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11 για το Ηνωμένο Βασίλειο·

12 για την Αυστρία·

13 για το Λουξεμβούργο

17 για τη Φινλανδία·

18 για τη Δανία·
20 για την Πολωνία·

21 για την Πορτογαλία·

23 για την Ελλάδα·

24 για την Ιρλανδία·
26 για τη Σλοβενία·

27 για τη Σλοβακία·
29 για την Εσθονία·

32 για τη Λετονία·
36 για τη Λιθουανία·

49 για την Κύπρο·
50 για τη Μάλτα.

Μέρος 2: Αριθμός της βασικής οδηγίας ή του κανονισμού.

Μέρος 3: Αριθμός της τελευταίας τροποποιητικής οδηγίας ή του κανονισμού που ισχύει 

για την έγκριση τύπου ΕΚ.

– Για τις εγκρίσεις τύπου ΕΚ συνολικού οχήματος, πρόκειται για την 

τελευταία οδηγία ή κανονισμό που τροποποιεί άρθρο (ή άρθρα) της 

οδηγίας …/…/ΕΚ*.

  

* ΕΕ: αριθμός της παρούσας οδηγίας.
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– Για τις εγκρίσεις τύπου ΕΚ συνολικού οχήματος που χορηγούνται 

σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στο άρθρο 21, πρόκειται 

για την τελευταία οδηγία ή κανονισμό που τροποποιεί άρθρο (ή άρθρα) 

της οδηγίας …/…/ΕΚ*, μόνο που τα δύο πρώτα ψηφία αντικαθίστανται 

από τα κεφαλαία στοιχεία KS. 

– Πρόκειται για την τελευταία οδηγία ή κανονισμό που περιέχει τις 

ισχύουσες διατάξεις προς τις οποίες συμμορφούται το σύστημα, το 

κατασκευαστικό στοιχείο ή η τεχνική μονάδα.

– Εάν οδηγία ή κανονισμός ορίζει διαφορετικές ημερομηνίες εφαρμογής 

παραπέμποντας σε διαφορετικά τεχνικά πρότυπα, προστίθεται ένας 

αλφαβητικός χαρακτήρας για να προσδιορίζεται για ποιο πρότυπο 

χορηγήθηκε η έγκριση.

Μέρος 4: Μια τετραψήφια ακολουθία αριθμών (που αρχίζει με μηδενικά αν χρειάζεται), 

για εγκρίσεις τύπου ΕΚ συνολικού οχήματος, ή τεσσάρων ή πέντε ψηφίων για 

εγκρίσεις τύπου ΕΚ σύμφωνα με χωριστή οδηγία ή κανονισμό, η οποία 

χαρακτηρίζει το βασικό αριθμό έγκρισης τύπου. Η ακολουθία αρχίζει από το 

0001 για κάθε βασική οδηγία ή κανονισμό.

Μέρος 5: Μια διψήφια ακολουθία αριθμών (που αρχίζει με μηδενικά αν χρειάζεται), η 

οποία χαρακτηρίζει την επέκταση. Η ακολουθία αρχίζει από το 00 για κάθε 

βασικό αριθμό έγκρισης.

2. Για τις εγκρίσεις τύπου ΕΚ συνολικού οχήματος, το μέρος 2 παραλείπεται.

Για τις εθνικές εγκρίσεις τύπου που χορηγούνται για οχήματα που παράγονται σε μικρές 

σειρές, σύμφωνα με το άρθρο 23, το μέρος 2 αντικαθίσταται από τα κεφαλαία στοιχεία 

ΝKS. 

  

* ΕΕ: αριθμός της παρούσας οδηγίας.
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3. Μόνο στην(στις) προβλεπόμενη(ες) από το νόμο πινακίδα(ες) του οχήματος, το μέρος 5 

παραλείπεται.

4. Παράδειγμα έγκρισης του τρίτου συστήματος (χωρίς επέκταση μέχρι στιγμής) που έχει 

εκδοθεί από τη Γαλλία για την οδηγία σχετικά με την πέδηση.

e2*71/320*98/12*0003*00

ή

e 2*88/77*91/542/A*0003*00 για μια οδηγία με δύο στάδια εφαρμογής Α και Β.

5. Παράδειγμα δεύτερης επέκτασης της τέταρτης έγκρισης τύπου οχήματος που έχει εκδοθεί 

από το Ηνωμένο Βασίλειο:

e11*98/14*0004*02

όπου η οδηγία 98/14/ΕΟΚ είναι η τελευταία μέχρι στιγμής που τροποποιεί τα άρθρα της 

οδηγίας 70/156/ΕΟΚ.

