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

της

για την τροποποίηση της οδηγίας 91/671/ΕΟΚ του Συµβουλίου

για την προσέγγιση των νοµοθεσιών των κρατών µελών

σχετικά µε την υποχρεωτική χρησιµοποίηση της ζώνης ασφαλείας

στα οχήµατα κάτω των 3,5 τόνων

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη :

τη συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 71, παράγραφος 1,

την πρόταση της Επιτροπής 1,

τη γνώµη της Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής 2,

αφού ζητήθηκε η γνώµη της Επιτροπής των Περιφερειών,

Aποφασίζοντας µε τη διαδικασία του άρθρου 251 της συνθήκης 3,

                                                
1 ΕΕ C 96 Ε, 27.3.2001, σ. 330.
2 ΕΕ C 260, 17.9.2001, σ. 30.
3 Γνώµη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 31ης Μαΐου 2001 (ΕΕ C 47 E, 21.5.2002, σ. 156),

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) Το άρθρο 153 της συνθήκης προβλέπει ιδίως ότι η Κοινότητα, προκειµένου να διασφαλίσει

υψηλό επίπεδο προστασίας του καταναλωτή, συµβάλλει στην προστασία της υγείας, της

ασφάλειας και των οικονοµικών συµφερόντων των καταναλωτών.

(2) Στο ψήφισµά του της 13ης Μαρτίου 1984 1, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έθεσε ως µέτρο

προτεραιότητας την υποχρεωτική χρησιµοποίηση της ζώνης ασφαλείας σε όλες τις οδούς,

τόσο στις πόλεις όσο και στην ύπαιθρο. Στο ψήφισµά του της 18ης Φεβρουαρίου 1986 2,

τόνισε ότι είναι αναγκαίο να καταστεί υποχρεωτική η χρησιµοποίηση των ζωνών ασφαλείας

για όλους τους επιβάτες, συµπεριλαµβανοµένων των παιδιών, εκτός των επιβατών οχηµάτων

δηµοσίας χρήσεως.

(3) Η οδηγία 91/671/ΕΟΚ 3 προβλέπει την υποχρεωτική χρησιµοποίηση συστηµάτων

συγκράτησης για παιδιά σε καθίσµατα τα οποία είναι εξοπλισµένα µε ζώνες ασφαλείας. Η εν

λόγω οδηγία δεν προσδιορίζει ποιος είναι ο ενδεδειγµένος τύπος συστήµατος συγκράτησης

και επιτρέπει στα παιδιά να ταξιδεύουν χωρίς να συγκρατούνται µε κατάλληλη διάταξη,

εφόσον αυτή δεν διατίθεται.

(4) Απαιτείται αυστηρότερη επιβολή της χρησιµοποίησης τέτοιων συστηµάτων και, κατά

συνέπεια, αυστηρότερη τήρηση της αρχής της υποχρεωτικής χρησιµοποίησης που αναφέρεται

στο άρθρο 2, δεύτερο εδάφιο της εν λόγω οδηγίας.

(5) Με την απόφαση 97/836/ΕΚ του Συµβουλίου 4, η Κοινότητα προσχώρησε στη συµφωνία της

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

έκδοση ενιαίων τεχνικών προδιαγραφών για τα τροχοφόρα οχήµατα, τον εξοπλισµό και τα

εξαρτήµατα που µπορούν να τοποθετούνται ή να χρησιµοποιούνται στα τροχοφόρα οχήµατα

και τους όρους αµοιβαίας αναγνώρισης των επικυρώσεων που χορηγούνται σύµφωνα µε τις

προδιαγραφές αυτές.

                                                
1 ΕΕ C 104, 6.4.1984, σ. 38.
2 ΕΕ C 68, 24.3.1986, σ. 35.
3 ΕΕ L 373, 31.12.1991, σ. 26.
4 ΕΕ L 346, 17.12.1997, σ. 78.
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(6) Με την προσχώρησή της στην εν λόγω συµφωνία, η Κοινότητα αποδέχθηκε ένα
συγκεκριµένο κατάλογο κανονισµών που έχουν θεσπισθεί βάσει της συµφωνίας αυτής, ιδίως
τον κατάλογο για την επικύρωση των συστηµάτων συγκράτησης για παιδιά που ταξιδεύουν
µε οχήµατα µε κινητήρα.

(7) Μολονότι ο αριθµός των παιδιών που τραυµατίζονται θανάσιµα σε τροχαία ατυχήµατα είναι
σχετικά µικρός σε σύγκριση µε τον αριθµό των παιδιών που πέφτουν θύµατα θανατηφόρων
ατυχηµάτων κυκλοφορώντας πεζή ή µε ποδήλατο, είναι σκόπιµο να ενισχυθούν οι κοινοί
κανόνες σχετικά µε την προστασία των παιδιών. Ειδικότερα, η έρευνα έχει δείξει ότι η
χρησιµοποίηση των συστηµάτων συγκράτησης για παιδιά µπορεί να συµβάλλει σηµαντικά
στο να περιορισθεί η σοβαρότητα του τραυµατισµού σε περίπτωση οδικού ατυχήµατος και
ότι ένα παιδί που ταξιδεύει και δεν συγκρατείται διατρέχει κίνδυνο τραυµατισµού, ο οποίος
είναι µεγαλύτερος και σοβαρότερος από ό,τι θα ήταν για ένα παιδί που συγκρατείται.

(8) Ωστόσο, θα πρέπει τα κράτη µέλη, µετά από συγκατάθεση της Επιτροπής, να µπορούν να
επιτρέπουν ορισµένες εξαιρέσεις για τη µεταφορά, στο έδαφός τους, προκειµένου να
αντιµετωπίζουν ορισµένες πολύ ιδιαίτερες περιπτώσεις· εξάλλου, τα κράτη µέλη θα πρέπει να
λαµβάνουν τα απαραίτητα µέτρα για να αποφεύγονται τυχόν καταχρήσεις.

(9) ∆εδοµένου ότι τα οχήµατα των κατηγοριών Μ2 και Μ3 εξοπλίζονται ολοένα και
περισσότερο µε ζώνες ασφαλείας σύµφωνα µε τις οδηγίες 96/36/ΕΚ 1, 96/37/ΕΚ 2 και
96/38/ΕΚ 3 της Επιτροπής, κρίνεται εύλογο να απαιτείται από τους καθήµενους επιβάτες να
τις χρησιµοποιούν. Οι επιβάτες οχηµάτων των κατηγοριών αυτών θα πρέπει να
ενηµερώνονται για την υποχρέωση να χρησιµοποιούν τις ζώνες ασφαλείας τους όταν το
όχηµα είναι εν κινήσει.

                                                
1 Οδηγία 96/36/ΕΚ της Επιτροπής, της 17ης Ιουνίου 1996, για την προσαρµογή στην τεχνική

πρόοδο της οδηγίας 77/541/ΕΟΚ του Συµβουλίου σχετικά µε τις ζώνες ασφαλείας και τα
συστήµατα συγκράτησης των µηχανοκίνητων οχηµάτων (ΕΕ L 178, 17.7.1996, σ. 15).

2 Οδηγία 96/37/ΕΚ της Επιτροπής, της 17ης Ιουνίου 1996, για την προσαρµογή στην τεχνική
πρόοδο της οδηγίας 74/408/ΕΟΚ του Συµβουλίου σχετικά µε τον εσωτερικό εξοπλισµό των
µηχανοκίνητων οχηµάτων (αντοχή των καθισµάτων και των αγκυρώσεών τους) (ΕΕ L 186,
25.7.1996, σ. 28).

3 Οδηγία 96/38/ΕΚ της Επιτροπής, της 17ης Ιουνίου 1996, για την προσαρµογή στην τεχνική
πρόοδο της οδηγίας 76/115/ΕΟΚ του Συµβουλίου σχετικά µε την προσέγγιση των
νοµοθεσιών των κρατών µελών των αναφεροµένων στις αγκυρώσεις των ζωνών ασφαλείας
των οχηµάτων µε κινητήρα (ΕΕ L 187, 26.7.1996, σ. 95).
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(10) ∆εν υπάρχουν προς το παρόν αναγνωρισµένες σε κοινοτικό επίπεδο µελέτες σχετικά µε τη

χρησιµοποίηση συστηµάτων ασφαλείας για τα παιδιά κάτω των τριών ετών στα οχήµατα των

κατηγοριών Μ2 και Μ3. Θα πρέπει, λοιπόν, δεδοµένης της σηµασίας που έχει η προστασία

των παιδιών κατά παντός τύπου ατυχήµατος, να πραγµατοποιεί η Επιτροπή τέτοιου είδους

µελέτες µε σκοπό τον καθορισµό του καταλληλότερου κοινοτικού καθεστώτος που θα

εφαρµόζεται για τα παιδιά που µεταφέρονται µε τα εν λόγω οχήµατα. Ωστόσο, µέχρις ότου

ολοκληρωθούν οι µελέτες αυτές, θα πρέπει να επιτρέπεται στα κράτη µέλη να επιλέγουν το

εφαρµοστέο καθεστώς.

(11) Η τεχνική εξέλιξη στον τοµέα των συστηµάτων ασφαλείας σηµειώνει συνεχή πρόοδο. Ως εκ

τούτου, είναι σκόπιµο να προβλεφθεί µηχανισµός τεχνικής προσαρµογής.

(12) Τα αναγκαία µέτρα 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,

ΕΞΕ∆ΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Ο∆ΗΓΙΑ :

Άρθρο 1

Η οδηγία 91/671/ΕΟΚ τροποποιείται ως εξής :

1) Ο τίτλος αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο : «Οδηγία του Συµβουλίου, της

16ης ∆εκεµβρίου 1991, για την υποχρεωτική χρησιµοποίηση ζωνών ασφαλείας και

συστηµάτων συγκράτησης για παιδιά στα οχήµατα».

