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Θέµα : Κοινή θέση (EK) αριθ.         /1999 η οποία καθορίστηκε από το Συµβούλιο την
22α Οκτωβρίου 1999 για την έκδοση της οδηγίας 1999/    /ΕΚ του Ευρωπαϊκού
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Ο∆ΗΓΙΑ 1999/ /EK ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της

για την τροποποίηση της οδηγίας 74/60/ΕΟΚ του Συµβουλίου

περί προσεγγίσεως των νοµοθεσιών των κρατών µελών όσον αφορά την εσωτερική

διαρρύθµιση των οχηµάτων µε κινητήρα (εσωτερικά τµήµατα του χώρου επιβατών

εκτός των εσωτερικών κατόπτρων οδηγήσεως, διευθέτηση των οργάνων χειρισµού,

οροφή ή συρόµενη οροφή, ερεισίνωτο και οπίσθιο τµήµα των καθισµάτων)

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη :

τη Συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 95,

την πρόταση της Επιτροπής 1,

τη γνώµη της Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής 2,

Αποφασίζοντας µε τη διαδικασία του άρθρου 251 της Συνθήκης 3,

                                                
1 ΕΕ C 149, 15.5.1998, σ. 10
2 ΕΕ C 407, 28.12.1998, σ. 56
3 Γvώµη τoυ Ευρωπαϊκoύ Κoιvoβoυλίoυ της 9ης Φεβρoυαρίoυ 1999 (EE C 150, 28.5.1999,

σ. 26), κοινή θέση του Συµβουλίου της ............ (δεν έχει ακόµα δηµοσιευθεί στην Επίσηµη
Εφηµερίδα) και απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της .......... (δεν έχει ακόµα
δηµοσιευθεί στην Επίσηµη Εφηµερίδα).
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Εκτιµώντας τα εξής :

(1) Είναι σκόπιµο να εισαχθούν στην οδηγία 74/60/ΕΟΚ του Συµβουλίου 1, απαιτήσεις σχετικά

µε τα ηλεκτροκίνητα παράθυρα, µε σκοπό την εξάλειψη του κινδύνου που µπορεί να

προκύψει για τα παιδιά κατά το κλείσιµο των εν λόγω παραθύρων· παρεµφερείς απαιτήσεις

θα πρέπει επίσης να ισχύουν για τα ηλεκτροκίνητα συστήµατα φύλλου οροφής και τα

διαχωριστικά συστήµατα· για το σκοπό αυτό, θα πρέπει να τροποποιηθούν αναλόγως ο τίτλος

και το πεδίο εφαρµογής της οδηγίας 74/60/ΕΟΚ·

(2) η οδηγία 74/60/ΕΟΚ είναι µία εκ των ειδικών οδηγιών της διαδικασίας έγκρισης τύπου ΕΚ

που καθιερώθηκε από την οδηγία 70/156/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 6ης Φεβρουαρίου 1970,

περί προσεγγίσεως των νοµοθεσιών των κρατών µελών που αφορούν στην έγκριση των

οχηµάτων µε κινητήρα και των ρυµουλκούµενων τους 2· συνεπώς οι διατάξεις που

θεσπίζονται στην οδηγία 70/156/ΕΟΚ σχετικά µε τα οχήµατα, τα συστήµατα οχηµάτων, τα

κατασκευαστικά στοιχεία και τις ιδιαίτερες τεχνικές ενότητες ισχύουν για την οδηγία

74/60/ΕΟΚ·

(3) ειδικότερα, το άρθρο 3 παράγραφος 4 και το άρθρο 4 παράγραφος 3 της οδηγίας 70/156/ΕΟΚ

απαιτούν κάθε ειδική οδηγία να συνοδεύεται από έγγραφο πληροφοριών, στο οποίο

περιλαµβάνονται τα σχετικά σηµεία του Παραρτήµατος Ι της οδηγίας 70/156/ΕΟΚ, καθώς

επίσης και από πιστοποιητικό έγκρισης τύπου βάσει του Παραρτήµατος VI της οδηγίας

70/156/ΕΟΚ, προκειµένου να καθίσταται δυνατή η µηχανογράφηση της έγκρισης τύπου·

                                                
1 ΕΕ L 38, 11.2.1974, σ. 2. Οδηγία η οποία τροποποιήθηκε από την οδηγία 78/632/ΕΟΚ της

Επιτροπής ( ΕΕ L 206, 29.7.1978, σ. 26).
2 ΕΕ L 42, 23.2.1970, σ. 1. Οδηγία η οποία τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 98/91/ΕΚ

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου (ΕΕ L 11, 16.1.1999, σ. 25).
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(4) είναι σηµαντικό τα οχήµατα τα οποία εµπίπτουν σε κατηγορίες άλλες πλην της κατηγορίας

Μ1 - ιδίως εκείνα των κατηγοριών Μ2 και Ν1 - να είναι σε θέση να προσφέρουν το ταχύτερο

δυνατόν στον οδηγό και τους επιβάτες, ιδίως τα παιδιά, το επίπεδο ασφαλείας το οποίο

παρέχει η οδηγία 74/60/ΕΟΚ· για το σκοπό αυτό, θα πρέπει να καταστεί δυνατόν να

επεκταθεί το πεδίο εφαρµογής της οδηγίας 74/60/ΕΟΚ προκειµένου να καλύψει τα οχήµατα

αυτά, σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 13 της οδηγίας 70/156/ΕΟΚ·

(5) οι τροποποιήσεις της οδηγίας 74/60/ΕΟΚ αφορούν µόνο τις διοικητικές διατάξεις της και τα

ηλεκτροκίνητα παράθυρα, τα συστήµατα φύλλου οροφής και/ή τα διαχωριστικά συστήµατα·

εποµένως, δεν είναι αναγκαία η ακύρωση των υφισταµένων εγκρίσεων που χορηγήθηκαν

βάσει της οδηγίας 74/60/ΕΟΚ, ούτε η απαγόρευση της ταξινόµησης, πώλησης και θέσης σε

κυκλοφορία των νέων οχηµάτων, τα οποία δεν είναι εξοπλισµένα µε ηλεκτροκίνητα

παράθυρα, µε συστήµατα φύλλου οροφής και/ή µε διαχωριστικά συστήµατα και τα οποία

καλύπτονται από τέτοιες εγκρίσεις·

(6) σύµφωνα µε την αρχή της αναλογικότητας, όπως αυτή διατυπώνεται στο άρθρο 5, τρίτο

