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Ο∆ΗΓΙΑ 2004/     /ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

της 

 

για την τροποποίηση της οδηγίας 76/115/ΕΟΚ του Συµβουλίου περί προσεγγίσεως 

των νοµοθεσιών των κρατών µελών των αναφεροµένων στις αγκυρώσεις των ζωνών ασφαλείας 

των οχηµάτων µε κινητήρα 

 

(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, 

 

τη γνώµη της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής 1, 

 

Αποφασίζοντας σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 251 της Συνθήκης 2, 

                                                 
1 ΕΕ C 80, 30.3.2004, σ. 8. 
2 Γνώµη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 17ης ∆εκεµβρίου 2003 (δεν έχει ακόµα 

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

 

(1) Έρευνες έχουν δείξει ότι η χρήση ζωνών ασφαλείας και συστηµάτων συγκράτησης µπορεί να 

συµβάλει σε σηµαντική µείωση των θανάτων και των σοβαρών τραυµατισµών σε περίπτωση 

ατυχήµατος, ακόµη και λόγω ανατροπής του οχήµατος. Η τοποθέτησή τους σε όλες τις 

κατηγορίες οχηµάτων θα αποτελέσει αναµφισβήτητα σηµαντικό βήµα προς τη βελτίωση της 

οδικής ασφάλειας και τη συνακόλουθη διάσωση ανθρώπινων ζωών. 

 

(2) Σηµαντικό κοινωνικό όφελος µπορεί να προκύψει αν όλα τα οχήµατα εφοδιασθούν µε ζώνες 

ασφαλείας. 

 

(3) Στο ψήφισµά του, της 18ης Φεβρουαρίου 1986, σχετικά µε κοινά µέτρα για τη µείωση των 

τροχαίων ατυχηµάτων, στο πλαίσιο του κοινοτικού προγράµµατος για την οδική ασφάλεια 1, 

το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τόνισε την ανάγκη να καταστεί υποχρεωτική η χρήση των ζωνών 

ασφαλείας για όλους τους επιβάτες, συµπεριλαµβανοµένων των παιδιών, µε την εξαίρεση 

των επιβατών οχηµάτων δηµόσιων συγκοινωνιών. Εποµένως, πρέπει να γίνει διάκριση 

µεταξύ των λεωφορείων δηµόσιων συγκοινωνιών και άλλων οχηµάτων όσον αφορά την 

υποχρεωτική τοποθέτηση ζωνών ασφαλείας ή/και συστηµάτων συγκράτησης. 

 

(4) Σύµφωνα µε την οδηγία 70/156/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 6ης Φεβρουαρίου 1970, περί 

προσεγγίσεως των νοµοθεσιών των κρατών µελών που αφορούν στην έγκριση των οχηµάτων 

µε κινητήρα και των ρυµουλκουµένων τους 2, το κοινοτικό σύστηµα έγκρισης τύπου 

εφαρµόζεται για όλα τα νέα οχήµατα της κατηγορίας M1 µόνο από την 1η Ιανουαρίου 1998. 

Συνεπώς, µόνο τα οχήµατα αυτά πρέπει να εξοπλίζονται µε αγκυρώσεις που προορίζονται για 

ζώνες ασφαλείας ή/και συστήµατα συγκράτησης που πληρούν τις διατάξεις της οδηγίας 

76/115/ΕΟΚ 3. 

                                                 
1 ΕΕ C 68, 24.3.1986, σ. 35. 
2 ΕΕ L 42, 23.2.1970, σ. 1. Οδηγία η οποία τροποποιήθηκε τελευταία µε την οδηγία 

2004/78/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 153, 30.4.2004, σ. 103). 
3 EE L 24, 30.1.1976, σ. 6. Οδηγία η οποία τροποποιήθηκε τελευταία µε την οδηγία 96/38/EK 

της Επιτροπής (EE L 187, 26.7.1996, σ. 95). 
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(5) Έως ότου επεκταθεί το κοινοτικό σύστηµα έγκρισης τύπου σε όλες τις κατηγορίες οχηµάτων, 

η τοποθέτηση αγκυρώσεων που προορίζονται για ζώνες ασφαλείας ή/και συστήµατα 

συγκράτησης θα πρέπει να είναι υποχρεωτική, προς το συµφέρον της οδικής ασφάλειας, για 

τα οχήµατα που ανήκουν σε άλλες κατηγορίες πλην της M1. 