2) Το άρθρο 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο :

                                                
1 ΕΕ L 184, 17.7.1999, σ. 23.
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«Άρθρο 1

1. Η παρούσα οδηγία ισχύει για όλα τα οχήµατα µε κινητήρα των κατηγοριών Μ1, Μ2,

Μ3 και Ν1, Ν2 και Ν3, όπως αυτές ορίζονται στο Παράρτηµα ΙΙ της οδηγίας 70/156/ΕΟΚ *,

τα οποία προορίζονται για οδική κυκλοφορία, έχουν τουλάχιστον τέσσερις τροχούς και

αναπτύσσουν, εκ κατασκευής, µέγιστη ταχύτητα άνω των 25 km/h.

2. Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας :

− οι ορισµοί των συστηµάτων ασφαλείας, στα οποία συµπεριλαµβάνονται οι ζώνες

ασφαλείας και τα συστήµατα συγκράτησης για παιδιά, σχετικά µε τα οχήµατα των

κατηγοριών Μ1 και Ν1, και των κατασκευαστικών στοιχείων αυτών, είναι οι ορισµοί

που περιέχει το Παράρτηµα Ι της οδηγίας 77/541/ΕΟΚ **,

− µε την έκφραση «µε µέτωπο προς τα πίσω», νοείται το κάθισµα να είναι γυρισµένο

αντίθετα από την κανονική κατεύθυνση κίνησης του οχήµατος.

3. Τα συστήµατα συγκράτησης για παιδιά εντάσσονται σε πέντε «οµάδες µάζας» :

(α) Οµάδα 0 για παιδιά που ζυγίζουν κάτω των 10 kg,

(β) Οµάδα 0+ για παιδιά που ζυγίζουν κάτω των 13 kg,

(γ) Οµάδα I για παιδιά που ζυγίζουν από 9 kg έως 18 kg,
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(δ) Οµάδα II για παιδιά που ζυγίζουν από 15 kg έως 25 kg,

(ε) Οµάδα III για παιδιά που ζυγίζουν από 22 kg έως 36 kg.

4. Τα συστήµατα συγκράτησης για παιδιά υποδιαιρούνται σε δύο κλάσεις :

(α) την κλάση ολοκληρωµένου τύπου, η οποία περιλαµβάνει συνδυασµό ιµάντων ή

εύκαµπτων κατασκευαστικών στοιχείων µε πόρπη ασφάλισης, συστήµατα ρύθµισης,

εξαρτήµατα πρόσδεσης, και, σε ορισµένες περιπτώσεις, συµπληρωµατικό κάθισµα

και/ή σύστηµα προστασίας από τις κρούσεις που µπορεί να αγκυρώνεται µε δικό του

ενσωµατωµένο ιµάντα ή ιµάντες,

(β) την κλάση µη ολοκληρωµένου τύπου η οποία περιλαµβάνει µερικό σύστηµα

συγκράτησης το οποίο, όταν χρησιµοποιείται σε συνδυασµό µε ζώνη ασφαλείας

ενηλίκων που προσδένει το σώµα του παιδιού ή συγκρατεί το σύστηµα όπου έχει

τοποθετηθεί το παιδί, αποτελεί πλήρες σύστηµα συγκράτησης για παιδιά.

________________________

* 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 η οποία τροποποιήθηκε
τελευταία µε την οδηγία 2001/116/ΕΚ (ΕΕ L 18, 21.1.2002, σ. 1).

** Οδηγία 77/541/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1977, περί προσεγγίσεως των
νοµοθεσιών των κρατών µελών των αναφεροµένων στις ζώνες ασφαλείας και στα συστήµατα
συγκρατήσεως των οχηµάτων µε κινητήρα (ΕΕ L 220, 29.8.1977, σ. 95). Οδηγία η οποία
τροποποιήθηκε τελευταία µε την οδηγία 2000/3/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 53, 25.2.2000,
σ. 1).»
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3) Το άρθρο 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο :

«Άρθρο 2

1. Οχήµατα των κατηγοριών Μ1, Ν1, Ν2 και Ν3 :

α) i) Για τα εν κυκλοφορία οχήµατα των κατηγοριών Μ1, N1, N2 και Ν3, τα κράτη
µέλη απαιτούν όλοι οι επιβαίνοντες να χρησιµοποιούν τα συστήµατα ασφαλείας των
οχηµάτων.

Τα παιδιά ύψους κάτω των 150 cm που επιβαίνουν στα οχήµατα των κατηγοριών Μ1,
N1, N2 και Ν3 που είναι εξοπλισµένα µε συστήµατα ασφαλείας, πρέπει να
συγκρατούνται µε σύστηµα συγκράτησης για παιδιά ολοκληρωµένου τύπου ή µη
ολοκληρωµένου τύπου, κατά την έννοια του άρθρου 1, παράγραφος 4, στοιχεία α)
και β), προσαρµοσµένου στο βάρος του παιδιού σύµφωνα µε το άρθρο 1,
παράγραφος 3.

Στα οχήµατα των κατηγοριών Μ1, Ν1, Ν2 και Ν3 που δεν είναι εξοπλισµένα µε
συστήµατα ασφαλείας :

− τα παιδιά κάτω των τριών ετών δεν µπορούν να ταξιδεύουν,

− τα παιδιά άνω των τριών ετών και ύψους κάτω των 150 cm, µε την επιφύλαξη του

σηµείου ii), πρέπει να καταλαµβάνουν κάθισµα πλην του εµπροσθίου.
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ii) Τα κράτη µέλη δύνανται να επιτρέπουν, στο έδαφός τους, τα παιδιά ύψους κάτω
των 150 cm αλλά τουλάχιστον 135 cm να συγκρατούνται από ζώνη ασφαλείας
για ενηλίκους. Τα εν λόγω όρια ύψους επανεξετάζονται µε τη διαδικασία του
άρθρου 7β, παράγραφος 2.

iii) Τα κράτη µέλη δύνανται ωστόσο να επιτρέπουν, στο έδαφός τους, τα παιδιά που

αναφέρονται στα σηµεία i) και ii), να µην συγκρατούνται από σύστηµα

συγκράτησης για παιδιά όταν ταξιδεύουν µε ταξί. Ωστόσο, όταν τα εν λόγω

παιδιά ταξιδεύουν µε ταξί που δεν διαθέτει σύστηµα συγκράτησης, πρέπει να

καταλαµβάνουν κάθισµα εκτός από τα εµπρόσθια.

β) Τα παιδιά δεν πρέπει να χρησιµοποιούν σύστηµα συγκράτησης µε µέτωπο προς τα πίσω

σε θέση επιβάτη η οποία προστατεύεται µε µετωπικό αερόσακο, εκτός εάν ο αερόσακος

αυτός έχει απενεργοποιηθεί, συµπεριλαµβανοµένης της περίπτωσης κατά την οποία ο

αερόσακος αυτός απενεργοποιείται αυτοµάτως κατά τρόπο επαρκή.

γ) Οποιοδήποτε χρησιµοποιούµενο σύστηµα συγκράτησης για παιδιά πρέπει να είναι

σύµφωνο µε τα πρότυπα του κανονισµού 44/03 της ΟΕΕ-ΟΗΕ ή της οδηγίας

77/541/ΕΟΚ ή µε κάθε άλλη µεταγενέστερη προσαρµογή του εν λόγω κανονισµού ή

της εν λόγω οδηγίας.

δ) Έως τις �....... *, τα κράτη µέλη µπορούν να επιτρέπουν τη χρησιµοποίηση

συστηµάτων συγκράτησης για παιδιά, τα οποία να έχουν επικυρωθεί σύµφωνα µε τις

ισχύουσες εθνικές προδιαγραφές στο κράτος µέλος κατά την ηµεροµηνία θέσης σε

λειτουργία του συστήµατος ή σύµφωνα µε εθνικά πρότυπα ισοδύναµα προς τον

κανονισµό 44/03 της ΟΕΕ-ΟΗΕ ή προς την οδηγία 77/541/ΕΟΚ.

                                                
* Πέντε έτη µετά την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας.
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2. Οχήµατα των κατηγοριών Μ2 και Μ3 :

α) Για τα εν κυκλοφορία οχήµατα των κατηγοριών Μ2 και Μ3, τα κράτη µέλη απαιτούν

από όλους τους επιβάτες τριών ετών και άνω να χρησιµοποιούν, όταν κάθονται, τα

συστήµατα ασφαλείας µε τα οποία είναι εξοπλισµένα τα οχήµατα.

Τα συστήµατα συγκράτησης για παιδιά επικυρώνονται σύµφωνα µε την παράγραφο 1,

στοιχεία γ) και δ).

β) Οι επιβάτες οχηµάτων των κατηγοριών Μ2 και Μ3 πρέπει να ενηµερώνονται ότι είναι

υποχρεωτικό να προσδένονται εφόσον κάθονται και το όχηµα είναι εν κινήσει. Πρέπει

να ενηµερώνονται σχετικά µε έναν τουλάχιστον από τους κάτωθι τρόπους :

− από τον οδηγό,

− από το συνοδηγό ή το πρόσωπο που έχει ορισθεί αρχηγός της οµάδας,

− µε οπτικο-ακουστικά µέσα (π.χ. βίντεο),

− µε πινακίδες και/ή το εικονόγραµµα που καθορίζουν τα κράτη µέλη σύµφωνα µε

το κοινοτικό υπόδειγµα που απεικονίζεται στο Παράρτηµα, ευκρινώς

τοποθετηµένα σε κάθε θέση καθηµένου».

