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Ο∆ΗΓΙΑ 2001/   /EK ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της

για την έγκριση τύπου δικύκλων ή τρικύκλων οχηµάτων µε κινητήρα και την κατάργηση της

οδηγίας 92/61/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 σύµφωνα µε τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 251 της συνθήκης3,

                                                
1 ΕΕ C 307 Ε της 26.10.1999, σ 1.
2 EE C 368 της 20.12.1999, σ. 1.
3 Γνώµη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 27ης Οκτωβρίου 1999 (ΕΕ C 154 της 5.6.2000,

σ. 50), 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) Η οδηγία 92/61/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 30 Ιουνίου 1992, περί εγκρίσεως τύπου των

δικύκλων ή τρικύκλων οχηµάτων µε κινητήρα 1, ορίζει τη διαδικασία εγκρίσεως τύπου ΕΚ

των δικύκλων ή τρικύκλων οχηµάτων µε κινητήρα, κατασκευαστικών στοιχείων και

χωριστών τεχνικών ενοτήτων που κατασκευάζονται σύµφωνα µε τις διατυπωµένες σε ειδικές

οδηγίες τεχνικές απαιτήσεις.

(2) Έχουν θεσπισθεί όλες οι ειδικές οδηγίες που προβλέπονται στο διεξοδικό κατάλογο των

συστηµάτων, κατασκευαστικών στοιχείων και χωριστών τεχνικών ενοτήτων προς

κανονιστική ρύθµιση σε κοινοτικό επίπεδο.

(3) Η έναρξη εφαρµογής της οδηγίας 97/24/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του

Συµβουλίου, της 17ης Ιουνίου 1997, σχετικά µε ορισµένα στοιχεία και χαρακτηριστικά των

δίκυκλων ή τρίκυκλων οχηµάτων µε κινητήρα 2, καθιστά δυνατή την πλήρη εφαρµογή της

διαδικασίας έγκρισης τύπου.

(4) Είναι σαφώς αναγκαίο, προκειµένου να καταστεί δυνατή η εύρυθµη λειτουργία του

συστήµατος έγκρισης τύπου, να διευκρινιστούν ορισµένες διοικητικές διατυπώσεις και να

συµπληρωθούν οι προδιαγραφές που περιέχονται στα Παραρτήµατα της οδηγίας 92/61/ΕΟΚ.

Για το σκοπό αυτό, επιβάλλεται να εισαχθούν εναρµονισµένες προδιαγραφές σε ό,τι αφορά,

ιδιαίτερα, την αρίθµηση των πιστοποιητικών έγκρισης τύπου και τις εξαιρέσεις για τα

οχήµατα τέλους σειράς, και τα οχήµατα, κατασκευαστικά στοιχεία ή χωριστές τεχνικές

ενότητες που έχουν σχεδιασθεί σύµφωνα µε τις νέες τεχνολογίες, οι οποίες δεν καλύπτονται

ακόµη από τις κοινοτικές διατάξεις, κατά το παράδειγµα των προδιαγραφών της οδηγίας

70/156/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 6ης Φεβρουαρίου 1970, περί προσεγγίσεως των

νοµοθεσιών των κρατών µελών που αφορούν στην έγκριση του τύπου των οχηµάτων µε

κινητήρα και των ρυµουλκουµένων τους 3.

                                                
1 ΕΕ L 225 της 10.8.1992, σ. 72. Οδηγία η οποία τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία

2000/7/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου (ΕΕ L 106 της 3.5.2000,
σ. 1).

2 ΕΕ L 226 της 18.8.1997, σ. 1.
3 ΕΕ L 42 της 23.2.1970, σ. 1. Οδηγία η οποία τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία

2000/40/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου (ΕΕ L 203 της 10.8.2000,
σ. 9).
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(5) H εξέταση των κατασκευαστικών στοιχείων και χαρακτηριστικών των οχηµάτων αυτών,

δεδοµένων των υπαρχουσών σήµερα τεχνολογιών, είχε ως αποτέλεσµα να επιλεγούν µόνον

εκείνα που αναγράφονται στο Παράρτηµα Ι της παρούσας οδηγίας, εφόσον όλα τα άλλα δεν

είναι κατάλληλα για ρυθµιστικούς σκοπούς. Ωστόσο, µε βάση την τεχνολογική πρόοδο και

ανάπτυξη, είναι σκόπιµο να εξεταστούν επιπλέον κατασκευαστικά στοιχεία και

χαρακτηριστικά προκειµένου να προστεθούν σε εκείνα που ήδη περιλαµβάνονται στο εν

λόγω Παράρτηµα Ι, ιδίως όσα αφορούν την παθητική ασφάλεια.

(6) Η διαδικασία κοινοτικής έγκρισης πρέπει να επιτρέπει σε κάθε κράτος µέλος να διαπιστώνει

εάν κάθε τύπος οχήµατος έχει υποβληθεί στους ελέγχους οι οποίοι προβλέπονται στις ειδικές

οδηγίες και έχει αποτελέσει αντικείµενο έκδοσης πιστοποιητικού έγκρισης τύπου. Η

διαδικασία αυτή πρέπει να επιτρέπει επίσης στους κατασκευαστές να συντάσσουν

πιστοποιητικό πιστότητας για όλα τα οχήµατα που είναι σύµφωνα προς τον εγκεκριµένο

τύπο. Εφόσον ένα όχηµα συνοδεύεται από το πιστοποιητικό αυτό, µπορεί να διατίθεται στην

αγορά, να πωλείται και να λαµβάνει άδεια κυκλοφορίας και να χρησιµοποιείται σε όλο το

έδαφος της Κοινότητας.

(7) ∆εδοµένου ότι οι στόχοι της βελτίωσης της λειτουργίας του συστήµατος για την κοινοτική

έγκριση του οχήµατος ανάλογα µε τον τύπο, είναι αδύνατον να επιτευχθούν επαρκώς από τα

κράτη µέλη και δύνανται, συνεπώς, λόγω των διαστάσεων και των αποτελεσµάτων των

προτεινόµενων µέτρων, να επιτευχθούν 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 των στόχων

αυτών.

(8) Τα µέτρα που είναι απαραίτητα για την εφαρµογή της παρούσας οδηγίας, θα πρέπει να

θεσπισθούν σύµφωνα µε την απόφαση 1999/468/ΕΚ του Συµβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1999,

για τον καθορισµό των όρων άσκησης των εκτελεστικών αρµοδιοτήτων που ανατίθενται στην

Επιτροπή. 1

(9) Για λόγους σαφήνειας, είναι σκόπιµο να καταργηθεί η οδηγία 92/61/ΕΟΚ του Συµβουλίου

και να αντικατασταθεί από την παρούσα οδηγία,

                                                
1 ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23.
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ΕΞΕ∆ΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Ο∆ΗΓΙΑ :

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι

Πεδίο εφαρµογής και ορισµοί

Άρθρο 1

1. Η παρούσα οδηγία εφαρµόζεται για όλα τα δίκυκλα ή τρίκυκλα οχήµατα µε κινητήρα, µε

δίδυµους τροχούς ή µη, που προορίζονται για οδική κυκλοφορία καθώς και τα κατασκευαστικά

στοιχεία και τις χωριστές τεχνικές ενότητες των εν λόγω οχηµάτων.

Η παρούσα οδηγία δεν εφαρµόζεται στα ακόλουθα οχήµατα :

(α) οχήµατα µε µέγιστη ταχύτητα εκ κατασκευής που δεν υπερβαίνει τα 6 km/h,

(β) οχήµατα που πρόκειται να οδηγούνται από πεζούς,

(γ) οχήµατα που πρόκειται να χρησιµοποιηθούν από σωµατικώς ανάπηρα άτοµα,

(δ) οχήµατα που προορίζονται για αγώνες, επί ή εκτός οδού,

(ε) οχήµατα που ήδη χρησιµοποιούνται πριν από την ηµεροµηνία θέσης σε εφαρµογή της

οδηγίας 92/61/ΕΟΚ,
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(στ) γεωργικούς ελκυστήρες και γεωργικά ή άλλα µηχανήµατα,

(ζ) οχήµατα που έχουν σχεδιασθεί για χρήση κυρίως εκτός οδού και για λόγους αναψυχής, µε

τρεις συµµετρικούς τροχούς, όπου ο ένας είναι στο εµπρόσθιο µέρος και οι άλλοι δύο στο

οπίσθιο,

(η) ποδήλατα µε υποβοηθούµενη ποδηλάτηση, εξοπλισµένα µε βοηθητικό ηλεκτροκινητήρα

µέγιστης συνεχούς ονοµαστικής ισχύος 0,25 kilowatt, των οποίων η ισχύς µειώνεται

σταδιακά και τελικά µηδενίζεται όταν η ταχύτητα του οχήµατος φθάσει τα 25 km/h, ή

ενωρίτερα, εάν σταµατήσει η ποδηλάτηση,

καθώς και στα κατασκευαστικά στοιχεία ή τις τεχνικές ενότητές τους, εφόσον αυτά δεν

προορίζονται να τοποθετηθούν στα οχήµατα στα οποία εφαρµόζεται η παρούσα οδηγία.

Η παρούσα οδηγία δεν εφαρµόζεται στην έγκριση µεµονωµένων οχηµάτων. Ωστόσο, τα κράτη

µέλη που εφαρµόζουν αυτού του είδους την έγκριση, αποδέχονται κάθε έγκριση τύπου

κατασκευαστικού στοιχείου και χωριστής τεχνικής ενότητας που έχει χορηγηθεί βάσει της

παρούσας οδηγίας και όχι βάσει των σχετικών εθνικών διατάξεων.
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2. Τα οχήµατα της παραγράφου 1 υποδιαιρούνται σε :

(α) Μοτοποδήλατα, ήτοι τα δίκυκλα (κατηγορία L1e) ή τρίκυκλα (κατηγορία L2e) που έχουν

µέγιστη ταχύτητα εκ κατασκευής µέχρι 45 km/h και που παρουσιάζουν τα εξής

χαρακτηριστικά :

i) τα µεν δίκυκλα, έχουν κινητήρα :

− κυβισµού 50 cm3 ή µικρότερου, αν είναι εσωτερικής καύσεως, ή

− µεγίστης καθαρής ισχύος 4 kW ή µικρότερης, αν πρόκειται για ηλεκτρικό

κινητήρα,

ii) τα δε τρίκυκλα, έχουν κινητήρα :

− κυβισµού 50 cm3 ή µικρότερου, αν είναι επιβαλλοµένης (µε σπινθήρα)

ανάφλεξης, ή

− µεγίστης καθαρής ισχύος 4 kW ή µικρότερης, αν είναι εσωτερικής καύσεως, ή

− µεγίστης καθαρής ισχύος 4 kW ή µικρότερης, αν πρόκειται για ηλεκτρικό

κινητήρα.
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(β) Μοτοσικλέτες, ήτοι δίτροχα µε καλάθι (side car) (κατηγορία L3e) ή χωρίς καλάθι (κατηγορία

L4e), που είναι εξοπλισµένα µε κινητήρα κυβισµού άνω των 50 cm3 εάν είναι εσωτερικής

καύσης, και/ή µέγιστη ταχύτητα εκ κατασκευής άνω των 45 km/h.

(γ) Τρίκυκλα, ήτοι οχήµατα µε τρεις συµµετρικά διατεταγµένους τροχούς (κατηγορία L5e) που

είναι εξοπλισµένα µε κινητήρα κυβισµού άνω των 50 cm3 εάν είναι εσωτερικής καύσης, και/ή

µέγιστη ταχύτητα εκ κατασκευής άνω των 45 km/h.

3. Η παρούσα οδηγία εφαρµόζεται επίσης στα τετράκυκλα, δηλαδή τα οχήµατα µε κινητήρα µε

τέσσερις τροχούς και µε τα εξής χαρακτηριστικά :

(α) Τα ελαφρά τετράκυκλα, των οποίων η µάζα κενού οχήµατος είναι µικρότερη ή ίση των

350 kg (κατηγορία L6e), µη συµπεριλαµβανοµένης της µάζας των συσσωρευτών των

ηλεκτρικών οχηµάτων, των οποίων η µέγιστη ταχύτητα εκ κατασκευής είναι το πολύ 45

km/h, και

i) των οποίων ο κινητήρας έχει κυβισµό µικρότερο ή ίσο προς 50 cm³ προκειµένου για

κινητήρες µε επιβαλλόµενη ανάφλεξη (µε σπινθήρα), ή

ii) των οποίων η µέγιστη καθαρή ισχύς δεν υπερβαίνει τα 4 kW προκειµένου για άλλους

κινητήρες εσωτερικής καύσης, ή

iii) των οποίων η µέγιστη συνεχής καθαρή ισχύς δεν υπερβαίνει τα 4 kW προκειµένου για

ηλεκτροκινητήρες.
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Τα οχήµατα αυτά πρέπει να πληρούν τις τεχνικές απαιτήσεις που ισχύουν για τα τρίκυκλα

µοτοποδήλατα της κατηγορίας L2e, εκτός αν υπάρχουν διατάξεις περί του αντιθέτου σε άλλες

ειδικές οδηγίες.

(β) Τετράκυκλα, πλην εκείνων που αναφέρονται στο σηµείο (α), των οποίων η µάζα κενού

οχήµατος είναι µικρότερη ή ίση των 400 kg (κατηγορία L7e) (500 kg στη περίπτωση

οχηµάτων για τη µεταφορά εµπορευµάτων), µη συµπεριλαµβανοµένης της µάζας των

συσσωρευτών των ηλεκτρικών οχηµάτων, των οποίων η µέγιστη καθαρή ισχύς του κινητήρα

δεν υπερβαίνει τα 15 kW. Τα οχήµατα αυτά λογίζονται ως τρίκυκλα µοτοποδήλατα και

πρέπει να πληρούν τις τεχνικές απαιτήσεις που ισχύουν για τα τρίκυκλα µοτοποδήλατα της

κατηγορίας L5e, εκτός αν υπάρχουν διατάξεις περί του αντιθέτου σε άλλες ειδικές οδηγίες.

Άρθρο 2

Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, νοούνται ως:

1. «Τύπος οχήµατος» : το όχηµα ή η οµάδα οχηµάτων (παραλλαγές), τα οποία :

(α) ανήκουν σε µία και µόνη κατηγορία (δίκυκλο µοτοποδήλατο L1e, τρίκυκλο µοτοποδήλατο

L2e κλπ., όπως ορίζονται στο άρθρο 1),

(β) προέρχονται από τον ίδιο κατασκευαστή,

(γ) έχουν το ίδιο σασί, πλαίσιο, βοηθητικό σκελετό, δάπεδο ή δοµή, στο οποίο προσαρτώνται τα

κύρια κατασκευαστικά στοιχεία,
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(δ) έχουν κινητήρα µε την ίδια αρχή λειτουργίας (εσωτερική καύση, ηλεκτροκινητήρας,

υβριδικός κινητήρας, κ.λπ.),

(ε) φέρουν την ίδια ονοµασία τύπου που δίδεται από τον κατασκευαστή.

Ένας τύπος οχήµατος µπορεί να έχει παραλλαγές και εκδόσεις.

2. «Παραλλαγή» : το όχηµα ή η οµάδα οχηµάτων (εκδόσεις), τα οποία ανήκουν στον ίδιο τύπο

και τα οποία :

(α) έχουν την ίδια µορφή του αµαξώµατος (βασικά χαρακτηριστικά),

(β) εντός της οµάδας των οχηµάτων (εκδόσεις), η διαφορά της ανώτατης και της κατώτατης

τιµής της µάζας των έτοιµων προς κυκλοφορία οχηµάτων δεν υπερβαίνει το 20% της

κατώτατης τιµής,

(γ) εντός της οµάδας των οχηµάτων (εκδόσεις), η διαφορά της ανώτατης και της κατώτατης

τιµής της µέγιστης επιτρεπόµενης µάζας δεν υπερβαίνει το 20% της κατώτατης τιµής,

(δ) έχουν τον ίδιο κύκλο λειτουργίας (δίχρονο ή τετράχρονο), ανάφλεξη µε σπινθήρα ή ανάφλεξη

µε συµπίεση,

(ε) εντός της οµάδας των οχηµάτων (εκδόσεις), η διαφορά της ανώτατης και της κατώτατης

τιµής του κυβισµού του κινητήρα (σε περίπτωση κινητήρα εσωτερικής καύσης) δεν

υπερβαίνει το 30% της κατώτατης τιµής,
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(στ) έχουν τον ίδιο αριθµό και διάταξη κυλίνδρων,

(ζ) εντός της οµάδας των οχηµάτων (εκδόσεις), η διαφορά της ανώτατης και της κατώτατης

τιµής της ισχύος του κινητήρα δεν υπερβαίνει το 30% της κατώτατης τιµής,

(η) έχουν τον ίδιο τρόπο λειτουργίας (σε περίπτωση ηλεκτρικού κινητήρα),

(θ) έχουν τον ίδιο τύπο κιβωτίου ταχυτήτων (χειροκίνητο, αυτόµατο κλπ.).

3. «Έκδοση» : το όχηµα του ιδίου τύπου και της ίδιας παραλλαγής, το οποίο όµως µπορεί να

περιλαµβάνει οποιοδήποτε στοιχείο εξοπλισµού, ή εξάρτηµα ή σύστηµα, που απαριθµούνται στο

δελτίο πληροφοριών του Παραρτήµατος ΙΙ, µε την επιφύλαξη ότι :

(α) αναφέρεται µόνο µία τιµή για :

i) τη µάζα του οχήµατος έτοιµου προς κυκλοφορία,

ii) τη µέγιστη επιτρεπόµενη µάζα,

iii) τη µέγιστη ισχύ του κινητήρα,
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iv) τον κυβισµό του κινητήρα,

και:

(β) ένα σύνολο αποτελεσµάτων δοκιµών σύµφωνα µε το Παράρτηµα VII.

4. «Σύστηµα» : οποιοδήποτε σύστηµα οχήµατος, όπως φρένα, εξοπλισµός ελέγχου εκποµπών,

κ.λπ., τα οποία πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις που ορίζονται σε οποιαδήποτε από τις ειδικές

οδηγίες.

5. «Χωριστή τεχνική µονάδα» : µια διάταξη, όπως ο ανταλλακτικός σιγαστήρας του

συστήµατος εξάτµισης, που πρέπει να πληροί τις απαιτήσεις ειδικής οδηγίας και προορίζεται να

αποτελέσει τµήµα ενός οχήµατος, η οποία µπορεί να λαµβάνει χωριστή έγκριση τύπου µόνο σε

σχέση προς έναν ή περισσότερους συγκεκριµένους τύπους οχήµατος, εφόσον η ειδική οδηγία το

προβλέπει ρητά.

6. «Κατασκευαστικό στοιχείο» : διάταξη, όπως ένας προβολέας, που πρέπει να πληροί τις

απαιτήσεις ειδικής οδηγίας και προορίζεται να αποτελέσει τµήµα ενός οχήµατος και η οποία µπορεί

να λαµβάνει έγκριση τύπου ανεξάρτητα από το όχηµα, εφόσον η ειδική οδηγία το προβλέπει ρητά.

7. «Έγκριση τύπου» : η διαδικασία, σύµφωνα µε την οποία ένα κράτος µέλος πιστοποιεί ότι

ένας τύπος οχήµατος, συστήµατος, χωριστής τεχνικής µονάδας ή κατασκευαστικού στοιχείου

πληροί τις τεχνικές απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας ή των ειδικών οδηγιών και τους ελέγχους της

ορθότητας των στοιχείων του κατασκευαστή, όπως προβλέπεται στον εξαντλητικό κατάλογο του

Παραρτήµατος I.
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8. «∆ίδυµοι τροχοί» : δύο τροχοί συναρµολογηµένοι επί του ιδίου άξονος, των οποίων η

απόσταση µεταξύ των κέντρων των επιφανειών επαφής τους µε το έδαφος είναι µικρότερη των

460 mm. Αυτοί οι δίδυµοι τροχοί θεωρούνται ως ένας τροχός.

9. «Οχήµατα διπλής προώσεως» : τα οχήµατα που έχουν δύο διαφορετικά συστήµατα

προώσεως, π.χ. ηλεκτρικό και θερµικό.

10. «Κατασκευαστής» : το πρόσωπο ή ο οργανισµός ο οποίος είναι υπεύθυνος έναντι της

αρµοδίας για την έγκριση αρχής για όλα τα θέµατα που αφορούν τη διαδικασία έγκρισης τύπου και

την εξασφάλιση της πιστότητας της παραγωγής. Αυτό το πρόσωπο ή ο οργανισµός δεν είναι

απαραίτητο να συµµετέχει άµεσα σε όλα τα στάδια της κατασκευής του οχήµατος, του

κατασκευαστικού στοιχείου ή της χωριστής τεχνικής ενότητας που καλύπτεται από τη διαδικασία

έγκρισης.

