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Θέµα : Κοινή θέση η οποία καθορίσθηκε από το Συµβούλιο στις 8 Απριλίου 2003 για

την έκδοση της οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου
για την προσέγγιση των νοµοθεσιών των κρατών µελών σχετικά µε την
έγκριση τύπου των συσκευών έµµεσης όρασης, καθώς και των οχηµάτων που
είναι εξοπλισµένα µε τις εν λόγω διατάξεις, για την τροποποίηση της οδηγίας
70/156/ΕΟΚ και την κατάργηση της οδηγίας 71/127/ΕΟΚ
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Ο∆ΗΓΙΑ 2002/�/ΕΚ

ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της

για την προσέγγιση των νοµοθεσιών των κρατών µελών σχετικά µε την έγκριση τύπου των

συσκευών έµµεσης όρασης, καθώς και των οχηµάτων που είναι εξοπλισµένα µε τις εν λόγω

διατάξεις, για την τροποποίηση της οδηγίας 70/156/ΕΟΚ

και την κατάργηση της οδηγίας 71/127/ΕΟΚ

(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,

Aποφασίζοντας µε τη διαδικασία του άρθρου 251 της συνθήκης 3,

                                                
1 ΕΕ C 126 E, 28.5.2002, σ. 225.
2 ΕΕ C 149, 21.6.2002, σ. 5.
3 Γνώµη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 9ης Απριλίου 2002 (δεν έχει δηµοσιευθεί ακόµα

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

(1) Η οδηγία 71/127/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 1ης Μαρτίου 1971 περί προσεγγίσεως των

νοµοθεσιών των κρατών µελών που αφορούν στα κάτοπτρα οδηγήσεως των οχηµάτων µε

κινητήρα 1 εγκρίθηκε ως µια από τις χωριστές οδηγίες της διαδικασίας έγκρισης τύπου ΕΚ η

οποία θεσπίστηκε µέσω της οδηγίας του Συµβουλίου 70/156/ΕΟΚ της 6ης Φεβρουαρίου

1970, περί προσεγγίσεως των νοµοθεσιών των κρατών µελών πού αφορούν στην έγκριση των

οχηµάτων µε κινητήρα και των ρυµουλκουµένων τους 2. Κατά συνέπεια, οι διατάξεις που

ορίζονται στην οδηγία 70/156/EΟΚ σχετικά µε τα συστήµατα, συστατικά και χωριστές

τεχνικές µονάδες οχηµάτων, ισχύουν και για την οδηγία 71/127/EΟΚ.

(2) Οι ισχύουσες προδιαγραφές, ιδίως για τις κατηγορίες N2, N3, Μ2 και Μ3 έχουν αποδειχθεί

ανεπαρκείς όσον αφορά το εξωτερικό οπτικό πεδίο στο πλάγιο, το πρόσθιο και το οπίσθιο

µέρος του οχήµατος. Για να αντιµετωπιστεί η έλλειψη αυτή, είναι αναγκαίο να προβλεφθεί η

επέκταση του οπτικού πεδίου.

(3) Υπό το φως της κτηθείσας πείρας και του σηµερινού επιπέδου της τεχνολογίας, είναι πλέον

δυνατόν να ενισχυθούν ορισµένες απαιτήσεις της οδηγίας 71/127/ΕΟΚ ώστε να βελτιωθεί η

ασφάλεια της οδικής κυκλοφορίας και να επιτραπεί, παράλληλα µε τη χρήση κατόπτρων, και

η χρήση άλλων τεχνολογιών.

(4) Αν ληφθούν υπόψη η φύση και ο αριθµός των αναγκαίων τροποποιήσεων των ισχυουσών

σήµερα απαιτήσεων, είναι ενδεδειγµένη η κατάργηση και η αντικατάσταση της οδηγίας

71/127/EΟΚ από την παρούσα οδηγία. Εφόσον οι διαδικασίες έγκρισης τύπου και

συµµόρφωσης της παραγωγής προβλέπονται στην οδηγία 70/156/EΟΚ, δεν είναι αναγκαίο να

επαναληφθούν στην παρούσα οδηγία.

                                                
1 ΕΕ L 68, 22.3.1971, σ. 1. Οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την Πράξη

Προσχώρησης του 1994.
2 ΕΕ L 42, 23.2.1970, σ. 1. Οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία

2001/116/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 18, 21.1.2002, σ. 1).
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(5) Τα παραρτήµατα της οδηγίας 70/156/EΟΚ θα πρέπει να τροποποιηθούν αναλόγως,

ΕΞΕ∆ΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Ο∆ΗΓΙΑ :

Άρθρο 1

Σκοπός της παρούσας οδηγίας είναι η εναρµόνιση των κανόνων περί έγκρισης τύπου των

συσκευών έµµεσης όρασης και των οχηµάτων που φέρουν τις συσκευές αυτές.

Οι κανόνες αυτοί περιέχονται στα παραρτήµατα της παρούσας οδηγίας.

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

ανταποκρίνεται στον ορισµό του τµήµατος A του παραρτήµατος II της οδηγίας 70/156/EΟΚ.

Άρθρο 2

1. Με ισχύ ..........*, τα κράτη µέλη, για λόγους που έχουν σχέση µε συσκευές έµµεσης όρασης

− δεν αρνούνται τη χορήγηση έγκρισης τύπου ΕΚ ή εθνικής έγκρισης τύπου για όχηµα, ή

συσκευή έµµεσης όρασης,

− δε απαγορεύουν την πώληση, την έκδοση άδειας κυκλοφορίας, ή τη θέση σε κυκλοφορία

οχηµάτων, ή συσκευών έµµεσης όρασης,

εφόσον τα οχήµατα, ή οι συσκευές έµµεσης όρασης συµµορφώνονται µε τις απαιτήσεις της

παρούσας οδηγίας.

2. Με ισχύ.............. ** , τα κράτη µέλη αρνούνται να χορηγήσουν έγκριση τύπου ΕΚ για κάθε

νέο τύπο οχήµατος για λόγους που έχουν σχέση µε τη συσκευή έµµεσης όρασης ή για κάθε νέο

τύπο συσκευής έµµεσης όρασης, εφόσον δεν πληρούνται οι απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας.

                                                
* 12 µήνες από την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας.
** 24 µήνες από την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας.
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Ωστόσο, η προθεσµία αυτή παρατείνεται κατά 12 µήνες ως προς τις απαιτήσεις για το πρόσθιο

κάτοπτρο της κλάσης VI εφόσον αποτελεί κατασκευαστικό στοιχείο, και ως προς την τοποθέτησή

του στα οχήµατα.

3. Με ισχύ ...........*, τα κράτη µέλη, για λόγους που έχουν σχέση µε τις συσκευές έµµεσης

όρασης, απαγορεύουν την εθνική έγκριση τύπου οιουδήποτε νέου οχήµατος, εφόσον δεν

πληρούνται οι απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας.

Ωστόσο η προθεσµία αυτή παρατείνεται κατά 12 µήνες ως προς τις απαιτήσεις για το πρόσθιο

κάτοπτρο της κλάσης VI εφόσον αποτελεί κατασκευαστικό στοιχείο, και ως προς την τοποθέτησή

του στα οχήµατα.

4. Με ισχύ ...........**, προκειµένου για οχήµατα των κατηγοριών Μ1 και Ν1, και µε ισχύ από

................ *** προκειµένου για όλα τα οχήµατα των άλλων κατηγοριών, τα κράτη µέλη :

− για τους σκοπούς του άρθρου 7, παράγραφος 1 της παρούσας οδηγίας, δεν αναγνωρίζουν

πλέον την εγκυρότητα των πιστοποιητικών πιστότητας που συνοδεύουν τα νέα οχήµατα

σύµφωνα µε τις διατάξεις της οδηγίας 70/156/ΕΟΚ,

− απαγορεύουν την πώληση, την έκδοση άδειας κυκλοφορίας ή τη θέση σε κυκλοφορία

οχηµάτων

για λόγους που έχουν σχέση µε τη συσκευή έµµεσης όρασης, εφόσον τα οχήµατα δεν πληρούν τις

απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας.

5. Με ισχύ από ..............**, προκειµένου για οχήµατα των κατηγοριών Μ1 και Ν1, και µε ισχύ

..............*** , προκειµένου για όλα τα οχήµατα των άλλων κατηγοριών, εφαρµόζονται για τους

σκοπούς του άρθρου 7, παράγραφος 2 της οδηγίας 70/156/ΕΟΚ, οι απαιτήσεις της παρούσας

οδηγίας σχετικά µε τη συσκευή έµµεσης όρασης εφόσον αποτελεί κατασκευαστικό στοιχείο.

                                                
* 24 µήνες από την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας.
** 72 µήνες από την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας.
*** 36 µήνες από την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας.
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6. Παρά τις παραγράφους 2 και 5, όσον αφορά τα ανταλλακτικά, τα κράτη µέλη εξακολουθούν

να χορηγούν έγκριση τύπου ΕΚ και να επιτρέπουν την πώληση και τη θέση σε κυκλοφορία

κατασκευαστικών στοιχείων ή χωριστών τεχνικών µονάδων προοριζόµενων για χρήση σε τύπους

οχηµάτων που έχουν εγκριθεί πριν από την ............* σύµφωνα µε την οδηγία 71/127/ΕΟΚ και, κατά

περίπτωση, χορηγούν παρατάσεις αυτών των εγκρίσεων.

7. Παρά την παράγραφο 3, τα κράτη µέλη µπορούν να εξακολουθήσουν να χορηγούν εθνική

έγκριση τύπου για τους νέους τύπους αρθρωτών οχηµάτων των κατηγοριών Μ2 και Μ3, της

κλάσης Ι, όπως ορίζονται στο Παράρτηµα Ι, σηµείο 2.1.1.1 της οδηγίας 2001/85/ΕΚ, τα οποία

αποτελούνται από τρία άκαµπτα αρθρωτά τµήµατα τουλάχιστον και δεν πληρούν τις διατάξεις της

παρούσας οδηγίας, εφόσον πληρούνται οι απαιτήσεις για το πεδίο όρασης του οδηγού όπως

αναφέρονται στο Παράρτηµα ΙΙΙ, σηµείο 5 της παρούσας οδηγίας.

Άρθρο 3

Μέχρι τις .......** η Επιτροπή διεξάγει διεξοδική µελέτη προκειµένου να διαπιστώσει αν οι

τροποποιήσεις που εισάγονται µε την παρούσα οδηγία έχουν θετικό αντίκτυπο στην οδική

ασφάλεια, ιδίως για τους πεζούς, τους ποδηλάτες και άλλους ευάλωτους χρήστες του οδικού

δικτύου. Βάσει των πορισµάτων της µελέτης, η Επιτροπή προτείνει, ενδεχοµένως, πρόσθετα

νοµοθετικά µέτρα για περαιτέρω βελτίωση του πεδίου έµµεσης όρασης.

                                                
* 36 µήνες από την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας.
** 72 µήνες από την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας.
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Άρθρο 4

Η οδηγία 70/156/ΕΟΚ τροποποιείται ως εξής :

(1) Στο παράρτηµα Ι το σηµείο 9.9 αντικαθίσταται ως εξής :

«9.9. Συσκευές έµµεσης όρασης:

9.9.1. Κάτοπτρα (κατάσταση για κάθε κάτοπτρο)...............................................................

9.9.1.1 Κατασκευαστής : .......................................................................................................

9.9.1.2. Σήµα έγκρισης τύπου ΕΚ :.........................................................................................

9.9.1.3. Παραλλαγή :...............................................................................................................

9.9.1.4. Σχεδιάγραµµα (Σχεδιαγράµµατα) για τον εντοπισµό του κατόπτρου όπου θα

εµφαίνεται η θέση του κατόπτρου αναφορικά µε το αµάξωµα του οχήµατος : ........

9.9.1.5. Λεπτοµέρειες του τρόπου τοποθέτησής του, συµπεριλαµβανοµένου του τµήµατος του

αµαξώµατος του οχήµατος επί του οποίου έχει τοποθετηθεί ....................................

9.9.1.6. Προαιρετικός εξοπλισµός που δύναται να επηρεάζει το προς τα πίσω οπτικό πεδίο :

....................................................................................................................................
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9.9.1.7. Σύντοµη περιγραφή των ηλεκτρονικών εξαρτηµάτων (εφόσον υπάρχουν) του

συστήµατος προσαρµογής : .......................................................................................

9.9.2. Συσκευές έµµεσης όρασης πλην των κατόπτρων ......................................................

9.9.2.1. Τύπος και χαρακτηριστικά (π.χ. πλήρης περιγραφή της συσκευής)..........................

9.9.2.1.1. Εφόσον πρόκειται για συσκευή λήψης - οθόνης, απόσταση ανίχνευσης (mm),

αντίθεση, εύρος φωτεινότητας, διόρθωση αντανάκλασης, απόδοση απεικόνισης

(ασπρόµαυρη/έγχρωµη), συχνότητα ανανέωσης ειδώλου, εύρος φωτεινότητας της

οθόνης : ......................................................................................................................

9.9.2.1.2. Επαρκώς λεπτοµερή σχέδια για την αναγνώριση του συνόλου της συσκευής,

συµπεριλαµβανοµένων των οδηγιών εγκατάστασης· η θέση για το σήµα έγκρισης

τύπου ΕΚ πρέπει να εµφαίνεται στα σχέδια ........................................................... »,

2) Στο παράρτηµα ΙΙΙ το σηµείο 9.9 αντικαθίσταται ως εξής :

«9.9. Συσκευές έµµεσης όρασης .........................................................................................

9.9.1. Κάτοπτρα (κατάσταση για κάθε κάτοπτρο)...............................................................

9.9.1.1. Κατασκευαστής : .......................................................................................................
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9.9.1.2. Σήµα έγκρισης τύπου ΕΚ ....................................................................................................

9.9.1.3. Παραλλαγή ..........................................................................................................................

9.9.1.4. Σχεδιάγραµµα (Σχεδιαγράµµατα) για τον εντοπισµό του κατόπτρου όπου θα εµφαίνεται η

θέση του κατόπτρου αναφορικά µε το αµάξωµα του οχήµατος .........................................

9.9.1.5. Λεπτοµέρειες του τρόπου τοποθέτησής του συµπεριλαµβανοµένου του τµήµατος του

αµαξώµατος του οχήµατος επί του οποίου έχει τοποθετηθεί .............................................

9.9.1.6. Προαιρετικός εξοπλισµός που δύναται να επηρεάζει το προς τα πίσω οπτικό

πεδίο ....................................................................................................................................

9.9.1.7. Σύντοµη περιγραφή των ηλεκτρονικών εξαρτηµάτων (εφόσον υπάρχουν) του συστήµατος

προσαρµογής .......................................................................................................................

9.9.2. Συσκευές έµµεσης όρασης πλην των κατόπτρων...........................................................

9.9.2.1. Τύπος και χαρακτηριστικά (π.χ. πλήρης περιγραφή της συσκευής) ..............................

9.9.2.1.1. Εφόσον πρόκειται για συσκευή λήψης - οθόνης, απόσταση ανίχνευσης (mm), αντίθεση,

εύρος φωτεινότητας, διόρθωση αντανάκλασης, απόδοση απεικόνισης (ασπρόµαυρη/

έγχρωµη), συχνότητα ανανέωσης ειδώλου, εύρος φωτεινότητας της οθόνης ..............

9.9.2.1.2. Επαρκώς λεπτοµερή σχέδια για την αναγνώριση του συνόλου της συσκευής,

συµπεριλαµβανοµένων των οδηγιών εγκατάστασης· η θέση για το σήµα έγκρισης τύπου

ΕΚ πρέπει να εµφαίνεται στα σχέδια .......................................................................... »
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(3) Το Παράρτηµα IV τροποποιείται ως εξής :

− Το µέρος Ι, σηµείο 8 του πίνακα αντικαθίσταται ως εξής :

«
Εφαρµογή

Θέµα
Αρ.

οδηγίας

Αρ.

αναφοράς

στην ΕΕ
M1 M2 M3 N1 N2 N3 O1 O2 O3 O4

�����������

8. Συσκευές

έµµεσης

όρασης

../../EΕ
*/

L .. της

../../..

*/

X X X X X X

»,

− Στο σηµείο 8 του µέρους Ι , ο όρος «κάτοπτρα οδηγήσεως» αντικαθίσταται από τη

φράση «συσκευές έµµεσης όρασης».

− Στο σηµείο 8 του µέρους ΙΙ , ο όρος «κάτοπτρα οδηγήσεως» αντικαθίσταται από τη

φράση «συσκευές έµµεσης όρασης».

(4) Στο σηµείο 8 των προσαρτηµάτων 1 και 2 του παραρτήµατος XI, ο όρος «κάτοπτρα

οδηγήσεως» αντικαθίσταται από τη φράση «συσκευές έµµεσης όρασης».

                                                
* Σηµείωση για την Υπηρεσία επισήµων εκδόσεων  : θα συµπληρωθεί µε τα σχετικά στοιχεία

κατά τη δηµοσίευση της οδηγίας.
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Άρθρο 5

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

διατάξεις για να συµµορφωθούν προς την παρούσα οδηγία πριν από τις ........*. Ενηµερώνουν

αµέσως την Επιτροπή σχετικά.

Τα µέτρα αυτά, όταν θεσπίζονται από τα κράτη µέλη, αναφέρονται στην παρούσα οδηγία ή

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

αποφασίζεται από τα κράτη µέλη.

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

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

Άρθρο 6

Η οδηγία 71/127/EΟΚ καταργείται µε ισχύ από τις ............**.

Οι παραποµπές στην καταργηθείσα οδηγία θεωρούνται ως παραποµπές στην παρούσα οδηγία

σύµφωνα µε τον πίνακα αντιστοιχίας του παραρτήµατος IV.

                                                
* 12 µήνες από την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας.
** 72 µήνες από την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας.
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Άρθρο 7

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

Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Άρθρο 8

Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη µέλη.

Βρυξέλλες,

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Για το Συµβούλιο

Ο Πρόεδρος Ο Πρόεδρος

________________________
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ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ

Παράρτηµα Ι Ορισµοί και διοικητικές διατάξεις για την έγκριση τύπου ΕΚ

Προσάρτηµα 1 − Πληροφοριακό έντυπο σχετικά µε την έγκριση τύπου ΕΚ

συσκευής έµµεσης όρασης

Προσάρτηµα 2 − Υπόδειγµα πιστοποιητικού έγκρισης τύπου ΕΚ συσκευής

έµµεσης όρασης

Προσάρτηµα 3 − Πληροφοριακό έντυπο σχετικά µε την έγκριση τύπου ΕΚ

οχήµατος

Προσάρτηµα 4 − Υπόδειγµα πιστοποιητικού έγκρισης τύπου ΕΚ οχήµατος

όσον αφορά την εγκατάσταση συσκευών έµµεσης όρασης

Προσάρτηµα 5 − Σήµα έγκρισης τύπου ΕΚ κατασκευαστικού στοιχείου

Προσάρτηµα 6 − Μέθοδος προσδιορισµού του σηµείου Η και έλεγχος των

σχετικών θέσεων των σηµείων R και Η

Παράρτηµα II Απαιτούµενες σχεδιαστικές προδιαγραφές και δοκιµές για την έγκριση τύπου ΕΚ

κατασκευαστικού στοιχείου συσκευής έµµεσης όρασης

Προσάρτηµα 1 - Μέθοδος προσδιορισµού της ακτίνας καµπυλότητας «r» της

ανακλώσας επιφάνειας κατόπτρου

Προσάρτηµα 2 - Μέθοδος δοκιµής για τον προσδιορισµό της ανακλαστικότητας

Παράρτηµα ΙΙΙ Απαιτήσεις σχετικά µε την τοποθέτηση κατόπτρων και άλλων συσκευών έµµεσης

όρασης στα οχήµατα.

Προσάρτηµα − Υπολογισµός της απόστασης ανίχνευσης.

Παράρτηµα IV Πίνακας αντιστοιχίας που προβλέπεται στο άρθρο 6.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΥΠΟΥ ΕΚ

1. ΟΡΙΣΜΟΙ

1.1. Ως «συσκευές έµµεσης όρασης» νοούνται οι συσκευές για την παρατήρηση του χώρου

κυκλοφορίας πλησίον του οχήµατος, η οποία είναι αδύνατη υπό άµεση όραση. Μπορεί

να είναι συµβατικά κάτοπτρα, κάµερα - οθόνη ή άλλες συσκευές ικανές να παρέχουν

στον οδηγό πληροφορίες σχετικά µε το έµµεσο οπτικό πεδίο.

1.1.1. Ως «κάτοπτρο» νοείται συσκευή, αποκλειοµένων των συσκευών όπως τα περισκόπια,

που έχει σκοπό να διασφαλίζει καλή ορατότητα προς τα πίσω, τα πλάγια ή το πρόσθιο

µέρος του οχήµατος, εντός των οπτικών πεδίων που καθορίζονται στο σηµείο 5 του

παραρτήµατος ΙΙΙ.

1.1.1.1. Ως «εσωτερικό κάτοπτρο» νοείται συσκευή όπως ορίζεται στο σηµείο 1.1, η οποία

προορίζεται να τοποθετηθεί στο θάλαµο επιβατών του οχήµατος.

1.1.1.2. Ως «εξωτερικό κάτοπτρο» νοείται συσκευή όπως ορίζεται στο σηµείο 1.1, η οποία

προορίζεται να τοποθετηθεί επί της εξωτερικής επιφάνειας του οχήµατος.

1.1.1.3. Ως «κάτοπτρο επιτήρησης» νοείται κάτοπτρο, πέραν εκείνων που ορίζονται στο σηµείο

1.1.1, που προορίζεται να τοποθετηθεί στο εσωτερικό ή το εξωτερικό του οχήµατος,

ώστε να καλύψει οπτικά πεδία εκτός εκείνων που ορίζονται στο σηµείο 5 του

παραρτήµατος ΙΙΙ.
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1.1.1.4. Ως «r» νοείται ο µέσος όρος των ακτινών καµπυλότητας της ανακλώσας επιφάνειας,

σύµφωνα µε τη µέθοδο που περιγράφεται στο σηµείο 2 του προσαρτήµατος 1 του

παραρτήµατος ΙΙ.

1.1.1.5. Ως «κύριες ακτίνες καµπυλότητας σε ένα σηµείο της ανακλώσας επιφάνειας (ri)»

νοούνται οι τιµές που λαµβάνονται µε τη βοήθεια της συσκευής που ορίζεται στο

προσάρτηµα 1 του παραρτήµατος ΙΙ, µετρούµενες επί του τόξου της ανακλώσας

επιφάνειας που διέρχεται από το κέντρο της εν λόγω επιφάνειας παραλλήλως του

τµήµατος β, όπως ορίζεται στο σηµείο 2.2.1 του παραρτήµατος ΙΙ, και επί του καθέτου

στο τµήµα αυτό τόξου.

