους υποψήφιους ή τους οδηγούς
που πάσχουν από στηθάγχη αναπαύσεως ή κινήσεως. Η χορήγηση ή η ανανέωση άδειας οδήγησης στους υποψηφίους ή
τους οδηγούς που έχουν στο ιστορικό τους έµφραγµα του µυοκαρδίου υπόκειται σε έγκυρη ιατρική γνωµάτευση και,
εφόσον χρειάζεται, σε τακτικό ιατρικό έλεγχο.
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Οµάδα 2
9.5.

Η αρµόδια ιατρική αρχή πρέπει να λαµβάνει δεόντως υπόψη της τους πρόσθετους κινδύνους που συνδέονται µε την
οδήγηση οχηµάτων από άτοµα που εµπίπτουν στον ορισµό της οµάδας αυτής.

ΣΑΚΧΑΡΩ∆ΗΣ ∆ΙΑΒΗΤΗΣ
10.

Η άδεια οδήγησης µπορεί να χορηγείται ή να ανανεώνεται στους υποψηφίους ή τους οδηγούς που πάσχουν από
σακχαρώδη διαβήτη, υπό την προϋπόθεση έγκυρης ιατρικής γνωµάτευσης και κατάλληλου για κάθε περίπτωση τακτικού
ιατρικού ελέγχου.

Οµάδα 2
10.1. Η άδεια οδήγησης δεν πρέπει ούτε να χορηγείται ούτε να ανανεώνεται στους υποψηφίους ή τους οδηγούς που υπάγονται
στην οµάδα αυτή και πάσχουν από σακχαρώδη διαβήτη που απαιτεί θεραπεία µε ινσουλίνη, εκτός πολύ εξαιρετικών περιπτώσεων, δεόντως αιτιολογηµένων µε έγκυρη ιατρική γνωµάτευση και υπό την προϋπόθεση τακτικού ιατρικού ελέγχου.
ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ
11.

Η άδεια οδήγησης δεν πρέπει ούτε να χορηγείται ούτε να ανανεώνεται στους υποψηφίους ή τους οδηγούς που πάσχουν
από σοβαρή νευρολογική πάθηση, εκτός εάν η αίτηση υποστηρίζεται από έγκυρη ιατρική γνωµάτευση.
Προς το σκοπό αυτό, οι νευρολογικές διαταραχές που οφείλονται σε παθήσεις ή εγχειρήσεις του κεντρικού ή του περιφερειακού νευρικού συστήµατος, και οι οποίες εκφράζονται µε κινητικά, αισθητικά ή τροφικά συµπτώµατα που διαταράσσουν την ισορροπία και το συντονισµό, πρέπει να αντιµετωπίζονται ανάλογα µε τις λειτουργικές δυνατότητες και την
εξελιξιµότητά τους. Στις περιπτώσεις αυτές, η χορήγηση ή η ανανέωση άδειας οδήγησης µπορεί να εξαρτάται από περιοδικές εξετάσεις, σε περίπτωση κινδύνου επιδείνωσης.

12.

Οι κρίσεις επιληψίας και οι άλλες βίαιες διαταραχές της συνειδησιακής κατάστασης συνιστούν σοβαρό κίνδυνο για την
οδική ασφάλεια, εφόσον εκδηλώνονται κατά τη διάρκεια της οδήγησης ενός µηχανοκίνητου οχήµατος.

Οµάδα 1
12.1. Η χορήγηση ή η ανανέωση άδειας είναι δυνατή υπό την προϋπόθεση εξέτασης από αρµόδια αρχή και τακτικού ιατρικού
ελέγχου. Η αρχή αυτή πρέπει να κρίνει αν όντως υπάρχει επιληψία ή άλλες συνειδησιακές διαταραχές καθώς και τη µορφή
και την κλινική εξέλιξή τους (λόγου χάριν απουσία κρίσεων από διετίας), την ακολουθούµενη θεραπεία και τα θεραπευτικά
αποτελέσµατα.
Οµάδα 2
12.2. Η άδεια οδήγησης δεν πρέπει ούτε να χορηγείται ούτε να ανανεώνεται στους υποψήφιους ή τους οδηγούς που προβάλλονται από, ή που ενδέχεται να έχουν κρίσεις επιληψίας ή άλλες βίαιες διαταραχές της συνειδησιακής κατάστασης.
∆ΙΑΝΟΗΤΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΡΑΧΕΣ
Οµάδα 1
13.1. Η άδεια οδήγησης δεν πρέπει να χορηγείται ούτε να ανανεώνεται στους υποψηφίους ή τους οδηγούς:
— που πάσχουν από σοβαρές διανοητικές διαταραχές, συγγενείς ή επίκτητες λόγω ασθενειών, τραυµατισµών ή νευροχειρουργικών παρεµβάσεων,
— που παρουσιάζουν σοβαρή διανοητική καθυστέρηση,
— που παρουσιάζουν σοβαρές διαταραχές της συµπεριφοράς λόγω γήρατος, ή σοβαρές διαταραχές της κριτικής και
προσαρµοστικής ικανότητας και της συµπεριφοράς, οι οποίες συνδέονται µε την προσωπικότητα,
εκτός εάν η αίτηση υποστηρίζεται από έγκυρη ιατρική γνωµάτευση και υπό την προϋπόθεση, εάν υπάρχει ανάγκη,
τακτικού ιατρικού ελέγχου.
Οµάδα 2
13.2. Η αρµόδια ιατρική αρχή πρέπει να λαµβάνει δεόντως υπόψη της τους πρόσθετους κινδύνους που συνδέονται µε την
οδήγηση των οχηµάτων από άτοµα που εµπίπτουν στον ορισµό της οµάδας αυτής.
ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑ
14.

Η κατανάλωση οινοπνεύµατος συνιστά σοβαρούς κινδύνους για την οδική ασφάλεια. Λόγω της σοβαρότητας του προβλήµατος, επιβάλλεται αυστηρή επαγρύπνηση σε ιατρικό επίπεδο.
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Οµάδα 1
14.1. Η άδεια οδήγησης δεν πρέπει ούτε να χορηγείται ούτε να ανανεώνεται στους υποψηφίους ή τους οδηγούς που τελούν σε
κατάσταση εξάρτησης από το οινόπνευµα, ή που δεν µπορούν να αποσυνδέσουν την οδήγηση από την κατανάλωση οινοπνεύµατος.
Η άδεια οδήγησης µπορεί να χορηγείται ή να ανανεώνεται στους υποψηφίους ή τους οδηγούς που έχουν περάσει από
κατάσταση εξάρτησης από το οινόπνευµα, αφού περατωθεί µια περίοδος αποδεδειγµένης αποχής και υπό την προϋπόθεση
έγκυρης ιατρικής γνωµάτευσης και τακτικού ιατρικού ελέγχου.
Οµάδα 2
14.2. Η αρµόδια ιατρική αρχή πρέπει να λαµβάνει δεόντως υπόψη της τους πρόσθετους κινδύνους που συνδέονται µε την
οδήγηση οχηµάτων από άτοµα που εµπίπτουν στον ορισµό της οµάδας αυτής.
ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΑ
15.

Κατάχρηση:
Η άδεια οδήγησης δεν πρέπει ούτε να χορηγείται ούτε να ανανεώνεται στους υποψηφίους ή τους οδηγούς που τελούν σε
κατάσταση εξάρτησης από ουσίες µε ψυχοτρόπο δράση ή που, χωρίς να είναι εξαρτηµένοι, καταναλώνουν τακτικά τις
ουσίες αυτές, ανεξάρτητα από την κατηγορία της αιτούµενης άδειας.

Τακτική κατανάλωση:
Οµάδα 1
15.1. Η άδεια οδήγησης δεν πρέπει ούτε να χορηγείται ούτε να ανανεώνεται στους υποψηφίους ή τους οδηγούς που καταναλίσκουν τακτικά ψυχότροπες ουσίες, υπό οποιανδήποτε µορφή και οι οποίες ενδέχεται να υπονοµεύουν την ικανότητά
τους να οδηγούν χωρίς κίνδυνο, εφόσον η λαµβανόµενη ποσότητα είναι τέτοια που να επιδρά δυσµενώς στην οδήγηση.
Το ίδιο ισχύει για οποιοδήποτε άλλο φάρµακο ή συνδυασµό φαρµάκων που επιδρά στην ικανότητα οδήγησης.
Οµάδα 2
15.2. Η αρµόδια ιατρική αρχή πρέπει να λαµβάνει δεόντως υπόψη της τους πρόσθετους κινδύνους που συνδέονται µε την
οδήγηση οχηµάτων από άτοµα που εµπίπτουν στον ορισµό της οµάδας αυτής.
ΝΕΦΡΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ
Οµάδα 1
16.1. Η άδεια οδήγησης µπορεί να χορηγείται ή να ανανεώνεται στους υποψηφίους ή τους οδηγούς που πάσχουν από σοβαρή
νεφρική ανεπάρκεια, υπό την προϋπόθεση έγκυρης ιατρικής γνωµάτευσης και υπό τον όρο ότι οι ενδιαφερόµενοι υποβάλλονται σε περιοδικούς ιατρικούς ελέγχους.
Οµάδα 2
16.2. Η άδεια οδήγησης δεν πρέπει ούτε να χορηγείται ούτε να ανανεώνεται στους υποψηφίους ή τους οδηγούς που πάσχουν
από µη αναστρέψιµη σοβαρή νεφρική ανεπάρκεια, εκτός εξαιρετικών περιπτώσεων δεόντως αιτιολογηµένων από έγκυρη
ιατρική γνωµάτευση και µε την προϋπόθεση τακτικού ιατρικού ελέγχου.
∆ΙΑΦΟΡΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ
Οµάδα 1
17.1. Η άδεια οδήγησης µπορεί να χορηγείται ή να ανανεώνεται στους υποψηφίους ή τους οδηγούς που έχουν υποστεί µεταµόσχευση οργάνου ή τεχνητή εµφύτευση που µπορεί να έχει επίδραση στην ικανότητα οδήγησης, υπό την προϋπόθεση
έγκυρης ιατρικής γνωµάτευσης και, εφόσον χρειάζεται, τακτικού ιατρικού ελέγχου.
Οµάδα 2
17.2. Η αρµόδια ιατρικά αρχή πρέπει να λαµβάνει δεόντως υπόψη της τους πρόσθετους κινδύνους που συνδέονται µε την
οδήγηση οχηµάτων από άτοµα που εµπίπτουν στον ορισµό της οµάδας αυτής.
18.

Κατά κανόνα, η άδεια οδήγησης δεν πρέπει ούτε να χορηγείται ούτε να ανανεώνεται στους υποψηφίους ή τους οδηγούς
που πάσχουν από πάθηση που δεν αναφέρεται στις προηγούµενες παραγράφους, η οποία ενδέχεται να αποτελεί ή να
προκαλεί λειτουργική ανικανότητα που µπορεί να υπονοµεύσει την οδική ασφάλεια κατά την οδήγηση µηχανοκίνητου
οχήµατος, εκτός εάν η αίτηση υποστηρίζεται από έγκυρη γνωµάτευση και υπό την επιφύλαξη, εφόσον χρειάζεται,
τακτικού ιατρικού ελέγχου.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV

ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΤΟΜΑ ΠΟΥ ∆ΙΕΞΑΓΟΥΝ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ∆ΟΚΙΜΑΣΙΕΣ Ο∆ΗΓΗΣΗΣ
1.

Προσόντα που πρέπει να διαθέτει ο εξεταστής οδήγησης

1.1

Ένα άτοµο που είναι αρµόδιο να διεξάγει πρακτικές αξιολογήσεις, ως επιβάτης αυτοκινήτου, των επιδόσεων οδήγησης
ενός υποψηφίου πρέπει να διαθέτει γνώσεις, δεξιότητες και κατανόηση των θεµάτων που αναφέρονται στα σηµεία 1.2 έως
1.6.

1.2

Τα προσόντα ενός εξεταστή πρέπει να σχετίζονται µε την αξιολόγηση των επιδόσεων ενός υποψηφίου που ζητά άδεια
οδήγησης της κατηγορίας στην οποία αντιστοιχεί η δοκιµασία οδήγησης στην οποία υποβάλλεται.

1.3

Γνώσεις και κατανόηση της οδήγησης και αξιολόγηση:
— θεωρία της συµπεριφοράς κατά την οδήγηση,
— αντίληψη του κινδύνου και αποφυγή ατυχηµάτων,
— το αναλυτικό πρόγραµµα στο οποίο βασίζονται οι κανόνες που διέπουν τη δοκιµασία οδήγησης,
— οι απαιτήσεις της δοκιµασίας οδήγησης,
— νοµοθεσία σχετική µε την οδική κυκλοφορία, συµπεριλαµβανοµένων της σχετικής ενωσιακής και εθνικής νοµοθεσίας
και των ερµηνευτικών κατευθυντήριων γραµµών,
— θεωρία και τεχνικές αξιολόγησης,
— αµυντική οδήγηση.

1.4

∆εξιότητες αξιολόγησης:
— ικανότητα να παρατηρεί µε ακρίβεια, να παρακολουθεί και να εκτιµά τις γενικές επιδόσεις του υποψηφίου, ιδίως δε:
— ορθή και πλήρης αναγνώριση επικίνδυνων καταστάσεων,
— επακριβής καθορισµός των αιτίων και των πιθανών αποτελεσµάτων των καταστάσεων αυτών,
— απόκτηση πείρας και αναγνώριση σφαλµάτων,
— συνέπεια και εφαρµογή ενιαίων κριτηρίων κατά την αξιολόγηση.
— ταχεία αφοµοίωση πληροφοριών και συνακόλουθη συναγωγή των βασικών σηµείων,
— ικανότητα πρόβλεψης, εντοπισµός δυνητικών προβληµάτων, και ανάπτυξη στρατηγικών για την αντιµετώπισή τους,
— έγκαιρη και εποικοδοµητική κριτική.

1.5

Προσωπικές δεξιότητες οδήγησης:
— Ένα πρόσωπο που είναι αρµόδιο να διεξάγει πρακτική δοκιµασία για µια κατηγορία άδειας οδήγησης πρέπει να είναι
ικανό για σταθερά υψηλού επιπέδου οδήγηση αυτού του τύπου οχήµατος.

1.6

Ποιότητα υπηρεσιών
— καθορίζει και ανακοινώνει στον υποψήφιο τι πρόκειται να του ζητηθεί κατά τη διάρκεια της δοκιµασίας,
— επικοινωνεί µε σαφήνεια, επιλέγοντας το κατάλληλο περιεχόµενο, τρόπο και γλώσσα για το εκάστοτε ακροατήριο και
την εκάστοτε κατάσταση και απαντά στις ερωτήσεις των υποψηφίων,
— παρέχει σαφείς εξηγήσεις όσον αφορά το αποτέλεσµα της δοκιµασίας,
— συµπεριφέρεται προς τους υποψήφιους µε σεβασµό και χωρίς διακρίσεις.

1.7

Γνώσεις σχετικά µε την τεχνική και τη φυσική του οχήµατος
— γνώσεις τεχνικής του οχήµατος, όπως διεύθυνση, ελαστικά, φρένα, φώτα, ιδίως για τις µοτοσικλέτες και τα βαρέα
οχήµατα,
— ασφάλεια φόρτωσης.
— γνώσεις σχετικά µε την φυσική οχηµάτων, όπως ταχύτητα, τριβή, δυναµική, ενέργεια.

1.8

Οδήγηση κατά οικονοµικό και φιλοπεριβαλλοντικό τρόπο.
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2.

Γενικές προϋποθέσεις

2.1.

Ο εξεταστής άδειας οδήγησης κατηγορίας Β:
α) πρέπει να είναι κάτοχος άδειας οδήγησης κατηγορίας Β επί τουλάχιστον 3 έτη·
β) πρέπει να είναι ηλικίας τουλάχιστον 23 ετών·
γ) πρέπει να ολοκληρώσει τον κύκλο απόκτησης των τυπικών προσόντων τα οποία προβλέπονται στο σηµείο 3 του
παρόντος Παραρτήµατος και, στη συνέχεια, να έχει παρακολουθήσει τις ρυθµίσεις εξασφάλισης της ποιότητας και
διαρκούς επιµόρφωσης που προβλέπονται στο σηµείο 4 του παρόντος Παραρτήµατος·
δ) πρέπει να έχει περατώσει επαγγελµατική εκπαίδευση η οποία οδηγεί τουλάχιστον στην ολοκλήρωση του επιπέδου 3
όπως αυτό ορίζεται στην απόφαση 85/368/ΕΟΚ του Συµβουλίου (1) της 16ης Ιουλίου 1985·
ε) δεν πρέπει ταυτόχρονα να εργάζεται επαγγελµατικά ως εκπαιδευτής οδήγησης σε σχολή οδήγησης.

2.2

Ο εξεταστής άδειας οδήγησης των λοιπών κατηγοριών:
α) πρέπει να είναι κάτοχος άδειας οδήγησης της συγκεκριµένης κατηγορίας, ή να κατέχει ισοδύναµες γνώσεις µέσω
επαρκούς επαγγελµατικής κατάρτισης,
β) πρέπει να έχει ολοκληρώσει τον κύκλο απόκτησης των τυπικών προσόντων τα οποία προβλέπονται στο σηµείο 3 του
παρόντος Παραρτήµατος και, στη συνέχεια, να έχει παρακολουθήσει τις ρυθµίσεις εξασφάλισης της ποιότητας και
διαρκούς επιµόρφωσης που προβλέπονται στο σηµείο 4 του παρόντος Παραρτήµατος,
γ) πρέπει να έχει χρηµατίσει εξεταστής άδειας οδήγησης κατηγορίας Β επί τουλάχιστον 3 έτη· η απαίτηση αυτή µπορεί
να µη λαµβάνεται υπόψη εάν ο εν λόγω εξεταστής µπορεί να αποδείξει:
— τουλάχιστον 5ετή οδήγηση οχήµατος της συγκεκριµένης κατηγορίας, ή
— θεωρητική και πρακτική αξιολόγηση ικανότητας οδήγησης επιπέδου ανώτερου από αυτό που απαιτείται για την
απόκτηση άδειας οδήγησης, καθιστώντας, µε τον τρόπο αυτόν, περιττή την απαίτηση αυτήν,
δ) πρέπει να έχει περατώσει επαγγελµατική εκπαίδευση η οποία οδηγεί τουλάχιστον στην ολοκλήρωση του επιπέδου
3 όπως αυτό ορίζεται στην απόφαση 85/368/ΕΟΚ,
ε) δεν πρέπει ταυτόχρονα να εργάζεται επαγγελµατικά ως εκπαιδευτής οδήγησης σε σχολή οδήγησης.

2.3

Ισοδυναµίες

2.3.1 Τα κράτη µέλη µπορούν να επιτρέπουν σε έναν εξεταστή να διεξάγει δοκιµασίες οδήγησης για τις κατηγορίες ΑΜ, Α1,
Α2 και Α αφού αποκτήσει τα τυπικά προσόντα που αναφέρονται στο σηµείο 3 για µία από τις κατηγορίες αυτές.
2.3.2 Τα κράτη µέλη µπορούν να επιτρέπουν σε έναν εξεταστή να διεξάγει δοκιµασίες οδήγησης για τις κατηγορίες C1, C, D1
και D αφού αποκτήσει τα τυπικά προσόντα που αναφέρονται στο σηµείο 3 για µία από τις κατηγορίες αυτές.
2.3.3 Τα κράτη µέλη µπορούν να επιτρέπουν σε έναν εξεταστή να διεξάγει δοκιµασίες οδήγησης για τις κατηγορίες ΒΕ, C1Ε,
CΕ, D1Ε και DΕ αφού αποκτήσει τα τυπικά προσόντα που αναφέρονται στο σηµείο 3 για µία από τις κατηγορίες αυτές.

3.

Τυπικά προσόντα

3.1

Αρχική κατάρτιση

3.1.1 Πριν επιτραπεί σε ένα άτοµο να διεξαγάγει δοκιµασίες οδήγησης, το άτοµο αυτό πρέπει να έχει ολοκληρώσει ικανοποιητικά το πρόγραµµα κατάρτισης που µπορεί να ορίζει το κράτος µέλος προκειµένου να αποκτήσει τα προσόντα που
αναφέρονται στο σηµείο 1.
3.1.2 Τα κράτη µέλη πρέπει να διευκρινίζουν εάν το περιεχόµενο ενός συγκεκριµένου προγράµµατος κατάρτισης σχετίζεται µε
την αρµοδιότητα διεξαγωγής δοκιµασιών οδήγησης για µία ή για περισσότερες κατηγορίας άδειας οδήγησης.
(1) ΕΕ L 199, 31.7.1985, σ. 56.
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Εξετάσεις

3.2.1 Πριν επιτραπεί σε ένα άτοµο να διεξαγάγει δοκιµασίες οδήγησης, το άτοµο αυτό πρέπει να αποδεικνύει ικανοποιητικό
επίπεδο γνώσεων, κατανόησης, δεξιοτήτων και ικανοτήτων όσον αφορά τα θέµατα που αναφέρονται στο σηµείο 1.
3.2.2 Τα κράτη µέλη εφαρµόζουν µια διαδικασία εξετάσεων κατά την οποία αξιολογούνται, κατά παιδαγωγικώς κατάλληλο
τρόπο, τα προσόντα του ατόµου που ορίζονται στο σηµείο 1, ιδίως δε στο σηµείο 1.4. Η διαδικασία εξέτασης πρέπει να
περιλαµβάνει και θεωρητική και πρακτική συνιστώσα. Εφόσον κρίνεται σκόπιµο, επιτρέπεται να χρησιµοποιείται αξιολόγηση βάσει υπολογιστή. Οι λεπτοµέρειες όσον αφορά τη φύση και τη διάρκεια των τυχόν δοκιµασιών και αξιολογήσεων
στο πλαίσιο της εξέτασης καθορίζονται από τα επιµέρους κράτη µέλη.
3.2.3 Τα κράτη µέλη πρέπει να διευκρινίζουν εάν το περιεχόµενο µιας συγκεκριµένης εξέτασης σχετίζεται µε την αρµοδιότητα
διεξαγωγής δοκιµασιών οδήγησης για µία ή για περισσότερες κατηγορίας άδειας οδήγησης.

4.

Εξασφάλιση της ποιότητας και διαρκής επιµόρφωση

4.1

Εξασφάλιση της ποιότητας

4.1.1 Τα κράτη µέλη πρέπει να διαθέτουν ρυθµίσεις εξασφάλισης της ποιότητας για τη διατήρηση του επιπέδου των εξεταστών
οδήγησης.
4.1.2 Οι ρυθµίσεις εξασφάλισης της ποιότητας θα πρέπει να συνεπάγονται την εποπτεία των εξεταστών κατά την εργασία τους,
την µετεκπαίδευσή τους και την επαναδιαπίστευσή τους, τη συνεχή επαγγελµατική τους εξέλιξη, καθώς και περιοδική
επανεξέταση των αποτελεσµάτων των δοκιµασιών οδήγησης που έχουν διεξαγάγει.
4.1.3 Τα κράτη µέλη πρέπει να ορίζουν ότι κάθε εξεταστής υπόκειται σε ετήσια εποπτεία κατά την οποία εφαρµόζονται οι
ρυθµίσεις εξασφάλισης της ποιότητας που αναφέρονται στο σηµείο 4.1.2. Εξάλλου, τα κράτη µέλη πρέπει να ορίζουν ότι
κάθε εξεταστής επιτηρείται κατά τη διεξαγωγή των δοκιµασιών µια φορά ανά 5ετία, επί συνολική διάρκεια τουλάχιστον
µισής ηµέρας, ώστε να είναι δυνατή η επιτήρηση περισσότερων της µιας δοκιµασιών. Όταν διαπιστώνονται προβλήµατα,
θα πρέπει να λαµβάνονται επανορθωτικά µέτρα. Το άτοµο που ασκεί την εποπτεία πρέπει να είναι εξουσιοδοτηµένο για το
σκοπό αυτόν από το κράτος µέλος.
4.1.4 Τα κράτη µέλη µπορούν να ορίζουν ότι, όταν ένας εξεταστής είναι αρµόδιος να διεξάγει δοκιµασίες οδήγησης σε περισσότερες της µιας κατηγορίες, η εκπλήρωση της υποχρέωσης εποπτείας για τις δοκιµασίες µιας κατηγορίας συνεπάγεται
εκπλήρωση της υποχρέωσης για περισσότερες της µιας κατηγορίες.
4.1.5 Οι εξετάσεις οδήγησης πρέπει να παρακολουθούνται και να εποπτεύονται από φορέα εξουσιοδοτηµένο από το κράτος
µέλος, ώστε να εξασφαλίζεται ορθή και συνεπής εφαρµογή της αξιολόγησης.

4.2

∆ιαρκής επιµόρφωση

4.2.1 Τα κράτη µέλη ορίζουν ότι, για να παραµένουν αρµόδιοι, οι εξεταστές οδήγησης, ανεξάρτητα από τον αριθµό κατηγοριών
για τις οποίες είναι διαπιστευµένοι, παρακολουθούν:
— τακτική διαρκή επιµόρφωση τουλάχιστον τεσσάρων ηµερών συνολικά ανά διετία προκειµένου:
— να διατηρούν και να επικαιροποιούν τις απαιτούµενες γνώσεις και δεξιότητες εξέτασης,
— να αποκτούν νέα προσόντα που έχουν καταστεί ουσιώδη για την άσκηση του επαγγέλµατός τους,
— να εξασφαλίζεται ότι ένας εξεταστής εξακολουθεί να διεξάγει τις δοκιµασίες κατά αµερόληπτο και οµοιόµορφο
τρόπο,
— διαρκή επιµόρφωση τουλάχιστον πέντε ηµερών συνολικά ανά πενταετία:
— προκειµένου να αναπτύσσουν και να διατηρούν τις απαιτούµενες πρακτικές δεξιότητες οδήγησης.
4.2.2 Τα κράτη µέλη λαµβάνουν τα κατάλληλα µέτρα για να εξασφαλίζουν ότι παρέχεται αµέσως ειδική κατάρτιση στους
εξεταστές για τους οποίους, µέσω του υφιστάµενου συστήµατος εξασφάλισης της ποιότητας, διαπιστώθηκε ότι εκτελούν
πληµµελώς τα καθήκοντά τους.
4.2.3 Η διαρκής επιµόρφωση µπορεί να έχει τη µορφή ενηµέρωσης, διδασκαλίας σε τάξη, συµβατικής ή ηλεκτρονικής µάθησης,
είναι δε δυνατόν να παρέχεται είτε σε ατοµική είτε σε οµαδική βάση. Μπορεί να περιλαµβάνει την επαναδιαπίστευση
επιπέδου που κρίνουν κατάλληλη τα κράτη µέλη.
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4.2.4 Τα κράτη µέλη µπορούν να ορίζουν ότι, όταν ένας εξεταστής είναι αρµόδιος να διεξάγει δοκιµασίες οδήγησης σε περισσότερες της µιας κατηγορίες, η εκπλήρωση της υποχρέωσης διαρκούς επιµόρφωσης για τις δοκιµασίες µιας κατηγορίας
συνεπάγεται εκπλήρωση της υποχρέωσης για περισσότερες της µιας κατηγορίες, εφόσον πληρούται η προϋπόθεση που
αναφέρεται στο σηµείο 4.2.5.
4.2.5 Όταν ένας εξεταστής δεν έχει διεξαγάγει δοκιµασίες για µια κατηγορία κατά τη διάρκεια µιας 24µηνης περιόδου, ο
εξεταστής υποβάλλεται σε κατάλληλη επαναξιολόγηση πριν του επιτραπεί να διεξαγάγει δοκιµασίες οδήγησης για την
κατηγορία αυτήν. Η επαναξιολόγηση αυτή µπορεί να πραγµατοποιείται ως µέρος της απαίτησης που αναφέρεται στο
σηµείο 4.2.1.
5.

Κεκτηµένα δικαιώµατα

5.1

Τα κράτη µέλη µπορούν να επιτρέπουν στα άτοµα που είναι αρµόδια να διεξάγουν δοκιµασίες οδήγησης πριν από την
έναρξη ισχύος των παρουσών διατάξεων να εξακολουθούν να διεξάγουν δοκιµασίες οδήγησης, ανεξαρτήτως του εάν τους
έχει χορηγηθεί η σχετική αρµοδιότητα σύµφωνα µε τις γενικές προϋποθέσεις του σηµείου 2 ή µε τη διαδικασία τυπικών
προσόντων του σηµείου 3.