εδάφιο της Συνθήκης, τα µέτρα που αποτελούν αντικείµενο της παρούσας οδηγίας δεν

υπερβαίνουν τα αναγκαία όρια για την επίτευξη των στόχων της Συνθήκης,

ΕΞΕ∆ΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Ο∆ΗΓΙΑ :

Άρθρο 1

Η οδηγία 74/60/ΕΟΚ τροποποιείται ως εξής :

1) Ο τίτλος αντικαθίσταται από τον ακόλουθο :

"Οδηγία 74/60/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 17ης ∆εκεµβρίου 1973, για την προσέγγιση των

νοµοθεσιών των κρατών µελών σχετικά µε τον εσωτερικό εξοπλισµό των µηχανοκίνητων

οχηµάτων".
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2) Τα άρθρα 1, 2 και 3 αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείµενο :

"Άρθρο 1

Για το σκοπό της παρούσας οδηγίας, ως "όχηµα" νοείται οποιοδήποτε όχηµα όπως ορίζεται στο

άρθρο 2 της οδηγίας 70/156/ΕΟΚ.

Άρθρο 2

Κανένα κράτος µέλος δεν µπορεί να αρνείται τη χορήγηση έγκρισης τύπου ΕΚ ή εθνικής έγκρισης

τύπου οχήµατος για λόγους που έχουν σχέση µε τον εσωτερικό εξοπλισµό οχηµάτων, εφόσον αυτά

πληρούν τις απαιτήσεις που ορίζονται στα Παραρτήµατα.

Άρθρο 3

Κανένα κράτος µέλος δεν µπορεί να αρνείται την ταξινόµηση ή να απαγορεύει την πώληση, θέση

σε κυκλοφορία ή χρήση οποιουδήποτε οχήµατος για λόγους που έχουν σχέση µε τον εσωτερικό

εξοπλισµό των οχηµάτων, εφόσον αυτά πληρούν τις απαιτήσεις που ορίζονται στα Παραρτήµατα."

3) Τα άρθρα 4 και 5 απαλείφονται.

4) Τα Παραρτήµατα τροποποιούνται σύµφωνα µε το Παράρτηµα της παρούσας οδηγίας.
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Άρθρο 2

1. Από την ....... ∗∗∗∗ , τα κράτη µέλη δεν µπορούν, για λόγους που έχουν σχέση µε τον εσωτερικό

εξοπλισµό των µηχανοκίνητων οχηµάτων,

− να αρνούνται, για κάποιο τύπο οχήµατος, τη χορήγηση έγκρισης τύπου ΕΚ ή εθνικής

έγκρισης τύπου, ή

− να απαγορεύουν την ταξινόµηση, πώληση ή θέση σε κυκλοφορία οχηµάτων,

εφόσον τα οχήµατα πληρούν τις απαιτήσεις της οδηγίας 74/60/ΕΟΚ.

2. Από την ........ ∗∗∗∗∗∗∗∗ , τα κράτη µέλη δεν χορηγούν πλέον έγκριση τύπου ΕΚ, για νέο τύπο

οχήµατος, για λόγους συνδεόµενους µε τον εσωτερικό εξοπλισµό των µηχανοκίνητων οχηµάτων,

εφόσον δεν πληρούνται οι απαιτήσεις της οδηγίας 74/60/ΕΟΚ.

3. Από την ........ ∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗ , τα κράτη µέλη :

− θεωρούν πλέον άκυρα, για τους σκοπούς του άρθρου 7 παράγραφος 1 της οδηγίας

70/156/ΕΟΚ, τα πιστοποιητικά πιστότητας που συνοδεύουν τα νέα οχήµατα σύµφωνα

µε τις διατάξεις της εν λόγω οδηγίας, και

                                                
∗∗∗∗ 12 µήνες µετά την ηµεροµηνία ενάρξεως ισχύος της παρούσας οδηγίας.
∗∗∗∗∗∗∗∗ 24 µήνες µετά την ηµεροµηνία ενάρξεως ισχύος της παρούσας οδηγίας.
∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗ 36 µήνες µετά την ηµεροµηνία ενάρξεως ισχύος της παρούσας οδηγίας.
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− µπορούν να αρνούνται την ταξινόµηση, πώληση και θέση σε κυκλοφορία νέων

οχηµάτων που δεν συνοδεύονται από πιστοποιητικό πιστότητας, εκτός αν γίνει

επίκληση του άρθρου 8 παράγραφος 2 της οδηγίας 70/156/ΕΟΚ,

για λόγους συνδεόµενους µε τον εσωτερικό εξοπλισµό των µηχανοκίνητων οχηµάτων, εφόσον τα

οχήµατα είναι εξοπλισµένα µε ηλεκτροκίνητα παράθυρα, συστήµατα φύλλου οροφής και/ή

διαχωριστικά συστήµατα και δεν πληρούνται οι απαιτήσεις της οδηγίας 74/60/ΕΟΚ.

4. Η παρούσα οδηγία δεν ακυρώνει οποιαδήποτε έγκριση για τύπους οχηµάτων που δεν είναι

εξοπλισµένα µε ηλεκτροκίνητα παράθυρα, συστήµατα φύλλου οροφής και/ή διαχωριστικά

συστήµατα, η οποία χορηγήθηκε κατά το παρελθόν βάσει της οδηγίας 74/60/ΕΟΚ, ούτε εµποδίζει

επεκτάσεις τέτοιων εγκρίσεων υπό τους όρους της οδηγίας βάσει της οποίας είχαν αρχικά

χορηγηθεί.

Άρθρο 3

1. Τα κράτη µέλη θέτουν σε ισχύ τις νοµοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις που

είναι αναγκαίες για τη συµµόρφωση µε την παρούσα οδηγία πριν από τις ....... ∗∗∗∗  και ενηµερώνουν

αµέσως την Επιτροπή σχετικά.

2. Οι διατάξεις αυτές, όταν θεσπίζονται από τα κράτη µέλη, αναφέρονται στην παρούσα οδηγία

ή συνοδεύονται από την αναφορά αυτή κατά την επίσηµη δηµοσίευσή τους. Οι λεπτοµέρειες της

αναφοράς αυτής καθορίζονται από τα κράτη µέλη.

3. Τα κράτη µέλη γνωστοποιούν στην Επιτροπή το κείµενο των βασικών διατάξεων εσωτερικού

δικαίου τις οποίες θεσπίζουν στον τοµέα που διέπεται από την παρούσα οδηγία.