11. «Τεχνική υπηρεσία» : ο οργανισµός ή ο φορέας ο οποίος έχει εγκριθεί ως εργαστήριο

δοκιµών για τη διεξαγωγή δοκιµών ή επιθεωρήσεων εξ ονόµατος της αρχής έγκρισης ενός κράτους

µέλους. Το έργο αυτό µπορεί να ασκείται από την ίδια την αρχή έγκρισης.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ

∆ιαδικασίες χορήγησης έγκρισης τύπου

Άρθρο 3

Οι αιτήσεις για έγκριση τύπου υποβάλλονται από τον κατασκευαστή στην αρχή έγκρισης κράτους

µέλους. Συνοδεύονται από ένα δελτίο πληροφοριών, υπόδειγµα του οποίου, για µεν την έγκριση

τύπου οχήµατος, παρατίθεται στο Παράρτηµα ΙΙ, για δε την έγκριση τύπου συστηµάτων, χωριστών

τεχνικών µονάδων ή κατασκευαστικών στοιχείων, περιέχεται σε Παράρτηµα ή Προσάρτηµα της

οδηγίας που αφορά το σχετικό σύστηµα, χωριστή τεχνική µονάδα ή κατασκευαστικό στοιχείο,

καθώς και από τα άλλα έγγραφα που αναφέρονται στο δελτίο πληροφοριών. Οι αιτήσεις για ένα

συγκεκριµένο τύπο οχήµατος, συστήµατος, χωριστής τεχνικής µονάδας ή κατασκευαστικού

στοιχείου, µπορούν να υποβάλλονται σε ένα µόνον κράτος µέλος.

Άρθρο 4

1. Κάθε κράτος µέλος χορηγεί έγκριση τύπου για όλους τους τύπους οχήµατος, συστηµάτων,

χωριστών τεχνικών µονάδων ή κατασκευαστικών στοιχείων, εφόσον πληρούν τις εξής

προϋποθέσεις :

(α) Ο τύπος οχήµατος πληροί τις τεχνικές απαιτήσεις των ειδικών οδηγιών και ανταποκρίνεται

στα στοιχεία που παρέχει ο κατασκευαστής, τα οποία προβλέπονται στον εξαντλητικό

κατάλογο του Παραρτήµατος Ι,

(β) το σύστηµα, η χωριστή τεχνική µονάδα ή το κατασκευαστικό στοιχείο πληρούν τις τεχνικές

απαιτήσεις της σχετικής ειδικής οδηγίας και ανταποκρίνονται στα στοιχεία που παρέχει ο

κατασκευαστής, τα οποία προβλέπονται στον εξαντλητικό κατάλογο του Παραρτήµατος Ι.
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2. Πριν από την έγκριση τύπου, οι αρµόδιες αρχές του κράτους µέλους που διενεργούν τις

εργασίες αυτές, λαµβάνουν όλα τα απαιτούµενα µέτρα για να εξασφαλίζουν, εφόσον απαιτείται σε

συνεργασία µε τις αρµόδιες αρχές του κράτους µέλους όπου το προϊόν κατασκευάζεται ή εισάγεται

στην Κοινότητα, ότι τηρούνται οι διατάξεις του Παραρτήµατος VI ώστε τα νέα οχήµατα,

συστήµατα, χωριστές τεχνικές µονάδες ή κατασκευαστικά στοιχεία που κατασκευάζονται,

διατίθενται στην αγορά, προσφέρονται προς πώληση ή τίθενται σε κυκλοφορία, να είναι σύµφωνα

µε τον εγκεκριµένο τύπο.

3. Οι αρµόδιες αρχές που αναφέρονται στην παράγραφο 2 εξασφαλίζουν, εφόσον απαιτείται, σε

συνεργασία µε τις αρµόδιες αρχές του κράτους µέλους όπου το προϊόν κατασκευάζεται ή εισάγεται

στην Κοινότητα, ότι εξακολουθούν να τηρούνται οι διατάξεις του Παραρτήµατος VI.

4. Όταν µια αίτηση έγκρισης τύπου για έναν τύπο οχήµατος συνοδεύεται από ένα ή

περισσότερα πιστοποιητικά έγκρισης τύπου συστήµατος, χωριστής τεχνικής µονάδας ή

κατασκευαστικού στοιχείου, τα οποία έχουν εκδοθεί από ένα ή περισσότερα κράτη µέλη, το κράτος

µέλος το οποίο διενεργεί την έγκριση τύπου για ένα τύπο οχήµατος, υποχρεούται να τα δέχεται και

δεν διενεργεί, για τα συστήµατα, χωριστές τεχνικές µονάδες και/ή κατασκευαστικά στοιχεία που

έχουν λάβει έγκριση τύπου, τους ελέγχους που απαιτούνται σύµφωνα µε την παράγραφο 1,

σηµείο β).

5. Κάθε κράτος µέλος είναι υπεύθυνο για την έγκριση τύπου συστήµατος, χωριστής τεχνικής

µονάδας ή κατασκευαστικού στοιχείου την οποία χορηγεί. Οι αρµόδιες αρχές του κράτους µέλους

που χορηγούν έγκριση τύπου για ένα τύπο οχήµατος, ελέγχουν τη συµµόρφωση της παραγωγής,

εφόσον απαιτείται σε συνεργασία µε τις αρµόδιες αρχές των άλλων κρατών µελών, που έχουν

εκδώσει πιστοποιητικά έγκρισης τύπου για συστήµατα, χωριστές τεχνικές µονάδες ή

κατασκευαστικά στοιχεία.



8402/2/01 REV 2 ZAC/ak 15
DG C II   EL

6. Ωστόσο, εάν κράτος µέλος κρίνει ότι ένα όχηµα, σύστηµα, χωριστή τεχνική µονάδα ή

κατασκευαστικό στοιχείο πληροί τις διατάξεις της παραγράφου 1, αλλά αποτελεί σοβαρό κίνδυνο

για την οδική ασφάλεια, δύναται να αρνείται την έγκριση τύπου. Ενηµερώνει αµέσως σχετικά τα

άλλα κράτη µέλη και την Επιτροπή, αναφέροντας τους λόγους στους οποίους βασίζεται η απόφασή

του.

Άρθρο 5

1. Η αρµόδια αρχή κράτους µέλους συµπληρώνει, για κάθε τύπο οχήµατος για τον οποίο

χορηγεί έγκριση τύπου, το έντυπο έγκρισης τύπου που παρατίθεται στο Παράρτηµα ΙΙΙ και

αναφέρει, επιπροσθέτως, τα αποτελέσµατα των δοκιµών στα αντίστοιχα χωρία του εντύπου, το

οποίο προσαρτάται στο έντυπο έγκρισης του οχήµατος, το υπόδειγµα του οποίου περιλαµβάνεται

στο Παράρτηµα VII.

2. Η αρµόδια αρχή ενός κράτους µέλους συµπληρώνει το έντυπο έγκρισης τύπου, που

περιέχεται σε Παράρτηµα ή Προσάρτηµα κάθε σχετικής ειδικής οδηγίας, για κάθε τύπο

συστήµατος, χωριστής τεχνικής µονάδας ή κατασκευαστικού στοιχείου για τον οποίο διενεργεί

έγκριση τύπου.

3. Τα πιστοποιητικά έγκρισης τύπου συστήµατος, χωριστής τεχνικής µονάδας ή

κατασκευαστικού στοιχείου, αριθµούνται σύµφωνα µε την µέθοδο που περιγράφεται στο

Παράρτηµα V, Τµήµα Α.

Άρθρο 6

1. Η αρµόδια αρχή κάθε κράτους µέλους αποστέλλει στις αρµόδιες αρχές των άλλων κρατών

µελών, εντός µηνός,  αντίγραφο του πιστοποιητικού έγκρισης τύπου και των Παραρτηµάτων, το

οποίο έχει καταρτισθεί για κάθε τύπο οχήµατος που εγκρίνει ή αρνείται να εγκρίνει.
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2. Η αρµόδια αρχή κάθε κράτους µέλους αποστέλλει κάθε µήνα στις αρµόδιες αρχές των άλλων

κρατών µελών, κατάλογο των εγκρίσεων τύπου συστήµατος, χωριστής τεχνικής µονάδας ή

κατασκευαστικού στοιχείου, που έχει χορηγήσει ή απορρίψει κατά τη διάρκεια του µήνα.

Εξάλλου, όταν η αρµόδια αρχή άλλου κράτους µέλους το ζητήσει, αποστέλλει, χωρίς καθυστέρηση,

αντίγραφο του πιστοποιητικού έγκρισης τύπου, µαζί µε τα Παραρτήµατα για κάθε τύπο

συστήµατος, χωριστής τεχνικής ενότητας ή κατασκευαστικού στοιχείου.

Άρθρο 7

1. Για κάθε όχηµα που κατασκευάζεται σύµφωνα µε τον εγκεκριµένο τύπο, ο κατασκευαστής

συντάσσει πιστοποιητικό πιστότητας, υπόδειγµα του οποίου περιλαµβάνεται στο Παράρτηµα ΙV,

Τµήµα Α. Το εν λόγω πιστοποιητικό συνοδεύει το όχηµα. Ωστόσο, τα κράτη µέλη δύνανται, αφού

ενηµερώσουν τα άλλα κράτη µέλη και την Επιτροπή, τουλάχιστον τρεις µήνες εκ των προτέρων, να

ζητούν, για λόγους φορολόγησης του οχήµατος ή για την έκδοση της αδείας κυκλοφορίας του, να

σηµειώνονται στο πιστοποιητικό πιστότητας ενδείξεις άλλες από εκείνες που αναφέρονται στο

Παράρτηµα IV, Τµήµα Α, εφόσον οι ενδείξεις αυτές περιέχονται αναλυτικά στο δελτίο

πληροφοριών.

Το πιστοποιητικό πιστότητας πρέπει να τυπώνεται κατά τρόπο που να µην επιτρέπει την

πλαστογράφησή του. Προς το σκοπό αυτό, το χαρτί εκτύπωσης προστατεύεται είτε µε έγχρωµες

γραφικές παραστάσεις είτε µε υδατόσηµα, µε το αναγνωριστικό σήµα του κατασκευαστή του

οχήµατος.
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2. Για κάθε µη πρωτότυπη χωριστή τεχνική µονάδα ή κατασκευαστικό στοιχείο

που κατασκευάζεται σύµφωνα µε τον εγκεκριµένο τύπο, ο κατασκευαστής καταρτίζει

πιστοποιητικό πιστότητας, υπόδειγµα του οποίου περιέχεται στο Παράρτηµα IV-B. Το

πιστοποιητικό αυτό δεν απαιτείται για τις πρωτότυπες χωριστές τεχνικές µονάδες ούτε για τα

κατασκευαστικά στοιχεία.

3. Όταν η προς έγκριση τύπου χωριστή τεχνική µονάδα ή κατασκευαστικό στοιχείο λειτουργούν

ή εµφανίζουν ειδικό χαρακτηριστικό µόνον σε συνδυασµό µε άλλα κατασκευαστικά στοιχεία του

οχήµατος και, για το λόγο αυτόν, η τήρηση µιας ή περισσότερων απαιτήσεων µπορεί να ελεγχθεί

µόνον όταν η προς έγκριση τύπου χωριστή αυτή τεχνική µονάδα ή κατασκευαστικό στοιχείο

λειτουργούν σε συνδυασµό µε άλλα πραγµατικά ή προσοµοιωµένα κατασκευαστικά στοιχεία του

οχήµατος, το πεδίο της έγκρισης τύπου αυτής της χωριστής τεχνικής µονάδας ή κατασκευαστικού

στοιχείου πρέπει να περιορίζεται ανάλογα. Στην περίπτωση αυτή, το πιστοποιητικό έγκρισης τύπου

µιας χωριστής τεχνικής µονάδας ή κατασκευαστικού στοιχείου πρέπει να αναφέρει τους τυχόν

περιορισµούς χρήσης και τις τυχόν οδηγίες συναρµολόγησης. Η τήρηση αυτών των περιορισµών

και των απαιτήσεων ελέγχεται κατά την έγκριση τύπου του οχήµατος.

4. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 2, ο κάτοχος έγκρισης τύπου για µια χωριστή τεχνική

µονάδα ή κατασκευαστικό στοιχείο, η οποία χορηγήθηκε δυνάµει του άρθρου 4, υποχρεούται να

επιθέτει, σε κάθε τέτοια χωριστή τεχνική µονάδα ή κατασκευαστικό στοιχείο που κατασκευάζονται

σύµφωνα µε τον εγκεκριµένο τύπο, το σήµα του εργοστασίου του ή το εµπορικό του σήµα, δήλωση

του τύπου και, εφόσον απαιτείται, δυνάµει ειδικής οδηγίας, το σήµα έγκρισης τύπου που

αναφέρεται στο άρθρο 8. Στην τελευταία περίπτωση, δεν υποχρεούται να συµπληρώνει το

πιστοποιητικό που προβλέπεται στην παράγραφο 2.
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5. Ο κάτοχος πιστοποιητικού έγκρισης τύπου για µια χωριστή τεχνική µονάδα ή

κατασκευαστικό στοιχείο το οποίο, δυνάµει της παραγράφου 3, περιλαµβάνει περιορισµούς

χρήσης, πρέπει να παρέχει λεπτοµερείς πληροφορίες για τους περιορισµούς αυτούς και πρέπει να

παρέχει οδηγίες συναρµολόγησης, ανάλογα µε την περίπτωση, µε κάθε κατασκευαζόµενη χωριστή

τεχνική µονάδα ή κατασκευαστικό στοιχείο.

6. Ο κάτοχος πιστοποιητικού έγκρισης τύπου για µια χωριστή τεχνική µονάδα µη πρωτότυπου

εξοπλισµού, το οποίο εκδίδεται για έναν ή περισσότερους τύπους οχήµατος, πρέπει να παρέχει,

µαζί µε κάθε τέτοια µονάδα, λεπτοµερείς πληροφορίες που επιτρέπουν την αναγνώριση των

οχηµάτων αυτών.

Άρθρο 8

1. Κάθε όχηµα που παράγεται σύµφωνα µε τον εγκεκριµένο τύπο, πρέπει να φέρει σήµα

έγκρισης τύπου αποτελούµενο, σύµφωνα µε το τµήµα 1, το τµήµα 3 και το τµήµα 4, από τον

αριθµό της έγκρισης τύπου, όπως ορίζεται στο Παράρτηµα V, Τµήµα Α.

2. Κάθε χωριστή τεχνική ενότητα και κάθε κατασκευαστικό στοιχείο που παράγονται σύµφωνα

µε τον εγκεκριµένο τύπο, πρέπει να φέρει, εφόσον προβλέπεται στη σχετική ειδική οδηγία, σήµα

έγκρισης τύπου, το οποίο πληροί τις απαιτήσεις του Παραρτήµατος V, Τµήµα Β. Ο αριθµός

έγκρισης τύπου που προβλέπεται στο Παράρτηµα V, Τµήµα Β, παράγραφος 1.2., πρέπει να

αποτελείται σύµφωνα µε το τµήµα 4 από τον αριθµό της έγκρισης τύπου, όπως ορίζεται στο

Παράρτηµα V, Τµήµα Α.

Οι ενδείξεις που περιέχει το σήµα έγκρισης τύπου µπορούν να συµπληρώνονται µε επιπλέον

ενδείξεις µε τις οποίες µπορούν να αναγνωρίζονται ορισµένα χαρακτηριστικά ίδια της

συγκεκριµένης χωριστής τεχνικής ενότητας ή του κατασκευαστικού στοιχείου. Αυτές οι επιπλέον

ενδείξεις καθορίζονται, κατά περίπτωση, στις ειδικές οδηγίες σχετικά µε τις εν λόγω χωριστές

τεχνικές ενότητες ή κατασκευαστικά στοιχεία.
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Άρθρο 9

1. Ο κατασκευαστής είναι υπεύθυνος για την κατασκευή κάθε οχήµατος ή την παραγωγή κάθε

συστήµατος, χωριστής τεχνικής µονάδας ή κατασκευαστικού στοιχείου σύµφωνα µε τον

εγκεκριµένο τύπο. Η οριστική παύση παραγωγής ή οποιαδήποτε µεταβολή των πληροφοριών που

περιέχονται στο δελτίο πληροφοριών, πρέπει να κοινοποιούνται από τον κάτοχο της έγκρισης

τύπου στις αρµόδιες αρχές του κράτους µέλους που εξέδωσε την έγκριση τύπου.

2. Εάν οι αρµόδιες αρχές του κράτους µέλους που αναφέρεται στην παράγραφο 1 κρίνουν ότι

µια µεταβολή αυτού του τύπου δεν συνεπάγεται µεταβολή του υφιστάµενου πιστοποιητικού

έγκρισης τύπου, ή την κατάρτιση νέου πιστοποιητικού έγκρισης τύπου, ενηµερώνουν ανάλογα τον

κατασκευαστή.

3. Εάν οι αρµόδιες αρχές του κράτους µέλους που αναφέρεται στην παράγραφο 1 βεβαιώσουν

ότι η µεταβολή των πληροφοριών που περιέχονται στο δελτίο πληροφοριών δικαιολογούν νέους

ελέγχους ή νέες δοκιµές, ενηµερώνουν ανάλογα τον κατασκευαστή και διενεργούν τις δοκιµές

αυτές. Εάν οι έλεγχοι ή οι δοκιµές συνεπάγονται τροποποιήσεις του υφιστάµενου πιστοποιητικού

έγκρισης τύπου ή την κατάρτιση νέου πιστοποιητικού, οι αρχές ενηµερώνουν τις αρµόδιες αρχές

των άλλων κρατών µελών σύµφωνα µε το άρθρο 6.
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4. Σε περίπτωση που τροποποιηθούν τα στοιχεία που αναφέρονται στο δελτίο πληροφοριών

όσον αφορά την έγκριση του οχήµατος, ο κατασκευαστής εκδίδει τροποποιηµένες σελίδες για την

αρχή έγκρισης, σηµειώνοντας σαφώς τις αλλαγές που επήλθαν καθώς και την ηµεροµηνία της

επανέκδοσης. Ο αριθµός αναφοράς του δελτίου πληροφοριών τροποποιείται µόνο εάν οι αλλαγές

στο δελτίο πληροφοριών απαιτούν την τροποποίηση ενός ή περισσοτέρων από τις καταχωρήσεις

του πιστοποιητικού πιστότητας του Παραρτήµατος IV (πλην των σηµείων 19.1, και 45 έως και 51).

5. Όταν ένα πιστοποιητικό έγκρισης τύπου παύει να παράγει αποτελέσµατα λόγω οριστικής

παύσης της παραγωγής του εγκεκριµένου τύπου οχήµατος ή του συστήµατος ή της χωριστής

τεχνικής µονάδας ή του κατασκευαστικού στοιχείου που έχουν λάβει έγκριση τύπου, οι αρµόδιες

αρχές του κράτους µέλους που χορήγησε αυτήν την έγκριση τύπου, ενηµερώνουν τις αρµόδιες

αρχές των άλλων κρατών µελών εντός ενός µηνός.

Άρθρο 10

1. Εάν το κράτος µέλος το οποίο έχει χορηγήσει έγκριση τύπου διαπιστώσει ότι οχήµατα,

συστήµατα, χωριστές τεχνικές µονάδες ή κατασκευαστικά στοιχεία δεν είναι σύµφωνα µε τον

εγκεκριµένο τύπο, λαµβάνει τα απαιτούµενα µέτρα για να εξασφαλίσει ότι η παραγωγή είναι ξανά

σύµφωνη προς τον εγκεκριµένο τύπο. Οι αρµόδιες αρχές του κράτους µέλους αυτού ενηµερώνουν

τις αρχές των άλλων κρατών µελών για τα µέτρα που λαµβάνουν, τα οποία µπορούν να φθάνουν,

εφόσον απαιτείται, µέχρι την ανάκληση της έγκρισης τύπου.
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2. Εάν ένα κράτος µέλος διαπιστώσει ότι οχήµατα, συστήµατα, χωριστές τεχνικές µονάδες ή

κατασκευαστικά στοιχεία δεν είναι σύµφωνα µε τον εγκεκριµένο τύπο, µπορεί να ζητά από το

κράτος µέλος που έχει χορηγήσει την έγκριση τύπου, να ελέγξει τις διαπιστωθείσες παρατυπίες.

Κάθε κράτος µέλος που έχει χορηγήσει έγκριση τύπου, διενεργεί τους απαιτούµενους ελέγχους

εντός έξι µηνών από την ηµεροµηνία παραλαβής της αίτησης αυτής. Εάν αποδειχθεί η έλλειψη

πιστότητας, οι αρµόδιες αρχές του κράτους µέλους που έχει χορηγήσει την έγκριση τύπου,

λαµβάνουν τα µέτρα που αναφέρονται στην παράγραφο 1.

3. Οι αρµόδιες αρχές των κρατών µελών αλληλοενηµερώνονται, εντός ενός µηνός, για την

ανάκληση οποιασδήποτε χορηγηθείσας έγκρισης τύπου και για τους σχετικούς λόγους.

4. Εάν το κράτος µέλος που έχει χορηγήσει έγκριση τύπου αµφισβητεί την έλλειψη πιστότητας

που του κοινοποιείται, τα εµπλεκόµενα κράτη µέλη προσπαθούν να επιλύσουν το θέµα. Η

Επιτροπή τηρείται ενήµερη και, εφόσον απαιτείται, διεξάγει κατάλληλες διαβουλεύσεις προς

εξεύρεση λύσης.

