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Θέµα : Κοινή θέση η οποία καθορίστηκε από το Συµβούλιο στις 27 Σεπτεµβρίου 2001 για την

έκδοση της οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για την
τροποποίηση της οδηγίας 96/53/ΕΚ του Συµβουλίου σχετικά µε τον καθορισµό, για
ορισµένα οδικά οχήµατα που κυκλοφορούν στην Κοινότητα, των µέγιστων
επιτρεπόµενων διαστάσεων στις εθνικές και διεθνείς µεταφορές και των µέγιστων
επιτρεπόµενων βαρών στις διεθνείς µεταφορές
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Ο∆ΗΓΙΑ 2001/�/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της

για την τροποποίηση της οδηγίας 96/53/ΕΚ του Συµβουλίου σχετικά µε τον καθορισµό, για

ορισµένα οδικά οχήµατα που κυκλοφορούν στην Κοινότητα, των µέγιστων επιτρεπόµενων

διαστάσεων στις εθνικές και διεθνείς µεταφορές και των µέγιστων επιτρεπόµενων βαρών στις

διεθνείς µεταφορές

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 1,

τη γνώµη της Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής 2,

τη γνώµη της Επιτροπής των Περιφερειών 3,

Aποφασίζοντας σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 251 της Συνθήκης 4,

                                                
1 ΕΕ C 274 E της 26.9.2000, σελ. 32.
2 ΕΕ C 123 της 25.4.2001, σελ. 76.
3 ΕΕ C 144 της 16.5.2001, σ. 15.
4 Γνώµη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 3ης Οκτωβρίου 2000 (ΕΕ C 178 της 22.6.2000,

σ. 60), κοινή θέση του Συµβουλίου της ....... (δεν δηµοσιεύθηκε ακόµα στην Επίσηµη
Εφηµερίδα) και απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της ......(δεν δηµοσιεύθηκε ακόµα
στην Επίσηµη Εφηµερίδα).
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Εκτιµώντας τα εξής :

(1) Η οδηγία 96/53/ΕΚ 1 καθόρισε, στο πλαίσιο της κοινής πολιτικής µεταφορών,

εναρµονισµένες µέγιστες διαστάσεις για τα οδικά οχήµατα µεταφοράς εµπορευµάτων.

(2) Είναι αναγκαίο να εναρµονιστούν οι µέγιστες επιτρεπόµενες διαστάσεις οδικών οχηµάτων

µεταφοράς επιβατών. Οι διαφορές µεταξύ των κανόνων που ισχύουν στα κράτη µέλη όσον

αφορά τις διαστάσεις των επιβατικών οδικών οχηµάτων ενδέχεται να έχουν αρνητική

επίπτωση στους όρους ανταγωνισµού και να αποτελούν εµπόδιο στην κυκλοφορία µεταξύ

κρατών µελών.

(3) ∆εδοµένου ότι ο στόχος της εναρµόνισης των µέγιστων επιτρεποµένων διαστάσεων για τα

οδικά οχήµατα µεταφοράς επιβατών είναι αδύνατον να επιτευχθεί επαρκώς από τα κράτη

µέλη και δύναται συνεπώς, λόγω των διαστάσεων και των αποτελεσµάτων της προτεινόµενης

δράσης, να επιτευχθεί καλύτερα σε κοινοτικό επίπεδο, η Κοινότητα µπορεί να λάβει µέτρα

σύµφωνα µε την αρχή της επικουρικότητας που διατυπώνεται στο άρθρο 5 της συνθήκης.

Σύµφωνα µε την αρχή της αναλογικότητας όπως διατυπώνεται στο εν λόγω άρθρο, η

παρούσα οδηγία δεν υπερβαίνει τα αναγκαία όρια για την επίτευξη του στόχου αυτού.

(4) Στο πλαίσιο της ολοκλήρωσης της εσωτερικής αγοράς, το πεδίο εφαρµογής της οδηγίας

96/53/ΕΚ θα πρέπει να επεκταθεί στις εθνικές µεταφορές, εφόσον η οδηγία αυτή αφορά

χαρακτηριστικά, τα οποία επηρεάζουν σηµαντικά τους όρους ανταγωνισµού στον τοµέα των

µεταφορών, και, ιδίως, τις τιµές του µέγιστου επιτρεπόµενου µήκους και πλάτους των

οχηµάτων τα οποία προορίζονται για τη µεταφορά επιβατών.

                                                
1 ΕΕ L 235 της 17.9.1996, σελ. 59.
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(5) Οι εναρµονισµένοι κανόνες για τα µέγιστα βάρη και τις µέγιστες διαστάσεις θα πρέπει να

παραµένουν σταθεροί µακροπρόθεσµα. Ως εκ τούτου, οι τροποποιήσεις που επέρχονται µε

την παρούσα οδηγία δεν θα πρέπει να συνιστούν προηγούµενο σχετικά µε τα µέγιστα

επιτρεπόµενα βάρη και τις µέγιστες επιτρεπόµενες διαστάσεις των λεωφορείων και άλλων

κατηγοριών µηχανοκίνητων οχηµάτων.