5.2

Ωστόσο, οι εξεταστές αυτοί υπόκεινται στις ρυθµίσεις τακτικής εποπτείας και εξασφάλισης της ποιότητας που αναφέρονται στο σηµείο 4.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V

ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ∆ΟΚΙΜΑΣΙΑ Ο∆ΗΓΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΟΛΑ
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΟΠΩΣ ΚΑΘΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ∆ΕΥΤΕΡΟ Ε∆ΑΦΙΟ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 4, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4, ΣΤΟΙΧΕΙΟ Β)
1. Τα κράτη µέλη θεσπίζουν τα απαραίτητα µέτρα προκειµένου:
— να εγκρίνουν και να εποπτεύουν την εκπαίδευση που προβλέπεται στο άρθρο 7, παράγραφος 1, στοιχείο δ), ή,
— να διοργανώνουν τη δοκιµασία ελέγχου ικανοτήτων και συµπεριφοράς που προβλέπεται στο άρθρο 7, παράγραφος 1,
στοιχείο δ).
2. ∆ιάρκεια της εκπαίδευσης οδηγών
— τουλάχιστον 7 ώρες.
3. Περιεχόµενο της εκπαίδευσης οδηγών
Η εκπαίδευση οδηγών καλύπτει τις γνώσεις, τις ικανότητες και τη συµπεριφορά όπως περιγράφονται στα στοιχεία 2 και 7
του παραρτήµατος ΙΙ. Ιδιαίτερη προσοχή δίδεται:
— στη δυναµική της κίνησης των οχηµάτων, στα κριτήρια ασφαλείας, στα έλκοντα οχήµατα και ρυµουλκούµενα (µηχανισµός
ζεύξης), στην ορθή φόρτωση και στον εξοπλισµό ασφαλείας·
το πρακτικό µέρος περιλαµβάνει τις ακόλουθες ασκήσεις: επιτάχυνση, επιβράδυνση, οπισθοπορεία, πέδηση, απόσταση ακινητοποίησης, αλλαγή λωρίδας κυκλοφορίας, πέδηση/αποφυγή, ταλάντευση ρυµουλκούµενου, αποσύνδεση ρυµουλκούµενου
από το µηχανοκίνητο όχηµά του και επανασύνδεσή του, στάθµευση·
— κάθε συµµετέχων στην εκπαίδευση πρέπει να εκτελεί το πρακτικό µέρος και επιδεικνύει τις ικανότητες και τη συµπεριφορά
του στους δηµόσιους δρόµους·
— Τα σύνολα οχηµάτων που χρησιµοποιούνται για την εκπαίδευση εµπίπτουν στην κατηγορία της άδειας οδήγησης για την
οποία έχουν υποβάλει αίτηση οι συµµετέχοντες.
4. ∆ιάρκεια και περιεχόµενο της δοκιµασίας ελέγχου των ικανοτήτων και της συµπεριφοράς
Η διάρκεια της δοκιµασίας και η απόσταση που διανύεται πρέπει να είναι επαρκείς για την αξιολόγηση των ικανοτήτων και της
συµπεριφοράς όπως καθορίζονται στο σηµείο 3.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙ

ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ∆ΟΚΙΜΑΣΙΑ Ο∆ΗΓΩΝ ΓΙΑ ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΕΣ
ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Α (ΣΤΑ∆ΙΑΚΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ)
1. Τα κράτη µέλη θεσπίζουν τα απαραίτητα µέτρα προκειµένου:
— να εγκρίνουν και να εποπτεύουν την εκπαίδευση που προβλέπεται στο άρθρο 7, παράγραφος 1, στοιχείο γ), ή,
— να διοργανώνουν τη δοκιµασία ελέγχου ικανοτήτων και συµπεριφοράς που προβλέπεται στο άρθρο 7, παράγραφος 1,
στοιχείο γ).
2. ∆ιάρκεια της εκπαίδευσης οδηγών
— τουλάχιστον 7 ώρες.
3. Περιεχόµενο της εκπαίδευσης οδηγών
— Η εκπαίδευση οδηγών περιέχει όλες τις πτυχές που καλύπτει το σηµείο 6 του παραρτήµατος ΙΙ.:
— Κάθε συµµετέχων πρέπει να εκτελεί τα πρακτικά µέρη της εκπαίδευσης και επιδεικνύει τις ικανότητες και τη συµπεριφορά
του στους δηµόσιους δρόµους.
— Οι µοτοσικλέτες που χρησιµοποιούνται για την εκπαίδευση εµπίπτουν στην κατηγορία της άδειας οδήγησης για την
οποία έχουν υποβάλει αίτηση οι συµµετέχοντες.
4. ∆ιάρκεια και περιεχόµενο της δοκιµασίας ελέγχου των ικανοτήτων και της συµπεριφοράς
Η διάρκεια της δοκιµασίας και η απόσταση που διανύεται πρέπει να είναι επαρκείς για την αξιολόγηση των ικανοτήτων και της
συµπεριφοράς που καθορίζονται στο σηµείο 3. του παρόντος παραρτήµατος.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙΙ
Μέρος A

ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΗ Ο∆ΗΓΙΑ ΜΕ ΤΙΣ ∆ΙΑ∆ΟΧΙΚΕΣ ΤΗΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
(περί των οποίων το άρθρο 17)
Οδηγία 91/439/ΕΟΚ του Συµβουλίου (1)

ΕΕ L 237, 24.8.1991, σ. 1

Οδηγία 94/72/ΕΚ του Συµβουλίου

ΕΕ L 337, 24.12.1994, σ. 86

Οδηγία 96/47/ΕΚ του Συµβουλίου

ΕΕ L 235, 17.9.1996, σ. 1

Οδηγία 97/26/ΕΚ του Συµβουλίου

ΕΕ L 150, 7.6.1997, σ. 41

Οδηγία 2000/56/ΕΚ της Επιτροπής

ΕΕ L 237, 21.9.2000, σ. 45

Οδηγία 2003/59/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου, µόνον το άρθρο 10, παράγραφος 2

ΕΕ L 226, 10.9.2003, σ. 4

Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1882/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συµβουλίου, µόνο το Παράρτηµα ΙΙ, σηµείο 24

ΕΕ L 284, 31.10.2004, σ. 1

(1) Η οδηγία 91/439/EOK τροποποιήθηκε επίσης από την ακόλουθη µη καταργούµενη πράξη: Πράξη προσχώρησης του 1994

Μέρος B

ΠΕΡΙΟ∆ΟΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ∆ΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟ∆ΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
(περί των οποίων το άρθρο 17)
Οδηγία

Προθεσµία µεταφοράς

Ηµεροµηνία εφαρµογής

Οδηγία 91/439/ΕΟΚ

1η Ιουλίου 1994

1η Ιουλίου 1996

Οδηγία 94/72/ΕΚ

-

1η Ιανουαρίου 1995

Απόφαση 96/427/ΕΚ

-

Οδηγία 96/47/ΕΚ

1 Ιουλίου 1996

1η Ιουλίου 1996

Οδηγία 97/26/ΕΚ

1η Ιανουαρίου 1998

1η Ιανουαρίου 1998

Οδηγία 2000/56/ΕΚ

30 Σεπτεµβρίου 2003

30ή Σεπτεµβρίου 2003, 30ή Σεπτεµβρίου 2008 (Παράρτηµα
II, σηµείο 6.2.5) και 30ή Σεπτεµβρίου 2013 (Παράρτηµα II,
σηµείο 5.2)

Οδηγία 2003/59/ΕΚ

10η Σεπτεµβρίου 2006

10η Σεπτεµβρίου 2008 (µεταφορά επιβατών) και 10η
Σεπτεµβρίου 2009 (µεταφορά εµπορευµάτων)

16η Ιουλίου 1996
η

ή

5.12.2006

5.12.2006
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIΙΙ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑΣ

Οδηγία 91/439/EEC

Παρούσα οδηγία

Άρθρο 1, παράγραφος 1, πρώτη φράση

Άρθρο 1, παράγραφος 1, πρώτη φράση

Άρθρο 1, παράγραφος 1, δεύτερη φράση

—

-

Άρθρο 1, παράγραφος 2

Άρθρο 1, παράγραφος 2

Άρθρο 2, παράγραφος 1

-

Άρθρο 2, παράγραφος 2

Άρθρο 1, παράγραφος 3

-

Άρθρο 2, παράγραφος 1

Άρθρο 1, παράγραφος 1, δεύτερη φράση

Άρθρο 2, παράγραφος 2

Άρθρο 3, παράγραφος 1
Άρθρο 3, παράγραφος 2
Άρθρο 3, παράγραφος 3

Άρθρο 2, παράγραφος 3

-

Άρθρο 2, παράγραφος 4

-

Άρθρο 3, παράγραφος 1, πρώτο εδάφιο, εισαγωγικές λέξεις

Άρθρο 4, παράγραφος 1, πρώτη φράση

-

Άρθρο 4, παράγραφος 2, πρώτη περίπτωση

-

Άρθρο 4, παράγραφος 2, δεύτερη περίπτωση

Άρθρο 3, παράγραφος 1, πρώτο εδάφιο, πρώτη περίπτωση

Άρθρο 4, παράγραφος 3, πρώτη περίπτωση

Άρθρο 3, παράγραφος 1, πρώτο εδάφιο, δεύτερη περίπτωση

Άρθρο 4, παράγραφος 4, στοιχείο β), πρώτο εδάφιο

Άρθρο 3, παράγραφος 1, πρώτο εδάφιο, τρίτη περίπτωση

Άρθρο 4, παράγραφος 4, στοιχείο β), δεύτερο εδάφιο

Άρθρο 3, παράγραφος 1, πρώτο εδάφιο, τέταρτη περίπτωση

Άρθρο 4, παράγραφος 4, στοιχείο γ)

Άρθρο 3, παράγραφος 1, πρώτο εδάφιο, πέµπτη περίπτωση

Άρθρο 4, παράγραφος 4, στοιχείο στ)

Άρθρο 3, παράγραφος 1, πρώτο εδάφιο, έκτη περίπτωση

Άρθρο 4, παράγραφος 4, στοιχείο ζ)

Άρθρο 3, παράγραφος 1, πρώτο εδάφιο, έβδοµη περίπτωση

Άρθρο 4, παράγραφος 4, στοιχείο ι)

Άρθρο 3, παράγραφος 1, πρώτο εδάφιο, όγδοη περίπτωση

Άρθρο 4, παράγραφος 4, στοιχείο ια)

Άρθρο 3, παράγραφος 2, πρώτο εδάφιο, εισαγωγικές λέξεις

-

Άρθρο 3, παράγραφος 2, πρώτο εδάφιο, πρώτη περίπτωση

Άρθρο 4, παράγραφος 3, στοιχείο α)

Άρθρο 3, παράγραφος 2, πρώτο εδάφιο, δεύτερη περίπτωση

Άρθρο 4, παράγραφος 4, στοιχείο α)

Άρθρο 3, παράγραφος 2, πρώτο εδάφιο, τρίτη περίπτωση

Άρθρο 4, παράγραφος 4, στοιχείο δ)

Άρθρο 3, παράγραφος 2, πρώτο εδάφιο, τέταρτη περίπτωση

Άρθρο 4, παράγραφος 4, στοιχείο ε)

Άρθρο 3, παράγραφος 2, πρώτο εδάφιο, πέµπτη περίπτωση

Άρθρο 4, παράγραφος 4, στοιχείο η)

Άρθρο 3, παράγραφος 2, πρώτο εδάφιο, έκτη περίπτωση,
εισαγωγικές λέξεις

Άρθρο 4, παράγραφος 4, στοιχείο θ)

Άρθρο 3, παράγραφος 2, πρώτο εδάφιο, έκτη περίπτωση,
πρώτη υποπερίπτωση

-

Άρθρο 3, παράγραφος 2, πρώτο εδάφιο, έκτη περίπτωση,
δεύτερη υποπερίπτωση

-
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Οδηγία 91/439/EEC

Παρούσα οδηγία

Άρθρο 3, παράγραφος 3, εισαγωγικές λέξεις

-

Άρθρο 3, παράγραφος 3, πρώτη περίπτωση

Άρθρο 4, παράγραφος 1, τρίτη φράση

Άρθρο 3, παράγραφος 3, δεύτερη περίπτωση, πρώτο εδάφιο

Άρθρο 4, παράγραφος 3, δεύτερη περίπτωση

Άρθρο 3, παράγραφος 3, δεύτερη περίπτωση, δεύτερο εδάφιο

-

Άρθρο 3, παράγραφος 3, τρίτη περίπτωση

Άρθρο 4, παράγραφος 3, πρώτη περίπτωση

Άρθρο 3, παράγραφος 3, τέταρτη περίπτωση

Άρθρο 4, παράγραφος 4, πρώτη περίπτωση

Άρθρο 3, παράγραφος 3, πέµπτη περίπτωση

Άρθρο 4, παράγραφος 4, δεύτερη περίπτωση

-

Άρθρο 4, παράγραφος 3

Άρθρο 3, παράγραφος 4

-

Άρθρο 3, παράγραφος 5

-

Άρθρο 3, παράγραφος 6

Άρθρο 4, παράγραφος 5, πρώτη φράση

-

Άρθρο 4, παράγραφος 5, δεύτερη φράση

Άρθρο 4

Άρθρο 5

Άρθρο 5, παράγραφος 1

Άρθρο 6, παράγραφος 1

Άρθρο 5, παράγραφος 1, στοιχείο α)

Άρθρο 6, παράγραφος 1, στοιχείο α)

Άρθρο 5, παράγραφος 1, στοιχείο β)

Άρθρο 6, παράγραφος 1, στοιχείο β)

Άρθρο 5, παράγραφος 2, εισαγωγικές λέξεις

Άρθρο 6, παράγραφος 2, εισαγωγικές λέξεις

Άρθρο 5, παράγραφος 2, στοιχείο α)

Άρθρο 6, παράγραφος 2, στοιχείο α)

Άρθρο 5, παράγραφος 2, στοιχείο β)

Άρθρο 6, παράγραφος 2, στοιχείο β)

-

Άρθρο 6, παράγραφος 2, στοιχείο γ)

-

Άρθρο 6, παράγραφος 2, στοιχείο δ)

-

Άρθρο 6, παράγραφος 2, στοιχείο ε)

-

Άρθρο 6, παράγραφος 2, στοιχείο στ)

Άρθρο 5, παράγραφος 3

-

Άρθρο 5, παράγραφος 4

Άρθρο 6, παράγραφος 4

Άρθρο 6, παράγραφος 1, εισαγωγικές λέξεις

Άρθρο 4, παράγραφος 1, δεύτερη φράση

Άρθρο 6, παράγραφος 1, στοιχείο α), πρώτη περίπτωση

Άρθρο 4, παράγραφος 3, στοιχείο α), τρίτη περίπτωση

Άρθρο 6, παράγραφος 1, στοιχείο α), πρώτη περίπτωση

Άρθρο 4, παράγραφος 4, στοιχείο α), δεύτερη περίπτωση

Άρθρο 6, παράγραφος 1, στοιχείο β), πρώτη περίπτωση

Άρθρο 4, παράγραφος 3, στοιχείο β), δεύτερη περίπτωση
Άρθρο 4, παράγραφος 3, στοιχείο γ), δεύτερη περίπτωση

Άρθρο 6, παράγραφος 1, στοιχείο β), δεύτερη περίπτωση,
πρώτη εναλλακτική λύση

Άρθρο 4, παράγραφος 4, στοιχείο β), πέµπτο εδάφιο

Άρθρο 6, παράγραφος 1, στοιχείο β), δεύτερη περίπτωση,
δεύτερη εναλλακτική λύση

Άρθρο 4, παράγραφος 4, στοιχείο γ), δεύτερη περίπτωση

Άρθρο 6, παράγραφος 1, στοιχείο β), τρίτη περίπτωση, πρώτη
και δεύτερη εναλλακτική λύση

Άρθρο 4, παράγραφος 4, στοιχείο ζ), δεύτερη περίπτωση

Άρθρο 6, παράγραφος 1, στοιχείο β), τρίτη περίπτωση, τρίτη
και τέταρτη εναλλακτική λύση

Άρθρο 4, παράγραφος 4, στοιχείο ε), τρίτη περίπτωση

Άρθρο 6, παράγραφος 1, στοιχείο β), πρώτη περίπτωση,
πρώτη και δεύτερη εναλλακτική λύση

Άρθρο 4, παράγραφος 4, στοιχείο ια), δεύτερη περίπτωση

Άρθρο 6, παράγραφος 1, στοιχείο γ), πρώτη περίπτωση, τρίτη
και τέταρτη εναλλακτική λύση

Άρθρο 4, παράγραφος 4, σηµείο (i), δεύτερη περίπτωση

Άρθρο 6, παράγραφος 2

Άρθρο 4, παράγραφος 6, πρώτο εδάφιο

-

Άρθρο 4, παράγραφος 6, δεύτερο εδάφιο

Άρθρο 6, παράγραφος 3

Άρθρο 4, παράγραφος 6, τρίτο και τέταρτο εδάφιο
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Παρούσα οδηγία

Άρθρο 7, παράγραφος 1, εισαγωγικές λέξεις

Άρθρο 7, παράγραφος 1, εισαγωγικές λέξεις

Άρθρο 7, παράγραφος 1, στοιχείο α)

Άρθρο 7, παράγραφος 1, στοιχείο α)

-

Άρθρο 7, παράγραφος 1, στοιχείο β)

-

Άρθρο 7, παράγραφος 1, στοιχείο γ)

-

Άρθρο 7, παράγραφος 1, στοιχείο δ)

Άρθρο 7, παράγραφος 1(b)

Άρθρο 7, παράγραφος 1, στοιχείο ε)

Άρθρο 7, παράγραφος 2

-

Άρθρο 7, παράγραφος 3

-

-

Άρθρο 7, παράγραφος 2

-

Άρθρο 7, παράγραφος 3

Άρθρο 7, παράγραφος 4

Άρθρο 7, παράγραφος 4

Άρθρο 7, παράγραφος 5

Άρθρο 7, παράγραφος 5, στοιχείο α)

-

Άρθρο 7, παράγραφος 5, στοιχείο β)

-

Άρθρο 7, παράγραφος 5, στοιχείο γ)

-

Άρθρο 7, παράγραφος 5, στοιχείο δ)

Άρθρο 7α, παράγραφος 1

-

Άρθρο 7α, παράγραφος 2

Άρθρο 8

Άρθρο 7β

Άρθρο 9

-

Άρθρο 10

Άρθρο 8

Άρθρο 11

Άρθρο 9

Άρθρο 12

Άρθρο 10

Άρθρο 13, παράγραφος 1

-

Άρθρο 13, παράγραφος 2

Άρθρο 11

Άρθρο 14

Άρθρο 12, παράγραφος 1

-

Άρθρο 12, παράγραφος 2

-

Άρθρο 12, παράγραφος 3

Άρθρο 15

-

Άρθρο 16

Άρθρο 13

Άρθρο 17, πρώτο εδάφιο

-

Άρθρο 17, δεύτερο εδάφιο

-

Άρθρο 18

Άρθρο 14

Άρθρο 19

Παράρτηµα I

-

Παράρτηµα Iα

Παράρτηµα I

Παράρτηµα II

Παράρτηµα II

Παράρτηµα III

Παράρτηµα III

-

Παράρτηµα IV

-

Παράρτηµα V

-

Παράρτηµα VI
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ΣΚΕΠΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η Επιτροπή ενέκρινε την πρότασή της στις 21 Οκτωβρίου 2003.
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο γνωµοδότησε σε πρώτη ανάγνωση στις 23 Φεβρουαρίου 2005.
Στις 18 Σεπτεµβρίου 2006 το Συµβούλιο καθόρισε την κοινή θέση του σύµφωνα µε το άρθρο 251 της
Συνθήκης.
Κατά τις εργασίες του, το Συµβούλιο έλαβε επίσης υπόψη τη γνώµη της Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής (1).

II. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΘΕΣΗΣ

Η κοινή θέση αντανακλά τα αποτελέσµατα των ανεπίσηµων επαφών µεταξύ του Κοινοβουλίου, της Επιτροπής
και του Συµβουλίου. Παρόλο που η πρόταση έχει αναδιαρθρωθεί ώστε να καταστεί πιο λογική και ευανάγνωστη, κατ' ουσία η κοινή θέση διατηρεί όλα τα κύρια στοιχεία που πρότεινε η Επιτροπή.
Εντούτοις, συµφωνήθηκαν ορισµένες τροποποιήσεις, ως αποτέλεσµα είτε ανησυχιών που εξέφρασε το Κοινοβούλιο κατά την πρώτη του ανάγνωση (δηλ. το ζήτηµα της υποχρεωτικής ανταλλαγής όλων των υφιστάµενων
αδειών οδήγησης) είτε ζητηµάτων που έθεσε το Συµβούλιο.
Η κοινή θέση, ως έχει σήµερα, συµβαδίζει µε τον σκοπό των τριών θεσµικών οργάνων να αναδιατυπώσουν την
υφιστάµενη οδηγία και να προσθέσουν τις απαραίτητες διατάξεις ώστε να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις µιας
άκρως κινητικής κοινωνίας στη διευρυµένη Ευρωπαϊκή Ένωση (δηλ. ένας τύπος εγγράφου για όλη την
Κοινότητα), αυξάνοντας παράλληλα τα µέτρα καταπολέµησης της απάτης και βελτιώνοντας την οδική
ασφάλεια. Συνεπώς, η κοινή θέση εξετάζει τα ακόλουθα κύρια ζητήµατα:
— την αναταξινόµηση των συνδυασµών οχήµατος-ρυµουλκουµένου (άρθ. 4.4.β και άλλα),
— το καθεστώς πρόσβασης στις µοτοσυκλέτες (άρθ. 4.3 και άλλα),
— την προσέγγιση «ένα πρόσωπο µία άδεια οδήγησης» (άρθ. 7.5 και άρθ. 11.4),
— το ζήτηµα της υποχρεωτικής ανταλλαγής όλων των υφιστάµενων αδειών οδήγησης (άρθ. 3.3 και άλλα).
(i) Αναταξινόµηση των συνδυασµών οχήµατος-ρυµουλκουµένου
Όσον αφορά τους συνδυασµούς ρυµουλκούµενων εντός της κατηγορίας Β, η Επιτροπή πρότεινε να µεταφέρει
όλους τους συνδυασµούς µε ρυµουλκούµενα άνω των 750 kg στην κατηγορία ΒΕ. Το Κοινοβούλιο και το
Συµβούλιο θεωρούν τη διάταξη αυτή πολύ αυστηρή, δεδοµένου ότι ένας σηµαντικός αριθµός «ελαφρών»
τροχόσπιτων ξεπερνούν ήδη αυτό το όριο βάρους λόγω του εσωτερικού τους σχεδιασµού. Εντούτοις, για να
αντιµετωπισθούν οι ανησυχίες σχετικά µε την οδική ασφάλεια και ταυτόχρονα να αποφευχθεί πρόσθετη επιβάρυνση των πολιτών, οι δύο συννοµοθέτες αποφάσισαν να εισαγάγουν διάταξη µε την οποία θα επιτρέπεται
µέγιστη εγκεκριµένη µάζα 4 250 kg για συνδυασµούς οχήµατος και ρυµουλκουµένου στην κατηγορία Β. Στην
περίπτωση που ο συνδυασµός αυτός υπερβαίνει τα 3 500 kg, οι εθνικές αρχές θα απαιτούν επιπλέον εκπαίδευση ή την επιτυχή δοκιµασία ελέγχου των ικανοτήτων και της συµπεριφοράς ή και τα δύο. Οι προδιαγραφές
για την εκπαίδευση και την πρακτική δοκιµασία περιλαµβάνονται σε νέο Παράρτηµα της οδηγίας
(Παράρτηµα V).
Με την εν λόγω διάταξη, και παράλληλο σεβασµό των κανόνων έγκρισης τύπου για τα οχήµατα, το Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο διασφαλίζουν ότι:
— το ρυµουλκό όχηµα παραµένει εντός του ορίου των 3 500 kg,
— παραµένει η ισχύουσα µέγιστη µάζα των 4 250 kg (3 500 kg + 750 kg),
ενώ ο ίδιος ο συνδυασµός καθίσταται πιο ευέλικτος και διαφανής για τον πολίτη.
(1) Επίσηµη Εφηµερίδα C 112, 30.4.2004, σ. 34. Η Επιτροπή των Περιφερειών αποφάσισε να µη γνωµοδοτήσει για την
πρόταση της Επιτροπής.
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Όσον αφορά την κατηγορία ΒΕ, οι δύο συννοµοθέτες συµφώνησαν να επιτρέψουν µέγιστη επιτρεπόµενη µάζα
3 500 kg για το ρυµουλκούµενο. Συνδυασµοί µε ρυµουλκό όχηµα κατηγορίας Β και ρυµουλκούµενο που
υπερβαίνει 3 500 kg µπορούν να οδηγηθούν µόνον µε κατηγορία C1E.

(ii) Kαθεστώς πρόσβασης στις µοτοσυκλέτες
Στα πλαίσια της βελτίωσης της οδικής ασφάλειας και της εξισορρόπησης µεταξύ κινητικότητας και ασφάλειας,
τα τρία θεσµικά όργανα συµφώνησαν ως προς την αρχή της προοδευτικής πρόσβασης στις µοτοσυκλέτες και
την ηλικία για την αµοιβαία αναγνώριση των αδειών. Τα τρία θεσµικά όργανα αποφάσισαν επίσης να εισαγάγουν ειδική κατηγορία για τα µοτοποδήλατα (κατηγορία ΑΜ), για τα οποία µπορεί να χορηγηθεί άδεια στην
ηλικία των 16 ετών µετά από επιτυχή θεωρητική εξέταση. Τα κράτη µέλη, αν το επιθυµούν, µπορούν να επιβάλουν επιπλέον απαιτήσεις και µπορούν να αποφασίσουν να συµπεριλάβουν την κατηγορία ΑΜ στη φιλοσοφία
της προοδευτική πρόσβασης.
Το Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο, για να βελτιώσουν περαιτέρω την οδική ασφάλεια και να µειώσουν τον
υψηλό αριθµό ατυχηµάτων µεταξύ των νέων ή άπειρων µοτοσυκλετιστών, ακολούθησαν την αρχή της Επιτροπής για σταδιακή (ή προοδευτική) πρόσβαση στις µοτοσυκλέτες υψηλότερων προδιαγραφών. Έτσι, καθόρισαν το ελάχιστο όριο ηλικίας για µοτοσυκλέτες κατηγορίας Α1 (ελαφρές µοτοσυκλέτες) στα 16 έτη και για
την κατηγορία Α2 (µοτοσυκλέτες µεσαίου µεγέθους/βάρους) στα 18 έτη. Η διαφορά ηλικίας των 2 ετών
πρέπει επίσης να τηρηθεί αν κάποιο κράτος µέλος αποφασίσει να χορηγήσει απευθείας πρόσβαση στην κατηγορία Α1 µόνον στην ηλικία των 17 ή 18 ετών. Εάν ο υποψήφιος έχει αποκτήσει εµπειρία 2 ετών στην κατηγορία Α1, για να οδηγήσει µοτοσυκλέτες κατηγορίας Α2 θα πρέπει να περάσει επιτυχώς δοκιµασία ελέγχου
των ικανοτήτων και της συµπεριφοράς ή να περατώσει εκπαίδευση.
Η ελάχιστη ηλικία για την κατηγορία Α (βαριές µοτοσυκλέτες) ορίζεται στα 20 έτη, µε την προϋπόθεση ότι ο
υποψήφιος έχει αποκτήσει διετή εµπειρία σε µοτοσυκλέτα κατηγορίας Α2 και έχει περάσει επιτυχώς δοκιµασία
ελέγχου των ικανοτήτων και της συµπεριφοράς ή έχει περατώσει εκπαίδευση.
Για απευθείας πρόσβαση στις πιο δυνατές µοτοσυκλέτες, τα τρία θεσµικά όργανα αποφάσισαν να µην εφαρµόσουν τη φιλοσοφία της προοδευτικής πρόσβασης και να ορίσουν µοναδικό ελάχιστο όριο ηλικίας 24 ετών σε
όλη την Κοινότητα, συνυπολογίζοντας έτσι την έλλειψη εµπειρίας του υποψηφίου.

(iii) Προσέγγιση «ένα πρόσωπο µία άδεια οδήγησης»
Η πλαστογράφηση των αδειών οδήγησης είναι ένα φαινόµενο που γνωρίζουν καλά οι αστυνοµικές αρχές των
κρατών µελών. Τα διάφορα είδη πλαστογράφησης κυµαίνονται από την παραποίηση του ίδιου του εγγράφου
µέχρι την παράνοµη απόκτηση αντιγράφων και την απόκτηση νέας άδειας σε διαφορετικό κράτος µέλος κατά
τη διάρκεια απαγόρευσης από την οδήγηση στο «οικείο» κράτος µέλος.
Συνεπώς, το Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο στηρίζουν πλήρως την προσέγγιση της Επιτροπής «ένα πρόσωπο
µία άδεια οδήγησης» για την πρόληψη παρόµοιων µορφών απάτης στο µέλλον. Η κοινή θέση επιβεβαιώνει
έτσι την αρχή ότι ένα πρόσωπο µπορεί να διαθέτει µόνον µία άδεια οδήγησης. Εισάγει επίσης, εκτός της υποχρεωτικής τακτικής διοικητικής ανανέωσης του εγγράφου, νέες διατάξεις οι οποίες υποχρεώνουν τα κράτη
µέλη:
— να αρνούνται την έκδοση άδειας όταν αποδεικνύεται ότι ο υποψήφιος διαθέτει ήδη άδεια οδήγησης,
— και, κατά την έκδοση, αντικατάσταση, ανανέωση ή ανταλλαγή άδειας οδήγησης, να προβαίνουν σε επαλήθευση µε άλλα κράτη µέλη εφόσον υφίστανται βάσιµες υπόνοιες ότι ο υποψήφιος διαθέτει ήδη άδεια
οδήγησης.
Τα κράτη µέλη θα είναι επίσης υποχρεωµένα να αρνούνται την έκδοση ή την αναγνώριση της ισχύος άδειας
οδήγησης σε πρόσωπα των οποίων η άδεια είναι περιορισµένη, έχει ανασταλεί ή έχει αφαιρεθεί σε άλλο κράτος
µέλος.
Για τη βελτίωση της συνεργασίας µεταξύ των αρχών των κρατών µελών και τη διευκόλυνση των ελέγχων, τα
τρία θεσµικά όργανα συµφώνησαν για τη δηµιουργία δικτύου επικοινωνίας για τις άδειες οδήγησης.
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Η κοινή θέση, ως έχει σήµερα, περιλαµβάνει επίσης ελάχιστα πρότυπα για τη διασφάλιση υψηλού επιπέδου
προστασίας του εγγράφου της άδειας οδήγησης και διάταξη που επιτρέπει στα κράτη µέλη να προσθέτουν
µικροκύκλωµα στην άδεια οδήγησης.

(iv) Υποχρεωτική ανταλλαγή όλων των υφιστάµενων αδειών οδήγησης
Η Επιτροπή, στην πρότασή της, εισάγει νέο πρότυπο άδειας οδήγησης το οποίο — µακροπρόθεσµα — θα
αποτελέσει το µοναδικό πρότυπο σε κυκλοφορία στην Κοινότητα. Η Επιτροπή υπέβαλε επίσης διατάξεις που
εισάγουν περιορισµένη διοικητική ισχύ όλων των νέων αδειών που θα εκδοθούν µετά την έναρξη ισχύος της
παρούσας οδηγίας. Η περιορισµένη αυτή διοικητική ισχύς θα ισχύει για όλες τις κατηγορίες οχηµάτων. Η
πρόταση της Επιτροπής δεν προβλέπει την υποχρεωτική ανταλλαγή των υφιστάµενων αδειών.
Το Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο, αν και συµφωνούν µε το νέο κοινοτικό πρότυπο άδειας οδήγησης και µε
την υποχρεωτική ανανέωση του εγγράφου, αποφάσισαν να προχωρήσουν περαιτέρω και να συµφωνήσουν για
διάταξη που ορίζει ότι όλα τα έγγραφα άδειας οδήγησης που έχουν εκδοθεί πριν την ηµεροµηνία εφαρµογής
της υφιστάµενης οδηγίας και τα οποία ισχύουν και κυκλοφορούν ακόµη, θα πρέπει να αντικατασταθούν µε το
νέο πρότυπο άδειας οδήγησης το αργότερο 26 έτη µετά την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας. Με τον
τρόπο αυτό, οι δύο συννοµοθέτες διασφαλίζουν ότι — από ένα σηµείο και µετά — θα χρησιµοποιείται ενιαίο
πρότυπο άδειας οδήγησης σε όλη την Κοινότητα.

(v) Άλλα ζητήµατα
Εισαγωγή κριτηρίου ισχύος/βάρους για τις ελαφρές µοτοσυκλέτες
Κατόπιν διάταξης που προτείνει η Επιτροπή, οι δύο συννοµοθέτες συµφώνησαν να εισαγάγουν για τις ελαφρές
µοτοσυκλέτες (κατηγορία Α1) σχέση ισχύος/βάρους που να µην υπερβαίνει τα 0,1 kW/kg. Το µέτρο αυτό θα
αποτρέψει την κατασκευή υπερελαφρών οχηµάτων µε δυνατότητες υψηλής επιτάχυνσης και τελικής ταχύτητας
και κατά συνέπεια θα έχει σηµαντικό αντίκτυπο στην ασφάλεια των νέων ή άπειρων µοτοσυκλετιστών.

Νέα τεχνικά χαρακτηριστικά για τις µοτοσυκλέτες µεσαίου βάρους
Για να αποφύγουν την «υπορρύθµιση» βαρειών µοτοσυκλετών και, κατά συνέπεια, να µειώσουν τον κίνδυνο
ατυχηµάτων, το Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο αποφάσισαν να ακολουθήσουν την πρόταση της Επιτροπής να
προσθέσουν διάταξη για µοτοσυκλέτες «Α2», στην οποία να αναφέρεται ότι τα οχήµατα αυτής της κατηγορίας
δεν µπορούν να προέρχονται από όχηµα µε ισχύ µεγαλύτερη του διπλασίου της ισχύος τους.

