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την έκδοση της οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου
για την τροποποίηση της οδηγίας 92/6/ΕΟΚ του Συµβουλίου σχετικά µε την
εγκατάσταση και τη χρήση διατάξεων περιορισµού της ταχύτητας σε
ορισµένες κατηγορίες οχηµάτων µε κινητήρα στην Κοινότητα



8625/1/02 REV 1 LAM/as 1
DG C IV    EL

Ο∆ΗΓΙΑ 2002/    /ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της

για την τροποποίηση της οδηγίας 92/6/ΕΟΚ του Συµβουλίου σχετικά µε την εγκατάσταση

και τη χρήση διατάξεων περιορισµού της ταχύτητας σε ορισµένες κατηγορίες οχηµάτων

µε κινητήρα στην Κοινότητα

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη :

τη Συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και ιδίως το άρθρο 71,

την πρόταση της Επιτροπής 1,

τη γνώµη της Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής 2,

Αφού ζητήθηκε η γνώµη της Επιτροπής των Περιφερειών,

Αποφασίζοντας µε τη διαδικασία του άρθρου 251 της Συνθήκης 3,

                                                
1 ΕΕ C 270 Ε, 25.9.2001, σ. 77.
2 ΕΕ C 48, 21.2.2002, σ. 47.
3 Γνώµη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 7ης Φεβρουαρίου 2002 (δεν δηµοσιεύθηκε ακόµα

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

(1) Η ασφάλεια των µεταφορών και τα σχετικά µε τις µεταφορές περιβαλλοντικά ζητήµατα είναι

ζωτικής σηµασίας για την εξασφάλιση βιώσιµης κινητικότητας.

(2) Η χρησιµοποίηση διατάξεων περιορισµού της ταχύτητας στις κατηγορίες βαρέων οχηµάτων

µε κινητήρα είχε θετικά αποτελέσµατα στην ασφάλεια των µεταφορών και συνέβαλε στην

προστασία του περιβάλλοντος.

(3) Η οδηγία 92/6/ΕΟΚ του Συµβουλίου 1 προβλέπει ότι, λαµβάνοντας υπόψη τις τεχνικές

δυνατότητες και την εµπειρία των κρατών µελών, οι απαιτήσεις σχετικά µε την εγκατάσταση

και τη χρήση διατάξεων περιορισµού της ταχύτητας θα µπορούσαν να επεκταθούν στα

ελαφρά επαγγελµατικά οχήµατα.

(4) Η επέκταση του πεδίου εφαρµογής της οδηγίας 92/6/ΕΟΚ σε οχήµατα άνω των 3,5 τόνων

που προορίζονται για τη µεταφορά εµπορευµάτων ή επιβατών ήταν ένα από τα µέτρα που

συνέστησε το Συµβούλιο στο ψήφισµά του της 26ης Ιουνίου 2000 για την ενίσχυση της

οδικής ασφάλειας 2, σύµφωνα µε την ανακοίνωση της Επιτροπής της 20ής Μαρτίου 2000 για

τις προτεραιότητες της οδικής ασφάλειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

(5) Είναι σκόπιµο να επεκταθεί το πεδίο εφαρµογής της οδηγίας 92/6/ΕΟΚ στα οχήµατα µε

κινητήρα της κατηγορίας Μ2, στα οχήµατα της κατηγορίας Μ3 µέγιστου βάρους άνω των

5 τόνων αλλά ίσου ή κατωτέρου των 10 τόνων και στα οχήµατα της κατηγορίας Ν2.

                                                
1 ΕΕ L 57, 2.3.1992, σ. 27.
2 ΕΕ C 218, 31.7.2000, σ. 1.
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(6) ∆εδοµένου ότι οι στόχοι της προβλεπόµενης δράσης, δηλαδή η τροποποίηση των κοινοτικών

διατάξεων που αφορούν την εγκατάσταση και τη χρήση συστηµάτων περιορισµού της

ταχύτητας σε ορισµένες κατηγορίες βαρέων οχηµάτων, δεν είναι δυνατόν να επιτευχθούν

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

αποτελεσµάτων της προβλεπόµενης δράσης, 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.

(7) Η οδηγία 92/6/ΕΟΚ θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως,

ΕΞΕ∆ΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Ο∆ΗΓΙΑ :

Άρθρο 1

Η οδηγία 92/6/ΕΟΚ τροποποιείται ως εξής :

1) Τα άρθρα 1 έως 5 αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείµενο :

«Άρθρο 1

Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, ως «όχηµα µε κινητήρα» νοείται κάθε

αυτοπροωθούµενο όχηµα το οποίο ανήκει στην κατηγορία Μ2, Μ3, Ν2 ή Ν3 και το οποίο

προορίζεται για οδική κυκλοφορία, διαθέτει τέσσερις τουλάχιστον τροχούς και έχει εκ

κατασκευής µέγιστη ταχύτητα που υπερβαίνει τα 25 km/h.