(6) Για λόγους οδικής ασφάλειας, τα λεωφορεία θα πρέπει να πληρούν κριτήρια επιδόσεων όσον

αφορά την ικανότητα ελιγµών τους.

(7) Για λόγους οδικής ασφάλειας που συνδέονται µε την κατάσταση της υποδοµής τους, θα

πρέπει να επιτραπεί για µεταβατική περίοδο, στην Πορτογαλία και το Ηνωµένο Βασίλειο να

αρνούνται τη χρήση στο έδαφός τους λεωφορείων τα οποία δεν ικανοποιούν ορισµένα

κριτήρια που αφορούν την ικανότητα ελιγµών.

(8) Θα πρέπει να επιτραπεί στα λεωφορεία που έχουν λάβει άδεια κυκλοφορίας ή έχουν  τεθεί σε

κυκλοφορία πριν από την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος της παρούσας οδηγίας και των οποίων

οι διαστάσεις δεν ανταποκρίνονται προς εκείνες που προβλέπονται στην παρούσα οδηγία,

λόγω διαφορετικών ισχυουσών εθνικών διατάξεων ή µεθόδων µετρήσεως, να εξακολουθούν

να παρέχουν υπηρεσίες µεταφορών, κατά τη διάρκεια µιας µεταβατικής περιόδου, εντός του

κράτους µέλους στο οποίο τα οχήµατα έχουν λάβει άδεια κυκλοφορίας ή έχουν τεθεί σε

κυκλοφορία.

(9) Η οδηγία 96/53/ΕΚ θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως,

ΕΞΕ∆ΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Ο∆ΗΓΙΑ :
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Άρθρο 1

Η οδηγία 96/53/ΕΚ τροποποιείται ως εξής :

1) Στο άρθρο 1 :

α) στην παράγραφο 1, το σηµείο α) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο :

«α) στις διαστάσεις των οχηµάτων µε κινητήρα των κατηγοριών Μ2 και Μ3 και των

ρυµουλκουµένων τους κατηγορίας 0 και των οχηµάτων µε κινητήρα των

κατηγοριών Ν2 και Ν3 και των ρυµουλκουµένων τους κατηγορίας 03 και 04,

όπως ορίζονται στο Παράρτηµα ΙΙ της οδηγίας 70/156/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της

6ης Φεβρουαρίου 1970, περί προσεγγίσεως των νοµοθεσιών των κρατών µελών

που αφορούν την έγκριση των οχηµάτων µε κινητήρα και των ρυµουλκουµένων

τους 1»

_________________
1 ΕΕ L 42 της 23.2.1970, σ. 1. Οδηγία που τροποποιήθηκε τελευταία µε την οδηγία

2000/40/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου (ΕΕ L 203 της
10.8.2000, σ. 9)».

β) προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος :

«3. Η παρούσα οδηγία δεν εφαρµόζεται στα αρθρωτά λεωφορεία που περιλαµβάνουν

άνω του ενός αρθρωτά τµήµατα».

2) Στο άρθρο 3 παράγραφος 1, η δεύτερη περίπτωση αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο :

«� για εθνικές µεταφορές, οχηµάτων που έλαβαν άδεια κυκλοφορίας ή τέθηκαν σε

κυκλοφορία σε άλλο κράτος µέλος για λόγους που αφορούν τις διαστάσεις».
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3) Το άρθρο 4 τροποποιείται ως εξής :

α) Οι παράγραφοι 1 και 2 αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείµενο :

«1. Τα κράτη µέλη δεν επιτρέπουν στο έδαφός τους την κανονική κυκλοφορία :

α) οχηµάτων ή συνδυασµών οχηµάτων για την εθνική µεταφορά εµπορευµάτων, τα

οποία δεν συµµορφώνονται µε τα χαρακτηριστικά που αναφέρονται στο

Παράρτηµα Ι, σηµεία 1.1, 1.2, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 4.2 και 4.4.

β) οχηµάτων, για την εθνική µεταφορά προσώπων, τα οποία δεν συµµορφώνονται µε

τα χαρακτηριστικά που αναφέρονται στο Παράρτηµα Ι, σηµεία 1.1, 1.2, 1.4α, 1.5

και 1.5α.

2. Τα κράτη µέλη δύνανται ωστόσο να επιτρέπουν στο έδαφός τους την

κυκλοφορία:

α) οχηµάτων ή συνδυασµών οχηµάτων για την εθνική µεταφορά εµπορευµάτων, τα

οποία δεν συµµορφώνονται µε τα χαρακτηριστικά που αναφέρονται στο

Παράρτηµα Ι, σηµεία 1.3, 2, 3, 4.1 και 4.3.

β) οχηµάτων, για την εθνική µεταφορά προσώπων, τα οποία δεν συµµορφώνονται µε

τα χαρακτηριστικά που αναφέρονται στο Παράρτηµα Ι, σηµεία 1.3, 2, 3, 4.1 και

4.3.»