Εισαγωγή νέου προτύπου άδειας οδήγησης
Για να βελτιώσουν την προστασία κατά της απάτης και να µειώσουν τον αριθµό των προτύπων άδειας που
κυκλοφορούν, το Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο αποφάσισαν να εξαλείψουν σταδιακά το κοινοτικό πρότυπο
άδειας οδήγησης από χαρτί. Κατά την έναρξη ισχύος της νέας νοµοθεσίας, το µόνο κοινοτικό πρότυπο άδειας
οδήγησης που θα εκδίδεται θα είναι υπό µορφή πλαστικής κάρτας, παρόµοιας σε σχήµα και µέγεθος µε τις
πιστωτικές κάρτες, το οποίο θα καθιστά το έγγραφο ασφαλέστερο και θα παρέχει καλύτερη προστασία από
κάθε είδους προσπάθεια παραποίησης.

Ελάχιστες απαιτήσεις για τους εξεταστές οδήγησης
Η υφιστάµενη κοινοτική νοµοθεσία δεν προβλέπει καθορισµένα πρότυπα για την εκπαίδευση και την κατάρτιση
των εξεταστών οδήγησης, τα οποία διαφέρουν κατά πολύ στο εσωτερικό της Ένωσης. Κατά συνέπεια, η
Επιτροπή αποφάσισε να προτείνει εναρµονισµένες ελάχιστες απαιτήσεις για τους εξεταστές, ώστε να καταλήξει
σε συγκρίσιµα αποτελέσµατα από τις εξετάσεις οδήγησης στην Κοινότητα. Το Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο
αποφάσισαν να ακολουθήσουν την Επιτροπή και συµφώνησαν να εισαγάγουν βασικές προϋποθέσεις για την
πρόσβαση στο επάγγελµα του εξεταστή οδήγησης και να ορίσουν ελάχιστα πρότυπα για τα αρχικά προσόντα
και την τακτική τους εκπαίδευση. Οι εναρµονισµένες αυτές διατάξεις θα οδηγήσουν επίσης σε αύξηση της
οδικής ασφάλειας, λόγω του γεγονότος ότι θα βοηθήσουν να διατηρούνται οι δεξιότητες και η εµπειρία των
εξεταστών σε ένα ραγδαία µεταβαλλόµενο τεχνικό περιβάλλον.
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ΙΙΙ. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

Η κοινή θέση για την παρούσα οδηγία διατηρεί όλα τα κύρια στοιχεία της πρότασης της Επιτροπής, προσαρµοσµένα µε ισορροπηµένο και προσήκοντα τρόπο ώστε να αντανακλούν τις ανησυχίες του Κοινοβουλίου και
του Συµβουλίου. Αποτελεί το αποτέλεσµα επαφών µεταξύ των τριών θεσµικών οργάνων στα πλαίσια της
κοινής δήλωσης σχετικά µε την εφαρµογή στην πράξη της νέας διαδικασίας συναπόφασης (1).
Το Συµβούλιο σηµείωσε την υποχρέωση που ανέλαβε ο Πρόεδρος της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισµού
του Κοινοβουλίου, στα πλαίσια αυτών των επαφών, να συστήσει στο Κοινοβούλιο να εγκρίνει το παρόν
κείµενο χωρίς τροποποιήσεις σε δεύτερη ανάγνωση, µετά την οποία η οδηγία θα θεωρηθεί ότι εκδόθηκε
σύµφωνα µε την κοινή θέση.

(1) EE C 148, 28.5.1999, σ. 1.
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ΚΟΙΝΗ ΘΕΣΗ (ΕΚ) αριθ. 24/2006
που καθορίστηκε από το Συµβούλιο στις 18 Σεπτεµβρίου 2006
για την έκδοση της σύστασης 2006/…/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της …,
για την προστασία των ανηλίκων και της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και για το δικαίωµα απάντησης σε
σχέση µε την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής βιοµηχανίας οπτικοακουστικών υπηρεσιών και επιγραµµικών υπηρεσιών πληροφόρησης
(2006/C 295 E/02)
το περιεχόµενό τους να είναι νόµιµο, να σέβεται την αρχή
της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και να µην βλάπτει την εν γένει
ανάπτυξη των ανηλίκων.

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ
ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:
τη Συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως
το άρθρο 157,
την πρόταση της Επιτροπής,

(5)

Η Κοινότητα έχει ήδη παρέµβει στον τοµέα των οπτικοακουστικών υπηρεσιών και των υπηρεσιών πληροφόρησης,
προκειµένου να δηµιουργήσει τις αναγκαίες συνθήκες για
την εξασφάλιση της ελεύθερης κυκλοφορίας των τηλεοπτικών εκποµπών και άλλων υπηρεσιών πληροφόρησης, µε
σεβασµό των αρχών του ελεύθερου ανταγωνισµού, της ελευθερίας της έκφρασης και της ενηµέρωσης, θα έπρεπε όµως
να δράσει αποφασισικότερα στον τοµέα αυτόν µε στόχο τη
θέσπιση µέτρων για την προστασία των καταναλωτών από
την υποκίνηση σε διακρίσεις λόγω φύλου, φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής, θρησκείας ή πεποιθήσεων, αναπηρίας,
ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισµού για την καταπολέµηση κάθε τέτοιας διάκρισης. Στις εν λόγω ενέργειες,
θα πρέπει να λαµβάνεται υπόψη η ισορροπία ανάµεσα στην
προστασία των ατοµικών δικαιωµάτων, αφενός, και στην
ελευθερία της έκφρασης, αφετέρου, ιδίως όσον αφορά την
ευθύνη των κρατών µελών για τον καθορισµό της έννοιας
της υποκίνησης σε µίσος ή σε διακρίσεις, σύµφωνα µε την
εθνική τους νοµοθεσία και τις ηθικές αξίες τους.

(6)

Η σύσταση 98/560/ΕΚ του Συµβουλίου, της 24ης
Σεπτεµβρίου 1998, για την ανάπτυξη της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής βιοµηχανίας οπτικοακουστικών
υπηρεσιών και υπηρεσιών πληροφόρησης µέσω της
προώθησης εθνικών πλαισίων µε σκοπό την επίτευξη συγκρίσιµου και αποτελεσµατικού επιπέδου προστασίας των
ανηλίκων και της ανθρώπινης αξιοπρέπειας (4), αποτελεί την
πρώτη νοµοθετική πράξη σε κοινοτικό επίπεδο που αντιµετωπίζει, µε την αιτιολογική παράγραφο (5), ζητήµατα της
προστασίας των ανηλίκων και της ανθρώπινης αξιοπρέπειας
σε σχέση µε τις οπτικοακουστικές υπηρεσίες και τις
υπηρεσίες πληροφόρησης που καθίστανται διαθέσιµες στο
κοινό, ανεξάρτητα από τον τρόπο µετάδοσής τους. Το
άρθρο 22 της οδηγίας 89/552/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της
3ης Οκτωβρίου 1989, για τον συντονισµό ορισµένων νοµοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών
µελών σχετικά µε την άσκηση τηλεοπτικών δραστηριοτήτων (5) («Οδηγία τηλεόραση χωρίς σύνορα») έχει ήδη
αντιµετωπίσει συγκεκριµένα το θέµα της προστασίας των
ανηλίκων και της ανθρώπινης αξιοπρέπειας κατά τις δραστηριότητες τηλεοπτικής µετάδοσης.

τη γνώµη της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής (1),
αφού ζητήθηκε η γνώµη της Επιτροπής των Περιφερειών,
Αποφασίζοντας σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 251 της
Συνθήκης (2),
ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ:
(1)

Ο Χάρτης θεµελιωδών δικαιωµάτων της Ευρωπαϊκής
Ένωσης (3) («Χάρτης») διακηρύσσει, στο άρθρο 1, ότι η
ανθρώπινη αξιοπρέπεια είναι απαραβίαστη και ορίζει ότι
αυτή πρέπει να είναι σεβαστή και να προστατεύεται. Το
άρθρο 24 του ίδιου Χάρτη προβλέπει ότι τα παιδιά έχουν
δικαίωµα στην προστασία και τη φροντίδα που απαιτούνται
για την καλή διαβίωσή τους και ότι, σε όλες τις πράξεις που
αφορούν τα παιδιά, είτε επιχειρούνται από δηµόσιες αρχές
είτε από ιδιωτικούς οργανισµούς, πρωταρχική σηµασία
πρέπει να δίνεται στο υπέρτατο συµφέρον του παιδιού.

(2)

Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να προσανατολίζει την
πολιτική της δράση στην πρόληψη κάθε µορφής παραβίασης
της αρχής του σεβασµού της ανθρώπινης αξιοπρέπειας.

(3)

Χρειάζεται να ενεργοποιηθούν νοµοθετικά µέτρα σε επίπεδο
Ένωσης για την προστασία της φυσικής, διανοητικής και
ηθικής ανάπτυξης των ανηλίκων σε σχέση µε το περιεχόµενο
όλων των οπτικοακουστικών υπηρεσιών και υπηρεσιών
πληροφόρησης και για την προστασία των ανηλίκων από την
πρόσβαση σε ακατάλληλες για ανηλίκους εκποµπές ή
υπηρεσίες.

(4)

Η συνεχής ανάπτυξη νέων τεχνολογιών της πληροφορίας και
των επικοινωνιών, καθιστά επείγον θέµα για την Ευρωπαϊκή
Κοινότητα να διασφαλίσει πλήρη και κατάλληλη προστασία
των συµφερόντων των πολιτών στο πεδίο αυτό, εξασφαλίζοντας, αφενός, την ελεύθερη µετάδοση και παροχή
υπηρεσιών πληροφόρησης και µεριµνώντας, αφετέρου, ώστε

(1) ΕΕ C 221, 8.9.2005, σ. 87.
(2) Γνώµη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 7ης Σεπτεµβρίου 2005 (ΕΕ C
193 E, 17.8.2006, σ. 217), κοινή θέση του Συµβουλίου της 18
Σεπτεµβρίου 2006 και θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της … (δεν
έχει ακόµη δηµοσιευθεί στην Επίσηµη Εφηµερίδα).
(3) ΕΕ C 364, 18.12.2000, σ. 1.

(4) ΕΕ L 270, 7.10.1998, σ. 48.
(5) ΕΕ L 298, 17.10.1989, σ. 23. Οδηγία όπως τροποποιήθηκε µε την
οδηγία 97/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου
(ΕΕ L 202, 30.7.1997, σ. 60).
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Προτείνεται να δώσουν ιδιαίτερη προσοχή το Συµβούλιο και
η Επιτροπή στην εφαρµογή της παρούσας σύστασης κατά
την αναθεώρηση, διαπραγµάτευση ή σύναψη νέων
συµφωνιών εταιρικής σχέσης ή νέων προγραµµάτων συνεργασίας µε τρίτες χώρες, έχοντας κατά νου τον παγκόσµιο
χαρακτήρα των φορέων παραγωγής, διανοµής ή παροχής
οπτικοακουστικού περιεχοµένου και πρόσβασης στο
∆ιαδίκτυο.

(8)

Με την απόφαση αριθ. 276/1999/EΚ (1), το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο ενέκριναν πολυετές κοινοτικό πρόγραµµα δράσης για την προώθηση της ασφαλέστερης χρήσης του Ίντερνετ µέσω της καταπολέµησης του
παράνοµου και βλαβερού περιεχοµένου στα παγκόσµια
δίκτυα («Πρόγραµµα ∆ράσης για την Ασφαλέστερη Χρήση
του ∆ιαδικτύου»).

(9)

Η απόφαση αριθ. 1151/2003/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου (2) παρέτεινε το Πρόγραµµα
∆ράσης για την Ασφαλέστερη Χρήση του ∆ιαδικτύου για
δύο χρόνια και τροποποίησε το πεδίο εφαρµογής του ώστε
να συµπεριλάβει µέτρα για την ενθάρρυνση της ανταλλαγής
πληροφοριών και του συντονισµού µε τους αρµόδιους
φορείς σε εθνικό επίπεδο, καθώς και ειδικές διατάξεις για τις
προσχωρούσες χώρες.

(10)

(11)

(12)

Η οδηγία 2000/31/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συµβουλίου, της 8ης Ιουνίου 2000, για ορισµένες
νοµικές πτυχές των υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας, ιδίως του ηλεκτρονικού εµπορίου, στην εσωτερική
αγορά (3), αποσαφηνίζει ορισµένες νοµικές έννοιες και εναρµονίζει ορισµένα θέµατα ώστε να οι υπηρεσίες της κοινωνίας
της πληροφορίας να είναι σε θέση να επωφελούνται πλήρως
από τις αρχές που διέπουν την εσωτερική αγορά. Ορισµένες
διατάξεις της οδηγίας 2000/31/ΕΚ αφορούν επίσης την
προστασία των ανηλίκων και την ανθρώπινη αξιοπρέπεια,
ιδίως το άρθρο 16, παράγραφος 1, στοιχείο ε), σύµφωνα µε
το οποίο τα κράτη µέλη και η Επιτροπή οφείλουν να
ενθαρρύνουν την κατάρτιση κωδίκων δεοντολογίας όσον
αφορά την προστασία των ανηλίκων και της ανθρώπινης
αξιοπρέπειας.
Tο µεταβαλλόµενο τοπίο στον χώρο των µέσων, ως συνέπεια
των νέων τεχνολογιών και της καινοτοµίας στα µέσα,
επιβάλλει να διδάσκεται στα παιδιά, στους γονείς, τους
διδάσκοντες και τους εκπαιδευτές, να χρησιµοποιούν αποτελεσµατικά τις οπτικοακουστικές και επιγραµµικές υπηρεσίες
πληροφόρησης.
Σε γενικές γραµµές, η αυτορύθµιση του οπτικοακουστικού
τοµέα είναι ένα επιπλέον αποτελεσµατικό µέτρο, το οποίο
όµως δεν είναι επαρκές για να προστατεύσει τους ανήλικους
από τα µηνύµατα µε επιβλαβές περιεχόµενο. Η ανάπτυξη
ευρωπαϊκού οπτικοακουστικού χώρου που να βασίζεται στην
ελευθερία της έκφρασης και τον σεβασµό των δικαιωµάτων

(1) Απόφαση αριθ. 276/1999/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου, της 25ης Ιανουαρίου 1999, για ένα πολυετές κοινοτικό
πρόγραµµα δράσης για την προώθηση της ασφαλέστερης χρήσης του
Ίντερνετ µέσω της καταπολέµησης του παράνοµου και βλαβερού περιεχοµένου στα παγκόσµια δίκτυα (ΕΕ L 33, 6.2.1999 σ. 1). Απόφαση
όπως τροποποιήθηκε τελευταία µε την απόφαση αριθ. 787/2004/ΕΚ,
(ΕΕ L 138, 30.4.2004, σ. 12).
(2) Απόφαση αριθ. 1151/2003/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου, της 16ης Ιουνίου 2003 , για την τροποποίηση της
απόφασης 276/1999/EΚ για ένα πολυετές κοινοτικό πρόγραµµα δράσης
για την προώθηση της ασφαλέστερης χρήσης του ∆ιαδικτύου µέσω της
καταπολέµησης του παράνοµου και βλαβερού περιεχοµένου στα παγκόσµια δίκτυα (ΕΕ L 162, 1.7.2003, σ. 1).
(3) ΕΕ L 178, 17.7.2000, σ. 1.
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των πολιτών, θα πρέπει να στηρίζεται στον συνεχή διάλογο
µεταξύ εθνικών και ευρωπαίων νοµοθετών, ρυθµιστικών
αρχών, βιοµηχανιών, ενώσεων, πολιτών και της κοινωνίας
των πολιτών.

(13)

Στη δηµόσια διαβούλευση για την οδηγία 97/36/ΕΚ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της
30ής Ιουνίου 1997 για την τροποποίηση της
οδηγίας 89/552/ΕΟΚ του Συµβουλίου για τον συντονισµό
ορισµένων νοµοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών µελών σχετικά µε την άσκηση τηλεοπτικών
δραστηριοτήτων (4), προτάθηκε να περιληφθεί η ανάγκη
θέσπισης µέτρων για την ανάγνωση και την κατανόηση των
µέσων µεταξύ των θεµάτων που καλύπτει η σύσταση
98/560/ΕΚ.

(14)

Η Επιτροπή ενθαρρύνει τη συνεργασία και την ανταλλαγή
πείρας και βέλτιστων πρακτικών µεταξύ των υπαρχόντων
οργάνων αυτορύθµισης και συρρύθµισης, τα οποία ασχολούνται µε την κατάταξη ή τη διαβάθµιση του οπτικοακουστικού περιεχοµένου, ανεξαρτήτως µέσου µετάδοσης, ώστε
να παρέχεται η δυνατότητα σε όλους τους χρήστες, και ειδικότερα στους γονείς, στους διδάσκοντες και τους εκπαιδευτές, να επισηµαίνουν το παράνοµο περιεχόµενο και να
αξιολογούν το περιεχόµενο των οπτικοακουστικών και των
επιγραµµικών υπηρεσιών πληροφόρησης, καθώς και κάθε
νόµιµο περιεχόµενο το οποίο ενδέχεται να βλάψει τη
φυσική, πνευµατική ή ηθική ανάπτυξη των ανηλίκων.

(15)

Όπως προτάθηκε κατά τη δηµόσια διαβούλευση για την
οδηγία 97/36/ΕΚ, το δικαίωµα απάντησης ή ισοδύναµα
επανορθωτικά µέτρα ενδείκνυται να ισχύoυν σε όλα τα επιγραµµικά µέσα, και να λαµβάνουν υπόψη τις ιδιαιτερότητες
του προκειµένου µέσου και υπηρεσίας.

(16)

Το ψήφισµα του Συµβουλίου, της 5ης Οκτωβρίου 1995,
σχετικά µε την εικόνα της γυναίκας και του άνδρα στη
διαφήµιση και τα µέσα ενηµέρωσης (5), καλεί τα κράτη µέλη
και την Επιτροπή να λάβουν τα κατάλληλα µέτρα για να
προωθήσουν µια διαφοροποιηµένη και ρεαλιστική εικόνα
των δεξιοτήτων και των δυνατοτήτων των ανδρών και των
γυναικών στην κοινωνία.

(17)

Όταν υπέβαλε την πρότασή της για οδηγία του Συµβουλίου
σχετικά µε την εφαρµογή της αρχής της ίσης µεταχείρισης
ανδρών και γυναικών στην πρόσβαση σε αγαθά και
υπηρεσίες και την παροχή τους, η Επιτροπή υπογράµµισε
µεν ότι η εικόνα των φύλων που δίνεται στα µέσα και στη
διαφήµιση θέτει σοβαρά ζητήµατα προστασίας της αξιοπρέπειας των ανδρών και των γυναικών, κατέληξε, ωστόσο, στο
συµπέρασµα, υπό το πρίσµα άλλων θεµελιωδών
δικαιωµάτων, συµπεριλαµβανοµένης της ελευθερίας και της
πολυφωνίας των µέσων, ότι δεν θα πρέπει να αντιµετωπισθούν τα ζητήµατα αυτά στην εν λόγω πρόταση, αλλά ότι
θα πρέπει να γίνει καταγραφή των ζητηµάτων αυτών.

(4) ΕΕ L 202, 30.7.1997, σ. 60.
(5) ΕΕ C 296, 10.11.1995, σ. 15.
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Η βιοµηχανία οπτικοακουστικών και επιγραµµικών
υπηρεσιών πληροφόρησης θα πρέπει να ενθαρρυνθεί, σε
εθνικό επίπεδο, να αποφεύγει και να καταπολεµά κάθε είδος
διάκρισης λόγω φύλου, φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής,
θρησκείας ή πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου
προσανατολισµού σε αυτά τα µέσα και σε όλες τις διαφηµίσεις, συµπεριλαµβανοµένων των νέων τεχνικών διαφήµισης,
χωρίς να παραβιάζεται η ελευθερία της έκφρασης ή του
τύπου.
Η παρούσα σύσταση καλύπτει τις νέες τεχνολογικές εξελίξεις
και συµπληρώνει τη σύσταση 98/560/ΕΚ. Βάσει της τεχνολογικής προόδου, το πεδίο εφαρµογής της περιλαµβάνει
οπτικοακουστικές και επιγραµµικές υπηρεσίες πληροφόρησης που διατίθενται στο κοινό µέσω σταθερών ή
κινητών ηλεκτρονικών δικτύων.
Η παρούσα σύσταση ουδόλως εµποδίζει τα κράτη µέλη να
εφαρµόζουν τις συνταγµατικές διατάξεις τους, τη λοιπή
νοµοθεσία και τις νοµικές τους πρακτικές όσον αφορά την
ελευθερία της έκφρασης.

ΣΥΝΙΣΤΟΥΝ ΤΑ ΕΞΗΣ:

Ι. Τα κράτη µέλη, χάριν της προώθησης της ανάπτυξης του
κλάδου των οπτικοακουστικών και επιγραµµικών υπηρεσιών
πληροφόρησης, να λάβουν τα αναγκαία µέτρα, για να εξασφαλίσουν την προστασία των ανηλίκων και της ανθρώπινης αξιοπρέπειας σε όλες τις οπτικοακουστικές και επιγραµµικές υπηρεσίες
πληροφόρησης:
1. Εξετάζοντας την εισαγωγή µέτρων στο εσωτερικό τους δίκαιο
ή πρακτική αναφορικά µε το δικαίωµα απάντησης ή
ισοδύναµων επανoρθωτικών µέτρων, σε σχέση µε τα επιγραµµικά µέσα, µε τον δέοντα σεβασµό για τις εθνικές και
συνταγµατικές τους νοµοθετικές διατάξεις και µε την επιφύλαξη της δυνατότητας προσαρµογής του τρόπου µε τον
οποίο αυτό ασκείται ώστε να λαµβάνονται υπόψη οι ιδιαιτερότητες του κάθε τύπου µέσου.
2. Προωθώντας, για να ενθαρρύνεται η αξιοποίηση των τεχνολογικών εξελίξεων και ως συµπλήρωµα των υφισταµένων
νοµικών και λοιπών µέτρων σχετικά µε τις υπηρεσίες ραδιοτηλεοπτικών εκποµπών, κατά τρόπο συµβατό µε τα µέτρα
αυτά και σε στενή συνεργασία µε τα ενδιαφερόµενα µέρη:
α) δράση που να παρέχει στους ανηλίκους τη δυνατότητα
να χρησιµοποιούν µε υπεύθυνο τρόπο τις οπτικοακουστικές υπηρεσίες και τις επιγραµµικές υπηρεσίες πληροφόρησης, κυρίως µε τη βελτίωση του επιπέδου ευαισθητοποίησης των γονέων, των διδασκόντων και των εκπαιδευτών σχετικά µε τις δυνατότητες των νέων υπηρεσιών
και µε τα µέσα δια των οποίων αυτές µπορούν να καταστούν ασφαλείς για τους ανηλίκους, ιδίως µέσω προγραµµάτων ανάγνωσης και κατανόησης των µέσων ή προγραµµάτων εκµάθησης της θετικής χρήσης τους, παραδείγµατος χάρινµέσω διαρκούς κατάρτισης στη σχολική
εκπαίδευση·
β) δράση που να διευκολύνει, όπου ενδείκνυται και είναι
απαραίτητο, τον προσδιορισµό του περιεχοµένου και των
υπηρεσιών ποιότητας για ανηλίκους και την πρόσβασή
τους σε αυτές, µεταξύ άλλων µε την παροχή µέσων
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πρόσβασης σε εκπαιδευτικά ιδρύµατα και δηµόσιους
χώρους ·
γ) δράση ενηµέρωσης των πολιτών για τις δυνατότητες που
προσφέρει το ∆ιαδίκτυο.
Παραδείγµατα δυνατών δράσεων σχετικά µε την ανάγνωση
και την κατανόηση των µέσων περιλαµβάνονται στο
Παράρτηµα II.
3. Προωθώντας την υπεύθυνη στάση των επαγγελµατιών,
ενδιαµέσων και χρηστών των νέων µέσων επικοινωνίας, όπως
το ∆ιαδίκτυο, ως εξής:
α) ενθαρρύνοντας τη βιοµηχανία οπτικοακουστικών και επιγραµµικών υπηρεσιών πληροφόρησης, χωρίς να παραβιάζεται η ελευθερία της έκφρασης ή του τύπου, να
αποφεύγει κάθε διάκριση λόγω φύλου, φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής, θρησκείας ή πεποιθήσεων, αναπηρίας,
ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισµού σε όλες τις οπτικοακουστικές και επιγραµµικές υπηρεσίες πληροφόρησης
και να καταπολεµά κάθε τέτοια διάκριση·
β) ενθαρρύνοντας την επαγρύπνηση και την επισήµανση των
σελίδων που θεωρούνται παράνοµες, µε την επιφύλαξη
της οδηγίας 2000/31/ΕΚ·
γ) µε τη σύνταξη κώδικα καλής συµπεριφοράς σε συνεργασία µε τους επαγγελµατίες και τις ρυθµιστικές αρχές σε
εθνικό και σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
4. Προωθώντας µέτρα για να καταπολεµούνται όλες οι
παράνοµες δραστηριότητες στο ∆ιαδίκτυο που βλάπτουν
τους ανηλίκους και για να γίνει το ∆ιαδίκτυο πολύ ασφαλέστερο µέσο·θα µπορούσαν, µεταξύ άλλων, να εξετασθούν τα
εξής µέτρα:
α) να υιοθετηθεί σήµα ποιότητας των παρόχων υπηρεσιών,
ώστε κάθε χρήστης να µπορεί να ελέγχει εύκολα αν ένας
συγκεκριµένος πάροχος ακολουθεί κάποιον κώδικα καλής
συµπεριφοράς·
β) να βρεθούν κατάλληλοι τρόποι για τις καταγγελίες παρανόµων και/ή υπόπτων δραστηριοτήτων στο ∆ιαδίκτυο.
II. Στη βιοµηχανία οπτικοακουστικών και επιγραµµικών υπηρεσιών
πληροφόρησης και στα άλλα ενδιαφερόµενα µέρη:
1. Να αναπτύξουν θετικά µέτρα υπέρ των ανηλίκων, συµπεριλαµβανοµένων πρωτοβουλιών για τη διευκόλυνση της
ευρύτερης πρόσβασής τους στις οπτικοακουστικές υπηρεσίες
και στις επιγραµµικές υπηρεσίες πληροφόρησης, αποφεύγοντας ταυτόχρονα το δυνάµει επιβλαβές περιεχόµενο, παραδείγµατος χάριν µέσω φίλτρων. Τα µέτρα αυτά µπορούν να
περιλαµβάνουν εναρµόνιση µέσω της συνεργασίας µεταξύ
των οργάνων κανονιστικής ρύθµισης, αυτορύθµισης και
συρρύθµισης των κρατών µελών, καθώς επίσης και µε
ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών σε θέµατα όπως ένα
σύστηµα κοινών περιγραφικών συµβόλων ή προειδοποιητικών µηνυµάτων που θα δείχνουν την κατηγορία ηλικίας ή/
και το είδος περιεχοµένου που οδήγησε σε συγκεκριµένη
σύσταση ορίου ηλικίας, ώστε να βοηθούνται οι χρήστες να
αξιολογούν το περιεχόµενο οπτικοακουστικών και επιγραµµικών υπηρεσιών πληροφόρησης. Τούτο θα µπορούσε παραδείγµατος χάριν να πραγµατοποιηθεί µέσω των δράσεων που
περιλαµβάνονται στο Παράρτηµα III.
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2. Να µελετήσουν τη δυνατότητα δηµιουργίας φίλτρων που θα
εµποδίζουν πληροφορίες που προσβάλλουν την ανθρώπινη
αξιοπρέπεια να περάσουν µέσα απ'το ∆ιαδίκτυο.
3. Να επεξεργασθούν µέτρα για να αυξηθεί η χρήση
συστηµάτων επισήµανσης περιεχοµένου για υλικά που διανέµονται από το ∆ιαδίκτυο.
4. Να εξετάσουν αποτελεσµατικούς τρόπους για την αποφυγή
και την καταπολέµηση των διακρίσεων λόγω φύλου, φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής, θρησκείας ή πεποιθήσεων,
αναπηρίας, ηλικίας ή σεξουαλικού προσανατολισµού στις
οπτικοακουστικές και τις επιγραµµικές υπηρεσίες πληροφόρησης, καθώς και για την προώθηση µιας διαφοροποιηµένης και ρεαλιστικής εικόνας των δεξιοτήτων και των
δυνατοτήτων των ανδρών και των γυναικών στην κοινωνία.
ΣΗΜΕΙΩΝΟΥΝ ΟΤΙ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ:

1. Προτίθεται να προωθήσει, σε σύνδεση µε το πολυετές κοινοτικό
πρόγραµµα 2005-2008 για την προώθηση της ασφαλέστερης
χρήσης του ∆ιαδικτύου και των νέων επιγραµµικών τεχνολογιών,
πανευρωπαϊκές δράσεις ενηµέρωσης του πολίτου, χρησιµοποιόντας όλα τα µέσα, προκειµένου να ενηµερώνεται η κοινή
γνώµη όσον αφορά τα οφέλη και τους πιθανούς κινδύνους του
∆ιαδικτύου, την υπεύθυνη και ασφαλή χρήση του, τις δυνατότητες υποβολής καταγγελιών και τους τρόπους ενεργοποίησης του γονικού ελέγχου. Ειδικές εκστρατείες µπορούν να
απευθύνονται σε οµάδες-στόχους, όπως τα σχολεία, οι ενώσεις
γονέων και οι χρήστες.
2. Προτίθεται να διερευνήσει τη δυνατότητα λειτουργίας Ευρωπαϊκού αριθµού τηλεφώνου χωρίς χρέωση, ή της επέκτασης
υπάρχουσας υπηρεσίας, για να βοηθούνται οι χρήστες του
∆ιαδικτύου, να κατευθύνονται στους διαθέσιµους µηχανισµούς
υποβολής καταγγελιών και στις πηγές πληροφόρησης, και
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παροχής πληροφοριών στους γονείς σχετικά µε την αποτελεσµατικότητα των λογισµικών φιλτραρίσµατος.
3. Προτίθεται να διερευνήσει την πιθανότητα υποστήριξης της
εισαγωγής γενικού ονόµατος χώρου δεύτερου επιπέδου για
ελεγχόµενους δικτυακούς τόπους, οι οποίοι θα δεσµεύονται να
σέβονται τους ανηλίκους και τα δικαιώµατά τους, (παραδείγµατος χάριν KID.eu).
4. Συνεχίζει να διατηρεί εποικοδοµητικό και διαρκή διάλογο µε
τους οργανισµούς παρόχων περιεχοµένου, τις οργανώσεις καταναλωτών και όλα τα ενδιαφερόµενα µέρη.
5. Προτίθεται να διευκολύνει και να υποστηρίξει τη διαµόρφωση
δικτύων οργάνων αυτορύθµισης και την ανταλλαγή εµπειριών
µεταξύ τους, για να εκτιµηθεί η αποτελεσµατικότητα των
κωδίκων καλής συµπεριφοράς και των προσεγγίσεων που
βασίζονται στην αυτορύθµιση, ώστε να εξασφαλισθούν οι
υψηλότερες δυνατές προδιαγραφές προστασίας των ανηλίκων.
6. Προτίθεται να υποβάλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το
Συµβούλιο, µε βάση πληροφορίες που παρέχουν τα κράτη µέλη,
έκθεση σχετικά µε την εφαρµογή και την αποτελεσµατικότητα
των µέτρων που προδιαγράφονται στην παρούσα σύσταση και
να επανεξετάσει την παρούσα σύσταση, αν και όταν χρεασθεί.