 

(6) Η οδηγία 76/115/ΕΟΚ περιέχει ήδη όλες τις τεχνικές και διοικητικές διατάξεις που 

επιτρέπουν την έγκριση τύπου οχηµάτων άλλων κατηγοριών πλην της M1. Ως εκ τούτου, τα 

κράτη µέλη δεν χρειάζεται να θεσπίσουν περαιτέρω διατάξεις. 

 

(7) Από την έναρξη ισχύος της οδηγίας 96/38/ΕΚ της Επιτροπής, της 17ης Ιουνίου 1996, για την 

προσαρµογή στην τεχνική πρόοδο της οδηγίας 76/115/ΕΟΚ του Συµβουλίου σχετικά µε την 

προσέγγιση των νοµοθεσιών των κρατών µελών των αναφεροµένων στις αγκυρώσεις των 

ζωνών ασφαλείας των οχηµάτων µε κινητήρα, πλείονα κράτη µέλη έχουν ήδη καταστήσει 

υποχρεωτικές και για ορισµένες κατηγορίες οχηµάτων πλην της M1, τις διατάξεις που 

περιέχονται σ’ αυτή. Οι κατασκευαστές και οι προµηθευτές τους έχουν, εποµένως, αναπτύξει 

την κατάλληλη τεχνολογία. 

 

(8) Η οδηγία 76/115/ΕΟΚ θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως. 

 

(9) ∆εδοµένου ότι ο στόχος της παρούσας οδηγίας, δηλαδή η βελτίωση της οδικής ασφάλειας µε 

την εισαγωγή της υποχρεωτικής τοποθέτησης ζωνών ασφαλείας σε ορισµένες κατηγορίες 

οχηµάτων, δεν µπορεί να επιτευχθεί ικανοποιητικά από τα κράτη µέλη και µπορεί, συνεπώς, 

λόγω των διαστάσεων της προβλεπόµενης δράσης, να επιτευχθεί καλύτερα σε κοινοτικό 

επίπεδο, η Κοινότητα µπορεί να λάβει µέτρα, σύµφωνα µε την αρχή της επικουρικότητας, του 

άρθρου 5 της Συνθήκης. Σύµφωνα µε την αρχή της αναλογικότητας, του ιδίου άρθρου, η 

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

 



 
11933/3/04 REV 3  ZAC/ag 4 
 DG C I   EL 

 

ΕΞΕ∆ΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Ο∆ΗΓΙΑ : 

 

Άρθρο 1 

Τροποποίηση της οδηγίας 76/115/ΕΟΚ 

 

Η οδηγία 76/115/ΕΟΚ τροποποιείται ως εξής : 

 

1) Στο άρθρο 2 προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος : 

 

«Τα οχήµατα των κατηγοριών M2 και M3 υποδιαιρούνται σε κλάσεις όπως ορίζεται στο 

τµήµα 2 του Παραρτήµατος I της οδηγίας 2001/85/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 

του Συµβουλίου, της 20ής Νοεµβρίου 2001, περί ειδικών διατάξεων για οχήµατα µεταφοράς 

επιβατών άνω των οκτώ θέσεων εκτός της θέσεως του οδηγού *. 

 
______________________ 
* ΕΕ L 42, 13.2.2002, σ. 1.». 

 

2) Το Παράρτηµα Ι τροποποιείται ως εξής : 

 

α) Το σηµείο 1.9. διαγράφεται. 