4) Το άρθρο 4 απαλείφεται.

5) Το άρθρο 6 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο :
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«Άρθρο 6

Τα κράτη µέλη δύνανται, για τη µεταφορά στο έδαφός τους, µετά από συγκατάθεση της Επιτροπής,

να χορηγούν εξαιρέσεις διαφορετικές από εκείνες που προβλέπονται στο άρθρο 5 προκειµένου :

− να λαµβάνονται υπόψη ειδικές φυσικές συνθήκες, ή ειδικές περιστάσεις περιορισµένης

διάρκειας,

− να επιτρέπεται η αποτελεσµατική άσκηση ορισµένων επαγγελµατικών δραστηριοτήτων,

− να διασφαλίζεται η ορθή λειτουργία των δραστηριοτήτων που συνδέονται µε υπηρεσίες

δηµόσιας τάξης, ασφάλειας ή αντιµετώπισης επειγόντων περιστατικών,

− να επιτρέπεται, όταν η εγκατάσταση δύο συστηµάτων συγκράτησης για παιδιά στο πίσω

µέρος των οχηµάτων των κατηγοριών Μ1 και Ν1 εµποδίζει, λόγω έλλειψης χώρου, την

εγκατάσταση ενός τρίτου συστήµατος, ένα τρίτο παιδί, ηλικίας 3 ετών και άνω και ύψους

κάτω των 150 cm, να συγκρατείται από ζώνη για ενήλικες,

− να επιτρέπεται, στις θέσεις εκτός από τα εµπρόσθια καθίσµατα οχήµατος των κατηγοριών Μ1

και Ν1, όταν πρόκειται για περιστασιακή µεταφορά σε µικρή απόσταση και δεν διατίθεται

στο όχηµα κανένα σύστηµα συγκράτησης για παιδιά ή εάν διατίθενται τέτοια συστήµατα

αλλά όχι σε επαρκή αριθµό, τα παιδιά ηλικίας 3 ετών και άνω να συγκρατούνται από ζώνη

ασφαλείας για ενήλικες,

− να λαµβάνονται υπόψη οι ιδιαίτερες συνθήκες κυκλοφορίας των οχηµάτων των

κατηγοριών Μ2 και Μ3 που προορίζονται για τις τοπικές µεταφορές και κυκλοφορούν σε

αστικές περιοχές ή σε οικισµούς ή στα οποία επιτρέπονται θέσεις ορθίων.»
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6) Παρεµβάλλονται τα ακόλουθα άρθρα :

«Άρθρο 6α

Τα κράτη µέλη δύνανται, µετά από συγκατάθεση της Επιτροπής, να χορηγούν προσωρινές

εξαιρέσεις πέραν εκείνων που προβλέπονται στα άρθρα 5 και 6, µε σκοπό να επιτρέπεται η

µεταφορά, τηρουµένων των ρυθµίσεων του οικείου κράτους µέλους και για τη διενέργεια

τοπικών µεταφορών, ιδίως σχολικών µεταφορών, µε οχήµατα των κατηγοριών Μ2 και Μ3,

αριθµού καθηµένων παιδιών µεγαλύτερου από τον αριθµό των διαθέσιµων θέσεων

καθηµένων οι οποίες είναι εξοπλισµένες µε ζώνες.

Η διάρκεια ισχύος των εξαιρέσεων αυτών, που καθορίζεται από το κράτος µέλος, δεν µπορεί

να υπερβαίνει τα πέντε έτη από τις �. *.

Άρθρο 6 β

Τα κράτη µέλη δύνανται να χορηγούν, για τις µεταφορές στο έδαφός τους, προσωρινές

εξαιρέσεις πέραν εκείνων που προβλέπονται στα άρθρα 5 και 6, προκειµένου να επιτρέπεται,

τηρουµένων των ρυθµίσεων του οικείου κράτους µέλους, να µεταφέρονται, σε θέσεις εκτός

από τα εµπρόσθια καθίσµατα των οχηµάτων των κατηγοριών Μ1 και Ν1, περισσότερα άτοµα

από τις διαθέσιµες θέσεις καθηµένων οι οποίες είναι εξοπλισµένες µε ζώνες ή συστήµατα

συγκράτησης.

Η διάρκεια ισχύος των εξαιρέσεων αυτών, που καθορίζεται από το κράτος µέλος, δεν µπορεί

να υπερβαίνει τα έξι έτη από τις � *.

________________________

* Ηµεροµηνία έναρξης ισχύος της παρούσας οδηγίας.»
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7) Παρεµβάλλονται τα ακόλουθα άρθρα :

«Άρθρο 7 α

1. Προκειµένου να λαµβάνεται υπόψη η τεχνική πρόοδος, τα άρθρα 2 και 6 µπορούν να

προσαρµόζονται σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 7β, παράγραφος 2.

2. Η Επιτροπή συνεχίζει να µελετά τα καταλληλότερα συστήµατα ασφαλείας για την

προστασία όλων των επιβατών από κάθε είδους ατύχηµα. Υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό

Κοινοβούλιο και στο Συµβούλιο έκθεση σχετικά µε τα αποτελέσµατα των εν λόγω µελετών

καθώς και µε την εφαρµογή της παρούσας οδηγίας, ιδίως σχετικά µε τις εξαιρέσεις που

χορηγούν τα κράτη µέλη κατ� εφαρµογή του άρθρου 6, ώστε να αξιολογηθεί η σκοπιµότητα

ενίσχυσης των µέτρων ασφαλείας και η αναγκαιότητα µεγαλύτερης εναρµόνισης. Εάν

παραστεί ανάγκη, µε βάση την έκθεση αυτή, η Επιτροπή υποβάλλει τις κατάλληλες

προτάσεις.

Άρθρο 7β

1. Η Επιτροπή επικουρείται από επιτροπή.

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

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

Το χρονικό διάστηµα που προβλέπεται στο άρθρο 5, παράγραφος 6 της απόφασης

1999/468/ΕΚ, καθορίζεται σε τρεις µήνες.
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3. Η επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό κανονισµό της.

________________________

* ΕΕ L 184, 17.7.1999, σ. 23.»

8) Προστίθεται το Παράρτηµα το οποίο περιέχεται στο Παράρτηµα της παρούσας οδηγίας.

Άρθρο 2

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

αναγκαίες για να συµµορφωθούν προς 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 την αναφορά αυτή κατά την επίσηµη δηµοσίευσή τους. Οι λεπτοµερείς διατάξεις

για την αναφορά αυτή καθορίζονται από τα κράτη µέλη.

Άρθρο 3

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

Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

                                                
* Τρία έτη από την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας.
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Άρθρο 4

Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη µέλη.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Για το Συµβούλιο

Ο Πρόεδρος Ο Πρόεδρος

_____________________
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΟΠΟΘΕΤΟΥΜΕΝΟΥ ΕΜΦΑΝΩΣ

ΣΕ ΚΑΘΕ ΘΕΣΗ ΚΑΘΗΜΕΝΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΕΝΗ ΜΕ ΖΩΝΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ Μ2 ΚΑΙ Μ3, ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ

ΑΠΟ ΤΗΝ Ο∆ΗΓΙΑ 91/671/ΕΟΚ

(Χρώµα : λευκή παράσταση σε µπλε φόντο)

»

=====================
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ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Βρυξέλλες, 14 Νοεµβρίου 2002
(OR. en)

∆ιοργανικός φάκελος :
2000/0315 (COD)

10927/1/02
REV 1 ADD 1 REV 1

TRANS 203
CODEC 903

ΣΚΕΠΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Θέµα : Κοινή θέση που καθόρισε το Συµβούλιο στις 14 Νοεµβρίου 2002 ενόψει της

έκδοσης της οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου που
τροποποιεί την οδηγία 91/671/ΕΟΚ του Συµβουλίου για την προσέγγιση των
νοµοθεσιών των κρατών µελών σχετικά µε την υποχρεωτική χρήση της ζώνης
ασφαλείας στα οχήµατα κάτω των 3,5 τόνων

ΣΚΕΠΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
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Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Λαµβάνοντας υπόψη το άρθρο 71 της συνθήκης ΕΚ, και στο πλαίσιο της διαδικασίας

συναπόφασης σύµφωνα µε το άρθρο 251 της συνθήκης ΕΚ, το Συµβούλιο καθόρισε την

κοινή του θέση ως προς σχέδιο οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου

που τροποποιεί την οδηγία 91/671/ΕΟΚ1 του Συµβουλίου για την προσέγγιση των

νοµοθεσιών των κρατών µελών σχετικά µε την υποχρεωτική χρήση της ζώνης ασφαλείας στα

οχήµατα κάτω των 3,5 τόνων στις 14 Νοεµβρίου 2002.

Κατά τον καθορισµό της θέσης του το Συµβούλιο έλαβε υπόψη τη γνώµη του Ευρωπαϊκού

Κοινοβουλίου σε πρώτη ανάγνωση της 31ης Μαΐου 2001 2 και τη γνώµη που έδωσε η

Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή στις 11 Ιουλίου 2001 3. Η Επιτροπή των Περιφερειών

παραιτήθηκε του δικαιώµατός της να εκφέρει γνώµη 4.