Άρθρο 11

Αποφασίζοντας µε ειδική πλειοψηφία βάσει προτάσεως της Επιτροπής, το Συµβούλιο µπορεί να

αναγνωρίζει ισοδυναµία µεταξύ, αφενός, των όρων ή διατάξεων για την έγκριση τύπου οχηµάτων,

συστηµάτων, χωριστών τεχνικών µονάδων και κατασκευαστικών στοιχείων που θεσπίζονται µε την

παρούσα οδηγία και τις ειδικές οδηγίες και, αφετέρου, των διαδικασιών που θεσπίζονται µε

διεθνείς κανονισµούς ή κανονισµούς τρίτων χωρών, στο πλαίσιο πολυµερών συµφωνιών ή διµερών

συµφωνιών µεταξύ της Κοινότητας και τρίτων χωρών.
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Άρθρο 12

Εάν ένα κράτος µέλος διαπιστώσει ότι οχήµατα, συστήµατα, χωριστές τεχνικές ενότητες ή

κατασκευαστικά στοιχεία συνιστούν κίνδυνο για την οδική ασφάλεια, έστω και εάν είναι

εγκεκριµένου τύπου, µπορεί, για έξι το πολύ µήνες, να απαγορεύει, στην επικράτειά του, την

πώληση, τη θέση σε κυκλοφορία ή τη χρήση τους. Ενηµερώνει αµέσως τα άλλα κράτη µέλη και την

Επιτροπή, αναφέροντας τους λόγους της απόφασής του.

Άρθρο 13

Κάθε απόφαση για άρνηση ή ανάκληση έγκρισης τύπου, απαγόρευση πώλησης ή χρήσης οχήµατος,

χωριστής τεχνικής µονάδας ή κατασκευαστικού στοιχείου, η οποία λαµβάνεται βάσει των

διατάξεων που θεσπίζονται κατ� εφαρµογήν της παρούσας οδηγίας, αναφέρει λεπτοµερώς τους

λόγους στους οποίους βασίζεται. Πρέπει να κοινοποιείται στον ενδιαφερόµενο, ο οποίος

ενηµερώνεται, ταυτόχρονα, για τα ένδικα µέσα που προβλέπει η ισχύουσα στα κράτη µέλη

νοµοθεσία και για τις προθεσµίες της άσκησής τους.

Άρθρο 14

1. Τα κράτη µέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή και τα λοιπά κράτη µέλη, τα ονόµατα και τις

διευθύνσεις :

(α) των αρχών έγκρισης τύπου και, ανάλογα µε την περίπτωση, τους τοµείς για τους οποίους οι

αρχές αυτές είναι υπεύθυνες·
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(β) των τεχνικών υπηρεσιών που έχουν εγκρίνει, προσδιορίζοντας τις διαδικασίες δοκιµών για τις

οποίες έχουν εγκριθεί οι υπηρεσίες αυτές. Οι κοινοποιηµένες υπηρεσίες πρέπει να

ανταποκρίνονται στα εναρµονισµένα πρότυπα για τη λειτουργία εργαστηρίων δοκιµών

(ΕΝ 45001), υπό τις εξής προϋποθέσεις :

(i) ένας κατασκευαστής δεν µπορεί να εγκρίνεται ως τεχνική υπηρεσία εκτός εάν το

επιτρέπει ρητά η ειδική οδηγία,

(ii) για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, δεν θεωρείται εξαιρετικό για µια τεχνική

υπηρεσία να χρησιµοποιεί εξοπλισµό τρίτων, εφόσον συµφωνεί η εγκρίνουσα αρχή.

2. Μια κοινοποιηµένη υπηρεσία θεωρείται ότι ανταποκρίνεται στο εναρµονισµένο πρότυπο

αλλά, ανάλογα µε την περίπτωση, η Επιτροπή µπορεί να ζητά από τα κράτη µέλη να παρέχουν

σχετικές αποδείξεις.

Οι υπηρεσίες τρίτων χωρών δεν επιτρέπεται να κοινοποιούνται ως εγκεκριµένες τεχνικές

υπηρεσίες, πλην των περιπτώσεων διµερών συµφωνιών ή πολυµερών συµφωνιών µεταξύ της

Κοινότητας και τρίτων χωρών.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ

Όροι για την ελεύθερη κυκλοφορία, µεταβατικές διατάξεις, εξαιρέσεις

και εναλλακτικές διαδικασίες

Άρθρο 15

1. Τα κράτη µέλη δεν απαγορεύουν τη διάθεση στην αγορά, την πώληση, τη θέση σε

κυκλοφορία ή τη χρήση νέων οχηµάτων που είναι σύµφωνα προς την παρούσα οδηγία. Μόνον

οχήµατα σύµφωνα προς την παρούσα οδηγία, επιτρέπεται να προσκοµίζονται για αρχική άδεια

κυκλοφορίας.

2. Τα κράτη µέλη δεν απαγορεύουν τη διάθεση στην αγορά, την πώληση ή τη χρήση νέων

χωριστών τεχνικών µονάδων ή νέων κατασκευαστικών στοιχείων που είναι σύµφωνα προς την

παρούσα οδηγία. Μόνον χωριστές τεχνικές µονάδες και κατασκευαστικά στοιχεία σύµφωνα προς

την παρούσα οδηγία, επιτρέπεται να τίθενται σε εµπορία και να πωλούνται για πρώτη φορά προς

χρήση στα κράτη µέλη.

3. Κατά παρέκκλιση από τις παραγράφους 1 και 2 :
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(α) Τα κράτη µέλη µπορούν να εξαιρούν οχήµατα, συστήµατα, χωριστές τεχνικές µονάδες και

κατασκευαστικά στοιχεία που προορίζονται :

i) είτε για την παραγωγή µικρών σειρών µέχρι 200 µονάδων ετησίως ανά τύπο οχήµατος,

ανά σύστηµα, ανά κατασκευαστικό στοιχείο ή ανά χωριστή τεχνική µονάδα,

ii) είτε για τις ένοπλες δυνάµεις, τις υπηρεσίες επιβολής του νόµου, τις υπηρεσίες

πολιτικής άµυνας, τις πυροσβεστικές υπηρεσίες ή τους φορείς δηµοσίων έργων,

από την υποχρέωση συµµόρφωσης προς τις απαιτήσεις των ειδικών οδηγιών.

Τα λοιπά κράτη µέλη ενηµερώνονται για τις εξαιρέσεις αυτές εντός ενός µηνός από τη

χορήγησή τους. Εντός τριών µηνών, τα κράτη µέλη αυτά αποφασίζουν εάν θα αποδεχθούν

την έγκριση τύπου για οχήµατα που πρόκειται να λάβουν άδεια κυκλοφορίας στην επικράτειά

τους. Το πιστοποιητικό αυτής της έγκρισης τύπου δεν µπορεί να τιτλοφορείται

«Πιστοποιητικό εγκρίσεως τύπου ΕΚ».

(β) Τα πιστοποιητικά έγκρισης τύπου τα οποία εκδόθηκαν σε εθνικό επίπεδο πριν από τις

17 Ιουνίου 1999, εξακολουθούν να ισχύουν στο εσωτερικό των κρατών µελών που τα

εξέδωσαν επί τέσσερα έτη µετά την ηµεροµηνία κατά την οποία απαιτείται η συµµόρφωση

των εθνικών νοµοθεσιών προς τις σχετικές οδηγίες.

Η ίδια περίοδος επεκτείνεται επίσης στους τύπους οχηµάτων, συστηµάτων, κατασκευαστικών

στοιχείων ή τεχνικών ενοτήτων που ανταποκρίνονται στις εθνικές απαιτήσεις που ισχύουν,

πριν από την έναρξη εφαρµογής των σχετικών οδηγιών, στα κράτη µέλη τα οποία

εφαρµόζουν νοµοθετικά συστήµατα διαφορετικά από την έγκριση τύπου.
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Τα οχήµατα που καλύπτονται από τη δεύτερη αυτή εξαίρεση, επιτρέπεται να διατίθενται στην

αγορά, να πωλούνται και να τίθενται σε κυκλοφορία κατά την περίοδο αυτή, χωρίς χρονικό όριο

για τη χρήση τους.

∆εν τίθεται χρονικό όριο για τη διάθεση στην αγορά, την πώληση και τη χρήση συστηµάτων,

χωριστών τεχνικών µονάδων και κατασκευαστικών στοιχείων για τα οχήµατα αυτά.

4. Η παρούσα οδηγία δεν θίγει το δικαίωµα των κρατών µελών να θεσπίζουν � σύµφωνα µε τη

συνθήκη � τις απαιτήσεις τις οποίες κρίνουν αναγκαίες για να εξασφαλίζουν την προστασία των

χρηστών κατά τη χρήση των συγκεκριµένων οχηµάτων, υπό την προϋπόθεση ότι αυτό δεν

συνεπάγεται τροποποίηση των οχηµάτων.

Άρθρο 16

1. Κατά παρέκκλιση του άρθρου 15, παράγραφοι 1 και 2, τα κράτη µέλη δύνανται, εντός των

ορίων που προβλέπονται στο Παράρτηµα VIII και για περιορισµένη χρονική περίοδο, να χορηγούν

άδεια κυκλοφορίας και να επιτρέπουν την πώληση ή τη θέση σε κυκλοφορία καινούργιων

οχηµάτων, που είναι σύµφωνα προς τύπο του οποίου η έγκριση δεν ισχύει πλέον. Η δυνατότητα

αυτή περιορίζεται σε δώδεκα µήνες από την ηµεροµηνία που έπαυσε να ισχύει η έγκριση τύπου.

Το πρώτο εδάφιο εφαρµόζεται µόνο για οχήµατα τα οποία ευρίσκονταν στο έδαφος της Κοινότητας

και συνοδεύονταν από ισχύον πιστοποιητικό πιστότητας, το οποίο είχε εκδοθεί τη στιγµή κατά την

οποία η εν λόγω έγκριση τύπου οχήµατος ίσχυε ακόµη, αλλά δεν είχαν λάβει άδεια κυκλοφορίας ή

τεθεί σε κυκλοφορία, πριν παύσει να ισχύει η εν λόγω έγκριση τύπου.
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2. Πριν να εφαρµοστεί η παράγραφος 1 για έναν ή περισσότερους τύπους οχηµάτων

συγκεκριµένης κατηγορίας, ο κατασκευαστής πρέπει να υποβάλει σχετική αίτηση στις αρµόδιες

αρχές καθενός από τα κράτη µέλη που αφορά η θέση σε κυκλοφορία αυτού του τύπου οχήµατος.

Στην αίτηση πρέπει να καθορίζονται οι τεχνικοί και/ή οικονοµικοί λόγοι που τη δικαιολογούν.

Εντός τριών µηνών, αυτά τα κράτη µέλη αποφασίζουν εάν θα επιτρέψουν τη χορήγηση άδειας

κυκλοφορίας στο έδαφός τους για τον εν λόγω τύπο οχήµατος και για πόσα οχήµατα. Κάθε κράτος

µέλος που αφορά η θέση σε κυκλοφορία αυτού του τύπου οχήµατος, είναι υπεύθυνο προκειµένου

να εξασφαλίσει ότι ο κατασκευαστής τηρεί τις προβλεπόµενες στο Παράρτηµα VIII διατάξεις. Τα

κράτη µέλη αποστέλλουν κάθε έτος στην Επιτροπή τον κατάλογο των εξαιρέσεων που χορήγησαν.

3. Όσον αφορά τα οχήµατα, κατασκευαστικά στοιχεία ή χωριστές τεχνικές ενότητες, τα οποία

περιλαµβάνουν τεχνολογίες ή αρχές εκ φύσεως ασύµβατες µε µία ή περισσότερες από τις

απαιτήσεις µίας ή περισσότερων από τις ειδικές οδηγίες, εφαρµόζεται το άρθρο 8, παράγραφος 2,

στοιχείο (γ) της οδηγίας 70/156/ΕΟΚ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV

∆ιαδικασία προσαρµογής στην τεχνική πρόοδο

Άρθρο 17

Οι τροποποιήσεις που είναι αναγκαίες για την προσαρµογή στην τεχνική πρόοδο των

Παραρτηµάτων της παρούσας οδηγίας ή των διατάξεων των ειδικών οδηγιών που αναφέρονται στο

Παράρτηµα Ι, θεσπίζονται σύµφωνα µε τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 18,

παράγραφος 2.
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Άρθρο 18

1. Η Επιτροπή επικουρείται από επιτροπή προσαρµογής στην τεχνική πρόοδο, η οποία έχει

συσταθεί από το άρθρο 13 της οδηγίας 70/156/ΕΟΚ (εφεξής αποκαλούµενη «επιτροπή»).

2. Όταν γίνεται αναφορά στην παρούσα παράγραφο, εφαρµόζονται τα άρθρα 5 και 7 της

απόφασης 1999/468/ΕΚ, τηρουµένων των διατάξεων του άρθρου 8 αυτής.

Η χρονική περίοδος που ορίζεται στο άρθρο 5, παράγραφος 6 της απόφασης 1999/468/ΕΚ, ορίζεται

σε τρεις µήνες.

3. Η επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό της κανονισµό.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V

Τελικές διατάξεις

Άρθρο 19

Η οδηγία 92/61/ΕΟΚ του Συµβουλίου καταργείται από τις ���∗∗∗∗ . Οι παραποµπές στην οδηγία

92/61/ΕΟΚ νοούνται ότι γίνονται στην παρούσα οδηγία και διαβάζονται σύµφωνα µε τον πίνακα

αντιστοιχιών του Παραρτήµατος ΙΧ.

                                                
∗∗∗∗ 18 µήνες µετά την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας.
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Άρθρο 20

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

απαιτούνται για να συµµορφωθούν µε την παρούσα οδηγία πριν από τις����∗∗∗∗ . Ενηµερώνουν

αµέσως την Επιτροπή σχετικά.

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

συνοδεύονται από παρόµοια αναφορά κατά την επίσηµη δηµοσίευσή τους. Οι λεπτοµερείς

διατάξεις για την αναφορά αυτή καθορίζονται από τα κράτη µέλη.

2. Τα κράτη µέλη εφαρµόζουν τις διατάξεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1, πρώτο εδάφιο

από τις ���. ∗∗∗∗∗∗∗∗ . Ωστόσο, ύστερα από αίτηση του κατασκευαστή, το προγενέστερο υπόδειγµα

πιστοποιητικού πιστότητας µπορεί να χρησιµοποιείται για δώδεκα ακόµη µήνες µετά από αυτήν

την ηµεροµηνία.

3. Από τις ���..*, τα κράτη µέλη δεν πρέπει να απαγορεύουν τη θέση σε κυκλοφορία για

πρώτη φορά οχηµάτων που πληρούν την παρούσα οδηγία.

4. Τα κράτη µέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή το κείµενο των ουσιωδών διατάξεων

εσωτερικού δικαίου που θεσπίζουν στον τοµέα που διέπεται από την παρούσα οδηγία.

                                                
∗∗∗∗ 12 µήνες µετά την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας.
∗∗∗∗∗∗∗∗ 18 µήνες µετά την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας.
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Άρθρο 21

Η παρούσα οδηγία δεν ακυρώνει καµία έγκριση τύπου που χορηγήθηκε πριν από τις ��� ∗∗∗∗  και

δεν αποκλείει την επέκταση αυτών των εγκρίσεων τύπου, σύµφωνα µε τις διατάξεις της οδηγίας

βάσει της οποίας αρχικά χορηγήθηκαν. Ωστόσο, από τις ��. ∗∗∗∗∗∗∗∗  , τα πιστοποιητικά έγκρισης τύπου

που εκδόθηκαν από τον κατασκευαστή, πρέπει να είναι σύµφωνα µε το υπόδειγµα που περιέχεται στο

Παράρτηµα IV.

Άρθρο 22

Εν αναµονή της εναρµόνισης των συστηµάτων χορήγησης άδειας κυκλοφορίας και φορολόγησης

των κρατών µελών, τα οποία αφορούν τα οχήµατα που καλύπτει η παρούσα οδηγία, τα κράτη µέλη

µπορούν να χρησιµοποιούν τα εθνικά συστήµατα κωδικοποίησης προκειµένου να διευκολύνεται η

χορήγηση άδειας κυκλοφορίας και η φορολόγηση στην επικράτειά τους. Τα κράτη µέλη µπορούν

επίσης να ζητούν να συµπληρώνεται το πιστοποιητικό πιστότητας από εθνικό κωδικό αριθµό.

Άρθρο 23

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

Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

                                                
∗∗∗∗ 18 µήνες µετά την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας.
∗∗∗∗∗∗∗∗ 30 µήνες µετά την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας.
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Άρθρο 24

Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη µέλη.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Για το Συµβούλιο

Η Πρόεδρος Ο Πρόεδρος

__________________
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ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ

Παράρτηµα Ι Κατάλογος των απαιτήσεων για την έγκριση τύπου οχήµατος

Παράρτηµα ΙΙ ∆ελτίο πληροφοριών

Παράρτηµα ΙΙΙ Πιστοποιητικό έγκρισης τύπου ΕΚ

Παράρτηµα ΙV Πιστοποιητικό πιστότητας

Παράρτηµα V Αρίθµηση και σήµανση

Παράρτηµα VI ∆ιατάξεις σχετικά µε τον έλεγχο της πιστότητας της παραγωγής

Παράρτηµα VII Αποτελέσµατα δοκιµών

Παράρτηµα VII Οχήµατα τέλους σειράς παραγωγής

Παράρτηµα IX Πίνακας αντιστοιχιών



8402/2/01 REV 2 ZAC/ak 1
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι DG C II EL

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

Στον ακόλουθο εξαντλητικό πίνακα, τα κατασκευαστικά στοιχεία και τα χαρακτηριστικά του

οχήµατος ακολουθούν οι ενδείξεις «ΠΙΣΤ», αν θα πρέπει να ελέγχεται η πιστότητα προς τα

στοιχεία του κατασκευαστή, ή «ΕΟ», αν θα πρέπει να ελέγχεται η συµµόρφωση προς τις

απαιτήσεις της κοινοτικής νοµοθεσίας.

(Κατά περίπτωση, έχοντας υπόψη το πεδίο εφαρµογής και την τελευταία τροποποίηση καθεµιάς

από τις ειδικές οδηγίες που απαριθµούνται κατωτέρω.)

α/α Θέµα Ένδειξη Αριθµός οδηγίας

(εφόσον υπάρχει)

1

2

3

4

Μάρκα

Τύπος/Παραλλαγή/Έκδοση

Όνοµα και διεύθυνση του κατασκευαστή του

οχήµατος

Όνοµα και διεύθυνση του εντεταλµένου

αντιπροσώπου του οχήµατος, εφόσον υπάρχει

ΠΙΣΤ

ΠΙΣΤ

ΠΙΣΤ

ΠΙΣΤ



8402/2/01 REV 2 ZAC/ak 2
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι DG C II EL

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Κατηγορία του οχήµατος (*)

Αριθµός τροχών και διάταξή τους σε

περίπτωση τρικύκλου οχήµατος

Σχέδιο του περιγράµµατος του πλαισίου

Όνοµα και διεύθυνση του κατασκευαστή του

κινητήρα (εφόσον διαφέρει από τον

κατασκευαστή του οχήµατος)

Μάρκα και περιγραφή του κινητήρα

Τύπος ανάφλεξης του κινητήρα

Κύκλος λειτουργίας του κινητήρα (**)

Τρόπος ψύξης του κινητήρα

Τρόπος λίπανσης του κινητήρα (**)

Αριθµός και διάταξη των κυλίνδρων ή των

στατών (στην περίπτωση κινητήρα µε

περιστρεφόµενα έµβολα) του κινητήρα (**)

∆ιάµετρος, διαδροµή, χωρητικότητα των

κυλίνδρων ή όγκος των θαλάµων καύσης (στην

περίπτωση κινητήρα µε περιστρεφόµενα

έµβολα) (**)

Πλήρες διάγραµµα του συστήµατος εισαγωγής

του κινητήρα (**)

ΠΙΣΤ

ΠΙΣΤ

ΠΙΣΤ

ΠΙΣΤ

ΠΙΣΤ

ΠΙΣΤ

ΠΙΣΤ

ΠΙΣΤ

ΠΙΣΤ

ΠΙΣΤ

ΠΙΣΤ

ΠΙΣΤ

2001/   /ΕΚ
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17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

Λόγος συµπίεσης του κινητήρα (**)

Μέγιστη ροπή και µέγιστη καθαρή ισχύς του

κινητήρα :

- τύπου επιβαλλόµενης ανάφλεξης ή

ανάφλεξης µε συµπίεση, ή

- ηλεκτροκινητήρα

Μέτρα παρεµπόδισης των µετατροπών για τα

δίκυκλα και τις µοτοσικλέτες

∆εξαµενή καυσίµου (**)

Συσσωρευτής(ές) έλξης

Εξαεριωτής (Καρµπιρατέρ) ή άλλο σύστηµα

τροφοδοσίας καυσίµου (τύπος και µάρκα) (**)

Ηλεκτρικό σύστηµα (ονοµαστική τάση)

Γεννήτρια (τύπος και µέγιστη ισχύς) (**)

Μέγιστη ταχύτητα του οχήµατος εκ του

σχεδιασµού

Μάζες και διαστάσεις

Συστήµατα ζεύξης και προσαρµογής τους

ΠΙΣΤ

ΕΟ

ΠΙΣΤ

ΕΟ

EO

ΠΙΣΤ

ΠΙΣΤ

ΠΙΣΤ

ΠΙΣΤ

ΕΟ

ΕΟ

ΕΟ

95/1/EK

97/24/EK (Γ7)

97/24/ΕΚ (Γ6)

95/1/ΕΚ

93/93/ΕΟΚ

97/24/ΕΚ (Γ10)
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28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

Αντιρρυπαντικά µέτρα (**)