6. Παράδειγμα έγκρισης τύπου ΕΚ συνολικού οχήματος που έχει χορηγηθεί σε όχημα 

παραγόμενο σε μικρές σειρές, η οποία έχει εκδοθεί από το Λουξεμβούργο, σύμφωνα με το 

άρθρο 22: 

e13*KS[.../...]*0001*00 

7. Παράδειγμα εθνικής έγκρισης τύπου που έχει χορηγηθεί σε όχημα παραγόμενο σε μικρές 

σειρές, η οποία έχει εκδοθεί από τις Κάτω Χώρες, σύμφωνα με το άρθρο 23: 

e4*NKS*0001*00.’
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8. Παράδειγμα αριθμού έγκρισης τύπου ΕΚ τυπωμένου στην προβλεπόμενη από το νόμο 

πινακίδα του οχήματος:

e11*98/14*0004

9. Το παράρτημα VII δεν ισχύει για κανονισμούς ΟΕΕ/ΟΗΕ που απαριθμούνται στο 

παράρτημα IV της παρούσας οδηγίας. Εγκρίσεις τύπου που χορηγούνται σύμφωνα με 

κανονισμούς ΟΕΕ/ΟΗΕ εξακολουθούν να χρησιμοποιούν την κατάλληλη αρίθμηση που 

προβλέπεται στους αντίστοιχους κανονισμούς.
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Προσάρτημα

Σήμα έγκρισης τύπου ΕΚ κατασκευαστικού στοιχείου και χωριστής τεχνικής μονάδας

1. Το σήμα έγκρισης τύπου ΕΚ κατασκευαστικού στοιχείου και χωριστής τεχνικής μονάδας 

συντίθεται από:

1.1. ένα ορθογώνιο παραλληλόγραμμο που πλαισιώνει το πεζό στοιχείο «e» ακολουθούμενο 

από τα διακριτικά στοιχεία ή τον αριθμό του κράτους μέλους που εκδίδει την έγκριση 

τύπου ΕΚ για το κατασκευαστικό στοιχείο ή τη χωριστή τεχνική μονάδα:

1 για τη Γερμανία 18 για τη Δανία

2 για τη Γαλλία 20 για την Πολωνία

3 για την Ιταλία 21 για την Πορτογαλία

4 για τις Κάτω Χώρες 23 για την Ελλάδα

5 για τη Σουηδία 24 για την Ιρλανδία

6 για το Βέλγιο 26 για τη Σλοβενία

7 για την Ουγγαρία 27 για τη Σλοβακία

8 για την Τσεχική Δημοκρατία 29 για την Εσθονία

9 για την Ισπανία 32 για τη Λετονία

11 για το Ηνωμένο Βασίλειο 36 για τη Λιθουανία

12 για την Αυστρία 49 για την Κύπρο

13 για το Λουξεμβούργο 50 για τη Μάλτα

17 για τη Φινλανδία

1.2. Κοντά στο ορθογώνιο παραλληλόγραμμο υπάρχει ο «βασικός αριθμός έγκρισης» που 

περιέχεται στο μέρος 4 του αριθμού έγκρισης τύπου, του οποίου προτάσσονται δύο 

αριθμοί που δηλώνουν τον αύξοντα αριθμό της τελευταίας σημαντικής τεχνικής 

τροποποίησης της σχετικής οδηγίας ή του κανονισμού.
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1.3. Πάνω από το ορθογώνιο τοποθετείται ένα ή περισσότερα πρόσθετα σύμβολα που 

επιτρέπουν την αναγνώριση ορισμένων χαρακτηριστικών. Αυτή η επιπλέον πληροφορία 

προσδιορίζεται στις σχετικές επιμέρους οδηγίες ή κανονισμούς.

2. Το σήμα έγκρισης τύπου του κατασκευαστικού στοιχείου ή της χωριστής τεχνικής 

μονάδας τοποθετείται στη χωριστή τεχνική μονάδα ή στο κατασκευαστικό στοιχείο κατά 

τρόπο ανεξίτηλο και ευανάγνωστο.

3. Η Προσθήκη περιέχει παράδειγμα σήματος κατασκευαστικού στοιχείου ή χωριστής 

τεχνικής μονάδας.