Σκοπός του σχεδίου οδηγίας είναι να βελτιωθεί η οδική ασφάλεια, και ειδικότερα για τα

παιδιά, µε τον καθορισµό ρυθµιστικού πλαισίου ως προς τη χρήση και τις προϋποθέσεις

χρήσης των ζωνών ασφαλείας και των συστηµάτων συγκράτησης των παιδιών και σχετικά µε

τις τεχνικές τους προδιαγραφές. Συγκεκριµένα, το σχέδιο οδηγίας επεκτείνει το πεδίο

εφαρµογής της οδηγίας 91/671/ΕΟΚ και επιβάλλει τη χρήση ζωνών ασφαλείας εφόσον είναι

εφοδιασµένα τα οχήµατα (οχήµατα των κατηγοριών Μ1, Μ2, Μ3 Ν1, Ν2 και Ν3 όπως

ορίζονται στο παράρτηµα ΙΙ της οδηγίας 70/156/ΕΟΚ 5), από όλους τους επιβάτες των

οχηµάτων µε κινητήρα. Τα παιδιά πρέπει να προσδένονται µε κατάλληλα συστήµατα

συγκράτησης των παιδιών εφόσον επιβαίνουν σε επιβατηγά οχήµατα και ελαφρά φορτηγά

(κατηγορίες Μ1 και Ν1).

                                                
1 ΕΕ αριθ. L 373, της 31.12.1991, σ. 26.
2 ΕΕ αριθ. C 47Ε, της 1.2.2002, σ. 156.
3 ΕΕ αριθ. C 260, της 17.9.2001, σ. 30.
4 Επιστολή της 19.6.2001.
5 ΕΕ αριθ. L 42, της 23.2.1970, σ. 1.
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ΙΙ. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΘΕΣΗΣ

Το Συµβούλιο υποστηρίζει πλήρως το γενικό στόχο της πρότασης της Επιτροπής που είναι η

επιβολή χρήσης των ζωνών ασφαλείας και των συστηµάτων συγκράτησης των παιδιών σε

όλους τους τύπους οχηµάτων. Επιζητεί συνεπώς το µέγιστο βαθµό προστασίας για όλους τους

επιβαίνοντες όλων των σχετικών κατηγοριών οχηµάτων καταστώντας υποχρεωτική τη χρήση

των ζωνών ασφαλείας και των συστηµάτων συγκράτησης για παιδιά. Με την επιφύλαξη των

µεταβατικών διατάξεων (εξακολουθούν να εφαρµόζονται οι εθνικές προδιαγραφές έως και

πέντε έτη µετά την έναρξη ισχύος της οδηγίας), τα συστήµατα συγκράτησης για παιδιά θα

λαµβάνουν έγκριση σύµφωνα µε τις προδιαγραφές του κανονισµού 44/03 της ΟΕΕ-ΟΗΕ ή

της οδηγίας 77/541/ΕΟΚ. Ωστόσο, κάποιος βαθµός ευελιξίας ως προς τις προϋποθέσεις

χρήσης των συστηµάτων συγκράτησης - υπό µορφή εξαιρέσεων από την ολική υποχρέωση

χρήσης των συστηµάτων αυτών - αποτελεί τµήµα του συµβιβασµού στον οποίο κατέληξε το

Συµβούλιο στην κοινή του θέση. Το σχέδιο για την τροποποίηση της οδηγίας 91/671/ΕΟΚ

περιλαµβάνει τις ακόλουθες εξαιρέσεις :

− η πρώτη κατηγορία εξαιρέσεων παρέχεται σε κοινοτικό επίπεδο. Οι εν λόγω (ήδη
υφιστάµενες) εξαιρέσεις αφορούν σοβαρούς ιατρικούς λόγους,

− η δεύτερη κατηγορία εξαιρέσεων µπορεί να παρέχεται, µε τη σύµφωνη γνώµη της
Επιτροπής, από τα κράτη µέλη για µεταφορές στην επικράτειά τους, για την
αντιµετώπιση ορισµένων επιµέρους καταστάσεων. Επιβεβαιώνονται οι τρεις ήδη
υφιστάµενες εξαιρέσεις ενώ προστίθενται και τρεις νέες οι οποίες προέρχονται
από την εκτεταµένη υποχρέωση χρήσης ζωνών ασφαλείας και συστηµάτων
συγκράτησης για τα παιδιά,

− η τρίτη προσωρινή κατηγορία εξαιρέσεων µπορεί να παρέχεται, µε τη σύµφωνη
γνώµη της Επιτροπής, από τα κράτη µέλη για µεταφορές στην επικράτειά τους,
για την αντιµετώπιση συγκεκριµένων τοπικών µεταφορών. Οι εν λόγω εξαιρέσεις
έχουν µέγιστη διάρκεια ισχύος πέντε ετών από την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος
της παρούσας οδηγίας,

− τέλος, η τέταρτη κατηγορία προσωρινών εξαιρέσεων, µε µέγιστη διάρκεια ισχύος
έξη ετών από την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος της παρούσας οδηγίας, αφορά
καταστάσεις όπου ο αριθµός των επιβαινόντων σε καθίσµατα πλην των
εµπρόσθιων καθισµάτων σε ιδιωτικά οχήµατα, υπερβαίνει τον εγκατεστηµένο
αριθµό ζωνών ή συστηµάτων συγκράτησης (η επονοµαζόµενη εξαίρεση των
«µεγάλων οικογενειών»).

Πρέπει να τονιστεί ότι οι δύο τελευταίες κατηγορίες εξαιρέσεων οφείλουν να πληρούν
τους κανόνες του οικείου κράτους µέλους.
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Εκτιµάται ότι τα διαθέσιµα επιστηµονικά στοιχεία σε κοινοτικό επίπεδο όσον αφορά τη
χρήση συστηµάτων ασφαλείας από παιδιά κάτω των 3 ετών στις κατηγορίες οχηµάτων Μ2
και Μ3 είναι ανεπαρκή προκειµένου να υπαγορεύσουν ήδη από το παρόν στάδιο τις
βέλτιστες κοινοτικές ρυθµίσεις που πρέπει να εφαρµοστούν στη συγκεκριµένη κατηγορία
επιβαινόντων των εν λόγω οχηµάτων. Εν αναµονή της ολοκλήρωσης των µελετών από την
Επιτροπή ως προς τις εν λόγω κοινοτικές ρυθµίσεις, τα κράτη µέλη θα αποφασίζουν ως προς
την εφαρµογή εθνικών ρυθµίσεων.

Τροπολογίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Το Συµβούλιο απεδέχθη την τροπολογία 5 ως προς τις (ήδη υφιστάµενες ή νέες) εξαιρέσεις
που µπορούν να παρέχουν τα κράτη µέλη σε µόνιµη βάση.

Το Συµβούλιο απεδέχθη ως προς την ουσία τις τροπολογίες 2, 3 και 6.

- Οι τροπολογίες 2 και 3 όσον αφορά τη χρήση ζωνών ασφαλείας ενηλίκων από παιδιά
προτείνουν ότι - για τα οχήµατα των κατηγοριών Μ1 και Ν1 - τα παιδιά το ύψος των
οποίων υπερβαίνει τα 150 cm µπορούν να χρησιµοποιούν τις ζώνες ασφαλείας για
ενήλικες. Οι τροπολογίες αυτές ωστόσο δεν εξετάζουν την περίπτωση των παιδιών άνω
των 12 ετών το ύψος των οποίων δεν υπερβαίνει τα 150 cm. Κατά συνέπεια η κοινή
θέση του Συµβουλίου προβλέπει ότι - για τις κατηγορίες οχηµάτων Μ1, Ν1, Ν2 και Ν3
- τα παιδιά το ύψος των οποίων υπερβαίνει τα 150 cm µπορούν να χρησιµοποιούν τις
ζώνες ασφαλείας των ενηλίκων. Τα κράτη µέλη µπορούν να επιτρέπουν στο έδαφός
τους την εφαρµογή των ανωτέρω για τα παιδιά το ύψος των οποίων είναι τουλάχιστον
135 cm. Κατά συνέπεια τα παιδιά το ύψος των οποίων δεν υπερβαίνει τα 150 ή 135 cm
- αναλόγως των περιπτώσεων - πρέπει να συγκρατούνται µε ειδικό σύστηµα
συγκράτησης για παιδιά, εξαιρουµένων των παιδιών ηλικίας κάτω των 3 ετών τα οποία
µεταφέρονται σε λεωφορεία (οχήµατα των κατηγοριών Μ2 και Μ3).

- Η τροπολογία 6 προτείνει την προσθήκη νέου άρθρου το οποίο απαιτεί από την
Επιτροπή έως την 1η Αυγούστου 2004, να υποβάλει έκθεση σχετικά µε την ανάγκη
εφαρµογής αυστηρότερων µέτρων ασφαλείας, συνοδευόµενης εφόσον απαιτείται από
προτάσεις. Επιπλέον στο πλαίσιο της παρούσας έκθεσης, καλείται η Επιτροπή να
διερευνήσει, σε συνεργασία µε την αυτοκινητοβιοµηχανία, τη δυνατότητα εξέλιξης
συστηµάτων αερόσακων περισσότερο φιλικών προς τον χρήστη. Το Συµβούλιο
περιλαµβάνει στο άρθρο 7α, παράγραφος 2 της κοινής θέσης αίτηµα προς την Επιτροπή
προκειµένου να συνεχίζει να µελετά τα καταλληλότερα συστήµατα ασφαλείας για τη
βελτίωση της προστασίας όλων των επιβατών, για την εφαρµογή της παρούσας οδηγίας
και ειδικότερα για τις εξαιρέσεις που χορηγούν τα κράτη µέλη. Η Επιτροπή θα
υποβάλει έκθεση για τα αποτελέσµατα των ερευνών και εάν απαιτείται, θα επισυνάψει
τις κατάλληλες προτάσεις.
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Το Συµβούλιο δεν µπορεί να εγκρίνει την τροπολογία 4 διότι η παρούσα οδηγία η οποία
αφορά τη νοµοθεσία των κρατών µελών σχετικά µε τη χρήση ζωνών ασφαλείας δεν
αποτελεί το κατάλληλο νοµικό πλαίσιο για την επιβολή υποχρεώσεων στους
κατασκευαστές οχηµάτων. Το Συµβούλιο απέρριψε εξάλλου την τροπολογία 1 διότι
αµφιβάλλει εάν ένα παρόµοιο αίτηµα προς την Επιτροπή (ενηµερωτική εκστρατεία)
µπορεί να υπαχθεί σε οδηγία.