Ελαστικά

Μετάδοση κίνησης

Σύστηµα πέδησης

Εγκατάσταση συσκευών φωτισµού και

φωτεινής σήµανσης επί του οχήµατος

Συσκευές φωτισµού και φωτεινής σήµανσης επί

του οχήµατος η υποχρεωτική ή προαιρετική

παρουσία των οποίων καθορίζεται στις

προδιαγραφές εγκατάστασης του σηµείου 32

Συσκευή ηχητικής προειδοποίησης

Θέση προσαρµογής της οπίσθιας πινακίδας

κυκλοφορίας

Ηλεκτροµαγνητική συµβατότητα

Ηχοστάθµη και σύστηµα εξάτµισης (**)

Κάτοπτρα οδήγησης

Εξωτερικές προεξοχές

Πόδι (πλην των οχηµάτων µε τρεις ή

περισσότερους τροχούς)

Προστατευτικός µηχανισµός κατά της αθέµιτης

χρήσης του οχήµατος

ΕΟ

ΕΟ

ΠΙΣΤ

ΕΟ

ΕΟ

ΕΟ

ΕΟ

ΕΟ

ΕΟ

ΕΟ

ΕΟ

ΕΟ

ΕΟ

ΕΟ

97/24/EK (Γ5)

97/24/ΕΚ (Γ1)

93/14/ΕΟΚ

93/92/Ε0Κ

97/24/ΕΚ (Γ2)

93/30/ΕΟΚ

93/94/ΕΟΚ

97/24/ΕΚ (Γ8)

97/24/ΕΚ (Γ9)

97/24/ΕΚ (Γ4)

97/24/ΕΚ (Γ3)

93/31/ΕΟΚ

93/33/ΕΟΚ
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42

43

44

45

46

47

Παράθυρα, υαλοκαθαριστήρες, υαλοπλυντήρια,

συστήµατα για το ξεπάγωµα και το ξεθάµπωµα

τρικύκλων µοτοποδηλάτων και µηχανοκίνητων

τρικύκλων και τετρακύκλων οχηµάτων µε

αµάξωµα

Χειρολαβές επιβάτη δικύκλων οχηµάτων

Σηµεία εγκύρωσης ζωνών ασφαλείας και ζώνες

ασφαλείας τρικύκλων µοτοποδηλάτων και

µηχανοκίνητων τρικύκλων και τετρακύκλων

οχηµάτων µε αµάξωµα

Ταχύµετρο

Αναγνώριση χειριστηρίων, αναγνωριστικής

ταχύτητας και δείκτες

Κανονιστικές πινακίδες (περιεχόµενο, θέση και

µέθοδος προσαρµογής)

ΕΟ

ΕΟ

ΕΟ

ΕΟ

ΕΟ

ΕΟ

97/24/ΕΚ (Γ12)

93/32/ΕΟΚ

97/24/ΕΚ (Γ11)

2000/7/ΕΚ

93/29/ΕΟΚ

93/34/ΕΟΚ

(*) Στην περίπτωση οχηµάτων µε διπλό σύστηµα προώθησης, εφόσον τα δύο
συστήµατα προώθησης έχουν χαρακτηριστικά που επιτρέπουν το όχηµα να
χαρακτηρίζεται είτε ως µοτοποδήλατο, είτε ως µοτοσικλέτα, µηχανοκίνητο
τρίκυκλο ή τετράκυκλο, τότε ισχύει ο τελευταίος χαρακτηρισµός.

(**) Τα ηλεκτροκίνητα οχήµατα δεν εµπίπτουν στις προδιαγραφές του σηµείου αυτού.
Τούτο δεν ισχύει για τα οχήµατα µε δύο συστήµατα πρόωσης, όπου το ένα είναι
ηλεκτρικό και το άλλο θερµικό.

Σηµείωση
Οι ειδικές οδηγίες καθορίζουν τις προδιαγραφές για τα µοτοποδήλατα χαµηλών επιδόσεων, δηλ.
µοτοποδήλατα µε πεντάλια και βοηθητικό κινητήρα ισχύος µέχρι 1 kW και µέγιστη ταχύτητα εκ
σχεδιασµού το πολύ 25 km/h. Τα ειδικά αυτά χαρακτηριστικά ισχύουν συγκεκριµένα στα
κατασκευαστικά στοιχεία και τα χαρακτηριστικά των σηµείων 18, 19, 29, 32, 33, 34, 41, 43 και 46
του παρόντος Παραρτήµατος.

_______________
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

∆ΕΛΤΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (α)

(Υπόδειγµα)

Όλα τα δελτία πληροφοριών που προβλέπονται στην παρούσα οδηγία και στις ειδικές οδηγίες,

πρέπει να αποτελούνται αποκλειστικά από αποσπάσµατα του παρόντος διεξοδικού καταλόγου και

πρέπει να τηρούν το σύστηµα αρίθµησης.

Μέρος Ι

Οι ακόλουθες πληροφορίες οι οποίες αφορούν το προς έγκριση τύπου όχηµα και τα προς έγκριση

τύπου συστήµατα, χωριστές τεχνικές ενότητες ή κατασκευαστικά στοιχεία, πρέπει να παρέχονται

εις τριπλούν και να συνοδεύονται από πίνακα περιεχοµένων. Όλα τα σχέδια υποβάλλονται υπό

κατάλληλη κλίµακα σε µέγεθος Α4 ή διπλωµένα στο µέγεθος αυτό και είναι επαρκώς λεπτοµερή.

Οι φωτογραφίες πρέπει να είναι επίσης επαρκώς λεπτοµερείς. Για τις ρυθµιζόµενες µε

µικροεπεξεργαστές λειτουργίες, πρέπει να παρέχονται οι κατάλληλες πληροφορίες σχετικά µε τις

επιδόσεις. Το δελτίο πληροφοριών πρέπει να φέρει αύξοντα αριθµό οριζόµενο από τον αιτούντα.

A. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΟΙΝΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΜΟΤΟΠΟ∆ΗΛΑΤΑ, ΤΙΣ ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΕΣ, ΤΑ

ΤΡΙΚΥΚΛΑ ΚΑΙ ΤΑ ΤΕΤΡΑΚΥΚΛΑ

0. Γενικά

0.1. Σήµα : ........................................................................................................................
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0.2. Τύπος (διευκρινίσατε τυχόν παραλλαγές και εκδόσεις : κάθε παραλλαγή και κάθε

έκδοση πρέπει να αναγνωρίζεται µε αριθµητικό ή αλφαριθµητικό κώδικα) :

0.2.1. Εµπορική επωνυµία (ανάλογα µε την περίπτωση) :..................................................

0.3. Μέσα αναγνώρισης του τύπου, εφόσον αυτός σηµειώνεται στο όχηµα (β) : .............

0.3.1. Θέση της επιγραφής αυτής : ......................................................................................

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

0.5. Ονοµατεπώνυµο και διεύθυνση του κατασκευαστή : ...............................................

0.5.1. Όνοµα(τα) και διεύθυνση(εις) των εργοστασίων συναρµολόγησης : .......................

0.6. Ονοµατεπώνυµο και διεύθυνση του τυχόν εξουσιοδοτηµένου εντολοδόχου του

κατασκευαστή : .........................................................................................................

0.7. Θέση και τρόπος επίθεσης των κανονιστικών επιγραφών στο πλαίσιο : ..................

0.7.1. Η αρίθµηση στη σειρά του τύπου αρχίζει από τον αριθµό : .....................................

0.8. Θέση και τρόπος επίθεσης του σήµατος εγκρίσεως τύπου για τα κατασκευαστικό

στοιχεία και τις χωριστές τεχνικές ενότητες : ...........................................................

1. Γενική διαρρύθµιση του οχήµατος............................................................................

1.1. Φωτογραφίες και/ή σχέδια ενός τυπικού οχήµατος : ................................................

1.2 ∆ιαστασιολογηµένο σχέδιο του πλήρους οχήµατος :................................................

1.2.1. Μεταξόνιο : ...............................................................................................................

1.3. Αριθµός αξόνων και τροχών (ενδεχοµένως, αριθµός ερπυστριών) : ........................

1.4. Θέση και διάταξη του κινητήρα : ..............................................................................

1.5 Αριθµός θέσεων : ......................................................................................................

1.6 Θέση οδήγησης � αριστερά ή δεξιά (1). .....................................................................

1.6.1. Όχηµα εξοπλισµένο για κυκλοφορία στα δεξιά ή τα αριστερά (1)
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2. Μάζα (σε kg) (2)

2.0. Μάζα οχήµατος εν κενώ (δ) (θ) : ..................................................................................

2.1. Μάζα του οχήµατος έτοιµου για κυκλοφορία (θ) : .....................................................

2.1.1. Κατανοµή της µάζας αυτής µεταξύ των αξόνων :.....................................................

2.2. Μάζα του οχήµατος έτοιµου για κυκλοφορία (θ) µε οδηγό : .....................................

2.2.1. Κατανοµή της µάζας αυτής µεταξύ των αξόνων :.....................................................

2.3. Μέγιστη τεχνικώς αποδεκτή µάζα που δηλώνεται από τον κατασκευαστή :............

2.3.1. Κατανοµή αυτής της µάζας µεταξύ των αξόνων :.....................................................

2.3.2. Μέγιστη τεχνικώς αποδεκτή µάζα σε κάθε άξονα : ..................................................

2.4. Ικανότητα εκκίνησης σε ανωφέρεια µε τη µέγιστη τεχνικώς αποδεκτή µάζα που

δηλώνεται από τον κατασκευαστή : ..........................................................................

2.5. Μέγιστη µάζα ρυµουλκούµενου (ενδεχοµένως) : .....................................................

2.6. Μέγιστη µάζα του συνδυασµού οχηµάτων : .............................................................

3. Κινητήρας (ε)

3.0. Κατασκευαστής : .......................................................................................................

3.1. Σήµα : ........................................................................................................................

3.1.1. Τύπος (όπως είναι σηµειωµένος επί του κινητήρα ή άλλα µέσα αναγνώρισης) : .....

3.1.2. Θέση αριθµού κινητήρα (εφόσον υπάρχει) : .............................................................

3.2. Κινητήρας µε επιβαλλόµενη ανάφλεξη ή µε συµπίεση (1) ............................................................

3.2.1. Ειδικά χαρακτηριστικά του κινητήρα .......................................................................

3.2.1.1. Τρόπος λειτουργίας (τετράχρονος/ δίχρονος), ανάφλεξη µε σπινθήρα ή ανάφλεξη µε

συµπίεση, (1) ...................................................................................................................................................................

3.2.1.2. Αριθµός, διάταξη και σειρά ανάφλεξης των κυλίνδρων : .........................................
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3.2.1.2.1. ∆ιάµετρος : ................. mm (στ)

3.2.1.2.2. ∆ιαδροµή : ...................mm (στ)

3.2.1.3. Κυβισµός : ................... cm3 (ζ)

3.2.1.4. Σχέση συµπίεσης : (2) .................................................................................................

3.2.1.5. Σχέδια της κυλινδροκεφαλής του(των) εµβόλου(ων), των δακτυλίων των

εµβόλων και του(των) κυλίνδρου(ων) : ....................................................................

3.2.1.6. Στροφές σε κατάσταση βραδυπορίας (2) :...........................min-1

3.2.1.7. Μέγιστη καθαρή ισχύς : ..............kW ανά .......................min-1

3.2.1.8. Μέγιστη καθαρή ροπή :................. Nm ανά.....................min-1

3.2.2. Καύσιµο : καύσιµο ντίζελ/βενζίνη/µείγµα/υγραέριο/λοιπά (1)

3.2.3. ∆εξαµενή καυσίµου

3.2.3.1. Μέγιστη χωρητικότητα (2) : .......................................................................................

3.2.3.2. Σχέδιο της δεξαµενής καυσίµου όπου σηµειώνονται τα υλικά κατασκευής : ..........

3.2.3.3. Σκαρίφηµα που δείχνει σαφώς τη θέση της δεξαµενής καυσίµου στο όχηµα : ........

3.2.3.4. Αριθµός εγκρίσεως της εγκατεστηµένης δεξαµενής καυσίµων :..............................

3.2.4. Τροφοδοσία καυσίµου

3.2.4.1. Με εξαερωτήρα(ες) : Ναι/όχι (1)

3.2.4.1.1. Μάρκα(ες) : ...............................................................................................................

3.2.4.1.2. Τύπος(οι) : .................................................................................................................

3.2.4.1.3. Αριθµός εγκατεστηµένων εξαερωτήρων :.................................................................

3.2.4.1.4. Ρυθµίσεις (2)

ήτοι :

3.2.4.1.4.1. Αναβρυτήρες : ...........................................................................................................
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3.2.4.1.4.2. Στάθµη λεκάνης : ..................................................................................................

3.2.4.1.4.3. Μάζα πλωτήρα : ...................................................................................................

3.2.4.1.4.4. Βελόνα πλωτήρα :.................................................................................................

ή

3.2.4.1.4.5. Καµπύλη κατανάλωσης καυσίµου συναρτήσει της παροχής αέρα και ρυθµίσεις που

απαιτούνται για τη διατήρηση αυτής της καµπύλης :...........................................

3.2.4.1.5. Σύστηµα εκκίνησης εν ψυχρώ : χειροκίνητο/αυτόµατο (1)

3.2.4.1.5.1. Αρχή(ες) λειτουργίας :..........................................................................................

3.2.4.2. Με έγχυση καυσίµου (ανάφλεξη µε συµπίεση µόνο) : ναι/όχι (1)

3.2.4.2.1. Περιγραφή του συστήµατος : ...............................................................................

3.2.4.2.2. Αρχή λειτουργίας : απευθείας έγχυση/προθάλαµος/θάλαµος στροβιλισµού (1)

3.2.4.2.3. Αντλία έγχυσης

ήτοι :

3.2.4.2.3.1. Μάρκα(ες) :...........................................................................................................

3.2.4.2.3.2. Τύπος(οι) : ...........................................................................................................

ή

3.2.4.2.3.3. Μέγιστη παροχή καυσίµου (2) :.......................... mm3 ανά κύκλο (1) µε ταχύτητα

περιστροφής της αντλίας ................ min-1 ή χαρακτηριστικό διάγραµµα  :...................

3.2.4.2.3.4. Προπορεία κατά την έγχυση (2) :...........................................................................

3.2.4.2.3.5. Καµπύλη προπορείας κατά την έγχυση (2) :..........................................................

3.2.4.2.3.6. ∆ιαδικασία βαθµονόµησης : τράπεζα δοκιµής κινητήρα (1)
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3.2.4.2.4. Ρυθµιστής

3.2.4.2.4.1. Τύπος : ..................................................................................................................

3.2.4.2.4.2. Σηµείο διακοπής

3.2.4.2.4.2.1. Σηµείο διακοπής µε φορτίο :..........���������...min-1

3.2.4.2.4.2.2. Σηµείο διακοπής εν κενώ :...............���������..min-1

3.2.4.2.4.3. Αριθµός στροφών σε κατάσταση βραδυπορίας : ..................min-1

3.2.4.2.5. Σωληνώσεις συστήµατος έγχυσης

3.2.4.2.5.1. Μήκος :..............��������...mm

3.2.4.2.5.2. Εσωτερική διάµετρος : ........................ mm

3.2.4.2.6. Εγχυτήρας(ες)

ήτοι

3.2.4.2.6.1. Μάρκα(ες) :...........................................................................................................

3.2.4.2.6.2. Τύπος(οι) : ............................................................................................................

ή

3.2.4.2.6.3. Πίεση ανοίγµατος (2) : .................kPa ή χαρακτηριστικό διάγραµµα (2) :.............

3.2.4.2.7. Σύστηµα εκκίνησης εν ψυχρώ (ανάλογα µε την περίπτωση)

ήτοι :

3.2.4.2.7.1. Μάρκα(ες) :...........................................................................................................

3.2.4.2.7.2. Τύπος(οι) : ............................................................................................................

ή

3.2.4.2.7.3. Περιγραφή : ..........................................................................................................

3.2.4.2.8. Βοηθητικός µηχανισµός εκκίνησης (ανάλογα µε την περίπτωση)
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ήτοι :

3.2.4.2.8.1. Μάρκα(ες) :...........................................................................................................

3.2.4.2.8.2. Τύπος(οι) : ............................................................................................................

ή

3.2.4.2.8.3. Περιγραφή του συστήµατος : ...............................................................................

3.2.4.3. Με έγχυση του καυσίµου (µόνο µε επιβαλλόµενη ανάφλεξη) : ναι/όχι (1)

ήτοι :

3.2.4.3.1. Περιγραφή του συστήµατος : ...............................................................................

3.2.4.3.2. Αρχή λειτουργίας : έγχυση στο συλλέκτη εισαγωγής (ενός σηµείου/πολλών

σηµείων)(1)/απευθείας έγχυση/άλλη (διευκρινίσατε) (1) : .....................................

ή

3.2.4.3.2.1. Μάρκα(ες) της αντλίας έγχυσης : .........................................................................

3.2.4.3.2.2. Τύπος(οι) της αντλίας έγχυσης : ...........................................................................

3.2.4.3.3. Εγχυτήρες πίεση ανοίγµατος (2) :.........................kPa

ή χαρακτηριστικό διάγραµµα (2) : .........................................................................

3.2.4.3.4. Προπορεία κατά την έγχυση :...............................................................................

3.2.4.3.5. Σύστηµα εκκίνησης εν ψυχρώ

3.2.4.3.5.1. Αρχή(ες) λειτουργίας :..........................................................................................

3.2.4.3.5.2. Όρια λειτουργίας/ρυθµίσεις (1)  (2) : .......................................................................

3.2.4.4. Αντλία τροφοδοσίας : ναι/όχι (1)

3.2.5. Ηλεκτρική εγκατάσταση

3.2.5.1. Ονοµαστική τάση : ......................V, γείωση του θετικού/αρνητικού (1)
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3.2.5.2. Γεννήτρια

3.2.5.2.1. Τύπος : .......................................................................................................................

3.2.5.2.2. Ονοµαστική ισχύς : ...............................W

3.2.6. Ανάφλεξη

3.2.6.1. Μάρκα(ες) : ...............................................................................................................

3.2.6.2. Τύπος(οι) : ................................................................................................................

3.2.6.3. Αρχή λειτουργίας : ...................................................................................................

3.2.6.4. Καµπύλη προπορείας κατά την ανάφλεξη ή χαρακτηριστικό σηµείο

λειτουργίας (2) : .........................................................................................................

3.2.6.5. Στατικός χρονισµός (2) : .............................................µοίρες πριν το ΑΝΣ

3.2.6.6. Άνοιγµα των επαφών (2) : ...........................................mm

3.2.6.7. Γωνία επαφής (dwell) (2) : ..........................................µοίρες

3.2.6.8. Αντιπαρασιτικό σύστηµα : .......................................................................................

3.2.6.8.1. Ορολογία και σχέδιο αντιπαρασιτικού : ...................................................................

3.2.6.8.2. Υπόδειξη της αριθµητικής τιµής των αντιστάσεων σε συνεχές ρεύµα και, για

τα καλώδια ανάφλεξης που παρουσιάζουν αντίσταση, υπόδειξη της

ονοµαστικής αντίστασης ανά µέτρο : .......................................................................

3.2.7. Σύστηµα ψύξης (µε υγρό ή µε αέρα) (1) 

3.2.7.1. Ονοµαστική ρύθµιση του µηχανισµού ελέγχου της θερµοκρασίας του

κινητήρα : .................................................................................................................

3.2.7.2. Υγρό

3.2.7.2.1. Φύση του υγρού : .....................................................................................................

3.2.7.2.2. Αντλία(ες) κυκλοφορίας : ναι/όχι (1)

3.2.7.3. Με αέρα

3.2.7.3.1. Ανεµιστήρας : µε/χωρίς (1)
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3.2.8. Σύστηµα εισαγωγής

3.2.8.1. Υπερτροφοδότης : µε/χωρίς (1)

3.2.8.1.1. Μάρκα(ες) : ..............................................................................................................

3.2.8.1.2. Τύπος(οι) : ................................................................................................................

3.2.8.1.3. Περιγραφή του συστήµατος [παράδειγµα : πίεση µέγιστου φορτίου ....................... kPa,

ανακουφιστική βαλβίδα (αν υπάρχει)]

3.2.8.2. Ενδιάµεσος εναλλάκτης : µε/χωρίς (1)

3.2.8.3. Περιγραφή και σχέδια των σωληνωτών τεµαχίων εισαγωγής και των

εξαρτηµάτων τους (αεραγωγός, µηχανισµός αναθέρµανσης, πρόσθετα στόµια

εισαγωγής αέρα, κ.λπ.) : ...........................................................................................

3.2.8.3.1. Περιγραφή του συλλέκτη εισαγωγής (µε σχέδια ή/και φωτογραφίες) :....................

3.2.8.3.2. Φίλτρο αέρα, σχέδια : ...............................................................................................

ή

3.2.8.3.2.1.Μάρκα(ες) : ..............................................................................................................

3.2.8.3.2.2. Τύπος(οι) : ................................................................................................................

3.2.8.3.3. Σιγαστήρας εισαγωγής, σχέδια : ...............................................................................

ή

3.2.8.3.3.1.Μάρκα(ες) : ..............................................................................................................

3.2.8.3.3.2. Τύπος(οι) : ................................................................................................................