                                                
∗∗∗∗  12 µήνες µετά την ηµεροµηνία ενάρξεως ισχύος της παρούσας οδηγίας.
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Άρθρο 4

Η παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει την ηµέρα της δηµοσίευσής της στην Επίσηµη Εφηµερίδα των

Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Άρθρο 5

Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη µέλη.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Για το Συµβούλιο

Ο Πρόεδρος Ο Πρόεδρος

__________________
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ Ο∆ΗΓΙΑΣ 74/60/ΕΟΚ

1. Μεταξύ του διατακτικού και του Παραρτήµατος Ι, παρεµβάλλεται ο εξής κατάλογος
Παραρτηµάτων :

«ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ

Παράρτηµα Ι : Πεδίο εφαρµογής, ορισµοί, εφαρµογή έγκρισης τύπου ΕΚ για τύπο
οχήµατος, προδιαγραφές, χορήγηση έγκρισης τύπου ΕΚ για τύπο οχήµατος,
µεταβολές του τύπου και τροποποιήσεις των εγκρίσεων και πιστότητα της
παραγωγής

Προσάρτηµα 1 : Έγγραφο πληροφοριών
Προσάρτηµα 2 Πιστοποιητικό έγκρισης τύπου ΕΚ
Προσάρτηµα 3 : Θέση κυλινδρικής δοκιµαστικής

ράβδου στη συρόµενη οροφή και στα
ανοίγµατα παραθύρου

Προσάρτηµα 4 : ∆ιακόπτης ελεγχόµενος από τον
οδηγό

Παράρτηµα ΙΙ : Προσδιορισµός της περιοχής πρόσκρουσης κεφαλής

Παράρτηµα ΙΙΙ : ∆ιαδικασία δοκιµής των ικανών να απορροφούν ενέργεια υλικών

Παράρτηµα ΙV : ∆ιαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί για τον προσδιορισµό του
σηµείου Η και της πραγµατικής γωνίας κλίσης του ερεισίνωτου και για την
εξακρίβωση της σχετικής θέσης των σηµείων R και Η και της σχέσης
µεταξύ της προβλεπόµενης και της πραγµατικής γωνίας κλίσης του
ερεισίνωτου

Προσάρτηµα : Στοιχεία τρισδιάστατου
ανδρεικέλου, διαστάσεις και
µάζα ανδρεικέλου

Παράρτηµα V : Μέθοδος µέτρησης προεξοχών
Προσάρτηµα : Συσκευή µέτρησης προεξοχών

Παράρτηµα VΙ : Συσκευή και διαδικασία για την εφαρµογή του σηµείου 5.2.1. του
Παραρτήµατος Ι

_____________________»
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2. Το Παράρτηµα Ι τροποποιείται ως εξής :

(α) Η υποσηµείωση 1 απαλείφεται.

(β) Ο τίτλος αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο :

"ΠΕ∆ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ, ΟΡΙΣΜΟΙ, ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΥΠΟΥ ΕΚ ΓΙΑ

ΤΥΠΟ ΟΧΗΜΑΤΟΣ, ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ, ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΥΠΟΥ ΕΚ ΓΙΑ

ΤΥΠΟ ΟΧΗΜΑΤΟΣ, ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ"

(γ) Το σηµείο 1 αντικαθίσταται ως ακολούθως :

"1. ΠΕ∆ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Η παρούσα οδηγία εφαρµόζεται σε οχήµατα της κατηγορίας Μ1 όπως ορίζεται

στο Παράρτηµα ΙΙ, Τµήµα Α της οδηγίας 70/156/ΕΟΚ.".

(δ) Τα σηµεία 2.1 και 2.2 αντικαθίστανται ως ακολούθως :

"2.1. ως "εσωτερικός εξοπλισµός" νοούνται :

2.1.1. τα εσωτερικά τµήµατα του χώρου επιβατών εκτός των εσωτερικών

κατόπτρων οδήγησης,

2.1.2. η διευθέτηση των οργάνων χειρισµού,
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2.1.3. η οροφή ή η συρόµενη οροφή,

2.1.4. το ερεισίνωτο και το οπίσθιο τµήµα των καθισµάτων,

2.1.5. τα ηλεκτροκίνητα παράθυρα, τα συστήµατα φύλλου οροφής και τα διαχωριστικά
συστήµατα,

2.2. ως "τύπος οχήµατος", σε σχέση µε τον εσωτερικό εξοπλισµό του χώρου
επιβατών, νοούνται τα µηχανοκίνητα οχήµατα που δεν διαφέρουν σε ουσιαστικά
σηµεία, τα οποία αφορούν ιδίως :»

(ε) Παρεµβάλλονται τα ακόλουθα σηµεία :

"2.2.3. οροφή ή συρόµενη οροφή,

2.2.4. ερεισίνωτο και οπίσθιο τµήµα των καθισµάτων,

2.2.5. ηλεκτροκίνητα παράθυρα, συστήµατα φύλλου οροφής και διαχωριστικά
συστήµατα."

(στ) Παρεµβάλλονται τα ακόλουθα σηµεία :

"2.10. Ως "ηλεκτροκίνητα παράθυρα" νοούνται τα παράθυρα που κλείνουν µε παροχή
ενέργειας από το όχηµα.

2.11. Ως "ηλεκτροκίνητα συστήµατα φύλλου οροφής" νοούνται τα κινητά φύλλα
οροφής οχήµατος τα οποία κλείνουν, είτε συρόµενα είτε περιστρεφόµενα, µε
παροχή ενέργειας από το όχηµα και στα οποία δεν περιλαµβάνονται τα
συστήµατα πτυσσόµενης οροφής οχηµάτων.

2.12. Ως "ηλεκτροκίνητα διαχωριστικά συστήµατα" νοούνται τα συστήµατα τα οποία
χωρίζουν το χώρο επιβατών επιβατηγού αυτοκινήτου σε δύο τουλάχιστον µέρη
και τα οποία κλείνουν µε παροχή ενέργειας από το όχηµα.

2.13. Ως "άνοιγµα" νοείται το µέγιστο ελεύθερο διάκενο µεταξύ του υψηλότερου ή του
απώτερου άκρου, ανάλογα µε τη φορά του κλεισίµατος, ενός ηλεκτροκίνητου
παραθύρου, διαχωριστικού ή φύλλου οροφής και του δοµικού στοιχείου του
οχήµατος που αποτελεί τα όρια του παραθύρου, του διαχωριστικού ή του φύλλου
οροφής, παρατηρούµενο από το εσωτερικό του οχήµατος ή, εάν πρόκειται για
διαχωριστικό σύστηµα, παρατηρούµενο από το οπίσθιο µέρος του χώρου
επιβατών.
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Για τη µέτρηση του ανοίγµατος τοποθετείται εντός αυτού κυλινδρική
δοκιµαστική ράβδος (χωρίς άσκηση δύναµης) κατά κανόνα καθέτως προς το
παράθυρο, το φύλλο οροφής ή το διαχωριστικό, όπως φαίνεται στο Σχήµα 1, από
το εσωτερικό του οχήµατος ή, κατά περίπτωση, από το οπίσθιο µέρος του χώρου
επιβατών.".