Οι κατηγορίες M2, M3, N2 και N3 είναι εκείνες που ορίζονται στο παράρτηµα ΙΙ της

οδηγίας 70/156/EΟΚ 1.
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Άρθρο 2

Τα κράτη µέλη λαµβάνουν τα αναγκαία µέτρα ώστε τα οχήµατα µε κινητήρα των κατηγοριών

Μ2 και Μ3 που αναφέρονται στο άρθρο 1 να τίθενται σε οδική κυκλοφορία µόνον εφόσον

διαθέτουν διάταξη περιορισµού της ταχύτητας ρυθµισµένη ούτως ώστε η ταχύτητά τους να

µην υπερβαίνει τα 100 km/h.

Τα οχήµατα της κατηγορίας Μ3 των οποίων το µέγιστο βάρος υπερβαίνει τους 10 τόνους και

τα οποία λαµβάνουν άδεια κυκλοφορίας πριν από την� ∗  δύνανται να συνεχίζουν να φέρουν

διατάξεις που ρυθµίζουν τη µέγιστη ταχύτητα στα 100 km/h.

Άρθρο 3

1. Τα κράτη µέλη λαµβάνουν τα αναγκαία µέτρα ώστε τα οχήµατα µε κινητήρα των

κατηγοριών Ν2 και Ν3 να τίθενται σε οδική κυκλοφορία µόνον εφόσον διαθέτουν διάταξη

περιορισµού της ταχύτητας ρυθµισµένη ούτως ώστε η ταχύτητά τους να µην υπερβαίνει τα

90 km/h.

2. Τα κράτη µέλη εξουσιοδοτούνται να απαιτούν η διάταξη περιορισµού της ταχύτητας

των οχηµάτων που έχουν λάβει άδεια κυκλοφορίας στην επικράτειά τους και προορίζονται

αποκλειστικά για τη µεταφορά επικίνδυνων εµπορευµάτων να ρυθµίζεται κατά τρόπον ώστε

να µην µπορούν να υπερβαίνουν µια µέγιστη ταχύτητα κατώτερη των 90 km/h.

                                                
∗ Πρώτη ηµέρα του µήνα µετά τη συµπλήρωση του δευτέρου έτους από την έναρξη ισχύος της

οδηγίας 2002/  /ΕΚ.
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Άρθρο 4

1. Όσον αφορά τα οχήµατα µε κινητήρα της κατηγορίας Μ3 µέγιστου βάρους άνω των

10 τόνων και τα οχήµατα µε κινητήρα της κατηγορίας Ν3, τα άρθρα 2 και 3 εφαρµόζονται :

α) στα οχήµατα τα οποία έχουν λάβει άδεια κυκλοφορίας από 1ης Ιανουαρίου 1994, από

την 1η Ιανουαρίου 1994,

β) στα οχήµατα που έχουν λάβει άδεια κυκλοφορίας µεταξύ της 1ης Ιανουαρίου 1988 και

της 1ης Ιανουαρίου 1994,

i) από την 1η Ιανουαρίου 1995, προκειµένου για οχήµατα που εκτελούν τόσο

εθνικές όσο και διεθνείς µεταφορές,

ii) από την 1η Ιανουαρίου 1996, προκειµένου για οχήµατα που εκτελούν

αποκλειστικά εθνικές µεταφορές.

2. Όσον αφορά τα οχήµατα µε κινητήρα της κατηγορίας Μ2, τα οχήµατα της κατηγορίας

Μ3 µέγιστου βάρους άνω των 5 τόνων αλλά ίσου ή κατώτερου των 10 τόνων και τα οχήµατα

της κατηγορίας Ν2, τα άρθρα 2 και 3 εφαρµόζονται το αργότερο :

α) στα οχήµατα τα οποία λαµβάνουν άδεια κυκλοφορίας από � *, από την� *,

                                                
* Πρώτη ηµέρα του µήνα µετά τη συµπλήρωση του δευτέρου έτους από την έναρξη ισχύος της

οδηγίας 2002/  /ΕΚ.
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β) στα οχήµατα που συµµορφούνται µε τις οριακές τιµές που αναφέρονται στην οδηγία

88/77/ΕΟΚ 2 και λαµβάνουν άδεια κυκλοφορίας µεταξύ της 1ης Οκτωβρίου 2001 και

της � *,

i) από την � **, προκειµένου για οχήµατα που εκτελούν τόσο εθνικές όσο και

διεθνείς µεταφορές,

ii) από την �***, προκειµένου για οχήµατα που εκτελούν αποκλειστικά εθνικές

µεταφορές.

3. Επί τρία έτη κατ� ανώτατο όριο από ���.. * κάθε κράτος µέλος δύναται να

εξαιρέσει από την εφαρµογή των άρθρων 2 και 3 τα οχήµατα της κατηγορίας Μ2 και της

κατηγορίας Ν2 µέγιστου βάρους άνω των 3,5 τόνων αλλά ίσου ή κατωτέρου των 7,5 τόνων,

τα οποία έχουν καταχωρηθεί στο εθνικό µητρώο και δεν κυκλοφορούν στην επικράτεια

άλλου κράτους µέλους.