 

β) Το σηµείο 4.3.1. αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο : 

 

«4.3.1. Τα οχήµατα που ανήκουν στις κατηγορίες M1, M2 (κλάση III ή B), M3 

(κλάση III ή B) και N πρέπει να είναι εξοπλισµένα µε αγκυρώσεις ζωνών 

ασφαλείας ανταποκρινόµενες στις απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας.»· 
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γ) Το σηµείο 4.3.8. αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο : 

 

«4.3.8 Για τα καθίσµατα τα οποία προορίζονται για χρήση µόνον όταν το όχηµα 

είναι σταθµευµένο, καθώς και για κάθε άλλο κάθισµα οχήµατος που δεν 

καλύπτεται από τα σηµεία 4.3.1 έως 4.3.5, δεν απαιτούνται αγκυρώσεις για 

τις ζώνες. Αν το όχηµα είναι εφοδιασµένο µε αγκυρώσεις για παρόµοια 

καθίσµατα, οι αγκυρώσεις αυτές πρέπει να συµµορφώνονται προς τις 

διατάξεις της παρούσας οδηγίας. 

Εντούτοις, οι αγκυρώσεις που προορίζονται για χρήση µόνον σε συνδυασµό 

µε ζώνη ατόµου µε αναπηρίες, ή µε κάθε άλλο σύστηµα συγκράτησης που 

αναφέρεται στο άρθρο 2α της οδηγίας 77/541/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 

28ης Ιουνίου 1977, περί προσεγγίσεως των νοµοθεσιών των κρατών µελών 

των αναφεροµένων στις ζώνες ασφαλείας και στα συστήµατα 

συγκρατήσεως των οχηµάτων µε κινητήρα *, δεν χρειάζεται να πληρούν τις 

απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας µε την προϋπόθεση ότι έχουν σχεδιασθεί 

και κατασκευασθεί σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της εθνικής νοµοθεσίας 

ώστε να παρέχουν το µέγιστο εφικτό επίπεδο ασφάλειας. 

 
______________________________ 
* ΕΕ L 220, 29.8.1977, σ. 95. Οδηγία η οποία τροποποιήθηκε τελευταία 

µε την Πράξη προσχώρησης του 2003.». 

 

Άρθρο 2 

Σχεδιαζόµενα µέτρα για άτοµα µε αναπηρίες 

 

Όχι αργότερα από τις ........∗ η Επιτροπή εξετάζει ειδικές διαδικασίες για την εναρµόνιση των 

απαιτήσεων για αγκυρώσεις που προορίζονται για χρήση µόνον σε συνδυασµό µε ζώνη ατόµου µε 

αναπηρίες, ή µε κάθε άλλο σύστηµα συγκράτησης που αναφέρεται στο άρθρο 2α της οδηγίας 

77/541/ΕΟΚ, βάσει υφιστάµενων διεθνών προτύπων και απαιτήσεων των εθνικών νοµοθεσιών 

ώστε να παρέχεται ισοδύναµο επίπεδο ασφάλειας µε αυτό της παρούσας οδηγίας. Αν ενδείκνυται, η 

Επιτροπή υποβάλει σχέδιο µέτρων. Οι τροποποιήσεις της παρούσας οδηγίας θεσπίζονται σύµφωνα 

µε το άρθρο 13 της οδηγίας 70/156/ΕΟΚ. 

                                                 
∗  24 µήνες µετά την ηµεροµηνία που αναφέρεται στο άρθρο 4, παράγραφος 2. 
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Άρθρο 3 

Εφαρµογή 

 

1. Από[   ]∗, τα κράτη µέλη δεν δύνανται για λόγους που αφορούν τις αγκυρώσεις ζωνών 

ασφαλείας, που συµµορφώνονται προς τις απαιτήσεις της οδηγίας 76/115/ΕΟΚ, όπως 

τροποποιείται από την παρούσα οδηγία : 

 

α) να αρνούνται τη χορήγηση έγκρισης τύπου ΕΚ ή εθνικής έγκρισης τύπου, όσον αφορά τύπο 

οχήµατος· 

 

β) να απαγορεύουν την ταξινόµηση, την πώληση ή τη θέση σε κυκλοφορία νέων οχηµάτων. 