1.1.1.6. Ως «ακτίνα καµπυλότητας σε ένα σηµείο της ανακλώσας επιφάνειας (rp)» νοείται ο

αριθµητικός µέσος όρος των κυρίων ακτινών καµπυλότητας ri και r�i, δηλαδή :

2

'
ii

p
rrr +

=

1.1.1.7. Ως «σφαιρική επιφάνεια» νοείται η επιφάνεια η οποία έχει σταθερή και ίση ακτίνα προς

όλες τις κατευθύνσεις.

1.1.1.8. Ως «ασφαιρική επιφάνεια» νοείται η επιφάνεια η οποία έχει σταθερή ακτίνα µόνο σε

ένα επίπεδο.
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1.1.1.9. Ως «ασφαιρικό κάτοπτρο» νοείται κάτοπτρο που περιλαµβάνει ένα σφαιρικό και ένα

ασφαιρικό µέρος, όπου πρέπει να εµφαίνεται η µετάβαση της ανακλώσας επιφάνειας από

το σφαιρικό στο ασφαιρικό µέρος. Η καµπυλότητα του κύριου άξονα του κατόπτρου

ορίζεται στο σύστηµα συντεταγµένων χ/y που ορίζεται από την ακτίνα του σφαιρικού

βασικού τµήµατος, µε τη βοήθεια του τύπου :
3

22 )()( axkxRRγ −+−−=
R

R : ονοµαστική ακτίνα του σφαιρικού τµήµατος

k : σταθερά για τη µεταβολή της καµπυλότητας

a : σταθερά για το σφαιρικό µέγεθος του σφαιρικού βασικού τµήµατος.

1.1.1.10. Ως «κέντρο της ανακλώσας επιφάνειας» νοείται το κέντρο της ορατής περιοχής της

ανακλώσας επιφάνειας.

1.1.1.11. Ως «ακτίνα καµπυλότητας των συστατικών µερών του κατόπτρου» νοείται η ακτίνα «c»

του τόξου του κύκλου που προσεγγίζει περισσότερο την καµπύλη µορφή του εν λόγω

τµήµατος.
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1.1.1.12. Ως «προσοφθάλµια σηµεία του οδηγού» νοούνται δύο σηµεία που απέχουν 65 mm µεταξύ

τους και ευρίσκονται σε απόσταση 635 mm κατακόρυφα από το σηµείο R της θέσης του

οδηγού, όπως ορίζεται στο προσάρτηµα 6 του παρόντος παραρτήµατος. Η ευθεία που

συνδέει τα σηµεία αυτά είναι κάθετος στο κατακόρυφο διαµήκες µέσο επίπεδο του

οχήµατος. Το µέσο του τµήµατος που έχει άκρα τα δύο προσοφθάλµια σηµεία βρίσκεται σε

ένα κατακόρυφο διαµήκες επίπεδο το οποίο πρέπει να διέρχεται από το κέντρο της

καθηµένης θέσης του οδηγού, όπως καθορίζεται από τον κατασκευαστή του οχήµατος.

1.1.1.13. Ως «αµφιοφθάλµια όραση» νοείται το συνολικό οπτικό πεδίο που λαµβάνεται από την

υπέρθεση των µονοφθάλµιων πεδίων του δεξιού και του αριστερού οφθαλµού (βλέπε

σχήµα 1 κατωτέρω).

C
B

A
D

OD

OE

I
IE

ID

E = εσωτερικό κάτοπτρο οδήγησης
OD, OE = προσοφθάλµια σηµεία του οδηγού
ID, IE = µονοφθάλµιο είδωλο
I = αµφιοφθάλµιο είδωλο
A = γωνία ορατότητας του αριστερού οφθαλµού
B = γωνία ορατότητας του δεξιού οφθαλµού
C = διοφθάλµιος γωνία ορατότητας
D = αµφιοφθάλµιος γωνία ορατότητας

E
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1.1.1.14. Ως «κλάση κατόπτρων» νοείται το σύνολο των συσκευών οι οποίες έχουν ορισµένα κοινά

χαρακτηριστικά ή λειτουργίες. Τα κάτοπτρα ταξινοµούνται ως εξής :

− Κλάση Ι : «εσωτερικά κάτοπτρα οδήγησης», τα οποία καλύπτουν το οπτικό πεδίο

που ορίζεται στο σηµείο 5.1 του παραρτήµατος ΙΙΙ.

− Κλάση ΙΙ και ΙΙΙ : «κύρια εξωτερικά κάτοπτρα οδήγησης», τα οποία καλύπτουν τα

οπτικά πεδία που ορίζονται στα σηµεία 5.2 και 5.3 του παραρτήµατος ΙΙΙ.

− Κλάση IV : «ευρυγώνια εξωτερικά κάτοπτρα», τα οποία καλύπτουν το οπτικό

πεδίο που ορίζεται στο σηµείο 5.4 του παραρτήµατος ΙΙΙ.

− Κλάση V : «εξωτερικά κάτοπτρα άµεσης εγγύτητας», τα οποία καλύπτουν το

οπτικό πεδίο που ορίζεται στο σηµείο 5.5 του παραρτήµατος ΙΙΙ.

− Κλάση VI : «πρόσθια κάτοπτρα», τα οποία καλύπτουν το οπτικό πεδίο που

ορίζεται στο σηµείο 5.6 του παραρτήµατος ΙΙΙ.

1.1.2. Ως «συσκευή λήψης-οθόνης έµµεσης όρασης» νοείται η συσκευή που ορίζεται στο

σηµείο 1.1 όπου το οπτικό πεδίο επιτυγχάνεται µέσω συνδυασµού κάµερας-οθόνης όπως

ορίζεται στα σηµεία 1.1.2.1 και 1.1.2.2.
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1.1.2.1. Ως «κάµερα» νοείται συσκευή η οποία αποτυπώνει εικόνα του εξωτερικού χώρου µέσω

φακού σε ένα φωτοευαίσθητο ηλεκτρονικό ανιχνευτή ο οποίος εν συνεχεία µετατρέπει την

εικόνα αυτή σε σήµα βίντεο.

1.1.2.2. Ως «οθόνη» νοείται συσκευή η οποία µετατρέπει το σήµα βίντεο σε εικόνες που

µετατρέπονται στο οπτικό φάσµα.

1.1.2.3. Ως «ανίχνευση» νοείται η ικανότητα διάκρισης ενός αντικειµένου από το

φόντο/περιβάλλον του σε ορισµένη απόσταση.

1.1.2.4. Ως «αντίθεση φωτεινότητας» νοείται ο λόγος λαµπρότητας µεταξύ ενός αντικειµένου και

του άµεσου φόντου/περιβάλλοντός του που επιτρέπει στο αντικείµενο να διακρίνεται από

το φόντο/περιβάλλον του.

1.1.2.5. Ως «διακριτική ικανότητα» νοείται η µικρότερη λεπτοµέρεια που γίνεται αισθητή µε ένα

σύστηµα αντίληψης, δηλαδή διακρίνεται από ένα ευρύτερο σύνολο. Η διακριτική

ικανότητα του ανθρώπινου οφθαλµού ονοµάζεται «οπτική οξύτητα».

1.1.2.6. Ως «κρίσιµο αντικείµενο» νοείται ένα κυκλικό αντικείµενο µε διάµετρο D0 = 0,8 m 1.

                                                
1 Ένα σύστηµα έµµεσης όρασης προορίζεται για την ανίχνευση χρηστών του οδικού δικτύου

που πρέπει να ληφθούν υπόψη. Η σηµασία ενός χρήστη του οδικού δικτύου καθορίζεται από
τη θέση και την (δυνητική) ταχύτητά του. Σε γενικές γραµµές, ανάλογα µε την ταχύτητα του
πεζού - ποδηλάτη - οδηγού µοτοποδηλάτου, αυξάνουν και οι διαστάσεις των εν λόγω
χρηστών του οδικού δικτύου. Για τους σκοπούς της ανίχνευσης, ένας οδηγός µοτοποδηλάτου
(D=0,8) σε απόσταση 40 m ισοδυναµεί µε έναν πεζό (D=0,5) σε απόσταση 25 m.
Λαµβάνοντας υπόψη τις ταχύτητες, ο οδηγός µοτοποδηλάτου επιλέγεται ως κριτήριο για το
µέγεθος ανίχνευσης· για το λόγο αυτόν, χρησιµοποιείται ένα αντικείµενο µεγέθους 0,8 m
προκειµένου να καθοριστεί η απόδοση της ανίχνευσης.
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1.1.2.7. Ως «κρίσιµη αντίληψη» νοείται το επίπεδο αντίληψης το οποίο µπορεί κατά κανόνα να

επιτύχει ο ανθρώπινος οφθαλµός υπό διάφορες συνθήκες. Για τις συνθήκες κυκλοφορίας, η

οριακή τιµή της κρίσιµης αντίληψης αντιστοιχεί σε οπτική γωνία ίση µε 8 λεπτά της

µοίρας.

1.1.2.8. Ως «οπτικό πεδίο» νοείται το τµήµα του τρισδιάστατου χώρου εντός του οποίου ένα

κρίσιµο αντικείµενο µπορεί να παρατηρηθεί και να αποδοθεί από τη συσκευή έµµεσης

όρασης. Βασίζεται στην ορατότητα στο επίπεδο του εδάφους που παρέχεται από µια

συσκευή και ενδέχεται να περιορίζεται βάσει της εφαρµοστέας µέγιστης απόστασης

ανίχνευσης της συσκευής.

1.1.2.9. Ως «απόσταση ανίχνευσης» νοείται η απόσταση, µετρούµενη στο επίπεδο του εδάφους,

από το οπτικό σηµείο αναφοράς στο ακρότατο σηµείο στο οποίο µπορεί µόλις να γίνει

αντιληπτό ένα κρίσιµο αντικείµενο (η οριακή τιµή της κρίσιµης αντίληψης µόλις

επιτυγχάνεται).

1.1.2.10. Ως «κρίσιµο οπτικό πεδίο» νοείται η περιοχή στην οποία πρέπει να ανιχνεύεται ένα

κρίσιµο αντικείµενο µέσω συσκευής έµµεσης όρασης και η οποία ορίζεται από µια

γωνία και µία ή περισσότερες αποστάσεις ανίχνευσης.

1.1.2.11. Ως «οπτικό σηµείο αναφοράς» νοείται το σηµείο του οχήµατος µε το οποίο συνδέεται

το προδιαγραφόµενο οπτικό πεδίο. Το σηµείο αυτό είναι η προβολή, στο έδαφος, της

τοµής ενός κάθετου επιπέδου που συνδέει τα προσοφθάλµια σηµεία του οδηγού και

ενός επιπέδου παράλληλου προς το κατακόρυφο διαµήκες επίπεδο το οποίο

κείται 20 cm εκτός του οχήµατος.
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1.1.2.12. Ως «οπτικό φάσµα» νοείται φως µε µήκος κύµατος εντός των ορίων αντίληψης των

ανθρώπινων οφθαλµών, ήτοι 380-780 nm.

1.1.3. Ως «άλλες συσκευές έµµεσης όρασης» νοούνται συσκευές οι οποίες ορίζονται στο

σηµείο 1.1 στις οποίες το οπτικό πεδίο δεν επιτυγχάνεται µέσω κατόπτρου ή συσκευής

κάµερας-οθόνης έµµεσης όρασης.

1.1.4. Ως τύποι «συσκευών έµµεσης όρασης» νοούνται οι συσκευές οι οποίες δεν διαφέρουν

ως προς τα ακόλουθα ουσιαστικά χαρακτηριστικά :

− ο σχεδιασµός της συσκευής, και ενδεχοµένως η προσαρµογή στο αµάξωµα,

− στην περίπτωση κατόπτρων, η κλάση, το σχήµα, οι διαστάσεις και η ακτίνα

καµπυλότητας της ανακλώσας επιφάνειας του κατόπτρου,

− στην περίπτωση συσκευών κάµερας-οθόνης, η απόσταση ανίχνευσης και το

οπτικό πεδίο.

1.2. Ως «οχήµατα των κατηγοριών M1, M2, M3, N1, N2, N3» νοούνται τα οχήµατα που

ορίζονται στο παράρτηµα ΙΙ, Μέρος Α της οδηγίας 70/156/ΕΟΚ.

1.2.1. Ως «τύποι οχήµατος ως προς την έµµεση όραση» νοούνται τα οχήµατα µε κινητήρα που

είναι παρόµοια όσον αφορά τα ακόλουθα βασικά χαρακτηριστικά :
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1.2.1.1. Τύπος συσκευής έµµεσης όρασης

1.2.1.2. Τα χαρακτηριστικά του αµαξώµατος που περιορίζουν το οπτικό πεδίο,

1.2.1.3. Τις συντεταγµένες του σηµείου R,

1.2.1.4. Τις βάσει προδιαγραφών θέσεις και σηµάνσεις της έγκρισης τύπου των υποχρεωτικών

και (εάν έχουν τοποθετηθεί) των προαιρετικών συσκευών έµµεσης όρασης.

2. ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΥΠΟΥ ΕΚ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

ΕΜΜΕΣΗΣ ΟΡΑΣΗΣ

2.1. Η αίτηση έγκρισης τύπου ΕΚ κατασκευαστικού στοιχείου συσκευής έµµεσης όρασης

υποβάλλεται από τον κατασκευαστή.

2.2. Στο προσάρτηµα 1 του παρόντος παραρτήµατος, περιέχεται υπόδειγµα του πληροφοριακού

εντύπου

2.3. Για κάθε τύπο συσκευής έµµεσης όρασης, η αίτηση συνοδεύεται :

2.3.1. Στην περίπτωση κατόπτρων, από τέσσερα δείγµατα : τρία προς χρήση στις δοκιµές και ένα

που θα παραµείνει στο εργαστήριο για περαιτέρω εξετάσεις που ενδεχοµένως να

αποδειχθούν απαραίτητες. Το εργαστήριο µπορεί να ζητά πρόσθετα δείγµατα.

2.3.2. Στην περίπτωση άλλων συσκευών έµµεσης όρασης, από ένα δείγµα όλων των µερών.
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3. ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ

Τα δείγµατα ενός τύπου κατόπτρου ή συσκευής έµµεσης όρασης πλην των κατόπτρων που

υποβάλλονται προς έγκριση τύπου ΕΚ κατασκευαστικού στοιχείου πρέπει να φέρουν, µε

εµφανή και ανεξίτηλο τρόπο, το εµπορικό σήµα ή την εµπορική επωνυµία του αιτούντος

και να διαθέτουν επαρκή χώρο για την αναγραφή του σήµατος έγκρισης τύπου ΕΚ

κατασκευαστικού στοιχείου· ο χώρος αυτός πρέπει να υποδεικνύεται στα διαγράµµατα που

αναφέρονται στο σηµείο 1.2.1.2 του προσαρτήµατος 1 του παρόντος παραρτήµατος.

4. ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΥΠΟΥ ΕΚ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΕΜΜΕΣΗΣ ΟΡΑΣΗΣ

4.1. Η αίτηση έγκρισης τύπου ΕΚ οχήµατος όσον αφορά την εγκατάσταση συσκευών έµµεσης

όρασης υποβάλλεται από τον κατασκευαστή.

4.2. Στο προσάρτηµα 3 του παρόντος παραρτήµατος, περιέχεται υπόδειγµα του πληροφοριακού

εντύπου.

4.3. Για κάθε τύπο οχήµατος, η αίτηση συνοδεύεται :

4.3.1. Από αντιπροσωπευτικό όχηµα του τύπου. Εάν απαιτείται, το όχηµα αυτό καθορίζεται

κατόπιν συµφωνίας µε την τεχνική υπηρεσία που είναι υπεύθυνη για τη διεξαγωγή των

δοκιµών.
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5. ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΥΠΟΥ ΕΚ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ

5.1. Όταν πληρούνται οι σχετικές απαιτήσεις, χορηγείται έγκριση τύπου ΕΚ κατασκευαστικού

στοιχείου και αριθµός έγκρισης τύπου κατασκευαστικού στοιχείου, σύµφωνα µε το

Παράρτηµα VII της οδηγίας 70/156/ΕΟΚ. Ο αριθµός παρέχεται αναφορικά µε τα κάτοπτρα

ή τις συσκευές έµµεσης όρασης, πλην των κατόπτρων.

5.2. Ο αριθµός αυτός δεν µπορεί να χορηγηθεί σε άλλο τύπο ή συσκευή έµµεσης όρασης.

5.3. Στο προσάρτηµα 2 του παρόντος Παραρτήµατος, περιέχεται υπόδειγµα του πιστοποιητικού

έγκρισης τύπου ΕΚ.

6. ΣΗΜΑΝΣΗ

Όλες οι συσκευές έµµεσης όρασης που είναι σύµφωνες προς τύπο για τον οποίο έχει

χορηγηθεί έγκριση τύπου ΕΚ κατασκευαστικού στοιχείου σύµφωνα µε την παρούσα

οδηγία πρέπει να φέρουν σήµα έγκρισης τύπου ΕΚ κατασκευαστικού στοιχείου όπως

ορίζεται στο προσάρτηµα 5.
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7. ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΥΠΟΥ ΕΚ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

7.1. Όταν πληρωθούν οι σχετικές απαιτήσεις, χορηγείται έγκριση τύπου ΕΚ οχήµατος για

κάθε τύπο οχήµατος.

7.2. Στο προσάρτηµα 4 του παρόντος Παραρτήµατος, περιέχεται υπόδειγµα του

πιστοποιητικού έγκρισης τύπου ΕΚ.

7.3. Σε κάθε τύπο οχήµατος χορηγείται αριθµός έγκρισης τύπου σύµφωνα µε το

Παράρτηµα VII της οδηγίας 70/156/ΕΟΚ. Το ίδιο κράτος µέλος δεν µπορεί να χορηγεί

τον αριθµό αυτόν σε άλλο τύπο οχήµατος.

8. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ

8.1. Εάν τροποποιείται ο τύπος του οχήµατος ή εγκρίνονται µετατροπές του τύπου της

συσκευής έµµεσης όρασης σύµφωνα µε την παρούσα οδηγία, εφαρµόζονται οι

διατάξεις του άρθρου 5 της οδηγίας 70/156/ΕΟΚ.

9. ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (ΟΧΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ)

9.1. Για τη διασφάλιση της συµµόρφωσης της παραγωγής πρέπει να λαµβάνονται µέτρα

σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 10 της οδηγίας 70/156/ΕΟΚ.

________________________
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Προσάρτηµα 1

Πληροφοριακό έντυπο αριθ. � σχετικά µε την έγκριση τύπου ΕΚ συσκευής έµµεσης όρασης

Οδηγία 2002/.../ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου

Οι ακόλουθες πληροφορίες, ανάλογα µε την περίπτωση, παρέχονται εις τριπλούν και πρέπει να

περιλαµβάνουν κατάλογο περιεχοµένων. Τα σχεδιαγράµµατα πρέπει να επισυνάπτονται στην

κατάλληλη κλίµακα και επαρκώς λεπτοµερή σε µέγεθος χαρτιού Α4 µέσα σε φάκελο µεγέθους Α4.

Εάν υπάρχουν φωτογραφίες πρέπει να είναι επαρκώς λεπτοµερείς.

0. ΓΕΝΙΚΑ

0.1. Κατασκευαστής (εµπορική επωνυµία) : .............................................................................

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

0.3. Τρόποι αναγνώρισης του τύπου, εφόσον αναγράφονται στη συσκευή : ............................

0.4. Κατηγορία οχήµατος για την οποία προορίζεται η συσκευή : ...........................................

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

0.7. Σηµείο και µέθοδος τοποθέτησης του σήµατος έγκρισης τύπου ΕΚ : ...............................

0.8. ∆ιεύθυνση(εις) του εργοστασίου(ων) παραγωγής : ...........................................................
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1. ΣΥΣΚΕΥΗ ΕΜΜΕΣΗΣ ΟΡΑΣΗΣ

1.1. Κάτοπτρα (κατάσταση κάθε κατόπτρου)

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

1.1.4. Σχεδιάγραµµα (σχεδιαγράµµατα) για την αναγνώριση του κατόπτρου : ...........................

1.1.5. Λεπτοµέρειες του τρόπου προσάρτησης : ..........................................................................

1.2. Συσκευές έµµεσης όρασης πλην των κατόπτρων : .............................................................

1.2.1. Τύπος και χαρακτηριστικά (π.χ. πλήρης περιγραφή της συσκευής) : ................................

1.2.1.1. Εφόσον πρόκειται για συσκευή κάµερας-οθόνης, απόσταση ανίχνευσης (mm),

αντίθεση, εύρος φωτεινότητας, διόρθωση αντανάκλασης, επιδόσεις απεικόνισης

(ασπρόµαυρη/έγχρωµη), συχνότητα ανανέωσης ειδώλου, εύρος φωτεινότητας της

οθόνης : ...............................................................................................................................

1.2.1.2. Επαρκώς λεπτοµερή σχέδια για την αναγνώριση του συνόλου της συσκευής,

συµπεριλαµβανοµένων οδηγιών εγκατάστασης· η θέση για το σήµα έγκρισης τύπου ΕΚ

πρέπει να εµφαίνεται στα σχέδια : ......................................................................................
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Προσάρτηµα 2

Υπόδειγµα πιστοποιητικού έγκρισης τύπου ΕΚ συσκευής έµµεσης όρασης

Κοινοποίηση σχετικά µε τη χορήγηση, άρνηση, ανάκληση ή

επέκταση της έγκρισης τύπου ΕΚ συσκευής έµµεσης όρασης

Όνοµα της

υπηρεσίας

Αριθµός έγκρισης τύπου ΕΚ κατασκευαστικού στοιχείου ....................................................................

1. Εµπορική επωνυµία ή εµπορικό σήµα : ..............................................................................

2. Αναγνώριση των συσκευών : κάτοπτρο, συσκευή κάµερας/οθόνης, άλλη συσκευή 1 :
- σε περίπτωση κατόπτρου, κλάση (I, II, III, IV, V, VI) (1)

- σε περίπτωση κάµερας-οθόνης ή άλλης συσκευής έµµεσης όρασης (S) 1

3. Ονοµατεπώνυµο και διεύθυνση του κατασκευαστή : .........................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................

4. (Ενδεχοµένως) Ονοµατεπώνυµο και διεύθυνση του τυχόν εντολοδόχου του
κατασκευαστή : ...................................................................................................................
.............................................................................................................................................

5. Σύµβολο 2 m
  ∆

 που ορίζεται στο σηµείο 4.1.1 του τµήµατος Α του παραρτήµατος ΙΙ :
ναι/όχι 1

6. Ηµεροµηνία υποβολής για έγκριση τύπου : ........................................................................
.............................................................................................................................................

7. Εργαστήριο δοκιµών : .........................................................................................................
.............................................................................................................................................

8. Ηµεροµηνία και αριθµός της εργαστηριακής έκθεσης : .....................................................
.............................................................................................................................................

                                                
1 ∆ιαγράψτε τις περιττές ενδείξεις.
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9. Ηµεροµηνία χορήγησης/άρνησης/ανάκλησης/επέκτασης της έγκρισης τύπου ΕΚ
κατασκευαστικού στοιχείου1:..............................................................................................
.............................................................................................................................................

10. Τόπος : .................................................................................................................................

11. Ηµεροµηνία : .......................................................................................................................