Προσθήκη στο προσάρτημα 1

Παράδειγμα σήματος έγκρισης τύπου κατασκευαστικού στοιχείου και χωριστής τεχνικής μονάδας

a ≥ 3mm

01 0004

e 6 2aa

a

Υπόμνημα: η ανωτέρω έγκριση τύπου κατασκευαστικού στοιχείου εκδόθηκε από το 

Βέλγιο και φέρει τον αριθμό 0004. 01 είναι ο αύξων αριθμός που δηλώνει το επίπεδο 

τεχνικών απαιτήσεων που πληροί το κατασκευαστικό στοιχείο. Ο αύξων αριθμός δίνεται 

σύμφωνα με τις σχετικές επιμέρους οδηγίες ή κανονισμούς.

Σημ: Τα πρόσθετα σύμβολα δεν εμφανίζονται στο ανωτέρω παράδειγμα.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΟΚΙΜΩΝ

(Συμπληρώνονται από την αρμόδια αρχή για τις εγκρίσεις τύπου ΕΚ και επισυνάπτονται στο 

πιστοποιητικό έγκρισης τύπου ΕΚ οχήματος)

Σε κάθε περίπτωση, οι πληροφορίες θα αποσαφηνίζουν για ποια παραλλαγή και έκδοση ισχύουν. 

Μία έκδοση δεν μπορεί να έχει πολλά αποτελέσματα δοκιμών. Ωστόσο, επιτρέπεται συνδυασμός 

πολλών αποτελεσμάτων ανά έκδοση εφόσον φαίνεται η χειρότερη περίπτωση. Στην τελευταία 

περίπτωση, προστίθεται σημείωση με την ένδειξη ότι όσον αφορά τα σημεία με (*) σημειώνονται 

μόνο τα χειρότερα αποτελέσματα.

1. Αποτελέσματα των δοκιμών ηχοστάθμης

Αριθμός της βασικής κανονιστικής πράξης και της τελευταίας τροποποιητικής 

κανονιστικής πράξης που ισχύει για την έγκριση τύπου ΕΚ. Όταν πρόκειται για 

κανονιστική πράξη με δύο ή περισσότερα στάδια εφαρμογής, μνημονεύεται επίσης το 

στάδιο εφαρμογής: .....................................................................................................

Παραλλαγή/ Έκδοση ....... ....... .......

Σε κίνηση [dB(A)/E]: ....... ....... .......

Σε στάση [dB(A)/E]: ....... ....... .......

σε (min-1): ....... ....... .......
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2. Αποτελέσματα των δοκιμών εκπομπών καυσαερίων

2.1. Εκπομπές οχημάτων με κινητήρα.

Σημειώστε την τελευταία τροποποιητική κανονιστική πράξη που ισχύει για την έγκριση. 

Σε περίπτωση κανονιστικής πράξης με δύο ή περισσότερα στάδια εφαρμογής, σημειώστε 

επίσης το στάδιο εφαρμογής:......................................................................................

Καύσιμο(α)2…………………………(ντίζελ, βενζίνη, LPG, NG, «δύο καυσίμων»: 

βενζίνη/LPG, «δύο καυσίμων»: βενζίνη/NG, αιθανόλη…..)

  

2 Όπου ισχύουν περιορισμοί για το καύσιμο σημειώστε τους περιορισμούς αυτούς (π.χ. για το 
φυσικό αέριο η κλίμακα L ή η κλίμακα Η).
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2.1.1. Δοκιμή τύπου I3 εκπομπές οχημάτων στον κύκλο δοκιμών μετά από κρύα εκκίνηση

Παραλλαγή/Έκδοση ....... ....... .......

CO ....... ....... .......

HC …… …… ……

NOx ....... ....... .......

HC + NOx ...... ....... .......

Σωματίδια ....... ....... .......

2.1.2. Δοκιμή τύπου II (3) δεδομένα εκπομπών που απαιτούνται για τεχνικό έλεγχο:

Τύπος II, δοκιμή σε χαμηλές στροφές

Παραλλαγή/Έκδοση ....... ....... .......

CO % ....... ....... .......

Στροφές κινητήρα ....... ....... .......

Θερμοκρασία λαδιού 
κινητήρα

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

  

3 Να επαναληφθεί για βενζίνη και για αέριο καύσιμο όταν πρόκειται για όχημα το οποίο 
μπορεί να λειτουργήσει είτε με βενζίνη είτε με αέριο καύσιμο. Οχήματα τα οποία 
χρησιμοποιούν και βενζίνη και αέριο καύσιμο αλλά το σύστημα βενζίνης υπάρχει μόνο για 
περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης ή μόνο για την εκκίνηση και η χωρητικότητα της δεξαμενής 
βενζίνης δεν υπερβαίνει τα 15 λίτρα θεωρούνται για τη δοκιμασία ως οχήματα τα οποία 
λειτουργούν μόνο με αέριο καύσιμο.
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Tύπος II, δοκιμή σε υψηλές στροφές:

Παραλλαγή/Έκδοση ....... ....... .......