 

2. Από[   ]∗∗, και όσον αφορά τις αγκυρώσεις ζωνών ασφαλείας, που δεν συµµορφώνονται προς 

τις απαιτήσεις της οδηγίας 76/115/ΕΟΚ, όπως τροποποιείται από την παρούσα οδηγία, τα κράτη 

µέλη, για κάθε νέο τύπο οχήµατος : 

 

α) δεν χορηγούν πλέον την έγκριση τύπου ΕΚ· 

 

β) αρνούνται τη χορήγηση εθνικής έγκρισης τύπου. 

 

3. Από[   ]∗∗∗, και όσον αφορά τις αγκυρώσεις ζωνών ασφαλείας, που δεν συµµορφώνονται προς 

τις απαιτήσεις της οδηγίας 76/115/ΕΟΚ, όπως τροποποιείται από την παρούσα οδηγία, τα κράτη 

µέλη : 

 

α) θεωρούν ότι τα πιστοποιητικά συµµόρφωσης τα οποία συνοδεύουν νέα οχήµατα δεν ισχύουν 

πλέον για τους σκοπούς του άρθρου 7, παράγραφος 1 της οδηγίας 70/156/ΕΟΚ· 

                                                 
∗  Ηµεροµηνία η οποία αναφέρεται στο άρθρο 4, παράγραφος 2. 
∗∗  Έξι µήνες µετά την ηµεροµηνία η οποία αναφέρεται στην παράγραφο 1. 
∗∗∗  ∆έκα οκτώ µήνες µετά την ηµεροµηνία η οποία αναφέρεται στην παράγραφο 1. 
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β) αρνούνται την ταξινόµηση, πώληση ή θέση σε κυκλοφορία νέων οχηµάτων, εκτός αν γίνεται 

χρήση των διατάξεων του άρθρου 8, παράγραφος 2 της οδηγίας 70/156/ΕΟΚ. 

 

Άρθρο 4 

Μεταφορά 

 

1. Τα κράτη µέλη θεσπίζουν και δηµοσιεύουν τις νοµοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές 

διατάξεις που είναι αναγκαίες για να συµµορφωθούν µε την παρούσα οδηγία πριν από την ……. *. 

Ενηµερώνουν αµέσως την Επιτροπή σχετικά. 

 

2. Εφαρµόζουν τις εν λόγω διατάξεις από …………… **. 

 

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

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

αναφοράς αποφασίζεται από τα κράτη µέλη. 

 

4. Τα κράτη µέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή τα κείµενα των κυριότερων διατάξεων εθνικού 

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

 

Άρθρο 5 

Έναρξη ισχύος 

 

Η παρούσα οδηγία τίθεται σε ισχύ την εικοστή ηµέρα από τη δηµοσίευσή της στην Επίσηµη 

Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

 

                                                 
* Έξι µήνες µετά την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος της παρούσας οδηγίας. 
** Έξι µήνες και µια ηµέρα µετά την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος της παρούσας οδηγίας. 
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Άρθρο 6 

Αποδέκτες 

 

Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη µέλη. 

 

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις 

 

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Για το Συµβούλιο 

 Ο Πρόεδρος Ο Πρόεδρος 

 

 

===================== 
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Ι. Εισαγωγή 

 

Η προτεινόµενη οδηγία, που υποβλήθηκε από την Επιτροπή στις 20 Ιουνίου 2003,1 βασίζεται 

στο άρθρο 95 της συνθήκης ΕΚ. 

 
Η Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή έδωσε τη γνώµη της 2 στις 10 

∆εκεµβρίου 2003. 