12. Τα ακόλουθα έγγραφα, που φέρουν τον παραπάνω αριθµό έγκρισης τύπου,
επισυνάπτονται στο παρόν πιστοποιητικό έγκρισης τύπου :...............................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................

(Περιγραφές, σχέδια, διαγράµµατα και σχεδιαγράµµατα)

Τα έγγραφα αυτά πρέπει να παρέχονται στις αρµόδιες αρχές των άλλων κρατών µελών
κατόπιν ρητού αιτήµατός τους.

Τυχόν παρατηρήσεις, ιδίως όσον αφορά περιορισµούς χρήσης ή/και προδιαγραφές
τοποθέτησης : ......................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................

������������������..
(Υπογραφή)

                                                
1 ∆ιαγράψτε τις περιττές ενδείξεις.
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Προσάρτηµα 3

Πληροφοριακό έντυπο αριθ. � σχετικά µε την έγκριση τύπου ΕΚ οχήµατος

Οδηγία 2002/.../ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου

Οι ακόλουθες πληροφορίες, ανάλογα µε την περίπτωση, παρέχονται εις τριπλούν και πρέπει να

περιλαµβάνουν κατάλογο περιεχοµένων. Τα σχεδιαγράµµατα πρέπει να επισυνάπτονται στην

κατάλληλη κλίµακα και επαρκώς λεπτοµερή σε µέγεθος χαρτιού Α4 µέσα σε φάκελο µεγέθους Α4.

Εάν υπάρχουν φωτογραφίες, πρέπει να είναι επαρκώς λεπτοµερείς.

0. ΓΕΝΙΚΑ

0.1. Κατασκευαστής (εµπορική επωνυµία) : ..............................................................................

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

0.2.1. (Ενδεχοµένως) Εµπορική περιγραφή : ...............................................................................

0.3. Τρόποι αναγνώρισης του τύπου, εφόσον αναγράφονται στο όχηµα :.................................

0.3.1. Θέση της αναγραφής αυτής :...............................................................................................

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

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

0.8. ∆ιεύθυνση(εις) του εργοστασίου(ων) παραγωγής : ............................................................

                                                
1 Κατά την έννοια του παραρτήµατος ΙΙΑ της οδηγίας 70/156/ΕΟΚ.
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1. ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

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

1.7. Θάλαµος οδήγησης (πρόσω ή κανονικός) 1 : ......................................................................

1.8. Θέση οδήγησης : αριστερά/δεξιά 1 : ....................................................................................

1.8.1. Το όχηµα είναι εξοπλισµένο για οδήγηση στα αριστερά ή τα δεξιά 1 : ..............................

2.4. Κλίµακα (ολικών) διαστάσεων : .........................................................................................

2.4.1. Για πλαίσιο χωρίς αµάξωµα : ..............................................................................................

2.4.1.2. Πλάτος (ια) : ..........................................................................................................................

2.4.1.2.1. Μέγιστο επιτρεπόµενο πλάτος : ..........................................................................................

2.4.1.2.2. Ελάχιστο επιτρεπόµενο πλάτος : .........................................................................................

2.4.2. Για πλαίσιο µε αµάξωµα : ...................................................................................................

2.4.2.2. Πλάτος (ια) : ..........................................................................................................................

                                                
1 ∆ιαγράψτε τις περιττές ενδείξεις.
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9. ΑΜΑΞΩΜΑ

9.9. Συσκευές έµµεσης όρασης ..................................................................................................

9.9.1. Κάτοπτρα.............................................................................................................................

9.9.1.4. Σχεδιάγραµµα (σχεδιαγράµµατα) όπου εµφαίνεται η θέση του κατόπτρου σε σχέση µε

το αµάξωµα : .......................................................................................................................

9.9.1.5. Λεπτοµέρειες του τρόπου τοποθέτησής του, συµπεριλαµβανοµένου του τµήµατος του

αµαξώµατος του οχήµατος επί του οποίου έχει τοποθετηθεί :............................................

9.9.1.6. Προαιρετικός εξοπλισµός που να επηρεάζει ενδεχοµένως το προς τα πίσω οπτικό

πεδίο : ..................................................................................................................................

9.9.1.7. Σύντοµη περιγραφή των (τυχόν) ηλεκτρονικών εξαρτηµάτων του συστήµατος

ρύθµισης : ............................................................................................................................

9.9.2. Συσκευές έµµεσης όρασης πλην των κατόπτρων :..............................................................

9.9.2.1.2. Επαρκώς λεπτοµερή σχεδιαγράµµατα µε τις προδιαγραφές εγκατάστασης : .....................
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Προσάρτηµα 4

Υπόδειγµα πιστοποιητικού έγκρισης τύπου ΕΚ οχήµατος όσον αφορά την εγκατάσταση συσκευών
έµµεσης όρασης

Άρθρο 4, παράγραφος 2, και άρθρο 10 της οδηγίας 70/156/ΕΟΚ
του Συµβουλίου της 6ης Φεβρουαρίου 1970 περί προσεγγίσεως
των νοµοθεσιών των κρατών µελών που αφορούν την έγκριση
των οχηµάτων µε κινητήρα και των ρυµουλκουµένων τους

Όνοµα
της υπηρεσίας

Αριθµός έγκρισης τύπου ΕΚ ..................................................................................................................
.............................................................................................................................................. επέκταση 1

1. Εµπορική επωνυµία ή εµπορικό σήµα του οχήµατος: ........................................................

2. Τύπος του οχήµατος : ..........................................................................................................

3. Κατηγορία του οχήµατος (M1, M2, M3, N1, N2, <7,5 t, N2 > 7,5 t, N3) 2:

3.1. Για όχηµα της κατηγορίας N3 : φορτηγό/ρυµουλκούµενο/ηµιρυµουλκούµενο 2

4. Ονοµατεπώνυµο και διεύθυνση του κατασκευαστή : .........................................................
.............................................................................................................................................

5. Ενδεχοµένως, ονοµατεπώνυµο και διεύθυνση του τυχόν εντολοδόχου : ...........................
.............................................................................................................................................

6. Εµπορική επωνυµία ή εµπορικό σήµα των κατόπτρων και των πρόσθετων συσκευών
έµµεσης όρασης και αριθµός έγκρισης τύπου ΕΚ κατασκευαστικού στοιχείου :
.............................................................................................................................................

                                                
1 Όπου ενδείκνυται, αναφέρατε εάν πρόκειται για πρώτη, δεύτερη κ.λπ. επέκταση της αρχικής

έγκρισης τύπου ΕΚ.
2 ∆ιαγράψτε τις περιττές ενδείξεις.
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7. Κλάση(-εις) κατόπτρων και συσκευών έµµεσης όρασης (I, II, III, IV, V, VI, S)1:

8. Επέκταση της έγκρισης τύπου ΕΚ του οχήµατος ώστε να καλύπτονται οι ακόλουθοι

τύποι συσκευών έµµεσης όρασης

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

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

9. Στοιχεία για την αναγνώριση του σηµείου R της θέσης οδήγησης του οδηγού

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

10. Μέγιστα και ελάχιστα πλάτη του αµαξώµατος για τα οποία έχει χορηγηθεί έγκριση

τύπου ΕΚ στο κάτοπτρο και στη συσκευή έµµεσης όρασης (στην περίπτωση του

πλαισίου-θαλάµου που αναφέρεται στο σηµείο 3.3 του παραρτήµατος ΙΙΙ) :.....................

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

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

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

11. Όχηµα υποβληθέν για έγκριση τύπου ΕΚ : .........................................................................

12. Τεχνική υπηρεσία αρµόδια για τον έλεγχο πιστότητας για την έγκριση τύπου ΕΚ :..........

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

                                                
1 ∆ιαγράψτε τις περιττές ενδείξεις.
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13. Ηµεροµηνία του πρακτικού που εκδόθηκε από την εν λόγω υπηρεσία : ............................

14. Αριθµός του πρακτικού που εκδόθηκε από την εν λόγω υπηρεσία : ..................................

15. Η έγκριση τύπου ΕΚ για την τοποθέτηση συσκευών έµµεσης όρασης

χορηγήθηκε/δεν χορηγήθηκε 1

16. Η επέκταση της έγκρισης τύπου ΕΚ για την τοποθέτηση συσκευών έµµεσης όρασης

χορηγήθηκε/δεν χορηγήθηκε 1

17. Τόπος : .................................................................................................................................

18. Ηµεροµηνία : .......................................................................................................................

19. Υπογραφή : ..........................................................................................................................

                                                
1 ∆ιαγράψτε τις περιττές ενδείξεις.
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20. Τα ακόλουθα έγγραφα, που φέρουν τον παραπάνω αριθµό έγκρισης, επισυνάπτονται

στο παρόν πιστοποιητικό :

− σχέδια στα οποία εµφαίνονται τα στηρίγµατα των συσκευών έµµεσης όρασης·

− σχέδια και σχεδιαγράµµατα στα οποία εµφαίνονται οι θέσεις στήριξης και τα

χαρακτηριστικά του τµήµατος του αµαξώµατος στο οποίο τοποθετούνται οι

συσκευές έµµεσης όρασης·

− γενική όψη έµπροσθεν, όπισθεν και από το θάλαµο επιβατών στην οποία

εµφαίνονται τα σηµεία τοποθέτησης των συσκευών έµµεσης όρασης.

Τα έγγραφα αυτά πρέπει να χορηγούνται στις αρµόδιες αρχές των άλλων κρατών µελών

κατόπιν ρητού αιτήµατός τους.
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Προσάρτηµα 5

Σήµα έγκρισης τύπου ΕΚ κατασκευαστικού στοιχείου

1. ΓΕΝΙΚΑ

1.1. Το σήµα έγκρισης τύπου ΕΚ κατασκευαστικού στοιχείου αποτελείται από ένα

ορθογώνιο το οποίο να πλαισιώνει το πεζό γράµµα «e» που ακολουθείται από τον

διακριτικό αριθµό του κράτους µέλους που χορήγησε την εν λόγω έγκριση : 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 και 24 για την Ιρλανδία. Πρέπει επίσης να φέρει, κοντά στο ορθογώνιο,

τον αριθµό έγκρισης τύπου ΕΚ κατασκευαστικού στοιχείου. Ο αριθµός αυτός πρέπει να

αποτελείται από τον αριθµό έγκρισης τύπου ΕΚ κατασκευαστικού στοιχείου ο οποίος

αναγράφεται στο πιστοποιητικό που συµπληρώνεται για τον τύπο (βλ. προσάρτηµα 3),

και να έπεται δύο ψηφίων που συµβολίζουν τον αύξοντα αριθµό της τελευταίας

τροποποίησης της παρούσας οδηγίας κατά την ηµεροµηνία χορήγησης της έγκρισης

τύπου ΕΚ κατασκευαστικού στοιχείου. Ο αύξων αριθµός της τροποποίησης και ο

αριθµός έγκρισης τύπου ΕΚ κατασκευαστικού στοιχείου που αναγράφονται στο

πιστοποιητικό πρέπει να χωρίζονται µε αστερίσκο. Στην παρούσα οδηγία, ο αύξων

αριθµός είναι το 03.
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1.2. Το σήµα έγκρισης τύπου ΕΚ κατασκευαστικού στοιχείου πρέπει να συµπληρώνεται µε

το σύµβολο Ι ή ΙΙ ή ΙΙΙ ή IV ή V ή VI, που προσδιορίζει την κλάση του τύπου του

κατόπτρου, ή το σύµβολο S σε περίπτωση οποιασδήποτε συσκευής έµµεσης όρασης. Το

πρόσθετο σύµβολο πρέπει να τοποθετείται σε οποιαδήποτε κατάλληλη θέση κοντά στο

ορθογώνιο που περιλαµβάνει το γράµµα «e».

1.3. Το σήµα έγκρισης τύπου ΕΚ κατασκευαστικού στοιχείου και το πρόσθετο σύµβολο

πρέπει να εγγράφονται, µε ανεξίτηλο τρόπο, σε βασικό τµήµα του κατόπτρου ή

οποιασδήποτε άλλης συσκευής έµµεσης όρασης, ώστε να φαίνονται ευκρινώς ακόµη

και µετά την τοποθέτηση του κατόπτρου ή άλλης συσκευής έµµεσης όρασης στο

όχηµα.

2. ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑΤΑ ΣΗΜΑΤΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΥΠΟΥ ΕΚ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΥ

ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ

2.1. Ακολουθούν πέντε παραδείγµατα σηµάτων έγκρισης τύπου ΕΚ κατασκευαστικού

στοιχείου, τα οποία συµπληρώνονται µε το πρόσθετο σύµβολο.
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Παραδείγµατα σηµάτων έγκρισης τύπου ΕΚ κατασκευαστικού στοιχείου και του πρόσθετου
συµβόλου
Παράδειγµα αριθ. 1

*

a   6 mm≥

a
3

↑

↓

2
3
a

↓

↑↑
a
3
↓

↑
a
3
↓

Το κάτοπτρο που φέρει το ως άνω σήµα έγκρισης τύπου ΕΚ κατασκευαστικού στοιχείου
ανήκει στην κλάση Ι (εσωτερικό κάτοπτρο οδήγησης), το οποίο εγκρίθηκε στη Γαλλία (e2) µε
τον αριθµό 03*3500.

Παράδειγµα αριθ. 2

03*1870

2
3
a

↓

↑↑a
3
↓

↑a
3
↓

a > 6 mm

a
3

↑

↓

Το κάτοπτρο που φέρει το ως άνω σήµα έγκρισης τύπου ΕΚ κατασκευαστικού στοιχείου
ανήκει στην κλάση ΙΙ (εξωτερικό κάτοπτρο οδήγησης), το οποίο εγκρίθηκε στις Κάτω Χώρες
(e4) µε τον αριθµό 03*1870.
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Παράδειγµα αριθ. 3

Το κάτοπτρο που φέρει το ως άνω σήµα έγκρισης τύπου ΕΚ κατασκευαστικού στοιχείου
ανήκει στην κλάση V (κάτοπτρο άµεσης εγγύτητας), το οποίο εγκρίθηκε στην Ελλάδα (e23)
µε τον αριθµό 03*3901.
Παράδειγµα αριθ. 4

a>= 6 mm

Το κάτοπτρο που φέρει το ως άνω σήµα έγκρισης τύπου ΕΚ κατασκευαστικού στοιχείου
ανήκει στην κλάση ΙV (εξωτερικό ευρυγώνιο κάτοπτρο οδήγησης), το οποίο εγκρίθηκε
στην Ιταλία (e3) µε τον αριθµό 03*1248

     mm

a
3

a
3

2a
3

a
3

2a
3

a
3

a
3
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Παράδειγµα αριθ. 5

Επεξήγηση :

Η συσκευή έµµεσης όρασης που φέρει το ως άνω σήµα έγκρισης τύπου ΕΚ
κατασκευαστικού στοιχείου είναι συσκευή έµµεσης όρασης (S), πλην κατόπτρων, η οποία
εγκρίθηκε στις Κάτω Χώρες (e4) µε τον αριθµό 03*3002.

_____________

a>6 mm

2a
3

a
3

a
3

a
3
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Προσάρτηµα 6

ΜΕΘΟ∆ΟΣ ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ Η ΚΑΙ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΣΧΕΤΙΚΗΣ

ΘΕΣΗΣ ΤΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ R ΚΑΙ Η

Εφαρµόζονται τα σχετικά τµήµατα του παραρτήµατος ΙΙΙ της οδηγίας 77/649/ΕΟΚ.

________________________
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ∆ΟΚΙΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΥΠΟΥ ΕΚ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΕΜΜΕΣΗΣ ΟΡΑΣΗΣ

Α ΚΑΤΟΠΤΡΑ

1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ

1.1. Κάθε κάτοπτρο πρέπει να είναι ρυθµιζόµενο.

1.2. Το περίγραµµα της ανακλώσας επιφάνειας πρέπει να περικλείεται σε προστατευτικό

περίβληµα (χοάνη, κλπ.) το οποίο, σε κάθε σηµείο της περιµέτρου του και προς όλες τις

κατευθύνσεις, πρέπει να έχει τιµή «c» τουλάχιστον 2,5 mm. Αν η ανακλώσα επιφάνεια

υπερβαίνει σε διαστάσεις το προστατευτικό περίβληµα, η ακτίνα καµπυλότητας «c»

στην περίµετρο της προεξέχουσας επιφάνειας πρέπει να είναι τουλάχιστον 2,5 mm. Η

ανακλώσα επιφάνεια πρέπει να προσαρµόζεται στο προστατευτικό περίβληµα µε την

εφαρµογή δυνάµεως 50 Ν στο πλέον προεξέχον σε σχέση µε το προστατευτικό

περίβληµα σηµείο και σε διεύθυνση οριζόντια και κατά προσέγγιση παράλληλη προς το

διάµηκες µέσο επίπεδο του οχήµατος.
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1.3. Όταν το κάτοπτρο τοποθετείται σε επίπεδη επιφάνεια, όλα του τα µέρη σε όλες τις

θέσεις ρύθµισης της συσκευής, καθώς και όλα τα µέρη τα οποία παραµένουν

στερεωµένα στο υποστήριγµα µετά τη δοκιµή που προβλέπεται στο σηµείο 4.2, τα

οποία, υπό στατικές συνθήκες, ευρίσκονται στην επιφάνεια µιας ιδεατής σφαίρας

διαµέτρου 165 mm, για τα εσωτερικά κάτοπτρα, ή 100 mm για τα εξωτερικά κάτοπτρα,

πρέπει να έχουν ακτίνα καµπυλότητας «c» τουλάχιστον ίση µε 2,5 mm.

1.3.1. Τα άκρα των οπών ή των εγκοπών στερέωσης, των οποίων η διάµετρος ή η µεγαλύτερη

διαγώνιος είναι µικρότερη από 12 mm δεν είναι αναγκαίο να πληρούν τις απαιτήσεις

για ακτίνα καµπυλότητας του σηµείου 1.3, υπό την προϋπόθεση ότι είναι αµβλυµµένα.

1.4. Η διάταξη στερέωσης των κατόπτρων στο όχηµα πρέπει να σχεδιάζεται κατά τρόπο

ώστε ένας κύλινδρος ακτίνας 70 mm και µε άξονα τον άξονα ή έναν από τους άξονες

περιστροφής, που σε περίπτωση κρούσεως χρησιµεύουν για τη στροφή της διάταξης

προς την ανάλογη κατεύθυνση, να τέµνει τουλάχιστον µερικώς την επιφάνεια

στερέωσης της διάταξης.

1.5. Τα αναφερόµενα στα σηµεία 1.2 και 1.3 µέρη των εξωτερικών κατόπτρων, τα οποία

αποτελούνται από υλικό του οποίου η σκληρότητα Shore A είναι µικρότερη ή ίση

προς 60, δεν υπόκεινται στις αντίστοιχες διατάξεις.
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1.6. Τα µέρη των εσωτερικών κατόπτρων από υλικό του οποίου η σκληρότητα Shore A

είναι µικρότερη από 50 και τα οποία προσαρµόζονται σε άκαµπτα υποστηρίγµατα,

υπόκεινται στις απαιτήσεις των σηµείων 1.2 και 1.3 µόνον όσον αφορά τα

υποστηρίγµατα αυτά.

2. ∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

2.1. Εσωτερικά κάτοπτρα οδήγησης (Κλάση Ι)

Η ανακλώσα επιφάνεια πρέπει να έχει τέτοιες διαστάσεις ώστε να είναι δυνατή η

εγγραφή σε αυτή ενός ορθογωνίου του οποίου η µία πλευρά να ισούται προς 40 mm και

η άλλη προς «a» όπου

r
1000

1
mm 150a

+
×=

1

και r είναι η ακτίνα καµπυλότητας.

2.2. Κύρια εξωτερικά κάτοπτρα οδήγησης (Κλάσεις ΙΙ και ΙΙΙ)

2.2.1. Η ανακλώσα επιφάνεια πρέπει να έχει τέτοιες διαστάσεις ώστε να είναι δυνατόν να

εγγραφεί σε αυτή :

− ένα ορθογώνιο ύψους 40 mm του οποίου η βάση, εκφραζόµενη σε mm, να

ισούται προς «a»,

− ένα ευθύγραµµο τµήµα παράλληλο προς το ύψος του ορθογωνίου, το µήκος του

οποίου, εκφραζόµενο σε mm, να ισούται προς «b».
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2.2.2. Οι ελάχιστες τιµές «a» και «b» δίδονται στον ακόλουθο πίνακα :

Κλάσεις των

κατόπτρων οδήγησης

a

[mm]

b

[mm]

ΙΙ
r

1000
  1

170

+
200

ΙΙΙ
r

1000
  1

130

+
70

2.3. «Ευρυγώνια» εξωτερικά κάτοπτρα (κλάση IV)

Η ανακλώσα επιφάνεια πρέπει να είναι απλής γεωµετρικής µορφής και οι διαστάσεις

της πρέπει να είναι τέτοιες ώστε να εξασφαλίζει, ενδεχοµένως σε συνδυασµό µε ένα

εξωτερικό κάτοπτρο της Κλάσης ΙΙ, το οπτικό πεδίο που ορίζεται στο σηµείο 5.4 του

παραρτήµατος ΙΙΙ.

2.4. Εξωτερικά κάτοπτρα «άµεσης εγγύτητας» (κλάση V)

Η ανακλώσα επιφάνεια πρέπει να είναι απλής γεωµετρικής µορφής και οι διαστάσεις

της πρέπει να είναι τέτοιες ώστε το κάτοπτρο να δίνει το οπτικό πεδίο που ορίζεται στο

σηµείο 5.5 του παραρτήµατος ΙΙΙ.
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2.5. Πρόσθια κάτοπτρα (κλάση VI)

Η ανακλώσα επιφάνεια πρέπει να είναι απλής γεωµετρικής µορφής και οι διαστάσεις

της πρέπει να είναι τέτοιες ώστε το κάτοπτρο να δίνει το οπτικό πεδίο που ορίζεται στο

σηµείο 5.6 του παραρτήµατος ΙΙΙ.

3. ΑΝΑΚΛΩΣΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΑΝΑΚΛΑΣΗΣ

3.1. Η ανακλώσα επιφάνεια των κατόπτρων πρέπει να είναι επίπεδη ή σφαιρικής

κυρτότητας. Τα εξωτερικά κάτοπτρα µπορούν να έχουν ένα επιπλέον ασφαιρικό µέρος

υπό την προϋπόθεση ότι το κύριο κάτοπτρο πληροί τις απαιτήσεις του έµµεσου οπτικού

πεδίου.

3.2. Αποκλίσεις µεταξύ των ακτινών καµπυλότητας των κατόπτρων

3.2.1. Η διαφορά µεταξύ rI ή r�I, και rp σε οποιοδήποτε σηµείο αναφοράς δεν πρέπει να

υπερβαίνει την τιµή των 0,15 r.

3.2.2. Η διαφορά µεταξύ καθεµίας από τις ακτίνες καµπυλότητας (rp1, rp2, και rp3) και του «r»

δεν πρέπει να υπερβαίνει την τιµή των 0,15 r.
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3.2.3. Όταν το «r» είναι τουλάχιστον 3 000 mm, η τιµή των 0,15 r, που αναφέρεται στα

σηµεία 3.2.1 και 3.2.2, αντικαθίσταται από 0,25 r.