===============
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ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Βρυξέλλες, 11 Νοεµβρίου 2002 (13.11)
(OR. en)

∆ιοργανικός φάκελος :
2000/0315 (COD)

13985/02

TRANS 273
CODEC 1395

ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΗΜΕΙΟΥ "Α"
της : Επιτροπής των Μόνιµων Αντιπροσώπων
προς : το Συµβούλιο
αριθ. πρότ. Επιτρ. : 14469/00 TRANS 220 CODEC 1011
Θέµα : ΧΕΡΣΑΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ :

- Έκδοση της κοινής θέσης του Συµβουλίου εν όψει της έκδοσης οδηγίας του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για την τροποποίηση της 
οδηγίας 91/671/ΕΟΚ του Συµβουλίου για την προσέγγιση των νοµοθεσιών 
των κρατών µελών σχετικά µε την υποχρεωτική χρησιµοποίηση της ζώνης 
ασφαλείας στα οχήµατα κάτω των 3,5 τόνων

1. Στις 8 ∆εκεµβρίου 2002, η Επιτροπή υπέβαλε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο

Συµβούλιο πρόταση οδηγίας1.

2. To Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο γνωµοδότησε σε πρώτη ανάγνωση στις 31 Μαΐου 20012.

Η Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή γνωµοδότησε στις 11 Ιουλίου 20013.

Η Επιτροπή των Περιφερειών παραιτήθηκε του σχετικού δικαιώµατός της.

Το Συµβούλιο κατέληξε σε πολιτική συµφωνία επί της κοινής θέσης του στις

17 Ιουνίου 2002.

                                                
1 ΕΕ C 96E, 27.3.2001, σ. 330.
2 ΕΕ C 47E, 21.2.2002, σ. 156.
3 ΕΕ C 260, 17.9.2001, σ. 30.
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3. Κατόπιν της έγκρισης του κειµένου από το Συµβούλιο και της οριστικής διατύπωσής του από

τους γλωσσοµαθείς νοµικούς, καλείται το Συµβούλιο :

- να εκδώσει το κείµενο ως έχει στο έγγρ. 10927/02 TRANS 203 CODEC 903 ως κοινή

θέση,

- να αποφασίσει την καταχώριση στα πρακτικά του Συµβουλίου των δηλώσεων που

περιλαµβάνονται στο έγγρ. 13985/02 TRANS 273 CODEC 1395 ADD 1.

________________
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ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Βρυξέλλες, 11 Nοεµβρίου 2002 (13.11)
(OR. en)

∆ιοργανικός φάκελος :
2000/0315 (COD)

13985/02
ADD 1

TRANS 273
CODEC 1395

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΗΜΕΙΟΥ I/A
της : Επιτροπής των Μόνιµων Αντιπροσώπων (1ο Τµήµα )
προς :  το Συµβούλιο
αριθ. πρότ. Επιτρ. : 14469/00 TRANS 220 CODEC 1011
Θέµα : ΧΕΡΣΑΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ :

- Καθορισµός της κοινής θέσης του Συµβουλίου ενόψει της έκδοσης οδηγίας 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για την τροποποίηση 
της οδηγίας 91/671/ΕΟΚ του Συµβουλίου για την προσέγγιση των 
νοµοθεσιών των κρατών µελών σχετικά µε την υποχρεωτική 
χρησιµοποίηση της ζώνης ασφαλείας στα οχήµατα κάτω των 3,5 τόνων

∆ιαβιβάζεται συνηµµένα για το Συµβούλιο το κείµενο των δηλώσεων σχετικά µε την κοινή θέση

του Συµβουλίου για την ανωτέρω οδηγία.

_______________________
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

∆ηλώσεις προς καταχώρηση στα πρακτικά της συνόδου του Συµβουλίου κατά την οποία θα

καθοριστεί η κοινή θέση του Συµβουλίου όσον αφορά την οδηγία του Ευρωπαϊκού

Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 91/671/ΕΟΚ του

Συµβουλίου για την προσέγγιση των νοµοθεσιών των κρατών µελών σχετικά µε την

υποχρεωτική χρησιµοποίηση της ζώνης ασφαλείας στα οχήµατα κάτω των 3,5 τόνων

∆ήλωση του Συµβουλίου και της Επιτροπής

(σχετικά µε το άρθρο 1, παράγραφος 5 :  πέµπτη περίπτωση του νέου άρθρου 6 της

οδηγίας 91/671/ΕΟΚ)

«Το Συµβούλιο και η Επιτροπή δηλώνουν ότι τα κράτη µέλη δύνανται να εφαρµόζουν στα

οχήµατα που εκτελούν υπηρεσίες περιστασιακής µεταφοράς επί πληρωµή, όπως τα

ενοικιαζόµενα αυτοκίνητα, τα αυτοκίνητα ξενοδοχείων κλπ., την ίδια µεταχείριση µε αυτή που

προβλέπει η παρούσα οδηγία για τα ταξί.».

∆ήλωση της Επιτροπής

«Όσον αφορά τη διάρκεια της προσωρινής εξαίρεσης για τα σχολικά λεωφορεία (άρθρο 6α),

η Επιτροπή θα επιτρέπει την εξαίρεση µε τη µέγιστη περίσκεψη».

∆ήλωση της ιταλικής αντιπροσωπίας

«Παρόλο που τάσσεται υπέρ της έγκρισης της πρότασης οδηγίας για την επέκταση της

υποχρεωτικής χρήσης της ζώνης ασφαλείας σε άλλες κατηγορίες οχηµάτων, η Ιταλία

αµφιβάλλει σχετικά µε την καθιέρωση της υποχρέωσης, για παιδιά άνω των τριών ετών που

επιβαίνουν σε λεωφορείο, να χρησιµοποιούν τις ζώνες ασφαλείας που έχουν εγκριθεί για

ενηλίκους.

H Ιταλία ελπίζει ως εκ τούτου ότι, πριν από τη λήξη της προθεσµίας για τη µεταφορά της
οδηγίας στο εθνικό δίκαιο των κρατών µελών, η Επιτροπή θα διευκρινίσει, βάσει των
αποτελεσµάτων των µελετών που αναλήφθηκαν πρόσφατα σε ορισµένα διεθνή fora, τους
κανόνες χρησιµοποίησης των συστηµάτων ασφαλείας για παιδιά που ταξιδεύουν µε λεωφορεία,
λαµβάνοντας υπόψη της στοιχεία που αφορούν το ανάστηµα, την ηλικία και τον τύπο του
συστήµατος ασφαλείας του συγκεκριµένου οχήµατος.
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Επιπλέον, η Ιταλία ελπίζει ότι θα τροποποιηθούν δεόντως οι κοινοτικές οδηγίες για την έγκριση
τύπου των οχηµάτων µε κινητήρα, οι οποίες σήµερα δεν προβλέπουν υποχρέωση εγκατάστασης
στο όχηµα συστηµάτων ασφαλείας για παιδιά, ούτως ώστε να καταστούν συµβατές προς τους
κανόνες χρήσης των εν λόγω συστηµάτων, και παράλληλα, να καταστεί σαφές ότι, εν γένει, η
θέσπιση των κανόνων χρήσης θα πρέπει να ακολουθεί τη θέσπιση των κανόνων κατασκευής και
όχι να προηγείται όπως στην προκειµένη περίπτωση».

Αιτιολόγηση της ψήφου της γερµανικής αντιπροσωπίας :

«Η κυβέρνηση της Οµοσπονδιακής ∆ηµοκρατίας της Γερµανίας ψηφίζει υπέρ της πρότασης

τροποποίησης της οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου 91/671/ΕΟΚ

του Συµβουλίου για την προσέγγιση των νοµοθεσιών των κρατών µελών σχετικά µε την

υποχρεωτική χρησιµοποίηση της ζώνης ασφαλείας στα οχήµατα κάτω των 3,5 τόνων, µολονότι

διατηρεί τους εξής ενδοιασµούς :

- ∆εν κατέστη δυνατό να εξευρεθεί ικανοποιητική ρύθµιση για την ασφάλεια των παιδιών

ηλικίας 3-12 ετών (και ύψους έως 150 εκατοστών) που επιβαίνουν σε λεωφορεία της

κατηγορίας M2 και συνολικά επιτρεπόµενου ανώτατου βάρους 3,5 τόνων. Εν

προκειµένω, οι γερµανικές διατάξεις είναι αυστηρότερες και επιτάσσουν τη χρήση

προστατευτικών συστηµάτων για παιδιά, στο µέτρο που τα οχήµατα είναι εξοπλισµένα

µε ζώνες ασφαλείας. Σε περίπτωση ατυχήµατος, η αντίστοιχη κατάσταση είναι αυτή που

ισχύει για οχήµατα της κατηγορίας M1 (ι.χ.), για τα οποία πάλι σύµφωνα µε την

κοινοτική νοµοθεσία επιβάλλεται η χρήση προστατευτικών συστηµάτων για τα παιδιά.

- Με την εν λόγω οδηγία, για πρώτη φορά η κοινοτική νοµοθεσία παρεµβαίνει µε

αρνητικό τρόπο στο γερµανικό δίκαιο δεοντολογίας : είτε πρέπει να µειωθεί το επίπεδο

ασφαλείας, το οποίο είναι υψηλότερο στη Γερµανία δυνάµει των εθνικών διατάξεων,

είτε θα παραβιαστεί για πρώτη φορά η ισχύουσα στο δίκαιο της δεοντολογίας βασική

αρχή της ίσης µεταχείρισης ηµεδαπών και αλλοδαπών στο γερµανικό έδαφος.»