CO % ....... ....... .......

Τιμή λάμδα ....... ....... .......

Στροφές κινητήρα ....... ....... .......

Θερμοκρασία λαδιού 
κινητήρα

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

2.1.3. Αποτελέσματα δοκιμής τύπου ΙΙΙ :………………

2.1.4. Αποτελέσματα δοκιμής τύπου IV (δοκιμή εξαερούμενων καυσίμων): …… g/δοκιμή

2.1.5. Αποτελέσματα δοκιμής τύπου V για την ανθεκτικότητα:

– Τύπος ανθεκτικότητας: 80.000km/100.000km/δεν ισχύει (1)

– Συντελεστής επιδείνωσης DF: υπολογιζόμενος/σταθερός (1)

– Τιμή προσδιορισμού:

CO:….

HC:….

NOx:…
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2.1.6. Αποτελέσματα δοκιμής τύπου VI για τις εκπομπές σε χαμηλή θερμοκρασία 

περιβάλλοντος:

Παραλλαγή/Έκδοση ….. ……. ……..

CO g/km

HC g/km

2.1.7. OBD: ναι/όχι(1)

2.2. Εκπομπές μηχανών που χρησιμοποιούνται σε οχήματα.

Σημειώστε την τελευταία τροποποιητική κανονιστική πράξη που ισχύει για την έγκριση. 

Σε περίπτωση κανονιστικής πράξης με δύο ή περισσότερα στάδια εφαρμογής, σημειώστε 

επίσης το στάδιο εφαρμογής:

Καύσιμο(α) (2) :…………………………(ντίζελ, βενζίνη, LPG, NG, αιθανόλη ...)

2.2.1 Αποτελέσματα της δοκιμής ESC (1)

CO : g/kWh

THC : g/kWh

NOx : g/kWh

Μάζα σωματιδίων (PT): g/kWh

2.2.2. Αποτελέσματα της δοκιμής ELR (1)

Αιθάλη : …..m-1
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2.2.3. Αποτελέσματα της δοκιμής ETC (1)

CO : g/kWh

THC : g/kWh(1)

NMHC: g/kWh(1)

CH4 : g/kWh(1)

NOx : g/kWh

Μάζα σωματιδίων (PT): g/kWh(1)

2.3. Καπνός από πετρελαιοκινητήρες.

Σημειώστε την τελευταία τροποποιητική κανονιστική πράξη που ισχύει για την έγκριση. 

Σε περίπτωση κανονιστικής πράξης με δύο ή περισσότερα στάδια εφαρμογής, σημειώστε 

επίσης το στάδιο εφαρμογής:...................................................

2.3.1 Αποτελέσματα της δοκιμής με ελεύθερη επιτάχυνση

Παραλλαγή/Έκδοση ...... ...... ......

Διορθωμένη τιμή του 
συντελεστή απορρόφησης 
(m-1):

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

Κανονικές στροφές κινητήρα 
σε βραδυπορία

Ανώτατες στροφές κινητήρα

Θερμοκρασία λαδιού 
(ελαχ./μέγ.)
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3. Αποτελέσματα δοκιμών εκπομπών CO2 /κατανάλωσης καυσίμων (1) (3)

Αριθμός βασικής κανονιστικής πράξης και τελευταίας τροποποιητικής κανονιστικής 

πράξης που εφαρμόζεται για την έγκριση:

Παραλλαγή/Έκδοση ....... ....... .......

Εκπεμπόμενη μάζα CO2
(κυκλοφορία εντός πόλεως) 
(g/ km)

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

Εκπεμπόμενη μάζα CO2
(κυκλοφορία εκτός πόλεως) 
(g/ km)

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

Εκπεμπόμενη μάζα CO2
(συνδυασμένος κύκλος) 
(g/km)

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

Κατανάλωση καυσίμων 
(κυκλοφορία εντός πόλεως) 
(1/100km)4

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

Κατανάλωση καυσίμων 
(κυκλοφορία εκτός πόλεως) 
(1/100km)(4)

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

Κατανάλωση καυσίμων 
(συνδυασμένος κύκλος) 
(1/100km) (4)

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

  

4 Για οχήματα που χρησιμοποιούν ως καύσιμο φυσικό αέριο (NG), η μονάδα «l/100 km» 
αντικαθίσταται από «m3/100 km».
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IX

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚ

Για πλήρη/ ολοκληρωμένα1 οχήματα

ΜΕΡΟΣ Ι

(Μέγιστο μέγεθος: Α4 (210 Χ 297 mm) ή διπλωμένο στο μέγεθος αυτό)

1η πλευρά

Ο υπογεγραμμένος:..................................................................................................................