3.3. Απαιτήσεις για τα ασφαιρικά τµήµατα των κατόπτρων

3.3.1. Τα ασφαιρικά κάτοπτρα πρέπει να έχουν ικανοποιητικό µέγεθος και σχήµα ώστε να

παρέχουν χρήσιµες πληροφορίες στον οδηγό. Αυτό σηµαίνει, κατά κανόνα, ελάχιστο

πλάτος 30 mm σε κάποιο σηµείο.

3.3.2. Η ακτίνα καµπυλότητας ri του ασφαιρικού µέρους δεν πρέπει να είναι µικρότερη από

150 mm.

3.4. Η τιµή του «r» για τα σφαιρικά κάτοπτρα δεν πρέπει να είναι µικρότερη από :

3.4.1. 1 200 mm για τα εσωτερικά κάτοπτρα οδήγησης (Κλάση Ι)·

3.4.2. 1 200 mm για τα κύρια εξωτερικά κάτοπτρα οδήγησης των κλάσεων ΙΙ και ΙΙΙ·

3.4.3. 300 mm για τα εξωτερικά «ευρυγώνια» κάτοπτρα (κλάση IV) και τα εξωτερικά

κάτοπτρα «άµεσης εγγύτητας» (κλάση V)·
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3.4.4. 200 mm για τα πρόσθια κάτοπτρα (κλάση VI).

3.5. Η τιµή του κανονικού συντελεστή ανάκλασης, όπως προσδιορίζεται σύµφωνα µε τη

µέθοδο που περιγράφεται στο προσάρτηµα 1 του παρόντος παραρτήµατος, δεν πρέπει

να είναι µικρότερη από 40%.

Σε περίπτωση ανακλωσών επιφανειών µε µεταβαλλόµενο βαθµό ανάκλασης, η θέση

«ηµέρας» πρέπει να επιτρέπει την αναγνώριση των χρωµάτων των σηµάτων οδικής

κυκλοφορίας. Η τιµή του κανονικού συντελεστή ανάκλασης στη θέση «νύχτας» δεν

πρέπει να είναι µικρότερη από 4%.

3.6. Η ανακλώσα επιφάνεια πρέπει να διατηρεί τα χαρακτηριστικά που καθορίζονται στο

σηµείο 3.5 και σε περίπτωση παρατεταµένης έκθεσης σε δυσµενείς καιρικές συνθήκες

στα πλαίσια κανονικής χρήσης.

4. ∆ΟΚΙΜΕΣ

4.1. Τα κάτοπτρα οδήγησης υπόκεινται στις δοκιµές που περιγράφονται στο σηµείο 4.2.
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4.1.1. Για όλα τα εξωτερικά κάτοπτρα των οποίων, υπό οποιαδήποτε ρύθµιση, κανένα µέρος

δεν απέχει περισσότερο από 2 m από το έδαφος, όταν το όχηµα είναι φορτωµένο µε την

ανώτερη τεχνικά επιτρεπόµενη µάζα, δεν απαιτείται η διεξαγωγή της δοκιµής που

προβλέπεται στο σηµείο 4.2.

Η παρέκκλιση αυτή εφαρµόζεται επίσης όταν τα στοιχεία στήριξης των κατόπτρων

(πλάκες στήριξης, βραχίονες, σφαιρικές αρθρώσεις κλπ.) απέχουν τουλάχιστον 2 m από

το έδαφος και δεν προεξέχουν από τα όρια του συνολικού πλάτους του οχήµατος. Το

πλάτος αυτό µετράται στο εγκάρσιο επίπεδο που διέρχεται από τα κατώτερα στοιχεία

στήριξης του κατόπτρου ή από οποιοδήποτε άλλο σηµείο εµπρός από το επίπεδο αυτό,

όταν η διαµόρφωση αυτή παρέχει µεγαλύτερο συνολικό πλάτος.

Στην περίπτωση αυτή, πρέπει να υπάρχει περιγραφή όπου να διευκρινίζεται ότι η θέση

των στοιχείων στήριξης του κατόπτρου στο όχηµα πρέπει να είναι η προαναφερόµενη.

Όταν εφαρµόζεται αυτή η παρέκκλιση, ο βραχίονας πρέπει να φέρει κατά τρόπο

ανεξίτηλο το σύµβολο

2m
 ∆

και αυτό πρέπει να αναφέρεται στο πιστοποιητικό έγκρισης τύπου.
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4.2. ∆οκιµή συµπεριφοράς σε κρούση

Η δοκιµή σύµφωνα µε την παρούσα παράγραφο δεν πραγµατοποιείται για συσκευές

ενσωµατωµένες στο αµάξωµα του οχήµατος, οι οποίες εξασφαλίζουν µετωπική

επιφάνεια εκτροπής, γωνίας το πολύ 45° σε σχέση µε το διάµηκες µέσο επίπεδο του

οχήµατος, ή για συσκευές οι οποίες προεξέχουν λιγότερο από 100 mm, πέραν του

περιγραµµένου αµαξώµατος του οχήµατος, σύµφωνα µε την οδηγία 74/483/ΕΟΚ.

4.2.1. Περιγραφή της διάταξης δοκιµής

4.2.1.1. Η διάταξη δοκιµής αποτελείται από ένα εκκρεµές δυνάµενο να εκτελεί ταλαντώσεις

περί δύο οριζόντιους άξονες, κάθετους µεταξύ τους, ένας από τους οποίους είναι

κάθετος στο επίπεδο της αρχικής τροχιάς του εκκρεµούς.

Το άκρο του εκκρεµούς φέρει σφύρα αποτελούµενη από µία άκαµπτη σφαίρα

διαµέτρου 165 ± 1 mm καλυπτόµενη από επίστρωση καουτσούκ πάχους 5 mm

σκληρότητας Shore Α 50.

Προβλέπεται διάταξη η οποία επιτρέπει τον υπολογισµό της µέγιστης γωνίας που

σχηµατίζει ο βραχίονας στο αρχικό επίπεδο κινήσεως του εκκρεµούς.
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Ένα υποστήριγµα, σταθερά προσαρµοσµένο στο πλαίσιο του εκκρεµούς, χρησιµεύει

για τη σταθεροποίηση των δειγµάτων υπό τις συνθήκες κρούσεως που περιγράφονται

στο σηµείο 4.2.2.6.

Το σχήµα 2 που ακολουθεί δίνει τις διαστάσεις της διάταξης δοκιµής και τις ειδικές

κατασκευαστικές προδιαγραφές :
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4.2.1.2. Το κέντρο πρόσκρουσης του εκκρεµούς συµπίπτει µε το κέντρο της σφύρας, βρίσκεται

δε σε απόσταση «l» από τον άξονα ταλάντωσης στο αρχικό επίπεδο κινήσεως του

εκκρεµούς, η οποία είναι ίση προς 1 m ± 5 mm. Η ανηγµένη µάζα του εκκρεµούς είναι

mo = 6,8 ± 0,05 kg. H σχέση της «mo» προς τη συνολική µάζα «m» του εκκρεµούς και

την απόσταση «d» µεταξύ του κέντρου βάρους του εκκρεµούς και του άξονα

περιστροφής του εκφράζεται µε την εξίσωση :

l
dmmo ×=

4.2.2. Περιγραφή της δοκιµής

4.2.2.1. Η προσαρµογή του κατόπτρου στο υποστήριγµα γίνεται µε τη βοήθεια της µεθόδου που

συνιστάται από τον κατασκευαστή της συσκευής ή, κατά περίπτωση, από τον

κατασκευαστή του οχήµατος.

4.2.2.2. Προσανατολισµός του κατόπτρου για τη δοκιµή

4.2.2.2.1. Ο προσανατολισµός των κατόπτρων, στη διάταξη δοκιµής µε το εκκρεµές, είναι τέτοιος

ώστε οι άξονες που έχουν οριζόντια ή κατακόρυφη διεύθυνση να είναι σχεδόν στη ίδια

θέση όταν το κάτοπτρο είναι τοποθετηµένο στο όχηµα σύµφωνα µε τις οδηγίες

συναρµολόγησης που καθορίζονται από τον αιτούντα.
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4.2.2.2.2. Όταν το κάτοπτρο είναι ρυθµιζόµενο στη βάση του, η δοκιµή πρέπει να

πραγµατοποιείται µε τη µεγαλύτερη δυνατή απόκλιση σε σχέση µε τη βάση, εντός των

ορίων ρύθµισης που καθορίζονται από τον αιτούντα.

4.2.2.2.3. Όταν το κάτοπτρο διαθέτει διάταξη ρύθµισης της απόστασής του από τη βάση, η

διάταξη αυτή πρέπει να τοποθετείται στη θέση στην οποία η απόσταση µεταξύ του

περιβλήµατος και της βάσης είναι η ελάχιστη.

4.2.2.2.4. Όταν η ανακλώσα επιφάνεια είναι κινητή εντός του περιβλήµατος, η ρύθµιση πρέπει να

είναι τέτοια ώστε η ανώτερη γωνία, η οποία απέχει περισσότερο από το όχηµα, να

ευρίσκεται στην πλέον προεξέχουσα θέση σε σχέση µε το περίβληµα.

4.2.2.3. Εκτός από την περίπτωση της δοκιµής 2 για τα εσωτερικά κάτοπτρα (βλέπε

σηµείο 4.2.2.6.1), όταν το εκκρεµές ευρίσκεται σε κατακόρυφη θέση, το οριζόντιο και

το διάµηκες κατακόρυφο επίπεδο που διέρχονται από το κέντρο της σφύρας πρέπει να

διέρχονται από το κέντρο της ανακλώσας επιφάνειας, όπως ορίζεται στο σηµείο

1.1.1.10 του παραρτήµατος Ι. Η διεύθυνση της ταλάντωσης του εκκρεµούς στο

διάµηκες επίπεδο πρέπει να είναι παράλληλη προς το διάµηκες µέσο επίπεδο του

οχήµατος.
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4.2.2.4. Όταν, υπό τις συνθήκες ρύθµισης που προβλέπονται στα σηµεία 4.2.2.1 και 4.2.2.2,

ορισµένα στοιχεία του κατόπτρου περιορίζουν την επαναφορά της σφύρας, το σηµείο

πρόσκρουσης πρέπει να µετατίθεται κάθετα προς το σχετικό άξονα ή πόλο

περιστροφής.

Η µετάθεση αυτή πρέπει να είναι η απολύτως αναγκαία για τη διεξαγωγή της δοκιµής,·

πρέπει δε να είναι περιορισµένη µε τρόπο ώστε :

− είτε η σφαίρα που περιγράφει τη σφύρα να εφάπτεται τουλάχιστον στον κύλινδρο

που καθορίζεται στο σηµείο 1.4

− είτε η επαφή της σφύρας να πραγµατοποιείται σε απόσταση τουλάχιστον 10 mm

από το περίγραµµα της ανακλώσας επιφάνειας.

4.2.2.5. Η δοκιµή συνίσταται στο να αφεθεί η σφύρα να πέσει από ύψος που αντιστοιχεί σε

γωνία 60° του εκκρεµούς από την κατακόρυφο, κατά τρόπο ώστε να προσκρούσει στο

κάτοπτρο τη στιγµή κατά την οποία το εκκρεµές φθάνει στην κατακόρυφη θέση.
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4.2.2.6. Η δοκιµή κρούσεως στα κάτοπτρα πραγµατοποιείται υπό τις ακόλουθες διαφορετικές

συνθήκες :

4.2.2.6.1. Εσωτερικά κάτοπτρα

− ∆οκιµή 1 : Το σηµείο πρόσκρουσης είναι αυτό που ορίζεται στο σηµείο 4.2.2.3.

Κατά την πρόσκρουση η σφύρα κτυπά το κάτοπτρο από την πλευρά της

ανακλώσας επιφάνειας.

− ∆οκιµή 2 : Σηµείο πρόσκρουσης στο άκρο του προστατευτικού περιβλήµατος,

κατά τρόπο ώστε η σφύρα κατά τη στιγµή της πρόσκρουσης να σχηµατίζει

γωνία 45° µε το επίπεδο της ανακλώσας επιφάνειας και η πρόσκρουση να

πραγµατοποιείται στο οριζόντιο επίπεδο που διέρχεται από το κέντρο της

επιφάνειας αυτής. Το κτύπηµα δίνεται από την πλευρά της ανακλώσας

επιφάνειας.

4.2.2.6.2. Εξωτερικά κάτοπτρα

− ∆οκιµή 1 : Το σηµείο πρόσκρουσης είναι αυτό που ορίζεται στο σηµείο 4.2.2.3

ή 4.2.2.4. Κατά την πρόσκρουση, η σφύρα κτυπά το κάτοπτρο από την πλευρά

της ανακλώσας επιφάνειας.

− ∆οκιµή 2 : Το σηµείο πρόσκρουσης είναι αυτό που ορίζεται στο σηµείο 4.2.2.3

ή 4.2.2.4. Κατά την πρόσκρουση η σφύρα κτυπά το κάτοπτρο από την αντίθετη

πλευρά της ανακλώσας επιφάνειας.
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Στην περίπτωση των κατόπτρων οδήγησης της κλάσης ΙΙ ή της κλάσης ΙΙΙ, όταν είναι

προσαρµοσµένα στον ίδιο βραχίονα µε κάτοπτρα οδήγησης της κλάσης IV, οι ανωτέρω

δοκιµές διεξάγονται στο κατώτερο κάτοπτρο. Ωστόσο, η τεχνική υπηρεσία που είναι

αρµόδια για τη διεξαγωγή των δοκιµών έχει τη δυνατότητα, όταν το κρίνει αναγκαίο, να

επαναλαµβάνει τις δοκιµές αυτές ή µία από τις δοκιµές αυτές στο ανώτερο κάτοπτρο,

όταν αυτό βρίσκεται σε ύψος µικρότερο των 2 m από το έδαφος.

5. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ∆ΟΚΙΜΩΝ

5.1. Στις δοκιµές που προβλέπονται στο σηµείο 4.2, το εκκρεµές πρέπει να συνεχίζει την

κίνησή του κατά τρόπο ώστε η προβολή της θέσης την οποία έλαβε ο βραχίονας στο

αρχικό επίπεδο κίνησης του εκκρεµούς να σχηµατίζει γωνία τουλάχιστον 20° προς την

κατακόρυφο. Η ακρίβεια µέτρησης της γωνίας είναι ± 1°.

5.1.1. Η απαίτηση αυτή δεν εφαρµόζεται στα κάτοπτρα που επικολλούνται στο παρµπρίζ και

για τα οποία εφαρµόζεται, µετά τη δοκιµή, η απαίτηση που καθορίζεται στο σηµείο 5.2.

5.1.2. Η γωνία ανόδου ως προς την κατακόρυφο µειώνεται από τις 20º στις 10º στην

περίπτωση όλων των κατόπτρων της κλάσης ΙΙ και της κλάσης IV και στην περίπτωση

των κατόπτρων οδήγησης της κλάσης ΙΙΙ όταν τα εν λόγω κάτοπτρα τοποθετούνται

στον ίδιο βραχίονα µε κάτοπτρα της κλάσης IV.

5.2. Σε περίπτωση θραύσης του υποστηρίγµατος του κατόπτρου, κατά τη διάρκεια των

δοκιµών που προβλέπονται από το σηµείο 4.2. για τα κάτοπτρα που επικολλούνται στο

παρµπρίζ, το µέρος που αποµένει δεν πρέπει να προεξέχει από τη βάση περισσότερο

από 10 mm και το σύνολο, µετά τη δοκιµή, πρέπει να πληροί τις προϋποθέσεις του

σηµείου 1.3.
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5.3. Κατά τη διάρκεια των δοκιµών που προβλέπονται στο σηµείο 4.2, η ανακλώσα

επιφάνεια δεν πρέπει να θραύεται. Ωστόσο, η θραύση της ανακλώσας επιφάνειας είναι

αποδεκτή, όταν πληρούται ένας από τους κάτωθι όρους :

5.3.1. Τα θραύσµατα γυαλιού συγκρατούνται στο βάθος του προστατευτικού περιβλήµατος ή

σε µια επιφάνεια σταθερά συνδεδεµένη µε αυτό· η µερική αποκόλληση γυαλιών είναι,

ωστόσο, αποδεκτή υπό τον όρο ότι δεν υπερβαίνει τα 2,5 mm από τη µία και την άλλη

πλευρά των ρωγµών. Η αποκόλληση µικρών θραυσµάτων από την επιφάνεια του

γυαλιού στο σηµείο της πρόσκρουσης είναι αποδεκτή·

5.3.2. Η ανακλώσα επιφάνεια κατασκευάζεται από γυαλί ασφαλείας.

B ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΟΡΑΣΗΣ ΠΛΗΝ ΤΩΝ ΚΑΤΟΠΤΡΩΝ

1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ

1.1. Εφόσον χρειάζεται ρύθµιση από το χρήστη, η συσκευή έµµεσης όρασης πρέπει να

µπορεί να ρυθµίζεται χωρίς εργαλεία.

1.2. Αν η συσκευή έµµεσης όρασης µπορεί να απεικονίζει το συνολικό προδιαγραφόµενο

οπτικό πεδίο µόνο µε σάρωση του οπτικού πεδίου, η συνολική διαδικασία σάρωσης,

απεικόνισης και επαναφοράς στην αρχική της θέση δεν θα πρέπει να διαρκεί

περισσότερο από 2 δευτερόλεπτα.
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2. ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΟΡΑΣΗΣ ΚΑΜΕΡΑΣ-ΟΘΟΝΗΣ

2.1. Γενικές προδιαγραφές

2.1.1. Όταν η συσκευή έµµεσης όρασης κάµερας-οθόνης τοποθετείται σε επίπεδη επιφάνεια,

όλα της τα µέρη σε όλες τις θέσεις ρύθµισης της συσκευής τα οποία, υπό στατικές

συνθήκες, ευρίσκονται στην επιφάνεια µιας ιδεατής σφαίρας διαµέτρου 165 mm, για

µια κάµερα, ή 100 mm για µια οθόνη, πρέπει να έχουν ακτίνα καµπυλότητας «c»

τουλάχιστον ίση µε 2,5 mm.

2.1.2. Τα άκρα των οπών ή των εγκοπών στερέωσης, των οποίων η διάµετρος ή η µεγαλύτερη

διαγώνιος είναι µικρότερη από 12 mm, δεν είναι αναγκαίο να πληρούν τις απαιτήσεις

που ισχύουν για την ακτίνα καµπυλότητας του σηµείου 2.1.1, υπό την προϋπόθεση ότι

είναι αµβλυµµένα.

2.1.3. Τα µέρη της κάµερας και της οθόνης τα οποία είναι κατασκευασµένα από υλικό του

οποίου η σκληρότητα Shore A είναι µικρότερη από 60 και τα οποία είναι

προσαρµοσµένα σε άκαµπτα υποστηρίγµατα, υπόκεινται στις διατάξεις του σηµείου

2.1.1 µόνον όσον αφορά τα υποστηρίγµατα αυτά.

2.2. Λειτουργικές απαιτήσεις

2.2.1. Η κάµερα πρέπει να λειτουργεί ικανοποιητικά κάτω από συνθήκες χαµηλής

ηλιοφάνειας. Η κάµερα παρέχει αντίθεση φωτεινότητας τουλάχιστον 1:3 υπό συνθήκες

χαµηλής ηλιοφάνειας σε περιοχή εκτός του µέρους της εικόνας όπου αναπαράγεται η

φωτεινή πηγή (προϋπόθεση όπως καθορίζεται στο ΕΝ 12368: 8.4). Η φωτεινή πηγή

φωτίζει την κάµερα µε 40 000 lx. Η γωνία µεταξύ της καθέτου του επιπέδου του

αισθητήρα και της γραµµής που ενώνει το µέσο του αισθητήρα µε τη φωτεινή πηγή του

φωτός είναι 10°.
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2.2.2. Η οθόνη αποδίδει ελάχιστη αντίθεση υπό διάφορες συνθήκες φωτισµού σύµφωνα µε το

σχέδιο διεθνούς προτύπου ISO/DIS 15008 [2].

2.2.3. Είναι δυνατή η ρύθµιση της µέσης φωτεινότητας της οθόνης στις συνθήκες του

περιβάλλοντος είτε µε το χέρι είτε αυτοµάτως.

2.2.4. Οι µετρήσεις της αντίθεσης φωτεινότητας διενεργούνται σύµφωνα µε το ISO/DIS

15008.

3. ΑΛΛΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΟΡΑΣΗΣ

Πρέπει να αποδεικνύεται ότι η συσκευή πληροί τις ακόλουθες απαιτήσεις :

3.1. Η συσκευή πρέπει να συλλαµβάνει το οπτικό φάσµα και να εµφανίζει πάντα την εικόνα

αυτή στο οπτικό φάσµα χωρίς την ανάγκη µετατροπής.

3.2. Η λειτουργικότητα εξασφαλίζεται υπό τις συνθήκες χρήσης οι οποίες ενδείκνυνται για

τη θέση σε λειτουργία του συστήµατος. Σε συνάρτηση µε τη χρησιµοποιούµενη

τεχνολογία για τη λήψη και την παρουσίαση εικόνων, οι διατάξεις του σηµείου 2.2

εφαρµόζονται εξ ολοκλήρου ή εν µέρει. Στις άλλες περιπτώσεις αυτό επιτυγχάνεται

εξηγώντας και αποδεικνύοντας, µέσω συστήµατος ανάλογης ευαισθησίας µε αυτή που

ορίζεται στο σηµείο 2.2, ότι εξασφαλίζεται λειτουργία συγκρίσιµη ή καλύτερη της

απαιτούµενης και αποδεικνύοντας ότι διασφαλίζεται λειτουργικότητα αντίστοιχη ή

καλύτερη της απαιτούµενης για συστήµατα έµµεσης όρασης τύπου κατόπτρου ή

συσκευής λήψης-οθόνης.



10880/1/02 REV 1 GA/ak,fv,ek 19
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ DG C II    EL

Προσάρτηµα 1

Μέθοδος προσδιορισµού της ακτίνας αµπυλότητας «r» της ανακλώσας επιφάνειας κατόπτρου

1. ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

1.1. Όργανα

Χρησιµοποιείται «σφαιρόµετρο» όµοιο µε αυτό που περιγράφεται στο Σχήµα 3, το

οποίο έχει τις αναφερόµενες αποστάσεις µεταξύ της ακίδας του µετρητή και των

σταθερών στηριγµάτων της ράβδου.