Έγινε στις …, στις …
Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Για το Συµβούλιο

Ο Πρόεδρος

Ο Πρόεδρος

…

…
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ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ, ΣΕ ΕΘΝΙΚΟ ΕΠΙΠΕ∆Ο, ΜΕΤΡΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ Ή ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΝΑ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΘΕΙ ΤΟ ∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ Η ΑΛΛΑ ΙΣΟ∆ΥΝΑΜΑ ΕΠΑΝΟΡΘΩΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΕΠΙΓΡΑΜΜΙΚΑ ΜΕΣΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ
Σκοπός: εισαγωγή µέτρων στο εσωτερικό δίκαιο ή πρακτική των κρατών µελών ώστε να εξασφαλισθεί το δικαίωµα απάντησης ή
ισοδύναµα επανoρθωτικά µέτρα όσον αφορά επιγραµµικά µέσα επικοινωνίας, µε τον δέοντα σεβασµό για τις εθνικές και συνταγµατικές διατάξεις και µε την επιφύλαξη της δυνατότητας προσαρµογής του τρόπου µε τον οποίο αυτό ασκείται προς τις ιδιαιτερότητες του κάθε τύπου µέσου.
Ο όρος «µέσο» αναφέρεται σε κάθε µέσο επικοινωνίας για την επιγραµµική διάδοση επεξεργασµένης πληροφόρησης στο κοινό,
όπως εφηµερίδες, περιοδικά, ραδιόφωνο, τηλεόραση και υπηρεσίες ειδήσεων στο ∆ιαδίκτυο.
Με την επιφύλαξη των λοιπών διατάξεων που θεσπίζουν τα κράτη µέλη, στο αστικό, διοικητικό ή ποινικό δίκαιο, κάθε φυσικό ή
νοµικό πρόσωπο, ανεξάρτητα από την ιθαγένειά του, του οποίου θίγονται τα έννοµα συµφέροντα, και ιδίως, αλλά όχι µόνον, η
τιµή και η υπόληψη, λόγω αναφοράς σε γεγονότα που γίνεται σε δηµοσίευµα ή εκποµπή, θα πρέπει να έχει το δικαίωµα
απάντησης ή άλλα ισοδύναµα επανορθωτικά µέτρα. Τα κράτη µέλη θα πρέπει να µεριµνούν ώστε η πραγµατική άσκηση του
δικαιώµατος απάντησης ή ισοδύναµων επανορθωτικών µέτρων να µην παρεµποδίζεται από την επιβολή παράλογων όρων ή προϋποθέσεων.
Το δικαίωµα απάντησης ή άλλα ισοδύναµα επανορθωτικά µέτρα θα πρέπει να µπορούν να ασκούνται σε σχέση µε τα επιγραµµικά
µέσα που εµπίπτουν στη δικαιοδοσία κράτους µέλους.
Τα κράτη µέλη θα πρέπει να θεσπίζουν τα αναγκαία µέτρα για την καθιέρωση του δικαιώµατος απάντησης ή άλλων ισοδύναµων
επανορθωτικών µέτρων και να ορίσουν τη διαδικασία άσκησής τους. Συγκεκριµένα, θα πρέπει να µεριµνούν ώστε να παρέχεται
επαρκής προθεσµία για την άσκηση των δικαιωµάτων αυτών, και οι διαδικασίες να επιτρέπουν την κατάλληλη άσκηση του
δικαιώµατος απάντησης ή άλλων ισοδύναµων επανορθωτικών µέτρων από φυσικά ή νοµικά πρόσωπα που διαµένουν ή είναι εγκατεστηµένα σε άλλα κράτη µέλη.
Το δικαίωµα απάντησης µπορεί να κατοχυρωθεί όχι µόνο νοµοθετικώς αλλά και µέσω µέτρων συρρύθµισης ή αυτορύθµισης.
Το δικαίωµα απάντησης είναι ιδιαίτερα ενδεδειγµένο επανορθωτικό µέτρο στο επιγραµµικό περιβάλλον, επειδή επιτρέπει την
άµεση αντίδραση σε αµφισβητούµενες πληροφορίες και είναι τεχνικά εύκολο να επισυναφθούν οι απαντήσεις των θιγοµένων
προσώπων. Ωστόσο, η απάντηση θα πρέπει να δίδεται σε εύλογο χρονικό διάστηµα έπειτα από την τεκµηρίωση του αιτήµατος,
σε χρόνο και κατά τρόπο ανάλογο µε τη δηµοσίευση ή την εκποµπή στην οποία αναφέρεται το αίτηµα.
Θα πρέπει να προβλεφθούν διαδικασίες ώστε οι διαφορές που προκύπτουν από την άσκηση του δικαιώµατος απάντησης ή άλλων
ισοδύναµων επανορθωτικών µέτρων να µπορούν να ελέγχονται από τα δικαστήρια ή παρεµφερή ανεξάρτητα όργανα.
Το αίτηµα για άσκηση του δικαιώµατος απάντησης ή άλλων ισοδύναµων επανορθωτικών µέτρων µπορεί να απορρίπτεται εάν ο
αιτών δεν έχει έννοµο συµφέρον για τη δηµοσίευση αυτής της απάντησης ή εάν η απάντηση συνεπάγεται αξιόποινη πράξη, ή
συνεπάγεται ότι µπορεί να ασκηθεί αγωγή στα πολιτικά δικαστήρια κατά του παρέχοντος το περιεχόµενο, ή εάν αντίκειται στα
χρηστά ήθη.
Το δικαίωµα απάντησης ισχύει υπό την επφύλαξη άλλων επανορθωτικών µέτρων που διαθέτουν τα πρόσωπα των οποίων τα
δικαιώµατα στην αξιοπρέπεια, την τιµή, την υπόληψη ή την ιδιωτική ζωή έχουν παραβιασθεί από τα µέσα.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

Παραδείγµατα δυνατών δράσεων αναφορικά µε την ανάγνωση και την κατανόηση των µέσων:
α) ∆ιαρκής κατάρτιση των διδασκόντων και εκπαιδευτών, σε συνεργασία µε τις ενώσεις προστασίας των παιδιών, στη χρήση του
∆ιαδικτύου, στο πλαίσιο της σχολικής εκπαίδευσης, προκειµένου να διατηρείται η ευαισθητοποίηση περί των πιθανών
κινδύνων του ∆ιαδικτύου, ιδίως όσον αφορά τους χώρους συζητήσεων (chatrooms) και τα φόρα·
β) Καθιέρωση ειδικής εκπαίδευσης για το ∆ιαδίκτυο απευθυνόµενης σε παιδιά από πολύ νεαρή ηλικία, συµπεριλαµβανοµένων
συνεδρίων ανοικτών για τους γονείς·
γ) Ολοκληρωµένη εκπαιδευτική προσέγγιση που θα ενσωµατώνεται στα σχολικά προγράµµατα και στα προγράµµατα
ανάγνωσης και κατανόησης των µέσων, ώστε να παρέχονται πληροφορίες για την υπεύθυνη χρήση του ∆ιαδικτύου·
δ) Οργάνωση εθνικών ενηµερωτικών εκστρατειών για τους πολίτες, µε συµµετοχή όλων των µέσων επικοινωνίας, προκειµένου
να παρέχεται πληροφόρηση για την υπεύθυνη χρήση του ∆ιαδικτύου·
ε) ∆ιανοµή υλικού ενηµέρωσης σχετικά µε τους πιθανούς κινδύνους του ∆ιαδικτύου («ασφαλής πλοήγηση στο ∆ιαδίκτυο»,
«φιλτράρισµα ανεπιθύµητων µηνυµάτων») και µε τη δηµιουργία τηλεφωνικών γραµµών καταγγελιών από πολίτες στις οποίες
να µπορούν να υποβάλλονται αναφορές ή καταγγελίες για επιβλαβές ή παράνοµο περιεχόµενο·
στ) Κατάλληλα µέτρα για τη δηµιουργία ή τη βελτίωση της απόδοσης των τηλεφωνικών γραµµών καταγγελιών από πολίτες,
ώστε να διευκολύνεται η υποβολή καταγγελιών και να καθίστανται δυνατές οι αναφορές για επιβλαβές ή παράνοµο περιεχόµενο.
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Παραδείγµατα δυνατών δράσεων που µπορούν να αναλαµβάνουν οι βιοµηχανίες και τα ενδιαφερόµενα µέρη υπέρ των ανηλίκων:
α) Να παρέχουν συστηµατικά στους χρήστες σύστηµα διήθησης αποτελεσµατικό, προσαρµόσιµο και εύχρηστο όταν αυτοί
εγγράφονται συνδροµητές σε πάροχο πρόσβασης·
β) Να προσφέρουν πρόσβαση σε υπηρεσίες απευθυνόµενες ειδικά στα παιδιά και εξοπλισµένες µε αυτόµατο σύστηµα διήθησης
το οποίο θα διαχειρίζονται οι πάροχοι πρόσβασης και κινητής τηλεφωνίας·
γ) Να καθιερώσουν κίνητρα ώστε να παρέχεται µια τακτικά ενηµερωµένη περιγραφή των διαθέσιµων τόπων, πράγµα που καθιστά
ευκολότερο να ταξινοµούνται οι τόποι και να αξιολογείται το περιεχόµενό τους·
δ) Να τοποθετούν σε όλες τις µηχανές αναζήτησης σήµατα προειδοποίησης που να επισηµαίνουν την ύπαρξη τόσο πληροφοριών
για την υπεύθυνη χρήση του ∆ιαδικτύου όσο και των τηλεφωνικών γραµµών για καταγγελίες από πολίτες.
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Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

1. Στις 30 Απριλίου 2004, η Επιτροπή υπέβαλε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο πρόταση
σύστασης, µε βάση το άρθρο 157 της Συνθήκης ΕΚ, για την προστασία των ανηλίκων και για το δικαίωµα
απάντησης σε σχέση µε την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής βιοµηχανίας οπτικοακουστικών υπηρεσιών
και υπηρεσιών πληροφόρησης.
2. Η Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή γνωµοδότησε στις 9 Φεβρουαρίου 2005.
3. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο γνωµοδότησε σε πρώτη ανάγνωση στις 7 Σεπτεµβρίου 2005.
4. Η Επιτροπή υπέβαλε τροποποιηµένη πρόταση στις 20 Ιανουαρίου 2006.
5. Στις 18 Σεπτεµβρίου 2006, το Συµβούλιο υιοθέτησε την κοινή του θέση σύµφωνα µε το άρθρο 251
παράγραφος 2 της Συνθήκης ΕΚ.
ΙΙ. ΣΤΟΧΟΣ

Η πρόταση αποτελεί συνέχεια της σύστασης του Συµβουλίου 98/560/ΕΚ της 24ης Σεπτεµβρίου 1998 (1),
που αποτελεί την πρώτη νοµική πράξη σε ενωσιακό επίπεδο η οποία εξετάζει θέµατα προστασίας των
ανηλίκων και της ανθρώπινης αξιοπρέπειας σε σχέση µε τις οπτικοακουστικές υπηρεσίες και τις υπηρεσίες
πληροφόρησης.
Στην προτεινόµενη σύσταση καλούνται τα κράτη µέλη, η βιοµηχανία και τα ενδιαφερόµενα µέρη καθώς και η
Επιτροπή να ενισχύσουν την προστασία των ανηλίκων και της ανθρώπινης αξιοπρέπειας τόσο στον τοµέα των
ραδιοτηλεοπτικών εκποµπών όσο και στο διαδίκτυο. Στην εν λόγω σύσταση προτείνεται στα κράτη µέλη να
εξετάσουν τη θέσπιση µέτρων όσον αφορά το δικαίωµα απάντησης σε σχέση µε τα επιγραµµικά µέσα επικοινωνίας. Στο σχέδιο σύστασης εξετάζονται τα ακόλουθα θέµατα:
— πρόσληψη και κατανόηση των µέσων επικοινωνίας,
— κατάταξη ή διαβάθµιση του οπτικοακουστικού περιεχοµένου,
— εικόνα των φύλων που δίνεται στα µέσα ενηµέρωσης και στη διαφήµιση,
— δικαίωµα απάντησης.
III. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΘΕΣΗΣ

1. Γενικές παρατηρήσεις
Στην κοινή θέση του Συµβουλίου περιλαµβάνονται τα κυριότερα στοιχεία της αρχικής πρότασης της Επιτροπής. Οι κυριότερες τροποποιήσεις του Συµβουλίου αποσκοπούν στο να καθοριστεί καλύτερα το πεδίο
εφαρµογής της σύστασης. Ως εκ τούτου, το Συµβούλιο διευκρίνισε ότι η σύσταση καλύπτει τις «οπτικοακουστικές υπηρεσίες και τις επιγραµµικές υπηρεσίες πληροφόρησης» και όχι τις «οπτικοακουστικές
υπηρεσίες και υπηρεσίες πληροφόρησης», και διαχώρισε το πεδίο εφαρµογής του δικαιώµατος απάντησης,
το οποίο ισχύει για τα επιγραµµικά µέσα επικοινωνίας από το ευρύτερο πεδίο εφαρµογής του τµήµατος
της σύστασης που αφορά την προστασία των ανηλίκων.
2. Τροπολογίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Στην κοινή του θέση, το Συµβούλιο επεδίωξε να λάβει υπόψη τα µελήµατα και τις προτεραιότητες του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και µπόρεσε να αποδεχθεί τις περισσότερες τροπολογίες του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου.
Το Συµβούλιο αποδέχθηκε πλήρως, εν όλω, ή εν µέρει, όπως και η Επιτροπή στην τροποποιηµένη πρότασή
της, τις τροπολογίες 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26,
28, 29, 30, 31, 33, 35, 36, 37 και 38.
Το Συµβούλιο επιθυµεί να προβεί στις ακόλουθες παρατηρήσεις για τις τροπολογίες για τις οποίες η θέση
του διαφέρει ελαφρά από την τροποποιηµένη πρόταση της Επιτροπής.
(1) ΕΕ L 270, της 7.10.1998, σ. 48.
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Όσον αφορά τις τροπολογίες 23 και 29, το Συµβούλιο ακολούθησε την προσέγγιση της Επιτροπής, ήτοι,
ορισµένα µέρη των αντίστοιχων τροπολογιών µεταφέρθηκαν — υπό µορφή παραδειγµάτων δράσεων που
είναι δυνατόν να λαµβάνονται για να επιτευχθούν οι καθοριζόµενοι στόχοι της σύστασης — σε παραρτήµατα. Ωστόσο, το Συµβούλιο εισήγαγε στο διατακτικό της σύστασης ορισµένα στοιχεία που θεωρούνται
σηµαντικά από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, προκειµένου να προσεγγίσει περισσότερο τη θέση του προς
εκείνη του Κοινοβουλίου.
Οµοίως, ενώ προσπάθησε να αποφύγει την εισαγωγή της επαχθούς υποχρέωσης για υποβολή εκθέσεων, το
Συµβούλιο µπόρεσε να αποδεχθεί το πνεύµα των τροπολογιών 35 και 36, προκειµένου να ανταποκριθεί
στις ανησυχίες του Κοινοβουλίου ότι θα διασφαλιστεί συνέχεια.
Το Συµβούλιο δεν δέχθηκε το τµήµα της τροπολογίας 37 που αφορά την αντικατάσταση των όρων
«ενδεικτικές κατευθυντήριες γραµµές» από τους όρους «ελάχιστες αρχές» στο τµήµα που αφορά το
δικαίωµα απάντησης, δεδοµένου ότι οι όροι αυτοί θεωρούνται υπερβολικοί στο πλαίσιο µιας σύστασης.
Όσον αφορά την τροπολογία 26, τελευταία περίπτωση, το Συµβούλιο έκρινε ότι είναι προτιµότερο να µην
δοθεί έµφαση αποκλειστικά στην εγκατάσταση ενιαίας ανοικτής τηλεφωνικής γραµµής κατά την εξέταση
των πιθανών µέσων καταγγελίας παράνοµων ή ύποπτων δραστηριοτήτων στο διαδίκτυο, και τάσσεται υπέρ
µιας πιο ανοικτής διατύπωσης.
Το Συµβούλιο ακολούθησε την προσέγγιση της Επιτροπής στην τροποποιηµένη της πρόταση και δεν
περιέλαβε τις τροπολογίες 3, 5, 13, 27, 32, και 34 στην κοινή του θέση.
IV. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

Το Συµβούλιο φρονεί ότι, στο σύνολό της, η κοινή του θέση ακολουθεί πλήρως τους στόχους της τροποποιηµένης πρότασης της Επιτροπής. Το Συµβούλιο φρονεί επίσης ότι έχουν ληφθεί υπόψη οι στόχοι που
επιδιώκει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο µε τις τροπολογίες του στην πρόταση της Επιτροπής και προσβλέπει
στην επίτευξη συµφωνίας µε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο εγγύς µέλλον µε σκοπό την έγκαιρη έγκριση της
σύστασης.

5.12.2006

5.12.2006

EL

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 295E/57

ΚΟΙΝΗ ΘΕΣΗ (ΕΚ) αριθ. 25/2006
που καθορίστηκε από το Συµβούλιο στις 18 Σεπτεµβρίου 2006
για την έκδοση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. …/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου,
της …, περί ιδρύσεως Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για την Ισότητα των Φύλων
(2006/C 295 E/03)
συνδυασµό µέτρων πολιτικής, και ότι απαιτούνται εντονότερες προσπάθειες για να επιτευχθούν οι στόχοι της στρατηγικής της Λισσαβώνας.

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ
ΕΝΩΣΗΣ,,

Έχοντας υπόψη:
τη Συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως
το άρθρο 13, παράγραφος 2 και το άρθρο 141, παράγραφος 3,

(6)

Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της Νίκαιας, που διεξήχθη στις 79 ∆εκεµβρίου 2000, ζήτησε να «αναπτυχθεί η γνώση, η
κοινή χρησιµοποίηση πόρων και η ανταλλαγή εµπειριών,
ιδίως µε τη δηµιουργία ενός ευρωπαϊκού ινστιτούτου για τα
ζητήµατα των φύλων».

(7)

Η µελέτη σκοπιµότητας (3) που εκπονήθηκε για την Επιτροπή
συµπεραίνει ότι ενδείκνυται η δηµιουργία Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για την Ισότητα των Φύλων, το οποίο θα εκτελεί
ορισµένα από τα καθήκοντα µε τα οποία δεν ασχολούνται
σήµερα τα υφιστάµενα θεσµικά όργανα, ιδίως στους τοµείς
του συντονισµού, της συγκέντρωσης και της διάδοσης
ερευνητικών δεδοµένων και πληροφοριών, της δηµιουργίας
δικτύων, της µεγαλύτερης προβολής της ισότητας µεταξύ
ανδρών και γυναικών, µε έµφαση στην προοπτική της
διάστασης των φύλων καθώς και της ανάπτυξης εργαλείων
για την αποτελεσµατικότερη ενσωµάτωση της ισότητας των
φύλων σε όλες τις κοινοτικές πολιτικές.

(8)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο ψήφισµα που εξέδωσε στις
10 Μαρτίου 2004 για τις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης
όσον αφορά την ισότητα των φύλων (4), κάλεσε την
Επιτροπή να εντείνει τις προσπάθειές της για την ίδρυση
ενός Ινστιτούτου.

(9)

Το Συµβούλιο «Απασχόληση, Κοινωνική Πολιτική, Υγεία και
Καταναλωτές» της 1-2 Ιουνίου 2004 και το Ευρωπαϊκό
Συµβούλιο της 17-18 Ιουνίου 2004 υποστήριξαν τη
δηµιουργία Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για την Ισότητα των
Φύλων. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο κάλεσε την Επιτροπή να
υποβάλει συγκεκριµένη πρόταση.

(10)

Η συλλογή, η ανάλυση και η διάδοση αντικειµενικών, αξιόπιστων και συγκρίσιµων πληροφοριών και δεδοµένων σχετικά
µε την ισότητα µεταξύ ανδρών και γυναικών, η ανάπτυξη
κατάλληλων εργαλείων για την εξάλειψη κάθε µορφής
διάκρισης λόγω φύλου και για την ενσωµάτωση της
διάστασης της ισότητας των φύλων σε όλους τους τοµείς
πολιτικής, η προώθηση του διαλόγου µεταξύ των ενδιαφεροµένων παραγόντων και η αύξηση της ευαισθητοποίησης
των πολιτών της ΕΕ είναι απαραίτητα προκειµένου η
Κοινότητα να µπορέσει όντως να προαγάγει και να
υλοποιήσει την πολιτική για την ισότητα των φύλων, ιδίως
στο πλαίσιο της διευρυµένης Ένωσης. Ως εκ τούτου,
κρίνεται σκόπιµο να ιδρυθεί Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την
Ισότητα των Φύλων, το οποίο θα επικουρεί τα κοινοτικά
όργανα και τα κράτη µέλη στην εκτέλεση αυτών των καθηκόντων.

την πρόταση της Επιτροπής,
τη γνώµη της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής (1),
Αποφασίζοντας σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 251 της
Συνθήκης (2),
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

Η ισότητα µεταξύ ανδρών και γυναικών αποτελεί θεµελιώδη
αρχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα άρθρα 21 και 23 του
Χάρτη Θεµελιωδών ∆ικαιωµάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης
απαγορεύουν κάθε διάκριση λόγω φύλου και ορίζουν ότι η
ισότητα µεταξύ ανδρών και γυναικών πρέπει να εξασφαλίζεται σε όλους τους τοµείς.

(2)

Το άρθρο 2 της Συνθήκης ορίζει ότι η ισότητα µεταξύ
ανδρών και γυναικών συνιστά ένα από τα ουσιαστικά
καθήκοντα της Κοινότητας. Οµοίως, το άρθρο 3. παράγραφος 2 της Συνθήκης απαιτεί από την Κοινότητα να
επιδιώξει να εξαλειφθούν οι ανισότητες και να προαχθεί
ενεργά η ισότητα µεταξύ ανδρών και γυναικών σε όλες τις
δραστηριότητές της διασφαλίζοντας έτσι την ενσωµάτωση
της διάστασης της ισότητας µεταξύ ανδρών και γυναικών σε
όλες τις κοινοτικές πολιτικές.

(3)

Το άρθρο 13 της Συνθήκης παρέχει στο Συµβούλιο την
εξουσία να αναλαµβάνει κατάλληλη δράση για την καταπολέµηση των διακρίσεων, µεταξύ άλλων, λόγω φύλου σε
όλους τους τοµείς κοινοτικής αρµοδιότητας.

(4)

Η αρχή των ίσων ευκαιριών και της ίσης µεταχείρισης
ανδρών και γυναικών σε θέµατα εργασίας και απασχόλησης
θεσπίζεται στο άρθρο 141 της Συνθήκης και ήδη εφαρµόζεται σύνολο νοµοθετικών διατάξεων για την ίση µεταχείριση
ανδρών και γυναικών όσον αφορά την πρόσβαση στην απασχόληση και τις συνθήκες εργασίας, συµπεριλαµβανοµένης
της ίσης αµοιβής.

(5)

Στην πρώτη ετήσια έκθεση της Επιτροπής για την ισότητα
µεταξύ ανδρών και γυναικών, που υποβλήθηκε στο εαρινό
Ευρωπαϊκό Συµβούλιο του 2004, διαπιστώθηκε η ύπαρξη
σηµαντικού χάσµατος µεταξύ των φύλων στους περισσότερους τοµείς πολιτικής· διαπιστώθηκε επίσης ότι η ανισότητα
µεταξύ ανδρών και γυναικών συνιστά πολυδιάστατο φαινόµενο, το οποίο πρέπει να αντιµετωπισθεί µε σφαιρικό

(1) ΕΕ C 24, 31.1.2006 σ. 29.
(2) Γνώµη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 14ης Μαρτίου 2006 (δεν
έχει ακόµη δηµοσιευθεί στην Επίσηµη Εφηµερίδα), κοινή θέση του
Συµβουλίου της 18ης Σεπτεµβρίου 2006 και θέση του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου της … (δεν έχει ακόµη δηµοσιευθεί στην Επίσηµη
Εφηµερίδα).

(3) Μελέτη σκοπιµότητας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για ένα Ευρωπαϊκό
Ινστιτούτο για την Ισότητα των Φύλων (διεξαχθείσα από το PLS
Ramboll Management, PK, 2002).
(4) ΕΕ C 102 Ε, 28.4.2004, σ. 638.
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(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

EL
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Ινστιτούτο να δηµιουργήσει και να συντονίζει ηλεκτρονικό
Ευρωπαϊκό ∆ίκτυο για την Ισότητα των Φύλων µε αυτούς
τους φορείς και εµπειρογνώµονες στα κράτη µέλη.

Η ισότητα των φύλων δεν µπορεί να επιτευχθεί µόνο µε
πολιτική για την άρση των διακρίσεων, αλλά απαιτεί µέτρα
για την αρµονική συνύπαρξη και την προώθηση της ισόρροπης συµµετοχής των ανδρών και γυναικών στην κοινωνία·
το Ινστιτούτο θα πρέπει να συµβάλει στην επίτευξη αυτού
του στόχου.

∆εδοµένου ότι είναι πολύ σηµαντικό να εξαλειφθούν τα
σχετικά µε το φύλο στερεότυπα σε όλους τους τοµείς ζωής
της ευρωπαϊκής κοινωνίας, και να προβάλλονται θετικά
παραδείγµατα τα οποία µπορούν να ακολουθήσουν γυναίκες
και άνδρες, θα πρέπει να συµπεριληφθεί δράση γι' αυτό στα
καθήκοντα του Ινστιτούτου.

Η συνεργασία µε τις αρµόδιες αρχές των κρατών µελών και
µε τις σχετικές στατιστικές υπηρεσίες, ιδίως µε την Eurostat,
είναι βασική για την προώθηση της συλλογής συγκρίσιµων
και αξιόπιστων δεδοµένων σε ευρωπαϊκό επίπεδο. ∆εδοµένου
ότι οι πληροφορίες για την ισότητα µεταξύ ανδρών και
γυναικών αφορούν όλα τα επίπεδα εντός της Κοινότητας —
τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και κοινοτικό, θα ήταν χρήσιµο
οι πληροφορίες αυτές να τίθενται στη διάθεση των αρχών
των κρατών µελών προκειµένου να τις βοηθούν να εκπονούν
πολιτικές και µέτρα σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό
επίπεδο, στους τοµείς της αρµοδιότητάς τους.

Το Ινστιτούτο θα πρέπει να συνεργάζεται όσο το δυνατόν
στενότερα µε όλα τα κοινοτικά προγράµµατα και τους
κοινοτικούς φορείς ώστε να αποφεύγεται η επικάλυψη και
να διασφαλίζεται βελτίστη αξιοποίηση των πόρων, ιδίως
όσον αφορά το Ευρωπαϊκό Ίδρυµα για τη Βελτίωση των
Συνθηκών ∆ιαβίωσης και Εργασίας (1), τον Ευρωπαϊκό Οργανισµό για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία (2), το
Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελµατικής
Κατάρτισης (3) και τον Οργανισµό Θεµελιωδών ∆ικαιωµάτων
της Ευρωπαϊκής Ένωσης (4).

(16)

Σύµφωνα µε το άρθρο 3, παράγραφος 2, της Συνθήκης,
κρίνεται σκόπιµο να ενισχυθεί η ισόρροπη συµµετοχή
ανδρών και γυναικών στη σύνθεση του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου.

(17)

Το Ινστιτούτο θα πρέπει να έχει τη µεγίστη δυνατή
ανεξαρτησία στην εκτέλεση των καθηκόντων του.

(18)

Το Ινστιτούτο θα πρέπει να εφαρµόζει την οικεία κοινοτική
νοµοθεσία περί προσβάσεως του κοινού στα έγγραφα, όπως
ορίζεται στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1049/2001 (5), και
προστασίας των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας
δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως ορίζεται στον
κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 45/2001 (6).

(19)

Ο κανονισµός (ΕΚ, Ευρατόµ) αριθ. 2343/2002 της Επιτροπής, της 19ης Νοεµβρίου 2002, για τη θέσπιση δηµοσιονοµικού κανονισµού-πλαισίου για τους οργανισµούς του
άρθρου
185
του
κανονισµού
(ΕΚ,
Ευρατόµ)
αριθ. 1605/2002 του Συµβουλίου, για τον δηµοσιονοµικό
κανονισµό που εφαρµόζεται στον γενικό προϋπολογισµό
των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (7), εφαρµόζεται στο Ινστιτούτο.

(20)

Όσον αφορά τη συµβατική ευθύνη του Ινστιτούτου, που
διέπεται από το δίκαιο το οποίο εφαρµόζεται στις συµβάσεις
που συνάπτει το Ινστιτούτο, το ∆ικαστήριο θα πρέπει να
είναι αρµόδιο να εκδίδει αποφάσεις δυνάµει ρήτρας
διαιτησίας, η οποία περιέχεται στη σύµβαση και να είναι
αρµόδιο για διαφορές για την αποκατάσταση τυχόν ζηµιών
που προκύπτουν από την εξωσυµβατική ευθύνη του Ινστιτούτου.

(21)

Θα πρέπει να διενεργηθεί ανεξάρτητη εξωτερική αξιολόγηση
του αντίκτυπου του Ινστιτούτου, της σκοπιµότητας µιας
ενδεχόµενης τροποποίησης ή επέκτασης των καθηκόντων
του και του καταλλήλου χρόνου για περαιτέρω τέτοιες
αναθεωρήσεις.

Το Ινστιτούτο θα πρέπει να αναπτύσσει συνεργασία και
διάλογο µε µη κυβερνητικές οργανώσεις και οργανώσεις για
ίσες ευκαιρίες, ερευνητικά κέντρα, κοινωνικούς εταίρους και
άλλους συναφείς φορείς που επιδιώκουν την επίτευξη της
ισότητας σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο και σε τρίτες
χώρες. Για λόγους αποτελεσµατικότητας, είναι σκόπιµο το

(1) Κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 1365/75 του Συµβουλίου, της 26ης Μαΐου
1975, περί της δηµιουργίας Ευρωπαϊκού Ιδρύµατος για τη Βελτίωση
των Συνθηκών ∆ιαβιώσεως και Εργασίας (EE L 139, 30.5.1975, σ. 1).
Κανονισµός όπως τροποποιήθηκε µε τον κανονισµό (ΕΚ)
αριθ. 1111/2005 (ΕΕ L 184, 15.7.2005, σ. 1).
(2) Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 2062/94 του Συµβουλίου, της 18ης Ιουλίου
1994, σχετικά µε την ίδρυση Ευρωπαϊκού Οργανισµού για την Ασφάλεια
και την Υγεία στην Εργασία (ΕΕ L 216, 20.8.1994, σ. 1). Κανονισµός
όπως τροποποιήθηκε τελευταία µε τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1112/2005
(ΕΕ L 184, 15.7.2005, σ. 5).
(3) Κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 337/75 του Συµβουλίου, της 10ης
Φεβρουαρίου 1975, περί δηµιουργίας Ευρωπαϊκού Κέντρου για την
Ανάπτυξη της Επαγγελµατικής Καταρτίσεως (ΕΕ L 39, 13.2.1975, σ. 1).
Κανονισµός όπως τροποποιήθηκε µε τον κανονισµό (ΕΚ)
αριθ. 2051/2004 (ΕΕ L 355, 1.12.2004, σ. 1).
(4) Τα κράτη µέλη που συνεδρίασαν στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού
Συµβουλίου τον ∆εκέµβριο του 2003 ζήτησαν από την Επιτροπή να
εκπονήσει πρόταση για έναν οργανισµό ανθρωπίνων δικαιωµάτων, επεκτείνοντας τη θητεία του Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου των Φαινοµένων
Ρατσισµού και Ξενοφοβίας.