(πλήρες ονοματεπώνυμο)

πιστοποιώ ότι το όχημα:

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

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

παραλλαγή2: ......................................................................................................

έκδοση (2): ........................................................................................................

0.2.1. Εμπορική(ές) ονομασία(ες) (εάν υφίστανται): ...................................................

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

  

1 Διαγράφεται ό,τι δεν ισχύει.
2 Σημειώστε και τον αριθμητικό ή συνδυασμένο αλφαριθμητικό αναγνωριστικό κωδικό. Ο εν 

λόγω κωδικός δεν μπορεί να περιέχει άνω των 25 ή 35 θέσεων για μια παραλλαγή ή έκδοση 
αντίστοιχα.
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0.5. Όνομα και διεύθυνση του κατασκευαστή του βασικού οχήματος: .....................

Όνομα και διεύθυνση του κατασκευαστή του τελευταίου σταδίου κατασκευής του 

οχήματος (1):

0.6. Θέση των προβλεπόμενων από το νόμο πινακίδων: ...........................................

Αναγνωριστικός αριθμός του οχήματος:

Σημείο τοποθέτησης του αναγνωριστικού αριθμού οχήματος επί του πλαισίου:

βάσει του (των) τύπου(ων) οχήματος που περιγράφεται στην έγκριση τύπου ΕΚ (1)

Βασικό όχημα: .........................................................................................................................

Κατασκευαστής: ......................................................................................................................

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

Ημερομηνία: ............................................................................................................................

Στάδιο 2: Κατασκευαστής:................................................................................................
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Αριθμός έγκρισης τύπου ΕΚ :

Ημερομηνία :..............................................................................................................

συμμορφούται από κάθε άποψη προς τον πλήρη/ ολοκληρωμένο τύπο (1) που 

περιγράφεται με τα ακόλουθα στοιχεία:

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

Ημερομηνία :..............................................................................................................

Το όχημα μπορεί να ταξινομηθεί μόνιμα σε κράτος μέλος όπου η κυκλοφορία είναι από 

δεξιά/αριστερά3 και χρησιμοποιούνται μετρικές/βρετανικές4 μονάδες μέτρησης για το 

ταχύμετρο, χωρίς περαιτέρω εγκρίσεις τύπου ΕΚ . .....................................................

(τόπος και ημερομηνία): .............................................................................................

(υπογραφή) (θέση)

Συνημμένα: (ισχύει μόνο για τύπους οχημάτων πολλαπλών σταδίων κατασκευής): 

Πιστοποιητικό συμμόρφωσης για κάθε στάδιο.

  

3 Σημειώστε κατά πόσο το όχημα όπως έχει κατασκευαστεί είναι κατάλληλο για κυκλοφορία 
στο δεξιό ή στο αριστερό μέρος της οδού ή και για τα δύο συστήματα κυκλοφορίας.

4 Σημειώστε αν το ταχύμετρο έχει μετρικές ή μετρικές και βρετανικές μονάδες μέτρησης.
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2η πλευρά

Για πλήρη ή ολοκληρωμένα οχήματα κατηγορίας M1

(Οι τιμές και οι μονάδες που σημειώνονται κατωτέρω δίνονται στα έγγραφα έγκρισης τύπου των 

σχετικών κανονιστικών πράξεων. Στην περίπτωση δοκιμών συμμόρφωσης της παραγωγής, οι τιμές 

πρέπει να επαληθεύονται σύμφωνα με τις καθοριζόμενες στις σχετικές κανονιστικές πράξεις

μεθόδους, λαμβάνοντας υπόψη τις επιτρεπόμενες από τις εν λόγω κανονιστικές πράξεις ανοχές για 

τις δοκιμές συμμόρφωσης της παραγωγής).

1. Αριθμός αξόνων: ......και τροχών: ......

2. Κινητήριοι άξονες: .....................................................................................................

3. Μεταξόνιο: ......mm

5. Μετατρόχιο(α): 1. ......mm 2. ......mm 3. ......mm

6.1. Μήκος: ......mm

7.1. Πλάτος: ......mm

8. Ύψος: ...... mm

11. Οπίσθια προεξοχή: ...... mm

12.1. Μάζα του οχήματος με το αμάξωμα σε ετοιμότητα κίνησης: ...... kg

14.1. Μέγιστη τεχνικώς αποδεκτή μάζα έμφορτου οχήματος: ..... kg

14.2. Κατανομή της ανωτέρω μάζας μεταξύ των αξόνων: 1. .…. kg 2. ...... kg 3. ....kg 

κ.λπ.

