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Ο∆ΗΓΙΑ 2000/ΕΚ/... ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της

για την προσέγγιση των νοµοθεσιών των κρατών µελών

σχετικά µε την πρόσθια προστασία των µηχανοκίνητων οχηµάτων έναντι ενσφηνώσεως και για την

τροποποίηση της οδηγίας 70/156/ΕΟΚ του Συµβουλίου

(Κείµενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

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 89, της 30.3.1999, σ. 11.
2 ΕΕ C 209, της 22.7.1999, σ. 8.
3 Γνώµη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 27ης Οκτωβρίου 1999 (δεν έχει δηµοσιευθεί

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

(1) Το Συµβούλιο, µε την απόφασή του 97/836/ΕΚ, 1 και µε τη σύµφωνη γνώµη του Ευρωπαϊκού

Κοινοβουλίου, εξουσιοδότησε την Κοινότητα να προσχωρήσει στη Συµφωνία της

Οικονοµικής Επιτροπής των Ηνωµένων Εθνών για την Ευρώπη (UNECE), σχετικά µε την

υιοθέτηση οµοιοµόρφων τεχνικών προδιαγραφών για τροχοφόρα οχήµατα, εξοπλισµό και

εξαρτήµατα τα οποία δύνανται να τοποθετηθούν και/ή να χρησιµοποιηθούν σε τροχοφόρα

οχήµατα και τις συνθήκες για την αµοιβαία αναγνώριση των εγκρίσεων που χορηγούνται µε

βάση τις προδιαγραφές αυτές, η οποία έγινε στη Γενεύη στις 20 Μαρτίου 1958, όπως

αναθεωρήθηκε στις 16 Οκτωβρίου 1995.

(2) Προσχωρώντας στην εν λόγω συµφωνία, η Κοινότητα αναδέχθηκε ένα καθορισµένο

κατάλογο κανονισµών οι οποίοι έχουν θεσπισθεί δυνάµει της εν λόγω συµφωνίας· στον

κατάλογο αυτό, περιλαµβάνεται ο κανονισµός UN/ECE αριθ. 93 2.

(3) Προκειµένου να µειωθεί ο αριθµός των θυµάτων τροχαίων ατυχηµάτων στους ευρωπαϊκούς

δρόµους, είναι απαραίτητο τα µέτρα που έχουν θεσπιστεί µε τον κανονισµό UN/ECE αριθ. 93

να εισαχθούν χωρίς καθυστέρηση στη διαδικασία έγκρισης ΕΚ τύπου που έχει θεσµοθετηθεί

µε την οδηγία 70/156/ΕΟΚ του Συµβουλίου 3, προκειµένου να βελτιωθεί η προστασία των

επιβατών επιβατικών αυτοκινήτων και ελαφρών φορτηγών από τραυµατισµό στην περίπτωση

σύγκρουσης µε τα πρόσθια τµήµατα βαρέων φορτηγών οχηµάτων και να δοθεί η δυνατότητα

στους κατασκευαστές παρόµοιων διατάξεων και οχηµάτων εξοπλισµένων µε τις διατάξεις

αυτές να λαµβάνουν έγκριση ΕΚ τύπου όταν πληρούν τις τεχνικές απαιτήσεις του εν λόγω

κανονισµού.

                                                
1 ΕΕ L 346, 17.12.1997, σ. 78.
2 Οικονοµική Επιτροπή των Ηνωµένων Εθνών για την Ευρώπη, έγγραφο E/ECE/324.
3 ΕΕ L 42 της 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 της 16.1.1999,
σ. 25).
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(4) Σύµφωνα µε τις αρχές της επικουρικότητας και της αναλογικότητας, όπως αυτές

διατυπώνονται στο άρθρο 5 της συνθήκης, οι στόχοι της παρούσας οδηγίας είναι αδύνατον να

επιτευχθούν επαρκώς από τα κράτη µέλη, και δύνανται συνεπώς, λόγω των διαστάσεων ή των

αποτελεσµάτων της προβλεπόµενης δράσης, να επιτευχθούν καλύτερα σε κοινοτικό επίπεδο.

Η παρούσα οδηγία δεν υπερβαίνει τα αναγκαία όρια για την επίτευξη του στόχου της, ήτοι

την έγκριση ΕΚ τύπου.

(5) Η παρούσα οδηγία είναι µία από τις ειδικές οδηγίες, οι οποίες πρέπει να τηρούνται,

προκειµένου να υπάρχει συµµόρφωση µε τη διαδικασία έγκρισης ΕΚ τύπου· κατά συνέπεια,

οι διατάξεις που προβλέπονται στην οδηγία 70/156/ΕΟΚ σχετικά µε τα οχήµατα, τα

συστήµατα οχηµάτων, τα κατασκευαστικά στοιχεία και τις χωριστές τεχνικές µονάδες

ισχύουν για την παρούσα οδηγία.

(6) Λόγω του σηµαντικού αριθµού οδικών ατυχηµάτων στα οποία ενέχονται επαγγελµατικά

οχήµατα µάζας ανώτερης των 3,5 τόννων, και, κατά συνέπεια, για να βελτιωθεί η οδική

ασφάλεια, οι διατάξεις που αφορούν τα οχήµατα αυτά θα πρέπει να καταστούν υποχρεωτικές

δυνάµει της παρούσας οδηγίας, χωρίς να αναµένεται προηγουµένως η συµπλήρωση της

διαδικασίας εγκρίσεως ΕΚ τύπου για την λόγω κατηγορία οχηµάτων.

(7) Η οδηγία 70/156/ΕΟΚ θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως,

ΕΞΕ∆ΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Ο∆ΗΓΙΑ :



5378/1/00 REV 1 ZAC/ra 4
DG C IΙ EL

Άρθρο 1

Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, νοούνται ως :

(α) "όχηµα" : κάθε όχηµα µε κινητήρα, όπως ορίζεται στο Παράρτηµα ΙΙ, Τµήµα Α της οδηγίας

70/156/ΕΟΚ,

(β) "πρόσθια προστατευτική διάταξη έναντι ενσφηνώσεως": πρόσθια προστατευτική διάταξη

έναντι ενσφηνώσεως η οποία προορίζεται να αποτελέσει τµήµα οχήµατος και η οποία µπορεί

να εγκρίνεται ως χωριστή τεχνική µονάδα, σύµφωνα µε το άρθρο 2 της οδηγίας 70/156/ΕΟΚ.

Άρθρο 2

1. Από [...] *, ή, εφόσον η δηµοσίευση που αναφέρεται στο άρθρο 3 καθυστερεί πέραν της

[...] **, έξι µήνες µετά την ηµεροµηνία της εν λόγω δηµοσίευσης, τα κράτη µέλη δεν δύνανται, για

λόγους που αφορούν την πρόσθια προστασία ενός οχήµατος έναντι ενσφηνώσεως :

(α) να αρνούνται, όσον αφορά τύπο οχήµατος ή τύπο πρόσθιας προστατευτικής διάταξης έναντι

ενσφηνώσεως ως χωριστής τεχνικής µονάδας, τη χορήγηση έγκρισης ΕΚ τύπου ή εθνικής

έγκρισης τύπου, ή

(β) να απαγορεύουν την ταξινόµηση, πώληση ή θέση σε κυκλοφορία οχηµάτων ή προσθίων

προστατευτικών διατάξεων έναντι ενσφηνώσεως ως χωριστών τεχνικών µονάδων,

εφόσον τα οχήµατα ή οι χωριστές τεχνικές µονάδες συµµορφώνονται µε τις απαιτήσεις της

παρούσας οδηγίας.