3.2.9. Σύστηµα εξάτµισης
3.2.9.1. Σχέδιο όλου του συστήµατος εξάτµισης : ................................................................
3.2.10. Ελάχιστη διατοµή των στοµίων εισαγωγής και εξάτµισης : ....................................
3.2.11. ∆ιανοµή ή ισοδύναµα δεδοµένα
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3.2.11.1. Μέγιστο διάκενο των βαλβίδων, γωνίες ανοίγµατος και κλεισίµατος ως

προς τα νεκρά σηµεία ή δεδοµένα σχετικά µε τη ρύθµιση άλλων

δυνατών συστηµάτων : ......................................................................................

3.2.11.2. Περιοχή αναφοράς ή και ρύθµισης (1) : .............................................................

3.2.12. Μέτρα κατά της ατµοσφαιρικής ρύπανσης

3.2.12.1. Μηχανισµός ανακύκλωσης των αερίων της ελαιολεκάνης (κάρτερ) µόνο για τους

τετράχρονους κινητήρες (περιγραφή και σχέδια) : ...........................................

3.2.12.2. Πρόσθετοι µηχανισµοί κατά της ρύπανσης (εφόσον υπάρχουν και δεν

περιλαµβάνονται σε άλλη στήλη) : ....................................................................

3.2.12.2.1. Περιγραφή και/ή σχέδια : ..................................................................................

3.2.13. Θέση του συµβόλου του συντελεστή απορρόφησης (κινητήρας ανάφλεξης µε

συµπίεση αποκλειστικά) : ..................................................................................

3.3. Ηλεκτρικός κινητήρας έλξης

3.3.1. Τύπος (περιέλιξη, διέγερση) : ............................................................................

3.3.1.1. Μέγιστη συνεχής ονοµαστική ισχύς(ια) : ....................................... kW

3.3.1.2. Τάση λειτουργίας : .......................... volt

3.3.2. Συσσωρευτής

3.3.2.1. Αριθµός στοιχείων : ..........................................................................................

3.3.2.2. Μάζα : ............................................. kg

3.3.2.3. Χωρητικότητα : ............................... A/h (Αµπερώρια)

3.3.2.4. Θέση : ................................................................................................................

3.4. Άλλοι κινητήρες ή συνδυασµοί κινητήρων (ιδιαίτερες πληροφορίες για τα µέρη

των κινητήρων αυτών) : .......................................................................
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3.5. Θερµοκρασίες του ψυκτικού συστήµατος προβλεπόµενες εκ κατασκευής

3.5.1. Υγρόψυκτο

3.5.1.1. Μέγιστη θερµοκρασία κατά την έξοδο : .............. °C

3.5.2. Αερόψυκτο

3.5.2.1. Σηµείο αναφοράς : ......................................................................................

3.5.2.2. Μέγιστη θερµοκρασία στο σηµείο αναφοράς :..... °C

3.6. Σύστηµα λίπανσης

3.6.1. Περιγραφή του συστήµατος ........................................................................

3.6.1.1. Θέση της δεξαµενής λιπαντικού µέσου (εάν υπάρχει) : .............................

3.6.1.2. Σύστηµα τροφοδοσίας (αντλία, έγχυση κατά την εισαγωγή/ανάµειξη

µε το καύσιµο, κ.λπ.) (1) :

3.6.2. Μείγµα λιπαντικού και καυσίµου

3.6.2.1. % Αναλογία: ...............................................................................................

3.6.3. Με/χωρίς ψύξη ελαίου (1)

3.6.3.1. Σχέδιο(α) .....................................................................................................

ή

3.6.3.1.1. Μάρκα(ες) : ................................................................................................

3.6.3.1.2. Τύπος(οι) : ..................................................................................................

4. Μετάδοση (η)

4.1. Σκαρίφηµα του συστήµατος µετάδοσης : ..................................................

4.2. Τύπος (µηχανικός, υδραυλικός, ηλεκτρικός, κ.λπ.) : .................................

4.3. Συµπλέκτης (τύπος) : ..................................................................................

4.4. Κιβώτιο ταχυτήτων
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4.4.1. Τύπος : αυτόµατο/µε µοχλό αλλαγής τους (1)

4.4.2. Τρόπος χειρισµού : µε το πόδι/µε το χέρι (1)

4.5. Σχέσεις µετάδοσης του κιβωτίου ταχυτήτων

N R1 R2 R3 Rt

Ελάχιστη σχέση συνεχώς
µεταβαλλόµενης µετάδοσης
1

2

3

...

Μέγιστη σχέση συνεχώς
µεταβαλλόµενης µετάδοσης
Οπισθοπορεία

N = σχέση κιβωτίου ταχυτήτων

R1 = λόγος πρωτεύοντα (λόγος στροφών του κινητήρα ως προς την ταχύτητα περιστροφής

του πρωτεύοντα άξονα του κιβωτίου)

R2 = λόγος δευτερεύοντα (λόγος της ταχύτητας περιστροφής του πρωτεύοντα άξονα ως προς

την ταχύτητα περιστροφής του δευτερεύοντα άξονα του κιβωτίου)

R3 = τελικός λόγος (λόγος της ταχύτητας περιστροφής του άξονα εξόδου του κιβωτίου ως

προς την ταχύτητα περιστροφής των κινητήριων τροχών)

Rt = σχέση συνολικού υποπολλαπλασιασµού.
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4.5.1. Σύντοµη περιγραφή των ηλεκτρικών και/ή ηλεκτρονικών τµηµάτων που

χρησιµοποιούνται στο κιβώτιο ταχυτήτων : ......................................................

4.6. Μέγιστη ταχύτητα του οχήµατος και σχέση κιβωτίου ταχυτήτων µε

την οποία επιτυγχάνεται (σε km/h) (θ) : .............................................................

4.7. ∆είκτης ταχύτητας

4.7.1. Μάρκα(ες) : .......................................................................................................

4.7.2. Τύπος(οι) : .........................................................................................................

4.7.3. Φωτογραφίες και/ή σχέδια του όλου συστήµατος

4.7.4. Φάσµα των ανακοινωθέντων ταχυτήτων : ........................................................

4.7.5. Ανοχή του µηχανισµού µέτρησης του δείκτη ταχύτητας : ................................

4.7.6. Σταθερή τεχνική του δείκτη ταχύτητας : ...........................................................

4.7.7. Τρόπος λειτουργίας και περιγραφή του µηχανισµού προώθησης : ..................

4.7.8. Γενικός λόγος µετάδοσης του µηχανισµού προώθησης : .................................

5. Ανάρτηση

5.1. Σχέδιο του συστήµατος ανάρτησης : .................................................................

5.1.1. Σύντοµη περιγραφή των ηλεκτρικών και/ή ηλεκτρονικών τµηµάτων που

χρησιµοποιούνται στην ανάρτηση : ..................................................................

5.2. Ελαστικά (κατηγορία, διαστάσεις και µέγιστο φορτίο) και κανονικοί τροχοί : 

5.2.1. Ονοµαστικό ανάπτυγµα περιφέρειας : ...............................................................

5.2.2. Πίεση των ελαστικών συνιστώµενη από τον κατασκευαστή : ...........kPa

5.2.3. Συνδυασµός(οί) ελαστικών/τροχών : ................................................................

5.2.4. Ελάχιστη κατηγορία ταχύτητας συµβατής µε τη µέγιστη ταχύτητα

του οχήµατος : ...................................................................................................
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5.2.5. ∆είκτης ελάχιστης φόρτωσης µε ένδειξη µεγίστου φορτίου σε κάθε

τροχό : ...............................................................................................................

5.2.6. Κατηγορίες χρήσης συµβατές µε το όχηµα : .....................................................

6. Σύστηµα διεύθυνσης

6.1. Μηχανισµός και χειρισµός

6.1.1. Τύπος µηχανισµού : ...........................................................................................

6.1.2. Σύντοµη περιγραφή των ηλεκτρικών και/ή ηλεκτρονικών τµηµάτων που

χρησιµοποιούνται στην διεύθυνση : ..................................................................

7. Πέδηση

7.1. Σκαρίφηµα του συστήµατος πέδησης : .............................................................

7.2. Πέδη εµπρός και πίσω, µε δισκόφρενο και/ή µε τύµπανο (1) : ..........................

7.2.1. Μάρκα(ες) : .......................................................................................................

7.2.2. Τύπος(οι) : .........................................................................................................

7.3. Σχέδιο των οργάνων πέδησης

7.3.1. Σιαγόνες ή/και τακάκια (1) : ...............................................................................

7.3.2. Υλικά τριβής τυµπάνων και δισκοφρένων (να σηµειωθούν η µάρκα, ο

τύπος υλικού ή το αναγνωριστικό σήµα) (1) :

7.3.3. Μοχλοί ή /και ποδωστήρια πέδης (1) : ...............................................................

7.3.4. ∆οχείο(α) υγρού φρένου (ενδεχοµένως) : .........................................................

7.4. Άλλες διατάξεις (ενδεχοµένως) σχέδιο και περιγραφή : ...................................

7.5. Σύντοµη περιγραφή των ηλεκτρικών και/ή ηλεκτρονικών τµηµάτων που

χρησιµοποιούνται στο σύστηµα πέδησης : .......................................................
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8. ∆ιατάξεις φωτισµού και φωτεινής σηµατοδότησης

8.1. Κατάλογος µε όλες τις διατάξεις (όπου αναφέρεται ο αριθµός, η µάρκα(ες), το

µοντέλο,το(τα) σήµατα έγκρισης τύπου, η µέγιστη ένταση των φανών πορείας,

το χρώµα, η αντίστοιχη ενδεικτική λυχνία) : .....................................................

8.2. Σκαρίφηµα όπου φαίνεται η θέση των διατάξεων φωτισµού και της

φωτεινής σηµατοδότησης :.................................................................................

8.3. Σήµα κινδύνου (εάν υπάρχει) : ..........................................................................

8.4. Συµπληρωµατικές διατάξεις για ειδικά οχήµατα : ............................................

8.5. Σύντοµη περιγραφή των ηλεκτρικών και/ή ηλεκτρονικών τµηµάτων

που χρησιµοποιούνται στο σύστηµα φωτισµού και στη φωτεινή

σηµατοδότηση : .................................................................................................

9. Εξοπλισµοί

9.1. ∆ιατάξεις ζεύξης (ανάλογα µε την περίπτωση)

9.1.1. Τύπος(οι) : άγκιστρο, δακτύλιος, άλλος (1)

9.1.2. Φωτογραφίες και/ή σχέδια όπου φαίνεται η θέση και η κατασκευή της ή των

διατάξεων ζεύξης : .............................................................................................

9.2. ∆ιάταξη και αναγνώριση των χειριστηρίων, των ενδεικτικών λυχνιών και

των δεικτών : ......................................................................................................

9.2.1. Φωτογραφίες και/ή σχέδια της διάταξης των συµβόλων, των χειριστηρίων,

των ενδεικτικών λυχνιών και των δεικτών : ......................................................

9.3. Υποχρεωτικές επιγραφές

9.3.1. Φωτογραφίες και/ή σχέδια όπου φαίνεται η θέση των υποχρεωτικών

επιγραφών και του αριθµού πλαισίου : .............................................................

9.3.2. Φωτογραφίες και/ή σχέδια όπου φαίνονται οι επίσηµες ενδείξεις των

επιγραφών (µε τις διαστάσεις) : .........................................................................
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9.3.3. Φωτογραφίες και/ή σχέδια του αριθµού πλαισίου (µε τις διαστάσεις) :.....

9.4. ∆ιάταξη(εις) προστασίας από αθέµιτη χρήση : ..........................................

9.4.1. Τύπος της (των) διάταξης(εων)...................................................................

9.4.2. Συνοπτική περιγραφή της (των) χρησιµοποιουµένης(ων)

διατάξεως(ων) .............................................................................................

9.5. Ηχητικό(ά) όργανο(α) : ..............................................................................

9.5.1. Συνοπτική περιγραφή της (των) χρησιµοποιουµένης(ων)

διατάξεως(ων) : ...........................................................................................

9.5.2. Μάρκα(ες) : ................................................................................................

9.5.3. Τύπος(οι) : ..................................................................................................

9.5.4. Σήµα έγκρισης τύπου : ...............................................................................

9.5.5. Σχέδιο(α) στο οποίο φαίνεται η θέση του (των) ηχητικού(ών)

οργάνου(ων) σε σχέση ................................................................................

µε τη δοµή του οχήµατος : .........................................................................

9.5.6. ∆ιευκρινίσεις σχετικά µε τον τρόπο στερέωσης, συµπεριλαµβανοµένου

του τµήµατος της δοµής του οχήµατος όπου στερεώθηκε(αν) το(τα)

ηχητικό(ά) όργανα : ....................................................................................

9.6. Θέση της πινακίδας κυκλοφορίας στο πίσω µέρος των µοτοσικλετών

(υποδείξατε παραλλαγές, εάν χρειάζεται. Ανάλογα µε την περίπτωση,

µπορούν να χρησιµοποιούνται σχέδια) : ....................................................

9.6.1. Κλίση επιπέδου ως προς την κατακόρυφο : ...............................................
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B. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΑ ∆ΙΚΥΚΛΑ ΜΟΤΟΠΟ∆ΗΛΑΤΑ ΚΑΙ ΤΙΣ

ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΕΣ

1. Εξοπλισµοί

1.1. Κάτοπτρο(α) (∆ώσατε τις κάτωθι πληροφορίες για κάθε κάτοπτρο)

1.1.1. Σήµα : ...................................................................................................................

1.1.2. Σήµα έγκρισης τύπου : .........................................................................................

1.1.3. Παραλλαγή : ........................................................................................................

1.1.4. Σχέδιο(α) όπου φαίνεται η θέση του κατόπτρου(ων) ως προς το

συγκρότηµα του οχήµατος :..................................................................................

1.1.5. ∆ιευκρινίσεις για τον τρόπο στερέωσης, συµπεριλαµβανόµενου του

τµήµατος του συγκροτήµατος του οχήµατος όπου είναι στερεωµένο το

κάτοπτρο : ............................................................................................................

1.2. Πόδι

1.2.1. Τύπος : κεντρικό ή πλευρικό (1)

1.2.2. Σχέδιο(α) όπου φαίνεται η θέση του (των) ποδιού(ών) ως προς το

συγκρότηµα του οχήµατος : ........................................................................... .....

1.3. Στερεώσεις για σάιντ-καρς µοτοσικλετών (ενδεχοµένως)

1.3.1. Φωτογραφίες και/ή σχέδιο όπου φαίνεται η θέση και η κατασκευή : .................

1.4. ∆ιατάξεις συγκράτησης των επιβατών

1.4.1. Τύπος(οι) : ιµάντες και/ή λαβές (1)

1.4.2. Φωτογραφίες και/ή σχέδιο όπου φαίνεται η θέση : .............................................

1.5. Για µοτοποδήλατα εξοπλισµένα µε πετάλια και, σε περίπτωση

εφαρµογής της οδηγίας 97/24/ΕΚ, Κεφάλαιο 3, Παράρτηµα I,

σηµείο 3.5., περιγραφή των µέτρων που λαµβάνονται για να

εξασφαλίζεται η ασφάλεια : .................................................................................

1.6. Σχεδιασµός και θέση της ετικέτας που αναφέρεται στην οδηγία

97/24/ΕΚ, Κεφάλαιο 7 :........................................................................................
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Γ. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΑ ΜΟΤΟΠΟ∆ΗΛΑΤΑ ΜΕ ΤΡΕΙΣ ΤΡΟΧΟΥΣ, ΤΑ

ΤΡΙΚΥΚΛΑ ΚΑΙ ΤΑ ΤΕΤΡΑΚΥΚΛΑ

1. ∆ιαστάσεις και µάζα (σε mm και kg) (παραπέµψατε ενδεχοµένως σε

σκαρίφηµα)

1.1. ∆ιαστάσεις που πρέπει να τηρούνται κατά την τοποθέτηση γυµνού

πλαισίου

1.1.1. Μήκος : ................................................................................................................

1.1.2. Πλάτος : ...............................................................................................................

1.1.3. Ύψος εν κενώ : ....................................................................................................

1.1.4. Εµπρόσθια προβολή : ..........................................................................................

1.1.5. Οπίσθια προβολή : ...............................................................................................

1.1.6. Οριακές θέσεις του κέντρου βάρους του αµαξωτού οχήµατος : .........................

1.2. Μάζα (d)

1.2.1. Μέγιστη ωφέλιµη µάζα που δηλώνεται από τον κατασκευαστή : .......................

2. Εξοπλισµός

2.1. Αµάξωµα

2.1.1. Είδος αµαξώµατος : .............................................................................................

2.1.2. Γενικό διαστασιολογηµένο σχέδιο του εσωτερικού : ..........................................

2.1.3. Γενικό διαστασιολογηµένο σχέδιο του εξωτερικού : ..........................................

2.1.4. Υλικά και τρόποι κατασκευής : ...........................................................................

2.1.5. Θύρες χρηστών, κλειδαριές και στροφείς (µεντεσέδες) : ....................................

2.1.6. ∆ιάταξη, διαστάσεις, φορά και µέγιστη γωνία ανοίγµατος των θυρών : ............

2.1.7. Σχέδιο των κλειδαριών και στροφέων και θέση τους στις θύρες : ......................
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2.1.8. Τεχνική περιγραφή των κλειδαριών και στροφέων : ...........................................

2.2. Αλεξήνεµο και άλλοι υαλοπίνακες

2.2.1. Αλεξήνεµο

2.2.1.1. Χρησιµοποιούµενα υλικά : ..................................................................................

2.2.2. Άλλοι υαλοπίνακες

2.2.2.1. Χρησιµοποιούµενα υλικά : ..................................................................................

2.3. Υαλοκαθαριστήρας του αλεξηνέµου

2.3.1. Λεπτοµερής τεχνική περιγραφή (µε φωτογραφίες ή σχέδια) : ............................

2.4. Εκτοξευτήρας ύδατος του αλεξηνέµου

2.4.1. Λεπτοµερής τεχνική περιγραφή (µε φωτογραφίες ή σχέδια) : ............................

2.5. Απόψυξη και αποθάµβωση

2.5.1. Λεπτοµερής τεχνική περιγραφή (µε φωτογραφίες ή σχέδια) : ............................

2.6. Κάτοπτρο(α) οδήγησης (δώσατε τα κάτωθι στοιχεία για κάθε κάτοπτρο)

2.6.1. Μάρκα: ................................................................................................................

2.6.2. Σήµα έγκρισης τύπου : .........................................................................................

2.6.3. Παραλλαγή : ........................................................................................................

2.6.4. Σχέδιο(α) όπου φαίνεται η βάση του(των) κατόπτρου(ων) ως προς τη

δοµή του οχήµατος : .............................................................................................

2.6.5. ∆ιευκρινίσεις ως προς τον τρόπο στερέωσής του, καθώς και για το

σηµείο του συγκροτήµατος του οχήµατος όπου στερεώνεται το

κάτοπτρο : ............................................................................................................
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2.7. Καθίσµατα

2.7.1. Αριθµός : ..............................................................................................................

2.7.2. Τοποθέτηση : .......................................................................................................

2.7.3. Συντεταγµένες ή σχέδιο του σηµείου R (ζ)

2.7.3.1. Κάθισµα οδηγού : ................................................................................................

2.7.3.2. Άλλες θέσεις καθηµένων : ...................................................................................

2.7.4. Προβλεπόµενη κλίση του ερεισινώτου του καθίσµατος

2.7.4.1. Θέση οδηγού : ......................................................................................................

2.7.4.2. Άλλες θέσεις καθηµένων : ...................................................................................

2.7.5. Θέση ρύθµισης του καθίσµατος (ενδεχοµένως)

2.7.5.1. Θέση οδηγού : ......................................................................................................

2.7.5.2. Άλλες θέσεις καθηµένων : ...................................................................................

2.8. Σύστηµα θέρµανσης του εσωτερικού χώρου (ενδεχοµένως)

2.8.1. Περιληπτική περιγραφή του τύπου οχήµατος όσον αφορά το σύστηµα

θέρµανσης εάν αυτό  χρησιµοποιεί τη θερµότητα του ψυκτικού υγρού

του κινητήρα : ......................................................................................................

2.8.2. Λεπτοµερής περιγραφή του τύπου οχήµατος όσον αφορά το σύστηµα

θέρµανσης εάν αυτό χρησιµοποιεί τον αέρα ψύξης ή τα καυσαέρια ως

πηγή θερµότητας, στην οποία περιλαµβάνεται : .................................................

2.8.2.1. Σχέδιο του συνόλου του συστήµατος θέρµανσης όπου φαίνεται η θέση

του στο όχηµα (και η διάταξη των συστηµάτων ηχοµόνωσης

(περιλαµβανόµενης της θέσης του εναλλάκτη θερµότητας)) : ............................

2.8.2.2. Σχέδιο συνόλου του εναλλάκτη θερµότητας για τα συστήµατα που

χρησιµοποιούν τη θερµότητα των καυσαερίων ή των µερών όπου

πραγµατοποιείται η ανταλλαγή αυτή (για τα συστήµατα θέρµανσης που

χρησιµοποιούν τον αέρα ψύξης του κινητήρα) : .................................................
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2.8.2.3. Σχέδιο σε τοµή του εναλλάκτη θερµότητας ή των µερών όπου

πραγµατοποιείται η ανταλλαγή θερµότητας µε υπόδειξη του πάχους του

τοιχώµατος, των χρησιµοποιούµενων υλικών και των χαρακτηριστικών

επιφανείας : ..........................................................................................................