 
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ολοκλήρωσε την πρώτη του ανάγνωση και έδωσε τη γνώµη του 

στις 17 ∆εκεµβρίου 2003.3 

 
Στις 24 Ιανουαρίου 2005 το Συµβούλιο καθόρισε την κοινή του θέση όπως περιλαµβάνεται 

στο έγγρ. 11933/04. 

 

ΙΙ. Στόχος 

 

Η προτεινόµενη οδηγία αποσκοπεί να τροποποιήσει την οδηγία 76/115/ΕΟΚ του Συµβουλίου 

της 18ης ∆εκεµβρίου 1975, όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 96/38/ΕΚ περί 

προσεγγίσεως των νοµοθεσιών των κρατών µελών των αναφεροµένων στις αγκυρώσεις των 

ζωνών ασφαλείας των οχηµάτων µε κινητήρα προκειµένου να επιβληθεί η τοποθέτηση ζωνών 

ασφαλείας στα οχήµατα µε κινητήρα, εκτός των επιβατικών αυτοκινήτων. 

Οι ακόλουθες δύο οδηγίες αφορούν επίσης την τοποθέτηση ζωνών ασφαλείας σε σχέση µε 

οχήµατα : 

 
- Οδηγία 74/408/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 22ας Ιουλίου 1974, όπως τροποποιήθηκε 

τελευταία από την οδηγία 96/37/ΕΚ, περί προσεγγίσεως των νοµοθεσιών των κρατών 

µελών των αναφεροµένων στα καθίσµατα των οχηµάτων µε κινητήρα, 

 
- Οδηγία 77/541/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 28ης Ιουνίου 1977, όπως τροποποιήθηκε 

τελευταία από την οδηγία 2003/3/ΕΚ, περί προσεγγίσεως των νοµοθεσιών των κρατών 

µελών των αναφεροµένων στις ζώνες ασφαλείας και στα συστήµατα συγκρατήσεως 

των οχηµάτων µε κινητήρα. 

                                                 
1  Έγγρ. 10887/03 ENT 114 CODEC 908. 
2  Γνώµη ΟΚΕ 1590/2003. 
3  Έγγρ. 16149/03 CODEC 1827 ENT 231. 
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Με στόχο την υποχρεωτική τοποθέτηση των ζωνών ασφαλείας σε όλα τα οχήµατα, η 

Επιτροπή πρότεινε να τροποποιηθούν οι τρεις οδηγίες συγχρόνως, για τεχνικούς λόγους. 

Λαµβανοµένου υπόψη ότι ο τελικός στόχος της προτεινόµενης δράσης είναι να βελτιωθεί η 

οδική ασφάλεια, οι οδηγίες θα πρέπει να εκδοθούν ταυτόχρονα και να εφαρµοστούν την ίδια 

ηµεροµηνία. 

 

ΙΙΙ. Ανάλυση της κοινής θέσης όπως περιλαµβάνεται στο έγγρ. 11933/04 

 

1. Γενικά 

 

Στην κοινή θέση που καθορίσθηκε οµόφωνα, το Συµβούλιο : 

 
- τροποποίησε το άρθρο 1, ώστε να επιτρέπεται στα κράτη µέλη να εξαιρούν από 

τη συµµόρφωση προς τις διατάξεις της οδηγίας τις αγκυρώσεις των ζωνών 

ασφαλείας και των συστηµάτων συγκράτησης για άτοµα µε αναπηρίες, 

- προσέθεσε νέο άρθρο µε το οποίο καλείται η Επιτροπή να εξετάσει ειδικές 

διαδικασίες για την εναρµόνιση των απαιτήσεων για άτοµα µε αναπηρίες, 

- µετέθεσε διάφορες ηµεροµηνίες έναρξης ισχύος οριζόµενες στο άρθρο 3, 

- απέρριψε τις 4 τροπολογίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που αποσκοπούσαν 

στο να επιτρέπεται βάσει του άρθρου 1 η τοποθέτηση ζωνών µε αγκύρωση δύο 

σηµείων σε πλευρικά καθίσµατα τουριστικών πούλµαν, καθόσον το Συµβούλιο 

συµµερίζεται την άποψη της Επιτροπής όσον αφορά τους κινδύνους των 

πλευρικών καθισµάτων σε όλους τους τύπους οχηµάτων. 