β) η παράγραφος 4 τροποποιείται ως εξής .

i) στο πρώτο εδάφιο, οι όροι «οχηµάτων ή συνδυασµών οχηµάτων που

χρησιµοποιούνται για την µεταφορά εµπορευµάτων, και τα οποία»

αντικαθίστανται από τους όρους «οχηµάτων ή συνδυασµών οχηµάτων που

χρησιµοποιούνται για την µεταφορά και τα οποία»,
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ii) στο τρίτο εδάφιο, οι όροι «την κυκλοφορία στο έδαφός του, για εθνικές

µεταφορές εµπορευµάτων, οχηµάτων» αντικαθίστανται από «την κυκλοφορία στο

έδαφός του, για εθνικές µεταφορές, οχηµάτων»,

γ) προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος :

«7. Μέχρι τις 31 ∆εκεµβρίου 2020 τα κράτη µέλη µπορούν να επιτρέπουν στο έδαφός

τους την κυκλοφορία λεωφορείων τα οποία έχουν λάβει άδεια κυκλοφορίας ή έχουν

τεθεί σε κυκλοφορία πριν από την εφαρµογή της παρούσας οδηγίας και έχουν

διαστάσεις που υπερβαίνουν εκείνες οι οποίες καθορίζονται στο Παράρτηµα Ι, σηµεία

1.1, 1.2, 1.5 και 1.5α..»

4) Το άρθρο 7 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο :

«Άρθρο 7

Η παρούσα οδηγία δεν εµποδίζει την εφαρµογή των ισχυουσών σε κάθε κράτος µέλος

διατάξεων περί οδικής κυκλοφορίας, οι οποίες δύνανται να περιορίζουν το βάρος ή/και τις

διαστάσεις των οχηµάτων σε ορισµένους δρόµους ή ορισµένα τεχνικά έργα, ανεξάρτητα από

το κράτος έκδοσης της άδειας κυκλοφορίας ή θέσης σε κυκλοφορία των οχηµάτων αυτών.

Είναι δυνατή, ιδίως, η επιβολή τοπικών περιορισµών ως προς τα µέγιστα επιτρεπτά βάρη

και/ή τις µέγιστες επιτρεπτές διαστάσεις οχηµάτων που µπορούν να χρησιµοποιούνται σε

συγκεκριµένες περιοχές ή συγκεκριµένους δρόµους, όταν η υποδοµή δεν προσφέρεται για

µακριά και βαριά οχήµατα, όπως π.χ. στο κέντρο των πόλεων, σε µικρά χωριά ή σε τόπους

ιδιαίτερου φυσικού ενδιαφέροντος.»
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5) Παρεµβάλλεται το ακόλουθο άρθρο :

«Άρθρο 8α

Όσον αφορά τα λεωφορεία που αναφέρονται στο Παράρτηµα Ι σηµείο 1.1, η Πορτογαλία και
το Ηνωµένο Βασίλειο δύνανται να αρνηθούν ή να απαγορεύουν τη χρήση τους στο έδαφός
τους µέχρι ... *, εκτός εάν ικανοποιούν τα ακόλουθα κριτήρια που αφορούν την ικανότητα
ελιγµών :

− όταν το λεωφορείο είναι σταθµευµένο και οι κατευθυντήριοι τροχοί του έχουν τέτοια
διεύθυνση ώστε, εάν το όχηµα εκινείτο, το πλέον ακραίο πρόσθιο σηµείο του να
διαγράφει κύκλο ακτίνας 12,50 m, πρέπει να ορίζεται κατακόρυφο επίπεδο εφαπτόµενο
στην πλευρά του οχήµατος η οποία βλέπει προς την περιοχή εκτός του κύκλου,
χαράσσοντας γραµµή επί του εδάφους. Στην περίπτωση αρθρωτού λεωφορείου, τα δύο
άκαµπτα τµήµατα πρέπει να ευθυγραµµίζονται µε το επίπεδο·

− όταν το λεωφορείο κινείται προς τα εµπρός προς οποιαδήποτε πλευρά διαγράφοντας
τον κύκλο ακτίνας 12,50 m, κανένα τµήµα του δεν µπορεί να κινείται εκτός του
κατακόρυφου επιπέδου άνω των 0,80m στην περίπτωση άκαµπτου λεωφορείου µήκους
µικρότερου ή ίσου των 12 m, ή άνω των 1,20 m στην περίπτωση είτε άκαµπτου
λεωφορείου µήκους άνω των 12 m ή αρθρωτού λεωφορείου.»

