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ΟΔΗΓΙΑ 2008/65/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 27ης Ιουνίου 2008
για την τροποποίηση της οδηγίας 91/439/ΕΟΚ για την άδεια οδήγησης
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
την οδηγία 91/439/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 29ης Ιουλίου 1991,
για την άδεια οδήγησης (1), και ιδίως το άρθρο 7α παράγραφος 2,
Εκτιμώντας τα ακόλουθα:
(1)

Χρειάζεται να αναπροσαρμοσθεί ο κατάλογος των κωδικών
που περιέχεται στο παράρτημα Ι και στο παράρτημα Ια της
οδηγίας 91/439/ΕΟΚ.

(2)

Ο κοινοτικός κωδικός 78, ο οποίος περιορίζει το δικαίωμα
οδήγησης οχημάτων μιας κατηγορίας άδειας οδήγησης
μόνον σε οχήματα με αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων, πρέπει
να τροποποιηθεί με βάση την επιστημονική και τεχνική
πρόοδο στο δεδομένο πεδίο.

(3)

Οι ελάχιστες απαιτήσεις για τις εξετάσεις οδήγησης οχημάτων που ορίζονται στο παράρτημα II της οδηγίας
91/439/ΕΟΚ χρειάζεται να ευθυγραμμισθούν με την τροποποίηση του ορισμού του κοινοτικού κωδικού 78.

(4)

(5)

Οι ελάχιστες απαιτήσεις για τις θεωρητικές και πρακτικές
εξετάσεις που ορίζονται στο παράρτημα II της οδηγίας
91/439/ΕΟΚ πρέπει να αναθεωρηθούν κατά τρόπο ώστε
να ευθυγραμμισθούν οι απαιτήσεις εξέτασης με τα δεδομένα
της καθημερινής κυκλοφορίας σε σήραγγες, έτσι ώστε να
βελτιωθεί το επίπεδο οδικής ασφάλειας σε αυτά τα συγκεκριμένα μέρη οδικής υποδομής.
Οι περίοδοι που καθορίζονται στα σημεία 5.2 και 6.2.5 του
παραρτήματος II της οδηγίας 91/439/ΕΟΚ αποδείχθηκαν
ακατάλληλες για την ικανοποιητική εφαρμογή των αναγκαίων μέτρων. Πρέπει να προβλεφθεί συμπληρωματική
περίοδος.

(6)

Η οδηγία 91/439/ΕΟΚ πρέπει συνεπώς να τροποποιηθεί
αναλόγως.

(7)

Τα μέτρα που προβλέπονται στην παρούσα οδηγία είναι
σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής για την άδεια οδήγησης,

(1)

ΕΕ L 237 της 24.8.1991, σ. 1. Οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία
με την οδηγία 2006/103/ΕΚ (ΕΕ L 363 της 20.12.2006, σ. 344).

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ:

Άρθρο 1
Η οδηγία 91/439/ΕΟΚ τροποποιείται ως εξής:

1. Στο παράρτημα I σημείο 2, το οποίο αφορά τη σελίδα 4 της
άδειας, και στο παράρτημα Ια σημείο 2, το οποίο αφορά τη
σελίδα 2 της άδειας, στοιχείο α) περίπτωση 12, η διατύπωση
του κοινοτικού κωδικού 10.02 αντικαθίσταται από την εξής:

«10.02. Ισχύει μόνον για οχήματα χωρίς ποδωστήριο συμπλέκτη
(ή μοχλό για τις κατηγορίες A ή A1)».

2. Στο παράρτημα I σημείο 2, το οποίο αφορά τη σελίδα 4 της
άδειας, και στο παράρτημα Ια σημείο 2, το οποίο αφορά τη
σελίδα 2 της άδειας, στοιχείο α) περίπτωση 12, η διατύπωση
του κοινοτικού κωδικού 78 αντικαθίσταται από την εξής:

«78. Ισχύει μόνον για οχήματα χωρίς ποδωστήριο συμπλέκτη (ή
μοχλό για τις κατηγορίες A ή A1)».

3. Το παράρτημα II τροποποιείται ως εξής:

α) στο σημείο 2.1.3, προστίθεται η ακόλουθη περίπτωση:

«— ασφαλής οδήγηση μέσα σε οδικές σήραγγες»·

β) στο σημείο 5.1, το δεύτερο και το τρίτο εδάφιο αντικαθίστανται από τα εξής:

«Εφόσον ο υποψήφιος υποβάλλεται σε εξέταση δεξιοτήτων
και συμπεριφοράς σε όχημα χωρίς ποδωστήριο συμπλέκτη (ή
μοχλό για τις κατηγορίες A και A1), το γεγονός αυτό
καταγράφεται σε κάθε άδεια που θα εκδοθεί με βάση την
εν λόγω εξέταση. Οι άδειες που φέρουν αυτή τη μνεία
ισχύουν μόνο για την οδήγηση οχημάτων χωρίς ποδωστήριο
συμπλέκτη (ή μοχλό για τις κατηγορίες A ή A1).

«Όχημα εφοδιασμένο με αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων» νοείται το όχημα το οποίο δεν έχει ποδωστήριο συμπλέκτη (ή
μοχλό για τις κατηγορίες A ή A1).»·
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γ) στο σημείο 5.2, το τελευταίο εδάφιο αντικαθίσταται από το
εξής:
«Τα οχήματα δοκιμασίας για τις κατηγορίες B+E, Γ, Γ+E, Γ1,
Γ1+E, Δ, Δ+E, Δ1 και Δ1+E, τα οποία δεν είναι σύμφωνα με
τα ελάχιστα ανωτέρω κριτήρια αλλά ήταν εν χρήσει έως και
την ημερομηνία που ορίζεται στο άρθρο 3 της οδηγίας
2008/65/ΕΚ της Επιτροπής (*), επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2013. Οι απαιτήσεις
που περιέχονται στο παράρτημα σχετικά με το φορτίο που
μεταφέρεται από αυτά τα οχήματα εφαρμόζονται από τα
κράτη μέλη έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2013.»·
___________
(*) ΕΕ L 168 της 28.6.2008, σ. 36.
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2008. Ενημερώνουν αμέσως σχετικά την Επιτροπή. Τα κράτη
μέλη μεριμνούν ώστε οι διατάξεις που θεσπίζουν σχετικά να περιέχουν ή να συνοδεύονται κατά την επίσημη δημοσίευσή τους από
παραπομπή στην παρούσα οδηγία. Ο τρόπος της παραπομπής αποφασίζεται από τα κράτη μέλη.
2.
Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή το κείμενο των
ουσιωδών διατάξεων εσωτερικού δικαίου που θεσπίζουν στο πεδίο
που διέπεται από την παρούσα οδηγία.
Άρθρο 3
Η παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη
δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

δ) στο δεύτερο εδάφιο του σημείου 6.2.5, η φράση «πέντε έτη
μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας» αντικαθίσταται από τη φράση «έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2008»·

Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη μέλη.

ε) στα σημεία 6.3.8, 7.4.8 και 8.3.8 προστίθεται η λέξη
«σήραγγες» στον κατάλογο των καλυπτόμενων ειδικών οδικών χαρακτηριστικών.

Βρυξέλλες, 27 Ιουνίου 2008.

Άρθρο 2
1.
Τα κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τις αναγκαίες νομοθετικές,
κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για να συμμορφωθούν με
την παρούσα οδηγία, το αργότερο έως τις 30 Σεπτεμβρίου

Άρθρο 4

Για την Επιτροπή
Antonio TAJANI

Αντιπρόεδρος