                                                
* 12 µήνες µετά την ηµεροµηνία ενάρξεως ισχύος της παρούσας οδηγίας.
** 6 µήνες µετά την ηµεροµηνία ενάρξεως ισχύος της παρούσας οδηγίας.
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2. Από [...] *, τα κράτη µέλη:

(α) δεν χορηγούν πλέον έγκριση ΕΚ ή εθνική έγκριση τύπου για τύπο οχήµατος ή τύπο πρόσθιας

προστατευτικής διάταξης έναντι ενσφηνώσεως ως χωριστής τεχνικής µονάδας,

(β) αρνούνται την ταξινόµηση, την πώληση ή τη θέση σε κυκλοφορία νέων οχηµάτων και νέων

πρόσθιων προστατευτικών διατάξεων έναντι ενσφηνώσεως, ως χωριστών τεχνικών µονάδων,

για λόγους που αφορούν την πρόσθια προστατευτική διάταξη, εφόσον δεν πληρούνται οι

απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας.

3. Οι διοικητικές διατάξεις που αφορούν την έγκριση ΕΚ τύπου καθορίζονται στο Παράρτηµα Ι.

Το πεδίο εφαρµογής της παρούσας οδηγίας καθώς και οι τεχνικές απαιτήσεις που πρέπει να

πληρούνται για τη χορήγηση έγκρισης ΕΚ τύπου, καθορίζονται στο Παράρτηµα ΙΙ.

Άρθρο 3

Ο κανονισµός αριθ. 93 της Οικονοµικής Επιτροπής των Ηνωµένων Εθνών για την Ευρώπη

δηµοσιεύεται στην Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων πριν από την [...] **.

                                                
* 36 µήνες µετά την ηµεροµηνία ενάρξεως ισχύος της παρούσας οδηγίας.
** 6 µήνες µετά την ηµεροµηνία ενάρξεως ισχύος της παρούσας οδηγίας.
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Άρθρο 4

Η οδηγία 70/156/ΕΟΚ τροποποιείται ως εξής :

1. Το Παράρτηµα Ι τροποποιείται ως εξής :

(α) Το σηµείο 2.3.4. αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο :

"2.3.4. Πλάτος του προσθίου άξονα (µετρουµένου στο ακραίο τµήµα των ελαστικών

επισώτρων, εξαιρουµένου του εξογκώµατος των ελαστικών επισώτρων πλησίον

του εδάφους) : ............."

(β) Παρεµβάλλονται τα ακόλουθα σηµεία :

"9.22. Πρόσθια προστασία έναντι ενσφηνώσεως.

9.22.1. Σχέδια των τµηµάτων του οχήµατος που αφορούν την πρόσθια προστασία έναντι

ενσφηνώσεως, δηλαδή σχέδιο του οχήµατος και/ή του πλαισίου, µε θέση και

εξάρτηση του ευρύτερου πρόσθιου άξονα, σχέδιο της εξάρτησης και/ή της

στερέωσης της πρόσθιας προστασίας έναντι ενσφηνώσεως. Εφόσον η προστασία

έναντι ενσφηνώσεως δεν αποτελεί ειδική διάταξη, το σχέδιο πρέπει να

καταδεικνύει σαφώς ότι πληρούνται οι απαιτούµενες διαστάσεις :

...............................

9.22.2. Σε περίπτωση ειδικής διάταξης, πλήρης περιγραφή και/ή σχέδιο της πρόσθιας
προστασίας έναντι ενσφηνώσεως (περιλαµβανοµένων εξαρτήσεων και
στερεώσεων), ή, εφόσον έχει εγκριθεί ως χωριστή τεχνητή µονάδα, αριθµός
έγκρισης τύπου : ............. "·
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2. Το Παράρτηµα IV τροποποιείται ως εξής :

(α) Στο Μέρος Ι, προστίθεται το ακόλουθο σηµείο :

"
Αντικείµενο Στοιχεία

παραποµπής

Εφαρµογή

Αριθµός

οδηγίας

Επίσηµης

Εφηµερίδας

M1 M2 M3 N1 N2 N3 O1 O2 O3 O4

57  Πρόσθια

προστασία έναντι

ενσφηνώσεως

... /... /EΚ [*] L. ... [**] X X

"·

(β) Στο Μέρος ΙΙ, προστίθεται το ακόλουθο σηµείο :

"
Αντικείµενο Αριθµός βασικού

κανονισµού

Σειρά

τροπολογιών

Συµπλήρωµα ∆ιορθωτικό(2)

57  Πρόσθια προστασία έναντι

ενσφηνώσεως

93 - - -

".

Άρθρο 5

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

διατάξεις για να συµµορφωθούν προς την παρούσα οδηγία πριν από την [...] ***. Εντούτοις, αν η

δηµοσίευση που αναφέρεται στο άρθρο 3 καθυστερεί πέραν της [...] ****, τα κράτη µέλη

εκπληρώνουν αυτήν την υποχρέωση εντός έξι µηνών από την εν λόγω δηµοσίευση. Πληροφορούν

αµέσως την Επιτροπή σχετικά.

                                                
* Αναγράφεται ο αριθµός της οδηγίας.
** Αναγράφονται τα στοιχεία της Επίσηµης Εφηµερίδας.
*** 12 µήνες µετά την ηµεροµηνία ενάρξεως ισχύος της παρούσας οδηγίας.
**** 6 µήνες µετά την ηµεροµηνία ενάρξεως ισχύος της παρούσας οδηγίας.
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Τα κράτη µέλη εφαρµόζουν αυτές τις διατάξεις από την [...] *, ή, εφόσον η δηµοσίευση που

αναφέρεται στο άρθρο 3 καθυστερεί πέραν της [...]**, εντός έξι µηνών από την εν λόγω

δηµοσίευση.

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

συνοδεύονται από παρόµοια αναφορά κατά την επίσηµη δηµοσίευσή τους. Ο τρόπος της αναφοράς

αυτής καθορίζεται από τα κράτη µέλη.

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

δικαίου που θεσπίζουν στο πεδίο το οποίο διέπεται από την παρούσα οδηγία.

Άρθρο 6

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

Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Άρθρο 7

Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη µέλη.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Για το Συµβούλιο

Η Πρόεδρος Ο Πρόεδρος

________________________

                                                
* 12 µήνες από την ηµεροµηνία ενάρξεως ισχύος της παρούσας οδηγίας.
** 6 µήνες από την ηµεροµηνία ενάρξεως ισχύος της παρούσας οδηγίας.
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ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: ∆ιοικητικές διατάξεις όσον αφορά την έγκριση ΕΚ τύπου.

Προσάρτηµα 1: Πληροφοριακό έγγραφο για την έγκριση ΕΚ τύπου
πρόσθιας προστατευτικής διάταξης έναντι ενσφηνώσεως
ως χωριστής τεχνικής µονάδας

Προσάρτηµα 2: Πληροφοριακό έγγραφο για την έγκριση ΕΚ τύπου για
τύπο οχήµατος, όσον αφορά την εγκατάσταση προσθίων
προστατευτικών διατάξεων έναντι ενσφηνώσεως, οι
οποίες έχουν λάβει έγκριση τύπου ως χωριστές τεχνικές
µονάδες

Προσάρτηµα 3: Πληροφοριακό έγγραφο για την έγκριση ΕΚ τύπου για
τύπο οχήµατος, όσον αφορά την πρόσθια προστασία
έναντι ενσφηνώσεως

Προσάρτηµα 4: Υπόδειγµα πιστοποιητικού έγκρισης ΕΚ τύπου (για τύπο
πρόσθιας προστατευτικής διάταξης έναντι ενσφηνώσεως,
ως χωριστής τεχνικής µονάδας)

Προσάρτηµα 5: Υπόδειγµα πιστοποιητικού έγκρισης ΕΚ τύπου (για τύπο
οχήµατος, όσον αφορά την εγκατάσταση προσθίων
προστατευτικών διατάξεων έναντι ενσφηνώσεως, οι
οποίες έχουν λάβει έγκριση τύπου ως χωριστές τεχνικές
µονάδες)

Προσάρτηµα 6: Πιστοποιητικό έγκρισης ΕΚ τύπου (για τύπο οχήµατος,
όσον αφορά την πρόσθια προστασία έναντι ενσφηνώσεως)

Προσάρτηµα 7: Υπόδειγµα του σήµατος έγκρισης ΕΚ τύπου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: Πεδίο εφαρµογής και τεχνικές απαιτήσεις

_______________
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΚ ΤΥΠΟΥ

1. Αίτηση για έγκριση τύπου

1.1. Αίτηση για έγκριση ΕΚ τύπου πρόσθιας προστατευτικής διάταξης έναντι ενσφηνώσεως ως

χωριστής τεχνικής µονάδας:

1.1.1 Η αίτηση εγκρίσεως ΕΚ τύπου βάσει του άρθρου 3 παράγραφος 4 της οδηγίας

70/156/ΕΟΚ πρόσθιας προστατευτικής διάταξης έναντι ενσφηνώσεως, ως χωριστής

τεχνικής µονάδας, κατά την έννοια του άρθρου 2 της οδηγίας 70/156/ΕΟΚ, υποβάλλεται

από τον κατασκευαστή της πρόσθιας προστατευτικής διάταξης έναντι ενσφηνώσεως.