6) Παρεµβάλλεται το ακόλουθο άρθρο :

«Άρθρο 10α

Όσον αφορά το παράρτηµα Ι σηµείο 1.5α, η Επιτροπή το αργότερο ...... *, υποβάλλει έκθεση
σχετικά µε το εφικτό της µείωσης της τιµής των 0,60 m που αναφέρεται στο δεύτερο εδάφιο
του εν λόγω σηµείου, προκειµένου να βελτιωθούν οι συνθήκες ασφάλειας που συνδέονται µε
την ικανότητα ελιγµών των µακριών λεωφορείων. Η έκθεση  συνοδεύεται, ενδεχοµένως, από
νοµοθετική πρόταση τροποποίησης της παρούσας οδηγίας προς αυτή την κατεύθυνση.»

                                                
* Τρία έτη µετά την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας που τροποποιεί την οδηγία

96/53/ΕΚ.
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7) Το Παράρτηµα Ι τροποποιείται ως εξής :

α) Το σηµείο 1.1. αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο :

«1.1. Μέγιστο µήκος :

− µηχανοκίνητο όχηµα εκτός από λεωφορείο 12,00 m

− ρυµουλκούµενο 12,00 m

− αρθρωτό όχηµα 16,50 m

− οδικός συρµός 18,75 m

− αρθρωτό λεωφορείο 18,75 m

− λεωφορείο µε 2 άξονες 13,50 m

− λεωφορείο µε περισσότερους από 2 άξονες 15,00 m

− λεωφορείο + ρυµουλκούµενο 18,75 m».

β) Παρεµβάλλεται το ακόλουθο σηµείο :

«1.4 α Εάν σε λεωφορείο προσαρτάται προσθαφαιρούµενο τµήµα, όπως κουτιά για

σκι, το µέγιστο µήκος του οχήµατος, περιλαµβανοµένου του πρόσθετου

τµήµατος, δεν πρέπει να υπερβαίνει το µέγιστο µήκος που προβλέπεται στο

σηµείο 1.1.»

γ) Παρεµβάλλεται το ακόλουθο σηµείο :

«1.5 α Συµπληρωµατικές απαιτήσεις για λεωφορεία

Όταν το λεωφορείο είναι σταθµευµένο, ορίζεται κατακόρυφο επίπεδο εφαπτόµενο στην

πλευρά του οχήµατος και µε κατεύθυνση προς το εξωτερικό του κύκλου χαράσσοντας

γραµµή επί του εδάφους. Στην περίπτωση αρθρωτού λεωφορείου, τα δύο άκαµπτα

τµήµατα ευθυγραµµίζονται µε το επίπεδο.
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Όταν το λεωφορείο εισέρχεται, από ευθύγραµµη πορεία, εντός της κυκλικής επιφανείας

που περιγράφεται στο σηµείο 1.5, κανένα σηµείο του δεν δύναται να εξέχει άνω

των 0,60 m από αυτό το κατακόρυφο επίπεδο.»

Άρθρο 2

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

διατάξεις προκειµένου να συµµορφωθούν προς την παρούσα οδηγία πριν από την ... �*....

Ενηµερώνουν αµέσως την Επιτροπή σχετικά.

Οι διατάξεις αυτές, όταν θεσπίζονται από τα κράτη µέλη, περιέχουν αναφορά στην παρούσα οδηγία

ή συνοδεύονται από την αναφορά αυτή κατά την επίσηµη δηµοσίευσή τους. Ο τρόπος της

αναφοράς καθορίζεται από τα κράτη µέλη.

2. Τα κράτη µέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή το κείµενο των διατάξεων εσωτερικού δικαίου

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

Άρθρο 3

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

Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Άρθρο 4

Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη µέλη.

Έγινε στ .........., στις ..................

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Για το Συµβούλιο

Η Πρόεδρος Ο Πρόεδρος

=================

                                                
* ∆ύο έτη µετά την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας που τροποποιεί την οδηγία 96/53/ΕΚ.
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Θέµα : Κοινή θέση που καθόρισε το Συµβούλιο της 27ης Σεπτεµβρίου 2001 για την
έκδοση της οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για την
τροποποίηση της οδηγίας 96/53/ΕΚ του Συµβουλίου σχετικά µε τον καθορισµό,
για ορισµένα οδικά οχήµατα που κυκλοφορούν στην Κοινότητα, των µέγιστων
επιτρεπόµενων διαστάσεων στις εθνικές και διεθνείς µεταφορές και των µέγιστων
επιτρεποµένων βαρών στις διεθνείς µεταφορές

Αιτιολογική έκθεση του Συµβουλίου
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Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Στις 23 Μαρτίου 2000, η Επιτροπή διαβίβασε στο Συµβούλιο πρόταση οδηγίας του

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 96/53/ΕΚ

του Συµβουλίου, σχετικά µε τον καθορισµό, για ορισµένα οδικά οχήµατα που κυκλοφορούν

στην Κοινότητα, των µέγιστων επιτρεποµένων διαστάσεων στις εθνικές και διεθνείς

µεταφορές και των µέγιστων επιτρεποµένων βαρών στις διεθνείς µεταφορές 1.