14.3. Μέγιστο τεχνικώς αποδεκτή μάζα σε κάθε άξονα: 1. ...... kg 2. ...... kg 3. .......kg κ.λπ.
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16. Μέγιστο αποδεκτό φορτίο στην οροφή: ...... kg

17. Μέγιστη μάζα ρυμουλκούμενου (μετά πέδης): ...... kg· (άνευ πέδης): ...... kg

18. Μέγιστη μάζα του συνδυασμού: ...... kg

19.1. Μέγιστο κατακόρυφο φορτίο στο σημείο ζεύξης του οχήματος: ...... kg

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

21. Κωδικός κινητήρα: .....................................................................................................

22. Αρχή λειτουργίας: ......................................................................................................

22.1. Απευθείας έγχυση: ναι/όχι (1)

23. Αριθμός και διάταξη κυλίνδρων: ................................................................................

24. Κυβισμός:...cm³

25. Καύσιμο: ....................................................................................................................

26. Μέγιστη καθαρή ισχύς:...kW στις :...min-1

27. Συμπλέκτης (τύπος):...................................................................................................

28. Κιβώτιο ταχυτήτων (τύπος): .......................................................................................

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

30. Τελική σχέση μετάδοσης:...........................................................................................
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32. Επίσωτρα και τροχοί. Άξονας 1:...... Άξονας 2: ...... Άξονας 3: ......(για τα επίσωτρα 

κατηγορίας Ζ που προορίζονται για οχήματα με μέγιστη ταχύτητα άνω των 300 km/h 

παρέχονται βασικά χαρακτηριστικά των επισώτρων)·

34. Σύστημα διεύθυνσης, τρόπος υποβοήθησης:...............................................................

35. Σύντομη περιγραφή της διάταξης πέδησης: ................................................................

37. Τύπος αμαξώματος:....................................................................................................

38. Χρώμα οχήματος5: .....................................................................................................

41. Διάταξη και αριθμός θυρών:.......................................................................................

42.1 Αριθμός και θέση καθισμάτων: ..................................................................................

43.1 Σήμα έγκρισης της διάταξης ζεύξης, εφόσον είναι τοποθετημένη: ..............................

44. Μέγιστη ταχύτητα: .... km/h.

  

5 Σημειώστε μόνο το(τα) βασικό(ά) χρώμα(τα) ως εξής: λευκό, κίτρινο, πορτοκαλί, ερυθρό, 
πορφυρό/ ιώδες, κυανό, πράσινο, φαιό, καφέ ή μέλαν.
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45. Ηχοστάθμη

Αριθμός της βασικής κανονιστικής πράξης και της τελευταίας τροποποιητικής 

κανονιστικής πράξης που εφαρμόζεται για την έγκριση τύπου ΕΚ. Όταν πρόκειται για 

κανονιστική πράξη με δύο ή περισσότερα στάδια εφαρμογής, σημειώνεται επίσης το 

στάδιο εφαρμογής:………….

εν στάσει: ...... dB(A) σε στροφές κινητήρα: ...... min-1

εν κινήσει: ...... dB(A)

46.1. Εκπομπές εξάτμισης6:

Αριθμός της βασικής κανονιστικής πράξης και της τελευταίας τροποποιητικής 

κανονιστικής πράξης που ισχύει για την έγκριση τύπου ΕΚ. Όταν πρόκειται για 

κανονιστική πράξη με δύο ή περισσότερα στάδια εφαρμογής, σημειώνεται επίσης το 

στάδιο εφαρμογής:………….

1. διαδικασία δοκιμής:…………….

CO: ...... HC: ...... NOx: ...... HC + NOx : ......

Αιθάλη (διορθωμένη τιμή συντελεστή απορρόφησης (m-1): ..... Αιωρούμενα σωματίδια: 

......

2. διαδικασία δοκιμής (όπου ισχύει)………..

CO:...... NOx:...... NMHC:...... THC:…. CH4 :...... Αιωρούμενα σωματίδια:......