1.1.2. Υπόδειγµα του πληροφοριακού εγγράφου περιλαµβάνεται στο προσάρτηµα 1.

1.1.3. Αντιπροσωπευτικό δείγµα της προς έγκριση τύπου διάταξης υποβάλλεται στην τεχνική

υπηρεσία που είναι υπεύθυνη για την διεξαγωγή των δοκιµών έγκρισης τύπου. Η υπηρεσία

αυτή δύναται, εφόσον αυτό θεωρηθεί απαραίτητο, να ζητήσει περαιτέρω δείγµα. Τα

δείγµατα είναι σαφώς και ανεξίτηλα σεσηµασµένα µε την εµπορική ονοµασία ή το

εµπορικό σήµα του αιτούντος και τον χαρακτηρισµό του τύπου.

1.2. Αίτηση εγκρίσεως ΕΚ τύπου για τύπο οχήµατος, όσον αφορά την εγκατάσταση προσθίων

προστατευτικών διατάξεων έναντι ενσφηνώσεως οι οποίες έχουν λάβει έγκριση τύπου ως

χωριστές τεχνικές µονάδες

1.2.1. Η αίτηση εγκρίσεως ΕΚ τύπου βάσει του άρθρου 3 παράγραφος 1 της οδηγίας

70/156/ΕΟΚ, υποβάλλεται από τον κατασκευαστή του οχήµατος.
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1.2.2. Υπόδειγµα του πληροφοριακού εγγράφου περιλαµβάνεται στο προσάρτηµα 2.

1.2.3. Όχηµα αντιπροσωπευτικό του προς έγκριση τύπου καθώς και πρόσθια προστατευτική

διάταξη έναντι ενσφηνώσεως για την εγκατάσταση, εγκεκριµένη ήδη ως χωριστή τεχνική

µονάδα, υποβάλλονται στην τεχνική υπηρεσία που είναι υπεύθυνη για τη διεξαγωγή των

δοκιµών εγκρίσεως.

1.3. Αίτηση εγκρίσεως ΕΚ τύπου για τύπο οχήµατος, όσον αφορά την πρόσθια προστασία του

έναντι ενσφηνώσεως

1.3.1. Η αίτηση εγκρίσεως ΕΚ τύπου, βάσει του άρθρου 3 παράγραφος 1 της οδηγίας

70/156/ΕΟΚ, υποβάλλεται από τον κατασκευαστή του οχήµατος.

1.3.2. Υπόδειγµα του πληροφοριακού εγγράφου περιλαµβάνεται στο προσάρτηµα 3.

1.3.3. Όχηµα αντιπροσωπευτικό του προς έγκριση τύπου υποβάλλεται στην τεχνική υπηρεσία

που είναι υπεύθυνη για την διεξαγωγή των δοκιµών εγκρίσεως.

2. Χορήγηση έγκρισης ΕΚ τύπου

2.1. Εφόσον πληρούνται οι σχετικές προϋποθέσεις, χορηγείται η έγκριση ΕΚ τύπου, βάσει του

άρθρου 4 παράγραφος 3 και, εφόσον ισχύει, του άρθρου 4 παράγραφος 4 της οδηγίας

70/156/ΕΟΚ.
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2.2. Παρέχεται υπόδειγµα για το πιστοποιητικό έγκρισης ΕΚ τύπου:

2.2.1. για πρόσθια προστατευτική διάταξη έναντι ενσφηνώσεως ως χωριστής τεχνικής µονάδας
στο προσάρτηµα 4,

2.2.2. για τύπο οχήµατος, όσον αφορά την εγκατάσταση πρόσθιας προστατευτικής διάταξης
έναντι ενσφηνώσεως, η οποία έχει λάβει έγκριση τύπου ως χωριστή τεχνική µονάδα, στο
προσάρτηµα 5,

2.2.3. για τύπο οχήµατος, όσον αφορά την πρόσθια προστασία έναντι ενσφηνώσεως, στο
προσάρτηµα 6.

2.3. Αριθµός εγκρίσεως, σύµφωνα µε το Παράρτηµα VII της οδηγίας 70/156/ΕΟΚ δίδεται σε
έκαστο τύπο πρόσθιας προστατευτικής διάταξης έναντι ενσφηνώσεως ή σε έκαστο τύπο
οχήµατος που εγκρίνονται. Το ίδιο κράτος µέλος δεν µπορεί να δίδει τον ίδιο αριθµό σε
άλλο τύπο πρόσθιας προστατευτικής διάταξης έναντι ενσφηνώσεως ή σε άλλο τύπο
οχήµατος.

3. Σήµα έγκρισης ΕΚ τύπου ως χωριστή τεχνική µονάδα

3.1. Εκάστη πρόσθια προστατευτική διάταξη έναντι ενσφηνώσεως που συµµορφώνεται µε τον
τύπο, ο οποίος εγκρίνεται βάσει της παρούσας οδηγίας ως χωριστή τεχνική µονάδα, φέρει
σήµα έγκρισης ΕΚ τύπου.

3.2. Το σήµα αυτό αποτελείται από παραλληλόγραµµο που περιβάλλει το γράµµα "e",
ακολουθούµενο από τον διακριτικό αριθµό του κράτους µέλους, το οποίο έχει χορηγήσει
την έγκριση τύπου:

1 για την Γερµανία 12 για την Αυστρία
2 για την Γαλλία 13 για το Λουξεµβούργο
3 για την Ιταλία 17 για την Φινλανδία
4 για τις Κάτω Χώρες 18 για την ∆ανία
5 για τη Σουηδία 21 για την Πορτογαλία
6 για το Βέλγιο 23 για την Ελλάδα
9 για την Ισπανία 24 για την Ιρλανδία
11 για το Ηνωµένο Βασίλειο
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Επίσης, πλησίον του παραλληλογράµµου πρέπει να περιλαµβάνεται ο "βασικός αριθµός

εγκρίσεως", που περιλαµβάνεται στο τµήµα 4 του αριθµού έγκρισης τύπου, ο οποίος

αναφέρεται στο Παράρτηµα VII της οδηγίας 70/156/ΕΟΚ, και του οποίου προηγούνται οι

δύο αριθµοί που δηλούν τον αριθµό σειράς ο οποίος δίδεται στην πλέον πρόσφατη µείζονα

τεχνική τροποποίηση της οδηγίας .../.../ΕΚ *, την ηµεροµηνία που χορηγήθηκε η έγκριση

ΕΚ τύπου. Στην παρούσα οδηγία, ο αριθµός σειράς είναι 00.

3.3. Το σήµα έγκρισης ΕΚ τύπου πρέπει να τοποθετείται στην πρόσθια προστατευτική διάταξη

έναντι ενσφηνώσεως, κατά τέτοιο τρόπο ώστε να είναι ανεξίτηλο και σαφώς αναγνώσιµο,

ακόµη και σε περίπτωση όπου η διάταξη είναι εγκατεστηµένη σε όχηµα.