2.8.2.4. Οι προδιαγραφές άλλων σηµαντικών κατασκευαστικών στοιχείων του

συστήµατος θέρµανσης όπως ο ανεµιστήρας, όσον αφορά τον τρόπο

κατασκευής τους και τα τεχνικά δεδοµένα : ........................................................

2.9. Ζώνες ασφαλείας

2.9.1. Αριθµός και θέση των ζωνών ασφαλείας µε υπόδειξη των θέσεων όπου

µπορούν να εγκατασταθούν οι εξοπλισµοί αυτοί : ..............................................

D/P Πλήρη σήµανση
έγκρισης τύπου

Παραλλαγή (τυχόν)

Εµπρόσθιες θέσεις

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

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

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

Οπίσθιες θέσεις

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

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

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

Κεντρικές οπίσθιες θέσεις και κεντρικές εµπρόσθιες θέσεις

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

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

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

Ειδικές διατάξεις (π.χ. ρύθµιση καθισµάτων ως προς το ύψος, µηχανισµός
προφόρτισης, κ.λπ.)

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

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

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

D = πλευρά οδηγού.
P = πλευρά εµπρόσθιου συνεπιβάτη.
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2.10. Αγκυρώσεις

2.10.1. Αριθµός και θέση των αγκυρώσεων : ..................................................................

2.10.2. Φωτογραφίες και/ή σχέδια του αµαξώµατος όπου φαίνονται η θέση και

οι διαστάσεις των πραγµατικών και ενεργών αγκυρώσεων µε υπόδειξη

του σηµείου R : ....................................................................................................

2.10.3. Σχέδια των αγκυρώσεων και των τµηµάτων των κατασκευαστικών

στοιχείων του οχήµατος στην οποία είναι πακτωµένες οι αγκυρώσεις

(µε υπόδειξη της φύσης των υλικών) : ................................................................

2.10.4. Καθορισµός των τύπων ζώνης (*) που επιτρέπεται να στερεώνονται

στις αγκυρώσεις µε τις οποίες είναι εξοπλισµένο το όχηµα :...............................
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Θέση αγκύρωσης

∆οµή
οχήµατος

∆οµή
καθίσµατος

ΕΜΠΡΟΣ
{έξω

{κάτω αγκυρώσεις {
{ {έσω

∆εξιά θέση {
{
{άνω αγκύρωση

{δεξιά
{κάτω αγκυρώσεις {
{ {αριστερά

Κεντρική θέση {
{
{άνω αγκύρωση

{έξω
{κάτω αγκυρώσεις {
{ {έσω

Αριστερή θέση {
{
{άνω αγκύρωση

ΠΙΣΩ
{έξω

{κάτω αγκυρώσεις {
{ {έσω

∆εξιά θέση {
{
{άνω αγκύρωση

{δεξιά
{κάτω αγκυρώσεις {
{ {αριστερά

Κεντρική θέση {
{
{άνω αγκύρωση

{έξω
{κάτω αγκυρώσεις {
{ {έσω

Αριστερή θέση {
{
{άνω αγκύρωση
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(*) «Α» : για ζώνη τριών σηµείων.

«Β» : για ζώνη δύο σηµείων,

«Σ» : για τους ειδικούς τύπους ζώνης (στην περίπτωση αυτή, προσδιορίσατε τη

φύση των τύπων αυτών σε υποσηµείωση µε τίτλο «παρατηρήσεις»).

«Ar», «Br», «Sr» : για ζώνη που περιλαµβάνει συσπειρωτήρα.

«Are», «Bre», «Sre» : για ζώνη εφοδιασµένη µε συσπειρωτήρα και µε διάταξη

απορρόφησης της ενέργειας σε µία τουλάχιστον αγκύρωση.

2.10.5. Περιγραφή ιδιαίτερου τύπου ζώνης της οποίας η µία αγκύρωση είναι

στερεωµένη στην πλάτη του καθίσµατος ή περιλαµβάνει διάταξη διάχυσης της

ενέργειας : ...................................................................................................

Υποσηµειώσεις

(1) ∆ιαγράψατε ό,τι δεν χρειάζεται.
(2) Υποδείξατε την(τις) ανοχή(ές).
(α) Για κάθε εγκεκριµένη διάταξη, η περιγραφή µπορεί να αντικαθίσταται µε µια αναφορά

στην εν λόγω έγκριση τύπου. Επίσης, η περιγραφή δεν είναι αναγκαία για κάθε
κατασκευαστικό στοιχείο η κατασκευή του οποίου φαίνεται σαφώς στα σχέδια ή
σκαριφήµατα που επισυνάπτονται στο δελτίο. Υποδείξατε σε κάθε στήλη, όπου πρέπει να
επισυναφθούν φωτογραφίες και σχέδια, τους αριθµούς των αντίστοιχων Παραρτηµάτων.

(β) Τα µέσα αναγνώρισης, εφόσον χρησιµοποιούνται, µπορούν να εµφανίζονται µόνο στα
οχήµατα, τις τεχνικές ενότητες και τα κατασκευαστικά στοιχεία που εµπίπτουν στο πεδίο
εφαρµογής της ειδικής οδηγίας, η οποία διέπει την έγκριση τύπου κατασκευαστικού
στοιχείου.
Όταν ο τρόπος αναγνώρισης του τύπου περιλαµβάνει χαρακτήρες, οι οποίοι δεν
σχετίζονται µε την περιγραφή των τύπων των οχηµάτων/χωριστών τεχνικών
ενοτήτων/κατασκευαστικών στοιχείων, οι οποίοι αναφέρονται στο παρόν δελτίο
πληροφοριών, οι εν λόγω χαρακτήρες αντικαθίστανται στην τεκµηρίωση µε το σηµείο «?»
(π.χ. ABC??123??).

(γ) Ταξινόµηση σύµφωνα µε τις εξής κατηγορίες όπως προβλέπεται στο άρθρο 1 :
- δίκυκλο µοτοποδήλατο (L1e),
- τρίκυκλο µοτοποδήλατο (L2e),
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- µοτοσικλέτα (L3e),
- µοτοσικλέτα µε σάιντ-καρ (L4e),
- τρίκυκλο µε κινητήρα (L5e),
- ελαφρά τετράκυκλα (L6e),
- τετράκυκλα, πλην των ελαφρών τετρακύκλων που αναφέρονται στο άρθρο 1,
παράγραφος 3β (L7e).

(δ) 1. Μάζα εν κενώ : µάζα του οχήµατος έτοιµου κανονικά προς χρήση και εφοδιασµένου
µε τους εξής εξοπλισµούς :
- πρόσθετος εξοπλισµός που απαιτείται µόνο για τη δεδοµένη κανονική χρήση,
- πλήρης ηλεκτρικός εξοπλισµός, συµπεριλαµβανοµένων των διατάξεων

φωτισµού και σηµατοδότησης που παρέχει ο κατασκευαστής,
- όργανα και διατάξεις που απαιτούνται από το νόµο βάσει του οποίου µετράται η

µάζα εν κενώ του οχήµατος,
- άλλα πρόσθετα υγρά που διασφαλίζουν την καλή λειτουργία όλων των µερών

του οχήµατος.

Σηµείωση : το απλό καύσιµο και το µείγµα καυσίµου/ελαίου δεν συνυπολογίζονται
στη µέτρηση αλλά τα στοιχεία όπως το οξύ του συσσωρευτή, το υγρό για τα
υδραυλικά κυκλώµατα, το ψυκτικό µέσο και το έλαιο του κινητήρα πρέπει να
συνυπολογίζονται.

2. Μάζα σε κατάσταση λειτουργίας : µάζα εν κενώ στην οποία προστίθεται η µάζα των
ακόλουθων στοιχείων :
- καύσιµο : δεξαµενή πληρούµενη κατά 90% της περιεκτικότητας που προβλέπει ο
κατασκευαστής,

- επιπλέον εξοπλισµός που παρέχεται κανονικά από τον κατασκευαστή, εκτός από
εκείνον που απαιτείται για την κανονική λειτουργία (εργαλειοθήκη, χώρος
αποσκευών, αλεξήνεµο, εξοπλισµός προστασίας, κ.λπ.).

Σηµείωση : για τα οχήµατα που λειτουργούν µε µείγµα καυσίµου/ελαίου :

α) όταν το καύσιµο και το έλαιο έχουν προαναµειχθεί, η λέξη «καύσιµο» πρέπει να
ερµηνεύεται κατά τρόπο ώστε να περιλαµβάνεται η εν λόγω προανάµειξη
καυσίµου/ελαίου,

β) όταν το καύσιµο και το έλαιο εισάγονται ανεξάρτητα, η λέξη «καύσιµο» πρέπει
να ερµηνεύεται ότι περιλαµβάνει µόνο τη βενζίνη. Στην περίπτωση αυτή, το έλαιο
είναι ήδη προσµετρηµένο στη µάζα εν κενώ.



8402/2/01 REV 2 ZAC/ak 26
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ DG C II   EL

3. Μέγιστη τεχνικά αποδεκτή µάζα : µάζα που έχει υπολογιστεί από τον
κατασκευαστή για καθορισµένες συνθήκες εκµετάλλευσης, λαµβανοµένων υπόψη
στοιχείων, όπως η αντίσταση των υλικών, η ικανότητα φόρτισης των ελαστικών
επισώστρων, κ.λπ.

4. Μέγιστη ωφέλιµη µάζα που δηλώνεται από τον κατασκευαστή : το φορτίο που
παράγεται αφαιρώντας τη µάζα που ορίζεται στο σηµείο 2 µε τον οδηγό από τη
µάζα που ορίζεται στο σηµείο 3.

5. Η µάζα του οδηγού υπολογίζεται ότι είναι 75 kg.

(ε) Για τους µη κλασικούς κινητήρες και συστήµατα, ο κατασκευαστής πρέπει να παρέχει
πληροφορίες ισοδύναµες µε εκείνες της στήλης αυτής.

(στ) Ο αριθµός αυτός στρογγυλεύεται στο 10ο του πλησιέστερου χιλιοστού.
(ζ) Η τιµή αυτή υπολογίζεται µε π = 3,1416 και στρογγυλεύεται στο πλησιέστερο cm³.
(η) ∆ίδονται οι ζητούµενες πληροφορίες για όλες τις τυχόν προβλεπόµενες παραλλαγές.
(θ) Επιτρέπεται ανοχή 5% υπό τον όρο ότι δεν σηµειώνεται υπέρβαση των οριακών τιµών

που προβλέπει το άρθρο 1, παράγραφος 3.
(ι) «Σηµείο R» ή σηµείο αναφοράς θέσεως «καθηµένου» νοείται το σηµείο αναφοράς που

υποδεικνύει ο κατασκευαστής, το οποίο :
- έχει συγκεκριµένες συντεταγµένες ως προς το συγκρότηµα του οχήµατος,
- συµπίπτει µε τη θεωρητική θέση του σηµείου περιστροφής κορµού/µηρών

(σηµείο H) για τη θέση οδήγησης ή της πλέον χαµηλής και αποµακρυσµένης θέσης
κανονικής χρήσης που υποδεικνύει ο κατασκευαστής για κάθε προβλεπόµενη θέση
καθηµένων.

- µπορεί να λαµβάνεται ως σηµείο αναφοράς µε τη συµφωνία των αρµοδίων αρχών
για όλες τις θέσεις των καθηµένων, εκτός από τις εµπρόσθιες, για τις οποίες το
«σηµείο H» δεν µπορεί να καθοριστεί µε το «τρισδιάστατο σύστηµα αναφοράς» ή
µε διαδικασίες για τον καθορισµό του «σηµείου H»."

(ια) Εν αναµονή της προσαρµογής της οικείας οδηγίας, η τιµή αυτή ορίζεται σύµφωνα µε το
διεθνές πρότυπο CEI/IEC 60034-1 (10.2 1999-08).
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Μέρος 2 Αριθµοί έγκρισης ειδικών οδηγιών

Πρέπει να δίδονται οι ακόλουθες πληροφορίες για το όχηµα για το οποίο ζητείται η έγκριση τύπου
υφιστάµενου συστήµατος, χωριστής τεχνικής µονάδος ή στοιχείου : (*)

Αριθ.
Σηµείου

Αριθ. ΕΟ B. Αντικείµενο Γ. Αριθ. έγκρισης 1 Ηµεροµηνία
επέκτασης

Καλυπτόµενες
παραλλαγές
και εκδόσεις

18 95/1/ΕΚ Μέγιστη ροπή και
µέγιστη καθαρή ισχύς
του κινητήρα

19 97/24/ΕΚ
Γ(Γ7)

Μέτρα παρεµπόδισης
των µετατροπών για
τα δίκυκλα και τις
µοτοσικλέτες

20 97/24/ΕΚ
Γ(Γ6)

∆εξαµενή καυσίµου

25 95/1/ΕΚ Μέγιστη ταχύτητα
του οχήµατος εκ του
σχεδιασµού

26 93/93/ΕΟΚ Μάζες και διαστάσεις
27 97/24 (ΓΕ)

(Γ10)
Συστήµατα ζεύξης
και προσαρµογή τους

28 97/24/ΕΚ
Γ(Γ5)

Αντιρρυπαντικά
µέτρα

29 97/24/ΕΚ
Γ(Γ1)

Ελαστικά

31 93/14/ΕΟΚ
Γ

Σύστηµα πέδησης

32 93/92/ΕΟΚ
(Γ)

Εγκατάσταση
φωτισµού και
φωτεινής σήµανσης
επί του οχήµατος

33 97/24/ΕΚ
(Γ2)

Συσκευές φωτισµού
και φωτεινής
σήµανσης

34 93/30/ΕΟΚ
Γ

Συσκευή ηχητικής
προειδοποίησης

                                                
1 Για παραδείγµατα, βλέπε το Παράρτηµα V.
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35 93/94/ΕΟΚ
Γ

Θέση προσαρµογής της
οπίσθιας πινακίδας
κυκλοφορίας

36 97/24/ΕΚ (Ε)
Γ(Γ8)

Ηλεκτροµαγνητική
συµβατότητα

37 97/24/ΕΚ
Γ(Γ9)

Ηχόσταθµη και σύστηµα
εξάτµισης

38 97/24/ΕΚ
Γ(Γ4)

Κάτοπτρα οδήγησης

39 97/24/ΕΚ
Γ(Γ3)

Εξωτερικές προεξοχές

40 93/31/ΕΟΚ
Γ

Πόδι (πλην των
οχηµάτων µε 3 ή
περισσότερους τροχούς)

41 93/33/ΕΟΚ
Γ

Προστατευτικός
µηχανισµός κατά της
αθέµιτης χρήσης του
οχήµατος

42 97/24/ΕΚ
Γ(Γ12)

Παράθυρα,
υαλοκαθαριστήρες,
υαλοπλυντήρια,
συστήµατα για το
ξεπάγωµα και το
ξεθάµπωµα

43 93/32/ΕΟΚ
Γ

Χειρολαβές επιβάτη
δικύκλων οχηµάτων

44 97/24/ΕΚ
Γ(Γ11)

Σηµεία αγκύρωσης
ζωνών ασφαλείας και
ζώνες ασφαλείας

45 2000/7/ΕΚ
Γ

Ταχύµετρο

46 93/29/ΕΟΚ
Γ

Αναγνώριση
χειριστηρίων,
αναγνωριστικές
ταχύτητες και δείκτες

47 93/34/ΕΟΚ
Γ

Κανονιστικές πινακίδες
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(*) ∆εν απαιτούνται πληροφορίες για τα συστήµατα, τις χωριστές τεχνικές ενότητες ή τα
κατασκευαστικά στοιχεία που πρέπει να περιλαµβάνονται στην εξέταση ή τη δοκιµή που
απαιτείται για τη χορήγηση έγκρισης τύπου πλήρους οχήµατος.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Η αρίθµηση των σηµείων ακολουθεί την αρίθµηση του Παραρτήµατος Ι
(κατάλογος απαιτήσεων).

________________________
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ

(Μέγιστο µέγεθος : Α4 (210 Χ 297 mm))

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΥΠΟΥ ΕΚ

Σφραγίδα της ∆ιοίκησης

Ανακοίνωση που αφορά :

- έγκριση τύπου 1
- επέκταση έγκρισης τύπου (1)

- απόρριψη έγκρισης τύπου (1)

- ανάκληση έγκρισης τύπου (1)

ενός τύπου οχήµατος βάσει της οδηγίας   /  /ΕΚ *, όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 
/   /   .

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

Λόγος επέκτασης : ............................................................................................................................

Ο ΓΕΝΙΚΑ

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

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

0.2.1. Εµπορική(-ές) ονοµασία(-ες) : .................................................................................

0.3. Μέσα αναγνώρισης του τύπου, εφόσον υπάρχει σχετική επισήµανση στο όχηµα : 

0.3.1. Θέση της εν λόγω επισήµανσης : .............................................................................

0.4. Κατηγορία 2: .............................................................................................................

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

0.5.1 Όνοµα(-τα) και διεύθυνση(-σεις) του (των) εργοστασίου(-

ων)συναρµολόγησης: ...............................................................................................

                                                
1 Ό,τι δεν ισχύει, διαγράφεται.
2 Σύµφωνα µε την κατάταξη του άρθρου 1.
* Αναγράφεται ο αριθµός της οδηγίας.
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Ο κάτωθι υπογεγραµµένος πιστοποιώ την ακρίβεια όσων περιγράφει ο κατασκευαστής στο
συνηµµένο έγγραφο πληροφοριών του τύπου οχήµατος που περιγράφεται ανωτέρω, καθώς και ότι
ένα ή περισσότερα αντιπροσωπευτικά δείγµατα του οχήµατος, τα οποία επέλεξαν οι αρµόδιες για
την έγκριση αρχές, υποβλήθηκε(αν) ως πρωτότυπο(α) του τύπου του οχήµατος και ότι τα
συνηµµένα αποτελέσµατα δοκιµών ισχύουν για τον τύπο οχήµατος.

Ο τύπος οχήµατος πληροί/δεν πληροί 1 τις τεχνικές απαιτήσεις όλων των σχετικών ειδικών οδηγιών
(όπως τροποποιήθηκαν τελευταία), που απαριθµούνται στον πίνακα του Παραρτήµατος Ι της
οδηγίας   /  /ΕΚ *.

Η έγκριση χορηγείται/απορρίπεται/ανακαλείται 1.

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

(Τόπος) (υπογραφή) (ηµεροµηνία)

Συνηµµένα : ∆ελτίο πληροφοριών, Μέρη 1 και 2 (Παράρτηµα ΙΙ).

Αποτελέσµατα δοκιµών (βλέπε Παράρτηµα VII).

Ονοµατεπώνυµο(-α) και δείγµα(-τα) της υπογραφής του (των) προσώπου(-ων)

που είναι εξουσιοδοτηµένο(-α) να υπογράψει(-ουν) πιστοποιητικά συµµόρφωσης

και δήλωση της θέσης τους στην εταιρεία.

Υπόδειγµα του πιστοποιητικού πιστότητας.

___________

                                                
1 Ό,τι δεν ισχύει, διαγράφεται.
* Αναγράφεται ο αριθµός της παρούσας οδηγίας.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΠΙΣΤΟΤΗΤΑΣ

A. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΤΗΤΑΣ ΠΟΥ ΣΥΝΟ∆ΕΥΕΙ ΚΑΘΕ ΟΧΗΜΑ ΤΗΣ ΣΕΙΡΑΣ
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΤΥΠOY

(υπόδειγµα)

(Μέγιστο σχήµα : Α4 (210 x 297 mm) ή διπλωµένο σε σχήµα Α4)

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΚ ΠΙΣΤΟΤΗΤΑΣ

Πλευρά 1

Ο υπογεγραµµένος :
��������������..........................................................(επώνυµο και όνοµα)

πιστοποιώ ότι το ακόλουθο όχηµα κατηγορίας :

0.1. Μάρκα : ������������������������(Εµπορική επωνυµία
του κατασκευαστή)

0.2. Tύπος :

Παραλλαγή (1) :���������������������������.........

Έκδοση (1) :���������������������������...............

0.2.1 Εµπορική(ές) ονοµασία(ες) (όπου απαιτείται) :����������������....

0.4 Κατηγορία του οχήµατος (2) :�����������������������.....

0.4.1 Κατηγορία του οχήµατος δυνάµει της οδηγίας 97/24/ΕΚ, κεφάλαιο 7 (εφόσον ισχύει) : Α/B/C/D) (3)
0.5. Όνοµα και διεύθυνση του κατασκευαστή :................................................................................
0.6. Θέση της πινακίδας του κατασκευαστή : (4) .............................................................................

Αριθµός αναγνώρισης του οχήµατος :........................................................................................
0.7. Θέση του αριθµού αναγνώρισης του οχήµατος επί του πλαισίου : (4) ......................................
συµµορφούται ως προς όλα τα χαρακτηριστικά του µε τον τύπο που περιγράφεται στο πιστοποιητικό
έγκρισης τύπου ΕΚ
- αριθ. έγκρισης τύπου ΕΚ :....................................................................................................
- ηµεροµηνία :........................................................................................................................

Το όχηµα µπορεί να λάβει οριστική άδεια κυκλοφορίας χωρίς να απαιτούνται περαιτέρω εγκρίσεις, µε
αριστερό/δεξιό τιµόνι (3) και µε ταχύµετρο διαβαθµισµένο µε το µετρικό/αυτοκρατορικό (3) σύστηµα.

..................................................... ...........................................................
(Τόπος) (Ηµεροµηνία)

..................................................... ...........................................................
(υπογραφή) (Ιδιότητα)
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Πλευρά 2

Συµπληρωµατικές πληροφορίες

1. Αριθµός αξόνων�����������και τροχών ......................................................