Άρθρο 5

1. Οι διατάξεις περιορισµού της ταχύτητας που αναφέρονται στα άρθρα 2 και 3 πρέπει να

ικανοποιούν τις τεχνικές προδιαγραφές του παραρτήµατος της οδηγίας 92/24/ΕΟΚ 3.

Ωστόσο, όλα τα οχήµατα που καλύπτει η παρούσα οδηγία, τα οποία λαµβάνουν άδεια

κυκλοφορίας πριν από την �*, µπορούν να συνεχίζουν να φέρουν διατάξεις περιορισµού της

ταχύτητας οι οποίες πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές που καθορίζονται από τις αρµόδιες

εθνικές αρχές.

                                                
* Πρώτη ηµέρα του µήνα µετά τη συµπλήρωση του δευτέρου έτους από την έναρξη ισχύος της

οδηγίας 2002/  /ΕΚ.
** Πρώτη ηµέρα του µήνα µετά τη συµπλήρωση του τρίτου έτους από την έναρξη ισχύος της

οδηγίας 2002/  /ΕΚ.
*** Πρώτη ηµέρα του µήνα µετά τη συµπλήρωση του τέταρτου έτους από την έναρξη ισχύος της

οδηγίας 2002/  /ΕΚ.
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2. Η εγκατάσταση των διατάξεων περιορισµού της ταχύτητας γίνεται από συνεργεία ή

οργανισµούς εγκεκριµένους από τα κράτη µέλη.

______________________

(1) Οδηγία 70/156/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 6ης Φεβρουαρίου 1970, περί προσεγγίσεως
των νοµοθεσιών των κρατών µελών που αφορούν στην έγκριση των οχηµάτων µε
κινητήρα και των ρυµουλκουµένων τους (ΕΕ L 42, 23.2.1970, σ. 1). Οδηγία που
τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 2001/116/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 18,
21.1.2002, σ.1).

(2) Οδηγία 88/77/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 3ης ∆εκεµβρίου 1987 για την προσέγγιση των
νοµοθεσιών των κρατών µελών σχετικά µε τα µέτρα που πρέπει να ληφθούν κατά των
εκποµπών αερίων ρύπων από ντιζελοκινητήρες προορισµένους να τοποθετηθούν σε
οχήµατα (ΕΕ L 36, 9.2.1988, σ. 33). Οδηγία που τροποποιήθηκε τελευταία από την
οδηγία 2001/27/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 107, 18.4.2001, σ. 10).

(3) Οδηγία 92/24/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 31ης Μαρτίου 1992 σχετικά µε τις συσκευές
περιορισµού της ταχύτητας ή συναφή συστήµατα περιορισµού της ταχύτητας
ορισµένων κατηγοριών οχηµάτων µε κινητήρα (ΕΕ L 129, 14.5.1992, σ. 154).»

2) Παρεµβάλλεται το ακόλουθο άρθρο :

«Άρθρο 6α

Η Επιτροπή προβαίνει σε αξιολόγηση, στα πλαίσια του προγράµµατος δράσης για την οδική

ασφάλεια για την περίοδο 2002-2010, των επιπτώσεων που έχει στην οδική ασφάλεια και την

οδική κυκλοφορία η ρύθµιση, στις ταχύτητες που προβλέπονται από την παρούσα οδηγία,

των διατάξεων περιορισµού της ταχύτητας που χρησιµοποιούνται από τα οχήµατα της

κατηγορίας Μ2 και από τα οχήµατα της κατηγορίας Ν2 µεγίστου βάρους ίσου ή κατώτερου

των 7,5 τόνων.

Η Επιτροπή υποβάλλει, ενδεχοµένως, κατάλληλες προτάσεις.».
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Άρθρο 2

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

για να συµµορφωθούν µε την παρούσα οδηγία το αργότερο στις ..� *. Ενηµερώνουν αµέσως την

Επιτροπή σχετικά.

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

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

αναφοράς αυτής καθορίζονται από τα κράτη µέλη.

Άρθρο 3

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

Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Άρθρο 4

Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη µέλη.

Έγινε στο Λουξεµβούργο,

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Για το Συµβούλιο

Ο Πρόεδρος Ο Πρόεδρος

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

                                                
* Πρώτη ηµέρα του µήνα µετά τη συµπλήρωση του δευτέρου έτους από την έναρξη ισχύος της

παρούσας οδηγίας.
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η Επιτροπή, στις 14 Ιουνίου του 2001, υπέβαλε µια πρόταση1 προς τροποποίηση της οδηγίας

92/6/ΕΟΚ του Συµβουλίου «σχετικά µε την εγκατάσταση και τη χρήση διατάξεων περιορισµού της

ταχύτητας σε ορισµένες κατηγορίες οχηµάτων µε κινητήρα στην Κοινότητα»2. Το Συµβούλιο, στα

πλαίσια της διαδικασίας συναπόφασης (άρθρο 251/ΕΚ), κατέληξε σε κοινή θέση επί της εν λόγω

προτάσεως, στις 25 Ιουνίου 2002.