Η πρόταση αυτή βασίζεται στο άρθρο 71 της συνθήκης ΕΚ.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο γνωµοδότησε για την πρόταση της Επιτροπής στις 3 Οκτωβρίου

2000 2. Η Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή γνωµοδότησε στις 24 Ιανουαρίου 2001 3.

Η Επιτροπή των Περιφερειών γνωµοδότησε στις 13 ∆εκεµβρίου 2000 4.

Στις 27 Σεπτεµβρίου 2001, το Συµβούλιο καθόρισε την κοινή του θέση, σύµφωνα µε το

άρθρο 251 της Συνθήκης ΕΚ.

                                                
1 ΕΕ C 274 της 26.9.2000, σ. 32.
2 ΕΕ C 178 της 22.6.2001, σ. 60.
3 ΕΕ C 123 της 25.4.2001, σ. 76.
4 ΕΕ C 144 της 16.5.2001, σ. 15.
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ΙΙ. ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

1. Προς το παρόν :

− το Παράρτηµα Ι σηµείο Ι.1 της εν ισχύει οδηγίας 96/53/ΕΚ 1 καθορίζει το µέγιστο
επιτρεπόµενο µήκος για διεθνείς µεταφορές σε 12 m για τα οχήµατα µε κινητήρα,
άρα και για τα µη αρθρωτά λεωφορεία, και σε 18 m για τα αρθρωτά λεωφορεία,

Τα κράτη µέλη έχουν συνεπώς την δυνατότητα να καθορίσουν µέγιστες
διαστάσεις µεγαλύτερες από τις καθορισµένες στην εν λόγω οδηγία για τα
λεωφορεία που κυκλοφορούν στο έδαφός τους, αλλά µόνο τα λεωφορεία
που είναι σύµφωνα µε την οδηγία µπορούν να κυκλοφορούν ελεύθερα στο
σύνολο της Κοινότητας.

− το µέγιστο επιτρεπόµενο µήκος των λεωφορείων στις εθνικές µεταφορές ποικίλει

σηµαντικά.

2. Η πρόταση της Επιτροπής αποσκοπεί στην εναρµόνιση του µέγιστου επιτρεποµένου
µήκους των λεωφορείων τόσο σε διεθνείς όσο και σε εθνικές µεταφορές, ιδίως για να
επιτρέψει την πραγµατική ελεύθερη κυκλοφορία των λεωφορείων στην επικράτεια της
Κοινότητας και να καταργήσει τις στρεβλώσεις του ανταγωνισµού στην αγορά των
ενδοµεταφορών στον τοµέα της µεταφοράς επιβατών.

Η πρόταση προβλέπει µέγιστο επιτρεπόµενο µήκος 12 m για τα διαξονικά λεωφορία,
15 m για λεωφορεία µε περισσότερους από 2 άξονες και 18,75 m για τα λεωφορεία µε
ρυµουλκούµενο.

Η πρόταση απαιτεί τα λεωφορεία µήκους άνω των 12 m να είναι εφοδιασµένα
τουλάχιστον µε τρεις άξονες ώστε να µην προκαλούν ζηµιές στην οδική υποδοµή.
Το µέγιστο επιτρεπόµενο µήκος των 15 m για τα λεωφορεία εννοείται
συµπεριλαµβανοµένου του κιβωτίου για τη µεταφορά σκι. Η πρόταση προβλέπει
εξάλλου, για λόγους οδικής ασφάλειας, ότι η οδηγία 96/53/ΕΚ επιβάλλει τις ίδιες
απαιτήσεις όπως και η οδηγία 97/27/ΕΚ 2 σε ό,τι αφορά τις επιτρεπόµενες
υπερβάσεις του περιγράµµατος των προεξοχών κατά τη διάρκεια ελιγµού
στροφής.

                                                
1 Οδηγία 96/53/ΕΚ του Συµβουλίου της 25ης Ιουλίου 1996 σχετικά µε τον καθορισµό για

ορισµένα οδικά οχήµατα που κυκλοφορούν στην Κοινότητα των µέγιστων επιτρεπόµενων
διαστάσεων στις εθνικές και διεθνείς µεταφορές και των µέγιστων επιτρεπόµενων βαρών στις
διεθνείς µεταφορές.
(ΕΕ L 235 της 17.9.1996, σ. 59).

2 Οδηγία 92/27/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβολίου και του Συµβουλίου της 22ας Ιουλίου 1997
για τις µάζες και διαστάσεις ορισµένων κατηγοριών µε κινητήρα και των ρυµουλκουµένων
τους για την τροποποίηση της οδηγίας 70/156/ΕΟΚ (ΕΕ L 233 της 25.8.1997, σ. 1).



9068/1/01 REV 1 ADD 1 ΣΠ/ξλ,νφ 4
DG C IV   EL

Η Επιτροπή κρίνει ότι η αύξηση του µέγιστου επιτρεποµένου µήκους των λεωφορείων

στο σύνολο της Κοινότητας θα συµβάλει στη µείωση του αριθµού των οδικών

διαδροµών µε θετικές επιπτώσεις στο περιβάλλον και στο κόστος των µεταφορών.