 

2. Νέα στοιχεία που περιλαµβάνονται στην κοινή θέση, σε σύγκριση µε την πρόταση 

της Επιτροπής 

 
Άρθρο 1 

 
Σηµείο 2: 

Το κείµενο της Επιτροπής συµπληρώθηκε µε ειδικές διατάξεις σχετικά µε τις 

αγκυρώσεις των ζωνών ασφαλείας και των συστηµάτων συγκράτησης για άτοµα µε 

αναπηρίες, επιτρέποντας οι αγκυρώσεις αυτές να εξαιρούνται από τις τεχνικές διατάξεις 

της οδηγίας. 
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Άρθρο 2 

 

Προστέθηκε νέο άρθρο µε το οποίο καλείται η Επιτροπή να υποβάλει, εφόσον ενδείκνυται, 

σχέδιο µέτρων για την εναρµόνιση της εθνικής νοµοθεσίας που εφαρµόζεται στις ζώνες 

ασφαλείας και στα συστήµατα συγκράτησης για άτοµα µε αναπηρίες. 

 

Άρθρο 3 (πρώην άρθρο 2) 

 

Όλες οι ηµεροµηνίες όσον αφορά την εφαρµογή της οδηγίας µετατέθηκαν και 

αντικαταστάθηκαν από χρονικές στιγµές που εξαρτώνται από την ηµεροµηνία έκδοσης της 

παρούσας νέας οδηγίας. 

 

ΙV. Συµπέρασµα 

 

Η κοινή θέση, η οποία αντιστοιχεί σε µεγάλο βαθµό µε την πρόταση της Επιτροπής, 

καθορίσθηκε οµόφωνα από το Συµβούλιο. Οι κυριότερες αλλαγές στην πρόταση της 

Επιτροπής αφορούν την εξαίρεση που επιτρέπεται σε σχέση µε τις αγκυρώσεις των ζωνών 

ασφαλείας και τα συστήµατα συγκράτησης για άτοµα µε αναπηρίες, καθώς και την 

προσαρµογή των ηµεροµηνιών µεταφοράς της οδηγίας και έναρξης ισχύος της. 

 

 

 

___________________ 
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ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Βρυξέλλες, 21 Iανουαρίου 2005 
(OR. en) 

∆ιοργανικός φάκελος : 
2003/0136 (COD)  

16187/04 
ADD 1 
 
 
 

  
ENT 164 
CODEC 1356 

 
ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΗΜΕΙΟΥ «I/A» 
της : Γενικής Γραµµατείας 
προς : την Επιτροπή των Μόνιµων Αντιπροσώπων (1ο τµήµα)/το Συµβούλιο 
αριθ. προηγ. εγγρ. : 7420/04 ΕΝΤ 65 CODEC 378 OC 261 
αριθ. πρότ. Επιτρ. : 10887/03 ENT 114 CODEC 908 
Θέµα : Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για την 

τροποποίηση της οδηγίας 76/115/ΕΟΚ περί προσεγγίσεως των νοµοθεσιών 
των κρατών µελών των αναφεροµένων στις αγκυρώσεις των ζωνών ασφαλείας 
των οχηµάτων µε κινητήρα 
- Καθορισµός της κοινής θέσης 

 
∆ΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΗΝΩΜΕΝΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΠΡΟΣ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΣΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ 

 

Το Ηνωµένο Βασίλειο υποστηρίζει πλήρως τις τρεις προτάσεις για τη βελτίωση της ασφάλειας των 

οχηµάτων όσον αφορά τα καθίσµατα, τις ζώνες ασφαλείας και τις αγκυρώσεις τους, και τάσσεται 

υπέρ της ταχύτερης δυνατής πρακτικής εφαρµογής τους. 