1.2. Σηµεία µέτρησης

1.2.1. Η µέτρηση των κύριων ακτινών καµπυλότητας πραγµατοποιείται σε τρία σηµεία όσο το

δυνατόν πλησιέστερα στο ένα τρίτο, στο ήµισυ και στα δύο τρίτα του µήκους του τόξου

της ανακλώσας επιφάνειας που διέρχεται από το κέντρο της επιφάνειας αυτής και είναι

παράλληλο µε το τµήµα β, ή του τόξου που διέρχεται από το κέντρο της ανακλώσας

επιφάνειας που είναι κάθετη σ� αυτό, εφόσον το τόξο αυτό έχει µεγαλύτερο µήκος.
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1.2.2. Ωστόσο, στην περίπτωση που οι διαστάσεις της ανακλώσας επιφάνειας καθιστούν

αδύνατη τη διενέργεια µετρήσεων στις διευθύνσεις που ορίζονται στο σηµείο 1.1.1.5

του παραρτήµατος Ι, οι τεχνικές υπηρεσίες που είναι αρµόδιες για τις δοκιµές µπορούν

να διενεργούν µετρήσεις στο σηµείο αυτό σε δύο κάθετες διευθύνσεις, όσο το δυνατόν

πλησιέστερα σε αυτές που περιγράφονται ανωτέρω.

2. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΚΤΙΝΑΣ ΚΑΜΠΥΛΟΤΗΤΑΣ «r»

Το «r», εκφραζόµενο σε mm, υπολογίζεται βάσει του τύπου :

3
rrr

r
p3p2p1 ++

=

όπου :

rp1 = η ακτίνα καµπυλότητας του πρώτου σηµείου µέτρησης,

rp2 = η ακτίνα καµπυλότητας του δεύτερου σηµείου µέτρησης,

rp3 = η ακτίνα καµπυλότητας του τρίτου σηµείου µέτρησης.
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18
5

6
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5 10 18
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1 000.1 000. = 31,62 ± 0,05 = 31,62 ± 0,05

18

συγκριτής

Κινητό σηµείο

Σχήµα 3: σφαιρόµετρο
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Προσάρτηµα 2

Μέθοδος δοκιµής για τον προσδιορισµό της ανακλαστικότητας

1. ΟΡΙΣΜΟΙ

1.1. Πρότυπος φωτισµός κατά CIE A 1: χρωµατοµετρικός φωτισµός που αντιπροσωπεύει το

µέλαν σώµα σε Τ68 = 2 855,6 Κ.

1.2. Πρότυπη πηγή κατά CIE A 1: λυχνία πυρακτώσεως βολφραµίου µε πλήρωση αερίου η

οποία λειτουργεί σε θερµοκρασία χρώµατος κατά προσέγγιση T68 = 2 855,6 Κ.

1.3. Πρότυπος χρωµατοµετρικός παρατηρητής κατά CIE 1931 1: ∆έκτης ακτινοβολίας, του

οποίου τα χρωµατοµετρικά χαρακτηριστικά αντιστοιχούν στις φασµατικές τριχρωµατικές

τιµές x z ( ),   (   (λ γ λ λ), ) (βλέπε πίνακα).

1.4. Τριχρωµατικές φασµατικές τιµές κατά CIE 1: Τριχρωµατικές τιµές των φασµατικών

στοιχείων ενός ισοενεργειακού φάσµατος, στο σύστηµα (XYZ) κατά CIE.

1.5. Φωτοπική όραση 1: Όραση κανονικού οφθαλµού υπό συνθήκες προσαρµογής σε

επίπεδο φωτεινής έντασης τουλάχιστον πολλών cd/m2.

                                                
1 Ορισµοί της έκδοσης 50 (45) της CIE, ∆ιεθνές Ηλεκτρονικό Λεξιλόγιο, Οµάδα 45 :

Φωτισµός.
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2. ΟΡΓΑΝΑ

2.1. Γενικά

Στα όργανα περιλαµβάνεται µια φωτεινή πηγή, ένα στήριγµα του δείγµατος, ένας

δέκτης µε φωτοανιχνευτή και µια συσκευή ένδειξης (βλέπε εικόνα 4), καθώς και τα

αναγκαία µέσα για την απαλλαγή από τα φαινόµενα που προέρχονται από ξένες

φωτεινές πηγές.

Ο δέκτης είναι δυνατόν να διαθέτει µια σφαίρα Ulbricht, ώστε να διευκολύνεται η

µέτρηση του συντελεστή ανάκλασης των µη επιπέδων (κυρτών) κατόπτρων (βλέπε

Σχήµα 5).

2.2. Φασµατικά χαρακτηριστικά της φωτεινής πηγής και του δέκτη

Η φωτεινή πηγή πρέπει να είναι µια πρότυπη πηγή κατά CIE A συνδυαζόµενη µε ένα

οπτικό σύστηµα που να επιτρέπει τη λήψη µιας σχεδόν παραλληλισµένης δέσµης

φωτεινών ακτινών. Συνιστάται να υπάρχει ένας σταθεροποιητής τάσης ώστε η τάση της

λυχνίας να διατηρείται σταθερή καθ� όλη τη διάρκεια της λειτουργίας των οργάνων.

Ο δέκτης πρέπει να διαθέτει φωτοανιχνευτή του οποίου η φασµατική απόκριση να είναι

ανάλογη προς τη συνάρτηση της φωτοπικής φωτεινότητας του πρότυπου

χρωµατοµετρικού παρατηρητή κατά CIE 1931 (βλ. πίνακα). Είναι επίσης δυνατόν να

χρησιµοποιείται κάθε άλλος συνδυασµός φωτισµού -φίλτρου - δέκτη που δίνει γενικά

ισοδύναµο αποτέλεσµα του πρότυπου φωτισµού κατά CIE A και της φωτοπικής όρασης.

Αν ο δέκτης διαθέτει σφαίρα Ulbricht, η εσωτερική επιφάνεια της σφαίρας πρέπει να

φέρει ηµιδιαφανή, λευκή και µη επιλεκτική επάλειψη.
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2.3. Γεωµετρικές συνθήκες

Η προσπίπτουσα δέσµη πρέπει να σχηµατίζει µε την κάθετο στο επίπεδο δοκιµής, κατά

προτίµηση, γωνία ( θ) ίση µε 0,44 ± 0,09 rad (25 ± 5 ). Ωστόσο, η γωνία αυτή δεν

πρέπει να υπερβαίνει το ανώτατο όριο ανοχής (δηλ. τα 0,53 rad ή τις 30°). Ο άξονας

του δέκτη πρέπει να σχηµατίζει µε την εν λόγω κάθετο γωνία ( θ) ίση προς εκείνη της

προσπίπτουσας δέσµης (βλ. εικόνα 4). Στο σηµείο στο οποίο η προσπίπτουσα δέσµη

καταλήγει στην επιφάνεια δοκιµής πρέπει να έχει διάµετρο τουλάχιστον 13 mm (0,5

in). Η ανακλώµενη δέσµη δεν πρέπει να έχει πλάτος µεγαλύτερο από την ευαίσθητη

επιφάνεια του φωτοανιχνευτή, δεν πρέπει να καλύπτει λιγότερο από 50% της

επιφάνειας αυτής και, στο µέτρο του δυνατού, πρέπει να καλύπτει το ίδιο ποσοστό

επιφάνειας µε τη δέσµη που χρησιµοποιήθηκε για τη βαθµονόµηση του οργάνου.

Αν ο δέκτης είναι εφοδιασµένος µε σφαίρα Ulbricht, η σφαίρα αυτή πρέπει να έχει

διάµετρο τουλάχιστον 127 mm (5 in.). Τα ανοίγµατα που έχουν γίνει στα τοιχώµατα της

σφαίρας για το δείγµα και για την προσπίπτουσα δέσµη πρέπει να έχουν διαστάσεις

τέτοιες ώστε να επιτρέπουν την πλήρη διέλευση της προσπίπτουσας και της

ανακλώµενης φωτεινής δέσµης. Ο φωτοανιχνευτής πρέπει να τοποθετείται κατά τρόπον

ώστε να µην δέχεται ευθέως το φως της προσπίπτουσας ή της ανακλώµενης δέσµης.

2.4. Ηλεκτρικά χαρακτηριστικά της διάταξης φωτοανιχνευτή - οργάνου ένδειξης

Η ισχύς του φωτοανιχνευτή, η οποία εµφανίζεται στο όργανο ένδειξης, πρέπει να

αποτελεί γραµµική συνάρτηση της φωτεινής έντασης της φωτοευαίσθητης επιφάνειας.

Πρέπει να υπάρχουν (ηλεκτρικά ή/και οπτικά) µέσα τα οποία να διευκολύνουν το

µηδενισµό και τη βαθµονόµηση. Τα µέσα αυτά δεν πρέπει να επηρεάζουν τη

γραµµικότητα ή τα φασµατικά χαρακτηριστικά του οργάνου. Η ακρίβεια της διάταξης

δέκτη-οργάνου ένδειξης πρέπει να είναι ± 2% της ολικής κλίµακας ή ± 10% της τιµής

που µετράται, αν το µέγεθος αυτό είναι µικρότερο.
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2.5. Στήριγµα του δείγµατος

Ο µηχανισµός πρέπει να επιτρέπει την τοποθέτηση του δείγµατος κατά τρόπον ώστε ο

άξονας του βραχίονα της πηγής και ο άξονας του βραχίονα του δέκτη να τέµνονται στο

επίπεδο της ανακλώσας επιφάνειας. Η ανακλώσα επιφάνεια είναι δυνατόν να

ευρίσκεται στο εσωτερικό του δείγµατος του κατόπτρου ή σε οποιαδήποτε από τις δύο

πλευρές του, ανάλογα µε το αν πρόκειται για κάτοπτρο µε πρώτη επιφάνεια, µε δεύτερη

επιφάνεια ή για πρισµατικό κάτοπτρο τύπου «flip».

3. ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ

3.1. Μέθοδος άµεσης βαθµονόµησης

Στη µέθοδο της άµεσης βαθµονόµησης, το χρησιµοποιούµενο πρότυπο αναφοράς είναι

ο αέρας. Η µέθοδος αυτή εφαρµόζεται για τα όργανα που είναι κατασκευασµένα κατά

τρόπον ώστε να επιτρέπουν βαθµονόµηση στο 100% της κλίµακας µε τον

προσανατολισµό του δέκτη απευθείας προς την κατεύθυνση του άξονα της φωτεινής

πηγής (βλέπε Σχήµα 4).

Η µέθοδος αυτή επιτρέπει σε ορισµένες περιπτώσεις (π.χ. για τη µέτρηση επιφανειών

χαµηλής ανακλαστικότητας) τη λήψη ενός ενδιάµεσου σηµείου βαθµονόµησης (µεταξύ

του 0 και του 100% της κλίµακας). Στις περιπτώσεις αυτές πρέπει να παρεµβάλλεται

στον οπτικό άξονα ένα φίλτρο ουδέτερης πυκνότητας και γνωστού συντελεστή

µετάδοσης και να ρυθµίζεται το σύστηµα βαθµονόµησης έως ότου το όργανο ένδειξης

να καταδείξει το ποσοστό µετάδοσης που αντιστοιχεί στο φίλτρο ουδέτερης

πυκνότητας. Το φίλτρο αυτό πρέπει να αφαιρείται πριν από τις µετρήσεις

ανακλαστικότητας.
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3.2. Μέθοδος έµµεσης βαθµονόµησης

Αυτή η µέθοδος βαθµονόµησης εφαρµόζεται για τα όργανα στα οποία η γεωµετρική

διάταξη της πηγής και του δέκτη είναι σταθερή. Απαιτείται ένα ορθώς βαθµονοµηµένο

και συντηρηµένο πρότυπο ανάκλασης. Ως τέτοιου είδους πρότυπο επιλέγεται, κατά

προτίµηση, ένα επίπεδο κάτοπτρο του οποίου ο συντελεστής ανάκλασης είναι όσο το

δυνατόν πλησιέστερος προς το συντελεστή των εξεταζόµενων δειγµάτων.

3.3. Μέτρηση σε επίπεδα κάτοπτρα

Ο συντελεστής ανάκλασης των δειγµάτων επίπεδων κατόπτρων είναι δυνατόν να

µετράται µε τη βοήθεια οργάνων που λειτουργούν βάσει της αρχής της άµεσης ή

έµµεσης βαθµονόµησης. Η τιµή του συντελεστή ανάκλασης εµφανίζεται στον πίνακα

ενδείξεων του οργάνου.

3.4. Μέτρηση σε µη επίπεδα (κυρτά) κάτοπτρα

Η µέτρηση του συντελεστή ανάκλασης των µη επιπέδων (κυρτών) κατόπτρων απαιτεί

τη χρήση οργάνων των οποίων ο δέκτης είναι εφοδιασµένος µε σφαίρα Ulbricht (βλέπε

Σχήµα 5). Αν η συσκευή ανάγνωσης της σφαίρας, επιτρέπει ne υποδιαιρέσεις µε

πρότυπο κάτοπτρο συντελεστού ανάκλασης Ε%, στην περίπτωση κατόπτρου άγνωστου

συντελεστή ανάκλασης, οι nx υποδιαιρέσεις θα αντιστοιχούν σε συντελεστή ανάκλασης

Χ%, ο οποίος δίδεται από τον τύπο :

X E
n
n

x

e
=
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βαθµονόµησης
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ανάκλασης σε %
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Φωτεινή πηγή και
σωλήνας κατεύθυνσης
της δέσµης

Μηδενική ρύθµιση

Βραχίονας του δέκτη σε
θέση για µια άµεση
βαθµονόµηση

Φωτοδέκτης σε θέση για µια
µέτρηση και µια έµµεση
βαθµονόµηση

Στήριγµα του δείγµατος

Σχήµα 4: Γενικευµένο ανακλασίµετρο µε πειραµατικές ρυθµίσεις για τις δύο µεθόδους
βαθµονόµησης

.
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Μετρητής µε ρυθµίσεις
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ανάκλασης σε
%
Ρύθµιση της
βαθµόνοµησης

Φωτοανιχνευτής

Σχήµα 5: Γενικευµένο ανακλασίµετρο µε ενσωµατωµένη σφαίρα στο δέκτη
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Τριχρωµατικές φασµατικές τιµές για τον πρότυπο χρωµατοµετρικό παρατηρητή κατά CIE 1931 1

Ο πίνακας αυτός έχει ληφθεί από τη δηµοσίευση CEI 50 (45) (1970)

λ
nm

x ( )λ y ( )λ z ( )λ

380
390

400
410
420
430
440

450
460
470
480
490

500
510
520
530
540

550
560
570
580
590

600
610
620
630
640

650
660
670
680
690

700
710
720
730
740

750
760
770
780

0,001 4
0,004 2

0,014 3
0,043 5
0,134 4
0,283 9
0,348 3

0,336 2
0,290 8
0,195 4
0,095 6
0,032 0

0,004 9
0,009 3
0,063 3
0,165 5
0,290 4

0,433 4
0,594 5
0,762 1
0,916 3
1,026 3

1,062 2
1,002 6
0,854,4
0,642 4
0,447 9

0,283 5
0,164 9
0,087 4
0,046 8
0,022 7

0,011 4
0,005 8
0,002 9
0,001 4
0,000 7

0,000 3
0,000 2
0,000 1
0,000 0

0,000 0
0,000 1

0,000 4
0,001 2
0,004 0
0,011 6
0,023 0

0,038 0
0,060 0
0,091 0
0,139 0
0,208 0

0,323 0
0,503 0
0,710 0
0,862 0
0,954 0

0,995 0
0,995 0
0,952 0
0,870 0
0,757 0

0,631 0
0,503 0
0,381 0
0,265 0
0,175 0

0,107 0
0,061 0
0,032 0
0,017 0
0,008 2

0,004 1
0,002 1
0,001 0
0,000 5
0,000 2 (*)

0,000 1
0,000 1
0,000 0
0,000 0

0,006 5
0,020 1

0,067 9
0,207 4
0,645 6
1,385 6
1,747 1

1,772 1
1,669 2
1,287 6
0,813 0
0,465 2

0,272 0
0,158 2
0,078 2
0,042 2
0,020 3

0,008 7
0,003 9
0,002 1
0,001 7
0,001 1

0,000 8
0,000 3
0,000 2
0,000 0
0,000 0

0,000 0
0,000 0
0,000 0
0,000 0
0,000 0

0,000 0
0,000 0
0,000 0
0,000 0
0,000 0

0,000 0
0,000 0
0,000 0
0,000 0

(*) Άλλαξε το 1966 (από 3 σε 2)

--------------------

                                                
1 Συνοπτικός πίνακας. Οι τιµές του y ( ) =  V ( )λ λ στρογγυλοποιούνται στο τέταρτο δεκαδικό

ψηφίο.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III

ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΤΟΠΤΡΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ

ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΕΜΜΕΣΗΣ ΟΡΑΣΗΣ ΣΕ ΟΧΗΜΑΤΑ

ΓΕΝΙΚΑ

1.1. Τα κάτοπτρα και οι άλλες συσκευές έµµεσης όρασης πρέπει να τοποθετούνται κατά

τέτοιο τρόπο ώστε να µην µετακινούνται µεταβάλλοντας σηµαντικά το οπτικό πεδίο

όπως αυτό έχει µετρηθεί, ή να µη δονούνται σε βαθµό που θα οδηγούσε σε

παρερµηνεία της φύσης του λαµβανοµένου ειδώλου από τον οδηγό.

1.2. Οι προϋποθέσεις που ορίζονται στο σηµείο 1.1 πρέπει να διατηρούνται όταν το όχηµα

κινείται µε ταχύτητα έως και 80% της µέγιστης εκ κατασκευής ταχύτητάς του, όχι όµως

άνω των 150 km/h.

1.3. Τα οπτικά πεδία που καθορίζονται παρακάτω πρέπει να υπολογίζονται βάσει της

αµφιοφθάλµιας όρασης· ως οφθαλµοί λαµβάνονται τα «προσοφθάλµια σηµεία του

οδηγού» όπως αυτά ορίζονται στο παράρτηµα Ι, σηµείο 1.1.1.12. Τα οπτικά πεδία

πρέπει να προσδιορίζονται όταν το όχηµα βρίσκεται σε κατάσταση λειτουργίας, όπως

ορίζεται στην οδηγία 97/27/ΕΚ, παράρτηµα I, σηµείο 2.5, πρέπει δε να προσδιορίζονται

µέσω παραθύρων µε ολικό συντελεστή µετάδοσης του φωτός τουλάχιστον 70%, ο

οποίος µετράται κάθετα προς την επιφάνεια.
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ΚΑΤΟΠΤΡΑ

2. Αριθµός

2.1. Ελάχιστος αριθµός υποχρεωτικών κατόπτρων

2.1.1. Τα οπτικά πεδία που ορίζονται στο σηµείο 5 πρέπει να αποκτώνται από τον ελάχιστο

αριθµό υποχρεωτικών κατόπτρων που παρατίθενται στον ακόλουθο πίνακα. Όταν δεν

απαιτείται υποχρεωτικά η ύπαρξη κατόπτρου, δεν µπορεί να απαιτείται υποχρεωτικά

κανένα άλλο σύστηµα έµµεσης όρασης.
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Εσωτερικό κάτοπτρο Εξωτερικά κάτοπτραΚατηγο-
ρία

οχήµα-
τος

Εσωτερικό κάτοπτρο
Κλάση Ι

Κύριο κάτοπτρο (µεγάλο)
Κλάση ΙΙ

Κύριο κάτοπτρο (µικρό)
Κλάση ΙΙΙ

Ευρυγώνιο κάτοπτρο
Κλάση ΙV

Κάτοπτρο άµεσης εγγύτητας
Κλάση V

Πρόσθιο κάτοπτρο
Κλάση VΙ

M1 Υποχρεωτικό
Σε περίπτωση που ένα
κάτοπτρο δεν παρέχει
οπίσθια όραση
(όπως ορίζεται στο σηµείο
5.1 του παραρτήµατος III)
Προαιρετικό
Σε περίπτωση που το
κάτοπτρο δεν παρέχει
οπίσθια όραση

Προαιρετικό Υποχρεωτικό
1 στην πλευρά του οδηγού
και
1 στην πλευρά του
συνοδηγού
Τα κάτοπτρα της κλάσης II
δύνανται να τοποθετούνται
ως εναλλακτική λύση.

Προαιρετικό
1 στην πλευρά του οδηγού
ή/και
1 στην πλευρά του
συνοδηγού

Προαιρετικό
1 στην πλευρά του οδηγού
και 1 στην πλευρά του
συνοδηγού

(αµφότερα πρέπει να
τοποθετούνται σε ύψος
τουλάχιστον 2 m από το
έδαφος)

Προαιρετικό

(πρέπει να τοποθετείται σε
ύψος τουλάχιστον 2 m από το
έδαφος)

M2 Προαιρετικό
(καµία απαίτηση
για το οπτικό πεδίο)

Υποχρεωτικό
1 στην πλευρά του οδηγού
και
1 στην πλευρά του
συνοδηγού

∆εν επιτρέπεται Προαιρετικό
1 στην πλευρά του οδηγού
ή/και
1 στην πλευρά του
συνοδηγού

Προαιρετικό
1 στην πλευρά του οδηγού
και
1 στην πλευρά του
συνοδηγού (αµφότερα πρέπει
να τοποθετούνται σε ύψος
τουλάχιστον 2 m από το
έδαφος)

Προαιρετικό

(πρέπει να τοποθετείται σε
ύψος τουλάχιστον 2 m από το
έδαφος)

M3 Προαιρετικό
(καµία απαίτηση για το
οπτικό πεδίο)

Υποχρεωτικό
1 στην πλευρά του οδηγού
και
1 στην πλευρά του
συνοδηγού

∆εν επιτρέπεται Προαιρετικό
1 στην πλευρά του οδηγού
ή/και
1 στην πλευρά του
συνοδηγού

Προαιρετικό
1 στην πλευρά του οδηγού
και
1 στην πλευρά του
συνοδηγού

(αµφότερα πρέπει να
τοποθετούνται σε ύψος
τουλάχιστον 2 m από το
έδαφος)

Προαιρετικό

(πρέπει να τοποθετείται σε
ύψος τουλάχιστον 2 m από το
έδαφος)
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Εσωτερικό κάτοπτρο Εξωτερικά κάτοπτραΚατηγο-
ρία

οχήµα-
τος

Εσωτερικό κάτοπτρο
Κλάση Ι

Κύριο κάτοπτρο (µεγάλο)
Κλάση ΙΙ

Κύριο κάτοπτρο (µικρό)
Κλάση ΙΙΙ

Ευρυγώνιο κάτοπτρο
Κλάση ΙV

Κάτοπτρο άµεσης εγγύτητας
Κλάση V

Πρόσθιο κάτοπτρο
Κλάση VΙ

N1 Υποχρεωτικό
Σε περίπτωση που ένα
κάτοπτρο δεν παρέχει
οπίσθια όραση
(όπως ορίζεται στο σηµείο
5.1 του παραρτήµατος III)
Προαιρετικό
Σε περίπτωση που το
κάτοπτρο δεν παρέχει
οπίσθια όραση

Προαιρετικό Υποχρεωτικό
1 στην πλευρά του οδηγού
και
1 στην πλευρά του
συνοδηγού
Τα κάτοπτρα της κλάσης II
δύνανται να τοποθετούνται
ως εναλλακτική λύση.