3.4. Παράδειγµα του σήµατος εγκρίσεως ΕΚ τύπου παρουσιάζεται στο προσάρτηµα 7.

4. Τροποποίηση του τύπου και τροποποιήσεις σε εγκρίσεις

4.1. Σε περίπτωση τροποποίησης τύπου οχήµατος που έχει εγκριθεί σύµφωνα µε την παρούσα

οδηγία, ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 5 της οδηγίας 70/156/ΕΟΚ.

5. Συµµόρφωση παραγωγής

5.1. Μέτρα για τη διασφάλιση της συµµόρφωσης παραγωγής λαµβάνονται σύµφωνα µε τις

διατάξεις που προβλέπονται στο άρθρο 10 της οδηγίας 70/156/ΕΟΚ.

                                                
* Αναγράφεται ο αριθµός της οδηγίας.



5378/1/00 REV 1 ZAC/ra 5
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι DG C IΙ EL

Προσάρτηµα 1

Πληροφοριακό έγγραφο αριθ. .....

για την έγκριση ΕΚ τύπου πρόσθιας προστατευτικής διάταξης

έναντι ενσφηνώσεως ως χωριστής τεχνικής µονάδας

(Οδηγία .../.../ΕΚ *, όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία .../.../ΕΚ)

Οι ακόλουθες πληροφορίες, εφόσον ισχύουν, πρέπει να παρέχονται εις τριπλούν και να

περιλαµβάνουν κατάλογο περιεχοµένων. Τυχόν σχέδια πρέπει να υποβάλλονται σε κατάλληλη

κλίµακα και µε επαρκείς λεπτοµέρειες σε διαστάσεις Α4 ή σε φάκελλο διαστάσεων Α4. Οι

φωτογραφίες, εφόσον υπάρχουν, πρέπει να παρουσιάζουν επαρκείς λεπτοµέρειες.

Εάν τα συστήµατα, τα κατασκευαστικά στοιχεία ή οι χωριστές µονάδες φέρουν ηλεκτρονικά

συστήµατα ελέγχου, πρέπει να παρέχονται πληροφορίες σχετικά µε την επίδοσή τους.

0. ΓΕΝΙΚΑ

0.1. Μάρκα (Εµπορική ονοµασία του κατασκευαστή) : ............................................................

0.2. Τύπος :.................................................................................................................................

0.5. Όνοµα και διεύθυνση του κατασκευαστή:..........................................................................

0.7. Προκειµένου για κατασκευαστικά στοιχεία και χωριστές τεχνικές µονάδες, θέση και

µέθοδος τοποθέτησης του σήµατος έγκρισης ΕΚ τύπου : ..................................................

0.8. ∆ιεύθυνση(εις) του(των) εργοστασίου(ων) συναρµολόγησης :..........................................

                                                
* Αναγράφεται ο αριθµός της οδηγίας.
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1. ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ(ΤΩΝ) ΟΧΗΜΑΤΟΣ(ΩΝ),

επί του οποίου πρόκειται να τοποθετηθεί η διάταξη, εφόσον έχουν σχέση µε την πρόσθια

προστασία έναντι ενσφηνώσεως

1.1. Τύπος του(των) οχήµατος(ων) και κατηγορία 1 (εφόσον είναι απαραίτητο) :....................

1.2. Μέγιστη τεχνικά επιτρεπτή έµφορτη µάζα : .......................................................................

2. ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ

2.1. Πλήρης περιγραφή και/ή σχέδιο της πρόσθιας προστατευτικής διάταξης έναντι

ενσφηνώσεως (περιλαµβανοµένης της εξάρτησης και της στερέωσης) : ...........................

2.2. Περιορισµοί στις προδιαγραφές χρήσεως και εξαρτήσεως (εφόσον υπάρχουν) : ..............

2.3. Θέση επί της διατάξεως των σηµείων εφαρµογής των δυνάµεων δοκιµής : ......................

Ηµεροµηνία, φάκελος

________________________

                                                
1 Όπως ορίζεται στο Παράρτηµα ΙΙ τµήµα Α της οδηγίας 70/156/ΕΟΚ.
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Προσάρτηµα 2

Πληροφοριακό έγγραφο αριθ. ...

βάσει του Παραρτήµατος Ι της οδηγίας 70/156/ΕΟΚ του Συµβουλίου 1

για την έγκριση ΕΚ τύπου για τύπο οχήµατος,

 όσον αφορά την εγκατάσταση προσθίων προστατευτικών διατάξεων έναντι ενσφηνώσεως,

οι οποίες έχουν λάβει έγκριση τύπου ως χωριστές τεχνικές µονάδες

(Οδηγία ... / ... ΕΚ *, όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία .../.../ΕΚ)

Οι ακόλουθες πληροφορίες, εφόσον ισχύουν, πρέπει να παρέχονται εις τριπλούν και να

περιλαµβάνουν κατάλογο περιεχοµένων. Τυχόν σχέδια πρέπει να υποβάλλονται σε κατάλληλη

κλίµακα και µε επαρκείς λεπτοµέρειες σε διαστάσεις Α4 ή σε φάκελλο διαστάσεων Α4. Οι

φωτογραφίες, εφόσον υπάρχουν, πρέπει να παρουσιάζουν επαρκείς λεπτοµέρειες.

Εάν τα συστήµατα, τα κατασκευαστικά στοιχεία ή οι χωριστές µονάδες φέρουν ηλεκτρονικά

συστήµατα ελέγχου, πρέπει να παρέχονται πληροφορίες σχετικά µε την επίδοσή τους.

0. ΓΕΝΙΚΑ

0.1. Μάρκα (εµπορική ονοµασία του κατασκευαστή) :.............................................................

0.2. Τύπος :.................................................................................................................................

0.2.1. Εµπορική(ές) ονοµασία(ες), αν υπάρχει(ουν) :...................................................................

0.3. Μέσα αναγνώρισης του τύπου, εφόσον σηµειώνονται επί του οχήµατος(β) : ....................

0.3.1. Θέση του εν λόγω σήµατος :...............................................................................................

0.4. Κατηγορία του οχήµατος (γ) : .............................................................................................

0.5. Όνοµα και διεύθυνση του κατασκευαστή :.........................................................................

0.8. ∆ιεύθυνση(εις) του(των) εργοστασίου(ων) συναρµολόγησης :..........................................

1. ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

1.1. Φωτογραφίες και/ή σχέδια αντιπροσωπευτικού οχήµατος : ...............................................

                                                
1 Οι αριθµοί των παραγράφων και υποσηµειώσεων που χρησιµοποιούνται στο παρόν έγγραφο

πληροφοριών αντιστοιχούν σε εκείνους που περιλαµβάνονται στο Παράρτηµα Ι της οδηγίας
70/156/ΕΟΚ. Οι παράγραφοι που δεν αφορούν τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας
παραλείπονται.

* Αναγράφεται ο αριθµός της οδηγίας.
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2. ΜΑΖΕΣ ΚΑΙ ∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (ε) (σε kg και mm)(Παραπέµψατε σε σχέδιο, όπου αυτό

ισχύει)

2.3.4. Πλάτος του προσθίου άξονα (µετρούµενο στο ακραίο τµήµα των ελαστικών επισώτρων,

εξαιρουµένου του εξογκώµατος των ελαστικών επισώτρων πλησίον του εδάφους) : .......

2.8. Τεχνικά επιτρεπτή µέγιστη έµφορτη µάζα που δηλώνεται από τον κατασκευαστή (κε)

(µέγιστη και ελάχιστη για κάθε παραλλαγή) : ....................................................................

9. ΑΜΑΞΩΜΑ

9.1. Τύπος αµαξώµατος : ...........................................................................................................