Κατά τον καθορισµό της θέσης του, το Συµβούλιο έλαβε υπόψιν του τη γνώµη που εδόθη από το

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κατά την πρώτη ανάγνωση, στις 7 Φεβρουαρίου του 20023.

Η Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή έδωσε γνώµη στις 28 Νοεµβρίου του 20014.

Η Επιτροπή των Περιφερειών αποφάσισε να µην δώσει γνώµη5.

Η πρωτοβουλία της Επιτροπής να υποβάλει την πρόταση αποτελεί προέκταση της Ανακοίνωσης

την οποία είχε υποβάλει τον Μάρτιο του 2000 για το θέµα της οδικής ασφάλειας, καθώς και της

θετικής υποδοχής που επεφύλαξαν σ� αυτήν το Συµβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στα

αντίστοιχα ψηφίσµατα τους, αναγνωρίζοντας τις διατάξεις περιορισµού της ταχύτητας ως ένα από

τα - εν σχέσει µε το κόστος τους - πλέον αποτελεσµατικά µέτρα οδικής ασφάλειας. Με αυτά τα

δεδοµένα, η Επιτροπή υπέβαλε την ως άνω πρόταση σχετικής Οδηγίας, µαζί µε µια έκθεση επί της

εφαρµογής της οδηγίας 92/6/ΕΟΚ.

Στην έκθεσή της, η Επιτροπή δηλώνει ότι µια ανάλυση των επιπτώσεων από τη χρήση των

διατάξεων περιορισµού της ταχύτητας υπήρξε γενικώς άκρως θετική περί την αύξηση της οδικής

ασφάλειας και την προστασία του περιβάλλοντος.

Η Επιτροπή πρότεινε, ως εκ τούτου, την επέκταση του πεδίου εφαρµογής της Οδηγίας 92/6/ΕΟΚ

στα µηχανοκίνητα οχήµατα κατηγορίας Μ2, τα οχήµατα µέγιστης µάζας µεταξύ 5 και 10 τόνων

κατηγορίας Μ3 και τα οχήµατα κατηγορίας Ν2.

                                                
1 ΕΕ αριθ. C 270 E, 25.9.2001, σ. 77.
2 ΕΕ αριθ. L 57, 2.3.1992, σ. 27.
3 Μέχρι στιγµής δεν έχει δηµοσιευθεί στην Επίσηµη Εφηµερίδα
4 ΕΕ αριθ. C 48, 21.2.2002, σ. 47.
5 Επιστολή 30ής Οκτωβρίου 2001.
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ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΘΕΣΗΣ

Το Συµβούλιο, στο οικείο ψήφισµα περί ενίσχυσης της οδικής ασφάλειας, της 26ης Ιουνίου 2000,

απέδωσε βασική σηµασία στην εξασφάλιση προόδου επί σειράς, µεταξύ άλλων, νοµοθετικών

µέτρων, µεταξύ των οποίων συγκαταλέγεται και η επέκταση του πεδίου εφαρµογής τής περί των

διατάξεων περιορισµού της ταχύτητας Οδηγίας 92/6/ΕΟΚ στα προοριζόµενα για τη µεταφορά

επιβατών και προϊόντων οχήµατα βάρους άνω των 3,5 τόνων, µε βάση την αξιολογική έκθεση της

Επιτροπής επί της κεκτηµένης πείρας εφαρµογής αυτής της οδηγίας. Με δεδοµένο αυτό το

ψήφισµα, και µε γνώµονα τις αξιολογικές εκτιµήσεις της Επιτροπής, το Συµβούλιο υποστηρίζει

πλήρως το γενικό πνεύµα της πρότασης, ήτοι την επέκταση του πεδίου εφαρµογής της Οδηγίας

92/6/ΕΟΚ στα µηχανοκίνητα οχήµατα κατηγορίας Μ2, τα οχήµατα µέγιστης µάζας µεταξύ 5 και 10

τόνων κατηγορίας Μ3 και τα οχήµατα κατηγορίας Ν2.