5.12.2006

(5) Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1049/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συµβουλίου, της 30ής Μαΐου 2001, για την πρόσβαση του κοινού
στα έγγραφα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συµβουλίου και της
Επιτροπής (ΕΕ L 145, 31.5.2001, σ. 43).
(6) Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 45/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου, της 18ης ∆εκεµβρίου 2000, σχετικά µε την προστασία των
φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδοµένων προσωπικού
χαρακτήρα από τα όργανα και τους οργανισµούς της Κοινότητας και
σχετικά µε την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδοµένων αυτών (ΕΕ L 8,
12.1.2001, σ. 1).
(7) ΕΕ L 357, 31.12.2002, σ. 72. Κανονισµός όπως τροποποιήθηκε
τελευταία µε τον κανονισµό (ΕΚ, Ευρατόµ) αριθ. 1248/2006 της Επιτροπής (ΕΕ L 227, 19.8.2006, σ. 3).

5.12.2006
(22)

(23)
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∆εδοµένου ότι οι στόχοι του παρόντος κανονισµού, δηλαδή
η συµβολή και η ενίσχυση της προώθησης της ισότητος των
φύλων, συµπεριλαµβανοµένης της ενσωµάτωσης της
διάστασης της ισότητας σε όλες τις κοινοτικές και στις
συνακόλουθες εθνικές πολιτικές, η καταπολέµηση των
διακρίσεων λόγω του φύλου και η προώθηση της συνειδητοποίησης του πολίτη της Ένωσης του θέµατος της ισότητας
των φύλων, µε την παροχή τεχνικής βοήθειας στα κοινοτικά
όργανα και στις αρχές των κρατών µελών, δεν µπορεί να
επιτευχθεί επαρκώς από τα κράτη µέλη και, συνεπώς, λόγω
της κλίµακας της δράσης, µπορεί να επιτευχθεί καλύτερα σε
κοινοτικό επίπεδο, η Κοινότητα µπορεί να λάβει µέτρα
σύµφωνα µε την αρχή της επικουρικότητας του άρθρου 5
της Συνθήκης. Σύµφωνα µε την αρχή της αναλογικότητας
του ιδίου άρθρου, ο παρών κανονισµός δεν υπερβαίνει τα
αναγκαία όρια για την επίτευξη των στόχων αυτών.
Το άρθρο 13, παράγραφος 2 της Συνθήκης επιτρέπει την
έκδοση κοινοτικών µέτρων που υποστηρίζουν και προωθούν
τον στόχο της καταπολέµησης των διακρίσεων λόγω φύλου
εκτός του τοµέα της απασχόλησης. Το άρθρο 141, παράγραφος 3 της Συνθήκης είναι η ειδική νοµική βάση για µέτρα
που εξασφαλίζουν την εφαρµογή της αρχής των ίσων
ευκαιριών και της ίσης µεταχείρισης ανδρών και γυναικών σε
θέµατα εργασίας και απασχόλησης. Ως εκ τούτου, ο συνδυασµός του άρθρου 13, παράγραφος 2, και του άρθρου 141,
παράγραφος 3 συνιστά την κατάλληλη νοµική βάση για την
έκδοση του παρόντος κανονισµού,

C 295E/59
Άρθρο 3

Καθήκοντα

1.

Για την επίτευξη των στόχων του άρθρου 2, το Ινστιτούτο:

α) συλλέγει, αναλύει και διαδίδει συναφείς αντικειµενικές, συγκρίσιµες και αξιόπιστες πληροφορίες για την ισότητα των φύλων,
συµπεριλαµβανοµένων αποτελεσµάτων ερευνών και βέλτιστης
πρακτικής που του διαβιβάζονται από τα κράτη µέλη, τα
κοινοτικά όργανα, τα ερευνητικά κέντρα, τους εθνικούς φορείς
ισότητας, τις µη κυβερνητικές οργανώσεις, τους κοινωνικούς
εταίρους, τις τρίτες χώρες και τους διεθνείς οργανισµούς, και
επίσης προτείνει τοµείς για περαιτέρω έρευνα·
β) αναπτύσσει µεθόδους για τη βελτίωση της αντικειµενικότητας,της συγκρισιµότητας, και της αξιοπιστίας των δεδοµένων
σε ευρωπαϊκό επίπεδο, µε την καθιέρωση κριτηρίων που βελτιώνουν τη συνοχή των πληροφοριών και συνυπολογίζουν τα
θέµατα φύλου κατά τη συλλογή των δεδοµένων·
γ) αναπτύσσει, αναλύει, αξιολογεί και διαδίδει µεθοδολογικά
εργαλεία που υποβοηθούν την ενσωµάτωση της ισότητας των
φύλων σε όλες τις κοινοτικές πολιτικές και τις συνακόλουθες
εθνικές πολιτικές και στηρίζει την ενσωµάτωση της διάστασης
της ισότητας των φύλων σε όλα τα κοινοτικά όργανα και οργανισµούς·

ΕΞΕ∆ΩΣΑΝ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

δ) ερευνά την κατάσταση στην Ευρώπη όσον αφορά την ισότητα
των φύλων·
Άρθρο 1

Ιδρύεται Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα των Φύλων (εφεξής
επονοµαζόµενο «Ινστιτούτο»).

ε) ιδρύει και συντονίζει Ευρωπαϊκό ∆ίκτυο για την Ισότητα των
Φύλων, στο οποίο συµµετέχουν κέντρα, φορείς, οργανισµοί και
εµπειρογνώµονες που ασχολούνται µε την ισότητα των φύλων
και την ενσωµάτωση της διάστασης της ισότητας, προκειµένου
να ενισχυθεί και να ενθαρρυνθεί η έρευνα, να βελτιστοποιηθεί η
αξιοποίηση των διαθεσίµων πόρων και να ενισχυθεί η
ανταλλαγή και η διάδοση πληροφοριών·

Άρθρο 2

στ) διοργανώνει ετήσια συνεδρίαση εµπειρογνωµόνων από αρµόδιους φορείς που ειδικεύονται σε ζητήµατα ισότητας των
φύλων στα κράτη µέλη·

Ίδρυση του Ινστιτούτου

Στόχοι
Οι γενικοί στόχοι του Ινστιτούτου είναι η συµβολή και η ενίσχυση
της προώθησης της ισότητας των φύλων, ενσωµατώνοντας, µεταξύ
άλλων, τη διάσταση της ισότητας των φύλων σε όλες τις κοινοτικές
πολιτικές και τις συνακόλουθες εθνικές πολιτικές, καθώς και η
καταπολέµηση των διακρίσεων λόγω φύλου, και η προώθηση της
συνειδητοποίηση του θέµατος της ισότητας των φύλων από τον
πολίτη της ΕΕ, µε την παροχή τεχνικής βοηθείας στα κοινοτικά
όργανα, ιδίως στην Επιτροπή, και στις αρχές των κρατών µελών,
όπως ορίζεται στο άρθρο 3.

ζ) διοργανώνει ad hoc συναντήσεις εµπειρογνωµόνων προς
υποστήριξη του ερευνητικού έργου του Ινστιτούτου,
ενθαρρύνει την ανταλλαγή πληροφοριών µεταξύ ερευνητών και
προωθεί τη συµπερίληψη της προοπτικής της ισότητας στις
έρευνές τους·
η) οργανώνει, µε σκοπό να αυξηθεί η συνειδητοποίηση του πολίτη
της ΕΕ του θέµατος της ισότητας των φύλων, και από κοινού
µε ενδιαφεροµένους παράγοντες, διασκέψεις, εκστρατείες και
συναντήσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο και διαβιβάζει στην
Επιτροπή τα αποτελέσµατα και συµπεράσµατα αυτών·
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θ) παρέχει ενηµέρωση σχετικά µε θετικά παραδείγµατα µη στερεότυπων ρόλων γυναικών και ανδρών σε όλες τις εκφάνσεις της
ζωής, παρουσιάζει τα ευρήµατά του και πρωτοβουλίες που
αποσκοπούν στη δηµοσιοποίηση και αξιοποίηση τέτοιων
επιτευγµάτων·
ι) προωθεί τον διάλογο και τη συνεργασία µε µη κυβερνητικούς
οργανισµούς και οργανώσεις για τις ίσες ευκαιρίες, πανεπιστήµια και εµπειρογνώµονες, ερευνητικά κέντρα, κοινωνικούς
εταίρους και συναφείς οργανισµούς που επιδιώκουν την
επίτευξη της ισότητας σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο·
ια) καταρτίζει πηγές τεκµηρίωσης προσιτές στο κοινό·
ιβ) παρέχει ενηµέρωση σχετικά µε την ενσωµάτωση της διάστασης
της ισότητας των φύλων σε δηµόσιους και ιδιωτικούς οργανισµούς·
ιγ) παρέχει πληροφορίες στα κοινοτικά όργανα όσον αφορά την
ισότητα των φύλων και την ενσωµάτωση της διάστασης της
ισότητας των φύλων στις υπό προσχώρηση και τις υποψήφιες
χώρες.
2.

Το Ινστιτούτο δηµοσιεύει ετήσια έκθεση πεπραγµένων.

Άρθρο 4
Τοµείς δραστηριότητας και µέθοδοι εργασίας
1.
Το Ινστιτούτο εκτελεί τα καθήκοντά του εντός του πεδίου
αρµοδιοτήτων της Κοινότητας και υπό το πρίσµα των στόχων που
εγκρίνονται και των τοµέων προτεραιότητας που καθορίζονται στο
ετήσιο πρόγραµµά του, έχοντας δεόντως υπόψιν τους διαθέσιµους
δηµοσιονοµικούς πόρους.
2.
Το πρόγραµµα εργασίας του Ινστιτούτου ευθυγραµµίζεται µε
τις προτεραιότητες της Κοινότητας στον τοµέα της ισότητας των
φύλων και µε το πρόγραµµα εργασίας της Επιτροπής, συµπεριλαµβανοµένου του στατιστικού και ερευνητικού έργου της.
3.
Το Ινστιτούτο, για την υλοποίηση των δραστηριοτήτων του
και για να αποφύγει την επικάλυψη και να διασφαλίσει την
καλύτερη δυνατή χρήση των πόρων, λαµβάνει υπόψη τις
υπάρχουσες πληροφορίες, ανεξαρτήτως πηγής, και ιδίως τις
δραστηριότητες που έχουν ήδη διεξαχθεί από τα κοινοτικά όργανα
και από άλλους οργανισµούς, φορείς και αρµόδιες εθνικές και
διεθνείς οργανώσεις, και συνεργάζεται στενά µε τις αρµόδιες
υπηρεσίες της Επιτροπής, συµπεριλαµβανοµένης της Eurostat. Το
Ινστιτούτο εξασφαλίζει τον κατάλληλο συντονισµό µε όλους τους
σχετικούς κοινοτικούς οργανισµούς και φορείς της Ένωσης που θα
καθορισθούν σε µνηµόνιο συµφωνίας, όπου κρίνεται σκόπιµο.
4.
Το Ινστιτούτο διασφαλίζει ότι οι διαδιδόµενες πληροφορίες
είναι κατανοητές από τους τελικούς χρήστες τους.
5.
Το Ινστιτούτο δύναται να συνάπτει συµβατικές σχέσεις, ιδίως
συµφωνίες υπεργολαβίας, µε άλλους οργανισµούς, για την εκτέλεση
των καθηκόντων που ενδεχοµένως τους αναθέτει.
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Άρθρο 5

Νοµική προσωπικότητα και δικαιοπρακτική ικανότητα
Το Ινστιτούτο έχει νοµική προσωπικότητα. Απολαύει, σε κάθε
κράτος µέλος, της ευρύτερης δικαιοπρακτικής ικανότητας που
αναγνωρίζεται στα νοµικά πρόσωπα δυνάµει της νοµοθεσίας τους.
Ειδικότερα, δύναται να αποκτά ή να διαθέτει κινητή ή ακίνητη
περιουσία και να παρίσταται ενώπιον δικαστηρίου.

Άρθρο 6
Ανεξαρτησία του Ινστιτούτου
Το Ινστιτούτο εκτελεί τις δραστηριότητές του µε ανεξαρτησία και
µε γνώµονα το δηµόσιο συµφέρον.

Άρθρο 7
Πρόσβαση στα έγγραφα
1. Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1049/2001 εφαρµόζεται για τα
έγγραφα εις χείρας του Ινστιτούτου.
2. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο εγκρίνει διατάξεις για την
εφαρµογή του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1049/2001 εντός έξι µηνών
από την ίδρυση του Ινστιτούτου.
3. Οι αποφάσεις που λαµβάνονται από το Ινστιτούτο δυνάµει
του άρθρου 8 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1049/2001 µπορεί να
οδηγήσουν στην υποβολή καταγγελίας στο ∆ιαµεσολαβητή ή στην
άσκηση προσφυγής ενώπιον του ∆ικαστηρίου, υπό τους όρους των
άρθρων 195 και 230 της Συνθήκης, αντίστοιχα.
4. Όσον αφορά την επεξεργασία δεδοµένων από το Ινστιτούτο,
εφαρµόζεται ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 45/2001.

Άρθρο 8
Συνεργασία µε εθνικούς και ευρωπαϊκούς φορείς µε διεθνείς
οργανισµούς και µε τρίτες χώρες
1. Το Ινστιτούτο, προς εκτέλεση των καθηκόντων του, συνεργάζεται µε οργανισµούς και εµπειρογνώµονες των κρατών µελών,
όπως φορείς ισότητας, ερευνητικά κέντρα, πανεπιστήµια, µη
κυβερνητικές οργανώσεις, κοινωνικούς εταίρους, καθώς και µε
συναφείς οργανισµούς σε ευρωπαϊκό ή διεθνές επίπεδο και µε τρίτες
χώρες.
2. Εφόσον η σύναψη συµφωνιών µε διεθνείς οργανισµούς ή µε
τρίτες χώρες κρίνεται απαραίτητη για την αποτελεσµατική εκτέλεση
των καθηκόντων του Ινστιτούτου, η Κοινότητα, σύµφωνα µε τη
διαδικασία του άρθρου 300 της Συνθήκης, συνάπτει τέτοιες
συµφωνίες µε τους διεθνείς οργανισµούς ή µε τρίτες χώρες προς το
συµφέρον του Ινστιτούτου. Η παρούσα διάταξη δεν εµποδίζει την
ad hoc συνεργασία µε αυτούς τους οργανισµούς ή µε τρίτες χώρες.
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Άρθρο 9
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6. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο λαµβάνει τις αναγκαίες αποφάσεις
για τη λειτουργία του Ινστιτούτου. Ειδικότερα:

Σύνθεση του Ινστιτούτου
Το Ινστιτούτο περιλαµβάνει:
α) το ∆ιοικητικό Συµβούλιο·
β) το Προεδρείο·
γ) τον ∆ιευθυντή και το προσωπικό του/της.

Άρθρο 10
∆ιοικητικό Συµβούλιο
1.

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο απαρτίζεται από:

α) ένα µέλος που εκπροσωπεί την κυβέρνηση κάθε κράτους µέλους
και διορίζεται από το Συµβούλιο βάσει προτάσεως των κρατών
µελών,
β) τρία µέλη που εκπροσωπούν την Επιτροπή και διορίζονται από
αυτήν,

α) εγκρίνει, κατόπιν διαβούλευσης µε την Επιτροπή και βάσει
σχεδίου που καταρτίζει ο ∆ιευθυντής, κατά τα αναφερόµενα στο
άρθρο 12, το ετήσιο πρόγραµµα εργασίας και το µεσοπρόθεσµο
πρόγραµµα εργασίας, που καλύπτει τριετή περίοδο, σύµφωνα µε
τον προϋπολογισµό και τους διαθέσιµους πόρους. Οσάκις
κρίνεται σκόπιµο, τα προγράµµατα µπορούν να επανεξετάζονται.
Το πρώτο ετήσιο πρόγραµµα εργασίας εγκρίνεται το αργότερο
εννέα µήνες µετά τον διορισµό του ∆ιευθυντή·
β) εγκρίνει την ετήσια έκθεση κατ' άρθρο 3, παράγραφος 2,
συγκρίνοντας ιδίως τα αποτελέσµατα που έχουν επιτευχθεί µε
τους στόχους του ετήσιου προγράµµατος εργασίας. Η έκθεση
διαβιβάζεται το αργότερο έως τις 15 Ιουνίου στο Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο, το Συµβούλιο, την Επιτροπή, το Ελεγκτικό
Συνέδριο, την Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή
και την Επιτροπή των Περιφερειών και δηµοσιεύεται στην ιστοσελίδα του Ινστιτούτου·
γ) ασκεί πειθαρχική εξουσία επί του ∆ιευθυντή, τον οποίο διορίζει
ή παύει δυνάµει του άρθρου 12·

γ) τρία µέλη, χωρίς δικαίωµα ψήφου, που διορίζονται από το
Συµβούλιο βάσει προτάσεως της Επιτροπής, έκαστο των οποίων
εκπροσωπεί µία από τις ακόλουθες οµάδες:

δ) εγκρίνει το σχέδιο ετήσιου προϋπολογισµού και τον τελικό
ετήσιο προϋπολογισµό του Ινστιτούτου.

(i) σχετική µη κυβερνητική οργάνωση σε κοινοτικό επίπεδο, η
οποία έχει έννοµο συµφέρον να συµβάλλει στην καταπολέµηση των διακρίσεων λόγω φύλου και στην προαγωγή
της ισότητας των φύλων·

7. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο εγκρίνει τους εσωτερικούς κανόνες
λειτουργίας του Ινστιτούτου βάσει πρότασης που καταρτίζεται από
τον ∆ιευθυντή κατόπιν διαβούλευσης µε την Επιτροπή.

(ii) ενώσεις εργοδοτών σε κοινοτικό επίπεδο· και
(iii) ενώσεις εργαζοµένων σε κοινοτικό επίπεδο.
2.
Τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου διορίζονται κατά
τρόπο που να διασφαλίζει τα αυστηρότερα κριτήρια επάρκειας και
ευρύ, συναφές και διεπιστηµονικό φάσµα εµπειρογνωµοσύνης στον
τοµέα της ισότητας των φύλων.
Η Επιτροπή και το Συµβούλιο επιδιώκουν την ισόρροπη
εκπροσώπηση ανδρών και γυναικών στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο.
Οι αναπληρωτές, που εκπροσωπούν µέλος κατά την απουσία του,
διορίζονται µε την ίδια διαδικασία.
Ο κατάλογος των τακτικών και αναπληρωµατικών µελών του
∆ιοικητικού Συµβουλίου δηµοσιεύεται από το Συµβούλιο στην
Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην ιστοσελίδα του
Ινστιτούτου και σε άλλες σχετικές ιστοσελίδες.
3.

Η θητεία είναι πενταετής και µπορεί να ανανεωθεί µία φορά.

8. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο αποφασίζει µε πλειοψηφία των
µελών του. Σε περίπτωση ισοψηφίας, υπερισχύει η ψήφος του
Προέδρου. Στις περιπτώσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 6,
και στο άρθρο 12, παράγραφος 1, οι αποφάσεις λαµβάνονται µε
πλειοψηφία δύο τρίτων των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου.

9. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο εγκρίνει τον εσωτερικό κανονισµό
του βάσει πρότασης που καταρτίζεται από τον ∆ιευθυντή κατόπιν
διαβούλευσης µε την Επιτροπή.

10. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο συγκροτεί εξαµελές Προεδρείο,
όπως προβλέπεται από το άρθρο 11.

11. Ο Πρόεδρος συγκαλεί το ∆ιοικητικό Συµβούλιο τουλάχιστον άπαξ ετησίως. Ο Πρόεδρος συγκαλεί επιπλέον συνεδριάσεις
ιδία πρωτοβουλία ή κατόπιν αιτήµατος του ενός τρίτου των µελών
του ∆ιοικητικού Συµβουλίου.

4.
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο εκλέγει τον Πρόεδρο και τον αντιπρόεδρό του για θητεία δυόµισι ετών, η οποία µπορεί να ανανεωθεί.
5.
Κάθε µέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου που αναφέρεται
στην παράγραφο 1, στοιχεία (α) ή (β) ή, σε περίπτωση απουσίας
του, ο αναπληρωτής του, διαθέτει µία ψήφο.

12. Το Ινστιτούτο διαβιβάζει ετησίως στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συµβούλιο («αρµόδια για τον προϋπολογισµό
αρχή»), κάθε πληροφορία σχετικά µε την έκβαση των διαδικασιών
αξιολόγησης.

C 295E/62

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

EL

13. Οι ∆ιευθυντές του Ευρωπαϊκού Ιδρύµατος για τη Βελτίωση
των Συνθηκών ∆ιαβίωσης και Εργασίας, του Ευρωπαϊκού Οργανισµού για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία, του Ευρωπαϊκού Κέντρου για την Ανάπτυξη της Επαγγελµατικής Κατάρτισης
και του Οργανισµού Θεµελιωδών ∆ικαιωµάτων της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, µπορούν, κατά περίπτωση, να καλούνται να παρίστανται
στις συνεδριάσεις του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ως παρατηρητές,
προκειµένου να συντονίζουν τα αντίστοιχα προγράµµατα εργασιών
όσον αφορά την ενσωµάτωση της διάστασης της ισότητας των
φύλων.
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2. Η θητεία του ∆ιευθυντή είναι πενταετής. Προτάσει της Επιτροπής και ύστερα από αξιολόγηση, η θητεία αυτή δύναται να
ανανεωθεί µια φορά για µέγιστη περίοδο 5 ετών. Κατά την αξιολόγηση, η Επιτροπή εκτιµά ιδίως τα εξής:
α) τα αποτελέσµατα της πρώτης θητείας και το πώς επετεύχθησαν·
β) τα καθήκοντα και τις απαιτήσεις του Ινστιτούτου κατά τα
προσεχή έτη.
3. Ο ∆ιευθυντής είναι αρµόδιος, υπό την εποπτεία του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, για:

Άρθρο 11

α) την εκτέλεση των καθηκόντων κατ' άρθρο 3·

Προεδρείο

β) την κατάρτιση και την εφαρµογή του ετήσιου και του µεσοπρόθεσµου προγράµµατος δραστηριοτήτων του Ινστιτούτου·
γ) την προετοιµασία των συνεδριάσεων
Συµβουλίου και του Προεδρείου·

του

∆ιοικητικού

1.
Το Προεδρείο απαρτίζεται από τον Πρόεδρο και τον αντιπρόεδρο του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, τρία µέλη του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου που εκπροσωπούν τα κράτη µέλη και έναν αντιπρόσωπο της Επιτροπής.

δ) τη σύνταξη και τη δηµοσίευση της ετήσιας έκθεσης κατ' άρθρο
3, παράγραφος 2·

Η θητεία διαρκεί δυόµιση έτη και µπορεί να ανανεωθεί.

ε) όλα τα συναφή µε το προσωπικό ζητήµατα και, ιδίως, την
άσκηση των εξουσιών κατ' άρθρο 13, παράγραφος 3·

Τα µέλη του Προεδρείου διορίζονται από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο
κατά τρόπο που να διασφαλίζει το απαραίτητο για τη λειτουργία
του Προεδρείου φάσµα εµπειρογνωµοσύνης.
2.
Με την επιφύλαξη των αρµοδιοτήτων του ∆ιευθυντή, κατ'
άρθρο 12, το Προεδρείο παρακολουθεί την εφαρµογή των αποφάσεων του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και λαµβάνει όλα τα απαιτούµενα διοικητικά µέτρα για την απρόσκοπτη διοίκηση του Ινστιτούτου στο διάστηµα µεταξύ των συνεδριάσεων του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου.
3.
Οι αποφάσεις του Προεδρείου λαµβάνονται συναινετικά. Αν
δεν µπορεί να επιτευχθεί συναίνεση, το Προεδρείο παραπέµπει το
θέµα στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο προς λήψη απόφασης.

στ) καθηµερινά διοικητικά ζητήµατα, και
ζ) την εφαρµογή αποτελεσµατικών διαδικασιών παρακολούθησης
και αξιολόγησης όσον αφορά την επίδοση του Ινστιτούτου ως
προς τους στόχους του, σύµφωνα µε επαγγελµατικώς εγκεκριµένα πρότυπα. Ο ∆ιευθυντής υποβάλλει ετησίως εκθέσεις στο
∆ιοικητικό Συµβούλιο σχετικά µε τα αποτελέσµατα του
συστήµατος παρακολούθησης.
4. Ο ∆ιευθυντής είναι υπόλογος έναντι του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου για τη διαχείριση των δραστηριοτήτων του/της και
συµµετέχει στις συνεδριάσεις του χωρίς δικαίωµα ψήφου. Μπορεί
επίσης να κληθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για ακρόαση
προκειµένου να αναφέρει για κάθε σηµαντικό ζήτηµα σε σχέση µε
τις δραστηριότητες του Ινστιτούτου.
5.

4.
Το Προεδρείο προβαίνει σε πλήρη και τακτική ενηµέρωση
του ∆ιοικητικού Συµβουλίου σχετικά µε τις δραστηριότητές του
και τις αποφάσεις που λαµβάνει.

Ο ∆ιευθυντής είναι ο νόµιµος εκπρόσωπος του Ινστιτούτου.

Άρθρο 13
Προσωπικό

Άρθρο 12
∆ιευθυντής
1.
Το Ινστιτούτο διοικείται από ∆ιευθυντή διοριζόµενο από το
∆ιοικητικό Συµβούλιο προτάσει της Επιτροπής. Πριν διορισθεί, ο
επιλεγµένος από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο υποψήφιος ενδέχεται να
κληθεί να προβεί σε δήλωση ενώπιον της/των αρµόδιας(-ων) επιτροπής(-ών) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και να απαντήσει σε
ερωτήσεις των µελών της/τους.

1. Ο κανονισµός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και το καθεστώς που εφαρµόζεται επί του
λοιπού προσωπικού των Κοινοτήτων αυτών, που θεσπίσθηκε µε τον
κανονισµό (ΕΟΚ, Ευρατόµ, ΕΚΑΧ) αριθ. 259/68 του
Συµβουλίου (1) και οι κανόνες που θεσπίσθηκαν µε κοινή συµφωνία
των οργάνων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας για την εφαρµογή τους
εφαρµόζονται έναντι του προσωπικού του Ινστιτούτου.
(1) ΕΕ L 56, 4.3.1968, σ. 1. Κανονισµός όπως τροποποιήθηκε τελευταία µε
τον κανονισµό (ΕΚ, Ευρατόµ) αριθ. 2104/2005 (ΕΕ L 337,
22.11.2005, σ. 7).
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2.
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο, σε συµφωνία µε την Επιτροπή,
θεσπίζει τα απαραίτητα µέτρα εφαρµογής, σύµφωνα µε τις ρυθµίσεις που προβλέπονται από το άρθρο 110 του κανονισµού υπηρεσιακής κατάστασης. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο δύναται να θεσπίζει
διατάξεις οι οποίες θα επιτρέπουν σε εθνικούς εµπειρογνώµονες
από τα κράτη µέλη να απασχολούνται µε απόσπαση στο Ινστιτούτο.
3.
Το Ινστιτούτο ασκεί επί του προσωπικού του τις εξουσίες
που ανατίθενται στην αρµόδια για τους διορισµούς αρχή.

Άρθρο 14
Κατάρτιση του προϋπολογισµού
1.
Καταρτίζονται προβλέψεις για όλα τα έσοδα και τις δαπάνες
του Ινστιτούτου και για κάθε οικονοµικό έτος, που αντιστοιχεί µε
το ηµερολογιακό έτος, και εγγράφονται στον προϋπολογισµό του
Ινστιτούτου.
2.
Ο προϋπολογισµός του Ινστιτούτου είναι ισοσκελισµένος ως
προς τα έσοδα και τις δαπάνες.
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γισµό, και το καταθέτει στην αρµόδια για τον προϋπολογισµό αρχή
σύµφωνα µε το άρθρο 272 της Συνθήκης.
8. Η αρµόδια για τον προϋπολογισµό αρχή εγκρίνει τις
πιστώσεις για την επιδότηση του Ινστιτούτου και θεσπίζει τον
πίνακα προσωπικού του Ινστιτούτου.
9. Ο προϋπολογισµός του Ινστιτούτου εγκρίνεται από το
∆ιοικητικό Συµβούλιο. Καθίσταται οριστικός µετά την οριστική
έγκριση του γενικού προϋπολογισµού της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αν
χρειασθεί, προσαρµόζεται αναλόγως.
10. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο κοινοποιεί, το συντοµότερο
δυνατόν, στην αρµόδια για τον προϋπολογισµό αρχή, την πρόθεσή
του να υλοποιήσει κάθε σχέδιο που µπορεί να έχει σηµαντικές
δηµοσιονοµικές επιπτώσεις στη χρηµατοδότηση του προϋπολογισµού του, ιδίως σχέδια περί ακινήτων, όπως η µίσθωση ή η αγορά
κτιρίων. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο ενηµερώνει σχετικά την
Επιτροπή.
Αν ένα σκέλος της αρµόδιας για τον προϋπολογισµό αρχής κοινοποιήσει ότι προτίθεται να διατυπώσει γνώµη, διαβιβάζει τη γνώµη
αυτή στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο εντός έξη εβδοµάδων από την
ηµεροµηνία κοινοποίησης του σχεδίου.

3.
Τα έσοδα του Ινστιτούτου περιλαµβάνουν, υπό την επιφύλαξη
άλλων πόρων, τα εξής:

Άρθρο 15

α) επιχορήγηση από την Κοινότητα, που εγγράφεται στον γενικό
προϋπολογισµό της Ευρωπαϊκής Ένωσης (τµήµα Επιτροπής)·

Εκτέλεση του προϋπολογισµού

β) τις εισπράξεις του έναντι παρεχόµενων υπηρεσιών·
γ) τις τυχόν οικονοµικές συνεισφορές των οργανισµών ή των
τρίτων χωρών που αναφέρονται στο άρθρο 8·
δ) τυχόν εθελοντικές εισφορές από τα κράτη µέλη.
4.
Οι δαπάνες του Ινστιτούτου περιλαµβάνουν τις αποδοχές του
προσωπικού, τις διοικητικές δαπάνες και τις δαπάνες υποδοµής,
καθώς και τα έξοδα λειτουργίας.

1.

Ο ∆ιευθυντής εκτελεί τον προϋπολογισµό του Ινστιτούτου.

2. Ο υπόλογος του Ινστιτούτου γνωστοποιεί στον υπόλογο της
Επιτροπής, το αργότερο την 1η Μαρτίου µετά από κάθε οικονοµικό
έτος, τους προσωρινούς λογαριασµούς, συνοδευόµενους από την
έκθεση για τη δηµοσιονοµική και την οικονοµική διαχείριση του εν
λόγω οικονοµικού έτους. Ο υπόλογος της Επιτροπής ενοποιεί τους
προσωρινούς λογαριασµούς των οργάνων και των αποκεντρωµένων
οργανισµών, σύµφωνα µε το άρθρο 128 του κανονισµού (ΕΚ,
Ευρατόµ) αριθ. 1605/2002 του Συµβουλίου (1) (εφεξής «δηµοσιονοµικός κανονισµός»).

5.
Κάθε έτος, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο, βάσει σχεδίου που
καταρτίζεται από τον ∆ιευθυντή, συντάσσει κατάσταση των προβλεπόµενων εσόδων και δαπανών του Ινστιτούτου για το επόµενο οικονοµικό έτος. Η εν λόγω κατάσταση προβλέψεων, που συµπεριλαµβάνει σχέδιο του πίνακα προσωπικού, διαβιβάζεται από το
∆ιοικητικό Συµβούλιο στην Επιτροπή έως τις 31 Μαρτίου το αργότερο.