(ζ) Τα σηµεία 3 έως 3.3 αντικαθίστανται ως ακολούθως :

"3. ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΥΠΟΥ ΕΚ ΓΙΑ ΤΥΠΟ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

3.1. Η αίτηση για έγκριση τύπου ΕΚ βάσει του άρθρου 3 παράγραφος 4 της
οδηγίας 70/156/ΕΟΚ για τύπο οχήµατος όσον αφορά τον εσωτερικό του
εξοπλισµό, υποβάλλεται από τον κατασκευαστή.

3.2. Υπόδειγµα του εγγράφου πληροφοριών παρατίθεται στο Προσάρτηµα 1.

3.3. Στην τεχνική υπηρεσία που είναι αρµόδια για τη διεξαγωγή των δοκιµών
έγκρισης τύπου πρέπει να υποβάλλονται τα ακόλουθα :".

(η) Παρεµβάλλονται τα ακόλουθα σηµεία :

"5.5.2. Ηλεκτροκίνητα συστήµατα φύλλου οροφής.

5.5.2.1. Επιπροσθέτως, τα ηλεκτροκίνητα συστήµατα φύλλου οροφής και τα όργανα
χειρισµού τους πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις του σηµείου 5.8.".

(θ) Τα σηµεία 5.8 και 5.8.1 γίνονται 5.9 και 5.9.1, αντιστοίχως.

(ι) Παρεµβάλλονται τα ακόλουθα σηµεία :

"5.8. Ηλεκτροκίνητα παράθυρα, συστήµατα φύλλου οροφής και διαχωριστικά
συστήµατα

5.8.1. Οι κάτωθι απαιτήσεις ισχύουν για ηλεκτροκίνητα παράθυρα / συστήµατα φύλλου
οροφής / διαχωριστικά συστήµατα προκειµένου να µειωθεί η πιθανότητα
τραυµατισµών που µπορεί να προκληθούν από τυχαίο ή εσφαλµένο χειρισµό.
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5.8.2. Απαιτήσεις κανονικής λειτουργίας

Εκτός από τα προβλεπόµενα στο σηµείο 5.8.3, τα ηλεκτροκίνητα παράθυρα / τα

συστήµατα φύλλου οροφής / τα διαχωριστικά συστήµατα είναι δυνατόν να

κλείνουν µόνο υπό µία ή περισσότερες από τις κάτωθι προϋποθέσεις :

5.8.2.1. όταν το κλειδί που ενεργοποιεί τον κινητήρα του οχήµατος έχει τοποθετηθεί στο

χειριστήριο ανάφλεξης σε οποιαδήποτε θέση του,

5.8.2.2. όταν ασκηθεί µυϊκή δύναµη µη υποβοηθούµενη από την ενέργεια που παρέχεται

από το όχηµα,

5.8.2.3. µε συνεχή ενεργοποίηση συστήµατος µανδάλωσης ευρισκόµενου εκτός του

οχήµατος,

5.8.2.4. κατά το διάστηµα που µεσολαβεί από τη στιγµή που η ανάφλεξη έχει

απενεργοποιηθεί και/ή το κλειδί έχει αφαιρεθεί και τη στιγµή κατά την οποία

καµία από τις δύο εµπρόσθιες θύρες δεν είναι επαρκώς ανοικτή για να είναι

δυνατή η έξοδος των επιβατών,

5.8.2.5. όταν η κίνηση για το κλείσιµο ενός ηλεκτροκίνητου παράθυρου, φύλλου οροφής

ή διαχωριστικού αρχίζει από άνοιγµα που δεν υπερβαίνει τα 4 mm,

5.8.2.6. όταν το ηλεκτροκίνητο παράθυρο θύρας οχήµατος χωρίς ανώτερο πλαίσιο θύρας

κλείνει αυτοµάτως κάθε φορά που κλείνει η αντίστοιχη θύρα. Σε αυτή την

περίπτωση, το µέγιστο άνοιγµα, όπως ορίζεται στο σηµείο 2.13, πριν από το

κλείσιµο του παραθύρου, δεν υπερβαίνει τα 12 mm.

5.8.2.7. Επιτρέπεται το κλείσιµο µε τηλεχειρισµό µε συνεχή ενεργοποίηση

τηλεχειριστηρίου µε την προϋπόθεση ότι πληρούται ένας από τους παρακάτω

όρους :
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5.8.2.7.1. το τηλεχειριστήριο πρέπει να µην είναι σε θέση να κλείσει το ηλεκτροκίνητο

παράθυρο/το φύλλο οροφής/το διαχωριστικό από απόσταση µεγαλύτερη των 11

µέτρων από το όχηµα,

5.8.2.7.2. το τηλεχειριστήριο πρέπει να µην είναι σε θέση να κλείσει το ηλεκτροκίνητο

παράθυρο/το φύλλο οροφής/το διαχωριστικό :

− εάν το τηλεχειριστήριο και το όχηµα χωρίζονται από αδιαφανή επιφάνεια

και

− εάν η απόσταση µεταξύ του τηλεχειριστηρίου και του οχήµατος είναι

µεγαλύτερη από 6 µέτρα.

5.8.2.8. Το κλείσιµο µε ένα µόνο άγγιγµα επιτρέπεται µόνο για το ηλεκτροκίνητο

παράθυρο της θύρας του οδηγού και για το φύλλο της οροφής, και µόνο κατά το

διάστηµα που το κλειδί εκκίνησης είναι τοποθετηµένο στη θέση λειτουργίας της

µηχανής.

5.8.3. Απαιτήσεις αυτόµατης αναστροφής

5.8.3.1. Καµία από τις απαιτήσεις του σηµείου 5.8.2 δεν ισχύει εάν το ηλεκτροκίνητο

παράθυρο/το σύστηµα φύλλου οροφής/το διαχωριστικό σύστηµα, είναι

εξοπλισµένα µε σύστηµα αυτόµατης αναστροφής.