 

Ωστόσο, οι ηµεροµηνίες µεταφοράς στην εθνική νοµοθεσία οι οποίες αναφέρονται στο άρθρο 3 της 

τροπολογίας της οδηγίας 74/408/ΕΚ και στο άρθρο 4 των τροπολογιών των οδηγιών 76/115/ΕΚ και 

77/541/ΕΚ προξενούν ιδιαίτερες δυσκολίες στις νοµικές υπηρεσίες του Ηνωµένου Βασιλείου, οι 

οποίες κατά κανόνα απαιτούν δωδεκάµηνη προθεσµία µεταφοράς από την ηµεροµηνία έναρξης 

ισχύος, και όχι εξάµηνη όπως απαιτείται από τις παρούσες προτάσεις. 
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Προκειµένου να εξασφαλισθούν ταχέως βελτιώσεις της ασφάλειας των επιβαινόντων σε ολόκληρη 

την Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν επιθυµούµε να καθυστερήσουµε την υλοποίηση των συγκεκριµένων 

αυτών προτάσεων. Ωστόσο, επιθυµούµε να επισηµανθεί ότι θα ζητούµε, εν γένει, προθεσµία 

µεταφοράς τουλάχιστον δώδεκα µηνών για προτάσεις αυτού του τύπου. 

 

 

_______________________ 
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ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ 

Βρυξέλλες, 25.1.2005 
COM(2004) 768 τελικό 

2003/0136 (COD) 

. 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 

σύµφωνα µε το άρθρο 251 παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο της συνθήκης ΕΚ 
 

σχετικά µε την 
 

κοινή θέση που υιοθέτησε το Συµβούλιο εν όψει της έκδοσης οδηγίας του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 76/115/ΕΟΚ του 
Συµβουλίου περί προσεγγίσεως των νοµοθεσιών των κρατών µελών των αναφεροµένων 

στις αγκυρώσεις των ζωνών ασφαλείας των οχηµάτων µε κινητήρα 

. 
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2003/0136 (COD) 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 

σύµφωνα µε το άρθρο 251 παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο της συνθήκης ΕΚ 
 

σχετικά µε την 
 

κοινή θέση που υιοθέτησε το Συµβούλιο εν όψει της έκδοσης οδηγίας του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 76/115/ΕΟΚ του 
Συµβουλίου περί προσεγγίσεως των νοµοθεσιών των κρατών µελών των αναφεροµένων 

στις αγκυρώσεις των ζωνών ασφαλείας των οχηµάτων µε κινητήρα 

1- ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ 

Ηµεροµηνία διαβίβασης της πρότασης στο ΕΚ και στο Συµβούλιο 
[έγγραφο COM(2003)362 τελικό – 2003/0136(COD)]: 

20.6.2003 

Ηµεροµηνία γνωµοδότησης της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και 
Κοινωνικής Επιτροπής: 

10.12.2003 

Ηµεροµηνία γνωµοδότησης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε 
πρώτη ανάγνωση: 

17.12.2003 

  

Ηµεροµηνία υιοθέτησης της κοινής θέσης: 24.1.2005 

2- ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

Η πρόταση οδηγίας ανήκει σε µια δέσµη τριών προτάσεων που αποσκοπούν στην 
υποχρεωτική τοποθέτηση ζωνών ασφαλείας σε όλα τα αυτοκίνητα οχήµατα. Τα µέτρα αυτά 
αποτελούν συνέχεια της έκδοσης της οδηγίας 2003/20/ΕΚ για την τροποποίηση της οδηγίας 
91/671/ΕΟΚ του Συµβουλίου σχετικά µε την υποχρεωτική χρησιµοποίηση της ζώνης 
ασφαλείας. 