9.2. Χρησιµοποιούµενα υλικά και µέθοδοι κατασκευής : .........................................................

9.22. Πρόσθια προστασία έναντι ενσφηνώσεως

9.22.1. Σχέδια των τµηµάτων του οχήµατος που έχουν σχέση µε την πρόσθια προστασία έναντι

ενσφηνώσεως, δηλαδή σχέδια του οχήµατος και/ή του πλαισίου, µε θέση και εξάρτηση του

ευρύτερου προσθίου άξονα, σχέδιο της εξάρτησης και/ή της στήριξης της πρόσθιας

προστασίας έναντι ενσφηνώσεως. Εάν η προστασία έναντι ενσφηνώσεως δεν αποτελεί

ειδική διάταξη, το σχέδιο πρέπει να καταδεικνύει σαφώς ότι πληρούνται οι απαιτούµενες

διαστάσεις : .........................................................................................................................

9.22.2. Σε περίπτωση ειδικής διάταξης, πλήρης περιγραφή και/ή σχέδιο της πρόσθιας προστασίας
έναντι ενσφηνώσεως (περιλαµβανοµένων εξαρτήσεων και στερεώσεων), ή, εφόσον έχει
εγκριθεί ως χωριστή τεχνική µονάδα, ο αριθµός εγκρίσεως τύπου :..................................

Ηµεροµηνία, φάκελος

________________________
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Προσάρτηµα 3

Πληροφοριακό έγγραφο αριθ. ...

βάσει του Παραρτήµατος Ι της οδηγίας 70/156/ΕΟΚ  του Συµβουλίου 1

για την έγκριση ΕΚ τύπου για τύπο οχήµατος

όσον αφορά την πρόσθια προστασία έναντι ενσφηνώσεως

(Οδηγία ... / ... ΕΚ *, όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία .../…/ΕΚ)

Οι ακόλουθες πληροφορίες, εφόσον υπάρχουν, πρέπει να παρέχονται εις τριπλούν και να

περιλαµβάνουν κατάλογο περιεχοµένων. Τυχόν σχέδια πρέπει να υποβάλλονται σε κατάλληλη

κλίµακα και µε επαρκείς λεπτοµέρειες σε διαστάσεις Α4 ή σε φάκελλο διαστάσεων Α4. Οι

φωτογραφίες, εφόσον υπάρχουν, πρέπει να παρουσιάζουν επαρκείς λεπτοµέρειες.

Εάν τα συστήµατα, τα κατασκευαστικά στοιχεία ή οι χωριστές τεχνικές µονάδες φέρουν

ηλεκτρονικά συστήµατα ελέγχου, πρέπει να παρέχονται πληροφορίες σχετικά µε την επίδοσή τους.

0. ΓΕΝΙΚΑ

0.1. Μάρκα (εµπορική ονοµασία του κατασκευαστή) :.............................................................

0.2. Τύπος :.................................................................................................................................

0.2.1. Εµπορική(ές) ονοµασία(ες), αν υπάρχει(ουν) :...................................................................

0.3. Μέσα αναγνώρισης του τύπου, εφόσον σηµειώνονται επί του οχήµατος (β) : ...................

0.3.1. Θέση του εν λόγω σήµατος :...............................................................................................

0.4. Κατηγορία του οχήµατος (γ) : .............................................................................................

0.5. Όνοµα και διεύθυνση του κατασκευαστή :.........................................................................

0.8. ∆ιεύθυνση(εις) του(των) εργοστασίου(ων) συναρµολόγησης :..........................................

1. ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

1.1. Φωτογραφίες και/ή σχέδια αντιπροσωπευτικού οχήµατος : ...............................................

                                                
1 Οι αριθµοί των παραγράφων και υποσηµειώσεων που χρησιµοποιούνται στο παρόν έγγραφο

πληροφοριών αντιστοιχούν σε εκείνους που περιλαµβάνονται στο Παράρτηµα Ι της οδηγίας
70/156/ΕΟΚ. Οι παράγραφοι που δεν αφορούν τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας,
παραλείπονται.

* Αναγράφεται ο αριθµός της οδηγίας.
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2. ΜΑΖΕΣ ΚΑΙ ∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (ε) (σε kg και mm)(Παραπέµψατε σε σχέδιο, όπου αυτό

ισχύει)

2.3.4. Πλάτος του προσθίου άξονα (µετρούµενο στο ακραίο τµήµα των ελαστικών επισώτρων,

εξαιρουµένου του εξογκώµατος των ελαστικών επισώτρων πλησίον του εδάφους) : .......

2.8. Τεχνικά επιτρεπτή µέγιστη έµφορτη µάζα που δηλώνεται από τον κατασκευαστή (κε)

(µέγιστη και ελάχιστη για κάθε παραλλαγή) : ....................................................................

9. ΑΜΑΞΩΜΑ

9.1. Τύπος αµαξώµατος : ...........................................................................................................

9.2. Χρησιµοποιούµενα υλικά και µέθοδοι κατασκευής : .........................................................

9.22. Πρόσθια προστασία έναντι ενσφηνώσεως

9.22.1. Σχέδια των τµηµάτων του οχήµατος που έχουν σχέση µε την πρόσθια προστασία έναντι

ενσφηνώσεως, δηλαδή σχέδια του οχήµατος και/ή του πλαισίου, µε θέση και εξάρτηση του

ευρύτερου προσθίου άξονα, σχέδιο της εξάρτησης και/ή της στήριξης της πρόσθιας

προστασίας έναντι ενσφηνώσεως. Εάν η προστασία έναντι ενσφηνώσεως δεν αποτελεί

ειδική διάταξη, το σχέδιο πρέπει να καταδεικνύει σαφώς ότι πληρούνται οι απαιτούµενες

διαστάσεις : .........................................................................................................................

9.22.2. Σε περίπτωση ειδικής διάταξης, πλήρης περιγραφή και/ή σχέδιο της πρόσθιας προστασίας

έναντι ενσφηνώσεως (περιλαµβανοµένων εξαρτήσεων και στερεώσεων), ή, εφόσον έχει

εγκριθεί ως χωριστή τεχνική µονάδα, ο αριθµός εγκρίσεως τύπου :..................................

9.22.3. Θέση των σηµείων εφαρµογής των δυνάµεων δοκιµής πάνω στη διάταξη :......................

Ηµεροµηνία, φάκελος

________________________
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Προσάρτηµα 4

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ

(µέγιστες διαστάσεις: A4 (210 mm x 297 mm))
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΕΚ ΤΥΠΟΥ

ΣΦΡΑΓΙ∆Α ΤΗΣ
∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ

Ανακοίνωση σχετικά µε τα εξής:

- έγκριση τύπου 1,
- επέκταση έγκρισης τύπου 1,
- απόρριψη έγκρισης τύπου 1,
- ανάκληση έγκρισης τύπου 1,

συγκεκριµένου τύπου οχήµατος/κατασκευαστικού στοιχείου/χωριστής τεχνικής µονάδας 1, όσον
αφορά την οδηγία ../.../EΟΚ, όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία ..../.../ΕΚ.

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

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

ΤΜΗΜΑ I

0.1. Μάρκα (εµπορική ονοµασία του κατασκευαστή) :.............................................................
0.2. Τύπος :.................................................................................................................................
0.3. Μέσα αναγνώρισης του τύπου, εφόσον σηµειώνονται επί του οχήµατος/κατασκευαστικού

στοιχείου/χωριστής τεχνικής µονάδας 1 2 : .........................................................................
0.3.1. Θέση του εν λόγω σήµατος :...............................................................................................
0.4. Κατηγορία του οχήµατος 1 3 :..............................................................................................
0.5. Όνοµα και διεύθυνση του κατασκευαστή :.........................................................................
0.7. Σε περίπτωση κατασκευαστικών στοιχείων και χωριστών τεχνικών µονάδων, θέση και

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

                                                
1 ∆ιαγράφεται ό,τι δεν ισχύει.
2 Εάν το µέσο αναγνώρισης του τύπου περιέχει χαρακτήρες που δεν αφορούν περιγραφή του

τύπου οχήµατος, κατασκευαστικού στοιχείου ή χωριστής τεχνικής µονάδας που καλύπτονται
από το παρόν πιστοποιητικό έγκρισης τύπου, οι χαρακτήρες αυτοί πρέπει να
αντιπροσωπεύονται στην τεκµηρίωση από το σύµβολο "?" (π.χ. ABC??123???).