Παρά ταύτα, κατά την υιοθέτηση της κοινής θέσης του, το Συµβούλιο αποφάσισε σειρά

τροπολογιών επί της προτάσεως της Επιτροπής, που θα µπορούσαν να συνοψιστούν ως εξής :

- ο τρόπος ρύθµισης των διατάξεων περιορισµού της ταχύτητας καθίσταται οµοιόµορφος σε

όλα τα οχήµατα τα εµπίπτοντα στο πεδίο εφαρµογής της οδηγίας. Κατ� αυτόν τον τρόπο, οι

διατάξεις περιορισµού ταχύτητας των µηχανοκίνητων οχηµάτων κατηγορίας Μ2, Μ3, Ν2 και

Ν3 θα πρέπει να ρυθµίζονται κατά τρόπον ώστε η ταχύτητα των οχηµάτων αυτών να φθάνει

µόνον µέχρι και τα 100 km/h, στις περιπτώσεις οχηµάτων κατηγορίας Μ2 και Μ3, και µέχρι

και τα 90 km/h, στις περιπτώσεις οχηµάτων κατηγορίας Ν2 και Ν3,

- η Οδηγία θα πρέπει τεθεί σε εφαρµογή αµέσως µετά πάροδο διετίας από της ενάρξεως ισχύος

της, αντί την 1η Ιανουαρίου του 2004,
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- η εκ των υστέρων τοποθέτηση διατάξεων στα οχήµατα περιορίζεται σε όσα, πλέον, µόνον

οχήµατα έχουν λάβει άδεια κυκλοφορίας από 1ης Οκτωβρίου του 2001 και πληρούν τις

προϋποθέσεις των οριακών τιµών που θέτει η Οδηγία 88/77/ΕΟΚ (πρότυπα εκποµπών

EURO 3),

- επί χρονική περίοδο µέχρι 3 ετών από της λήξεως της προθεσµίας µεταφοράς της Οδηγίας

στην εθνική νοµοθεσία, παρέχεται ευχέρεια στα κράτη µέλη να εξαιρούν τα οχήµατα µε

µέγιστη µάζα µεταξύ 3,5 και  7,5 τόνων κατηγορίας Μ2 και Ν2, εάν και εφόσον έχουν

ηµεδαπές πινακίδες και δεν κινούνται σε άλλο κράτος µέλος,

- επίσης, καλείται η Επιτροπή να εκτιµήσει, ως τµήµα του περί οδικής ασφάλειας

προγράµµατος δράσης 2002-2010, ποιές οι επιπτώσεις επί της οδικής ασφάλειας και οδικής

κυκλοφορίας από την προσαρµογή των περιορισµών ταχύτητας οχηµάτων κατηγορίας Μ2 και

οχηµάτων µε µέγιστη µάζα µέχρι και 7,5 τόνων κατηγορίας Ν2 στις ταχύτητες που

καθορίζονται από την Οδηγία. Βάσει των ιδίων δικαιωµάτων πρωτοβουλίας, η Επιτροπή θα

υποβάλει κατάλληλες προτάσεις,

- επίσης, παρέχεται ευχέρεια στα κράτη µέλη να απαιτούν, οι διατάξεις περιορισµού της

ταχύτητας των οχηµάτων µε ηµεδαπές πινακίδες που χρησιµοποιούνται αποκλειστικώς για

µεταφορά επικίνδυνων προϊόντων, να ρυθµίζονται κατά τρόπον ώστε αυτά τα οχήµατα να

µπορούν να αναπτύσσουν µέγιστη ταχύτητα µόνον κάτω των 90km/h.

Εξ άλλου, στην κοινή θέση του Συµβουλίου ελήφθησαν υπόψιν, επί της ουσίας τους, οι

περισσότερες τροπολογίες που ενέκρινε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κατά την πρώτη ανάγνωση της

πρότασης. Εν προκειµένω, θα πρέπει ιδιαιτέρως να µνηµονευθούν οι ακόλουθες τροπολογίες τις

οποίες απεδέχθη το Συµβούλιο :

- Τροπολογία 4, περί παροχής ευχέρειας στα κράτη µέλη να απαιτούν, οι διατάξεις

περιορισµού της ταχύτητας, στις περιπτώσεις οχηµάτων Ν2 και Ν3, να ρυθµίζονται σε

ταχύτητα κάτω των 90km/h για τις αποκλειστικές µεταφορές επικίνδυνων προϊόντων,

- Τροπολογία 5, περί των ηµεροµηνιών εφαρµογής της οδηγίας στις διάφορες κατηγορίες

οχηµάτων, µε διαχωρισµό µεταξύ εθνικών και διεθνών µεταφορών (έγινε δεκτή µε αλλαγές

ηµεροµηνιών),
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- Τροπολογία 6, περί ευχέρειας των κρατών µελών, επί χρονική περίοδο µέχρι 3 ετών από της

λήξεως της προθεσµίας µεταφοράς της οδηγίας στην εθνική νοµοθεσία, να δέχονται

προσωρινή εξαίρεση των οχηµάτων Μ2 και Ν2 µε ηµεδαπές πινακίδες και βάρους µεταξύ 3,5

και 7,5 τόνων. Παρά ταύτα, το Συµβούλιο πρόσθεσε ως όρο οι σχετικές µεταφορές να είναι

δυνατές µόνο στο έδαφος κράτους µέλους.