Προαιρετικό
1 στην πλευρά του οδηγού
ή/και
1 στην πλευρά του
συνοδηγού

Προαιρετικό
1 στην πλευρά του οδηγού
και
1 στην πλευρά του
συνοδηγού

(αµφότερα πρέπει να
τοποθετούνται σε ύψος
τουλάχιστον 2 m από το
έδαφος)

Προαιρετικό

(πρέπει να τοποθετείται σε
ύψος τουλάχιστον 2 m από το
έδαφος)

N2

≤ 7,5 t

Προαιρετικό
(καµία απαίτηση
για το οπτικό πεδίο)

Υποχρεωτικό
1 στην πλευρά του οδηγού
και
1 στην πλευρά του
συνοδηγού

∆εν επιτρέπεται Προαιρετικό
1 στην πλευρά του οδηγού
και
1 στην πλευρά του
συνοδηγού

Προαιρετικό
1 στην πλευρά του
συνοδηγού

1 στην πλευρά του οδηγού
(αµφότερα πρέπει να
τοποθετούνται σε ύψος
τουλάχιστον 2 m από το
έδαφος)

Προαιρετικό
1 πρόσθιο κάτοπτρο
(πρέπει να τοποθετείται σε
ύψος τουλάχιστον 2 m από το
έδαφος)

N2

> 7,5 t

Προαιρετικό
(καµία απαίτηση για το
οπτικό πεδίο)

Υποχρεωτικό
1 στην πλευρά του οδηγού
και
1 στην πλευρά του
συνοδηγού

∆εν επιτρέπεται Υποχρεωτικό
1 στην πλευρά του οδηγού
και
1 στην πλευρά του
συνοδηγού

Υποχρεωτικό, βλ. παράρτηµα
III, σηµεία 3.7 και 5.5.5
1 στην πλευρά του
συνοδηγού
Προαιρετικό
1 στην πλευρά του οδηγού
(αµφότερα πρέπει να
τοποθετούνται σε ύψος
τουλάχιστον 2 m από το
έδαφος)

Υποχρεωτικό, βλ. παράρτηµα
III, σηµείο 2.1.2
1 πρόσθιο κάτοπτρο
(πρέπει να τοποθετείται σε
ύψος τουλάχιστον 2 m από το
έδαφος)
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Εσωτερικό κάτοπτρο Εξωτερικά κάτοπτραΚατηγο-
ρία

οχήµα-
τος

Εσωτερικό κάτοπτρο
Κλάση Ι

Κύριο κάτοπτρο (µεγάλο)
Κλάση ΙΙ

Κύριο κάτοπτρο (µικρό)
Κλάση ΙΙΙ

Ευρυγώνιο κάτοπτρο
Κλάση ΙV

Κάτοπτρο άµεσης εγγύτητας
Κλάση V

Πρόσθιο κάτοπτρο
Κλάση VΙ

N3 Προαιρετικό
(καµία απαίτηση για το
οπτικό πεδίο)

Υποχρεωτικό
1 στην πλευρά του οδηγού
και
1 στην πλευρά του
συνοδηγού

∆εν επιτρέπεται Υποχρεωτικό
1 στην πλευρά του οδηγού
και
1 στην πλευρά του
συνοδηγού

Υποχρεωτικό, βλ. παράρτηµα
III, σηµεία 3.7 και 5.5.5
1 στην πλευρά του
συνοδηγού
Προαιρετικό
1 στην πλευρά του οδηγού
(αµφότερα πρέπει να
τοποθετούνται σε ύψος
τουλάχιστον 2 m από το
έδαφος)

Υποχρεωτικό, βλ. παράρτηµα
III, σηµείο 2.1.2
1 πρόσθιο κάτοπτρο
(πρέπει να τοποθετείται σε
ύψος τουλάχιστον 2 m από το
έδαφος)
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2.1.2. Σε περίπτωση που το οριζόµενο στο σηµείο 5.6 οπτικό πεδίο πρόσθιου κατόπτρου

µπορεί να αποκτηθεί µέσω άλλης συσκευής έµµεσης όρασης που έχει εγκριθεί

σύµφωνα µε το παράρτηµα II, µέρος B, και έχει τοποθετηθεί σύµφωνα µε το παρόν

παράρτηµα, η εν λόγω συσκευή δύναται να χρησιµοποιείται αντί κατόπτρου.

Σε περίπτωση που χρησιµοποιείται συσκευή κάµερας / οθόνης, η οθόνη πρέπει να

εµφανίζει αποκλειστικά το οριζόµενο στο σηµείο 5.6 οπτικό πεδίο όταν το όχηµα

κινείται προς τα εµπρός µε ταχύτητα έως 30 km/h. Εάν το όχηµα κινείται µε

µεγαλύτερη ταχύτητα ή κινείται προς τα πίσω, η οθόνη δύναται να χρησιµοποιείται για

να απεικονίζει το οπτικό πεδίο από άλλες κάµερες που έχουν τοποθετηθεί στο όχηµα.

2.2. Οι διατάξεις της παρούσας οδηγίας δεν εφαρµόζονται στα κάτοπτρα επιτήρησης που

ορίζονται στο σηµείο 1.1.1.3 του παραρτήµατος Ι. Ωστόσο, τα κάτοπτρα εξωτερικής

επιτήρησης πρέπει να τοποθετούνται σε ύψος τουλάχιστον 2 m από το έδαφος, όταν το

όχηµα φέρει φορτίο που αντιστοιχεί στη µέγιστη τεχνικά επιτρεπόµενη µάζα του.

3. Θέση

3.1. Τα κάτοπτρα πρέπει να τοποθετούνται κατά τέτοιο τρόπο ώστε να επιτρέπουν στον

οδηγό, όταν κάθεται στο κάθισµά του σε κανονική στάση οδήγησης, να έχει σαφή

εικόνα του δρόµου όπισθεν, παραπλεύρως ή έµπροσθεν του οχήµατος.
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3.2. Τα εξωτερικά κάτοπτρα πρέπει να είναι ορατά µέσω των πλευρικών παραθύρων ή µέσω

του τµήµατος του αλεξηνέµου που σαρώνεται από τον υαλοκαθαριστήρα. Ωστόσο, για

λόγους σχεδίασης, η τελευταία αυτή διάταξη (δηλ. οι διατάξεις που αφορούν το

καθαριζόµενο τµήµα του αλεξηνέµου) δεν ισχύει για :

− τα εξωτερικά κάτοπτρα που τοποθετούνται στην πλευρά του συνοδηγού σε

οχήµατα των κατηγοριών M2 και M3·

− τα κάτοπτρα της κλάσης VI.

3.3. Για κάθε όχηµα που βρίσκεται στην κατάσταση πλαίσιο / θάλαµος οδήγησης κατά τη

µέτρηση του οπτικού πεδίου, τα ελάχιστα και µέγιστα πλάτη του αµαξώµατος πρέπει να

καθορίζονται από τον κατασκευαστή και, εάν κρίνεται σκόπιµο, να προσοµοιώνονται

µε τεχνητά πρόσθια τοιχώµατα. Όλες οι διατάξεις οχηµάτων και κατόπτρων που

λαµβάνονται υπόψη κατά τη διάρκεια των δοκιµών πρέπει να αναφέρονται στο

πιστοποιητικό έγκρισης τύπου ΕΚ ενός οχήµατος όσον αφορά την τοποθέτηση των

κατόπτρων (βλ. προσάρτηµα 4 του παραρτήµατος Ι).

3.4. Το οριζόµενο εξωτερικό κάτοπτρο στην πλευρά του οδηγού πρέπει να τοποθετείται

κατά τρόπο ώστε η γωνία µεταξύ του κατακόρυφου διαµήκους µέσου επιπέδου του

οχήµατος και του κατακόρυφου επιπέδου που διέρχεται από το κέντρο του κατόπτρου

και από το κέντρο της ευθείας γραµµής 65 mm που ενώνει τα δύο προσοφθάλµια

σηµεία του οδηγού να µην υπερβαίνει τις 55°.

3.5. Τα κάτοπτρα δεν πρέπει να προεξέχουν του εξωτερικού αµαξώµατος αισθητά

περισσότερο απ� ό,τι απαιτούν οι προδιαγραφές για τα οπτικά πεδία που ορίζονται στο

σηµείο 5.
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3.6. Σε περίπτωση που το κατώτερο άκρο ενός εξωτερικού κατόπτρου απέχει λιγότερο από

2 m από το έδαφος όταν το όχηµα φέρει φορτίο ίσο µε την µέγιστη τεχνικά

επιτρεπόµενη µάζα του εµφόρτου οχήµατος, το εν λόγω κάτοπτρο δεν πρέπει να

προεξέχει περισσότερο από 250 mm από το συνολικό πλάτος του οχήµατος µετρούµενο

χωρίς τα κάτοπτρα.

3.7. Τα κάτοπτρα της κλάσης V και της κλάσης VI πρέπει να τοποθετούνται στα οχήµατα

κατά τέτοιο τρόπο ώστε, σε όλες τις δυνατές θέσεις ρύθµισης, κανένα σηµείο αυτών

των κατόπτρων ή των στηριγµάτων τους να µην απέχει λιγότερο από 2 m από το

έδαφος όταν το όχηµα φέρει φορτίο ίσο µε τη µέγιστη τεχνικώς επιτρεπόµενη µάζα του

εµφόρτου οχήµατος.

Ωστόσο, τα κάτοπτρα αυτά δεν πρέπει να τοποθετούνται σε οχήµατα όπου το ύψος του

θαλάµου εµποδίζει τη συµµόρφωση προς τη συγκεκριµένη απαίτηση. Στην περίπτωση

αυτή δεν απαιτείται άλλη συσκευή έµµεσης όρασης.

3.8. Με την επιφύλαξη των απαιτήσεων που αναφέρονται στα σηµεία 3.5, 3.6 και 3.7, τα

κάτοπτρα µπορούν να προεξέχουν πέραν του µέγιστου επιτρεπόµενου πλάτους των

οχηµάτων.

4. Ρύθµιση

4.1. Το εσωτερικό κάτοπτρο πρέπει να µπορεί να ρυθµίζεται από τον οδηγό από τη θέση

οδήγησης.
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4.2. Το εξωτερικό κάτοπτρο που είναι τοποθετηµένο στην πλευρά του οδηγού πρέπει να

µπορεί να ρυθµίζεται από το εσωτερικό του οχήµατος, µε κλειστή τη θύρα αλλά

ενδεχοµένως ανοικτό το παράθυρο. Ωστόσο, η θέση του κατόπτρου µπορεί να

σταθεροποιείται από την εξωτερική πλευρά.

4.3. Οι απαιτήσεις του σηµείου 4.2 δεν ισχύουν για τα εξωτερικά κάτοπτρα τα οποία, αφού

αναδιπλωθούν, δύνανται να επανέλθουν στην προηγούµενη θέση τους χωρίς ρύθµιση.

5. Οπτικά πεδία

5.1. Εσωτερικό κάτοπτρο οδήγησης (κλάση Ι)

Το οπτικό πεδίο πρέπει να είναι τέτοιο ώστε ο οδηγός να µπορεί να βλέπει τουλάχιστον

ένα επίπεδο και οριζόντιο τµήµα οδού πλάτους 20 m, εστιασµένο στο κατακόρυφο

διάµηκες µέσο επίπεδο του οχήµατος και το οποίο να εκτείνεται από απόσταση 60 m

πίσω από τα προσοφθάλµια σηµεία του οδηγού µέχρι τον ορίζοντα (σχήµα 6).

60
m

Προσοφθάλµια σηµεία του οδηγού

20
m

Επιφάνεια εδάφους

Σχήµα 6: Οπτικό πεδίο των κατόπτρων της κλάσης I
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5.2. Κύρια εξωτερικά κάτοπτρα οδήγησης της κλάσης ΙΙ

5.2.1. Εξωτερικό κάτοπτρο οδήγησης στην πλευρά του οδηγού

Το οπτικό πεδίο πρέπει να είναι τέτοιο ώστε ο οδηγός να µπορεί να βλέπει τουλάχιστον

ένα επίπεδο και οριζόντιο τµήµα δρόµου πλάτους 5 m, το οποίο περιορίζεται από ένα

επίπεδο παράλληλο προς το κατακόρυφο διάµηκες µέσο επίπεδο και το οποίο διέρχεται

από το άκρο του οχήµατος από την πλευρά του οδηγού και εκτείνεται από απόσταση 30

m πίσω από τα προσοφθάλµια σηµεία του οδηγού έως τον ορίζοντα.

Επιπλέον, η οδός πρέπει να είναι ορατή από τον οδηγό σε πλάτος 1 m, το οποίο

περιορίζεται από ένα επίπεδο παράλληλο προς το κατακόρυφο διάµηκες µέσο επίπεδο

και το οποίο διέρχεται από το άκρο του οχήµατος, από απόσταση 4 m πίσω από το

κατακόρυφο επίπεδο που διέρχεται από τα προσοφθάλµια σηµεία του οδηγού (βλ.

σχήµα 7).

5.2.2. Εξωτερικό κάτοπτρο οδήγησης στην πλευρά του συνοδηγού

Το οπτικό πεδίο πρέπει να είναι τέτοιο ώστε ο οδηγός να µπορεί να βλέπει τουλάχιστον

ένα επίπεδο και οριζόντιο τµήµα οδού πλάτους 5 m, το οποίο περιορίζεται από την

πλευρά του συνοδηγού από ένα επίπεδο παράλληλο προς το κατακόρυφο διάµηκες

µέσο επίπεδο του οχήµατος και το οποίο να διέρχεται από το άκρο του οχήµατος από

την πλευρά του συνοδηγού και εκτείνεται από απόσταση 30 m πίσω από τα

προσοφθάλµια σηµεία του οδηγού µέχρι τον ορίζοντα.
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Επιπλέον, η οδός πρέπει να είναι ορατή από τον οδηγό σε πλάτος 1 m, το οποίο

περιορίζεται από ένα επίπεδο παράλληλο προς το κατακόρυφο διάµηκες µέσο επίπεδο

και το οποίο διέρχεται από το άκρο του οχήµατος, από απόσταση 4 m πίσω από το

κατακόρυφο επίπεδο που διέρχεται από τα προσοφθάλµια σηµεία του οδηγού (βλ.

σχήµα 7).

30m

Προσοφθάλµια σηµεία

του οδηγού

4m
1m Επιφάνεια εδάφους

Επιφάνεια εδάφους

5m

1m

Σχήµα 7: Οπτικό πεδίο των κατόπτρων της κλάσης ΙΙ

5.3. Κύρια εξωτερικά κάτοπτρα οδήγησης της κλάσης ΙΙΙ

5.3.1. Εξωτερικό κάτοπτρο οδήγησης στην πλευρά του οδηγού

Το οπτικό πεδίο πρέπει να είναι τέτοιο ώστε ο οδηγός να µπορεί να βλέπει τουλάχιστον

ένα επίπεδο και οριζόντιο τµήµα οδού πλάτους 4 m, το οποίο περιορίζεται από ένα

επίπεδο παράλληλο προς το κατακόρυφο διάµηκες µέσο επίπεδο και το οποίο διέρχεται

από το άκρο του οχήµατος από την πλευρά του οδηγού και να εκτείνεται από

απόσταση 20 m πίσω από τα προσοφθάλµια σηµεία του οδηγού µέχρι τον ορίζοντα

(βλ. σχήµα 8).
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Επιπλέον, η οδός πρέπει να είναι ορατή από τον οδηγό σε πλάτος 1 m, το οποίο

περιορίζεται από ένα επίπεδο παράλληλο προς το κατακόρυφο διάµηκες µέσο επίπεδο

και το οποίο διέρχεται από το άκρο του οχήµατος, από απόσταση 4 m πίσω από το

κατακόρυφο επίπεδο που διέρχεται από τα προσοφθάλµια σηµεία του οδηγού.

5.3.2. Εξωτερικό κάτοπτρο οδήγησης στην πλευρά του συνοδηγού

Το οπτικό πεδίο πρέπει να είναι τέτοιο ώστε ο οδηγός να µπορεί να βλέπει τουλάχιστον

ένα επίπεδο και οριζόντιο τµήµα οδού πλάτους 4 m, το οποίο περιορίζεται από ένα

επίπεδο παράλληλο προς το κατακόρυφο διάµηκες µέσο επίπεδο και το οποίο διέρχεται

από το άκρο του οχήµατος από την πλευρά του συνοδηγού και να εκτείνεται από

απόσταση 20 m πίσω από τα προσοφθάλµια σηµεία του οδηγού µέχρι τον ορίζοντα (βλ.

σχήµα 8).

Επιπλέον, η οδός πρέπει να είναι ορατή από τον οδηγό σε πλάτος 1 m, το οποίο

περιορίζεται από ένα επίπεδο παράλληλο προς το κατακόρυφο διάµηκες µέσο επίπεδο

και το οποίο διέρχεται από το άκρο του οχήµατος, από απόσταση 4 m πίσω από το

κατακόρυφο επίπεδο που διέρχεται από τα προσοφθάλµια σηµεία του οδηγού.

20m

4m

1m

Προσοφθάλµια σηµεία
του
οδηγού

Επιφάνεια εδάφους

4
m

4
m

Επιφάνεια εδάφους

Σχήµα 8: Οπτικό πεδίο των κατόπτρων της κλάσης ΙΙΙ
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5.4. «Ευρυγώνιο» εξωτερικό κάτοπτρο (κλάση IV)

5.4.1. «Ευρυγώνιο» εξωτερικό κάτοπτρο στην πλευρά του οδηγού

Το οπτικό πεδίο πρέπει να είναι τέτοιο ώστε ο οδηγός να µπορεί να βλέπει τουλάχιστον

ένα επίπεδο και οριζόντιο τµήµα οδού πλάτους 15 m, το οποίο περιορίζεται από ένα

επίπεδο παράλληλο προς το κατακόρυφο διάµηκες µέσο επίπεδο και το οποίο διέρχεται

από το άκρο του οχήµατος από την πλευρά του οδηγού και εκτείνεται από τουλάχιστον

10m µέχρι 25 m πίσω από τα προσοφθάλµια σηµεία του οδηγού.

Επιπλέον, η οδός πρέπει να είναι ορατή από τον οδηγό σε πλάτος 4,5 m, το οποίο

περιορίζεται από ένα επίπεδο παράλληλο προς το κατακόρυφο διάµηκες µέσο επίπεδο

και το οποίο διέρχεται από το άκρο του οχήµατος, από απόσταση 1,5 m πίσω από το

κατακόρυφο επίπεδο που διέρχεται από τα προσοφθάλµια σηµεία του οδηγού (βλ.

σχήµα 9).

5.4.2. «Ευρυγώνιο» εξωτερικό κάτοπτρο στην πλευρά του συνοδηγού

Το οπτικό πεδίο πρέπει να είναι τέτοιο ώστε ο οδηγός να µπορεί να βλέπει τουλάχιστον

ένα επίπεδο και οριζόντιο τµήµα οδού πλάτους 15 m, το οποίο περιορίζεται από ένα

επίπεδο παράλληλο προς το κατακόρυφο διάµηκες µέσο επίπεδο του οχήµατος και το

οποίο διέρχεται από το άκρο του οχήµατος από την πλευρά του συνοδηγού και να

εκτείνεται από απόσταση τουλάχιστον 10 m µέχρι 25 m πίσω από τα προσοφθάλµια

σηµεία του οδηγού.
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Επιπλέον, η οδός πρέπει να είναι ορατή από τον οδηγό σε πλάτος 4,5 m, το οποίο

περιορίζεται από ένα επίπεδο παράλληλο προς το κατακόρυφο διάµηκες µέσο επίπεδο

και το οποίο διέρχεται από το άκρο του οχήµατος, από απόσταση 1,5 m πίσω από το

κατακόρυφο επίπεδο που διέρχεται από τα προσοφθάλµια σηµεία του οδηγού (βλ.

σχήµα 9).

25m

Προσοφθάλµια σηµ.
του οδηγού

Επιφάνεια
εδάφους

10m

4,5
m

1,5m
Επιφάνεια
εδάφους

15
m

Σχήµα 9: Οπτικό πεδίο των ευρυγώνιων κατόπτρων της κλάσης IV
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5.5. Εξωτερικά κάτοπτρα «άµεσης εγγύτητας» (κλάση V)

Το οπτικό πεδίο πρέπει να είναι τέτοιο ώστε ο οδηγός να µπορεί να βλέπει,

παραπλεύρως του οχήµατος, ένα επίπεδο και οριζόντιο τµήµα οδού περιοριζόµενο από

τα ακόλουθα κατακόρυφα επίπεδα (βλ. σχήµατα 10α και 10β) :

5.5.1. το επίπεδο που είναι παράλληλο προς το κατακόρυφο διάµηκες µέσο επίπεδο του

οχήµατος το οποίο διέρχεται από το άκρο του θαλάµου του οχήµατος από την πλευρά

του συνοδηγού·

5.5.2. εγκαρσίως, το παράλληλο επίπεδο που διέρχεται σε απόσταση 2 m µπροστά από το

επίπεδο το οποίο αναφέρεται στο σηµείο 5.5.1·

5.5.3. όπισθεν, το επίπεδο που είναι παράλληλο προς το κατακόρυφο επίπεδο το οποίο

διέρχεται από τα προσοφθάλµια σηµεία του οδηγού και βρίσκεται σε απόσταση 1,75 m

πίσω από το επίπεδο αυτό·

5.5.4. έµπροσθεν, το επίπεδο που είναι παράλληλο προς το κατακόρυφο επίπεδο το οποίο

διέρχεται από τα προσοφθάλµια σηµεία του οδηγού και βρίσκεται σε απόσταση 1 m

µπροστά από το επίπεδο αυτό. Στην περίπτωση που το κατακόρυφο εγκάρσιο επίπεδο

που διέρχεται από το άκρο του προφυλακτήρα του οχήµατος βρίσκεται σε απόσταση

µικρότερη του 1 m µπροστά από το κατακόρυφο επίπεδο που διέρχεται από τα

προσοφθάλµια σηµεία του οδηγού, το οπτικό πεδίο πρέπει να περιορίζεται στο εν λόγω

επίπεδο.
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5.5.5. Σε περίπτωση που το οπτικό πεδίο που περιγράφεται στα σχήµατα 10α και 10β µπορεί

να καλυφθεί µε το συνδυασµό του οπτικού πεδίου ενός ευρυγωνίου κατόπτρου της

κλάσης IV και ενός πρόσθιου κατόπτρου της κλάσης VI, η τοποθέτηση κατόπτρου

άµεσης εγγύτητας της κλάσης V δεν είναι υποχρεωτική.