3 Όπως ορίζεται στο τµήµα Α του Παραρτήµατος ΙΙ της οδηγίας 70/156/EΟΚ.
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ΤΜΗΜΑ II

1. Συµπληρωµατικές πληροφορίες (όπου ισχύει) : βλέπε συµπλήρωµα

2. Τεχνική υπηρεσία υπεύθυνη για την διεξαγωγή των δοκιµών : .........................................

3. Ηµεροµηνία της εκθέσεως δοκιµής : ..................................................................................

4. Αριθµός της εκθέσεως δοκιµής :.........................................................................................

5. Παρατηρήσεις (εφόσον υπάρχουν): βλέπε συµπλήρωµα

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

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

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

9. Επισυνάπτεται ο δείκτης του πληροφοριακού πακέτου που κατατίθεται στην υπεύθυνη για

τις εγκρίσεις αρχή, ο οποίος µπορεί να παραληφθεί κατόπιν αιτήσεως.
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ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ

του πιστοποιητικού έγκρισης ΕΚ τύπου αριθ. ...

σχετικά µε την έγκριση τύπου πρόσθιας προστατευτικής διάταξης έναντι ενσφηνώσεως ως

χωριστής τεχνικής µονάδας

(Οδηγία ... / ... ΕΚ *, όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία .../.../ΕΚ).

1. Συµπληρωµατικές πληροφορίες

1.1. Κατασκευή

1.1.1. Υλικό :.................................................................................................................................

1.1.2. Τρόπος στερέωσης : ............................................................................................................

1.1.3. ∆ιαστάσεις της διάταξης : ...................................................................................................

1.2. Τεχνικώς επιτρεπτή µέγιστη έµφορτη µάζα του/των οχήµατος/των στο/στα οποίο/α

προορίζεται να συναρµολογηθεί η διάταξη : ......................................................................

1.3. Περιορισµοί στη χρήση της διάταξης. (αν υπάρχουν ): ......................................................

1.4. Μέγιστη οριζόντια και κατακόρυφη µετατόπιση των σηµείων δοκιµής κατά και µετά την

εφαρµογή των δυνάµεων δοκιµής :.....................................................................................

5. Παρατηρήσεις : ...................................................................................................................

________________________

                                                
* Αναγράφεται ο αριθµός της οδηγίας.
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Προσάρτηµα 5

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ

(µέγιστες διαστάσεις: A4 (210 mm x 297 mm))

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΕΚ ΤΥΠΟΥ

ΣΦΡΑΓΙ∆Α ΤΗΣ
    ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ

Ανακοίνωση σχετικά µε τα εξής :

- έγκριση τύπου 1,
- επέκταση έγκρισης τύπου 1,
- απόρριψη έγκρισης τύπου 1,
- ανάκληση έγκρισης τύπου 1,

συγκεκριµένου τύπου οχήµατος/κατασκευαστικού στοιχείου/χωριστής τεχνικής µονάδας 1, όσον
αφορά την οδηγία .../.../EΚ, όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία .../.../ΕΚ.

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

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

ΤΜΗΜΑ I

0.1. Μάρκα (εµπορική ονοµασία του κατασκευαστή) :.............................................................

0.2. Τύπος :.................................................................................................................................

0.3. Μέσα αναγνώρισης του τύπου, εφόσον σηµειώνονται επί του οχήµατος/κατασκευαστικού
στοιχείου/χωριστής τεχνικής µονάδας 1 2 : ..........................................................................

0.3.1. Θέση του εν λόγω σήµατος :...............................................................................................

0.4. Κατηγορία του οχήµατος 1 3 : .............................................................................................

0.5. Όνοµα και διεύθυνση του κατασκευαστή :.........................................................................

0.7. Σε περίπτωση κατασκευαστικών στοιχείων και χωριστών τεχνικών µονάδων, θέση και
µέθοδος τοποθέτησης του σήµατος έγκρισης ΕΚ τύπου : ..................................................

0.8. ∆ιεύθυνση(εις) του(των) εργοστασίου(ων) συναρµολόγησης :..........................................

                                                
1 ∆ιαγράφεται ό,τι δεν ισχύει.
2 Εάν το µέσο αναγνώρισης του τύπου περιέχει χαρακτήρες που δεν αφορούν περιγραφή του

τύπου οχήµατος, κατασκευαστικού στοιχείου ή χωριστής τεχνικής µονάδας που καλύπτονται
από το παρόν πιστοποιητικό έγκρισης τύπου, οι χαρακτήρες αυτοί πρέπει να
αντιπροσωπεύονται στην τεκµηρίωση από το σύµβολο "?" (π.χ. ABC??123???).

3 Όπως ορίζεται στο τµήµα Α του Παραρτήµατος ΙΙ της οδηγίας 70/156/EΟΚ.
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ΤΜΗΜΑ ΙΙ

1. Συµπληρωµατικές πληροφορίες (όπου ισχύει): βλέπε συµπλήρωµα

2. Τεχνική υπηρεσία υπεύθυνη για την διεξαγωγή των δοκιµών : .........................................

3. Ηµεροµηνία της εκθέσεως δοκιµής : ..................................................................................

4. Αριθµός της εκθέσεως δοκιµής :.........................................................................................

5. Παρατηρήσεις (εφόσον υπάρχουν): βλέπε συµπλήρωµα

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

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

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

9. Επισυνάπτεται ο δείκτης του πληροφοριακού πακέτου που κατατίθεται στην υπεύθυνη για

τις εγκρίσεις αρχή, ο οποίος µπορεί να παραληφθεί κατόπιν αιτήσεως.
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ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ

του πιστοποιητικού έγκρισης ΕΚ τύπου αριθ. ...

σχετικά µε την έγκριση τύπου οχήµατος όσον αφορά την εγκατάσταση πρόσθιας προστατευτικής

διάταξης έναντι ενσφηνώσεως, η οποία έχει λάβει έγκριση τύπου ως χωριστή τεχνική

µονάδα

(Οδηγία .../...ΕΚ *, όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία .../.../ΕΚ).

1. Συµπληρωµατικές πληροφορίες

1.4. Μάζα του οχήµατος που υποβάλλεται και αντίστοιχες µάζες στους άξονες :

1.4.1. Πρόσθιος άξονας:................................................................................................................

1.4.2. Οπίσθιος άξονας:.................................................................................................................

1.4.3. Σύνολο:................................................................................................................................

1.5. Αριθµός έγκρισης τύπου της προστατευτικής διάταξης :

5. Παρατηρήσεις: (π.χ., ισχύει για οχήµατα µε τιµόνι αριστερά και τιµόνι δεξιά)

___________________

                                                
* Αναγράφεται ο αριθµός της οδηγίας.
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Προσάρτηµα 6

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ

(µέγιστες διαστάσεις: A4 (210 mm x 297 mm))

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΕΚ ΤΥΠΟΥ

ΣΦΡΑΓΙ∆Α ΤΗΣ
∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ

Ανακοίνωση σχετικά µε τα εξής :

- έγκριση τύπου 1,
- επέκταση έγκρισης τύπου 1,
- απόρριψη έγκρισης τύπου 1,
- ανάκληση έγκρισης τύπου 1,

συγκεκριµένου τύπου οχήµατος/κατασκευαστικού στοιχείου/χωριστής τεχνικής µονάδας 1, όσον
αφορά την οδηγία ../.../EΚ, όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία .../.../ΕΚ.