3. Το αργότερο έως τις 31 Μαρτίου µετά από κάθε οικονοµικό
έτος, ο υπόλογος της Επιτροπής διαβιβάζει τους προσωρινούς
λογαριασµούς του Ινστιτούτου στο Ελεγκτικό Συνέδριο, συνοδευόµενους από την έκθεση της παραγράφου 2. Η έκθεση διαβιβάζεται
επίσης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συµβούλιο.

6.
Η κατάσταση προβλέψεων διαβιβάζεται από την Επιτροπή
στην αρµόδια για τον προϋπολογισµό αρχή µαζί µε το προσχέδιο
του γενικού προϋπολογισµού της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

4. Μετά την παραλαβή των παρατηρήσεων του Ελεγκτικού
Συνεδρίου σχετικά µε τους προσωρινούς λογαριασµούς του Ινστιτούτου, βάσει του άρθρου 129 του δηµοσιονοµικού κανονισµού, ο
∆ιευθυντής καταρτίζει τους οριστικούς λογαριασµούς του Ινστιτούτου ιδία ευθύνη και τους διαβιβάζει προς γνωµοδότηση στο
∆ιοικητικό Συµβούλιο.

7.
Βάσει της κατάστασης προβλέψεων, η Επιτροπή εγγράφει στο
προσχέδιο του γενικού προϋπολογισµού της Ευρωπαϊκής Ένωσης
τις προβλέψεις που κρίνει αναγκαίες όσον αφορά τον πίνακα
προσωπικού και το ύψος της επιδότησης από τον γενικό προϋπολο-

(1) Κανονισµός (ΕΚ, Ευρατόµ) αριθ. 1605/2002 του Συµβουλίου, της
25ης Ιουνίου 2002, για τον δηµοσιονοµικό κανονισµό που εφαρµόζεται
στον γενικό προϋπολογισµό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ L 248,
16.9.2002, σ. 1).
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5.
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο διατυπώνει γνώµη για τους
οριστικούς λογαριασµούς του Ινστιτούτου.
6.
Ο ∆ιευθυντής διαβιβάζει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το
Συµβούλιο, την Επιτροπή και το Ελεγκτικό Συνέδριο τους
οριστικούς λογαριασµούς, συνοδευόµενους από τη γνώµη του
∆ιοικητικού Συµβουλίου, το αργότερο την 1η Ιουλίου µετά από
κάθε οικονοµικό έτος.
7.

Οι οριστικοί λογαριασµοί δηµοσιεύονται.

8.
Ο ∆ιευθυντής αποστέλλει στο Ελεγκτικό Συνέδριο απάντηση
στις παρατηρήσεις του το αργότερο έως τις 30 Σεπτεµβρίου.
Αποστέλλει επίσης την απάντηση αυτή στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο.
9.
Ο ∆ιευθυντής υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, κατ'
αίτησή του, κάθε πληροφορία που απαιτείται για την οµαλή
διεξαγωγή της διαδικασίας απαλλαγής για το συγκεκριµένο οικονοµικό έτος, όπως προβλέπεται από το άρθρο 146, παράγραφος 3,
του δηµοσιονοµικού κανονισµού.
10. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, έπειτα από σύσταση του
Συµβουλίου που ενεργεί µε ειδική πλειοψηφία, προβαίνει, έως τις
30 Απριλίου του έτους Ν + 2, στην απαλλαγή του ∆ιευθυντή για
την εκτέλεση του προϋπολογισµού του οικονοµικού έτους N.
11. Οι δηµοσιονοµικές διατάξεις που εφαρµόζονται στο Ινστιτούτο θεσπίζονται από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο έπειτα από
διαβούλευση µε την Επιτροπή. Οι διατάξεις αυτές δεν δύνανται να
αποκλίνουν από τον κανονισµό (ΕΚ, Ευρατόµ) αριθ. 2343/2002,
εκτός εάν τούτο απαιτείται ρητά για τη λειτουργία του Ινστιτούτου
και µε την προηγούµενη συναίνεση της Επιτροπής.

Άρθρο 16
Γλώσσες
1.
Οι διατάξεις του κανονισµού αριθ. 1 της 15ης Απριλίου
1958 περί του γλωσσικού καθεστώτος της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής Κοινότητας (1), εφαρµόζονται στο Ινστιτούτο.
2.
Οι µεταφραστικές υπηρεσίες που απαιτούνται για τη
λειτουργία του Ινστιτούτου εξασφαλίζονται, κατ' αρχήν, από το
Μεταφραστικό Κέντρο των Οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης που
ιδρύθηκε µε τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2965/94 (2).
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Άρθρο 18
Ευθύνη

1. Η συµβατική ευθύνη του Ινστιτούτου διέπεται από το δίκαιο
που εφαρµόζεται στη σχετική σύµβαση.
Το ∆ικαστήριο είναι αρµόδιο να αποφασίζει δυνάµει ρήτρας
διαιτησίας που περιέχεται σε κάθε σύµβαση που συνάπτει το Ινστιτούτο.
2. Σε περίπτωση εξωσυµβατικής ευθύνης, το Ινστιτούτο αποκαθιστά, σύµφωνα µε τις κοινές γενικές αρχές των δικαίων των κρατών
µελών, τη ζηµία που προκαλεί το ίδιο ή οι υπάλληλοί του κατά την
εκτέλεση των καθηκόντων τους.
Το ∆ικαστήριο είναι αρµόδιο για διαφορές για την αποκατάσταση
τυχόν ζηµιών.

Άρθρο 19
Συµµετοχή τρίτων χωρών
1. Το Ινστιτούτο είναι ανοικτό στη συµµετοχή χωρών που έχουν
συνάψει συµφωνίες µε την Ευρωπαϊκή Κοινότητα, δυνάµει των
οποίων έχουν υιοθετήσει και εφαρµόζουν κοινοτική νοµοθεσία στον
τοµέα που καλύπτει ο παρών κανονισµός.
2. Στο πλαίσιο των συναφών διατάξεων των εν λόγω συµφωνιών
προβλέπονται ρυθµίσεις, οι οποίες καθορίζουν ιδίως τη φύση, την
έκταση και τον τρόπο µε τον οποίο οι χώρες αυτές συµµετέχουν
στο έργο του Ινστιτούτου, συµπεριλαµβανοµένων διατάξεων σχετικά
µε τη συµµετοχή στις πρωτοβουλίες που αναλαµβάνει το Ινστιτούτο, τις χρηµατοδοτικές συνεισφορές και το προσωπικό. Στα
ζητήµατα προσωπικού, οι εν λόγω συµφωνίες τηρούν πάντοτε τον
κανονισµό υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και το καθεστώς που εφαρµόζεται επί του
λοιπού προσωπικού των Κοινοτήτων αυτών.

Άρθρο 20
Αξιολόγηση

Άρθρο 17
Προνόµια και ασυλίες
Το Πρωτόκολλο περί προνοµίων και ασυλιών των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων εφαρµόζεται στο Ινστιτούτο.
(1) ΕΕ L 17, 6.10.1958, σ. 385. Κανονισµός όπως τροποποιήθηκε
τελευταία µε Κανονισµός αριθ. 920/2005 του Συµβουλίου (ΕΕ L 156,
18.6.2005, σ. 3).
(2) Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 2965/94 του Συµβουλίου, της 28ης Νοεµβρίου
1994, για τη δηµιουργία Μεταφραστικού Κέντρου των Οργάνων της
Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ L 314, 7.12.1994, σ. 1). Κανονισµός όπως
τροποποιήθηκε τελευταία µε τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1645/2003 (ΕΕ L
245, 29.9.2003, σ. 13).

1. Έως την… (*), το Ινστιτούτο ζητεί τη διενέργεια ανεξάρτητης
εξωτερικής αξιολόγησης των επιτευγµάτων του βάσει συγγραφής
υποχρεώσεων που εκδίδεται από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο σε
συµφωνία µε την Επιτροπή. Η αξιολόγηση αφορά τον αντίκτυπο
του Ινστιτούτου στην προώθηση της ισότητας των φύλων και περιλαµβάνει ανάλυση των αποτελεσµάτων των συνεργιών. Ειδικότερα,
εξετάζει τη σκοπιµότητα τροποποίησης ή διεύρυνσης των καθηκόντων του Ινστιτούτου, συµπεριλαµβανοµένων των δηµοσιονοµικών επιπτώσεων οιασδήποτε τέτοιας τροποποίησης ή διεύρυνσης.
Η αξιολόγηση συνυπολογίζει τις απόψεις των ενδιαφεροµένων
παραγόντων, τόσο σε κοινοτικό όσο και εθνικό επίπεδο.
(*) Το τέλος του τρίτου έτους µετά την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισµού.
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2.
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο, µε τη συµφωνία της Επιτροπής,
αποφασίζει τον χρόνο διενεργείας των µελλοντικών αξιολογήσεων,
λαµβάνοντας υπόψη τα αποτελέσµατα της έκθεσης αξιολόγησης
που αναφέρεται στην παράγραφο 1.
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Άρθρο 22
∆ιοικητικός έλεγχος

Άρθρο 21

Οι δραστηριότητες του Ινστιτούτου τελούν υπό την εποπτεία του
∆ιαµεσολαβητή, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 195 της
Συνθήκης.

Ρήτρα επανεξέτασης

Άρθρο 23

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο εξετάζει τα συµπεράσµατα της αξιολόγησης που αναφέρεται στο άρθρο 20 και υποβάλλει στην
Επιτροπή τις συστάσεις που κρίνει απαραίτητες για τις µεταβολές
στο Ινστιτούτο, στις εργασιακές πρακτικές του και στο πεδίο της
αποστολής του. Η Επιτροπή διαβιβάζει την έκθεση αξιολόγησης και
τις συστάσεις στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συµβούλιο, την
Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή
των Περιφερειών και τις δηµοσιεύει. Μετά την εξέταση της έκθεσης
αξιολόγησης και των συστάσεων, η Επιτροπή υποβάλει τις
προτάσεις που κρίνει ενδεδειγµένες για την τροποποίηση του
παρόντος κανονισµού.

Έναρξη των εργασιών του Ινστιτούτου
Το Ινστιτούτο αρχίζει να λειτουργεί το συντοµότερο δυνατόν και
σε κάθε περίπτωση όχι αργότερα από τις …. (*).
Άρθρο 24
Έναρξη ισχύος
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ηµέρα από τη
δηµοσίευσή του στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής
Ένωσης.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Έγινε στ…, στις …

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Για το Συµβούλιο

Ο Πρόεδρος

Ο Πρόεδρος

…

…

(*) ∆ώδεκα µήνες από την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισµού.
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ΣΚΕΠΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Στις 8 Μαρτίου 2005, η Επιτροπή υπέβαλε στο Συµβούλιο, βάσει των άρθρων 13 παράγραφος 2 και 141
παράγραφος 3 της Συνθήκης, πρόταση κανονισµού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για
την ίδρυση Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για την Ισότητα των Φύλων.
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έδωσε τη γνώµη του σε πρώτη ανάγνωση στις 14 Μαρτίου 2006.
Η Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή έδωσε τη γνώµη της στις 27 Σεπτεµβρίου 2005.
Η Επιτροπή υπέβαλε τροποποιηµένη πρόταση στις 8 Μαΐου 2006.
Το Συµβούλιο υιοθέτησε κοινή θέση στις 18 Σεπτεµβρίου 2006 σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 251
της Συνθήκης.
II. ΣΚΟΠΟΣ

Με τον κανονισµό ιδρύεται το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα των Φύλων, το οποίο θα χρησιµεύσει σε
κοινοτικό επίπεδο ως κέντρο αριστείας µέσω της παροχής τεχνικής στήριξης στα κοινοτικά όργανα και στα
κράτη µέλη για τη συλλογή και την ανάλυση συγκρίσιµων δεδοµένων και στατιστικών στοιχείων και για την
ανάπτυξη µεθοδολογικών µέσων που θα συµβάλουν στη διαδικασία ενσωµάτωσης της διάστασης της ισότητας
των φύλων στις πολιτικές. Γενικοί στόχοι του Ινστιτούτου είναι να προάγει και να ενισχύσει την ισότητα των
φύλων, να συνδράµει τα κοινοτικά όργανα στην καταπολέµηση των διακρίσεων λόγω φύλου και να αυξήσει
την ευαισθησία των πολιτών της ΕΕ στα ζητήµατα της ισότητας των φύλων.
III. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΘΕΣΗΣ

1.

Γενικές παρατηρήσεις
Η κοινή θέση του Συµβουλίου καταρτίστηκε σύµφωνα µε τους στόχους των άρθρων 13 παράγραφος 2
και 141 παράγραφος 3 της Συνθήκης που αφορούν, αντίστοιχα, την καταπολέµηση των διακρίσεων και
την εφαρµογή της αρχής των ίσων ευκαιριών και της ίσης µεταχείρισης ανδρών και γυναικών σε θέµατα
εργασίας και απασχόλησης, συµπεριλαµβανοµένης της αρχής της ισότητας αµοιβής για όµοια εργασία ή
για εργασία της αυτής αξίας.
Κατά την υιοθέτηση της κοινής θέσης του, το Συµβούλιο ακολούθησε ως επί το πλείστον τις κατευθυντήριες γραµµές της Επιτροπής ως έχουν στην τροποποιηµένη πρότασή της, µε εξαίρεση τη σύνθεση
του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και του Συµβουλευτικού Σώµατος.

2.

Οι τροπολογίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε 52 τροπολογίες στις 14 Μαρτίου 2006 σε πρώτη ανάγνωση.

2.1. Τροπολογίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που αποδέχτηκε το Συµβούλιο
Στην κοινή θέση του, το Συµβούλιο έλαβε υπόψη 35 τροπολογίες. Μεταξύ αυτών, το Συµβούλιο:
— αποδέχτηκε πλήρως 17 τροπολογίες (αριθ. 2, 6, 9, 59 & 74, 13, 18, 64 & 80, 65 & 81, 29, 35,
36, 38, 41, 42, 45, 53 και 55).
— αποδέχτηκε 4 τροπολογίες όπως αναδιατυπώθηκαν από την Επιτροπή (αριθ. 7, 8, 10 και 40).
— αποδέχτηκε ως προς το πνεύµα 14 ακόµη τροπολογίες (αριθ. 3, 4, 5, 17, 60 & 76, 61 rev. & 77,
62 & 78, 20, 25, 63 & 79, 24, 28 και 48).
2.2. Τροπολογίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που δεν αποδέχτηκε το Συµβούλιο
Το Συµβούλιο δεν αποδέχτηκε 11 τροπολογίες για τους λόγους που εκθέτει η Επιτροπή στην τροποποιηµένη πρότασή της (αριθ. 1, 23, 30, 31, 32, 33, 34, 46, 47, 52 και 54).
Το Συµβούλιο δεν αποδέχτηκε 6 ακόµη τροπολογίες, κυρίως λόγω του ζητήµατος της σύνθεσης του
∆ιοικητικού Συµβουλίου, η οποία αποτέλεσε το σηµαντικότερο ζήτηµα διαφωνίας µεταξύ των θεσµικών
οργάνων.
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— ∆ιάλογος σε διεθνή κλίµακα (τροπολογία 26, άρθρο 3 παράγραφος 1)
Το Συµβούλιο δεν θεωρεί σκόπιµη την τροπολογία αυτή, αφού στο άρθρο 8 αναφέρεται ρητά ότι το
Ινστιτούτο συνεργάζεται «µε εθνικούς και ευρωπαϊκούς φορείς και µε διεθνείς οργανισµούς και µε
τρίτες χώρες», ορίζεται µάλιστα διαδικασία για τη συνεργασία αυτή. Εξάλλου, όπως αναφέρεται στο
άρθρο 4, το οποίο καθορίζει τους τοµείς δραστηριότητας και τις µεθόδους εργασίας του Ινστιτούτου, θεωρείται αναγκαίο να λαµβάνονται υπόψη «οι υπάρχουσες πληροφορίες, ανεξαρτήτως
πηγής, και ιδίως [οι] δραστηριότητες που έχουν ήδη διεξαχθεί από τα κοινοτικά όργανα και από
άλλους οργανισµούς, φορείς και αρµόδιες εθνικές και διεθνείς οργανώσεις…». Επιπλέον, κατά την
άποψη του Συµβουλίου, η προσθήκη της πτυχής αυτής στον ήδη µακροσκελή κατάλογο του
άρθρου 3 θα έβλαπτε τη νοµική σαφήνεια.
— Σύνθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου (τροπολογίες 66 & 82, άρθρο 10 παράγραφος 1)
Στα πλαίσια της γενικής προσέγγισης που συµφωνήθηκε τον Ιούνιο 2005, το Συµβούλιο δεν
αποδέχτηκε την αρχική πρόταση της Επιτροπής για περιορισµένη σύνθεση του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου και προτίµησε ένα πλήρως αντιπροσωπευτικό ∆ιοικητικό Συµβούλιο µε 25 µέλη και
Προεδρείο απαρτιζόµενο από έξι µόνο µέλη (άρθρο 11). Βάσει του σεναρίου αυτού, η Επιτροπή
διαθέτει 3 αντιπροσώπους στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο, το οποίο περιλαµβάνει επίσης 3 µέλη χωρίς
δικαίωµα ψήφου ως αντιπροσώπους ενδιαφεροµένων µη κυβερνητικών οργανώσεων κοινοτικού
επιπέδου, καθώς και των κοινωνικών εταίρων.
Αφού έλαβε τη γνώµη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου το Μάρτιο 2006, το Συµβούλιο εξέτασε τη
σκοπιµότητα των τροπολογιών 66 και 82, οι οποίες πρότειναν τη σύσταση ολιγοµελούς διοικητικού
Συµβουλίου (9 µέλη) τα οποία θα διορίζονταν από το Συµβούλιο, ενώ θα υπήρχε και αντιπρόσωπος
της Επιτροπής. Μολονότι θεωρήθηκε ως βελτίωση της αρχικής πρότασης της Επιτροπής, η διάταξη
αυτή είναι απαράδεκτη για το Συµβούλιο για τους εξής λόγους:
— Λόγω της φύσεως του ζητήµατος, το Συµβούλιο θεωρεί σηµαντικό ζήτηµα να αντιπροσωπεύεται
κάθε κράτος µέλος στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο. Με τον τρόπο αυτό θα διευκολυνθεί η συγκέντρωση της πραγµατογνωµοσύνης και της εµπειρίας που έχει αποκτηθεί σε εθνικό επίπεδο στον
τοµέα της ισότητας των φύλων, πράγµα ιδιαίτερα σηµαντικό αν ληφθεί υπόψη η συνεχιζόµενη
διεύρυνση της Ένωσης.
— Κρίθηκε εξάλλου σηµαντικό ζήτηµα η αποδοτική λειτουργία του Ινστιτούτου, η οποία επιβάλλει
να προτιµηθεί µια απλή διαδικασία για το διορισµό των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου.
Ένα ολιγοµελές Προεδρείο κρίθηκε ικανότερο να εξασφαλίσει µε πιο αποτελεσµατικό τρόπο την
απρόσκοπτη λειτουργία του ∆ιοικητικού Συµβουλίου.
— Επειδή η ισότητα των φύλων διαπερνά ευρύ φάσµα τοµέων, το Συµβούλιο υιοθέτησε την άποψη
ότι η Επιτροπή πρέπει να διαθέτει δύο τουλάχιστον αντιπροσώπους στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο
για να µπορεί να συµβάλλει ουσιαστικά στη λειτουργία του Ινστιτούτου. Κατά την άποψη του
Συµβουλίου, πρέπει να συµµετέχει στο Προεδρείο και ένας αντιπρόσωπος της Επιτροπής.
— Το Συµβούλιο συµφωνεί µε την Επιτροπή ότι θα πρέπει να περιλαµβάνονται στο ∆ιοικητικό
Συµβούλιο 3 µέλη χωρίς δικαίωµα ψήφου τα οποία θα εκπροσωπούν τους κοινωνικούς εταίρους
και ενδιαφερόµενες µη κυβερνητικές οργανώσεις κοινοτικού επιπέδου.
Πρέπει να σηµειωθεί εξάλλου ότι η θέση του Συµβουλίου για τη σύνθεση του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου συνάδει µε τη συνολική οριζόντια θέση που ελήφθη κατά το παρελθόν για άλλους
κοινοτικούς οργανισµούς ή όργανα. Ενώ αρκετές αντιπροσωπείες συµφώνησαν να επανεξετάσουν τη
θέση τους στην περίπτωση του Ινστιτούτου λόγω του σχετικά µικρού µεγέθους του και του περιορισµένου προϋπολογισµού του, αναγνωρίστηκε ότι ήταν αδύνατο να εκτιµηθεί από τώρα αν ένα
ολιγοµελές ∆ιοικητικό Συµβούλιο και ένα ευρύ συµβουλευτικό σώµα είναι πιο αποδοτικά από ένα
αντιπροσωπευτικό ∆ιοικητικό Συµβούλιο επικουρούµενο από ολιγοµελές Προεδρείο. Εξάλλου, η
σύσταση ενός ολιγοµελούς Προεδρείου, το οποίο θα µπορούσε να συγκαλείται συχνότερα από το
∆ιοικητικό Συµβούλιο, θα συνέβαλλε σηµαντικά στην οικονοµική αποδοτικότητα του Ινστιτούτου.
— Ισόρροπη εκπροσώπηση µεταξύ ανδρών και γυναικών: ποσοστό 40 % (τροπολογία 39, άρθρο 10
παράγραφος 2)
Όπως προκύπτει από την κοινή θέση, το Συµβούλιο υποστηρίζει την αρχή µιας εξισορροπηµένης
αντιπροσώπευσης ανδρών και γυναικών στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο σύµφωνα µε την κοινή θέση.
Ωστόσο, δεν επιθυµεί να παρεµποδίζεται άσκοπα η λειτουργία του Ινστιτούτου µε τη θέσπιση υποχρεωτικού ποσοστού, η υλοποίηση του οποίου ενδέχεται να αποδειχτεί δυσχερής αν ληφθεί υπόψη
ότι, γενικά, στην πολιτική της ισότητας των φύλων συµµετέχουν προς στιγµήν περισσότερες γυναίκες
παρά άνδρες. Ενώ είναι σηµαντικό ζήτηµα να επιτευχθεί ισορροπία µεταξύ των φύλων και παρατηρείται µια τάση για συµµετοχή περισσότερων ανδρών στον τοµέα αυτό, το Συµβούλιο εκτιµά ότι η
εµπειρία και οι ικανότητες των µελών του Συµβουλίου στον τοµέα της ισότητας των φύλων είναι
σηµαντικά θέµατα και πρέπει να ληφθούν υπόψη.
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— Συµβουλευτικό Σώµα (τροπολογίες 67 & 83, 68 & 84 και 51, άρθρο 12 της αρχικής πρότασης
της Επιτροπής).
Στο σενάριο που προτιµά το Συµβούλιο, όπου προβλέπεται πολυµελές ∆ιοικητικό Συµβούλιο
επικουρούµενο από ένα ολιγοµελές Προεδρείο, θεωρήθηκε ότι το συµβουλευτικό σώµα που προτείνεται από την Επιτροπή και το Κοινοβούλιο δεν είναι πλέον απαραίτητο. Εξάλλου, για να εξασφαλιστεί ότι το Ινστιτούτο θα επωφεληθεί από την πολύτιµη εµπειρογνωµοσύνη που είναι διαθέσιµη σε
εθνικό επίπεδο, το άρθρο 3 της κοινής θέσης προβλέπει τη σύσταση ενός Ευρωπαϊκού δικτύου
ισότητας των φύλων, σύµφωνα µε το σχετικό αίτηµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ενώ προβλέπει
επίσης µια «ετήσια συνεδρίαση εµπειρογνωµόνων από αρµόδιους φορείς που ειδικεύονται σε
ζητήµατα ισότητας των φύλων στα κράτη µέλη».
3.

Άλλες αλλαγές που επέφερε το Συµβούλιο
Στα πλαίσια της διαδικασίας της εξέτασης από την οµάδα Γλωσσοµαθών Νοµικών συµφωνήθηκαν
εξάλλου ορισµένες µικρές τεχνικές αλλαγές νοµικού ή φραστικού περιεχοµένου µεταξύ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου.

IV. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

Το Συµβούλιο εκτιµά ότι, παρά τις αποκλίνουσες απόψεις ως προς τη σύνθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου,
η κοινή θέση συνάδει µε τους θεµελιώδεις στόχους της τροποποιηµένης πρότασης της Επιτροπής.
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ΚΟΙΝΗ ΘΕΣΗ (ΕΚ) αριθ. 26/2006
που καθορίστηκε από το Συµβούλιο στις 25 Σεπτεµβρίου 2006
για την έκδοση της απόφασης αριθ. …/2006/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου,
της …, για τη θέσπιση του προγράµµατος «Ευρώπη για τους Πολίτες» για την περίοδο 2007-2013 µε
σκοπό την προώθηση της ενεργού συµµετοχής του ευρωπαίου πολίτη στα κοινά
(2006/C 295 E/04)
της πολιτιστικής πολυµορφίας, της ανεκτικότητας και της
αλληλεγγύης, σύµφωνα µε τον Χάρτη Θεµελιωδών
∆ικαιωµάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (4) που θεσπίσθηκε
στις 7 ∆εκεµβρίου 2000.

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ
ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:
τη Συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως
τα άρθρα 151 και 308,

(5)

Η ενθάρρυνση της ενεργού συµµετοχής του πολίτη στα
κοινά αποτελεί σηµαντικό παράγοντα όχι µόνο για την
ενίσχυση του αγώνα για την καταπολέµηση του ρατσισµού,
της ξενοφοβίας και της µισαλλοδοξίας, αλλά και για την
ενίσχυση της συνοχής και την ανάπτυξη της δηµοκρατίας.

(6)

Στο πλαίσιο της στρατηγικής ενηµέρωσης και επικοινωνίας
της ΕΕ, θα πρέπει να εξασφαλισθεί η ευρεία διάδοση και ο
υψηλός αντίκτυπος των δραστηριοτήτων που υποστηρίζονται µέσω του προγράµµατος.

(7)

Για να προσεγγίσει η Ευρώπη τους πολίτες της και να τους
δοθεί η δυνατότητα να συµµετάσχουν πλήρως στην οικοδόµηση µιας Ευρώπης ακόµη πιο προσιτής, είναι αναγκαίο
να απευθυνθεί σε όλους τους πολίτες και νοµίµως διαµένοντες στις συµµετέχουσες χώρες και να τους ωθήσει να
συµµετάσχουν σε διακρατικές ανταλλαγές και δραστηριότητες συνεργασίας, συµβάλλοντας στην ανάπτυξη του
αισθήµατος ότι ενστερνίζονται κοινά ευρωπαϊκά ιδεώδη.

(8)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, σε ψήφισµα που ενέκρινε το
1988, εκτιµά ότι είναι σκόπιµο να αναληφθεί σηµαντική
προσπάθεια για να ενταθούν οι επαφές µεταξύ των πολιτών
των διαφόρων κρατών µελών και επισηµαίνει ότι η παροχή
ιδιαίτερης υποστήριξης από την Ευρωπαϊκή Ένωση στην
ανάπτυξη των σχεδίων αδελφοποίησης πόλεων στα διάφορα
κράτη µέλη είναι λογική και ευκταία.

(9)

Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο έχει αναγνωρίσει επανειληµµένως
ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα θεσµικά της όργανα πρέπει
να προσεγγίσουν τους πολίτες των κρατών µελών. Έχει
παροτρύνει τα όργανα της Ένωσης να διατηρούν και να
καλλιεργούν τον ανοικτό, διαφανή και τακτικό διάλογο µε
την οργανωµένη κοινωνία των πολιτών, προωθώντας έτσι τη
συµµετοχή των πολιτών στον δηµόσιο βίο και στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων, µε παράλληλη έµφαση στις θεµελιώδεις αξίες που µοιράζονται οι πολίτες της Ευρώπης.

(10)

Με την απόφασή του 2004/100/ΕΚ, της 26ης Ιανουαρίου
2004, για την προώθηση της ενεργού συµµετοχής των
πολιτών στα κοινά (συµµετοχή στα κοινά) (5), το Συµβούλιο
θέσπισε κοινοτικό πρόγραµµα δράσης, µε το οποίο επιβεβαιώνεται η ανάγκη για την προώθηση διαρκούς διαλόγου
µε τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών και τους
δήµους και την υποστήριξη της ενεργού συµµετοχής των
πολιτών.

την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,
τη γνώµη της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής (1),
τη γνώµη της Επιτροπής των Περιφερειών (2),
Αποφασίζοντας σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 251 της
Συνθήκης (3),
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

Η Συνθήκη καθιερώνει την ιθαγένεια της Ένωσης, η οποία
συµπληρώνει την εθνική ιθαγένεια των οικείων κρατών
µελών. Η ιθαγένεια της Ένωσης αποτελεί σηµαντικό στοιχείο
για την ενίσχυση και τη διασφάλιση της διαδικασίας ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης.

(2)

Η Κοινότητα θα πρέπει να εξασφαλίσει ότι οι πολίτες έχουν
πλήρη επίγνωση της ευρωπαϊκής τους ιθαγένειας, των
ωφελειών καθώς και των δικαιωµάτων και υποχρεώσεων που
πηγάζουν απ'αυτήν, τα οποία πρέπει να προαχθούν µε τον
ανάλογο σεβασµό για την επικουρικότητα και προς το
συµφέρον της συνοχής.

(3)

Είναι επιτακτική ανάγκη να αποκτήσουν οι ευρωπαίοι
πολίτες πλήρη συνείδηση της ιθαγένειάς τους της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα πλαίσια του ευρύτερου προβληµατισµού
για το µέλλον της Ευρώπης που είχε ως αφετηρία το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο των Βρυξελλών της 16ης και 17ης
Ιουνίου 2005. Το πρόγραµµα «Ευρώπη για τους Πολίτες»
θα πρέπει συνεπώς να συµπληρώνει, αλλά να µην επικαλύπτει, άλλες πρωτοβουλίες που έχουν ληφθεί στα πλαίσια
αυτά.

(4)

Συνεπώς, για να υποστηρίξουν οι πολίτες πλήρως την
ευρωπαϊκή ολοκλήρωση, θα πρέπει να δοθεί µεγαλύτερη
έµφαση στις κοινές τους αξίες, την ιστορία και τον πολιτισµό τους, ως βασικά στοιχεία της ένταξής τους σε µια
κοινωνία που στηρίζεται στις αρχές της ελευθερίας, της
δηµοκρατίας, του σεβασµού των ανθρωπίνων δικαιωµάτων,

(1) ΕΕ C 28, της 3.2.2006, σ. 29.
(2) ΕΕ C 115, της 16.5.2006. σ. 81.
(3) Γνώµη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 5ης Απριλίου 2006 (δεν έχει
ακόµη δηµοσιευθεί στην Επίσηµη Εφηµερίδα), κοινή θέση του
Συµβουλίου της 25ης Σεπτεµβρίου 2006 και θέση του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου της … (δεν έχει ακόµη δηµοσιευθεί στην Επίσηµη
Εφηµερίδα).