Κρίνει επίσης ότι η θέσπιση κριτηρίων ευχέρειας ελιγµών για τα λεωφορεία θα

επιτρέψει να εξασφαλισθεί ενιαίο επίπεδο ασφάλειας για τους πλέον ευάλωτους

χρήστες των οδών.

ΙΙΙ. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΘΕΣΗΣ

1. Το Συµβούλιο δέχθηκε, κατά γράµµα ή ως προς την ουσία, τις τρεις τροπολογίες του

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου :

− για το άρθρο 1, σηµείο 3), γ) (άρθρο 4, νέα παράγραφος 7 της οδηγίας 96/53/ΕΚ),

την τροπολογία 1,

Η πρόταση της Επιτροπής καθορίζει ότι το τέλος της µεταβατικής περιόδου
κατά την οποία τα κράτη µέλη µπορούν να επιτρέπουν την κυκλοφορία στο
έδαφός τους, λεωφορείων των οποίων οι διαστάσεις δεν είναι σύµφωνα µε
τις προδιαγραφές της νέας οδηγίας είναι η 31η ∆εκεµβρίου 2009.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προτείνει παράταση της εν λόγω µεταβατικής
περιόδου έως την 31η ∆εκεµβρίου 2015 προκειµένου να αποφευχθούν οι
εξαιρετικά αρνητικές οικονοµικές επιπτώσεις για τις επιχειρήσεις των
οποίων τα λεωφορεία που δεν συµµορφώνονται µε την οδηγία θα έχουν
λάβει άδεια κυκλοφορίας ή θα έχουν τεθεί σε κυκλοφορία πριν από την
έναρξη εφαρµογής της.

Το Συµβούλιο συµµερίζεται τις ανησυχίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και ως εκ τούτου προέβλεψε η µεταβατική περίοδος να λήξει την 31η
∆εκεµβρίου 2020.

− για το άρθρο 1, σηµείο 7) α) (παράρτηµα Ι, νέο σηµείο 1.1. της οδηγίας

96/53/ΕΚ), τις τροπολογίες 2 και 6.

Το Συµβούλιο ωστόσο δεν υιοθέτησε το τµήµα της τροπολογίας 2 σχετικά
µε τον όρο «άκαµπτο λεωφορείο» που υποδηλώνει λεωφορεία πλην των
αρθρωτών. Το Συµβούλιο έκρινε προτιµότερο να διατηρήσει τον όρο
«λεωφορείο» που πρότεινε η Επιτροπή.
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2. Η κοινή θέση του Συµβουλίου περιέχει ορισµένες άλλες τροποποιήσεις σε σχέση µε την

πρόταση της Επιτροπής και συγκεκριµένα τις εξής :

α) Το άρθρο 1, σηµείο 7) γ) της κοινής θέσης του Συµβουλίου προσθέτει στο

παράρτηµα Ι της οδηγίας 96/53/ΕΚ ένα νέο σηµείο 1.5α σχετικά µε τα κριτήρια

ευχέρειας ελιγµών των λεωφορείων.

Η πρόταση της Επιτροπής καθορίζει τα κριτήρια αυτά επαναλαµβάνοντας τις

προδιαγραφές που προβλέπει το παράρτηµα Ι, σηµείο 7.6 της οδηγίας 97/27/ΕΚ.

Η κοινή θέση του Συµβουλίου αντίθετα, ως κριτήρια ευχέρειας ελιγµών, υιοθετεί

τις προδιαγραφές που προκύπτουν από τις εργασίες τροποποίησης της εν λόγω

οδηγίας 97/27/ΕΚ, που ήδη διεξάγονται στην Επιτροπή και οι οποίες στο σηµείο

αυτό, λαµβάνουν υπόψη τις πλέον πρόσφατες προδιαγραφές που εγκρίθηκαν στα

πλαίσια της οικονοµικής επιτροπής για την Ευρώπη του ΟΗΕ. Το Συµβούλιο

παρέχει ωστόσο στην Πορτογαλία και το Ηνωµένο Βασίλειο τη δυνατότητα

προσωρινής παρέκκλισης από τα κριτήρια ευχέρειας ελιγµών (βλέπε το σηµείο

2.γ) παρακάτω).

Η κοινή θέση του Συµβουλίου προβλέπει επίσης, στο άρθρο 1, σηµείο 6) την

προσθήκη ενός άρθρου 10α στην οδηγία 96/53/ΕΚ σχετικά µε τα ως άνω κριτήρια

ευχέρειας ελιγµών. Πράγµατι, το άρθρο αυτό προβλέπει ότι η Επιτροπή, εντός

τριών ετών από την έναρξη ισχύος της οδηγίας, υποβάλει έκθεση, συνοδευόµενη

ενδεχοµένως από πρόταση τροποποίησης της οδηγίας, σχετικά µε τη δυνατότητα,

από τεχνική άποψη, να µειωθεί η τιµή της προδιαγραφής ευχέρειας ελιγµών που

προβλέπεται στο νέο σηµείο 1.5α του παραρτήµατος Ι της οδηγίας 96/53/ΕΚ,

δηλαδή µε τη δυνατότητα καθορισµού νέων κανόνων σχετικά µε τις προεξοχές

του οπίσθιου τµήµατος των µακρών λεωφορείων προκειµένου να βελτιωθούν οι

συνθήκες ασφαλείας.