5.8.3.1.1. Το εν λόγω σύστηµα αναστρέφει το κινούµενο παράθυρο/το φύλλο οροφής/το

διαχωριστικό µε άσκηση µικρής δύναµης άνω των 100 Ν σε άνοιγµα 200 mm έως

4 mm επί του ανώτατου άκρου ηλεκτροκίνητου παράθυρου/διαχωριστικού ή

µπροστά από το εµπρόσθιο άκρο συρόµενου φύλλου οροφής ή επί του

καταβιβαζόµενου άκρου περιστρεφόµενου φύλλου οροφής.
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5.8.3.1.2. Ύστερα από µια τέτοια αυτόµατη αναστροφή, το παράθυρο ή το φύλλο

οροφής ή το διαχωριστικό ανοίγει σε µία από τις κάτωθι θέσεις :

5.8.3.1.2.1 θέση που να επιτρέπει την τοποθέτηση ηµιάκαµπτης κυλινδρικής ράβδου

διαµέτρου 200 mm εντός του ανοίγµατος στο(α) ίδιο(α) σηµείο(α) επαφής

που χρησιµοποιήθηκε(αν) ως καθοριστικό(ά) της λειτουργίας της

αναστροφής στο σηµείο 5.8.3.1.1,

5.8.3.1.2.2. θέση που να αντιστοιχεί στην αρχική τουλάχιστον θέση, πριν από την

έναρξη του κλεισίµατος,

5.8.3.1.2.3. θέση µε άνοιγµα µεγαλύτερο κατά 50 mm τουλάχιστον από ό,τι η θέση πριν

από την έναρξη της αναστροφής,

5.8.3.1.2.4. εάν πρόκειται για περιστρεφόµενο φύλλο οροφής, στο µέγιστο άνοιγµα

γωνίας.

5.8.3.1.3. Προκειµένου να ελεγχθούν τα ηλεκτροκίνητα παράθυρα/τα συστήµατα

φύλλου οροφής/τα διαχωριστικά συστήµατα που διαθέτουν συστήµατα

αναστροφής, τοποθετείται όργανο µέτρησης/δοκιµαστική ράβδος εντός του

ανοίγµατος, από το εσωτερικό µέρος του οχήµατος ή, εάν πρόκειται για

διαχωριστικό σύστηµα, από το πίσω µέρος του χώρου επιβατών, µε τρόπο

ώστε η κυλινδρική επιφάνεια της ράβδου να έρχεται σε επαφή µε

οποιοδήποτε τµήµα των δοµικών στοιχείων του οχήµατος αποτελεί το όριο

του παράθυρου/ανοίγµατος φύλλου οροφής/διαχωριστικού. Ο λόγος της

δύναµης του οργάνου µέτρησης προς την παραµόρφωση δεν πρέπει να

υπερβαίνει τα 10 Ν/mm. Η θέση της δοκιµαστικής ράβδου (κατά κανόνα

τοποθετείται καθέτως προς το παράθυρο/το φύλλο οροφής/το διαχωριστικό)

απεικονίζεται στο Προσάρτηµα 3, Σχήµα 1.
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5.8.4. Θέση και λειτουργία διακοπτών

5.8.4.1. Οι διακόπτες των ηλεκτροκίνητων παράθυρων/των φύλλων οροφής/των

διαχωριστικών τοποθετούνται ή τίθενται σε λειτουργία µε τρόπο ώστε να

ελαχιστοποιείται ο κίνδυνος τυχαίου κλεισίµατος. Για το κλείσιµο απαιτείται

συνεχής ενεργοποίηση των διακοπτών, εκτός από την περίπτωση που αναφέρεται

στα σηµεία 5.8.2.6, 5.8.2.8 ή 5.8.3.

5.8.4.2. Ο οδηγός έχει τη δυνατότητα να απενεργοποιεί όλους τους διακόπτες των

οπισθίων παραθύρων, του φύλλου οροφής και του διαχωριστικού οι οποίοι

προορίζονται για χρήση από τους επιβάτες στο οπίσθιο τµήµα του οχήµατος,

µέσω ενός διακόπτη που χειρίζεται ο ίδιος και βρίσκεται εµπρός από ένα

κατακόρυφο εγκάρσιο επίπεδο το οποίο διέρχεται από τα σηµεία R των

εµπρόσθιων θέσεων. Ο διακόπτης τον οποίο χειρίζεται ο οδηγός δεν απαιτείται

εάν κάποιο οπίσθιο παράθυρο, φύλλο οροφής ή διαχωριστικό είναι εξοπλισµένο

µε σύστηµα αυτόµατης αναστροφής. Εάν όµως υπάρχει τέτοιος διακόπτης, δεν

πρέπει να υπερισχύει του συστήµατος αυτόµατης αναστροφής.

Ο διακόπτης που χειρίζεται ο οδηγός τοποθετείται κατά τρόπο ώστε να

ελαχιστοποιεί τις συνέπειες οποιουδήποτε απροσδόκητου χειρισµού.

Αναγνωρίζεται µε το σύµβολο που εµφαίνεται στο Προσάρτηµα 4.

5.8.5. ∆ιατάξεις προστασίας

Κάθε διάταξη προστασίας που χρησιµοποιείται για την αποτροπή βλάβης στην

ηλεκτρική παροχή, σε περίπτωση υπερφόρτισης ή διακοπής ρεύµατος, πρέπει να

είναι σε θέση να επαναλειτουργεί αυτόµατα µε την ενεργοποίηση του διακόπτη

χειρισµού των παραθύρων/του φύλλου οροφής/του διαχωριστικού.
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5.8.6. Οδηγίες χρήσης

5.8.6.1. Το εγχειρίδιο του κατόχου οχήµατος πρέπει να περιέχει σαφείς οδηγίες για τα
ηλεκτροκίνητα παράθυρα/το φύλλο οροφής/το διαχωριστικό, περιλαµβάνοντας :

5.8.6.1.1. εξήγηση των δυνατών συνεπειών (παγίδευση),

5.8.6.1.2. χρήση του διακόπτη που χειρίζεται ο οδηγός,

5.8.6.1.3. "ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΤΙΚΟ" µήνυµα µε το οποίο να επισηµαίνονται οι κίνδυνοι,
ιδίως για τα παιδιά, σε περίπτωση εσφαλµένης χρήσης/ενεργοποίησης των
ηλεκτροκίνητων παραθύρων/συστηµάτων φύλλου οροφής/διαχωριστικών
συστηµάτων. Με την εν λόγω πληροφορία θα πρέπει να επισηµαίνονται οι
ευθύνες του οδηγού, συµπεριλαµβανοµένων οδηγιών για τους λοιπούς επιβάτες
και της συστάσεως για εγκατάλειψη του οχήµατος µόνο εφόσον το κλειδί έχει
αφαιρεθεί από τη θέση µανδάλωσης της ανάφλεξης,

5.8.6.1.4. "ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΤΙΚΟ" µήνυµα µε το οποίο να επισηµαίνεται ότι θα πρέπει να
λαµβάνεται ειδική µέριµνα κατά τη χρήση συστηµάτων κλεισίµατος µε
τηλεχειρισµό (βλέπε σηµείο 5.8.2.7.), π.χ. το σύστηµα να χρησιµοποιείται µόνον
όταν ο χειριστής βλέπει καθαρά όλο το όχηµα, ώστε να είναι βέβαιος ότι δεν θα
παγιδευτεί κανείς λόγω χρήσης εξοπλισµού ηλεκτροκίνητων παραθύρων/φύλλων
οροφής/διαχωριστικών."