Το Συµβούλιο απέρριψε τις τροπολογίες 1, 2 και 3 : οι συντακτικές βελτιώσεις που επιδιώκουν

αυτές οι τροπολογίες δεν είναι απαραίτητες πλέον, κατόπιν του δεδοµένου πνεύµατος της κοινής

θέσης του Συµβουλίου. Προστούτοις, το Συµβούλιο δεν µπόρεσε να αποδεχθεί την τροπολογία του

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου υπ� αριθ. 8. Η δυνατότητα υπέρβασης της ανώτατης ταχύτητας επί

αυστηρά περιορισµένο χρόνο για προσπέραση βραδέως κινούµενου οχήµατος, - τη σκοπιµότητα

και τεχνική εφικτότητα της οποίας καλείται η Επιτροπή να επανεξετάσει, κατά την τροπολογία -,

υπάρχει ενδεχόµενο να δηµιουργήσει προβλήµατα κατά την εφαρµογή της στην πράξη, αλλά και

κρίνεται ασυµβίβαστη µε τις γενικές αρχές και τις έννοιες που διαπνέουν την κοινή θέση του

Συµβουλίου.

_______________





ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Κοινή θέση που καθορίστηκε από το Συµβούλιο στις 25 Ιουνίου 2002 εν όψει της έκδοσης της
οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας
92/6/ΕΟΚ του Συµβουλίου σχετικά µε την εγκατάσταση και τη χρήση διατάξεων περιορισµού
της ταχύτητας σε ορισµένες κατηγορίες οχηµάτων µε κινητήρα στην Κοινότητα
[2001/0135[COD)],

∆ήλωση της Επιτροπής

Σχετικά µε το νέο άρθρο 5 της οδηγίας 92/6/ΕΟΚ

«Η Επιτροπή αναλαµβάνει να προτείνει, το ταχύτερο δυνατό, τροποποίηση της οδηγίας
92/24/ΕΟΚ, προκειµένου να καθορισθούν οι τεχνικές απαιτήσεις που θα εφαρµόζονται στις
διατάξεις περιορισµού της ταχύτητας που θα εγκαθίστανται και θα χρησιµοποιούνται στα
οχήµατα µε κινητήρα της κατηγορίας Μ2,σ τα οχήµατα µε κινητήρα της κατηγορίας Μ3 µε
µέγιστο βάρος άνω των 5 τόνων αλλά  κάτω των 10 τόνων, καθώς  και στα οχήµατα της
κατηγορίας Ν3.»

_________________





ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

Βρυξέλλες, 28.6.2002
SEC(2002) 748τελικό

2001/0135 (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 που τροποποιεί την οδηγία 92/6/EΟΚ
του Συµβουλίου σχετικά µε την εγκατάσταση και τη χρήση διατάξεων περιορισµού της

ταχύτητας σε ορισµένες κατηγορίες οχηµάτων µε κινητήρα στην Κοινότητα
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2001/0135 (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 που τροποποιεί την οδηγία 92/6/EΟΚ
του Συµβουλίου σχετικά µε την εγκατάσταση και τη χρήση διατάξεων περιορισµού της

ταχύτητας σε ορισµένες κατηγορίες οχηµάτων µε κινητήρα στην Κοινότητα

1- ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Ηµεροµηνία διαβίβασης της πρότασης στο ΕΚ και το Συµβούλιο
(έγγραφο COM(2001) 318 - 2001/0135(COD)): 14.6.2001

Ηµεροµηνία έκδοσης γνώµης από την Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή: 28.11.2001

Ηµεροµηνία έκδοσης γνώµης από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, πρώτη
ανάγνωση:

7.2.2002

Ηµεροµηνία έκδοσης κοινής κατεύθυνσης από το Συµβούλιο: 7.12.2001

Ηµεροµηνία έκδοσης κοινής θέσης από το Συµβούλιο µε ειδική πλειοψηφία: 25.6.2002

2- ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Μετά την ανακοίνωση της Επιτροπής για την οδική ασφάλεια το Μάρτιο του 2000
(COM(2000) 125 τελικό) και τη θετική ανταπόκριση που είχε στα ψηφίσµατα του

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, όπου οι διατάξεις περιορισµού της
ταχύτητας χαρακτηρίσθηκαν ως ένα από τα αποτελεσµατικότερα µέτρα για την οδική

ασφάλεια, η Επιτροπή προτείνει να επεκταθεί το πεδίο εφαρµογής της οδηγίας 92/6/EΟΚ και
να απαιτούνται διατάξεις περιορισµού της ταχύτητας που δεν θα επιτρέπουν στις

ελαφρύτερες κατηγορίες φορτηγών µεταξύ 3,5και 12 τόνων (κατηγορία Ν2) να αναπτύσσουν
ταχύτητα άνω των 90 km/hκαι διατάξεις περιορισµού της ταχύτητας που δεν θα επιτρέπουν

στα µικρά λεωφορεία άνω των οκτώ θέσεων καθηµένων εκτός της θέσης του οδηγού και
βάρους έως 10 τόνων (κατηγορία Μ2 και µέρος της κατηγορίας Μ3) να αναπτύσσουν

ταχύτητα άνω των 100 km/h.Τα φορτηγά οχήµατα άνω των 12 τόνων (κατηγορία N3) και τα
επιβατικά οχήµατα άνω των 10 τόνων (υπόλοιπο της κατηγορίας M3) καλύπτονται ήδη από

την οδηγία 92/6/EΟΚ.