β) Το άρθρο 1, σηµείο 4) της κοινής θέσης προσθέτει στο άρθρο 7 της οδηγίας

96/53/ΕΚ διάταξη που επιτρέπει στα κράτη µέλη να επιβάλουν περιορισµούς

τοπικού χαρακτήρα σχετικά µε τις µέγιστες επιτρεπόµενες διαστάσεις και τα

µέγιστα επιτρεπόµενα βάρη των οχηµάτων, προκειµένου να ληφθούν υπόψη οι

οδικές υποδοµές.
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γ) Το άρθρο 1, σηµείο 5) της κοινής θέσης προσθέτει στην οδηγία 96/53/ΕΚ ένα

άρθρο 8α προκειµένου να παραχωρηθεί στην Πορτογαλία και στο Ηνωµένο

Βασίλειο η δυνατότητα να αρνούνται ή να απαγορεύουν τη χρήση στο έδαφός

τους, για τριετή περίοδο από την έναρξη ισχύος της οδηγίας, λεωφορείων που

ανταποκρίνονται σε κριτήρια ευχέρειας ελιγµών που διαφέρουν από τα κριτήρια

που καθορίζει η ισχύουσα οδηγία 97/27/ΕΚ.

Η αιτιολογική σκέψη αριθ. 7 για να δικαιολογήσει την παρέκκλιση αυτή,

προβάλλει λόγους που αφορούν την οδική ασφάλεια και οι οποίοι συνδέονται µε

την κατάσταση της οδικής υποδοµής των δύο αυτών κρατών µελών.

3. Το Συµβούλιο κρίνει ότι οι τροποποιήσεις της πρότασης της Επιτροπής που

προβλέπονται στην κοινή θέση ανταποκρίνονται στους στόχους της πρότασης.

Η Επιτροπή δέχθηκε τις τροποποιήσεις που εισήγαγε το Συµβούλιο.

_______________







ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

Βρυξέλλες, 02.10.2001
SEC(2001) 1571τελικό

2000/0060 (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 που καθόρισε το Συµβούλιο σχετικά µε την έκδοση οδηγίας του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας

96/53/ΕΚ του Συµβουλίου σχετικά µε τον καθορισµό για ορισµένα οδικά οχήµατα που
κυκλοφορούν στην Κοινότητα, των µέγιστων επιτρεπόµενων διαστάσεων στις εθνικές

και διεθνείς µεταφορές και των µέγιστων επιτρεπόµενων βαρών στις διεθνείς µεταφορές
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2000/0060 (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 που καθόρισε το Συµβούλιο σχετικά µε την έκδοση οδηγίας του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας

96/53/ΕΚ του Συµβουλίου σχετικά µε τον καθορισµό για ορισµένα οδικά οχήµατα που
κυκλοφορούν στην Κοινότητα, των µέγιστων επιτρεπόµενων διαστάσεων στις εθνικές

και διεθνείς µεταφορές και των µέγιστων επιτρεπόµενων βαρών στις διεθνείς µεταφορές

1- ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Ηµεροµηνία διαβίβασης της πρότασης ΕΚ και το Συµβούλιο

(έγγραφο COM(2000)137τελικό – 2000/0060/COD):
23.03.2000

Ηµεροµηνία γνωµοδότησης της Οικονοµικής και

Κοινωνικής Επιτροπής:
24.01.2001

Ηµεροµηνία γνωµοδότησης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλιου,
πρώτη ανάγνωση:

03.10.2000

Ηµεροµηνία έγκρισης της πολιτικής συµφωνίας στο Συµβούλιο: 05.04.2001

Ηµεροµηνία έγκρισης της κοινής θέσης µε ειδική πλειοψηφία: 27.09.2001

2- ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Στόχος της πρότασης της Επιτροππής είναι να εναρµονισθεί σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή
Ένωση το µέγιστο επιτρεπτό µήκος των λεωφορείων.

Η πρόταση, ευθυγραµµιζόµενη προς το στόχο της δηµιουργίας µιας ενιαίας αγοράς,
προβλέπει την εφαρµογή ενιαίων κανόνων για τα οχήµατα σε ολόκληρη την Κοινότητα.