3. Μεταξόνιο ......................................................................................................................mm

6.1. Μήκος .............................................................................................................................mm

7.1. Πλάτος :...........................................................................................................................mm

8. Ύψος ..............................................................................................................................mm

12.1. Μάζα του οχήµατος (µε το αµάξωµα) έτοιµο προς κυκλοφορία : .................................... kg

12.2. Μάζα κενού οχήµατος :..................................................................................................... kg

14.1. Τεχνικώς επιτρεπόµενη µέγιστη µάζα εµφόρτου οχήµατος ............................................. kg

14.2. Κατανοµή της µάζας αυτής µεταξύ των αξόνων :

1. �������. kg  2.................................................. kg

14.3. Τεχνικώς επιτρεπόµενη µάζα σε κάθε άξονα :

1. �������. kg 2......................... ������ kg

17. Μέγιστη µάζα του ρυµουλκουµένου :

(µε πέδη)�������� kg, (χωρίς πέδη)......................................................... kg

19.1. Μέγιστο κατακόρυφο φορτίο στο σηµείο ζεύξης ρυµουλκουµένου : ������........kg

20. Κατασκευαστής του κινητήρα : ............................................................................................

21. Τύπος του κινητήρα, όπως είναι σηµειωµένος επ�αυτού : ...................................................

21.2. Αριθµός κινητήρα : ..............................................................................................................

22. Αρχή λειτουργίας, ηλεκτροκινητήρας/ανάφλεξη µε σπινθήρα/µε συµπίεση,

τετράχρονος/δίχρονος) (3)

23. Αριθµός και διάταξή των κυλίνδρων : .............................................................................. (5)

24. Χωρητικότητα των κυλίνδρων : .....................................................................................  cm3

25. Καύσιµο : ......................................................................................................................... ( 6)

26. Μέγιστη καθαρή ισχύς ή µέγιστη συνεχής ονοµαστική ισχύς, κατά περίπτωση :

 .................................................... kW στις ..........................min- 1

26.1. Λόγος : Μέγιστη καθαρή ισχύς ή µέγιστη συνεχής ονοµαστική ισχύς/Μάζα του οχήµατος

έτοιµου προς κυκλοφορία. :.................(kW/kg)
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28. Κιβώτιο ταχυτήτων (τύπος) : ..........................................................................................  (7)

29. Σχέσεις µετάδοσης : 1. ..��.  2. ���.  3. ���.  4. ���.  5. ���  6. ��..�

32. Μέγεθος ελαστικών :

Άξονας 1. �����.  Άξονας 2. �����..

37. Αµάξωµα : ναι/όχι (3)

41. Αριθµός και διάταξη των θυρών (8)(9) : ......................................................................

42.1. Αριθµός και διάταξη των καθισµάτων (10).................................................................

43.1. Σήµα έγκρισης του συστήµατος ζεύξης, εφόσον υπάρχει :.......................................

44. Mεγίστη ταχύτητα ............................................................................................ km/h

45. Θόρυβος (11) :

εν στάσει : ����.......... dB(A) σε στροφές κινητήρα :�����. (min-1)

εν κινήσει :������. dB(A)

46. Καυσαέρια : (11)

∆οκιµή τύπου I : CO :�....g/km, HC :�...g/km, NOx :��g/km,HC + NOx :....�g/km

∆οκιµή τύπου IΙ : για µοτοποδήλατα, CO :���g/min,.......... .... HC :�� g/min

  για µοτοσικλέτες και τρίκυκλα : CO :���%vol

Ορατή ατµοσφαιρική ρύπανση που προκαλείται από κινητήρα µε ανάφλεξη δια συµπιέσεως :
- διορθωµένη τιµή του συντελεστού απορρόφησης :��................................. m-1

47. Φορολογήσιµη ισχύς ή εθνικός (οι) αριθµός (οί) :
Ιταλία :................................ Γαλλία :................................... Ισπανία : ........................
Βέλγιο : ............................... Γερµανία : ............................... Λουξεµβούργο : ...........
∆ανία : ................................ Κάτω Χώρες : ......................... Ελλάδα : .......................
Ηνωµένο Βασίλειο : ............ Ιρλανδία : ................................ Πορτογαλία : .................
Αυστρία :............................. Σουηδία :................................ Φινλανδία : ....................

50. Παρατηρήσεις ....................................................................................................................
51. Εξαιρέσεις :.........................................................................................................................
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Υποσηµειώσεις :
(1) Να σηµειωθεί επίσης ο αριθµητικός ή ο συνδυασµένος αλφαριθµητικός κωδικός αναγνώρισης. Ο εν

λόγω κωδικός δεν πρέπει να περιλαµβάνει περισσότερες από 25 ή 35 θέσεις για µία παραλλαγή ή µία
έκδοση αντίστοιχα.

(2) Κατάταξη σύµφωνα µε τις κατηγορίες του Παραρτήµατος ΙΙ, υποσηµείωση (γ).
(3) ∆ιαγράφεται ότι δεν ισχύει.
(4) Να σηµειωθεί η θέση µε τους εξής κωδικούς:

R : δεξιά πλευρά του οχήµατος
C : κέντρο του οχήµατος
L : αριστερή πλευρά του οχήµατος
x : οριζόντια απόσταση (σε mm) από τον πλέον εµπρόσθιο άξονα (µε πρόθηµα «-» εάν ευρίσκεται
µπροστά από τον εµπρόσθιο άξονα
y : οριζόντια απόσταση (σε mm) από τη διαµήκη κεντρική γραµµή του οχήµατος
z : απόσταση (σε mm) από το έδαφος
(r/o) : µέρη που πρέπει να αφαιρεθούν ή να ανοιχτούν για την πρόσβαση στο σήµα
Παράδειγµα πινακίδας αριθµού αναγνώρισης του οχήµατος προσαρµοσµένης στη δεξιά πλευρά του
αγωγού εξάτµισης µοτοσικλέτας, 500 mm πίσω από τον εµπρόσθιο άξονα, 30 mm από την κεντρική
γραµµή και σε ύψος 1100 mm :
R, x500, y30, z110
Παράδειγµα πινακίδας αριθµού αναγνώρισης του οχήµατος προσαρµοσµένης στη δεξιά πλευρά
τετρακύκλου, 100 mm εµπρός από τον εµπρόσθιο άξονα, 950 mm από τη διαµήκη κεντρική γραµµή
του οχήµατος και σε ύψος 700 mm, κάτω από το κάλυµµα του κινητήρα :
R, x-100, y950, z700 (r/o)

(5) Να σηµειωθεί η διάταξη των κυλίνδρων µε τους εξής κωδικούς :
LI : εν σειρά
V : σε διάταξη V
O : οριζόντιοι αντίθετοι κύλινδροι
S : κινητήρας µε έναν κύλινδρο

(6) Να σηµειωθεί ο τύπος καυσίµου µε τους εξής κωδικούς :
P : βενζίνη
D : πετρέλαιο ντίζελ
Μ : µείγµα
LPG : υγραέριο
Ο : άλλο
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(7) Χειροκίνητο : Μ
Αυτόµατο : Α

(8) Για οχήµατα µε αµάξωµα
(9) Να αναφερθεί η διάταξη µε τους εξής κωδικούς :

R : δεξιά πλευρά του οχήµατος
L : αριστερή πλευρά του οχήµατος
F : εµπρόσθια όψη του οχήµατος
RE : οπίσθια όψη του οχήµατος
Παράδειγµα οχήµατος µε δύο θύρες στη αριστερή πλευρά και 1 θύρα στη δεξιά πλευρά:
2 L, 1R

(10) Να σηµειωθεί η θέση µε τους εξής κωδικούς :
rx : αριθµός σειράς
R : δεξιά πλευρά του οχήµατος
C : κέντρο του οχήµατος
L : αριστερή πλευρά του οχήµατος
Παράδειγµα οχήµατος µε 1 εµπρόσθια σειρά 2 καθισµάτων (1 στη δεξιά πλευρά και 1 στην αριστερή
πλευρά) και 1 οπίσθια σειρά 3 καθισµάτων (1 στη δεξιά πλευρά, 1 στο κέντρο και 1 στην αριστερή
πλευρά) :
r1: 1R, 1L r2: 1R, 1C, 1L

(11) Αριθµός της βασικής οδηγίας και της τελευταίας τροποποιητικής οδηγίας που εφαρµόζονται για την
έγκριση. Σε περίπτωση οδηγίας µε δύο ή περισσότερα στάδια εφαρµογής, σηµειώνεται επίσης το
στάδιο εφαρµογής.
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Β. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΤΗΤΑΣ ΠΟΥ ΣΥΝΟ∆ΕΥΕΙ ΚΑΘΕ ΜΗ ΕΚ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
ΧΩΡΙΣΤΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Ή ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΤΗΣ ΣΕΙΡΑΣ ΤΟΥ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ

O/Η υπογεγραµµένος/η (όνοµα και επώνυµο)

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

πιστοποιώ µε την παρούσα ότι η (το)........................................................................

(χωριστή τεχνική ενότητα/κατασκευαστικό στοιχείο) ..............................................

1. Κατασκευαστής : .............................................................................................

2. Τύπος : .............................................................................................................

3. Αριθµός της σειράς τύπου : .............................................................................

συµφωνεί µε τον τύπο ο οποίος εγκρίθηκε στις :

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

(ηµεροµηνία) .............................................................................................................

από : ..........................................................................................................................

που περιγράφεται στο πιστοποιητικό έγκρισης τύπου του κατασκευαστικού

στοιχείου αριθ. : ........................................................................................................

και στο δελτίο πληροφοριών αριθ. :..........................................................................

Έγινε στ

(ηµεροµηνία)

(υπογραφή)

(χωρίον)

_____________
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V

ΑΡΙΘΜΗΣΗ ΚΑΙ ΣΗΜΑΝΣΗ

A. ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΡΙΘΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΥΠΟΥ

(άρθρο 5, παράγραφος 3).

1. Ο αριθµός έγκρισης τύπου αποτελείται
- από τέσσερα µέρη για τις εγκρίσεις πλήρους οχήµατος, και

- από πέντε µέρη για τις εγκρίσεις συστηµάτων, κατασκευαστικών στοιχείων

και χωριστών τεχνικών ενοτήτων, όπως περιγράφεται κατωτέρω. Σε όλες

τις περιπτώσεις, για το διαχωρισµό των µερών χρησιµοποιείται αστερίσκος.

Τµήµα 1 : Το µικρό γράµµα «e» ακολουθούµενο από τον κωδικό (αριθµό)
του κράτους µέλους που εξέδωσε την έγκριση τύπου :
1 για τη Γερµανία, 2 για τη Γαλλία, 3 για την Ιταλία, 4 για τις
Κάτω Χώρες, 5 για τη Σουηδία, 6 για το Βέλγιο, 9 για την
Ισπανία, 11 για το Ηνωµένο Βασίλειο, 12 για την Αυστρία, 13
για το Λουξεµβούργο, 17 για την Φινλανδία, 18 για τη ∆ανία,
21 για την Πορτογαλία, 23 για την Ελλάδα, 24 για την Ιρλανδία.

Τµήµα 2 : Ο αριθµός της βασικής οδηγίας.

Τµήµα 3 : Ο αριθµός της τελευταίας τροποποιητικής οδηγίας που
εφαρµόστηκε για την έγκριση τύπου.
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Για τις εγκρίσεις τύπου οχηµάτων, αυτό σηµαίνει την τελευταία
οδηγία που τροποποιεί άρθρο (ή άρθρα) της παρούσας οδηγίας.
Για τις εγκρίσεις τύπου κατασκευαστικών στοιχείων
συστηµάτων και χωριστών τεχνικών ενοτήτων αυτό σηµαίνει
την τελευταία ειδική οδηγία που περιέχει τις ισχύουσες
διατάξεις τις οποίες πληροί το σύστηµα, το κατασκευαστικό
στοιχείο ή η χωριστή τεχνική ενότητα.
Ωστόσο, όταν η βασική οδηγία δεν έχει τροποποιηθεί, ο αριθµός
της περιλαµβάνεται στο τµήµα 3.
Στην περίπτωση που οδηγία ορίζει διαφορετικές ηµεροµηνίες
θέσης σε εφαρµογή, παραπέµποντας σε διαφορετικά τεχνικά
πρότυπα, προστίθεται αλφαβητικός χαρακτήρας. Ο χαρακτήρας
αυτός παραπέµπει στην ειδική τεχνική απαίτηση, βάσει της
οποίας χορηγήθηκε η έγκριση τύπου κατασκευαστικού
στοιχείου.
Στην περίπτωση έγκρισης τύπου στοιχείου συστήµατος ή
χωριστής τεχνικής ενότητας, µε βάση κεφάλαια ή σηµεία της
ίδιας ειδικής οδηγίας, ο αριθµός της ειδικής οδηγίας πρέπει να
ακολουθείται από τον αριθµό του κεφαλαίου 1, του
Παραρτήµατος 2 και του Προσαρτήµατος 3, προκειµένου να
υποδεικνύει το αντικείµενο της έγκρισης τύπου. Σε κάθε
περίπτωση, τα ψηφία αυτά χωρίζουν τους χαρακτήρες «/».
1 µε αραβικούς χαρακτήρες
2 µε ρωµαϊκούς χαρακτήρες
3 µε αραβικούς χαρακτήρες και κεφαλαία γράµµατα, όπου
χρειάζεται.
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Τµήµα 4 : τετραψήφια ακολουθία ψηφίων (που, κατά περίπτωση, αρχίζει από

µηδενικά), η οποία χαρακτηρίζει το βασικό αριθµό έγκρισης τύπου. Η

ακολουθία αρχίζει από 0001, για κάθε βασική οδηγία.

Τµήµα 5 : διψήφια ακολουθία ψηφίων (που, κατά περίπτωση, αρχίζει από

µηδέν), η οποία χαρακτηρίζει την επέκταση. Η ακολουθία αρχίζει

από 00, για κάθε αριθµό βασικής έγκρισης τύπου.

2. Για την έγκριση τύπου ΕΚ πλήρους οχήµατος, παραλείπεται εντελώς το τµήµα 2.

3. Το τµήµα 5 παραλείπεται µόνο στην υποχρεωτική από τον νόµο πινακίδα.

4. Παράδειγµα δεύτερης έγκρισης τύπου, που χορηγήθηκε από τις Κάτω Χώρες, σύµφωνα

µε την οδηγία 97/24/ΕΚ, κεφάλαιο 5, Παράρτηµα II :

e4*97/24*97/24/5/II*0002*00

5. Παράδειγµα τρίτης έγκρισης τύπου (επέκταση 1) που χορηγήθηκε από την Ιταλία,

σύµφωνα µε την οδηγία 95/1/ΕΚ, Παράρτηµα Ι :

e3*95/1*95/1/Ι*0003*01

6. Παράδειγµα ένατης έγκρισης τύπου (επέκταση 4) που χορηγήθηκε από το Ηνωµένο

Βασίλειο σύµφωνα µε την οδηγία 93/29/ΕΟΚ, όπως τροποποιήθηκε από την οδηγία

2000/74/ΕΚ:

ell*93/29*2000/74*0009*04

7. Παράδειγµα τέταρτης έγκρισης τύπου οχήµατος (επέκταση 2), που χορηγήθηκε από τη

Γερµανία σύµφωνα µε την οδηγία 92/61/ΕΟΚ:

e1*92/61*0004*02

8. Παράδειγµα του αριθµού έγκρισης τύπου οχήµατος, που αναφέρεται στο προηγούµενο

σηµείο 6, όπως χαράχθηκε στην κανονιστική πινακίδα του οχήµατος :

e1*92/61*0004
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B. ΣΗΜΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΥΠΟΥ

1. Το σήµα έγκρισης τύπου χωριστής τεχνικής ενότητας αποτελείται :

1.1 Από ένα ορθογώνιο παραλληλόγραµµο, µέσα στο οποίο είναι τυπωµένο το µικρό

γράµµα «e» και, στη συνέχεια, ο διακριτικός αριθµός ή η οµάδα γραµµάτων του

κράτους µέλους, που χορήγησε την έγκριση τύπου, ήτοι :

- 1 για τη Γερµανία

- 2 για τη Γαλλία

- 3 για την Ιταλία

- 4 για τις Κάτω Χώρες

- 5 για τη Σουηδία

- 6 για το Βέλγιο

- 9 για την Ισπανία

- 11 για το Ηνωµένο Βασίλειο

- 12 για την Αυστρία

- 13 για το Λουξεµβούργο

- 17 για τη Φινλανδία

- 18 για τη ∆ανία

- 21 για την Πορτογαλία

- 23 για την Ελλάδα

- 24 για την Ιρλανδία,
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1.2 Από τον τετραψήφιο αριθµό του µέρους 4 του αριθµού έγκρισης τύπου, όπως δίδεται στο

έντυπο έγκρισης τύπου που συµπληρώθηκε για τη σχετική τεχνική ενότητα ή το στοιχείο. Ο

αριθµός  είναι τοποθετηµένος κάτω και κοντά στο παραλληλόγραµµο που αναφέρεται στο

σηµείο 1.1. Τα ψηφία που αποτελούν τον αριθµό είναι τοποθετηµένα στην ίδια πλευρά µε το

γράµµα «e» και µε την ίδια έννοια. Για να αποφεύγεται οποιαδήποτε σύγχυση µε άλλα

σύµβολα, δεν πρέπει να χρησιµοποιούνται λατινικά ψηφία στον αριθµό έγκρισης τύπου.

2. Το σήµα έγκρισης τύπου πρέπει να εναποτίθεται επί της τεχνικής ενότητας ή του

κατασκευαστικού στοιχείου έτσι ώστε να παραµένει ανεξίτηλο και ευανάγνωστο, ακόµη και

µετά την τοποθέτηση της χωριστής τεχνικής ενότητας ή του κατασκευαστικού στοιχείου στο

όχηµα.

3. Παρατίθεται στο Προσάρτηµα του παρόντος Παραρτήµατος, παράδειγµα σήµατος έγκρισης

τύπου.
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Προσάρτηµα

 Παράδειγµα σήµατος έγκρισης τύπου
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ήθηκε από την Ιρλανδία (e 24), υπό τον αριθµό 0676.
a

a

/ak 6
  EL

ής τεχνικής



8402/2/01 REV 2 ZAC/ak 1
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI DG C II   EL

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI

∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΗΣ ΠΙΣΤΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

1. Για να επαληθεύεται κατά πόσον τα οχήµατα, τα συστήµατα, οι τεχνικές ενότητες και

τα κατασκευαστικά στοιχεία έχουν παραχθεί σύµφωνα µε τον εγκεκριµένο τύπο,

ισχύουν οι εξής διατάξεις.

1.1. Ο κάτοχος του πιστοποιητικού έγκρισης τύπου υποχρεούται :

1.1.1. να µεριµνά για τη διενέργεια αποτελεσµατικού ελέγχου της ποιότητας των προϊόντων,

1.1.2. να έχει πρόσβαση στον εξοπλισµό ελέγχου που απαιτείται για τον έλεγχο πιστότητας

κάθε τύπου οχήµατος ή κάθε τύπου συστήµατος, χωριστής τεχνικής ενότητας ή

κατασκευαστικού στοιχείου που έχει εγκριθεί,

1.1.3. να µεριµνά ώστε να καταγράφονται τα δεδοµένα που αφορούν τα αποτελέσµατα

δοκιµών και τα συνηµµένα έγγραφα να διατίθενται για µια περίοδο δώδεκα µηνών µετά

την παύση της παραγωγής,

1.1.4. να αναλύει τα αποτελέσµατα κάθε τύπου δοκιµής, για να ελέγχει και να διασφαλίζει τη

σταθερότητα των χαρακτηριστικών του προϊόντος ως προς τις επιτρεπτές διακυµάνσεις

στη βιοµηχανική παραγωγή,
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1.1.5. να µεριµνά ώστε, για κάθε τύπο προϊόντος, να διενεργούνται οι δοκιµές που ορίζει η

σχετική ειδική οδηγία,

1.1.6. να µεριµνά ώστε, µετά από κάθε λήψη δειγµάτων ή δοκιµίων µε τα οποία

αποδεικνύεται η µη συµµόρφωση για συγκεκριµένο τύπο δοκιµής, να πραγµατοποιείται

νέα δειγµατοληψία και νέα δοκιµή.  Πρέπει να λαµβάνονται όλα τα αναγκαία µέτρα για

να αποκαθίσταται η συµµόρφωση της αντίστοιχης παραγωγής.

1.2. Oι αρµόδιες αρχές, οι οποίες εξέδωσαν το πιστοποιητικό έγκρισης τύπου, µπορούν να

επαληθεύουν ανά πάσα στιγµή τις µεθόδους ελέγχου της συµµόρφωσης που

εφαρµόζονται σε κάθε µονάδα παραγωγής.

1.2.1. Σε κάθε επιθεώρηση, τα βιβλία δοκιµών και παραγωγής πρέπει να διατίθενται στον

επιθεωρητή.

1.2.2. Ο επιθεωρητής µπορεί να επιλέξει τυχαία δείγµατα µε τα οποία θα διενεργηθούν

δοκιµές στο εργαστήριο του κατασκευαστή.  Ο ελάχιστος αριθµός δειγµάτων µπορεί να

προσδιορίζεται ανάλογα µε τα αποτελέσµατα των ελέγχων του ίδιου του

κατασκευαστή.