Προσοφθάλµια σηµεία του οδηγού

Επιφάνεια εδάφους

2
m

1m 1,75

Επιφάνεια εδάφους

Προσοφθάλµια σηµεία του οδηγού

1m

2m

1,75m

Σχήµατα 10α και 10β: Οπτικό πεδίο κατόπτρων άµεσης εγγύτητας της κλάσης V
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5.6. Πρόσθιο κάτοπτρο (κλάση VI)

5.6.1. Πρόσθιο κάτοπτρο

5.6.1.1. Το οπτικό πεδίο πρέπει να είναι τέτοιο ώστε ο οδηγός να µπορεί να βλέπει τουλάχιστον

ένα επίπεδο και οριζόντιο τµήµα οδού, το οποίο περιορίζεται από :

− ένα εγκάρσιο κατακόρυφο επίπεδο που διέρχεται από το άκρο του προσθίου

τµήµατος του θαλάµου του οχήµατος·

− ένα εγκάρσιο κατακόρυφο επίπεδο 2 000 mm έµπροσθεν του οχήµατος·

− ένα διάµηκες κατακόρυφο επίπεδο παράλληλο προς το διάµηκες κατακόρυφο

µέσο επίπεδο που διέρχεται από το άκρο του οχήµατος από την πλευρά του

οδηγού και

− ένα διάµηκες κατακόρυφο επίπεδο παράλληλο προς το διάµηκες κατακόρυφο

µέσο επίπεδο και σε απόσταση 2 000 mm από το εξωτερικό σηµείο του

πλευρικού άκρου του οχήµατος απέναντι από την πλευρά του οδηγού·

Το πρόσθιο τµήµα του οπτικού αυτού πεδίου απέναντι από την πλευρά του οδηγού

µπορεί να είναι στρογγυλευµένο µε ακτίνα 2 000 mm (βλ. Σχήµα 11).

Οι διατάξεις σχετικά µε τα πρόσθια κάτοπτρα είναι υποχρεωτικές για τη διενέργεια

περαιτέρω ελέγχων σε οχήµατα των κατηγοριών N2 > 7,5t και N3 (όπως ορίζεται στην

οδηγία 70/156/ΕΟΚ, παράρτηµα I (α), υποσηµείωση (Z)).
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Εάν οχήµατα των κατηγοριών αυτών µε άλλα κατασκευαστικά χαρακτηριστικά όσον

αφορά το αµάξωµα δεν πληρούν τις απαιτήσεις µε τη χρήση πρόσθιου κατόπτρου,

πρέπει να χρησιµοποιείται συσκευή κάµερας / οθόνης. Σε περίπτωση που καµία από

αυτές τις επιλογές δεν διασφαλίζει το απαιτούµενο οπτικό πεδίο, πρέπει να

χρησιµοποιείται οποιαδήποτε άλλη συσκευή έµµεσης όρασης. Η εν λόγω συσκευή

πρέπει να µπορεί να εντοπίζει αντικείµενα ύψους 50 cm και διαµέτρου 30 cm εντός του

πεδίου που ορίζεται στο σχήµα 11.

Προσοφθάλµια σηµεία του

οδηγού

Επιφάνεια εδάφους

R2000

2m

2
m

Σχήµα 11: Οπτικό πεδίο των προσθίων κατόπτρων της κλάσης VΙ
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5.6.2. Ωστόσο, εάν ο οδηγός µπορεί να δει, συνυπολογίζοντας τα εµπόδια που

δηµιουργούνται από τους ορθοστάτες A, µια ευθεία γραµµή 300 mm έµπροσθεν

του οχήµατος σε ύψος 1 200 mm από την επιφάνεια του οδοστρώµατος και η οποία

βρίσκεται µεταξύ ενός διαµήκους κατακόρυφου επιπέδου παράλληλου προς το

διάµηκες κατακόρυφο µέσο επίπεδο που διέρχεται από το άκρο του οχήµατος από την

πλευρά του οδηγού και ενός διαµήκους κατακόρυφου επιπέδου παράλληλου προς το

διάµηκες κατακόρυφο µέσο επίπεδο σε απόσταση 900 mm έξωθεν του εξωτερικού

σηµείου του πλευρικού άκρου του οχήµατος απέναντι από την πλευρά του οδηγού, δεν

είναι υποχρεωτική η τοποθέτηση πρόσθιου κατόπτρου της κλάσης VI.

5.7. Στην περίπτωση κατόπτρων που αποτελούνται από περισσότερες της µιας ανακλώσες

επιφάνειες οι οποίες είτε διαθέτουν διαφορετική καµπυλότητα είτε σχηµατίζουν µεταξύ

τους γωνία, τουλάχιστον µία από τις ανακλώσες επιφάνειες πρέπει να καλύπτει το

οπτικό πεδίο και να έχει τις διαστάσεις (βλ. σηµείο 2.2.2 του παραρτήµατος ΙΙ) που

ορίζονται για την κλάση στην οποία ανήκουν.

5.8. Εµπόδια

5.8.1. Εσωτερικό κάτοπτρο οδήγησης (κλάση Ι)

Το οπτικό πεδίο µπορεί να περιορίζεται από την ύπαρξη στηριγµάτων κεφαλής και

διατάξεων, όπως αλεξήλια, οπίσθιοι υαλοκαθαριστήρες, θερµαντικά στοιχεία και φανοί

πέδησης της κατηγορίας S3, ή από συστατικά του αµαξώµατος, όπως κολώνες

παραθύρων σε οπίσθιες ανοιγόµενες δίφυλλες θύρες, υπό τον όρο ότι όλες αυτές οι

διατάξεις από κοινού δεν καλύπτουν περισσότερο από το 15 % του απαιτούµενου

οπτικού πεδίου όταν προβάλλονται σε κάθετο επίπεδο κατακόρυφο προς το διάµηκες

µέσο επίπεδο του οχήµατος. Η παρεµπόδιση του οπτικού πεδίου να µετράται µε τα

στηρίγµατα κεφαλής στη χαµηλότερη δυνατή θέση τους και µε αναδιπλωµένα τα

αλεξήλια.
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5.8.2. Εξωτερικά κάτοπτρα (κλάσεις II, III, IV,V και VI)

Στα οπτικά πεδία που καθορίζονται παραπάνω, η παρεµπόδιση που οφείλεται στο

αµάξωµα και σε ορισµένα συστατικά στοιχεία του, όπως τα λοιπά κάτοπτρα, οι

χειρολαβές θυρών, οι φανοί ένδειξης όγκου, οι δείκτες κατεύθυνσης, οι οπίσθιοι

προφυλακτήρες, καθώς και τα στοιχεία καθαρισµού των ανακλωσών επιφανειών, δεν

λαµβάνεται υπόψη εάν καλύπτει συνολικά ποσοστό µικρότερο από το 10 % του

καθορισµένου οπτικού πεδίου.

5.9. ∆ιαδικασία δοκιµής

Το οπτικό πεδίο πρέπει να προσδιορίζεται µε την τοποθέτηση ισχυρών φωτεινών πηγών

στα προσοφθάλµια σηµεία και µε την εξέταση του ανακλωµένου φωτός στην κάθετη

οθόνη ελέγχου. Επιτρέπεται να χρησιµοποιηθούν άλλες ισοδύναµες µέθοδοι.

ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΟΡΑΣΗΣ ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΚΑΤΟΠΤΡΩΝ

6. Η συσκευή έµµεσης όρασης πρέπει να επιτυγχάνει τέτοιες επιδόσεις ώστε ένα κρίσιµο

αντικείµενο να µπορεί να παρατηρηθεί εντός του καθορισµένου οπτικού πεδίου,

λαµβάνοντας υπόψη την κρίσιµη αντίληψη.

7. Η παρεµπόδιση της άµεσης όρασης του οδηγού που οφείλεται στην τοποθέτηση

συσκευής έµµεσης όρασης πρέπει να περιορίζεται στο ελάχιστο.
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8. Για τον υπολογισµό της απόστασης αντίληψης σε περίπτωση συσκευών έµµεσης

όρασης τύπου κάµερας / οθόνης, εφαρµόζεται η διαδικασία που αναφέρεται στο

προσάρτηµα του παρόντος παραρτήµατος.

9. Απαιτήσεις τοποθέτησης της οθόνης

Ο οπτικός προσανατολισµός της οθόνης πρέπει να ταυτίζεται σχεδόν µε τον

προσανατολισµό του κύριου κατόπτρου.

10. Οχήµατα των κατηγοριών Μ2 και Μ3 και πλήρη ή ολοκληρωµένα οχήµατα των

κατηγοριών N2> 7,5 t και Ν3 µε εδικό αµάξωµα για τη συλλογή απορριµµάτων µπορούν

να εφοδιάζονται στο πίσω µέρος του αµαξώµατος τους µε συσκευή έµµεσης όρασης

εκτός από κάτοπτρο για να διασφαλίζεται το ακόλουθο οπτικό πεδίο.

10.1. Το οπτικό πεδίο (σχήµα 12) πρέπει να είναι τέτοιο ώστε ο οδηγός να µπορεί να βλέπει

τουλάχιστον ένα επίπεδο οριζόντιο τµήµα του δρόµου, το οποίο περιορίζεται από :

− ένα κατακόρυφο επίπεδο ευθυγραµµισµένο προς το απώτατο πίσω άκρο του

πλήρους οχήµατος και κάθετο προς το διάµηκες κατακόρυφο διάµεσο επίπεδο του

οχήµατος·

− ένα κατακόρυφο επίπεδο παράλληλο προς το προηγούµενο και σε απόσταση

2000 mm όπισθεν αυτού (σε σχέση µε το πίσω µέρος του οχήµατος)·
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− δύο διαµήκη κατακόρυφα επίπεδα που διέρχονται από τα δύο απώτατα πλευρικά

άκρα του οχήµατος και τα οποία είναι παράλληλα προς το διάµηκες κατακόρυφο

διάµεσο επίπεδο.

10.2. Αν τα οχήµατα των κατηγοριών αυτών δεν είναι δυνατό να πληρούν τις απαιτήσεις του

σηµείου 10.1 δια της χρήσης συστήµατος κάµερας/ οθόνης, τότε είναι δυνατό να

χρησιµοποιούνται άλλα συστήµατα έµµεσης όρασης. Στην περίπτωση αυτή το σύστηµα

πρέπει να επιτρέπει να γίνεται αντιληπτό αντικείµενο ύψους 50cm και διαµέτρου 30cm,

εντός του πεδίου που ορίζεται στο σηµείο 10.1.

Σχήµα 12 : Οπτικό πεδίο οπισθίων συσκευών έµµεσης όρασης.

________________________

 

Προσοφθάλµια σηµεία του οδηγού
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Προσάρτηµα

Υπολογισµός της απόστασης ανίχνευσης

1. ΣΥΣΚΕΥΗ ΕΜΜΕΣΗΣ ΟΡΑΣΗΣ ΚΑΜΕΡΑΣ / ΟΘΟΝΗΣ

1.1. Κατώτατο όριο διακριτικής ικανότητας της κάµερας

Το κατώτατο όριο διακριτικής ικανότητας της κάµερας ορίζεται βάσει του ακόλουθου

τύπου:

c

c
c N2

60
βω =

όπου:

ωc - το κατώτατο όριο διακριτικής ικανότητας της κάµερας (λεπτά τόξου).

βc - η γωνία ορατότητας της κάµερας (°)

Nc - ο αριθµός των γραµµών οπτικού σήµατος της κάµερας (#)

Ο κατασκευαστής πρέπει να παρέχει τις τιµές για το βc και Nc
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1.2. Υπολογισµός της κρίσιµης απόστασης ελέγχου της οθόνης

Για οθόνη µε συγκεκριµένες διαστάσεις και ιδιότητες, είναι δυνατόν να υπολογιστεί

απόσταση από την οθόνη εντός της οποίας η απόσταση ανίχνευσης εξαρτάται µόνον

από τις επιδόσεις της κάµερας. Η εν λόγω κρίσιµη απόσταση ελέγχου rm,c ορίζεται

βάσει του ακόλουθου τύπου :

��
�

�
��
�

�
=

60.2
tan.2.

,
eye

m

m
cm

N

H
r

ω

όπου:

rm,c - η κρίσιµη απόσταση ελέγχου (m)

Hm - το ύψος του ειδώλου της οθόνης (m)

Nm - ο αριθµός των γραµµών οπτικού σήµατος της οθόνης (-) were - διακριτική

ικανότητα του παρατηρητή (λεπτά τόξου)

ωeye -το κατώτατο όριο διακριτικής ικανότητας του παρατηρητή (λεπτά τόξου)

Ο αριθµός 60 είναι συντελεστής για µετατροπή των λεπτών τόξου σε µοίρες.

Ο κατασκευαστής πρέπει να παρέχει τις τιµές για τα Hm και Nm.

ωeye = 1
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1.3. Υπολογισµός της απόστασης ανίχνευσης

1.3.1. Μέγιστη απόσταση ανίχνευσης εντός της κρίσιµης απόστασης ελέγχου. Στις

περιπτώσεις κατά τις οποίες, λόγω της τοποθέτησης, η απόσταση οφθαλµού-οθόνης

είναι µικρότερη από την κρίσιµη απόσταση ελέγχου, η µέγιστη εφικτή απόσταση

ανίχνευσης υπολογίζεται βάσει του ακόλουθου τύπου:

��
�

�
��
�

�
=

�
�

�
�
�

�
=

c

cc
d

N
f

D
f

D
r

.2
.

tan
60
.

tan

00

βω

όπου:

rd - η απόσταση ανίχνευσης (m)

Do - η διάµετρος του αντικειµένου (m)

� - ο συντελεστής αύξησης του κατώτατου ορίου

ωc, βc και Nc σύµφωνα µε το σηµείο 2.1

D0 = 0,8 m

� = 8
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1.3.2. Η απόσταση ανίχνευσης υπερβαίνει την κρίσιµη απόσταση ελέγχου. Στις περιπτώσεις

κατά τις οποίες, λόγω της τοποθέτησης, η απόσταση οφθαλµού-οθόνης υπερβαίνει την

κρίσιµη απόσταση ελέγχου, η µέγιστη εφικτή απόσταση ανίχνευσης υπολογίζεται βάσει

του ακόλουθου τύπου:

( )��
�

��

�
=

60

0

tan..
.01524.0

.
2

. eye
m

m

c

c

c
d

r
D

N
N

ftg

Dr
ωβ

όπου:

rm - η απόσταση ελέγχου της οθόνης (m)

Dm - η διαγώνιος του δέκτη της οθόνης (inch)

Nm - ο αριθµός των γραµµών οπτικού σήµατος της οθόνης (-)

βc και Nc σύµφωνα µε το σηµείο 1.1

Nm και ωeye σύµφωνα µε το σηµείο 1.2



10880/1/02 REV 1 GA/ak,fv,ek 27
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ DG C II    EL

2. ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Βάσει των όρων εγκατάστασης, πρέπει να διερευνηθεί κατά πόσον η συσκευή στο

σύνολό της εξακολουθεί να πληροί τις απαιτήσεις λειτουργίας που παρατίθενται στο

παράρτηµα II, ιδίως όσον αφορά τη διόρθωση της αντανάκλασης, καθώς και τη µέγιστη

και ελάχιστη φωτεινότητα της οθόνης. Πρέπει επίσης να καθοριστούν, αφενός, ο

βαθµός στον οποίο θα εξεταστεί η διόρθωση της αντανάκλασης και, αφετέρου, η γωνία

µε την οποία το ηλιακό φως δύναται να προσπέσει στην οθόνη, και να συγκριθούν µε

τα αντίστοιχα αποτελέσµατα των µετρήσεων του συστήµατος.

Τούτο µπορεί να πραγµατοποιηθεί βάσει είτε ενός µοντέλου CAD, υπολογίζοντας τις

γωνίες του φωτός όσον αφορά τη συσκευή µετά την τοποθέτησή της στο υπό εξέταση

όχηµα, είτε µε τη διενέργεια σχετικών µετρήσεων στο οικείο όχηµα, όπως περιγράφεται

στο παράρτηµα II, µέρος B, σηµείο 3.2.

________________________
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 6

Οδηγία 71/127/EΟΚ

όπως έχει τροποποιηθεί

Παρούσα οδηγία

-

-

Άρθρο 1

Άρθρο 2

Άρθρο 3

Άρθρο 4

Άρθρο 5

Άρθρο 6

Άρθρο 7

Άρθρο 8

-

Άρθρο 9

Άρθρο 10

-

-

Άρθρο 11

Παράρτηµα I

Προσάρτηµα 1 του παραρτήµατος I

Προσάρτηµα 2 του παραρτήµατος I

Παράρτηµα II

-

Άρθρο 1

Άρθρο 2

-

-

-

-

-

-

Άρθρο 3

-

Άρθρο 4

-

Άρθρο 5

Άρθρο 6

Άρθρο 7

Άρθρο 8

Παράρτηµα I

Προσάρτηµα 1 του παραρτήµατος ΙΙ

Προσάρτηµα 1 του παραρτήµατος I

Προσάρτηµα 2 του παραρτήµατος I

Προσάρτηµα 3 του παραρτήµατος I

Προσάρτηµα 4 του παραρτήµατος I

Προσάρτηµα 5 του παραρτήµατος I

Προσάρτηµα 6 του παραρτήµατος I

Παράρτηµα II, A

Παράρτηµα II, B
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Προσάρτηµα 1 του παραρτήµατος II

-

Προσάρτηµα 2 του παραρτήµατος II

Προσάρτηµα 3 του παραρτήµατος II

Παράρτηµα III

-

Προσάρτηµα του παραρτήµατος III

-

Προσάρτηµα 1 του παραρτήµατος II

Προσάρτηµα 2 του παραρτήµατος II

Παράρτηµα Ι και Προσάρτηµα 5 του

παραρτήµατος I

Προσάρτηµα 2 του παραρτήµατος I

Παράρτηµα III

Προσάρτηµα του παραρτήµατος III

Προσάρτηµα 4 του παραρτήµατος I

Παράρτηµα IV

=====================
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Θέµα : Κοινή θέση η οποία καθορίσθηκε από το Συµβούλιο στις 8 Απριλίου 2003

για την έκδοση της οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου για την προσέγγιση των νοµοθεσιών των κρατών µελών σχετικά
µε την έγκριση τύπου των συσκευών έµµεσης όρασης, καθώς και των
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I. Εισαγωγή

Η προτεινόµενη οδηγία βασίζεται στο άρθρο 95 της Συνθήκης ΕΚ.

Στις 9 Απριλίου 20021, το Eυρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε την πρόταση της Επιτροπής

χωρίς τροπολογίες.

Η Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή διατύπωσε τη γνώµη της2 στις 24 Απριλίου 2002.

Στις 8 Απριλίου 2003, το Συµβούλιο καθόρισε την κοινή του θέση ως έχει στο

έγγρ. 10880/02.

II. Στόχος

Η εν λόγω οδηγία αποσκοπεί στη βελτίωση της οδικής ασφάλειας µε την καθιέρωση

υποχρεωτικών εναρµονισµένων απαιτήσεων για την έγκριση τύπου των συσκευών έµµεσης

όρασης για τους οδηγούς οχηµάτων µε κινητήρα των κατηγοριών M (οχήµατα µεταφοράς

επιβατών) και N (οχήµατα µεταφοράς εµπορευµάτων) και τη µείωση των τυφλών γωνιών που

παρατηρούνται γύρω από τα οχήµατα.

III. Aνάλυση της κοινής θέσης ως έχει στο έγγρ. 10880/02

1. Γενικά

Στην κοινή θέση που καθόρισε οµόφωνα, το Συµβούλιο :

- τροποποίησε τη διατύπωση του τίτλου και της αιτιολογικής παραγράφου 4 ώστε να

προσαρµοστεί στο τυποποιηµένο νοµικό κείµενο,

- έκανε µερικές οριζόντιες αλλαγές στην χρησιµοποιούµενη ορολογία π.χ. (ο όρος

«κάτοπτρα και συµπληρωµατικά συστήµατα» αντικαταστάθηκε από το «συσκευές» σε

όλο το κείµενο),

                                                
1 Γνώµη T5-0139/2002.
2 Γνώµη 2002/C 149/02, ΕΕ C 149/5 της 21ης Ιουνίου 2002.
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- απάλειψε την αιτιολογική παράγραφο 3,

- αντικατέστησε σε όλο το κείµενο τη φράση «µετά την έκδοση της παρούσας οδηγίας»

µε τη φράση «από την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας»,

- τροποποίησε ορισµένες ηµεροµηνίες εφαρµογής που αναφέρονται στο άρθρο 2 οι

οποίες συµπληρώθηκαν προκειµένου να διευκρινιστούν και να προσδιοριστούν οι

διάφορες κατηγορίες των υπόψη οχηµάτων καθώς και, σε ορισµένες περιπτώσεις, για

να τροποποιηθεί η µεταβατική περίοδος,

- τροποποίησε ορισµένες ηµεροµηνίες εφαρµογής που αναφέρονται στα άρθρα 3, 5 και 6,

- τροποποίησε την παρουσίαση και τη δοµή των Παραρτηµάτων και των

Προσαρτηµάτων στα Παραρτήµατα αυτά. Τα Προσαρτήµατα 1 και 3 στο Παράρτηµα I

είναι νέα, το δε Παράρτηµα III περιέχει ένα νέο σηµείο 10 για ορισµένα οχήµατα. Το

παλαιό Προσάρτηµα 2 στο Παράρτηµα II και το παλαιό πρώτο µέρος του

Προσαρτήµατος 1 στο Παράρτηµα III έχουν διαγραφεί.

2. Nέα στοιχεία της κοινής θέσης σε σύγκριση µε την πρόταση της Επιτροπής

Άρθρο 2

Η υποχρέωση των κρατών µελών να µην αρνούνται τη χορήγηση έγκρισης τύπου ΕΚ ή

εθνικής έγκρισης τύπου και να µην απαγορεύουν την πώληση, την έκδοση άδειας

κυκλοφορίας, ή τη θέση σε κυκλοφορία οχηµάτων, ή συσκευών έµµεσης όρασης, εφόσον

αυτά συµµορφώνονται µε τις απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας µετεβλήθη από «18 µήνες

µετά την έκδοση» σε «12 µήνες από την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας» (άρθρο 2

παρ. 1).

Το άρθρο 2 παρ. 2 αντικαταστάθηκε από το άρθρο 2 παρ. 2 και 3 προκειµένου να

αντιµετωπίζονται χωριστά η έγκριση τύπου ΕΚ και η εθνική έγκριση τύπου.

Σε κάθε σηµείο προσετέθη νέα παράγραφος προκειµένου να παραταθούν για 12 µήνες οι

απαιτήσεις για το πρόσθιο κάτοπτρο της κλάσης VI εφόσον αποτελεί κατασκευαστικό

στοιχείο, και ως προς την τοποθέτησή του στα οχήµατα.
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Το άρθρο 2 παρ. 3 γίνεται τώρα άρθρο 2 παρ. 4. Προσετέθη παράγραφος σχετικά µε τα

πιστοποιητικά πιστότητας και η εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου αυτού παρατάθηκε σε

72 µήνες από την έναρξη ισχύος της οδηγίας προκειµένου για οχήµατα των κατηγοριών M1

και N1.

Το άρθρο 2 παρ. 4 γίνεται τώρα άρθρο 2 παρ. 6 και, όσον αφορά τα ανταλλακτικά, η φράση

«24 µήνες µετά την έκδοση» αντικαταστάθηκε από τη φράση «36 µήνες από την έναρξη

ισχύος της παρούσας οδηγίας».