(4) ΕΕ C 364, 18.12.2000, σ. 1.
(5) ΕΕ L 30, 4.2.2004, σ. 6.
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(11)

Τα σχέδια πολιτών µε διακρατική και διατοµεακή διάσταση
αποτελούν σηµαντικά εργαλεία για την προσέγγιση µε τους
πολίτες και την προαγωγή της ευρωπαϊκής ευαισθητοποίησης, της ευρωπαϊκής πολιτικής ολοκλήρωσης, της
κοινωνικής ένταξης και της αµοιβαίας κατανόησης.

(12)

Οι οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών σε ευρωπαϊκό,
εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο είναι σηµαντικοί
παράγοντες για την ενεργό συµµετοχή των πολιτών στην
κοινωνία και συνεισφέρουν στην αναζωογόνηση όλων των
πτυχών του δηµόσιου βίου. Αποτελούν επίσης µεσάζοντες
ανάµεσα στην Ευρώπη και τους πολίτες της. Για τον λόγο
αυτό θα πρέπει να προωθηθεί και να ενθαρρυνθεί η συνεργασία τους σε διακρατικό επίπεδο.

(13)

(14)

(15)

(16)

Οι ερευνητικοί οργανισµοί στον τοµέα των ευρωπαϊκών
δηµόσιων πολιτικών µπορούν να προτείνουν ιδέες και
προβληµατισµό µε τα οποία να τροφοδοτηθεί η δηµόσια
συζήτηση σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Συνιστάται συνεπώς η
υποστήριξη, ως συνδέσµου µεταξύ των ευρωπαϊκών
θεσµικών οργάνων και των πολιτών, όσων δραστηριοτήτων
αντανακλούν τη δέσµευσή τους υπέρ της δηµιουργίας ευρωπαϊκής ταυτότητας και ιθαγένειας, µε τη θέσπιση διαδικασιών µε διαφανή κριτήρια για την προαγωγή δικτύων
πληροφοριών και ανταλλαγής.
Είναι επίσης σκόπιµο να συνεχισθεί η δράση την οποία
δροµολόγησε η Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο της
απόφασης αριθ. 792/2004/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 21ης Απριλίου 2004, για
τη θέσπιση προγράµµατος κοινοτικής δράσης για την
προώθηση των οργανισµών που δραστηριοποιούνται σε
ευρωπαϊκό επίπεδο στον τοµέα του πολιτισµού (1) για τη
διατήρηση και την αναµνηστήρια επισήµανση των βασικών
εγκαταστάσεων και αρχείων που έχουν συνδεθεί µε τις
εκτοπίσεις. Κατ' αυτόν τον τρόπο µπορεί να διατηρηθεί η
συνειδητοποίηση της πλήρους διάστασης και των τραγικών
συνεπειών του δευτέρου παγκοσµίου πολέµου και να
προωθηθεί η οικουµενική µνήµη, ως µέσο υπέρβασης του
παρελθόντος και οικοδόµησης του µέλλοντος.
Στη ∆ήλωση για τον Αθλητισµό που εγκρίθηκε από το
Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της Νίκαιας στις 7-9 ∆εκεµβρίου
2000 επισηµαίνεται ότι «στη δράση της βάσει των διαφόρων
διατάξεων της Συνθήκης, η Κοινότητα πρέπει να λαµβάνει
υπόψη, ακόµα και αν δεν έχει άµεσες αρµοδιότητες στον
τοµέα αυτό, τις κοινωνικές, εκπαιδευτικές και πολιτιστικές
λειτουργίες που είναι εγγενείς στον αθλητισµό.».
Θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην ισορροπηµένη
συµµετοχή των πολιτών και των οργανώσεών τους από όλα
τα κράτη µέλη στα διακρατικά σχέδια και τις δραστηριότητες.

(17)

Οι υποψήφιες χώρες και οι χώρες ΕΖΕΣ που είναι µέρη της
συµφωνίας για τον ΕΟΧ αναγνωρίζονται ως δυνητικοί
συµµετέχοντες στα κοινοτικά προγράµµατα, δυνάµει των
συµφωνιών που έχουν συναφθεί µε τις εν λόγω χώρες.

(18)

Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της Θεσσαλονίκης, της 19ης και
20ής Ιουνίου 2003, ενέκρινε το «Θεµατολόγιο της Θεσσα-

(1) ΕΕ L 138, 30.04.2004, σ. 40.
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λονίκης για τα ∆υτικά Βαλκάνια: πορεία προς την ευρωπαϊκή
ολοκλήρωση», µε το οποίο καλεί τις χώρες των ∆υτικών
Βαλκανίων να συµµετάσχουν στα κοινοτικά προγράµµατα
και τους κοινοτικούς φορείς· συνεπώς, οι χώρες των ∆υτικών
Βαλκανίων θα πρέπει να αναγνωριστούν ως δυνητικοί
συµµετέχοντες στα κοινοτικά προγράµµατα.
(19)

Το πρόγραµµα θα πρέπει να υπόκειται σε τακτική παρακολούθηση και ανεξάρτητη αξιολόγηση, σε συνεργασία µε την
Επιτροπή και τα κράτη µέλη, ώστε να δίδεται η δυνατότητα
για τις αναπροσαρµογές που είναι αναγκαίες για την ορθή
εφαρµογή των µέτρων.

(20)

Οι διαδικασίες για την παρακολούθηση και την αξιολόγηση
του προγράµµατος θα πρέπει να χρησιµοποιούν στόχους και
δείκτες που είναι συγκεκριµένοι, σταθµίσιµοι, εφικτοί,
συναφείς και χρονικά καθορισµένοι.

(21)

Ο κανονισµός (ΕΚ, Ευρατόµ) αριθ. 1605/2002 του
Συµβουλίου, της 25ης Ιουνίου 2002, για τη θέσπιση του
δηµοσιονοµικού κανονισµού που εφαρµόζεται στον γενικό
προϋπολογισµό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (2) (εφεξής:
«δηµοσιονοµικός κανονισµός») και ο κανονισµός (ΕΚ,
Ευρατόµ) αριθ. 2342/2002 της Επιτροπής, της 19ης
Νοεµβρίου 2002, για τη θέσπιση των κανόνων εφαρµογής
του κανονισµού (ΕΚ, Ευρατόµ) αριθ. 1605/2002 του
Συµβουλίου, για τη θέσπιση του ∆ηµοσιονοµικού Κανονισµού που εφαρµόζεται στο γενικό προϋπολογισµό των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (3), οι οποίοι διαφυλάσσουν τα
οικονοµικά συµφέροντα της Κοινότητας, πρέπει να εφαρµόζονται λαµβάνοντας υπόψη τις αρχές της απλότητας και της
συνέπειας κατά την επιλογή των δηµοσιονοµικών µέσων, τον
περιορισµό του αριθµού των περιπτώσεων όπου η Επιτροπή
έχει άµεση ευθύνη για την εφαρµογή και τη διαχείριση,
καθώς και την απαιτούµενη αναλογικότητα µεταξύ του
ύψους των πόρων και του διοικητικού βάρους που
συνδέεται µε τη χρήση τους.

(22)

Θα πρέπει επίσης να ληφθούν τα κατάλληλα µέτρα για να
αποφευχθούν οι παρατυπίες και οι απάτες και για να
ανακτηθούν τα απολεσθέντα, τα αχρεωστήτως καταβληθέντα
ή τα κακώς χρησιµοποιηθέντα κονδύλια.

(23)

Σύµφωνα µε την αρχή της υγιούς οικονοµικής διαχείρισης, η
εφαρµογή του προγράµµατος µπορεί να απλοποιηθεί µε την
προσφυγή σε εφάπαξ χρηµατοδότηση, σε σχέση είτε µε τη
στήριξη που χορηγείται σε συµµετέχοντες στο πρόγραµµα,
είτε µε κοινοτική στήριξη σε δοµές που έχουν καθιερωθεί σε
εθνικό επίπεδο για τη διαχείριση του προγράµµατος.

(24)

Με την παρούσα απόφαση καθορίζεται, για όλη τη διάρκεια
του προγράµµατος, χρηµατοδοτικό πλαίσιο που αποτελεί
την προνοµιακή αναφορά, κατά την έννοια του σηµείου 37
της διοργανικής συµφωνίας της 17ης Μαΐου 2006 µεταξύ
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συµβουλίου και της
Επιτροπής για τη δηµοσιονοµική πειθαρχία και τη χρηστή
δηµοσιονοµική διαχείριση (4), για την αρµόδια για τον προϋπολογισµό αρχή µέσα στα πλαίσια της ετήσιας διαδικασίας
του προϋπολογισµού.

(2) ΕΕ L 248, 16.9.2002, σ. 1.
(3) ΕΕ L 357, 31.12.2002, σ. 1. Κανονισµός όπως τροποποιήθηκε
τελευταία µε τον κανονισµό (ΕΚ, Ευρατόµ) αριθ. 1248/2006 της Επιτροπής (ΕΕ L 227, 19.8.2006, σ. 3).
(4) ΕΕ C 139, 14.6.2006, σ. 1.
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(26)

(27)
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∆εδοµένου ότι οι στόχοι της παρούσας απόφασης δεν
µπορούν να επιτευχθούν ικανοποιητικά από τα κράτη µέλη
και µπορούν συνεπώς, λόγω της διακρατικής και πολύπλευρης φύσης των ενεργειών και των µέτρων του προγράµµατος, να επιτευχθούν καλύτερα σε κοινοτικό επίπεδο, η
Κοινότητα µπορεί να λάβει µέτρα σύµφωνα µε την αρχή της
επικουρικότητας του άρθρου 5 της Συνθήκης. Σύµφωνα µε
την αρχή της αναλογικότητας του ιδίου άρθρου, η παρούσα
απόφαση δεν υπερβαίνει τα αναγκαία για την επίτευξη των
στόχων αυτών.

α) να φέρει σε επαφή άτοµα από τοπικές κοινωνίες από όλη την
Ευρώπη ώστε να συµµεριστούν και να ανταλλάξουν εµπειρίες,
απόψεις και αξίες, να αποκοµίσουν διδάγµατα από την ιστορία
και να οικοδοµήσουν το µέλλον,

Τα µέτρα που απαιτούνται για την εφαρµογή της παρούσας
απόφασης θα πρέπει να θεσπισθούν σύµφωνα µε την
απόφαση 1999/468/ΕΚ του Συµβουλίου, της 28ης Ιουνίου
1999, για τον καθορισµό των όρων άσκησης των εκτελεστικών αρµοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή (1).

γ) να φέρει την Ευρώπη πιο κοντά στους πολίτες της, µέσω της
προώθησης των αξιών και επιτευγµάτων της Ευρώπης, µε
παράλληλη διαφύλαξη της µνήµης του παρελθόντος της,

Θα πρέπει να θεσπισθούν µεταβατικά µέτρα για την παρακολούθηση ενεργειών που έχουν δροµολογηθεί πριν από τις
31 ∆εκεµβρίου 2006, σύµφωνα µε την απόφαση
2004/100/ΕΚ,

ΕΞΕ∆ΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1
Αντικείµενο και πεδίο εφαρµογής του προγράµµατος
1.
Με την παρούσα απόφαση θεσπίζεται το πρόγραµµα «Ευρώπη
για τους πολίτες» (εφεξής: «το πρόγραµµα») για την περίοδο από
1ης Ιανουαρίου 2007 έως 31 ∆εκεµβρίου 2013.
2.
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Το πρόγραµµα συµβάλλει στους εξής γενικούς στόχους:

α) να δώσει στους πολίτες την ευκαιρία να ανταλλάξουν εµπειρίες
και απόψεις και να συµµετάσχουν στην οικοδόµηση µιας
Ευρώπης ακόµα πιο προσιτής, δηµοκρατικής και µε παγκόσµιο
προσανατολισµό, ενωµένης στο πλαίσιο της πολιτισµικής της
πολυµορφίας και εµπλουτισµένης µέσω αυτής, αναπτύσσοντας
κατ' αυτόν τον τρόπο την έννοια της ιθαγένειας της Ευρωπαϊκής
Ένωσης,
β) να αναπτύξει αίσθηµα ευρωπαϊκής ταυτότητας, βασισµένης σε
κοινές αξίες, κοινή ιστορία και κοινό πολιτισµό,
γ) να καλλιεργήσει το αίσθηµα των ευρωπαίων πολιτών ότι η
Ευρωπαϊκή Ένωση τους ανήκει,
δ) να βελτιώσει την αµοιβαία κατανόηση µεταξύ των ευρωπαίων
πολιτών, µέσα από τον σεβασµό και την προαγωγή της πολιτισµικής και γλωσσικής πολυµορφίας, συµβάλλοντας παράλληλα
στον διαπολιτισµικό διάλογο.
Άρθρο 2
Ειδικοί στόχοι του προγράµµατος
Το πρόγραµµα έχει τους ακόλουθους ειδικούς στόχους, σύµφωνα
µε τους θεµελιώδεις στόχους της Συνθήκης, οι οποίοι υλοποιούνται
σε διεθνική βάση:
( ) ΕΕ L 184, 17.7.1999, σ. 23.Απόφαση όπως τροποποιήθηκε µε την
απόφαση 2006/512/EK (EE L 200, 22.7.2006, σ. 11).

β) να υποστηρίξει τη δράση, τη συζήτηση και τον προβληµατισµό
που συνδέεται µε την ιδιότητα του ευρωπαίου πολίτη και τη
δηµοκρατία, τις κοινές αξίες, την κοινή ιστορία και τον κοινό
πολιτισµό, µέσω της συνεργασίας στο πλαίσιο των οργανώσεων
της κοινωνίας των πολιτών σε ευρωπαϊκό επίπεδο,

δ) να ενθαρρύνει την αλληλεπίδραση µεταξύ των πολιτών και των
οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών από όλες τις συµµετέχουσες χώρες, συµβάλλοντας έτσι στον διαπολιτισµικό διάλογο
και προβάλλοντας ταυτόχρονα την πολυµορφία και την ενότητα
της Ευρώπης, µε ιδιαίτερη έµφαση στις δραστηριότητες για την
ανάπτυξη στενότερων δεσµών µεταξύ των πολιτών από τα κράτη
µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπό τη σύνθεσή της στις 30
Απριλίου 2004 και των πολιτών από τα κράτη µέλη που
προσχώρησαν µετά την ηµεροµηνία αυτή.

Άρθρο 3
∆ράσεις
1. Οι στόχοι του προγράµµατος επιτυγχάνονται µέσω της
υποστήριξης των ακόλουθων δράσεων, οι οποίες περιγράφονται
λεπτοµερέστερα στο Μέρος I του Παραρτήµατος:
α) «Ενεργοί πολίτες για την Ευρώπη», µε τις εξής συνιστώσες:
— αδελφοποίηση πόλεων,
— σχέδια των πολιτών και µέτρα υποστήριξης.
β) «Ενεργός κοινωνία των πολιτών», µε τις εξής συνιστώσες:
— διαρθρωτική στήριξη ερευνητικών οργανισµών στον τοµέα
των ευρωπαϊκών δηµόσιων πολιτικών (οµάδες προβληµατισµού),
— διαρθρωτική στήριξη οργανώσεων της κοινωνίας των
πολιτών σε ευρωπαϊκό επίπεδο,
— στήριξη σχεδίων που προτείνονται από οργανώσεις της
κοινωνίας των πολιτών.
γ) «Μαζί για την Ευρώπη», µε τις εξής συνιστώσες:
— εκδηλώσεις ευρείας προβολής, όπως εορτασµοί επετείων,
απονοµή βραβείων, καλλιτεχνικές εκδηλώσεις, συνέδρια
ευρωπαϊκής κλίµακας,
— µελέτες, έρευνες και δηµοσκοπήσεις,

1

— εργαλεία ενηµέρωσης και διάδοσης πληροφοριών.
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Άρθρο 7

δ) «Ενεργός ευρωπαϊκή µνήµη», µε τις εξής συνιστώσες:
— ∆ιαφύλαξη των κυριότερων τοποθεσιών και αρχείων που
συνδέονται µε τις εκτοπίσεις και τη µνήµη των θυµάτων.
2.
Στο πλαίσιο κάθε δράσης, µπορεί να δοθεί προτεραιότητα
στην εξισορροπηµένη συµµετοχή πολιτών και οργανώσεων της
κοινωνίας των πολιτών από όλα τα κράτη µέλη, όπως προβλέπεται
στον ειδικό στόχο που καθορίζεται στο άρθρο 2, στοιχείο δ).

Άρθρο 4

5.12.2006

Συνεργασία µε διεθνείς οργανισµούς
Το πρόγραµµα µπορεί να καλύπτει καινοτόµες δραστηριότητες στον
τοµέα της ενεργού συµµετοχής των ευρωπαίων πολιτών στα κοινά,
που αναλαµβάνονται από κοινού µε συναφείς διεθνείς οργανισµούς
όπως το Συµβούλιο της Ευρώπης και η UNESCO, βάσει κοινών
συνεισφορών και σύµφωνα µε τον δηµοσιονοµικό κανονισµό καθώς
και µε τους διάφορους κανόνες εκάστου θεσµικού οργάνου ή οργανισµού.

Μορφή των κοινοτικών µέτρων

Άρθρο 8

1.
Τα κοινοτικά µέτρα µπορούν να λάβουν τη µορφή επιδότησης
ή σύµβασης δηµόσιων προµηθειών.

Μέτρα εφαρµογής

2.
Οι κοινοτικές επιδοτήσεις µπορούν να χορηγούνται ειδικότερα υπό µορφή επιδοτήσεων λειτουργίας, επιδοτήσεων δράσης,
υποτροφιών ή βραβείων.

1. Η Επιτροπή αποφασίζει τα µέτρα που είναι αναγκαία για την
εκτέλεση του προγράµµατος, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Παραρτήµατος.

3.
Οι συµβάσεις δηµόσιων προµηθειών καλύπτουν την αγορά
υπηρεσιών, όπως π.χ. τη διοργάνωση εκδηλώσεων, τη διεξαγωγή
µελετών και έρευνας, τα εργαλεία ενηµέρωσης και διάδοσης των
πληροφοριών, την παρακολούθηση και την αξιολόγηση.

2. Τα ακόλουθα µέτρα θεσπίζονται σύµφωνα µε τη διαδικασία
του άρθρου 9, παράγραφος 2:

4.
Για να είναι επιλέξιµοι για κοινοτική επιδότηση, οι υποψήφιοι
πρέπει να πληρούν τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στο Μέρος
II του Παραρτήµατος.

Άρθρο 5
Συµµετοχή στο πρόγραµµα
Το πρόγραµµα είναι ανοικτό στη συµµετοχή των ακόλουθων χωρών,
οι οποίες στο εξής καλούνται «συµµετέχουσες χώρες»:
α) τα κράτη µέλη,
β) οι χώρες ΕΖΕΣ που είναι µέρη της συµφωνίας για τον ΕΟΧ,
σύµφωνα µε τις διατάξεις της εν λόγω συµφωνίας,
γ) οι υποψήφιες χώρες για τις οποίες έχει χαραχθεί προενταξιακή
στρατηγική, σύµφωνα µε τις γενικές αρχές και τους γενικούς
όρους και προϋποθέσεις όπως έχουν καθοριστεί στις συµφωνίεςπλαίσιο που έχουν συναφθεί µε τις χώρες αυτές για τη
συµµετοχή τους σε κοινοτικά προγράµµατα,
δ) οι χώρες των ∆υτικών Βαλκανίων, βάσει ρυθµίσεων που πρέπει
να συµφωνηθούν µε τις εν λόγω χώρες στο πλαίσιο των
συµφωνιών-πλαισίων σχετικά µε τις γενικές αρχές που διέπουν
τη συµµετοχή τους στα κοινοτικά προγράµµατα.

α) οι ρυθµίσεις που αφορούν την εφαρµογή του προγράµµατος,
συµπεριλαµβανοµένων του ετήσιου προγράµµατος εργασίας,
των κριτηρίων επιλογής και των διαδικασιών επιλογής,
β) η γενική ισορροπία µεταξύ των διαφόρων δράσεων του
προγράµµατος,
γ) οι διαδικασίες για την παρακολούθηση και την αξιολόγηση του
προγράµµατος,
δ) η δηµοσιονοµική στήριξη (ποσό, διάρκεια, κατανοµή και
δικαιούχοι) που παρέχεται από την Κοινότητα προς όλες τις
επιδοτήσεις λειτουργίας, τις πολυετείς συµφωνίες αδελφοποίησης στο πλαίσιο της ∆ράσης 1 και τις εκδηλώσεις ευρείας
προβολής στο πλαίσιο της ∆ράσης 3.
3. Όλα τα άλλα µέτρα που είναι αναγκαία για την εφαρµογή
του προγράµµατος αποφασίζονται σύµφωνα µε τη διαδικασία του
άρθρου 9, παράγραφος 3.
4. Ως µέρος της διαδικασίας που καθορίζεται στην παράγραφο
2, η Επιτροπή µπορεί να συντάξει κατευθυντήριες γραµµές για
καθεµία από τις δράσεις που περιγράφονται στο Παράρτηµα, έτσι
ώστε να προσαρµόσει το πρόγραµµα στις τυχόν αλλαγές προτεραιότητας στον τοµέα της ενεργού συµµετοχής των ευρωπαίων
πολιτών στα κοινά.

Άρθρο 9
Επιτροπή

Άρθρο 6
Πρόσβαση στο πρόγραµµα
Το πρόγραµµα είναι ανοικτό σε όλα τα ενδιαφερόµενα µέρη που
προωθούν την ενεργό συµµετοχή του ευρωπαίου πολίτη στα κοινά,
και ιδίως στην τοπική αυτοδιοίκηση και στις τοπικές οργανώσεις,
τους ερευνητικούς οργανισµούς στον τοµέα των ευρωπαϊκών δηµόσιων πολιτικών (οµάδες προβληµατισµού), τις οµάδες πολιτών και
άλλες οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών.

1.

Η Επιτροπή επικουρείται από επιτροπή.

2. Όταν γίνεται αναφορά στην παρούσα παράγραφο, εφαρµόζονται τα άρθρα 4 και 7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ, τηρουµένων
των διατάξεων του άρθρου 8 της εν λόγω απόφασης.
Η προθεσµία που καθορίζεται στο άρθρο 4, παράγραφος 3, της
απόφασης 1999/468/ΕΚ είναι δύο µήνες.
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3.
Όταν γίνεται αναφορά στην παρούσα παράγραφο, εφαρµόζονται τα άρθρα 3 και 7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ, τηρουµένων
των διατάξεων του άρθρου 8 της εν λόγω απόφασης.
4.

Η επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό της κανονισµό.
Άρθρο 10

Συνοχή µε άλλους µηχανισµούς της Κοινότητας και της
Ευρωπαϊκής Ένωσης
1.
Η Επιτροπή εξασφαλίζει τη συνοχή και τη συµπληρωµατικότητα του παρόντος προγράµµατος µε τους µηχανισµούς σε
άλλους τοµείς κοινοτικής δράσης, ιδιαίτερα της εκπαίδευσης, της
επαγγελµατικής κατάρτισης, του πολιτισµού, της νεότητας, του
αθλητισµού, του περιβάλλοντος, των οπτικοακουστικών µέσων και
των µέσων µαζικής επικοινωνίας, των θεµελιωδών δικαιωµάτων και
ελευθεριών, της κοινωνικής ενσωµάτωσης, της ισότητας των φύλων,
της καταπολέµησης όλων των µορφών διακρίσεων, του ρατσισµού
και της ξενοφοβίας, της επιστηµονικής έρευνας, της κοινωνίας της
πληροφορίας και της εξωτερικής δράσης της Κοινότητας, ιδίως στο
πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας.
2.
Το πρόγραµµα µπορεί να µοιράζεται πόρους µε άλλους µηχανισµούς υλοποίησης πολιτικών της Κοινότητας και της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, όσον αφορά την εκτέλεση δράσεων που ανταποκρίνονται
στους στόχους τόσο του προγράµµατος όσο και των εν λόγω
άλλων µηχανισµών.

4.
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Μπορεί να επιτραπεί η συγχρηµατοδότηση σε είδος.

5. Η Επιτροπή µπορεί να αποφασίζει, λόγω των χαρακτηριστικών
των δικαιούχων και της φύσης των δράσεων, να απαλλάσσει τους εν
λόγω δικαιούχους από την εξακρίβωση των επαγγελµατικών
ικανοτήτων και προσόντων που απαιτούνται για την ολοκλήρωση
της προτεινόµενης δράσης ή του προγράµµατος εργασίας.
6. Ο αριθµός των πληροφοριών που πρέπει να παρέχονται από
τον δικαιούχο µπορεί να είναι περιορισµένος στην περίπτωση
µικρών επιδοτήσεων.
7. Σε συγκεκριµένες περιπτώσεις, όπως στη χορήγηση µικρής
επιδότησης, ο δικαιούχος δεν χρειάζεται απαραιτήτως να αποδείξει
τη χρηµατοοικονοµική του ικανότητα να εκτελέσει το προβλεπόµενο σχέδιο ή το πρόγραµµα εργασίας.
8. Οι επιδοτήσεις λειτουργίας που χορηγούνται στο πλαίσιο του
προγράµµατος σε φορείς γενικού ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος, όπως
ορίζεται στο άρθρο 162 του κανονισµού (ΕΚ, Ευρατόµ) αριθ.
2342/2002, δεν µειώνονται αυτόµατα σε περίπτωση ανανέωσης.

Άρθρο 13
Προστασία των οικονοµικών συµφερόντων της Κοινότητας

Άρθρο 11
Χρηµατοδοτικό κονδύλιο
1.
Το χρηµατοδοτικό κονδύλιο για την εφαρµογή του προγράµµατος για το χρονικό διάστηµα που ορίζεται στο άρθρο 1
ανέρχεται στα 190 εκατοµµύρια EUR (1).
2.
Οι ετήσιες πιστώσεις εγκρίνονται από την αρµόδια για τον
προϋπολογισµό αρχή εντός των ορίων του δηµοσιονοµικού
πλαισίου.
Άρθρο 12
∆ηµοσιονοµικές διατάξεις
1.
Η οικονοµική ενίσχυση λαµβάνει τη µορφή επιδοτήσεων σε
νοµικά πρόσωπα. Ανάλογα µε τη φύση της δράσης και του επιδιωκόµενου στόχου, οι επιδοτήσεις µπορούν επίσης να χορηγούνται σε
φυσικά πρόσωπα.

1. Η Επιτροπή εξασφαλίζει ότι, κατά την υλοποίηση δράσεων
που χρηµατοδοτούνται στο πλαίσιο της παρούσας απόφασης, τα
οικονοµικά συµφέροντα της Κοινότητας προστατεύονται µε την
εφαρµογή προληπτικών µέτρων κατά της απάτης, της δωροδοκίας
και κάθε άλλης παράνοµης δραστηριότητας, µε τη διενέργεια
αποτελεσµατικών ελέγχων και µε την ανάκτηση τυχόν αχρεωστήτως
καταβληθέντων ποσών και, σε περίπτωση που διαπιστωθούν παρατυπίες, µε την επιβολή αποτελεσµατικών, αναλογικών και αποτρεπτικών ποινών, σύµφωνα µε τον κανονισµό (ΕΚ, Ευρατόµ) αριθ.
2988/1995 του Συµβουλίου, της 18ης ∆εκεµβρίου 1995, σχετικά
µε την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων (2), τον κανονισµό (Ευρατόµ, ΕΚ) αριθ. 2185/1996 του
Συµβουλίου, της 11ης Νοεµβρίου 1996, σχετικά µε τους ελέγχους
και εξακριβώσεις που διεξάγει επιτοπίως η Επιτροπή µε σκοπό την
προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων από απάτες και λοιπές παρατυπίες (3), και τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1073/1999 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συµβουλίου, της 25ης Μαΐου 1999, σχετικά µε τις έρευνες
που πραγµατοποιούνται από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέµησης της Απάτης (OLAF) (4).

3.
Σύµφωνα µε το άρθρο 181 του κανονισµού (ΕΚ, Ευρατόµ)
αριθ. 2342/2002 και αναλόγως µε τη φύση της δράσης, µπορεί να
επιτραπεί η χρηµατοδότηση κατ' αποκοπή ή/και η εφαρµογή
πινάκων κόστους ανά µονάδα.

2. Για τις κοινοτικές δράσεις που χρηµατοδοτούνται στο πλαίσιο
του προγράµµατος, η έννοια της παρατυπίας κατά το άρθρο 1,
παράγραφος 2, του κανονισµού (EΚ, Ευρατόµ) αριθ. 2988/95
σηµαίνει κάθε παράβαση διάταξης του κοινοτικού δικαίου ή κάθε
παράβαση συµβατικής υποχρέωσης που προκύπτει από πράξη ή
παράλειψη ενός οικονοµικού φορέα, µε πραγµατικό ή ενδεχόµενο
αποτέλεσµα να ζηµιωθεί από αδικαιολόγητη δαπάνη ο γενικός
προϋπολογισµός των Κοινοτήτων ή οι προϋπολογισµοί που
διαχειρίζονται οι Κοινότητες.

(1) Το αυτό ποσό βασίζεται σε στοιχεία του 2004 και αποτελεί αντικείµενο
τεχνικής αναπροσαρµογής, προκειµένου να ληφθεί υπόψη ο πληθωρισµός.

(2) ΕΕ L 312, 23.12.1995, σ. 1.
(3) ΕΕ L 292, 15.11.1996, σ. 2.
(4) ΕΕ L 136, 31.5.1999, σ. 1.

2.
Η Επιτροπή µπορεί να απονέµει βραβεία σε φυσικά ή νοµικά
πρόσωπα για δράσεις ή για σχέδια που εφαρµόζονται στο πλαίσιο
του προγράµµατος.
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3.
Η Επιτροπή µειώνει, αναστέλλει ή ανακτά το ποσό της χρηµατοδοτικής στήριξης που έχει χορηγηθεί για µια δράση, εάν διαπιστώσει παρατυπίες, όπως η µη τήρηση των διατάξεων της παρούσας
απόφασης ή της επιµέρους απόφασης ή της σύµβασης ή της
συµφωνίας για τη χορήγηση της δεδοµένης χρηµατοδοτικής
στήριξης, ή εάν αποκαλυφθεί ότι, χωρίς να έχει ζητηθεί η έγκριση
της Επιτροπής, η δράση έχει υποστεί σηµαντική αλλαγή, ασυµβίβαστη µε τη φύση ή τους όρους εκτέλεσης του σχεδίου.
4.
Εάν δεν έχουν τηρηθεί οι προθεσµίες ή εάν µόνον ένα µέρος
της χορηγούµενης οικονοµικής ενίσχυσης δικαιολογείται από την
πρόοδο που έχει σηµειώσει η εκτέλεση της δράσης, η Επιτροπή
ζητεί από τον δικαιούχο να της υποβάλει τις παρατηρήσεις του
εντός καθορισµένης προθεσµίας. Εάν ο δικαιούχος δεν απαντήσει
κατά τρόπο ικανοποιητικό, η Επιτροπή µπορεί να ακυρώσει το
υπόλοιπο της οικονοµικής ενίσχυσης και να απαιτήσει την
επιστροφή των ποσών που έχουν ήδη καταβληθεί.
5.
Κάθε ποσό που έχει καταβληθεί αχρεωστήτως επιστρέφεται
στην Επιτροπή. Τα ποσά που δεν επιστρέφονται εγκαίρως επιβαρύνονται µε τόκους σύµφωνα µε τους όρους που καθορίζονται στον
δηµοσιονοµικό κανονισµό.
Άρθρο 14
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α) ενδιάµεση έκθεση αξιολόγησης σχετικά µε τα επιτευχθέντα
αποτελέσµατα και τις ποιοτικές και ποσοτικές πτυχές της εφαρµογής του προγράµµατος, το αργότερο την 31η ∆εκεµβρίου
2010,
β) ανακοίνωση για τη συνέχιση του προγράµµατος, το αργότερο
την 31η ∆εκεµβρίου 2011,
γ) εκ των υστέρων έκθεση αξιολόγησης, το αργότερο την 31η
∆εκεµβρίου 2015.
Άρθρο 15
Μεταβατική διάταξη
Οι δράσεις που άρχισαν πριν από τις 31 ∆εκεµβρίου 2006
σύµφωνα µε την απόφαση 2004/100/ΕΚ συνεχίζουν να διέπονται
από την εν λόγω απόφαση µέχρι την ολοκλήρωσή τους.
Όπως προβλέπεται µε το άρθρο 18 του δηµοσιονοµικού κανονισµού, οι πιστώσεις που αντιστοιχούν σε έσοδα για ειδικό προορισµό που προέρχεται από επιστροφές αχρεωστήτως καταβληθέντων
ποσών σύµφωνα µε την απόφαση 2004/100/ΕΚ µπορούν να καταστούν διαθέσιµες στο πρόγραµµα.