(κ) Τα σηµεία 6, 7 και 8 αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείµενο :

"6. ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΥΠΟΥ ΕΚ ΓΙΑ ΤΥΠΟ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

6.1. Εάν πληρούνται οι σχετικές απαιτήσεις, χορηγείται έγκριση τύπου ΕΚ βάσει του
άρθρου 4 παράγραφος 3 της οδηγίας 70/156/ΕΟΚ.

6.2. Υπόδειγµα του πιστοποιητικού έγκρισης τύπου ΕΚ, παρατίθεται στο
Προσάρτηµα 2.

6.3. Για κάθε τύπο εγκεκριµένου οχήµατος, χορηγείται αριθµός έγκρισης σύµφωνα µε
το Παράρτηµα VΙI της οδηγίας 70/156/ΕΟΚ. ∆εν επιτρέπεται να χορηγηθεί ο
ίδιος αριθµός από ένα και το αυτό κράτος µέλος σε άλλο τύπο οχήµατος.
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7. ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ

7.1. Σε περίπτωση µεταβολών του τύπου που έχει εγκριθεί βάσει της παρούσας οδηγίας,

εφαρµόζεται το άρθρο 5 της οδηγίας 70/156/ΕΟΚ.

8. ΠΙΣΤΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

8.1. Προκειµένου να διασφαλίζεται η πιστότητα της παραγωγής, λαµβάνονται µέτρα

σύµφωνα µε το άρθρο 10 της οδηγίας 70/156/ΕΟΚ.".

(λ) Παρεµβάλλονται τα ακόλουθα Προσαρτήµατα :
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"Προσάρτηµα 1

ΕΓΓΡΑΦΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΑΡΙΘ. :

ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Ι ΤΗΣ Ο∆ΗΓΙΑΣ 70/156/ΕΟΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ1

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΥΠΟΥ ΕΚ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ

(Ο∆ΗΓΙΑ 74/60/ΕΟΚ, ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ
Ο∆ΗΓΙΑ 1999 /…/ΕΚ)

Οι κάτωθι πληροφορίες, εφόσον συντρέχει περίπτωση, πρέπει να παρέχονται εις τριπλούν και να
περιλαµβάνουν πίνακα περιεχοµένων. Τυχόν σχέδια πρέπει να υποβάλλονται υπό κατάλληλη
κλίµακα σε µέγεθος Α4 ή να είναι διπλωµένα σε διαστάσεις Α4 και να είναι επαρκώς λεπτοµερή.
Τυχόν φωτογραφίες πρέπει να δείχνουν επαρκείς λεπτοµέρειες. Εφόσον ο χειρισµός των
συστηµάτων, των κατασκευαστικών στοιχείων ή των ιδιαίτερων τεχνικών ενοτήτων γίνεται µε
ηλεκτρονικά όργανα χειρισµού, πρέπει να δίνονται πληροφορίες που να αφορούν τη λειτουργία
τους.

0. ΓΕΝΙΚΑ
0.1. Mάρκα (εµπορική επωνυµία του κατασκευαστή) :
0.2. Τύπος : ............................................................................................................................
0. 3 Μέσα αναγνώρισης του τύπου, εφόσον υπάρχει η σχετική

σήµανση στο όχηµα (β) .................................................................................................
0.3.1. Θέση της εν λόγω σήµανσης :
0.4. Κατηγορία οχήµατος (γ) :...............................................................................................
0.5. Όνοµα και διεύθυνση του κατασκευαστή : ....................................................................
0.8. ∆ιεύθυνση(εις) του(των) εργοστασίου(ων) συναρµολόγησης : .....................................

9. ΑΜΑΞΩΜΑ
9.10. Εσωτερικός εξοπλισµός : ...............................................................................................
9.10.1. Εσωτερική προστασία επιβατών : ..................................................................................
9.10.1.1. Σχέδιο διάταξης ή φωτογραφίες όπου εµφαίνεται η θέση των συνηµµένων τοµών ή

όψεων : ...........................................................................................................................
9.10.1.2. Φωτογραφίες ή σχέδια όπου εµφαίνεται η γραµµή αναφοράς,

συµπεριλαµβανοµένης της εξαιρούµενης περιοχής (Παράρτηµα Ι, σηµείο 2.3.1 της
οδηγίας 74/60/ΕΟΚ)

                                                
1 Οι αριθµoί τωv σηµείωv και τωv υπoσηµειώσεωv πoυ χρησιµoπoιoύvται στo παρόv έγγραφo

πληρoφoριώv, αvτιστoιχoύv στoυς αριθµoύς πoυ παρατίθεvται στo Παράρτηµα I της oδηγίας
70/156/ΕΟΚ. Τα σηµεία πoυ δεv αφoρoύv τo σκoπό τoυ παρόvτoς εγγράφoυ, παραλείπovται.
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9.10.1.3. Φωτογραφίες, σχέδια και/ή ανάπτυγµα του εσωτερικού εξοπλισµού όπου εµφαίνονται

τα τµήµατα του χώρου επιβατών και τα χρησιµοποιούµενα υλικά, (µε εξαίρεση τα

εσωτερικά κάτοπτρα οδήγησης), η διευθέτηση των οργάνων χειρισµού, η οροφή και η

συρόµενη οροφή, το ερεισίνωτο, τα καθίσµατα και τα οπίσθια τµήµατα των

καθισµάτων :

9.10.3. Καθίσµατα

9.10.3.5. Συντεταγµένες ή σχέδιο του σηµείου R (x) : ..................................................................

9.10.3.5.1. Kάθισµα οδηγού : ...........................................................................................................