Η Επιτροπή προτείνει επίσης περιορισµένη εκ των υστέρων εγκατάσταση των διατάξεων

αυτών κατά τρόπο ώστε να έχει µεγαλύτερο αποτέλεσµα η οδηγία και να αποφευχθεί η
στρέβλωση του ανταγωνισµου στην αγορά.
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3 ΣΧΟΛΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΘΕΣΗΣ

3.1 Γενικές παρατηρήσεις

Η Επιτροπή σηµειώνει ότι η κοινή θέση που εξέδωσε το Συµβούλιο ανταποκρίνεται σε
µεγάλο βαθµό στην αρχική πρόταση της Επιτροπής και ότι είναι ταυτόσηµη µε την

τροποποιηµένη πρότασή της. Η κοινή θέση διαπνέεται από ένα πνεύµα δίκαιου και
ισόρροπου συµβιβασµού.

3.2 Τροπολογίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην πρώτη ανάγνωση

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στην πρώτη ανάγνωση της πρότασης ενέκρινε συνολικά 10
τροπολογίες.

Οι τροπολογίες αυτές αφορούν:

- τον ορισµό ορισµένων κατηγοριών των µηχανοκίνητων οχηµάτων στις αιτιολογικές σκέψεις
3, 4 και 5 ως “ελαφρύτερων εµπορικών οχηµάτων” (τροπολογίες 1, 2 και 3), που δεν

περιελήφθηκε ούτε στην τροποποιηµένη πρόταση ούτε στην κοινή θέση.

- τη δυνατότητα των κρατών µελών να απαιτούν χαµηλότερο όριο για τις διατάξεις

περιορισµού της ταχύτητας των οχηµάτων µεταφοράς επικίνδυνων εµπορευµάτων
(τροπολογία 4), που ενσωµατώθηκε στην τροποποιηµένη πρόταση και στην κοινή θέση µε

ορισµένες τυπικού ή συντακτικού χαρακτήρα αλλαγές.

- το διαχωρισµό µεταξύ των ήδη καλυπτόµενων οχηµάτων στο άρθρο 4 παράγραφος 1 της

τροποποιηµένης οδηγίας 92/6/EΟΚ και των οχηµάτων που εµπίπτουν στην επέκταση του
πεδίου εφαρµογής στο άρθρο 4 παράγραφος 2 (τροπολογία 5), που ενσωµατώθηκε ως προς

την αρχή της στην τροποποιηµένη πρόταση και την κοινή θέση.

- τη δυνατότητα των κρατών µελών να εφαρµόζουν ευέλικτα την οδηγία όσον αφορά τα πολύ

ελαφρά οχήµατα (M2, N2 κάτω ή ίσων των 7,5 τόνων) και η οποία στην ΕΕ θα περιορίζεται
στο εθνικό έδαφος (τροπολογία 6), που ενσωµατώθηκε στην τροποποιηµένη πρόταση και

στην κοινή θέση µε µε ορισµένες τυπικού ή συντακτικού χαρακτήρα αλλαγές.

- τη δυνατότητα να εξακολουθήσουν να χρησιµοποιούνται τα εθνικά πρότυπα έγκρισης των

διατάξεων περιορισµού της ταχύτητας πριν την έναρξη ισχύος της οδηγίας (τροπολογία 7),
που ενσωµατώθηκε ως προς την αρχή της στην τροποποιηµένη πρόταση και στην κοινή θέση.

- τις περιορισµένες χρονικά δυνατότητες εξαίρεσης από την εγκατάσταση διάταξης
περιορισµού της ταχύτητας (τροπολογία 8), που δεν ενσωµατώθηκε ούτε στην

τροποποιηµένη πρόταση ούτε στην κοινή θέση.

- την έκθεση της Επιτροπής για την Έξυπνη ∆ιαχείριση της Ταχύτητας (ISA) και τις διατάξεις
περιορισµού της ταχύτητας σε 18 µήνες (τροπολογία 9), που ενσωµατώθηκε ως προς την
αρχή της στην τροποποιηµένη πρόταση και στην κοινή θέση.

- την ηµεροµηνία έναρξης εφαρµογής της οδηγίας από τα κράτη µέλη (τροπολογία 10), που
ενσωµατώθηκε ως προς την αρχή της στην τροποποιηµένη πρόταση και στην κοινή θέση.

Εν περιλήψει, από τις δέκα τροπολογίες η Επιτροπή αποδέχθηκε 2 (τις 4 και την 6) µε
κάποιες τυπικού ή συντακτικού χαρακτήρα αλλαγές, αποδέχθηκε 3 ως προς την αρχή τους

(τις 5, 7και 10),αποδέχθηκε 1 εν µέρει (9) και απέρριψε 4 (τις 1, 2, 3και 8).
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Οι τροπολογίες 4 και 6 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου έγιναν δεκτές στην κοινή θέση µε
ορισµένες τυπικού ή συντακτικού χαρακτήρα αλλαγές.