Παρακολούθηση και αξιολόγηση

Άρθρο 16

1.
Η Επιτροπή εξασφαλίζει την τακτική παρακολούθηση του
προγράµµατος. Τα αποτελέσµατα της διαδικασίας παρακολούθησης
και αξιολόγησης χρησιµοποιούνται κατά την εκτέλεση του
προγράµµατος. Ειδικότερα, η παρακολούθηση περιλαµβάνει τη
σύνταξη των εκθέσεων που προβλέπονται στην παράγραφο 3,
στοιχεία α) και γ).

Έναρξη ισχύος
Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει την εικοστή ηµέρα από τη
δηµοσίευσή της στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Εφαρµόζεται από 1ης Ιανουαρίου 2007.

Οι ειδικοί στόχοι µπορούν να αναθεωρούνται σύµφωνα µε το
άρθρο 251 της Συνθήκης.
2.
Η Επιτροπή εξασφαλίζει την τακτική, εξωτερική και
ανεξάρτητη αξιολόγηση του προγράµµατος και ενηµερώνει τακτικά
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
3.
Η Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο
Συµβούλιο, στην Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή
και στην Επιτροπή των Περιφερειών:

Έγινε στις, …
Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Για το Συµβούλιο

Ο Πρόεδρος

Ο Πρόεδρος

…

…
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Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

I. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ∆ΡΑΣΕΩΝ
Συµπληρωµατικές πληροφορίες για την πρόσβαση στο πρόγραµµα
Οι οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών που µνηµονεύονται στο άρθρο 6 περιλαµβάνουν, µεταξύ άλλων, συνδικαλιστικές
οργανώσεις, εκπαιδευτικά ιδρύµατα και οργανώσεις που δραστηριοποιούνται στον χώρο του εθελοντισµού και του ερασιτεχνικού αθλητισµού.
∆ΡΑΣΗ 1: Ενεργοί πολίτες για την Ευρώπη
Η δράση αυτή αποτελεί το µέρος του προγράµµατος που αφορά ειδικά δραστηριότητες στις οποίες συµµετέχουν οι πολίτες.
Οι δραστηριότητες αυτές ανήκουν σε δύο είδη µέτρων, ως εξής:
Αδελφοποίηση πόλεων
Το µέτρο αυτό αφορά δραστηριότητες που συνεπάγονται ή προωθούν τις άµεσες ανταλλαγές µεταξύ των ευρωπαίων
πολιτών, µέσω της συµµετοχής τους σε δραστηριότητες αδελφοποίησης πόλεων. Αυτές µπορεί να είναι µεµονωµένες ή δοκιµαστικές δραστηριότητες, ή να έχουν τη µορφή δοµηµένων, πολυετών και πολυµερών συµφωνιών οι οποίες ακολουθούν µια
πιο προγραµµατισµένη προσέγγιση και περιλαµβάνουν σειρά επί µέρους δραστηριοτήτων που κυµαίνονται από συναντήσεις
πολιτών έως ειδικές διαλέξεις ή σεµινάρια σε θέµατα κοινού ενδιαφέροντος, µε τις επακόλουθες συναφείς δηµοσιεύσεις, που
οργανώνονται στο πλαίσιο της αδελφοποίησης πόλεων. Το µέτρο αυτό θα συµβάλει ενεργά στην ενίσχυση της αµοιβαίας
γνώσης και κατανόησης µεταξύ πολιτών και µεταξύ πολιτισµών.
Για τα έτη 2007, 2008 και 2009, διαρθρωτική στήριξη µπορεί να παρασχεθεί στο Συµβούλιο των ∆ήµων και των Περιφερειών της Ευρώπης (CEMR), φορέα ο οποίος επιτελεί έργο γενικού ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος, µε δραστηριότητες στον
τοµέα της αδελφοποίησης πόλεων.
Σχέδια των πολιτών και µέτρα υποστήριξης
Στο πλαίσιο αυτού του µέτρου θα υποστηριχθεί ποικιλία σχεδίων µε διεθνική και διατοµεακή διάσταση και µε την άµεση
συµµετοχή πολιτών. ∆ίδεται προτεραιότητα σε σχέδια που έχουν ως στόχο την ενθάρρυνση της συµµετοχής σε τοπικό
επίπεδο. Η κλίµακα και η εµβέλεια αυτών των σχεδίων θα εξαρτηθεί από τις κοινωνικές εξελίξεις, ενώ το αντικείµενό τους θα
διερευνά, µέσω καινοτόµων προσεγγίσεων, τους δυνατούς τρόπους κάλυψης των καθορισµένων αναγκών. Θα ενθαρρυνθεί η
χρήση νέων τεχνολογιών, και ειδικότερα τεχνολογιών της κοινωνίας της πληροφορίας (IST). Τα σχέδια αυτά θα συγκεντρώσουν πολίτες από διάφορους ορίζοντες, οι οποίοι θα δρουν µαζί ή θα συζητούν κοινά ευρωπαϊκά ζητήµατα, έτσι ώστε να
αναπτυχθεί η αµοιβαία κατανόηση και να αυξηθεί η επίγνωση της διαδικασίας της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης.
Για να βελτιώνονται οι αδελφοποιήσεις πόλεων και τα σχέδια των πολιτών είναι επίσης αναγκαίο να σχεδιαστούν µέτρα
στήριξης για την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών, για την ανταλλαγή εµπειριών µεταξύ ενδιαφεροµένων σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο, συµπεριλαµβανοµένων των δηµόσιων αρχών, και για την ανάπτυξη νέων δεξιοτήτων, παραδείγµατος χάριν,
µέσω της επιµόρφωσης.
Ενδεικτικά, τουλάχιστον το 47 % του συνολικού προϋπολογισµού που χορηγείται στο πρόγραµµα θα αφιερωθεί στη δράση
αυτή.
∆ΡΑΣΗ 2: Η ενεργός κοινωνία των πολιτών στην Ευρώπη
∆ιαρθρωτική στήριξη ερευνητικών οργανισµών στον τοµέα των ευρωπαϊκών δηµόσιων πολιτικών (οµάδες προβληµατισµού)
Οι φορείς που διαµορφώνουν νέες ιδέες και προβληµατισµούς για τα ευρωπαϊκά θέµατα αποτελούν σηµαντικούς θεσµικούς
συνοµιλητές, ικανούς να διατυπώνουν ανεξάρτητες συστάσεις στρατηγικού και διατοµεακού περιεχοµένου στα θεσµικά
όργανα της ΕΕ. Μπορούν να αναλαµβάνουν δραστηριότητες που τροφοδοτούν τη δηµόσια συζήτηση, ιδίως όσον αφορά την
ιδιότητα του πολίτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις ευρωπαϊκές αξίες και πολιτιστικές παραδόσεις. Το παρόν µέτρο αποσκοπεί στην ενίσχυση της θεσµικής ικανότητας όσων οργανισµών είναι αντιπροσωπευτικοί, παρέχουν πραγµατική ευρωπαϊκή
προστιθέµενη αξία, µπορούν να δηµιουργήσουν σηµαντικά πολλαπλασιαστικά αποτελέσµατα και, τέλος, είναι σε θέση να
συνεργάζονται µε άλλους δικαιούχους του προγράµµατος. Η ενίσχυση των διευρωπαϊκών δικτύων αποτελεί σηµαντικό
στοιχείο στον τοµέα αυτόν. Οι επιδοτήσεις µπορούν να χορηγούνται βάσει πολυετούς προγράµµατος εργασίας το οποίο θα
συγκεντρώνει ποικιλία θεµάτων ή δραστηριοτήτων.
Για τα έτη 2007, 2008 και 2009, άµεση διαρθρωτική στήριξη µπορεί να παρασχεθεί στην «Groupement d'études et de
recherches Νοtre Europe» και στο «Institut für Europäische Politik», ως φορείς οι οποίοι επιτελούν έργο γενικού ευρωπαϊκού
ενδιαφέροντος.
∆ιαρθρωτική στήριξη οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών σε ευρωπαϊκό επίπεδο
Οι οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών αποτελούν σηµαντικό στοιχείο των δραστηριοτήτων πολιτικής αγωγής και των
εκπαιδευτικών, πολιτιστικών και πολιτικών δραστηριοτήτων συµµετοχής στην κοινωνία. Θα πρέπει να υπάρχουν και να
µπορούν να λειτουργούν και να συνεργάζονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Θα πρέπει επίσης να µπορούν να συµµετέχουν στη
χάραξη της πολιτικής µέσω διαδικασιών διαβούλευσης. Το µέτρο αυτό θα τους παράσχει την ικανότητα και τη σταθερότητα
που χρειάζονται για να δρουν µε διατοµεακό και οριζόντιο τρόπο ως διεθνικοί καταλύτες για τα µέλη τους και για την
κοινωνία των πολιτών σε ευρωπαϊκό επίπεδο, συµβάλλοντας έτσι στην επίτευξη των στόχων του προγράµµατος. Η ενίσχυση
των διευρωπαϊκών δικτύων και των ευρωπαϊκών ενώσεων αποτελεί σηµαντικό στοιχείο στον τοµέα αυτόν. Οι επιδοτήσεις
µπορούν να χορηγούνται βάσει πολυετούς προγράµµατος εργασίας το οποίο θα συγκεντρώνει ποικιλία θεµάτων ή δραστηριοτήτων.
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Για τα έτη 2007, 2008 και 2009 διαρθρωτική στήριξη µπορεί να παρασχεθεί άµεσα σε τρεις φορείς που επιτελούν έργο
γενικού ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος: την Πλατφόρµα των Ευρωπαϊκών ΜΚΟ του κοινωνικού τοµέα, το Ευρωπαϊκό Κίνηµα
και το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο για Πρόσφυγες και Εξορίστους.
Στήριξη σχεδίων που προτείνονται από οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών.
Οι οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό ή ευρωπαϊκό επίπεδο κινητοποιούν τους πολίτες
ή εκπροσωπούν τα συµφέροντά τους µέσω δηµόσιων συζητήσεων, δηµοσιεύσεων, ενεργειών προάσπισης και άλλων συγκεκριµένων διακρατικών σχεδίων. Η εισαγωγή ή η προώθηση της ευρωπαϊκής διάστασης στις δραστηριότητες των οργανώσεων
της κοινωνίας των πολιτών θα παράσχει σε αυτές τη δυνατότητα να αυξήσουν τις ικανότητές τους και να προσεγγίσουν ένα
ευρύτερο κοινό. Η άµεση συνεργασία µεταξύ των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών από διαφορετικά κράτη µέλη θα
συµβάλει στην αµοιβαία κατανόηση των διαφόρων πολιτισµών και απόψεων και στον εντοπισµό των κοινών ανησυχιών και
αξιών. Καίτοι αυτό µπορεί να λάβει τη µορφή µεµονωµένων σχεδίων, η πιο µακροπρόθεσµη προσέγγιση, εντούτοις, θα εξασφαλίσει επίσης διαρκέστερο αντίκτυπο και την ανάπτυξη δικτύων και συνεργιών.
Ενδεικτικά, περίπου το 29 % του συνολικού προϋπολογισµού που χορηγείται στο πρόγραµµα θα αφιερωθεί στη δράση
αυτή.
∆ΡΑΣΗ 3: Μαζί για την Ευρώπη
Εκδηλώσεις ευρείας προβολής
Αυτό το µέτρο θα υποστηρίξει εκδηλώσεις που διοργανώνονται από την Επιτροπή, ενδεχοµένως σε συνεργασία µε τα κράτη
µέλη ή άλλους ενδεδειγµένους εταίρους, οι οποίες είναι σηµαντικής κλίµακας και εµβέλειας, έχουν απήχηση µεταξύ των
λαών της Ευρώπης, βοηθούν τους πολίτες να αισθανθούν ότι ανήκουν στην ίδια κοινότητα, τους βοηθούν να αποκτήσουν
επίγνωση της ιστορίας, των επιτευγµάτων και των αξιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να συµµετάσχουν στον διαπολιτισµικό
διάλογο, και συµβάλλουν στην ανάπτυξη της ευρωπαϊκής τους ταυτότητας.
Οι εκδηλώσεις αυτές µπορούν να περιλαµβάνουν τον εορτασµό της επετείου ιστορικών γεγονότων, τον εορτασµό ευρωπαϊκών επιτευγµάτων, καλλιτεχνικές εκδηλώσεις, την ευαισθητοποίηση και ενηµέρωση σχετικά µε συγκεκριµένα ζητήµατα, τη
διεξαγωγή συνεδρίων ευρωπαϊκής κλίµακας καθώς και την απονοµή βραβείων για την προβολή σηµαντικών επιτευγµάτων.
Ενθαρρύνεται η χρήση νέων τεχνολογιών, και ειδικότερα IST.
Μελέτες
Η Επιτροπή θα προβεί σε µελέτες, έρευνες και δηµοσκοπήσεις µε σκοπό να κατανοήσει καλύτερα το ζήτηµα της ενεργού
συµµετοχής των πολιτών στα κοινά σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
Εργαλεία ενηµέρωσης και διάδοσης πληροφοριών
Λόγω της έµφασης που δίδεται στους πολίτες και της ποικιλίας των πρωτοβουλιών στον τοµέα της ενεργού συµµετοχής των
πολιτών στα κοινά, είναι αναγκαίο να παρέχεται ολοκληρωµένη ενηµέρωση µέσω διαδικτυακής πύλης και άλλων εργαλείων
σχετικά µε τις διάφορες δραστηριότητες του προγράµµατος και σχετικά µε άλλες ευρωπαϊκές δράσεις στον τοµέα της
ενεργού συµµετοχής των πολιτών στα κοινά και µε άλλες συναφείς δραστηριότητες.
Για τα έτη 2007, 2008 και 2009, άµεση διαρθρωτική στήριξη µπορεί να παρασχεθεί στην «Association Jean Monnet», στο
«Centre européen Robert Schuman» και στα «Maisons de l'Europe» που είναι οµόσπονδα σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, ως
φορείς οι οποίοι επιτελούν έργο γενικού ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος.
Ενδεικτικά, περίπου το 10 % του συνολικού προϋπολογισµού που χορηγείται στο πρόγραµµα θα αφιερωθεί στη δράση
αυτή.
∆ΡΑΣΗ 4: ΕΝΕΡΓΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΜΝΗΜΗ
Στο πλαίσιο της δράσης αυτής µπορούν να υποστηριχθούν τα ακόλουθα είδη σχεδίων:
— διαφύλαξη των κυριότερων τοποθεσιών και µνηµείων που συνδέονται µε µαζικές εκτοπίσεις, των πρώην στρατοπέδων
συγκέντρωσης και άλλων τόπων µαζικού µαρτυρίου και εξόντωσης της εποχής του ναζισµού, καθώς και των αρχείων
που τεκµηριώνουν αυτά τα γεγονότα, και διαφύλαξη της µνήµης των θυµάτων καθώς και της µνήµης εκείνων που, υπό
εξαιρετικά αντίξοες συνθήκες, έσωσαν ανθρώπινες ζωές από το ολοκαύτωµα,
— σεβασµός της µνήµης των θυµάτων µαζικών εξοντώσεων και µαζικών εκτοπίσεων που συνδέονται µε τον σταλινισµό,
καθώς και διαφύλαξη των µνηµείων και των αρχείων που τεκµηριώνουν τα γεγονότα αυτά.
Περίπου το 4 % του συνολικού προϋπολογισµού που χορηγείται στο πρόγραµµα θα αφιερωθεί στη δράση αυτή.
II. ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Η εφαρµογή του προγράµµατος θα καθοδηγείται από τις αρχές της διαφάνειας και της ανοικτής στάσης ως προς ευρύ
φάσµα οργανώσεων και σχεδίων. Συνεπώς, τα σχέδια και οι δραστηριότητες θα επιλέγονται, κατά γενικό κανόνα, µέσω
ανοικτών προσκλήσεων για υποβολή προτάσεων. Παρεκκλίσεις θα είναι δυνατές µόνον κάτω από πολύ ειδικές συνθήκες και
σε πλήρη συµµόρφωση µε το άρθρο 168, παράγραφος 1, στοιχεία γ) και δ), του κανονισµού (ΕΚ, Ευρατόµ)
αριθ. 2342/2002.
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Το πρόγραµµα θα αναπτύξει την αρχή των πολυετών εταιρικών σχέσεων βάσει συµφωνηµένων στόχων, οι οποίες θα
στηρίζονται στην ανάλυση των αποτελεσµάτων ώστε να εξασφαλίζονται αµοιβαία οφέλη τόσο για την κοινωνία των πολιτών
όσο και για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η ανώτατη διάρκεια της χρηµατοδότησης που χορηγείται µέσω συµφωνίας επιδότησης
στο πλαίσιο του παρόντος προγράµµατος περιορίζεται στα 3 έτη.
Για ορισµένες ενέργειες, ενδέχεται να χρειαστεί η εφαρµογή έµµεσης κεντρικής διαχείρισης. από εκτελεστικό οργανισµό ή,
ειδικά για τη δράση 1, από εθνικούς οργανισµούς.
Όλες οι δράσεις θα εφαρµοσθούν σε διεθνική βάση. Θα ενθαρρύνουν την κινητικότητα των πολιτών και των ιδεών µέσα στην
Ευρωπαϊκή Ένωση.
Η δηµιουργία δικτύων και η έµφαση στα πολλαπλασιαστικά αποτελέσµατα, συµπεριλαµβανοµένης της χρήσης τεχνολογιών
της πληροφορίας και των επικοινωνιών (ΤΠΕ), θα είναι σηµαντικά στοιχεία και θα αντικατοπτρίζονται τόσο στα είδη των
δραστηριοτήτων όσο και στο φάσµα των οργανώσεων που συµµετέχουν. Θα ενθαρρυνθεί η ανάπτυξη αλληλεπιδράσεων και
συνεργιών µεταξύ των διαφόρων κατηγοριών των ενδιαφεροµένων που συµµετέχουν στο πρόγραµµα.
Ο προϋπολογισµός του προγράµµατος µπορεί επίσης να καλύπτει δαπάνες που συνδέονται µε δραστηριότητες προετοιµασίας, συνέχειας, παρακολούθησης, λογιστικού ελέγχου και αξιολόγησης που είναι άµεσα αναγκαίες για τη διαχείριση του
προγράµµατος και την επίτευξη των στόχων του, και ιδιαίτερα µελέτες, συναντήσεις, δραστηριότητες πληροφόρησης και
δηµοσίευσης, δαπάνες που συνδέονται µε δίκτυα πληροφορικής για την ανταλλαγή πληροφοριών και οποιαδήποτε άλλη
δαπάνη διοικητικής ή τεχνικής υποστήριξης, τις οποίες µπορεί να αποφασίσει η Επιτροπή µε σκοπό τη διαχείριση του
προγράµµατος.
Οι συνολικές δαπάνες διοικητικής λειτουργίας του προγράµµατος θα πρέπει να είναι ανάλογες προς τα καθήκοντα που
προβλέπει το σχετικό πρόγραµµα, και, ενδεικτικά, θα πρέπει να αντιπροσωπεύουν περίπου το 10 % του συνολικού προϋπολογισµού που χορηγείται στο πρόγραµµα.
Η Επιτροπή µπορεί να αναλάβει δραστηριότητες ενηµέρωσης, δηµοσίευσης και διάδοσης, κατά περίπτωση, εξασφαλίζοντας
κατ' αυτόν τον τρόπο ευρεία γνώση και υψηλό αντίκτυπο των δραστηριοτήτων που υποστηρίζονται µέσω του προγράµµατος.
ΙΙΙ. ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ
Για τα σχέδια που επιλέγονται σύµφωνα µε την παρούσα απόφαση, καθιερώνεται σύστηµα δειγµατοληπτικού λογιστικού
ελέγχου.
Ο δικαιούχος επιδότησης πρέπει να κρατά διαθέσιµα για την Επιτροπή όλα τα δικαιολογητικά που αφορούν τις δαπάνες για
περίοδο πέντε ετών από την ηµεροµηνία της τελικής πληρωµής. Ο δικαιούχος επιδότησης µεριµνά ώστε, εφόσον χρειαστεί,
τα δικαιολογητικά που βρίσκονται στην κατοχή των εταίρων του ή των µελών του να τίθενται στη διάθεση της Επιτροπής.
Η Επιτροπή µπορεί να προβαίνει σε λογιστικό έλεγχο σχετικά µε τη χρησιµοποίηση της επιδότησης, είτε άµεσα, µέσω των
υπαλλήλων της, είτε µέσω οποιουδήποτε άλλου κατάλληλου εξωτερικού οργανισµού της επιλογής της. Αυτοί οι λογιστικοί
έλεγχοι µπορούν να διενεργούνται καθ' όλη τη διάρκεια της σύµβασης καθώς και επί πενταετία από την ηµεροµηνία της
καταβολής του υπολοίπου της επιδότησης. Ενδεχοµένως, τα αποτελέσµατα του λογιστικού ελέγχου µπορούν να οδηγούν
στη λήψη αποφάσεων ανάκτησης από την Επιτροπή.
Το προσωπικό της Επιτροπής και τα εξωτερικά πρόσωπα που εξουσιοδοτούνται από την Επιτροπή πρέπει να έχουν το
αναγκαίο δικαίωµα πρόσβασης στα γραφεία του δικαιούχου, καθώς και σε όλα τα πληροφοριακά στοιχεία, συµπεριλαµβανοµένων των πληροφοριών σε ηλεκτρονική µορφή, που είναι αναγκαία για τη διεξαγωγή των λογιστικών ελέγχων.
Το Ελεγκτικό Συνέδριο και η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέµησης της Απάτης (OLAF) διαθέτουν τα ίδια δικαιώµατα µε την
Επιτροπή, ειδικότερα το δικαίωµα πρόσβασης.
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ΣΚΕΠΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

1. Στις 6 Απριλίου 2005 η Επιτροπή ενέκρινε και εν συνεχεία διαβίβασε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και
στο Συµβούλιο πρόταση απόφασης, βάσει των άρθρων 151 και 308 της Συνθήκης ΕΚ, για τη θέσπιση
προγράµµατος µε σκοπό την προώθηση της ενεργού συµµετοχής του Ευρωπαίου πολίτη στα κοινά.
2. Η Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή διατύπωσε τη γνώµη της στις 26 Οκτωβρίου 2005.
3. Η Επιτροπή των Περιφερειών διατύπωσε τη γνώµη της στις 17 Νοεµβρίου 2005.
4. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο διατύπωσε τη γνώµη του σε πρώτη ανάγνωση στις 5 Απριλίου 2006.
5. Στις 25 Σεπτεµβρίου 2006, το Συµβούλιο καθόρισε την κοινή θέση του, σύµφωνα µε το άρθρο 251,
παρ. 2 της Συνθήκης ΕΚ.
II. ΣΤΟΧΟΣ

1. Σύµφωνα µε την πρόταση της Επιτροπής, το πρόγραµµα θέτει ως γενικό στόχο να συµβάλει προκειµένου:
— να δοθεί στους πολίτες η ευκαιρία να ανταλλάξουν εµπειρίες και απόψεις και να συµµετάσχουν στην
οικοδόµηση µιας Ευρώπης µε συνεχώς στενότερους δεσµούς, ενωµένης και εµπλουτισµένης µέσω της
πολιτισµικής της πολυµορφίας,
— να σφυρηλατηθεί ευρωπαϊκή ταυτότητα βασισµένη σε κοινές αξίες, κοινή ιστορία και κοινό πολιτισµό,
— να βελτιωθεί η αµοιβαία κατανόηση µεταξύ των Ευρωπαίων πολιτών, µέσα από τον σεβασµό και την
προαγωγή της πολιτισµικής πολυµορφίας, συµβάλλοντας παράλληλα στον διαπολιτισµικό διάλογο.
2. Οι προτεινόµενοι ειδικοί στόχοι, οι οποίοι θα υλοποιηθούν σε διεθνική βάση, είναι:
— να έλθουν σε επαφή άτοµα από τοπικές κοινωνίες από όλη την Ευρώπη ώστε να συµµεριστούν και να
ανταλλάξουν εµπειρίες, απόψεις και αξίες, να αποκοµίσουν διδάγµατα από την ιστορία και να οικοδοµήσουν το µέλλον,
— να υποστηριχθεί η δράση, η συζήτηση και ο προβληµατισµός που συνδέεται µε την ιδιότητα του
Ευρωπαίου πολίτη, µέσω της συνεργασίας στο πλαίσιο των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών σε
ευρωπαϊκό επίπεδο,
— να γίνει η ιδέα της Ευρώπης πιο απτή για τους πολίτες της, µέσω της προώθησης και ανάδειξης των
αξιών και επιτευγµάτων της Ευρώπης, µε παράλληλη διαφύλαξη της µνήµης του παρελθόντος της,
— να ενθαρρυνθεί η ισόρροπη ένταξη των πολιτών και των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών από
όλα τα κράτη µέλη, συµβάλλοντας έτσι στον διαπολιτισµικό διάλογο και προβάλλοντας ταυτόχρονα
την πολυµορφία και την ενότητα της Ευρώπης, µε ιδιαίτερη έµφαση στις δραστηριότητες όπου
συµµετέχουν κράτη µέλη που προσχώρησαν πρόσφατα στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
III. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΘΕΣΗΣ
1. Γενικές παρατηρήσεις

Η κοινή θέση του Συµβουλίου διατηρεί τα κύρια στοιχεία της αρχικής πρότασης της Επιτροπής. Γενικά, οι
απόψεις του Συµβουλίου, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Επιτροπής σχετικά µε την εν λόγω
απόφαση είναι παρεµφερείς.
Ο προϋπολογισµός ύψους 190 εκατοµµυρίων ευρώ (µε τιµές του 2004, και µε την επιφύλαξη αναπροσαρµογής προκειµένου να ληφθεί υπόψη ο πληθωρισµός) συµφωνήθηκε από τα τρία θεσµικά όργανα στα
πλαίσια της διοργανικής συµφωνίας για το δηµοσιονοµικό πλαίσιο 2007-2013.
Το Συµβούλιο ενστερνίστηκε στην κοινή του θέση την ιδέα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να προστεθεί
τέταρτη γραµµή δράσης η οποία αφορά την ενεργό ευρωπαϊκή µνήµη. Επίσης, το Συµβούλιο ανταποκρίθηκε θετικά στην πρόταση του Κοινοβουλίου να προστεθούν τρεις ακόµη «κατονοµαζόµενοι φορείς»
(συνολικά εννέα) στον κατάλογο των φορέων οι οποίοι θα λάβουν επιχορήγηση δυνάµει του προγράµµατος. Ωστόσο, προκειµένου να επιτευχθεί η κατάλληλη ισορροπία, το ειδικό καθεστώς αυτών των εννέα
φορέων θα καταργηθεί σταδιακά µετά από τρία έτη.
Όσον αφορά την ενδεικτική κατανοµή του προϋπολογισµού, το Συµβούλιο επεδίωξε να δώσει περαιτέρω
έµφαση στη σχετική σηµασία της ∆ράσης 1 (αδελφοποίηση πόλεων και σχέδια των πολιτών) και, όπως το
Κοινοβούλιο, προσπάθησε να µειώσει τις δαπάνες διαχείρισης του προγράµµατος.
Όσον αφορά την εφαρµογή του προγράµµατος και την επιτροπολογία, το Συµβούλιο επεξέτεινε τη χρησιµοποίηση της διαδικασίας διαχείρισης ώστε να καλυφθούν ορισµένες περιπτώσεις δηµοσιονοµικής
στήριξης.
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2. Τροπολογίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Το Συµβούλιο προσπάθησε στην κοινή του θέση να λάβει υπόψη τον προβληµατισµό και τις προτεραιότητες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και δέχθηκε τις περισσότερες τροπολογίες του Κοινοβουλίου.
Οι τροπολογίες 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 25, 28, 29, 30, 31,
32, 34, 37, 39, 42, 43, 44, 46, 48, 49, 50, 51, 52, 60 και 61 έγιναν δεκτές εν όλω, εν µέρει ή
κατ' αρχήν.
Όσον αφορά τις τροπολογίες 8, 9, 11, 13, 23, 26, 33, 35, 38, 40, 47 και 53, το Συµβούλιο επέλεξε να
υιοθετήσει τη γραµµή της Επιτροπής και να µην δεχθεί τις τροπολογίες.
H προσθήκη της τροπολογίας 21 σχετικά µε τη νοµιµοποίηση των θεσµών θεωρήθηκε περιττή. Όσον
αφορά την τροπολογία 27, το Συµβούλιο δεν επιθυµεί να δοθεί διαρθρωτική στήριξη στη νοµικώς ασαφή
έννοια των «ενώσεων ή δικτύων». Η τροπολογία 36 αφορούσε τον προϋπολογισµό του προγράµµατος ο
οποίος εξετάσθηκε και συµφωνήθηκε από τα τρία θεσµικά όργανα στα πλαίσια της συµφωνίας για τις
δηµοσιονοµικές προοπτικές. Όσον αφορά την τροπολογία 41, το Συµβούλιο δεν θεώρησε σκόπιµο να
ξεχωρίσει τις εκδηλώσεις που διοργανώνονται στο πλαίσιο της αδελφοποίησης αθλητικών σωµατείων,
δεδοµένου ότι άλλοι τοµείς δεν αναφέρονται ρητά στο συγκεκριµένο τµήµα του κειµένου· ωστόσο, µνεία
των αθλητικών διοργανώσεων προστέθηκε στο Παράρτηµα. Όσον αφορά την τροπολογία 45 σχετικά µε
την κατανοµή του προϋπολογισµού, το Συµβούλιο προτίµησε να υποστηρίξει τη ∆ράση 1, αφήνοντας το
ποσοστό που διατίθεται για τη ∆ράση 2 παρόµοιο µε εκείνο που προτάθηκε αρχικά από την Επιτροπή.
IV. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

Το Συµβούλιο θεωρεί την παρούσα κοινή θέση ως ένα ισόρροπο κείµενο το οποίο λαµβάνει πλήρως υπόψη
τους στόχους τους οποίους επεδίωξε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις τροπολογίες που ενέκρινε στην πρόταση
της Επιτροπής. Το Συµβούλιο προσβλέπει στην επίτευξη συµφωνίας µε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο εγγύς
µέλλον, προκειµένου να εκδοθεί η εν λόγω απόφαση.
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