9.10.3.5.2. Όλες οι υπόλοιπες θέσεις καθηµένων : ..........................................................................

9.10.3.6. Προβλεπόµενη γωνία κλίσης ερεισινώτου :...................................................................

9.10.3.6.1. Κάθισµα οδηγού : ...........................................................................................................

9.10.3.6.2. Όλες οι υπόλοιπες θέσεις καθηµένων : ..........................................................................

(Ηµεροµηνία, φάκελος)
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Προσάρτηµα 2

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ
(µέγιστες διαστάσεις : Α4 (210 mm x 297 mm))
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΥΠΟΥ ΕΚ

ΣΦΡΑΓΙ∆Α ΤΗΣ
∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ
ΑΡΧΗΣ

Ανακοίνωση σχετικά µε
− την έγκριση τύπου 1,
− την επέκταση έγκρισης τύπου 1

− την άρνηση έγκρισης τύπου 1,
− την ανάκληση έγκρισης τύπου 1,

τύπου οχήµατος / κατασκευαστικού στοιχείου / ιδιαίτερης τεχνικής ενότητας (1) σχετικά µε την
οδηγία .../.../ΕΟΚ, όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία .....................................................

Αριθµός έγκρισης τύπου : ......................................................................................................................

Λόγοι επέκτασης : ..................................................................................................................................

Τµήµα Ι

0.1. Μάρκα (εµπορική επωνυµία του κατασκευαστή ) : ...........................................................
0.2. Τύπος ..................................................................................................................................
0.3. Μέσα αναγνώρισης του τύπου, εφόσον υπάρχει η σχετική σήµανση στο όχηµα / στο

κατασκευαστικό στοιχείο / στην αυτοτελή τεχνική ενότητα 1 2 :
0.3.1. Θέση της εν λόγω σήµανσης : ............................................................................................
0.4. Κατηγορία οχήµατος 3 :
0.5. Όνοµα και διεύθυνση του κατασκευαστή : ........................................................................
0.7. Εάν πρόκειται για κατασκευαστικά στοιχεία και ιδιαίτερες τεχνικές ενότητες, θέση και

τρόπος τοποθέτησης του σήµατος έγκρισης ΕΚ : ..............................................................
0.8. ∆ιεύθυνση (εις) του (των) εργοστασίου (ων) συναρµολόγησης : ......................................

                                                
1 ∆ιαγράφεται ό,τι δεv ισχύει.
2 Εάv τα µέσα αvαγώρισης τoυ τύπoυ περιλαµβάvoυv χαρακτήρες άσχετoυς µε τηv περιγραφή
τωv τύπωv τoυ oχήµατoς, τoυ κατασκευαστικoύ στoιχείoυ ή της αυτoτελoύς τεχvικής εvότητας
πoυ καλύπτovται από τo παρόv πιστoπoιητικό έγκρισης τύπoυ, oι εv λόγω χαρακτήρες
αvτιπρoσωπεύovται στo πληρoφoριακό υλικό µε τo σύµβoλo : "?" (π.χ. ΑΒΓ??123??).

3 Όπως oρίζεται στo Παράρτηµα II, Τµήµα Α της oδηγίας 70/156/ΕΟΚ.



9935/1/ 99 REV 1 iv GR
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ DG C II 14

Τµήµα ΙΙ

1. Πρόσθετες πληροφορίες (εφόσον συντρέχει περίπτωση) : βλέπε Προσθήκη

2. Υπεύθυνη τεχνική υπηρεσία για τη διενέργεια των δοκιµών : ..........................................

3. Ηµεροµηνία της έκθεσης δοκιµής : ....................................................................................

4. Αριθµός της έκθεσης δοκιµής : ..........................................................................................

5. Παρατηρήσεις (εάν υπάρχουν) : βλέπε Προσθήκη

6. Τόπος : ................................................................................................................................

7. Ηµεροµηνία : ......................................................................................................................

8. Υπογραφή : .........................................................................................................................

9. Επισυνάπτεται το κατατεθειµένο στην εγκρίνουσα αρχή ευρετήριο του πληροφοριακού

τεύχους, το οποίο διατίθεται κατόπιν αιτήσεως.
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Προσθήκη στο πιστοποιητικό έγκρισης τύπου ΕΚ αριθ. ....

σχετικά µε την έγκριση τύπου οχήµατος βάσει της οδηγίας 74/60/ΕΟΚ,

όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 1999/.../ΕΚ

1. Πρόσθετες πληροφορίες

1.1. Τύπος αµαξώµατος :

1.2. Αριθµός καθισµάτων :

5. Παρατηρήσεις :

(π.χ. ισχύει τόσο για οχήµατα προοριζόµενα για κυκλοφορία αριστερά του

οδοστρώµατος όσο και για οχήµατα προοριζόµενα για κυκλοφορία δεξιά του

οδοστρώµατος).
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Προσάρτηµα 3

ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΚΥΛΙΝ∆ΡΙΚΗΣ ∆ΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗΣ ΡΑΒ∆ΟΥ

ΣΤΗ ΣΥΡΟΜΕΝΗ ΟΡΟΦΗ ΚΑΙ ΣΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ

φύλλο οροφής εξωτερικό πλαίσιο οροφής

κυλινδρική δοκιµαστική ράβδος

εσωτερικό

1

πλαίσιο παραθύρου

κυλινδρική

δοκιµαστική

ράβδος
2

Σχήµα 1
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Προσάρτηµα 4

∆ιακόπτης ελεγχόµενος από τον οδηγό

                                                  "
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ΚΟΙΝΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Αριθ.     /1999

ΤΗΣ 22 Οκτωβρίου 1999

ΕΝΟΨΕΙ ΤΗΣ ΕΚ∆ΟΣΗΣ ΤΗΣ Ο∆ΗΓΙΑΣ 1999/     /ΕΚ

ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ Ο∆ΗΓΙΑΣ 74/60/ΕΟΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΩΣ ΤΩΝ ΝΟΜΟΘΕΣΙΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ

ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΟΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΚΙΝΗΤΗΡΑ

(ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΕΚΤΟΣ

ΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΤΟΠΤΡΩΝ Ο∆ΗΓΗΣΕΩΣ, ∆ΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ, ΟΡΟΦΗ Η ΣΥΡΟΜΕΝΗ ΟΡΟΦΗ, ΕΡΕΙΣΙΝΩΤΟ

ΚΑΙ ΟΠΙΣΘΙΟ ΤΜΗΜΑ ΤΩΝ ΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
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I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

1. Στις 7 Απριλίου 1999 η Επιτροπή υπέβαλε πρόταση, βασιζόµενη στο άρθρο 95 (πρώην άρθρο

100 Α), της Συνθήκης ΕΚ, για την τροποποίηση της οδηγίας 74/60/ΕΟΚ περί προσεγγίσεως

των νοµοθεσιών των κρατών µελών όσον αφορά την εσωτερική διαρρύθµιση των οχηµάτων

µε κινητήρα (εσωτερικά τµήµατα του χώρου επιβατών εκτός των εσωτερικών κατόπτρων

οδηγήσεως, διευθέτηση των οργάνων χειρισµού, οροφή ή συρόµενη οροφή, ερεισίνωτο και

οπίσθιο τµήµα των καθισµάτων).

2. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έδωσε τη γνώµη του στις 10 Φεβρουαρίου 1999, χωρίς να

προτείνει καµία τροπολογία της πρότασης της Επιτροπής.

3. Η Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή έδωσε τη γνώµη της στις 9 Σεπτεµβρίου 1998.

4. Στις 22 Οκτωβρίου 1999, το Συµβούλιο καθόρισε κοινή θέση για την πρόταση της Επιτροπής

σύµφωνα µε το άρθρο 251 της Συνθήκης.

II. ΣΤΟΧΟΣ

5. Κύριος στόχος της πρότασης της Επιτροπής είναι η επέκταση του πεδίου εφαρµογής της

οδηγίας ώστε να καλύπτει οχήµατα µε κινητήρα εκτός εκείνων της κατηγορίας Μ1. Επιπλέον,

η οδηγία 74/60/ΕΟΚ προσαρµόστηκε στην τεχνική πρόοδο (πχ. απαιτήσεις όσον αφορά τα

ηλεκτροκίνητα παράθυρα ώστε να εξαλειφθεί ο κίνδυνος για τα παιδιά κατά το κλείσιµο των

παραθύρων, και ανάλογες απαιτήσεις για ηλεκτροκίνητες ανοιγόµενες οροφές και τα

διαχωριστικά συστήµατα). Έγιναν επίσης ορισµένες τροποποιήσεις συντακτικής φύσεως.
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III. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΘΕΣΗΣ

∆ιατακτικό

Το Συµβούλιο έχει δεχθεί γενικά την αρχική πρόταση της Επιτροπής και έχουν γίνει µόνον

ήσσονες αλλαγές οι οποίες δεν µεταβάλλουν την ουσία του κειµένου.

Παράρτηµα

Το Συµβούλιο συµφώνησε όσον αφορά ήσσονες αλλαγές στο Παράρτηµα, πολλές από τις

οποίες είναι συντακτικού χαρακτήρα.

____________________





ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

Βρυξέλλες, 17.11.1999
SEC(1999)1863τελικό

1998/0089 (COD)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

σύµφωνα µε το άρθρο 251,παράγραφος 2, δεύτερο εδάφιο της συνθήκης EK

σχετικά µε την

Κοινή θέση του Συµβουλίου σχετικά µε την έκδοση οδηγίας του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 74/60/EOK του
Συµβουλίου περί προσεγγίσεως των νοµοθεσιών των κρατών µελών όσον αφορά την

εσωτερική διαρρύθµιση των µηχανοκίνητων οχηµάτων (εσωτερικά τµήµατα του χώρου
επιβατών εκτός των εσωτερικών κατόπτρων οδηγήσεως, διευθέτηση των χειριστηρίων,

οροφή ή ανοιγόµενη οροφή, ερεισίνωτο και οπίσθιο τµήµα των καθισµάτων)
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ
σύµφωνα µε το άρθρο 251παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο της συνθήκης ΕΚ

σχετικά µε την

Κοινή θέση του Συµβουλίου σχετικά µε την έκδοση οδηγίας του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 74/60/EOK του
Συµβουλίου περί προσεγγίσεως των νοµοθεσιών των κρατών µελών όσον αφορά την

εσωτερική διαρρύθµιση των µηχανοκίνητων οχηµάτων (εσωτερικά τµήµατα του χώρου
επιβατών εκτός των εσωτερικών κατόπτρων οδηγήσεως, διευθέτηση των χειριστηρίων,

οροφή ή ανοιγόµενη οροφή, ερεισίνωτο και οπίσθιο τµήµα των καθισµάτων)

1. Ιστορικό της υπόθεσης

– Ηµεροµηνία διαβίβασης της πρότασης: 02.04.1998 (έγγραφο, COM(1998)159
τελικό - 98/0089 CODτης 02.04.1998)·

– Ηµεροµηνία γνωµοδότησης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε πρώτη
ανάγνωση: 10.02.1999·

– Ηµεροµηνία γνωµοδότησης της Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής:
09.09.1998·

– Ηµεροµηνία έκδοσης της κοινής θέσης: 28.10.1999.

2. Αντικείµενο της πρότασης της Επιτροπής

Η εν λόγω πρόταση οδηγίας προβλέπει να εισαχθούν στην οδηγία 74/60/ΕΟΚ του
Συµβουλίου, όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 78/632/ΕΟΚ της

Επιτροπής, προδιαγραφές σχετικά µε τα ηλεκτροκίνητα παράθυρα, µε σκοπό την
εξάλειψη του κινδύνου που µπορεί να προκύψει για τα παιδιά κατά το κλείσιµο των

παραθύρων αυτών· συναφείς προδιαγραφές προβλέπονται επίσης για τα
ηλεκτροκίνητα συστήµατα οροφής και τα διαχωριστικά συστήµατα.

Προτείνεται επίσης να ευθυγραµµιστούν οι διοικητικές διατάξεις της οδηγίας
74/60/ΕΟΚ µε τις αντίστοιχες της οδηγίας 70/156/ΕΟΚ σχετικά µε την έγκριση, έτσι
ώστε να είναι δυνατή η µηχανογράφηση της έγκρισης.

3. Σχόλια επί της κοινής θέσης

3.1. Γενικές παρατηρήσεις επί της κοινής θέσης

Η κοινή θέση του Συµβουλίου δεν επιφέρει τροποποιήσεις ουσίας ως προς την

αρχική πρόταση της Επιτροπής.

3.2. Αντιµετώπιση των τροπολογιών που επέφερε το ΕΚ σε πρώτη ανάγνωση.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο διατύπωσε τη γνώµη του χωρίς συζήτηση και
τροπολογίες.

4. Συµπεράσµατα

Η Επιτροπή υποστηρίζει την κοινή θέση του Συµβουλίου.