Οι τροπολογίες 5, 7 και 10 έγιναν δεκτές ως προς την αρχή τους στην κοινή θέση: στην
τροπολογία 5 οι ηµεροµηνίες ευθυγραµµίσθηκαν µε εκείνες της τροπολογίας 6 που έγινε

δεκτή και διευκρινίσθηκε ότι η εκ των υστέρων εγκατάσταση των διατάξεων θα περιορισθεί
µόνον στα οχήµατα που πληρούν τα πρότυπα εκποµπών Euro 3·στις τροπολογίες 7 και 10 οι

ηµεροµηνίες ευθυγραµµίσθηκαν µε εκείνες της τροπολογίας 6 που έγινε δεκτή έτσι ώστε να
επιτευχθεί ένα σύστηµα εφαρµογής 2-3-4-5, π.χ. εφαρµογή από τα κράτη µέλη και

εγκατάσταση στα νέα οχήµατα δύο χρόνια από την έναρξη ισχύος της οδηγίας, εκ των
υστέρων εγκατάσταση στα οχήµατα που χρησιµοποιούνται στις διεθνείς µεταφορές τρία

χρόνια µετά, εκ των υστέρων εγκατάσταση σε άλλα οχήµατα τέσσερα χρόνια µετά και λήξη
των πιθανών εθνικών παρεκκλίσεων πέντε χρόνια µετά.

Η τροπολογία 9 έγινε δεκτή εν µέρει στην κοινή θέση ως µελέτη στο πλαίσιο της Οδικής
ασφάλειας έως το 2010.

3.3 Nέες πτυχές που εισήγαγε το Συµβούλιο

Η κοινή θέση εισάγει τις εξής αλλαγές στην τροποποιηµένη πρόταση της Επιτροπής:

- η αιτιολογική σκέψη 2 χωρίσθηκε σε δύο προτάσεις εκ των οποίων η µια αφορά την οδική
ασφάλεια και η άλλη την προστασία του περιβάλλοντος. Κατά τη γνώµη της Επιτροπής, το
κείµενο είναι σαφέστερο έτσι.

- η αιτιολογική σκέψη 3 διαγράφηκε ως άσκοπη. Η Επιτροπή συµφωνεί.

- οι αιτιολογικές σκέψεις 4 και 5 (νέες αιτιολογικές σκέψεις 3 και 4) τροποποιήθηκαν και
προστέθηκε η νέα αιτιολογική σκέψη 5 έτσι ώστε να αναφερθεί το ιστορικό της οδηγίας

92/6/EΟΚ, η ανακοίνωση της Επιτροπής για την οδική ασφάλεια της 20ής Μαρτίου 2000και
το Ψήφισµα του Συµβουλίου για την οδική ασφάλεια της 26ης Ιουνίου 2000,καθώς και για
να γίνει ρητή αναφορά στις κατηγορίες των σχετικών οχηµάτων. Στην ουσία λαµβάνεται έτσι
υπόψη ο ορισµός των κατηγοριών των οχηµάτων που εξέφρασε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

στις τροπολογίες 2 και 3 (η τροπολογία 1 αφορούσε µια αιτιολογική σκέψη που διαγράφηκε).
Κατά τη γνώµη της Επιτροπής, η διατύπωση των αιτιολογικών σκέψεων 3, 4και 5 δεν αφήνει

περιθώρια αµφιβολίας και για το λόγο αυτό γίνεται δεκτή.

- στο άρθρο 2 της τροποποιηµένης οδηγίας 92/6/EΟΚ η εγκατάσταση της διάταξης

περιορισµού της ταχύτητας στα οχήµατα των κατηγοριών Μ2 και Μ3 καθορίζεται κατά
τρόπο ώστε η ταχύτητά τους να µην µπορεί να υπερβαίνει τα 100 χιλιόµετρα την ώρα. Στην
πρόταση η ταχύτητα των 100 χιλιοµέτρων την ώρα είναι η καθορισµένη ταχύτητα για τα
οχήµατα αυτά. Κατά τη γνώµη της Επιτροπής, η αλλαγή αυτή καθιστά την εφαρµογή της

οδηγίας πιο οµοιόµορφη διότι διαπνέεται από την ίδια φιλοσοφία και για τα εµπορικά
οχήµατα και για τα επιβατικά οχήµατα.

4- ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

Η Επιτροπή υποστηρίζει ότι η κοινή θέση αποτελεί σηµαντικό βήµα προς την οδική

ασφάλεια, την προστασία του περιβάλλοντος και το δίκαιο ανταγωνισµό στην ΕΕ και
εκφράζει ευνοϊκή γνώµη για την κοινή θέση συνολικά.