_________________





ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

Βρυξέλλες, 15.11.2002
SEC(2002) 1205 τελικό

2000/0315 (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 91/671/EΟΚ
του Συµβουλίου για την προσέγγιση των νοµοθεσιών των κρατών µελών σχετικά µε την

υποχρεωτική χρήση της ζώνης ασφαλείας στα οχήµατα κάτω των 3,5 τόνων
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2000/0315 (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 91/671/EΟΚ
του Συµβουλίου για την προσέγγιση των νοµοθεσιών των κρατών µελών σχετικά µε την

υποχρεωτική χρήση της ζώνης ασφαλείας στα οχήµατα κάτω των 3,5 τόνων

1- ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑ∆ΡΟΜΗ

Ηµεροµηνία διαβίβασης της πρότασης στο ΕΚ και το Συµβούλιο
(έγγραφο COM(2000) 815 - C5-0684/2000 - 2000/0315(COD)): 7.12.2000

Ηµεροµηνία έκδοσης της γνώµης της Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής: 11.7.2001

Ηµεροµηνία έκδοσης της γνώµης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, πρώτη
ανάγνωση: 31.5.2001

Ηµεροµηνία έγκρισης του κοινού προσανατολισµού στο Συµβούλιο: 17.6.2002

Ηµεροµηνία έγκρισης της κοινής θέσης µε ειδική πλειοψηφία: 14.11.2002

2- ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Στα βήµατα της ανακοίνωσής της για την οδική ασφάλεια που εκδόθηκε τον Μάρτιο του
2000 (COM(2000)125 τελικό) και συνεπεία της θετικής υποδοχής που έτυχε από το
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο µε αντίστοιχα ψηφίσµατά τους, στα οποία
υπογραµµίστηκε ότι η χρήση των ζωνών ασφαλείας αποτελεί ένα από τα
αποτελεσµατικότερα µέτρα οδικής ασφαλείας, η Επιτροπή προτείνει την επέκταση του πεδίου
εφαρµογής της οδηγίας 91/671/ΕΟΚ και επιβάλλει τη χρήση των ζωνών ασφαλείας, όπου
αυτές υπάρχουν από όλους τους επιβάτες των αυτοκινήτων οχηµάτων (των κατηγοριών: M1,
N1, M2, N2, M3, N3) και για τα παιδιά τα οποία πρέπει να συγκρατούνται από κάποιο
κατάλληλο σύστηµα συγκράτησης παιδιών, όταν ταξιδεύουν σε επιβατικά οχήµατα και
ελαφρά φορτηγά (οχήµατα των κατηγοριών M1 και N1). Η αρχική οδηγία για τη χρήση των
ζωνών ασφαλείας και τη συγκράτηση των παιδιών, η οδηγία 91/671/ΕΟΚ, εφαρµόζεται µόνο
για τα οχήµατα και τα ελαφρά φορτηγά (των κατηγοριών: M1και N1) και, µολονότι
αντιµετωπίζει το θέµα της υποχρεωτικής χρήσης των συστηµάτων συγκράτησης για τα
παιδιά, παρέχει την ευχέρεια στα κράτη µέλη να επιτρέπουν τη συγκράτηση παιδιών ηλικίας
τριών ετών και άνω από ζώνες ασφαλείας που προορίζονται για ενήλικες. Επίσης, επιτρέπει
στα κράτη µέλη να εξαιρούν τα παιδιά ηλικίας κάτω των 3 ετών από την τοποθέτηση των
ειδικών συστηµάτων συγκράτησης, υπό τον όρο ότι κάθονται στα πίσω καθίσµατα και εάν τα
συστήµατα συγκράτησης των παιδιών δεν είναι διαθέσιµα στο όχηµα, δηλαδή µε την αρχική
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οδηγία δεν επιβάλλεται στους γονείς η υποχρέωση να αγοράζουν και να χρησιµοποιούν
συστήµατα συγκράτησης παιδιών για τα παιδιά τους.

3- ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΘΕΣΗΣ

3.1 Γενικά σχόλια

Όπως σηµειώνει η Επιτροπή, η κοινή θέση που εγκρίθηκε από το Συµβούλιο αντικατοπτρίζει
σε σηµαντικό βαθµό την αρχική πρόταση που είχε υποβληθεί από την Επιτροπή και τη γνώµη
που είχε εκδώσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε πρώτη ανάγνωση. Η κοινή θέση αποτελεί
την αντανάκλαση της εξισορροπηµένης συµβιβαστικής λύσης.

Το Συµβούλιο ενέκρινε όλες τις τροπολογίες που προτάθηκαν από το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο, οι οποίες ήταν αποδεκτές για την Επιτροπή, µε εξαίρεση µια τροπολογία,
αναφορικά µε µια αιτιολογική σκέψη η οποία ανέθετε στην Επιτροπή το καθήκον διεξαγωγής
σχετικής ενηµερωτικής εκστρατείας, παράλληλα µε την έκδοση των νοµοθετικών µέτρων.
Παρά το γεγονός ότι το Συµβούλιο δεν αποδέχθηκε την προαναφερόµενη αιτιολογική σκέψη,
η Επιτροπή προωθεί µε ενεργούς ρυθµούς τις ενηµερωτικές εκστρατείες για τη χρήση των
ζωνών ασφαλείας από τους επιβάτες που ταξιδεύουν µε ιδιωτικά επιβατικά, όσο και µε
εµπορικά οχήµατα.

3.2 Μέτρα που θεσπίστηκαν συνεπεία των τροπολογιών του Κοινοβουλίου

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εξέδωσε ευνοϊκή γνώµη επί της πρότασης της Επιτροπής και
ζήτησε την ενίσχυση ορισµένων διατάξεων. Στις τροπολογίες που εγκρίθηκαν από το
Κοινοβούλιο λαµβάνονται κατά βάση υπόψη οι πρακτικές λεπτοµέρειες τόσο της επιβολής,
όσο και της χρήσης των µέτρων.

α) Τροπολογίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που ήταν αποδεκτές για την
Επιτροπή και οι οποίες ενσωµατώθηκαν στην κοινή θέση του Συµβουλίου

Οι ακόλουθες τροπολογίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ήταν αποδεκτές για την Επιτροπή
και ενσωµατώθηκαν στην κοινή θέση του Συµβουλίου:

– Η τροπολογία του Κοινοβουλίου αναφορικά µε το άρθρο 2 παράγραφος 1, πρώτο
και δεύτερο εδάφιο, µε τις οποίες µεταβάλλεται ο ορισµός ενός παιδιού για το
οποίο επιβάλλεται η χρήση συστηµάτων συγκράτησης παιδιών από το να είναι
παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών και να εµφανίζουν µάζα 36 kg σε βάρος, στο να
είναι ηλικίας κάτω των 12 ετών και ύψους κάτω των 150 cm. Παρά το ότι είναι
θεωρητικά ορθή η κατάταξη του µεγέθους των παιδιών σε κατηγορίες, ανάλογα
µε το βάρος τους, ο καθορισµός ορίου ύψους θεωρείται ότι αποτελεί πιο πρακτικό
µέτρο.

– Οι εξαιρέσεις από τις ρυθµίσεις της οδηγίας καλύπτονται στο άρθρο 6. Το
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επεκτείνει τις προαναφερόµενες ρυθµίσεις, ώστε να
λαµβάνονται υπόψη οι ειδικές συνθήκες, υπό τις οποίες τα λεωφορεία και
πούλµαν και τα µίνι-λεωφορεία µπορεί να χρησιµοποιηθούν ως οχήµατα τοπικών,
αστικών µεταφορών και για το λόγο αυτό δεν επιβάλλεται η χρήση ζωνών
ασφαλείας.
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– Με ένα νέο άρθρο του, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αναθέτει στην Επιτροπή το
καθήκον να υποβάλει έκθεση για την υλοποίηση της οδηγίας. Στην έκθεση
οφείλει να περιλαµβάνεται η αξιολόγηση των τεχνολογικών εξελίξεων που έχουν
σηµειωθεί στα συστήµατα συγκράτησης και ιδίως σε ό,τι αφορά την αυτόµατη
απενεργοποίηση µετωπικών αερόσακων (στους οποίους γίνεται παραποµπή για
"την ανάπτυξη συστηµάτων αερόσακου περισσότερο φιλικών προς τον χρήστη"),
όταν γίνεται χρήση συστηµάτων ασφαλείας για παιδιά µε µέτωπο προς τα πίσω.
Στο άρθρο εκφράζεται η επιθυµία η έκθεση να συνοδεύεται από σχετική
τροποποιηµένη πρόταση, όπου αυτό κρίνεται αναγκαίο. Σύµφωνα µε την κοινή
θέση, η Επιτροπή θα συνεχίσει τις έρευνές της για την ασφάλεια των προσώπων
στα οχήµατα, θα υποβάλει σχετική έκθεση για το θέµα αυτό και θα συγκροτήσει
επιτροπή έργο της οποίας θα είναι η προσαρµογή της οδηγίας στην τεχνική
πρόοδο. Η Επιτροπή εξετάζει τη στιγµή αυτή καλύτερα συστήµατα
απενεργοποίησης των αερόσακων που αποτελούν µέρος του προγράµµατος
EuroNCAP.

β) Τροπολογίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου οι οποίες δεν ενσωµατώθηκαν στην
κοινή θέση

Οι ακόλουθες τροπολογίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου δεν ενσωµατώθηκαν στην κοινή
θέση του Συµβουλίου:

– Η νέα αιτιολογική σκέψη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου µε την οποία
επιβαλλόταν στην Επιτροπή η διεξαγωγή ενηµερωτικών εκστρατειών,
ταυτόχρονα µε την έκδοση των νοµοθετικών µέτρων, µε τα οποία θα
επισηµαινόταν η αναγκαιότητα απενεργοποίησης των µετωπικών αερόσακων σε
περίπτωση χρήσης συστηµάτων ασφαλείας για παιδιά µε µέτωπο προς τα πίσω.
Παρά το γεγονός ότι το Συµβούλιο δεν εγκρίνει την τροπολογία, η Επιτροπή
συνέχισε την εξέταση του ζητήµατος στο πλαίσιο της εκστρατείας EuroNCAP και
µε τον τρόπο αυτό ανέλαβε λειτουργικό ρόλο στην πορεία για να ενθαρρυνθούν
οι προσπάθειες βελτιωµένης προειδοποίησης για τη χρήση των αεροσκαφών και,
σε τελική ανάλυση, αναφορικά µε το θέµα της αυτόµατης απενεργοποίησης.
Η Επιτροπή προτίθεται επίσης να πλαισιώσει τη σχετική νοµοθεσία µε
συνοδευτικά µέτρα, αναλαµβάνοντας ενηµερωτικές εκστρατείες για τις ζώνες
ασφαλείας και τα συστήµατα συγκράτησης των παιδιών.

– Όπως θεσπίζεται µε την τροπολογία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αναφορικά
µε το άρθρο 2, οι κατασκευαστές των αυτοκινήτων οχηµάτων πρέπει να
αναφέρουν ποια συστήµατα συγκράτησης παιδιών είναι τα κατάλληλα και είναι
εύκολο να προσαρµοστούν στα οχήµατά τους. Παρά το γεγονός ότι
αναγνωρίζεται ότι ορισµένα συστήµατα συγκράτησης των παιδιών είναι
ευκολότερο να χρησιµοποιούνται και να τοποθετούνται από άλλα, τα εν λόγω
συστήµατα συγκράτησης των παιδιών κατατάσσονται όλα στην κατηγορία της
"καθολικής" µορφής, όπως αυτή καθορίζεται στον κανονισµό των ΗΕ-ΟΕΕ 44.03
και έχουν ως εκ τούτου εγκριθεί προς χρήση σε όλα τα αυτοκίνητα οχήµατα.
Η Επιτροπή αναγνωρίζει ωστόσο ότι υπάρχει περιθώριο βελτίωσης στο θέµα της
πρόβλεψης συστηµάτων συγκράτησης για παιδιά και έχει την πρόθεση να
προωθήσει σχετικό πρόγραµµα "αξιολόγησης των συστηµάτων συγκράτησης για
παιδιά", στόχος του οποίου θα είναι η κατάταξη σε συγκεκριµένες κατηγορίες και
η βαθµολόγηση των συστηµάτων συγκράτησης για παιδιά, σε συνάρτηση µε την
ευκολία της χρήσης τους, την ευκολία της τοποθέτησής τους, αλλά και την
αντίστοιχη ασφάλεια που παρουσιάζουν στις περιπτώσεις οδικών ατυχηµάτων.
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Η κοινοπραξία θα ασχοληθεί µε την αξιολόγηση των συστηµάτων συγκράτησης
για παιδιά και, τη στιγµή αυτή, διοργανώνεται η αντίστοιχη εκστρατεία διάδοσης
των στοιχείων.

3.3 Nέες πτυχές που καθιερώνονται από το Συµβούλιο και η θέση της Επιτροπής σε
συνάρτηση µε αυτές

Η αρχική πρόταση της Επιτροπής είχε καταρτιστεί διακατεχόµενη από το πνεύµα της αρχικής
οδηγίας, µε αποτέλεσµα να επιβάλλεται όλοι οι επιβάτες των µηχανοκίνητων οχηµάτων να
προσδένονται µε τις διαθέσιµες ζώνες ασφαλείας και όλα τα παιδιά που επιβαίνουν στα
αντίστοιχα οχήµατα να συγκρατούνται από κατάλληλα συστήµατα συγκράτησης παιδιών.
Στην πρόταση δεν είχε γίνει προσπάθεια να ληφθούν υπόψη ορισµένες λεπτοµερείς πρακτικές
συνέπειες, όπως η περιστασιακή ανάγκη µεταφοράς περισσότερων ανθρώπων από τις
διαθέσιµες ζώνες ασφαλείας ή τα συστήµατα συγκράτησης για παιδιά ή οι ειδικές πρακτικές
ρυθµίσεις των συστηµάτων συγκράτησης για παιδιά σε πολύ µικρά οχήµατα. Στην κοινή
θέση που εγκρίθηκε από το Συµβούλιο, παρά το γεγονός ότι αντικατοπτρίζεται σε πολύ
σηµαντικό βαθµό η αρχική πρόταση που είχε υποβληθεί από την Επιτροπή, αναπτύσσονται
ορισµένες υποχρεωτικές και αναλυτικές τροπολογίες, παρεκκλίσεις και εξαιρέσεις, οι οποίες
αντικατοπτρίζουν σε πολύ σηµαντικό βαθµό τις πρακτικές συνέπειες για την ασφάλεια των
επιβαινόντων και για την επιβολή των σχετικών όρων, µε αποτέλεσµα να διασφαλίζεται µε
τον τρόπο αυτό η ευκολότερη ενσωµάτωσή τους στο εθνικό δίκαιο.

Με την κοινή θέση θεσπίζονται οι ακόλουθες αλλαγές στην πρόταση της Επιτροπής:

Κατά πρώτο λόγο στις αιτιολογικές σκέψεις οι οποίες αφορούν τις τροπολογίες που
επέρχονται στα άρθρα:

– Οι αιτιολογικές σκέψεις 7 και 8 της αρχικής πρότασης συγχωνεύτηκαν στην ενιαία
αιτιολογική σκέψη 7. Κατά τη γνώµη της Επιτροπής, η αλλαγή αυτή προσδίδει
µεγαλύτερη σαφήνεια στο κείµενο.

– Προστίθεται η αιτιολογική σκέψη 8 η οποία αναφέρεται στις διάφορες εξαιρέσεις από τις
ρυθµίσεις της οδηγίας. Με τη διάταξη αυτή υποστηρίζεται η πρώτη ανάγνωση του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και η Επιτροπή είναι σύµφωνη.

– Τροποποιείται η αιτιολογική σκέψη 9 και η γνώµη της Επιτροπής είναι ότι η µεταβολή
αυτή καθιστά το κείµενο σαφέστερο.

– Τροποποιείται η αιτιολογική σκέψη 10. Η αιτιολογική σκέψη εξακολουθεί να σχετίζεται
µε την χρήση των ζωνών ασφαλείας σε οχήµατα των κατηγοριών M2 και M3,
παραπέµποντας ωστόσο πλέον στις εξαιρέσεις από την αναγκαιότητα για τα κράτη µέλη
να απαιτούν τη χρήση των ζωνών ασφαλείας για παιδιά ηλικίας κατώτερης των 3 ετών.
Επιβάλλει στην Επιτροπή τον όρο να διερευνήσει την κατάσταση αυτή και να προτείνει
περαιτέρω τροπολογίες, εάν το κρίνει αναγκαίο. Η εν λόγω αιτιολογική σκέψη
συσχετίζεται µε τις συµφωνηθείσες τροποποιήσεις που επέρχονται στο άρθρο 2
παράγραφος 2 και είναι για τον λόγο αυτό αποδεκτή για την Επιτροπή.
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– Οι αιτιολογικές σκέψεις 11 και 12 αναφέρονται στην ανάγκη προσαρµογής της
νοµοθεσίας, για να ληφθεί υπόψη η τεχνική πρόοδος ιδίως σε ό,τι αφορά τα συστήµατα
συγκράτησης για παιδιά. Οι προαναφερόµενες αιτιολογικές σκέψεις σχετίζονται µε το νέο
άρθρο 7 για τις προσαρµογές στην τεχνολογική πρόοδο και είναι ως εκ τούτου αποδεκτές
για την Επιτροπή. Με τον τρόπο αυτό ενσωµατώνεται η επιθυµία του ΕΚ να καταρτίζει η
Επιτροπή σχετική έκθεση για τις εξελίξεις της τεχνολογικής προόδου.

– Η αρχική αιτιολογική σκέψη 12 ενσωµατώθηκε στην αιτιολογική σκέψη 9, πράγµα που
είναι αποδεκτό για την Επιτροπή.

Στη συνέχεια, σε ό,τι αφορά τα ίδια τα άρθρα:

– Με το άρθρο 1 παράγραφος 1 προσαρµόζεται ο τίτλος της οδηγίας, ούτως ώστε να
αντικατοπτρίζεται το ενισχυµένο πεδίο εφαρµογής της νέας τροποποιηµένης οδηγίας.
Όπως είναι προφανές, αυτό είναι αποδεκτό από την Επιτροπή.

– Με το άρθρο 1 παράγραφος 2 προσαρµόζεται το αρχικό άρθρο 1 της οδηγίας και µε το
άρθρο 1 παράγραφος 1, το άρθρο 1 παράγραφος 2 και το άρθρο 1 παράγραφος 3
επιφέρονται τροποποιήσεις ελάσσονος σηµασίας στο κείµενο, οι οποίες γίνονται
αποδεκτές από την Επιτροπή.