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

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

ΤΜΗΜΑ Ι

0.1. Μάρκα (εµπορική ονοµασία του κατασκευαστή) :.............................................................

0.2. Τύπος :.................................................................................................................................

0.3. Μέσα αναγνώρισης του τύπου, εφόσον σηµειώνονται επί του οχήµατος/ κατασκευαστικού
στοιχείου/χωριστής τεχνικής µονάδας 1 2 :..........................................................................

0.3.1. Θέση του εν λόγω σήµατος :...............................................................................................

0.4. Κατηγορία του οχήµατος 1 1 : .............................................................................................

0.5. Όνοµα και διεύθυνση του κατασκευαστή :.........................................................................

0.7. Σε περίπτωση κατασκευαστικών στοιχείων και χωριστών τεχνικών µονάδων, θέση και
µέθοδος τοποθέτησης του σήµατος έγκρισης ΕΚ τύπου : ..................................................

0.8. ∆ιεύθυνση(εις) του(των) εργοστασίου(ων) συναρµολόγησης :..........................................
                                                
1 ∆ιαγράφεται ό,τι δεν ισχύει.
2 Εάν το µέσο αναγνώρισης του τύπου περιέχει χαρακτήρες που δεν αφορούν περιγραφή του

τύπου οχήµατος, κατασκευαστικού στοιχείου ή χωριστής τεχνικής µονάδας που καλύπτονται
από το παρόν πιστοποιητικό έγκρισης τύπου, οι χαρακτήρες αυτοί πρέπει να
αντιπροσωπεύονται στην τεκµηρίωση από το σύµβολο "?" (π.χ. ABC??123???).
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ΤΜΗΜΑ II

1. Συµπληρωµατικές πληροφορίες (όπου ισχύει): βλέπε συµπλήρωµα

2. Τεχνική υπηρεσία υπεύθυνη για την διεξαγωγή των δοκιµών : .........................................

3. Ηµεροµηνία της εκθέσεως δοκιµής : ..................................................................................

4. Αριθµός της εκθέσεως δοκιµής :.........................................................................................

5. Παρατηρήσεις (εφόσον υπάρχουν): βλέπε συµπλήρωµα

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

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

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

9. Επισυνάπτεται το ευρετήριο του πληροφοριακού πακέτου που κατατίθεται στην υπεύθυνη

για τις εγκρίσεις αρχή εγκρίσεως, το οποίο µπορεί να παραληφθεί κατόπιν αιτήσεως.

                                                
1 Όπως ορίζεται στο τµήµα Α του Παραρτήµατος ΙΙ της οδηγίας 70/156/EΟΚ.
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ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ

του πιστοποιητικού έγκρισης ΕΚ τύπου αριθ. ...

σχετικά µε την έγκριση τύπου οχήµατος όσον αφορά την πρόσθια προστασία του έναντι
ενσφηνώσεως

(Οδηγία ... / ... ΕΚ *, όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία .../.../ΕΚ).

1. Συµπληρωµατικές πληροφορίες

1.1. Σύντοµη περιγραφή του τύπου οχήµατος, όσον αφορά την πρόσθια προστασία του έναντι

ενσφηνώσεως : ....................................................................................................................

1.4. Μάζα του οχήµατος που υποβάλλεται σε δοκιµή -

1.4.1. Πρόσθιος άξονας :...............................................................................................................

1.4.2. Οπίσθιος άξονας :................................................................................................................

1.4.3. Σύνολο :...............................................................................................................................

1.5. Μέγιστη οριζόντια και κατακόρυφη µετατόπιση σηµείων δοκιµής κατά και µετά την

εφαρµογή των δυνάµεων δοκιµής :

5. Παρατηρήσεις: (π.χ., ισχύει για οχήµατα µε τιµόνι αριστερά και τιµόνι δεξιά)

                                                
* Αναγράφεται ο αριθµός της οδηγίας.
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Προσάρτηµα 7

Υπόδειγµα του σήµατος έγκρισης ΕΚ τύπου

a ≥ 12 mm

Η πρόσθια προστατευτική διάταξη έναντι ενσφηνώσεως που φέρει το ανωτέρω σήµα έγκρισης ΕΚ

τύπου αποτελεί διάταξη, η οποία έχει εγκριθεί στη Γερµανία (e 1) υπό τον αριθµό βασικής

έγκρισης 2439, βάσει της παρούσας οδηγίας (00).

Οι χρησιµοποιούµενοι αριθµοί είναι απλώς ενδεικτικοί.

____________________

a
3

a
3

2a
3

a
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

ΠΕ∆ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

1. ΠΕ∆ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1.1. Η παρούσα οδηγία ισχύει για :

1.1.1. πρόσθιες προστατευτικές διατάξεις έναντι ενσφηνώσεως, ως χωριστές τεχνικές µονάδες,

που προορίζονται για εγκατάσταση σε οχήµατα των κατηγοριών Ν2 και Ν3 
1·

1.1.2. οχήµατα των κατηγοριών Ν2 και Ν3 όσον αφορά την εγκατάσταση πρόσθιας

προστατευτικής διάταξης έναντι ενσφηνώσεως που έχει λάβει έγκριση τύπου, ως χωριστή

τεχνική µονάδα·

1.1.3. οχήµατα των κατηγοριών Ν2 και Ν3 όσον αφορά την πρόσθια προστασία τους έναντι

ενσφηνώσεως·

1.2. οχήµατα της κατηγορίας Ν2 µε µέγιστη µάζα που δεν υπερβαίνει τους 7,5 τόννους,

ανταποκρίνονται µόνο προς την απαίτηση αποστάσεως από το έδαφος 400 mm που

καθορίζεται στην παρούσα οδηγία·

1.3 Οι απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας δεν ισχύουν για τα εξής :

1.3.1 οχήµατα παντός εδάφους κατηγοριών N2 και N3·

1.3.2 είδη οχηµάτων, των οποίων η χρήση είναι ασύµβατη 1 µε τις διατάξεις σχετικά µε την

πρόσθια προστασία έναντι ενσφηνώσεως.
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2. ΟΡΙΣΜΟΙ

Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, νοούνται ως :

2.1. «Μέγιστη µάζα» : του οχήµατος, η µέγιστη τεχνικά επιτρεπόµενη έµφορτη µάζα, όπως

ορίζεται στο σηµείο 2.8 του Παραρτήµατος Ι της οδηγίας 70/156/ΕΟΚ·

2.2. «Όχηµα χωρίς φορτίο» : το όχηµα σε κατάσταση λειτουργίας µε µάζα, όπως καθορίζεται

στο σηµείο 2.6 του Παραρτήµατος Ι της οδηγίας 70/156/ΕΟΚ·

2.3. «Τύπος πρόσθιας προστατευτικής διάταξης έναντι ενσφηνώσεως» : η πρόσθια

προστατευτική διάταξη έναντι ενσφηνώσεως που δεν διαφέρει, όσον αφορά τα ουσιώδη

χαρακτηριστικά, όπως σχήµα, διαστάσεις, στήριξη, υλικά και σήµατα που αναφέρονται

στο σηµείο 1.1.3 του Παραρτήµατος Ι.

2.4. «Πρόσθια προστασία έναντι ενσφηνώσεως» : η παρουσία στο πρόσθιο µέρος του

οχήµατος ενός των εξής :

Μιας ειδικής πρόσθιας προστατευτικής διάταξης έναντι ενσφηνώσεως· ή

Αµαξώµατος, τµηµάτων πλαισίου ή άλλων κατασκευαστικών στοιχείων, τα οποία λόγω

του σχήµατος και των χαρακτηριστικών τους είναι δυνατόν να θεωρηθεί ότι επιτελούν τη

λειτουργία της πρόσθιας προστατευτικής διάταξης έναντι ενσφηνώσεως.