  

6 Να επαναληφθεί για βενζίνη και για αέριο καύσιμο όταν πρόκειται για όχημα το οποίο 
μπορεί να λειτουργήσει είτε με βενζίνη είτε με αέριο καύσιμο. Οχήματα τα οποία 
χρησιμοποιούν και βενζίνη και αέριο καύσιμο αλλά το σύστημα βενζίνης υπάρχει μόνο για 
περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης ή μόνο για την εκκίνηση και η χωρητικότητα της δεξαμενής 
βενζίνης δεν υπερβαίνει τα 15 λίτρα θεωρούνται για τη δοκιμασία ως οχήματα τα οποία 
λειτουργούν μόνο με αέριο καύσιμο.
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46.2. Εκπομπές CO2/Κατανάλωση καυσίμων (6):

Αριθμός της βασικής κανονιστικής πράξης και της τελευταίας τροποποιητικής 

κανονιστικής πράξης που ισχύει για την έγκριση τύπου EK:

Εκπομπές CO2 Κατανάλωση καυσίμου

Κυκλοφορία εντός 

πόλεως:

…… g/km …… l/100 km / m3/100 km (1)

Κυκλοφορία εκτός 

πόλεως:

…… g/km …… l/100 km / m3/100 km (1)

Συνδυασμένος κύκλος: …… g/km …… l/100 km / m3/100 km (1)

47. Φορολογήσιμη ισχύς ή εθνικός(οί) κωδικός(οί) αριθμός(οί), κατά περίπτωση:

Bέλγιο:........................... Τσεχική Δημοκρατία: ..... Δανία:.............................

Γερμανία: ....................... Εσθονία:......................... Ελλάδα: ..........................

Ισπανία: ......................... Γαλλία:........................... Ιρλανδία: ........................

Ιταλία:............................ Κύπρος:.......................... Λετονία: .........................

Λιθουανία: ..................... Λουξεμβούργο: .............. Ουγγαρία:.......................

Μάλτα:........................... Κάτω Χώρες:.................. Aυστρία:.........................

Πολωνία:........................ Πορτογαλία: ................... Σλοβενία: .......................

Σλοβακία:....................... Φινλανδία:...................... Σουηδία:.........................

Ηνωμένο Βασίλειο: ........
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50. Παρατηρήσεις1

51. Εξαιρέσεις:.................................................................................................................

  

1 Αν το όχημα έχει ραντάρ μικρής εμβελείας 24 GHZ, σύμφωνα με την απόφαση 
2005/50/ΕΚ, ο κατασκευαστής αναγράφει εδώ: «Το όχημα διαθέτει ραντάρ μικρής 
εμβελείας 24 GHZ».
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2η πλευρά

Για πλήρη ή ολοκληρωμένα οχήματα των κατηγοριών M2 και M3

(Οι τιμές και οι μονάδες που σημειώνονται κατωτέρω είναι αυτές που περιέχονται στα έγγραφα 

έγκρισης τύπου ΕΚ των σχετικών κανονιστικών πράξεων. Στην περίπτωση δοκιμών συμμόρφωσης 

της παραγωγής, οι τιμές πρέπει να επαληθεύονται σύμφωνα με τις καθοριζόμενες στις σχετικές 

κανονιστικές πράξεις μεθόδους, λαμβάνοντας υπόψη τις επιτρεπόμενες από τις εν λόγω 

κανονιστικές πράξεις ανοχές για τις δοκιμές συμμόρφωσης της παραγωγής).

1. Αριθμός αξόνων: ...... και τροχών: ......

2. Κινητήριοι άξονες: ......

3. Μεταξόνιο: ...... mm

5. Μετατρόχιο(α): 1. ...... mm 2. ...... mm 3. ...... mm 4. ...... mm

6.1. Μήκος: ...... mm

6.3. Απόσταση μεταξύ προσθίου άκρου του οχήματος και κέντρου της διάταξης ζεύξης: ...... 

mm

7.1. Πλάτος: ...... mm

8. Ύψος: ...... mm

10.1. Τμήμα εδάφους καλυπτόμενο από το όχημα: ....m²

11. Οπίσθια προεξοχή: ...... mm

12.1. Μάζα του οχήματος με το αμάξωμα σε ετοιμότητα κίνησης: ...... kg



9911/3/06 REV 3 GA/yd,fv+dch 11
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IX DG C I EL

14.1. Μέγιστη τεχνικώς αποδεκτή μάζα έμφορτου οχήματος: ..... kg

14.2. Κατανομή της ανωτέρω μάζας μεταξύ των αξόνων: 1. ...... kg 2. ...... kg 3. ...... kg 4. ..... kg

14.4. Τεχνικώς αποδεκτή μάζα σε κάθε άξονα: 1. ...... kg 2. ...... kg 3. ...... kg 4. ...... kg

16. Μέγιστο αποδεκτό φορτίο στην οροφή: ...... kg

17. Μέγιστη μάζα ρυμουλκούμενου (μετά πέδης): ...... kg· (άνευ πέδης): ...... kg

18. Μέγιστη τεχνικώς αποδεκτή μάζα φορτίου του συνδυασμού …….kg

19.1. Μέγιστη τεχνικώς αποδεκτή μάζα στο σημείο ζεύξης του οχήματος……..kg

20. Κατασκευαστής του κινητήρα:

21. Κωδικός κινητήρα: .....................................................................................................