– Το άρθρο 1 παράγραφος 3 αντικαθιστά το αρχικό άρθρο 2 της οδηγίας και, σύµφωνα µε
όσα ορίζονται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχείο α) i) επεκτείνεται το πεδίο εφαρµογής
της οδηγίας, για να συµπεριληφθεί η ανάγκη τα µεταφερόµενα παιδιά στα οχήµατα των
κατηγοριών Ν2 και Ν3 να προσδένονται µε συστήµατα συγκράτησης παιδιών, εάν αυτά
είναι διαθέσιµα, ενώ καθορίζεται ότι κάθε παιδί ηλικίας κάτω των 3 ετών είναι
υποχρεωµένο να προσδένεται µε το κατάλληλο σύστηµα συγκράτησης για παιδιά. Όπως
κρίνει η Επιτροπή, αυτό αποτελεί ευπρόσδεκτη προσθήκη. Τροποποιεί επίσης τον
καθορισµό του πεδίου σε σύγκριση µε την αρχική πρόταση (από ηλικίας κάτω των δώδεκα
ετών και µε βάρος 36 kg που µετατρέπονται τώρα σε ηλικίας κάτω των δώδεκα ετών και
ύψους κάτω των 150 cm). Η εν λόγω τροπολογία ευθυγραµµίζεται µε τη γνώµη του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και είναι αποδεκτή για την Επιτροπή. Σύµφωνα επίσης µε όσα
ορίζονται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχείο α) ii), τα κράτη µέλη έχουν την ευχέρεια να
επιτρέπουν στο έδαφός τους, παιδιά µε ύψος άνω των 135 cm να προσδένονται µε τις
ζώνες ασφαλείας για ενήλικες, αντί µε τα συστήµατα συγκράτησης για παιδιά. Η Επιτροπή
αποδέχεται την µεταβολή αυτή, εφόσον δεν πρόκειται να θέσει σε κίνδυνο την ασφάλεια
των παιδιών και εφόσον µε το όριο των 135 cm ισοφαρίζεται καλύτερα η αρχική πρόταση
της Επιτροπής στην προβλεπόταν ο καθορισµός ορίου βάρους 36 kg. Το άρθρο 2
προσαρµόζεται επίσης στην απαίτηση τα παιδιά που µεταφέρονται µε ταξί να
προσδένονται µε κατάλληλα συστήµατα συγκράτησης παιδιών. Ωστόσο, εάν το σχετικό
σύστηµα δεν είναι διαθέσιµο, το παιδί µπορεί να κάθεται στο µπροστινό κάθισµα του
συνεπιβάτη. Πρόκειται για θετική προσθήκη στην αρχική πρόταση, η οποία
ευθυγραµµίζεται µε την πρώτη ανάγνωση του ΕΚ και η οποία γίνεται αποδεκτή από την
Επιτροπή.

– Με το άρθρο 1 παράγραφος 3 προσαρµόζεται επίσης το αρχικό άρθρο 2 µε την προσθήκη
του άρθρου 2 παράγραφος 2, το οποίο αναφέρεται στη µεταφορά παιδιών σε οχήµατα των
κατηγοριών Μ2 και Μ3. Με το άρθρο 2 παράγραφος 2 στοιχείο α) επιβάλλεται τα
πρόσωπα ηλικίας κάτω των τριών ετών να προσδένονται µε τις διαθέσιµες ζώνες
ασφαλείας. Επιτρέπεται κατά συνέπεια στα κράτη µέλη να εξαιρούν παιδιά ηλικίας κάτω
των τριών ετών από την πρόσδεση µε τις ζώνες ασφαλείας στα οχήµατα των κατηγοριών
Μ2 και Μ3. Το σηµείο αυτό συµφωνήθηκε από την Επιτροπή, η οποία θα διερευνήσει
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περαιτέρω το θέµα και θα υποβάλει τις απαιτούµενες προτάσεις τροποποιήσεων. Στο
άρθρο 7 γίνεται σχετική παραποµπή στο θέµα αυτό.

– Με το άρθρο 1 παράγραφος 4 διαγράφεται το άρθρο 4 της αρχικής οδηγίας, πράγµα το
οποίο γίνεται αποδεκτό από την Επιτροπή.

– Το άρθρο 1 παράγραφος 5 προσαρµόζει το άρθρο 6 της οδηγίας 91/671/ΕΟΚ και αφορά
τις διάφορες εξαιρέσεις από τις ρυθµίσεις της οδηγίας. Το άρθρο αναγνωρίζει ότι δεν είναι
δυνατό να τοποθετηθούν σε όλα τα οχήµατα τα συστήµατα συγκράτησης για παιδιά στο
πίσω µέρος, µε αποτέλεσµα να καθορίζεται ότι υπό τις περιστάσεις αυτές, παιδιά ηλικίας
άνω των 3 ετών επιτρέπεται να προσδένονται µε τις ζώνες ασφαλείας που προορίζονται
για τους ενήλικες, ενώ τα παιδιά νεότερης ηλικίας υποχρεούνται να προσδένονται µε τα
κατάλληλα συστήµατα συγκράτησης παιδιών, που αποτελούν τον προαπαιτούµενο όρο για
τη σχετική διαδροµή. Αυτό γίνεται αποδεκτό από την Επιτροπή.

– Με το άρθρο 1 παράγραφος 5 επιτρέπεται επίσης παιδιά ηλικίας άνω των τριών ετών να
προσδένονται µε τις ζώνες ασφαλείας που προορίζονται για τις κατηγορίες των ενήλικων
σε αυτοκίνητα οχήµατα και σε ελαφρά φορτηγά, εάν η µεταφορά τους είναι περιστασιακή
και καλύπτει µικρές αποστάσεις. Η Επιτροπή αναγνωρίζει την ανάγκη να καταβληθεί
µέριµνα για τις αντίστοιχες περιστασιακές µεταφορές ενώ αναγνωρίζει επίσης ότι η
προσαρµογή δεν πρόκειται να επηρεάσει µε αντίξοο τρόπο την ασφάλεια σε βαθµό που θα
µπορούσε να την επηρεάσει το εναλλακτικό σενάριο του να µην προβλέπεται η
δυνατότητα µεταφοράς για τα παιδιά.

– Στο άρθρο 1 παράγραφος 5 λαµβάνονται τέλος υπόψη οι ειδικές συνθήκες κυκλοφορίας
των τοπικών, αστικών οχηµάτων των κατηγοριών Μ2 και Μ3. Η εν λόγω προσθήκη
ευθυγραµµίζεται µε την τροπολογία που έχει προταθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και
γίνεται αποδεκτή από την Επιτροπή.

– Με το άρθρο 1 παράγραφος 6 προστίθεται στο αρχικό άρθρο το άρθρο 6α, µε το οποίο
παρέχεται η ευχέρεια θέσπισης πενταετούς παρέκκλισης, στο πλαίσιο της οποίας
επιτρέπεται η µεταφορά περισσότερων παιδιών σε οχήµατα των κατηγοριών Μ2 και Μ3
από τις διαθέσιµες θέσεις µε ζώνες ασφαλείας. Αυτό γίνεται αποδεκτό από την Επιτροπή,
προς το συµφέρον της εξεύρεσης συνολικής συµβιβαστικής λύσης, ενώ η αντίστοιχη
εξαίρεση πρέπει να εγκρίνεται µόνο έπειτα από µεγάλη περίσκεψη.

– Με το άρθρο 1 παράγραφος 6 προστίθεται εκ νέου στο αρχικό άρθρο το άρθρο 6β µε το
οποίο επιτρέπεται η θέσπιση προσωρινής παρέκκλισης εξαετούς διάρκειας, για τη
µεταφορά περισσότερων ατόµων σε οχήµατα των κατηγοριών Μ1 και Ν1 από τις
διαθέσιµες ζώνες ασφαλείας. Και πάλι, η Επιτροπή κάνει αποδεκτή την σχετική
τροπολογία προς το συµφέρον της εξεύρεσης συνολικής συµβιβαστικής λύσης, αλλά θα
εγκρίνει την αντίστοιχη εξαίρεση µόνο µε πολύ µεγάλη περίσκεψη.

– Το άρθρο 1 παράγραφος 7 αντικαθιστά το αρχικό άρθρο 7 από το άρθρο 7α, µε το οποίο
επιβάλλεται στην Επιτροπή ο όρος να συνεχίσει τη διεξαγωγή ερευνών για την ασφάλεια
των ατόµων στα αυτοκίνητα οχήµατα και ιδίως σε συνάρτηση µε τις διάφορες εξαιρέσεις
από τις διατάξεις της οδηγίας και να υποβάλει σχετική έκθεση στο Συµβούλιο και το
Κοινοβούλιο. Το σηµείο αυτό γίνεται αποδεκτό από την Επιτροπή.

– Με το άρθρο 1 παράγραφος 7 προστίθεται περαιτέρω το άρθρο 7β, µε το οποίο
συγκροτείται σχετική επιτροπή η οποία είναι σε θέση να προσαρµόζει την οδηγία στην
τεχνολογική πρόοδο. Αυτό γίνεται αποδεκτό από την Επιτροπή.
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– Με το άρθρο 2 επιβάλλεται η εφαρµογή της οδηγίας, µια τριετία έπειτα από την έναρξη
ισχύος της. Προς το συµφέρον της επίτευξης συνολικής συµφωνίας, το σηµείο αυτό
γίνεται αποδεκτό από την Επιτροπή.

4- ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

Η Επιτροπή υποστηρίζει ότι η κοινή θέση αποτελεί σηµαντικό βήµα στην πορεία για την
εµπέδωση της οδικής ασφάλειας στην ΕΕ και εκδίδει ευνοϊκή γνώµη για την κοινή θέση στο
σύνολό της. Θα εγκρίνει ωστόσο τις σχετικές εξαιρέσεις βάσει των άρθρων 6α και 6β µόνο
αφού τις εξετάσει µε ιδιαίτερη περίσκεψη.