2.5. «Τύπος οχήµατος» : τα οχήµατα, τα οποία δεν διαφέρουν ουσιωδώς σε σηµεία, όπως :

2.5.1. Το πλάτος του πρόσθιου άξονα, µετρουµένου στο πλέον ακραίο τµήµα των ελαστικών

επισώτρων, εξαιρουµένου του εξογκώµατος των ελαστικών επισώτρων πλησίον του

εδάφους.

                                                
1 Όπως καθορίζεται στο τµήµα Α του Παραρτήµατος ΙΙ της οδηγίας 70/156/ΕΟΚ.
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2.5.2. Η δοµή, οι διαστάσεις, το σχήµα και τα υλικά του προσθίου τµήµατος του οχήµατος,

εφόσον έχουν σχέση µε τις απαιτήσεις του αντίστοιχου τµήµατος της παρούσας οδηγίας.

2.5.3 Οι εγκεκριµένες πρόσθιες προστατευτικές διατάξεις έναντι ενσφηνώσεως που είναι

τοποθετηµένες στο όχηµα.

2.5.4 Η µέγιστη µάζα του τύπου οχήµατος.

3. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

Οι τεχνικές απαιτήσεις προς τις οποίες πρέπει να υπάρχει συµµόρφωση προκειµένου να

χορηγηθεί έγκριση τύπου σύµφωνα µε την παρούσα οδηγία, καθορίζονται στις

παραγράφους 6, 8 και 10, καθώς και στο Παράρτηµα 5, του κανονισµού UN/ECE αριθ.

93, µε τις εξής εξαιρέσεις :

3.1. Στο άρθρο 8.2, οι λέξεις «communication document contained in annex 1»,

εννοούνται ως «πιστοποιητικό έγκρισης ΕΚ τύπου που περιέχεται στο

Παράρτηµα Ι, Προσάρτηµα 5».

3.2 Στο σηµείο 8.3, οι εντός αγκυλών λέξεις «(annex 1, item 9.)», εννοούνται ως

«Παράρτηµα Ι, Προσάρτηµα 4, Συµπλήρωµα, σηµείο 1.4)».

3.3 Στο σηµείο 8.6, οι εντός αγκυλών όροι «(annex 1, item 8.)», εννοούνται ως

«Παράρτηµα Ι, Προσάρτηµα 1, σηµείο 2.3)».

3.4. Στο σηµείο 3.5.1 του Παραρτήµατος V, οι λέξεις «For applications pursuant to

Part III», εννοούνται ως «Για εφαρµογές, σύµφωνα µε το Παράρτηµα Ι,

σηµείο 1.3».

______________________
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I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

1. Στις 10 Φεβρουαρίου 1999, η Επιτροπή υπέβαλε πρόταση 1 οδηγίας του Ευρωπαϊκού

Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε την πρόσθια προστασία των

µηχανοκίνητων οχηµάτων έναντι ενσφηνώσεως. Η πρόταση βασίζεται στο άρθρο 100Α

της Συνθήκης (νέο άρθρο 95).

2. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εξέδωσε τη γνώµη του σε πρώτη ανάγνωση στις

27 Οκτωβρίου 1999 2 (χωρίς τροπολογίες). Η Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή

έδωσε τη γνώµη της στις 26 Μαΐου 1999 3.

3. Στις 27 Μαρτίου 2000, το Συµβούλιο υιοθέτησε την κοινή του θέση σύµφωνα µε το

άρθρο 248 της Συνθήκης.

II. ΣΚΟΠΟΣ

4. Στόχος της πρότασης είναι οι πρόσθιες προστατευτικές διατάξεις έναντι ενσφηνώσεως

για βαρέα οχήµατα που µεταφέρουν εµπορεύµατα να σχεδιάζονται στο µέλλον κατά

τρόπον ώστε να µειωθεί σηµαντικά ο αριθµός των θανάτων και τραυµατισµών που

προκαλούνται ετησίως από ατυχήµατα στα οποία εµπλέκονται τα εν λόγω οχήµατα.

III. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΘΕΣΗΣ

5. Η κοινή θέση αντιστοιχεί ουσιαστικά στην πρόταση της Επιτροπής. Το Συµβούλιο

εισήγαγε ήσσονος σηµασίας τροποποιήσεις στο προτεινόµενο κείµενο. Οι αλλαγές

αυτές έγιναν προκειµένου να αποσαφηνιστεί το νοµικό κείµενο. Η Επιτροπή

συµφώνησε επ' αυτού.

________________________

                                                
1 ΕΕ C 89 της 30.3.1999, σ. 11.
2 έγγρ. 12375/99 CODEC 623 ENT 216 (δεν έχει ακόµη δηµοσιευθεί στην Επίσηµη

Εφηµερίδα).
3 ΕΕ C 209 της 22.7.1999, σ. 8.
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

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

σχετικά µε την

Κοινή θέση η οποία καθορίστηκε από το Συµβούλιο ενόψει της έκδοσης της οδηγίας του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για την προσέγγιση των νοµοθεσιών
των κρατών µελών σχετικά µε την πρόσθια προστασία των µηχανοκίνητων οχηµάτων

έναντι ενσφηνώσεως και για την τροποποίηση της οδηγίας 70/156/ΕΟΚ του Συµβουλίου
("Front underrun protection")
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1. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ

– Ηµεροµηνία διαβίβασης της πρότασης στο ΕΚ και το Συµβούλιο

(COM(1999)32τελικό - 1999/0007 COD): 10.02.1999

– Ηµεροµηνία γνωµοδότησης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε

πρώτη ανάγνωση: 27.10.1999

– Ηµεροµηνία γνωµοδότησης της Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής:26.05.1999

– Ηµεροµηνία της κοινής θέσης : 27.03.2000

2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Σκοπός της παρούσας πρότασης είναι να συµβάλει στη µείωση του αριθµού των θανάτων και
σοβαρών τραυµατισµών από οδικά ατυχήµατα και να εισαχθούν νέα πρότυπα σχετικά µε την

πρόσθια προστασία των βαρέων επαγγελµατικών οχηµάτων έναντι ενσφηνώσεως

Η πρόταση αφορά νέους εγκεκριµένους τύπους οχηµάτων µετά από ορισµένη ηµεροµηνία και

ορίζει διαδικασία δοκιµών η οποία ανταποκρίνεται στις πραγµατικές συνθήκες τυπικής
µετωπικής σύγκρουσης µεταξύ αυτοκινήτου και φορτηγού. Στην πρόταση ενσωµατώνονται οι
τεχνικές προδιαγραφές που έχουν εκπονηθεί από την Οικονοµική Επιτροπή των Ηνωµένων
Εθνών για την Ευρώπη.

3. ΣΧΟΛΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΘΕΣΗΣ

3.1 Σύντοµες γενικές παρατηρήσεις επί της κοινής θέσης

Σε σχέση προς την αρχική πρόταση της Επιτροπής το Συµβούλιο δεν επέφερε
θεµελιώδεις τροποποιήσεις µε την κοινή θέση του, πόσον µάλλον ότι όσον αφορά

όλο το τεχνικό µέρος (που περιέχεται στα παραρτήµατα) περιορίζεται σε παραποµπή
στον κανονισµό αριθ. 93 των Οικονοµική Επιτροπή των Ηνωµένων Εθνών για την

Ευρώπη χωρίς να έχει συµπεριληφθεί το κείµενο στην οδηγία.
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3.2 Όσον αφορά τις τροπολογίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε πρώτη ανάγνωση:
καµία τροποποίηση.

3.3 Νέες διατάξεις που εισήχθηκαν από το Συµβούλιο και θέση της Επιτροπής:
Η Επιτροπή θεωρεί ότι δεν αλλοιώθηκε η πρότασή της.

4. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

Η Επιτροπή τάσσεται υπέρ της κοινής θέσης. Η διακύβευση της ασφάλειας συνηγορεί υπέρ

της ταχείας έγκρισης της εν λόγω οδηγίας.