1.2.3. Εφόσον το επίπεδο της ποιότητας αποδεικνύεται ανεπαρκές ή εφόσον κρίνεται

αναγκαίο να επαληθευτεί η εγκυρότητα των δοκιµών που διενεργήθηκαν

κατ΄ εφαρµογή του σηµείου 1.2.2, ο επιθεωρητής πρέπει να λαµβάνει δείγµατα τα οποία

αποστέλλονται στην τεχνική υπηρεσία που πραγµατοποίησε τις δοκιµές έγκρισης

τύπου.
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1.2.4. Οι αρµόδιες αρχές µπορούν να διενεργούν όλες τις δοκιµές που ορίζονται στις ειδικές

οδηγίες που ισχύουν για το(τα) σχετικό(ά) προϊόν(τα).

1.2.5. Οι αρµόδιες αρχές επιτρέπουν µία επιθεώρηση ανά έτος. Εάν απαιτούνται τακτικότερες

ή αραιότερες επιθεωρήσεις, αυτό αναφέρεται ρητά στις ειδικές οδηγίες. Εάν, σε µία από

τις επιθεωρήσεις αυτές, τα αποτελέσµατα είναι αρνητικά, η αρµόδια αρχή πρέπει να

µεριµνά ώστε να λαµβάνονται όλα τα αναγκαία µέτρα για να αποκαθίσταται, το

ταχύτερο δυνατόν, η συµµόρφωση της παραγωγής.

_________
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ∆ΟΚΙΜΩΝ

(Άρθρο 5, παράγραφος 1, πρώτο εδάφιο)

(Το παρόν φύλλο πρέπει να συµπληρώνεται από την αρµόδια για την έγκριση αρχή και να

επισυνάπτεται στο πιστοποιητικό έγκρισης τύπου του οχήµατος)

Πρέπει πάντοτε να αναφέρεται η παραλλαγή και η έκδοση που αφορούν οι πληροφορίες. ∆εν

επιτρέπεται να υπάρχουν πλέον του ενός αποτελέσµατα ανά έκδοση.

1. Αποτελέσµατα στάθµης θορύβου

Αριθµός της βασικής οδηγίας και της τελευταίας τροποποιητικής οδηγίας που

εφαρµόζονται για την έγκριση. Σε περίπτωση οδηγίας µε δύο ή περισσότερα στάδια

εφαρµογής, να σηµειώνεται επίσης το στάδιο εφαρµογής.

Παραλλαγή/έκδοση ... ... ...
Εν λειτουργία dB(A) ... ... ...
Εν στάσει dB(A) ... ... ...
Σε στροφές (min-1) ... ... ...
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2. Αποτελέσµατα δοκιµών εκποµπών καυσαερίων

Αριθµός της βασικής οδηγίας και της τελευταίας τροποποιητικής οδηγίας που

εφαρµόζονται για την έγκριση. Σε περίπτωση οδηγίας µε δύο ή περισσότερα στάδια

εφαρµογής, να σηµειώνεται επίσης το στάδιο εφαρµογής.

Παραλλαγή/έκδοση ... ... ...

2.1 τύπος I

CO (g/km) ... ... ...

HC (g/km)1 ... ... ...

NΟx (g/km)1 ... ... ...

HC + NΟx (g/km)2 ... ... ...

2.2 τύπος II

CO (g/min) 2 ... ... ...

HC (g/min) 2 ... ... ...

CO (% vol.)1 ... ... ...

3. Κινητήρες µε ανάφλεξη διά συµπίεσης

Παραλλαγή/έκδοση ... ... ...

∆ιορθωµένη τιµή του συντελεστή
απορρόφησης (m-1)

... ... ...

Υποσηµειώσεις :

1) Μόνον για µοτοσικλέτες και τρίκυκλα µε κινητήρα και για τετράκυκλα, όπως ορίζονται στο άρθρο 1,
παράγραφος 3, σηµείο β).

2) Μόνον για µοτοποδήλατα και ελαφρά τετράκυκλα, όπως ορίζονται στο άρθρο 1, παράγραφος 3, σηµείο α).
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII

ΟΧΗΜΑΤΑ ΤΕΛΟΥΣ ΣΕΙΡΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

(Άρθρο 16, παράγραφοι 1 και 2)

Ο µέγιστος αριθµός οχηµάτων που τίθενται σε κυκλοφορία σε κάθε κράτος µέλος, σύµφωνα

µε τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 16, παράγραφος 2, περιορίζεται, σύµφωνα µε

τις ακόλουθες δυνατότητες, κατ� επιλογήν του κράτους µέλους :

είτε

(α) ο µέγιστος αριθµός οχηµάτων ενός ή περισσοτέρων τύπων δεν επιτρέπεται να

υπερβαίνει το 10% των οχηµάτων του συνόλου των εν λόγω τύπων που τέθηκαν σε

κυκλοφορία σε αυτό το κράτος µέλος, κατά τη διάρκεια του προηγούµενου έτους. Εάν

το 10% αντιστοιχεί σε λιγότερα από 100 οχήµατα, τότε το κράτος µέλος δύναται να

επιτρέπει την κυκλοφορία 100 οχηµάτων, κατ�ανώτατο όριο,

είτε

(β) ο αριθµός των οχηµάτων συγκεκριµένου τύπου περιορίζεται στον αριθµό οχηµάτων

που είναι εφοδιασµένα µε ισχύον πιστοποιητικό πιστότητας, το οποίο είχε εκδοθεί την

ηµεροµηνία της παραγωγής ή µετά από την ηµεροµηνία αυτή, και συνέχιζε να ισχύει

επί τουλάχιστον τρεις µήνες µετά την ηµεροµηνία έκδοσής του, αλλά έπαυσε να ισχύει

επειδή τέθηκε σε ισχύ ειδική οδηγία.

Στο πιστοποιητικό πιστότητας των οχηµάτων που τέθηκαν σε κυκλοφορία σύµφωνα µε τη

διαδικασία αυτή, πρέπει να υπάρχει ειδική µνεία.

________________________
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IX

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΩΝ

Ο ΟΠΟΙΟΣ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 19

Οδηγία 92/61/ΕΟΚ Παρούσα οδηγία

ΚΕΦΑΛΑΙΟ I

Άρθρο 1

Άρθρο 2

ΚΕΦΑΛΑΙΟ II

Άρθρο 3

Άρθρο 4

Άρθρο 5

Άρθρο 6

Άρθρο 7

Άρθρο 8

Άρθρο 9(1)

Άρθρο 9(2)

Άρθρο 9(3)

�

Άρθρο 9(4)

Άρθρο 10

Άρθρο 11

Άρθρο 12

Άρθρο 13

Άρθρο 14

ΚΕΦΑΛΑΙΟ I

Άρθρο 1

Άρθρο 2

ΚΕΦΑΛΑΙΟ II

Άρθρο 3

Άρθρο 4

Άρθρο 5

Άρθρο 6

Άρθρο 7

Άρθρο 8

Άρθρο 9(1)

Άρθρο 9(2)

Άρθρο 9(3)

Άρθρο 9(4)

Άρθρο 9(5)

Άρθρο 10

Άρθρο 11

Άρθρο 12

Άρθρο 13

Άρθρο 14
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ III

Άρθρο 15

�

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV

Άρθρο 16

Άρθρο 17

�

�

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V

Άρθρο 18

�

�

�

Άρθρο 19

ΚΕΦΑΛΑΙΟ III

Άρθρο 15

Άρθρο 16

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV

Άρθρο 17

�

Άρθρο 18

Άρθρο 19

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V

Άρθρο 20

Άρθρο 21

Άρθρο 22

Άρθρο 23

Άρθρο 24

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI

�

�

�

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IX
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I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

1. Στις 25 Ιουνίου 1999, η Επιτροπή υπέβαλε πρόταση 1 βασιζόµενη στο άρθρο 95 της

Συνθήκης.

2. Η Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή έδωσε τη γνώµη της 2 στις 21 Οκτωβρίου 1999.

3. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υιοθέτησε τη γνώµη του 3 σε πρώτη ανάγνωση στις

27 Οκτωβρίου 1999, εγκρίνοντας την πρόταση χωρίς τροπολογίες.

4. Στις 29 Οκτωβρίου 2001, το Συµβούλιο καθόρισε την κοινή του θέση σύµφωνα µε το

άρθρο 251 της Συνθήκης.

II. ΣΤΟΧΟΣ

5. Η πρόταση αποσκοπεί στην εξασφάλιση αποτελεσµατικής εφαρµογής της έγκρισης

τύπου ολοκλήρου του οχήµατος για τα δίκυκλα και τρίκυκλα οχήµατα µε κινητήρα σε

ολόκληρη την Εσωτερική Αγορά. Η προτεινόµενη οδηγία διευκρινίζει ορισµένες

απαιτήσεις, περιλαµβανοµένης της διάρκειας ισχύος των εθνικών εγκρίσεων τύπου, και

εισάγει εναρµονισµένες διατάξεις στον τοµέα της διοίκησης και της τεκµηρίωσης.

Προβλέπει επίσης νέους τοµείς όπως τα οχήµατα τέλους σειράς και οι νέες τεχνολογίες.

III. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΘΕΣΗΣ

6. Το Συµβούλιο εξέτασε την πρόταση υπό διαδοχικές Προεδρίες και επέφερε ορισµένες

τροποποιήσεις οι οποίες ωστόσο δεν αλλοιώνουν τον συνολικό προσανατολισµό της. Οι

κυριότερες αλλαγές αφορούν τα εξής :

                                                
1 ΕΕ C 307 Ε της 26.10.1999, σ. 1.
2 ΕΕ C 368 της 20.12.1999, σ. 1.
3 ΕΕ C 154 της 5.6.2000, σ. 23.
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7. Το Συµβούλιο τροποποίησε τις διατάξεις που αφορούν τη διαδικασία επιτροπολογίας
µε βάση την απόφαση 1999/468/ΕΚ του Συµβουλίου (αιτιολογική παράγραφος 6 και
άρθρο 18).

8. Το Συµβούλιο διευκρίνισε τον ορισµό των ποδηλάτων µε βοηθητική ηλεκτροκίνηση
(Άρθρο 1, 1η παράγραφος, εδάφιο 2 η)).

Το Συµβούλιο τροποποίησε τις κατηγορίες που ορίζουν ορισµένες υποδιαιρέσεις
δικύκλων και τρικύκλων οχηµάτων. (Άρθρο 1, παράγραφοι 2 και 3). Το νέο κείµενο
περιλαµβάνει δίκυκλα ηλεκτροκίνητα µοτοποδήλατα και τρίκυκλα ηλεκτροκίνητα ή
ντιζελοκίνητα µοτοποδήλατα. Προσετέθη επίσης για διοικητικούς σκοπούς σύστηµα
κωδικών (πρβ. Παράρτηµα ΙΙ, ∆ελτίο πληροφοριών, υποσηµείωση γ).

9. Oι ορισµοί του τύπου οχήµατος, παραλλαγής και έκδοσης έχουν διευκρινιστεί (Άρθρο 2,
παράγραφοι 1, 2 και 3). Προκειµένου να ευθυγραµµιστεί το κείµενο µε τη νοµοθεσία
πλαίσιο για τα οχήµατα µε κινητήρα που περιλαµβάνεται στην οδηγία 70/156/ΕΟΚ,
προσετέθη η έννοια του συστήµατος (Άρθρο 2, παράγραφος 4).

10. Έχει προστεθεί νέα διάταξη που επιτρέπει στα κράτη µέλη να αρνούνται τη χορήγηση
έγκρισης τύπου για λόγους ασφάλειας (Άρθρο 4, παράγραφος 6).

11. Οι διοικητικές διατάξεις που αφορούν τους αριθµούς έγκρισης τύπου έχουν
προσαρµοστεί (Άρθρο 8 και Παράρτηµα V).

12. Έχουν προστεθεί διατάξεις που επιτρέπουν στα κράτη µέλη να χρησιµοποιούν εθνικά
συστήµατα κωδικοποίησης για να διευκολύνεται η χορήγηση άδειας κυκλοφορίας και η
φορολόγηση εν αναµονή της εναρµόνισης στους τοµείς αυτούς (Άρθρο 22).

13. Προσετέθη νέα στήλη στον πίνακα των απαιτήσεων για την έγκριση τύπου οχήµατος,
προκειµένου να παραπέµπονται οι χρήστες στις επιµέρους οδηγίες που ρυθµίζουν
ορισµένες πτυχές του σχεδιασµού του οχήµατος (Παράρτηµα Ι).

14. Για να εξασφαλιστεί η πλήρης ενηµέρωση των αρχών χορήγησης της έγκρισης τύπου,
προσετέθη στο ∆ελτίο Πληροφοριών κατάλογος των αριθµών έγκρισης των επιµέρους
οδηγιών (Παράρτηµα ΙΙ, 2ο Μέρος).

15. Προσετέθησαν κωδικοί γραµµάτων στο Πιστοποιητικό Πιστότητας για να διευκολυνθεί
η χρήση ηλεκτρονικών συστηµάτων τεκµηρίωσης (Παράρτηµα IV, υποσηµειώσεις).



8402/2/01 REV 2 ADD 1 ΘΛ/εµ 4
DG C II   EL

16. Στο κείµενο έγιναν επίσης πολλές µικρές τεχνικές προσαρµογές και διευκρινίσεις.

IV. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

17. Το Συµβούλιο εκτιµά ότι µε την έγκριση του µεγαλύτερου µέρους της πρότασης της

Επιτροπής και την παράλληλη εισαγωγή ενός µεγάλου αριθµού λεπτοµερών

τροποποιήσεων, κατέληξε σε µια εφαρµόσιµη λύση η οποία αντιµετωπίζει τις ανάγκες

που προκύπτουν από τις νέες τεχνολογίες και διασφαλίζει υψηλό επίπεδο οδικής

ασφάλειας.

����������������������



ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

Βρυξέλλες, 09.11.2001
SEC(2001) 1790τελικό

1999/0117 (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 έγκριση τύπου δικύκλων ή τρικύκλων

οχηµάτων µε κινητήρα και την κατάργηση της οδηγίας 92/61/EΟΚ του Συµβουλίου
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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 που καθόρισε το Συµβούλιο σχετικά µε την έκδοση οδηγίας του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για την έγκριση τύπου δικύκλων ή τρικύκλων

οχηµάτων µε κινητήρα και την κατάργηση της οδηγίας 92/61/EΟΚ του Συµβουλίου

1. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

– Ηµεροµηνία διαβίβασης της πρότασης στο ΕΚ και στο Συµβούλιο,
(COM(1999) 276τελικό – 1999/0117 COD): 25.6.1999

– Ηµεροµηνία γνωµοδότησης της Οικονοµικής και
Κοινωνικής Επιτροπής: 21.10.1999

– Ηµεροµηνία γνωµοδότησης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
σε πρώτη ανάγνωση: 27.10.1999

– Ηµεροµηνία έκδοσης της κοινής θέσης: 29.10.2001

2. ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Ο στόχος της πρότασης είναι να διευκολύνει συνολικά την αποτελεσµατική
λειτουργία της έγκρισης τύπου δικύκλων και τρικύκλων οχηµάτων µε κινητήρα και

την οµοιόµορφη εφαρµογή από όλα τα κράτη µέλη των διοικητικών και τεχνικών
απαιτήσεων που σχετίζονται µε την έγκριση τύπου. Η πείρα που αποκτήθηκε από

την έναρξη ισχύος της οδηγίας-πλαισίου 92/61/EΟΚ περί έγκρισης τύπου των
δικύκλων ή τρικύκλων οχηµάτων µε κινητήρα και µετά έδειξε ότι ορισµένες

απαιτήσεις πρέπει να διευκρινιστούν, και ιδιαίτερα όσον αφορά την αρίθµηση των
πιστοποιητικών έγκρισης τύπου, τις ειδικές διατάξεις για τα οχήµατα τέλους σειράς

και τα οχήµατα, κατασκευαστικά στοιχεία ή χωριστές τεχνικές ενότητες που έχουν
σχεδιαστεί σύµφωνα µε τις νέες τεχνολογίες. Όπου είναι δυνατόν, η πρόταση

ευθυγραµµίζει τις διατάξεις της για την έγκριση τύπου και την έκδοση του
πιστοποιητικού πιστότητας µε τις απαιτήσεις της οδηγίας 70/156/EΟΚ του

Συµβουλίου σχετικά µε την έγκριση τύπου των οχηµάτων µε κινητήρα και των
ρυµουλκουµένων τους.
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3. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑΜΕ ΤΗΝ ΚΟΙΝΗ ΘΕΣΗ

3.1. Σύντοµες γενικές παρατηρήσεις

Από νοµικής πλευράς, η κοινή θέση του Συµβουλίου αφορά τη µετατροπή της
πρότασης της Επιτροπής, η οποία αρχικά καταρτίστηκε ως τροποποίηση της οδηγίας

92/61/EΟΚ του Συµβουλίου, σε νέα οδηγία και την κατάργηση της υπάρχουσας. Η
αλλαγή αυτή αποφασίστηκε για λόγους νοµικής διαφάνειας, και ειδικότερα για το

γεγονός ότι η πρόταση τροποποιεί ή αντικαθιστά σχεδόν όλα τα άρθρα και τα
παραρτήµατα της οδηγίας. Ως εκ τούτου, το Συµβούλιο έκρινε καταλληλότερη την

αντικατάσταση ολόκληρης της υφιστάµενης οδηγίας.

Επιπλέον, η κοινή θέση του Συµβουλίου αφορά γενικές αλλαγές στην αρχική

πρόταση της Επιτροπής αλλά δεν αλλάζει το συνολικό προσανατολισµό της. Μεταξύ
των τροποποιήσεων που περιλαµβάνονται στην κοινή θέση, οι σηµαντικότερες είναι

οι ακόλουθες:

– Οι αιτιολογικές σκέψεις και το άρθρο σχετικά µε τη διαδικασία της

επιτροπολογίας τροποποιήθηκαν προκειµένου να γίνει αναφορά στις νέες
διαδικασίες επιτροπολογίας όπως ορίζονται στην απόφαση 1999/468/EΚ του

Συµβουλίου για τον καθορισµό των όρων άσκησης των εκτελεστικών
αρµοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή.

– Ο ορισµός των ηλεκτρικά υποβοηθούµενων ποδηλάτων τροποποιήθηκε για
περαιτέρω διευκρίνιση.

– Στο άρθρο 1, οι διάφορες κατηγορίες δικύκλων και τρικύκλων οχηµάτων
τροποποιήθηκαν λαµβάνοντας υπόψη τα µοτοποδήλατα µε ηλεκτρικό

κινητήρα ή κινητήρα ντίζελ και εισάγοντας ένα σύστηµα κωδικών παρόµοιο
που εκείνο που χρησιµοποιείται στην οδηγία 70/156/EΟΚ σχετικά µε τα

οχήµατα µε κινητήρα και τα ρυµουλκούµενά τους.

– Η τελευταία παράγραφος του άρθρου 1 κατέστη περιττή δεδοµένου ότι

ολόκληρο το σύστηµα έγκρισης τύπου των οχηµάτων θεωρείται πλήρες.

– Στο άρθρο 2, οι ορισµοί του τύπου οχήµατος, των παραλλαγών και των

εκδόσεων τροποποιήθηκαν για λόγους διευκρινιστικούς. Για περαιτέρω
ευθυγράµµιση µε την οδηγία 70/156/EΟΚ, προστέθηκε η έννοια του

συστήµατος, ενώ ο περιττός ορισµός της έγκρισης τύπου στοιχείου
διαγράφηκε.

– Προστέθηκε µια νέα παράγραφος στο άρθρο 4, η οποία επιτρέπει στα κράτη
µέλη να αρνούνται την έγκριση τύπου σε περιπτώσεις σοβαρού κινδύνου για

την οδική ασφάλεια.

– Προστέθηκε ένα νέο άρθρο, το οποίο δίνει στα κράτη µέλη τη δυνατότητα να

χρησιµοποιούν τα εθνικά συστήµατα κωδικών προκειµένου να διευκολύνουν
την ταξινόµηση και τη φορολογία, εκκρεµούσης της περαιτέρω εναρµόνισης

της ταξινόµησης και φορολογίας.

– Το παράρτηµα Ι τροποποιήθηκε προκειµένου να ενηµερωθεί ο κατάλογος των

απαιτήσεων για την έγκριση τύπου οχήµατος.
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– Το παράρτηµα ΙΙ τροποποιήθηκε εισάγοντας κατάλογο ξεχωριστών αριθµών
έγκρισης οδηγιών για τις υφιστάµενες εγκρίσεις συστηµάτων, χωριστών

τεχνικών µονάδων ή στοιχείων που πρέπει να παρέχονται στις αρχές έγκρισης
τύπου.

– Το πιστοποιητικό πιστότητας περιέχει τώρα έναν κωδικό µε γράµµατα αντί για
πλήρεις περιγραφές προκειµένου να διευκολυνθεί η χρήση των ηλεκτρονικών

συστηµάτων στοιχείων για τα κράτη µέλη και τη βιοµηχανία.

– Επιπλέον, εισήχθη µεγάλος αριθµός τροποποιήσεων και διευκρινίσεων στο

κείµενο.

3.2. Τροπολογίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε πρώτη ανάγνωση

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε την πρόταση χωρίς τροπολογίες.

4. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Η Επιτροπή υποστηρίζει την κοινή θέση του Συµβουλίου.