∆ηµιουργήθηκε ένα νέο άρθρο 2 παρ. 5 το οποίο ορίζει ότι :

«Με ισχύ από 72 µήνες από την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας, προκειµένου για

οχήµατα των κατηγοριών Μ1 και Ν1, και µε ισχύ 36 µήνες από την έναρξη ισχύος της

παρούσας οδηγίας, προκειµένου για όλα τα οχήµατα των άλλων κατηγοριών, εφαρµόζονται

για τους σκοπούς του άρθρου 7, παράγραφος 2 της οδηγίας 70/156/ΕΟΚ, οι απαιτήσεις της

παρούσας οδηγίας σχετικά µε τη συσκευή έµµεσης όρασης εφόσον αποτελεί κατασκευαστικό

στοιχείο».

∆ηµιουργήθηκε ένα νέο άρθρο 2 παρ. 7 σχετικά µε τα οχήµατα των κατηγοριών M2 και M3

το οποίο διατυπώνεται ως εξής :

«Παρά την παράγραφο 3, τα κράτη µέλη µπορούν να εξακολουθήσουν να χορηγούν εθνική

έγκριση τύπου για τους νέους τύπους αρθρωτών οχηµάτων των κατηγοριών Μ2 και Μ3, της

κλάσης Ι, όπως ορίζονται στο Παράρτηµα Ι, σηµείο 2.1.1.1 της οδηγίας 2001/85/ΕΚ, τα

οποία αποτελούνται από τρία άκαµπτα αρθρωτά τµήµατα τουλάχιστον και δεν πληρούν τις

διατάξεις της παρούσας οδηγίας, εφόσον πληρούνται οι απαιτήσεις για το πεδίο όρασης του

οδηγού όπως αναφέρονται στο Παράρτηµα ΙΙΙ, σηµείο 5 της παρούσας οδηγίας».

Άρθρο 3

Η περί ης ο λόγος µελέτη πρέπει να διεξαχθεί «72 µήνες από την έναρξη ισχύος της

παρούσας οδηγίας» αντί «εντός 4 ετών από την ηµεροµηνία που αναφέρεται στο άρθρο 2,

παράγραφος 3».
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Άρθρο 4

Τα σηµεία που προστίθενται στα Παραρτήµατα I, III και IV της οδηγίας 70/156/EΟΚ έχουν

κατά πολύ επεκταθεί και αποσαφηνιστεί.

Άρθρο 5

Τα αναγκαία µέτρα για να συµµορφωθούν τα κράτη µέλη προς την οδηγία πρέπει να ληφθούν

«12 µήνες από την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας» αντί «9 µήνες µετά την έκδοση».

Άρθρο 6

Η οδηγία 71/127/EΟΚ καταργείται µε ισχύ από «72 µήνες από την έναρξη ισχύος της

παρούσας οδηγίας» αντί «24 µήνες µετά την έκδοση».

Άρθρο 7

Η οδηγία αρχίζει να ισχύει την ηµέρα δηµοσίευσής της αντί της τρίτης ηµέρας από τη

δηµοσίευσή της στην Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Παράρτηµα I

Μερικοί ορισµοί αποσαφηνίστηκαν και τροποποιήθηκε η δοµή του Παραρτήµατος.

Το Παράρτηµα περιλαµβάνει επίσης τις διοικητικές διατάξεις για την έγκριση τύπου ΕΚ,

ενσωµατώνοντας κυρίως στοιχεία του παλαιού Προσαρτήµατος 3 στο Παράρτηµα II και

αναπτύσσοντας το θέµα.
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Το Προσάρτηµα 1 είναι νέο και αφορά το «πληροφοριακό έντυπο σχετικά µε την έγκριση

τύπου ΕΚ συσκευής έµµεσης όρασης».

Το Προσάρτηµα 2 είναι το παλαιό Προσάρτηµα 4 στο Παράρτηµα II.

Το Προσάρτηµα 3 είναι νέο και αφορά το «πληροφοριακό έντυπο σχετικά µε την έγκριση

τύπου ΕΚ οχήµατος».

Το Προσάρτηµα 4 είναι το παλαιό Προσάρτηµα 2 στο Παράρτηµα ΙΙΙ.

Το Προσάρτηµα 5 ενσωµατώνει στοιχεία του παλαιού Προσαρτήµατος 3 στο Παράρτηµα II.

Το Προσάρτηµα 6 είναι το παλαιό Προσάρτηµα 2 στο Παράρτηµα I.

Παράρτηµα II

Σηµείο 3.1 : η απαίτηση να είναι τα οχήµατα των κατηγοριών M1 και N1 εξοπλισµένα µε ένα

επιπλέον ασφαιρικό µέρος στα εξωτερικά κάτοπτρα οδήγησης (κλάσεις ΙΙ και ΙΙΙ) έχει

απαλειφθεί. Κατά συνέπεια έχουν απαλειφθεί και τα παλαιά σηµεία 3.3.2. και 3.3.3..

Το Προσάρτηµα 1 είναι το παλαιό Προσάρτηµα 1 στο Παράρτηµα I.

Το Προσάρτηµα 2 είναι το παλαιό Προσάρτηµα 1 στο Παράρτηµα II.

Το παλαιό Προσάρτηµα 2 µε τον τίτλο «Υπολογισµός της ελάχιστης και µέγιστης

φωτεινότητας της οθόνης» έχει απαλειφθεί.
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Παράρτηµα III

Για τα οχήµατα των κατηγοριών N2 έως και 7,5 t, τα εξωτερικά κάτοπτρα των κλάσεων IV,

V και VI καθίστανται προαιρετικά αντί υποχρεωτικά.

Σηµείο 3.7. : οι απαιτήσεις για τα κάτοπτρα της κλάσης V επεκτάθηκαν στα κάτοπτρα της

κλάσης VI.

∆ηµιουργήθηκε ένα νέο σηµείο 10 που αφορά ειδικές απαιτήσεις για τα οχήµατα των

κατηγοριών Μ2 και Μ3 και πλήρη ή ολοκληρωµένα οχήµατα των κατηγοριών N2  άνω των

7,5 t και Ν3 µε ειδικό αµάξωµα για τη συλλογή απορριµµάτων.

Απαλείφθηκε το πρώτο µέρος του παλαιού Προσαρτήµατος 1 µε τον τίτλο «τύπος

κατόπτρου».

IV. Συµπέρασµα

Το Συµβούλιο καθόρισε οµόφωνα την κοινή θέση. Οι κύριες αλλαγές στην πρόταση της

Επιτροπής αφορούσαν τη διάρκεια της µεταβατικής περιόδου και µια αναδιάταξη των

τεχνικών παραρτηµάτων.

=====================
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2001/0317 (COD)

6848/03
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ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΣΗΜΕΙΟ «I/A»
της : Γενικής Γραµµατείας
προς : την Επιτροπή των Μόνιµων Αντιπροσώπων/το Συµβούλιο
αριθ. προηγ. εγγρ. : 9624/02 ENT 85 CODEC 703
αριθ. πρότ. Επιτρ. : 5111/02 ENT 1 CODEC 8 - COM(2002) 6 final
Θέµα : Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για την

προσέγγιση των νοµοθεσιών των κρατών µελών σχετικά µε την έγκριση τύπου
των κατόπτρων και των συµπληρωµατικών συστηµάτων έµµεσης όρασης,
καθώς και των οχηµάτων που είναι εξοπλισµένα µε τις εν λόγω διατάξεις και
για την τροποποίηση της οδηγίας 70/156/ΕΟΚ
− Καθορισµός της κοινής θέσης
ΚΟΙΝΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ
Προθεσµία διαβουλεύσεων 11.03.2003

1. Στις 9 Απριλίου 20021, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε την πρόταση της Επιτροπής

χωρίς τροπολογίες.

2. Στις 24 Ιουνίου 2002, η Επιτροπή των Μόνιµων Αντιπροσώπων σηµείωσε τη συµφωνία

της µε το σχέδιο κοινής θέσης.

3. Το σχέδιο κοινής θέσης επανεξετάστηκε τώρα από τους γλωσσοµαθείς νοµικούς.

                                                
1 Γνώµη Τ5-0139/2002.
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4. Καλείται η Επιτροπή των Μόνιµων Αντιπροσώπων να εισηγηθεί στο Συµβούλιο :

στα σηµεία «Α» της ηµερήσιας διάταξης µιας από τις επόµενες συνόδους του, να εγκρίνει :

− την κοινή θέση1, σύµφωνα µε το άρθρο 251 παράγραφο 2 της συνθήκης ΕΚ, και

− το σχέδιο σκεπτικού του Συµβουλίου, ως έχει στο έγγρ. 10880/02 ENT 109

CODEC 899 ADD 1.

______________________

                                                
1 Το ενοποιηµένο κείµενο, όπως διατυπώθηκε οριστικά από τους γλωσσοµαθείς νοµικούς,

περιέχεται στο έγγρ. 10880/02 ENT 109 CODEC 899.
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ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Βρυξέλλες, 27 Φεβρουαρίου 2003 (03.03)
(OR. en)

∆ιοργανικός φάκελος :
2001/0317 (COD)

6848/03
ADD 1

ENT         31
CODEC 215
OC           66

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΣΗΜΕΙΟ «I/A»
της : Γενικής Γραµµατείας
προς : την Επιτροπή των Μόνιµων Αντιπροσώπων/το Συµβούλιο
αριθ. προηγ. εγγρ. : 9624/02 ENT 85 CODEC 703
αριθ. πρότ. Επιτρ. : 5111/02 ENT 1 CODEC 8 - COM(2002) 6 final
Θέµα : Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για την

προσέγγιση των νοµοθεσιών των κρατών µελών σχετικά µε την έγκριση τύπου
των κατόπτρων και των συµπληρωµατικών συστηµάτων έµµεσης όρασης,
καθώς και των οχηµάτων που είναι εξοπλισµένα µε τις εν λόγω διατάξεις και
για την τροποποίηση της οδηγίας 70/156/ΕΟΚ
− Καθορισµός της κοινής θέσης
ΚΟΙΝΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ
Προθεσµία διαβουλεύσεων : 11.03.2003

Σχέδιο δήλωσης προς καταχώριση στα πρακτικά του Συµβουλίου

∆ήλωση της Επιτροπής σχετικά µε το άρθρο 2 παράγραφοι 4 και 5.

«Η Επιτροπή εκφράζει την απογοήτευσή της για το γεγονός ότι η µεταβατική περίοδος 36 µηνών

πριν από την υποχρεωτική εφαρµογή όλων των απαιτήσεων σχετικά µε την έγκριση τύπου των

κατόπτρων και των συµπληρωµατικών συστηµάτων έµµεσης όρασης δεν καλύπτει όλες τις

κατηγορίες νέων οχηµάτων και εξαρτηµάτων και για το ότι το Συµβούλιο επέλεξε µεταβατική

περίοδο 72 µηνών για τα επιβατικά οχήµατα, τα ελαφρά φορτηγά και τα εξαρτήµατά τους.»

__________________________





ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

Bρυξέλλες, 8.4.2003
SEC(2003) 435 τελικό

2001/0317 (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 όσον αφορά την έγκριση τύπου των κατόπτρων και
των συµπληρωµατικών συστηµάτων έµµεσης όρασης, καθώς και των οχηµάτων που
είναι εξοπλισµένα µε τις εν λόγω διατάξεις, µε την οποία τροποποιείται η οδηγία

70/156/ΕΟΚ
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2001/0317 (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 όσον αφορά την έγκριση τύπου των κατόπτρων και
των συµπληρωµατικών συστηµάτων έµµεσης όρασης, καθώς και των οχηµάτων που
είναι εξοπλισµένα µε τις εν λόγω διατάξεις, µε την οποία τροποποιείται η οδηγία

70/156/ΕΟΚ

1. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

– Ηµεροµηνία διαβίβασης της πρότασης στο ΕΚ και στο Συµβούλιο,
(COM(2001) 811 τελικό – 2001/0317 (COD)): 7.1.2002

– Ηµεροµηνία γνωµοδότησης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
σε πρώτη ανάγνωση: 9.4.2002

– Ηµεροµηνία γνωµοδότησης της Ευρωπαϊκή Οικονοµικής
και Κοινωνικής Επιτροπής: 24.4.2002

– Ηµεροµηνία έκδοσης της κοινής θέσης: 7.4.2003

2. ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Η πρόταση αποσκοπεί στη βελτίωση της ασφάλειας των χρηστών του οδικού
δικτύου µε την αναβάθµιση των επιδόσεων των κατόπτρων οδήγησης και την
εισαγωγή νέων τεχνολογιών προκειµένου να αυξηθεί το πεδίο έµµεσης όρασης για
τους οδηγούς επιβατικών αυτοκινήτων, λεωφορείων και φορτηγών. Πολλά σοβαρά
ατυχήµατα σε διασταυρώσεις, ισόπεδους και κυκλικούς κόµβους προκαλούνται από
οδηγούς οχηµάτων οι οποίοι αγνοούν ότι άλλοι οδηγοί του οδικού δικτύου
βρίσκονται πολύ κοντά ή δίπλα ακριβώς στο όχηµά τους.

Τα ατυχήµατα «τυφλής γωνίας» συµβαίνουν συχνά κατά την αλλαγή κατεύθυνσης
του οχήµατος. Στην περίπτωση, µάλιστα, µεγαλύτερων οχηµάτων, όπως φορτηγά ή
λεωφορεία, τα ατυχήµατα αυτά οδηγούν συχνά στο σοβαρό τραυµατισµό ή ακόµη
και στο θάνατο των ευάλωτων χρηστών του οδικού δικτύου όπως είναι οι πεζοί, οι
ποδηλάτες ή οι οδηγοί µικρότερων δίκυκλων µηχανοκίνητων οχηµάτων. Η πρόταση
αυτή, που βασίζεται σε µελέτες και έρευνες τις οποίες η Επιτροπή έχει συζητήσει µε
τα κράτη µέλη, τη βιοµηχανία και άλλους εµπλεκόµενους φορείς, προσθέτει ειδικές
απαιτήσεις στην υπάρχουσα οδηγία (όπως τροποποιήθηκε για τελευταία φορά το
1988) για τη µείωση της «τυφλής γωνίας» των κατόπτρων οδήγησης. Οι κύριες
αλλαγές περιλαµβάνουν:
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– την τοποθέτηση πρόσθετων κατόπτρων σε ορισµένα οχήµατα (πρόσθια
κάτοπτρα σε φορτηγά, εξωτερικά κάτοπτρα στην πλευρά του συνοδηγού
επιβατικών αυτοκινήτων, ασφαιρικά κάτοπτρα σε επιβατικά αυτοκίνητα και
µικρά επαγγελµατικά οχήµατα)·

– τη βελτίωση, σύµφωνα µε την τεχνική πρόοδο, ορισµένων τεχνικών
χαρακτηριστικών των κατόπτρων (π.χ. καµπυλότητα της επιφάνειας 1200 mm
αντί 1800 mm για τα κύρια κάτοπτρα οδήγησης)·

– την αντικατάσταση ορισµένων κατόπτρων από άλλα συστήµατα έµµεσης
όρασης, όπως από συστήµατα συσκευών λήψης / οθόνης.

Η εν λόγω πρόταση θεσπίζει για πρώτη φορά υποχρεωτικές εναρµονισµένες
απαιτήσεις όσον αφορά την έγκριση τύπου κατόπτρων και συστηµάτων έµµεσης
όρασης για µεγαλύτερα οχήµατα εντός της ΕΕ. Επειδή η πρόταση τροποποιεί ή
αντικαθιστά σχεδόν όλα τα άρθρα της ισχύουσας οδηγίας για τα κάτοπτρα
οδήγησης, (71/127/EΟΚ) προτείνεται η αντικατάσταση και η κατάργηση της εν
λόγω οδηγίας.

3. ΣΧΟΛΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΘΕΣΗΣ

3.1. Γενικές παρατηρήσεις σχετικά µε την κοινή θέση

Η κοινή θέση του Συµβουλίου, που εγκρίθηκε οµόφωνα, περιλαµβάνει πολλές
αλλαγές στην αρχική πρόταση της Επιτροπής χωρίς ωστόσο να µεταβάλλει το
συνολικό προσανατολισµό της. Eκτός από ορισµένες τεχνικές τροποποιήσεις, το
Συµβούλιο ενέκρινε επίσης µερικές αλλαγές στις µεταβατικές περιόδους. Μεταξύ
των τροποποιήσεων που περιλαµβάνονται στην κοινή θέση ιδιαίτερη σηµασία έχουν
οι ακόλουθες:

3.1.1. Νοµικό τµήµα

– Στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 2 προστέθηκε νέα παράγραφος που
προβλέπει την παράταση κατά 12 µήνες της εφαρµογής της οδηγίας όσον
αφορά τα πρόσθια κάτοπτρα (κλάση VI), εφόσον αποτελούν κατασκευαστικά
στοιχεία, και την τοποθέτησή τους στα οχήµατα.

– Στην παράγραφο 4 του άρθρου 2, η µεταβατική περίοδος για τους
υφιστάµενους τύπους των επιβατικών αυτοκινήτων (M1) και ελαφρών
επαγγελµατικών οχηµάτων (N1) επεκτείνεται από 36 σε 72 µήνες. Οι
χρονολογίες εφαρµογής για τα µεγαλύτερα οχήµατα που προορίζονται για τη
µεταφορά επιβατών και εµπορευµάτων (M2, M3, N2, N3) παρέµειναν
αναλλοίωτες. Η έγκαιρη εφαρµογή της οδηγίας στους τύπους αυτούς έχει
µεγάλη σηµασία για την Επιτροπή, καθόσον στα εν λόγω οχήµατα αποδίδονται
τα περισσότερα ατυχήµατα που συνδέονται µε την «τυφλή γωνία», η οποία δεν
επιτρέπει στους οδηγούς τους να εντοπίσουν άλλους χρήστες των οδών ή
πεζούς, και ήταν ο κύριος λόγος για την κατάρτιση της πρότασης αυτής εκ
µέρους της Επιτροπής.
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– Η µεταβατική περίοδος στο άρθρο 2 παράγραφος 6, κατά την οποία
επιτρέπεται στα κράτη µέλη να χορηγούν έγκριση τύπου για ανταλλακτικά που
προορίζονται για οχήµατα τα οποία έχουν εγκριθεί βάσει του παλαιού
καθεστώτος, επεκτάθηκε από 12 σε 36 µήνες.

– Προστέθηκε νέα παράγραφος 7 στο άρθρο 2 που αναφέρεται στα ειδικά
αρθρωτά οχήµατα που αποτελούνται από τουλάχιστον τρία άκαµπτα αρθρωτά
τµήµατα, όπως ορίζονται στην οδηγία 2001/85/EΚ σχετικά µε τα λεωφορεία.

– Κατ’ αντιστοιχία της επέκτασης της µεταβατικής περιόδου, η µελέτη που
συντάσσει η Επιτροπή για να διαπιστώσει αν οι τροποποιήσεις έχουν θετικό
αντίκτυπο στους ευάλωτους χρήστες του οδικού δικτύου θα πραγµατοποιείται
πλέον εντός 72 µηνών αντί των 4 ετών από την ηµεροµηνία έναρξης
εφαρµογής της οδηγίας.

– Στο άρθρο 4, οι προταθείσες τροποποιήσεις στην οδηγία πλαίσιο 70/156/EΟΚ
επεκτάθηκαν και αποσαφηνίστηκαν.

– Κατ’ αντιστοιχία της επέκτασης των µεταβατικών περιόδων στο άρθρο 2, η
κατάργηση της οδηγίας 71/127/EΟΚ θα πραγµατοποιηθεί 72 µήνες µετά την
έναρξη εφαρµογής της οδηγίας αντί των 24 µηνών.

3.1.2. Tεχνικά παραρτήµατα

– Η παρουσίαση και η διάρθρωση ορισµένων παραρτηµάτων και σχετικών
προσαρτηµάτων τροποποιήθηκε. Τα προσαρτήµατα 1 και 3 στο παράρτηµα Ι
είναι νέα και αφορούν το πληροφοριακό έντυπο για την έγκριση τύπου
συσκευών έµµεσης όρασης και οχηµάτων µε κινητήρα. Το προταθέν
προσάρτηµα 2 στο παράρτηµα ΙΙ και το πρώτο τµήµα του προσαρτήµατος 1
στο παράρτηµα ΙΙΙ διαγράφηκαν.

– Έγιναν ορισµένες ορολογικές αλλαγές. Ο όρος «συστήµατα έµµεσης όρασης»
αντικαταστάθηκε από τον όρο «συσκευές έµµεσης όρασης» και διαγράφηκαν
οι ορισµοί για τα διάφορα είδη «συστηµάτων».

– Στο παράρτηµα ΙΙ, παράγραφος 3, αφαιρέθηκε η απαίτηση ότι τα κύρια
εξωτερικά κάτοπτρα οδήγησης (Κλάσεις ΙΙ και ΙΙΙ) των οχηµάτων των
κατηγοριών M1 και N1 πρέπει να έχουν ένα επιπλέον ασφαιρικό µέρος.

– Οι απαιτήσεις στο παράρτηµα ΙΙΙ σχετικά µε την τοποθέτηση κατόπτρων
κλάσεων IV, V και VI στα οχήµατα της κατηγορίας N2 µε ανώτατη µάζα έως
7,5 t έγιναν προαιρετικές αντί υποχρεωτικές.

– Στο ίδιο παράρτηµα, οι απαιτήσεις για το ύψος τοποθέτησης των κατόπτρων
κλάσης V επεκτάθηκαν στα κάτοπτρα κλάσης VI.

– Στο παράρτηµα ΙΙΙ προστέθηκε νέα απαίτηση για τα οχήµατα των κατηγοριών
M2 και M3, καθώς και για τα απορριµµατοφόρα των κατηγοριών N2 άνω των
7,5 t και N3, η οποία αφορά το απαιτούµενο οπτικό πεδίο στο πίσω µέρος του
οχήµατος.

– Έγιναν επίσης ορισµένες µικρότερης σηµασίες τροποποιήσεις και
αποσαφηνίσεις στο κείµενο.
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3.2. Τροπολογίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε πρώτη ανάγνωση

Tο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε την πρόταση χωρίς τροπολογίες σύµφωνα µε
την απλοποιηµένη διαδικασία.

4. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Παρ’ όλο που η Επιτροπή δεν είναι σύµφωνη µε την επέκταση της προταθείσας
µεταβατικής περιόδου, ωστόσο υποστηρίζει την κοινή θέση του Συµβουλίου
προκειµένου να αποφευχθούν περαιτέρω καθυστερήσεις για την έναρξη ισχύος της
οδηγίας.

5. ∆ΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Η Επιτροπή προέβη στην ακόλουθη δήλωση προς το Συµβούλιο:

Η Επιτροπή εκφράζει τη λύπη της για το γεγονός ότι η µεταβατική περίοδος των
36 µηνών πριν από την υποχρεωτική εφαρµογή των απαιτήσεων για την έγκριση
τύπου των κατόπτρων και των συµπληρωµατικών συσκευών έµµεσης όρασης δεν
καλύπτει όλες τις κατηγορίες νέων οχηµάτων και κατασκευαστικών στοιχείων και
ότι το Συµβούλιο επέλεξε µεταβατική περίοδο 72 µηνών για τα επιβατικά
αυτοκίνητα, τα ελαφρά φορτηγά και τα κατασκευαστικά τους στοιχεία.