Η πρόταση αποσκοπεί στη διεύρυνση του πεδίου εφαρµογής της οδηγίας 96/53/EΚ1 σχετικά
µε το µέγιστο επιτρεπτό βάρος και τις διαστάσεις των οχηµάτων ώστε να καλυφθεί το µήκος

όλων των λεωφορειών που χρησιµοποιούνται στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

1
ΕΕ L 235, 17.9.1996,σ. 59.
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3- ΣΧΟΛΙΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΗ ΘΕΣΗ

3.1 Γενικές παρατηρήσεις

Η Επιτροπή σηµειώνει µε ικανοποίηση ότι η κοινή θέση που ενέκρινε το Συµβούλιο απηχεί
σε µεγάλο βαθµό την αρχική πρόταση της Επιτροπής. Η κοινή θέση αποτελεί θεµιτό και

εξισορροπηµένο συµβιβασµό.

3.2 Τροπολογίες που ενέκρινε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κατά την πρώτη

ανάγνωση

Συνολικά 3 τροπολογίες εγκρίθηκαν από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κατά την πρώτη

ανάγνωση της πρότασης.

Οι τροπολογίες αυτές αφορούν:

– την παράταση της περιόδου των ‘ ιστορικών δικαιωµάτων’ για λεωφορεία που
δεν ανταποκρίνονται προς την οδηγία έως το 2015 (τροπολογία 1)

– µεγαλύτερο µέγιστο επιτρεπόµενο µήκος 13,5 µέτρων για τα διαξονικά
λεωφορία (τροπολογία 2)

– µεγαλύτερο µέγιστο επιτρεπόµενο µήκος 18,75 µέτρων για τα αρθρωτά
λεωφορεία (τροπολογία 6)

Οι τροπολογίες 2 και 6 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου έγιναν δεκτές στην κοινή θέση. Η
τροπολογία 1 εγκρίθηκε επίσης κατά το νόηµά της δεδοµένου ότι η κοινή θέση περιλαµβάνει

πλέον ακόµη µεγαλύτερη περίοδο για τα ‘ ιστορικά δικαιώµατα’. Η τροπολογία 1 εγκρίθηκε
από την Επιτροπή.

3.3 Νέες πτυχές που εισήγαγε το Συµβούλιο

Η κοινή θέση καθιερώνει τις κάτωθι ουσιαστικές αλλαγές όσον αφορά την πρόταση της

Επιτροπής:

– ένα νέο άρθρο 1 παράγραφος 3 προσετέθη αποκλείοντας ρητώς τα λεωφορεία

µε περισσότερα του ενός αρθρωτά τµήµατα από το πεδίο εφαρµογής της
οδηγίας. Κατά τη γνώµη της Επιτροπής τοιουτοτρόπως το κείµενο καθίσταται

σαφέστερο δίχως να τροποποιείται το περιεχόµενό του·

– η περίοδος των ιστορικών δικαιωµάτων παρατάθηκε και αντί να εκπνέει στις

31.12.2009λήγει 31.12.2020.Η Επιτροπή αποδέχεται την µεγαλύτερη αυτή
µεταβατική περίοδο η οποία επιτρέπει να ληφθεί υπόψη ο χρόνος

επιχειρησιακής ζωής του λεωφορείου·

– το σηµείο 1.5α του παραρτήµατος I αναθεωρήθηκε και προβλέπει πλέον

διαφορετική δοκιµασία δυνατότητας ελιγµού στην οποία πρέπει να
ανταπεξέλθουν τα λεωφορεία 15 µέτρων. Η ρύθµιση αυτή ανταποκρίνεται στα

νέα κριτήρια περί ελιγµών που έχουν εγκρίνει τα κράτη µέλη στο πλαίσιο των
τεχνικών προδιαγραφών UN-ECE (Οικονοµική Επιτροπή των Ηνωµένων

Εθνών για την Ευρώπη), και ως εκ τούτου η Επιτροπή την αποδέχεται·
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– το νέο άρθρο 8α προστέθηκε προβλέποντας χρονικά περιορισµένη παρέκκλιση
3 ετών για τα αναφερόµενα κράτη µέλη όσον αφορά την υποχρέωση της

αποδοχής λεωφορείων 15 µέτρων στην επικράτειά τους µε αναθεωρηµένα
κριτήρια για τις δυνατότητες ελιγµών. Η Επιτροπή αποδέχεται τη ρύθµιση

αυτή προκειµένου να δοθεί χρόνος στα ως άνω κράτη µέλη να προσαρµόσουν
την οδική υποδοµή τους·

– το νέο άρθρο 10α καλεί την Επιτροπή να αναλάβει µελέτη η οποία να εξετάσει
τη σκοπιµότητα της καθιέρωσης αυστηρότερης δοκιµασίας ελιγµών. Η

Επιτροπή αποδέχεται αυτήν την δυνατότητα µελλοντικής βελτίωσης της
οδηγίας.

4- ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

Η Επιτροπή υποστηρίζει την κοινή θέση ως σηµαντικό βήµα προς την κατεύθυνση της

συνολικής εναρµόνισης του βάρους και των διαστάσεων των οχηµάτων στην Ευρωπαϊκή
Ένωση.

Κατά συνέπεια, η Επιτροπή εκφέρει θετική γνώµη για την κοινή θέση στο σύνολό της.