Η παρούσα πρόταση προβλέπει, ειδικότερα, την τοποθέτηση τυποποιηµένων, επαρκώς 
ανθεκτικών αγκυρώσεων για τη στερέωση των ζωνών ασφαλείας. 

3- ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΗ ΘΕΣΗ 

3.1. Γενικές παρατηρήσεις για την κοινή θέση 

Η κυριότερη τροποποίηση που επέφερε το Συµβούλιο στην πρόταση της Επιτροπής αφορά τις 
αγκυρώσεις που προορίζονται για ζώνες ασφαλείας προσαρµοσµένες στις ειδικές ανάγκες 
των ατόµων µε αναπηρία. Λαµβάνοντας υπόψη το εύρος των υφισταµένων τεχνικών λύσεων, 
το Συµβούλιο έκρινε ότι θα ήταν προτιµότερο, κατά τη διάρκεια µιας µεταβατικής περιόδου, 
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να µην υπόκεινται οι αγκυρώσεις αυτές σε όλες τις τεχνικές διατάξεις που απαιτούνται για τις 
αγκυρώσεις. 

Ωστόσο, το Συµβούλιο αναγνώρισε την ανάγκη να εναρµονιστούν οι εθνικές διατάξεις που 
υπάρχουν στον τοµέα αυτόν και ανέθεσε στην Επιτροπή να µελετήσει αυτό το θέµα. 

Η Επιτροπή αποδέχεται αυτήν την τροποποίηση. 

3.2. Παρατηρήσεις σχετικά µε τις τροπολογίες που ενέκρινε το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο κατά την 1η ανάγνωση  

Το Κοινοβούλιο, λαµβανοµένης υπόψη της θέσης που έλαβε όσον αφορά την ενδεχόµενη 
απαγόρευση των πλευρικών καθισµάτων στα τουριστικά λεωφορεία [βλ. φάκελο 
2003/0128(COD)], πρότεινε, στο πλαίσιο της διατήρησης αυτών των καθισµάτων, τον 
εξοπλισµό τους µε αγκυρώσεις για τη στερέωση ζωνών δύο σηµείων. Το Συµβούλιο δεν 
ενστερνίστηκε τις τροπολογίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και διατήρησε αναλλοίωτη 
την πρόταση της Επιτροπής. 

Η Επιτροπή, η οποία είχε επισηµάνει µετά την πρώτη ανάγνωση ότι δεν θα τροποποιήσει την 
πρότασή της, υποστηρίζει πλήρως τη θέση του Συµβουλίου. 

4- ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Η Επιτροπή προτείνει τον υποχρεωτικό εξοπλισµό όλων των αυτοκινήτων οχηµάτων µε 
ζώνες ασφαλείας, ούτως ώστε να αποτραπεί ο κίνδυνος εκτίναξης των επιβατών σε 
περίπτωση σύγκρουσης. Για να µπορούν οι ζώνες ασφαλείας να παρέχουν το υψηλότερο 
δυνατό επίπεδο ασφάλειας, πρέπει να στερεώνονται σε αγκυρώσεις που να είναι 
κατασκευασµένες κατά τέτοιο τρόπο ώστε να αντέχουν στις δυνάµεις που ασκούνται στη 
ζώνη σε περίπτωση σύγκρουσης. 

Το Συµβούλιο ενέκρινε το σύνολο των µέτρων που πρότεινε η Επιτροπή, αλλά αποφάσισε να 
προβλέψει ελαστικότερες τεχνικές διατάξεις για τις αγκυρώσεις που προορίζονται για τις 
ζώνες ασφαλείας τις οποίες φορούν άτοµα µε αναπηρία. Ανέθεσε στην Επιτροπή να 
µελετήσει διεξοδικά το θέµα αυτό. 

Το Συµβούλιο απέρριψε τις τροπολογίες που πρότεινε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. 

Συµπερασµατικά, η Επιτροπή υποστηρίζει πλήρως την κοινή θέση του Συµβουλίου. 