22. Αρχή λειτουργίας: ......................................................................................................

22.1. Απευθείας έγχυση: ναι/όχι (1)

23. Αριθμός και διάταξη κυλίνδρων: ................................................................................

24. Κυβισμός:...cm³

25. Καύσιμο: ....................................................................................................................

26. Μέγιστη καθαρή ισχύς: ...... kW στις ...... min-1

27. Συμπλέκτης (τύπος):...................................................................................................
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28. Κιβώτιο ταχυτήτων (τύπος): .......................................................................................

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

30. Τελική σχέση μετάδοσης: ......

32. Επίσωτρα και τροχοί: Άξονας 1: ...... Άξονας 2: ...... Άξονας 3: ...... Άξονας 4: ......

33.1. Κατευθυντήριος άξονας με πνευματική ανάρτηση ή ισοδύναμη διάταξη: ναι/όχι (1)

34. Σύστημα διεύθυνσης, τρόπος υποβοήθησης:………………………………………

35. Σύντομη περιγραφή της διάταξης πέδησης: ................................................................

36. Πίεση στη γραμμή τροφοδοσίας συστήματος πέδησης ρυμουλκουμένου: ...... bar

37. Τύπος αμαξώματος:....................................................................................................

41. Διάταξη και αριθμός θυρών:.......................................................................................

42.2. Αριθμός θέσεων καθημένων (πλην του οδηγού): ........................................................

42.3. Θέσεις ορθίων: ...........................................................................................................

43.1. Σήμα έγκρισης τύπου ΕΚ της διάταξης ζεύξης, εφόσον είναι τοποθετημένη:..............

44. Ανώτατη ταχύτητα: ...... km/h.
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45. Ηχοστάθμη

Αριθμός της βασικής κανονιστικής πράξης και της τελευταίας τροποποιητικής 

κανονιστικής πράξης που ισχύει για την έγκριση τύπου ΕΚ. Όταν πρόκειται για 

κανονιστική πράξη με δύο ή περισσότερα στάδια εφαρμογής, σημειώνεται επίσης το 

στάδιο εφαρμογής:………….

εν στάσει: ..... dB(A) σε στροφές κινητήρα: ...... min-1

εν κινήσει: ...... dB(A)

46.1. Εκπομπές εξάτμισης (6):

Αριθμός της βασικής κανονιστικής πράξης και της τελευταίας τροποποιητικής οδηγίας που 

εφαρμόζεται για την έγκριση ΕΚ τύπου. Όταν πρόκειται για κανονιστική πράξη με δύο ή 

περισσότερα στάδια εφαρμογής, σημειώνεται επίσης το στάδιο εφαρμογής:………….

1. διαδικασία δοκιμής:…………….

CO: ...... HC: ...... NOx: ...... HC + NOx : ......

Αιθάλη (διορθωμένη τιμή συντελεστή απορρόφησης (m-1):… Αιωρούμενα σωματίδια: ......

2. διαδικασία δοκιμής (όπου εφαρμόζεται)………..

CO: ...... NOx: ...... NMHC: ...... THC:…...CH4 : ...... Αιωρούμενα σωματίδια: 

......
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47. Φορολογήσιμη ισχύς ή εθνικός(-οί) κωδικός(-οί) αριθμός(-οί), κατά περίπτωση:

Bέλγιο:........................... Τσεχική Δημοκρατία: ..... Δανία:.............................

Γερμανία: ....................... Εσθονία:......................... Ελλάδα: ..........................

Ισπανία: ......................... Γαλλία:........................... Ιρλανδία: ........................

Ιταλία:............................ Κύπρος:.......................... Λετονία: .........................

Λιθουανία: ..................... Λουξεμβούργο: .............. Ουγγαρία:.......................

Μάλτα:........................... Κάτω Χώρες:.................. Aυστρία:.........................

Πολωνία:........................ Πορτογαλία: ................... Σλοβενία: .......................

Σλοβακία:....................... Φινλανδία:...................... Σουηδία:.........................

Ηνωμένο Βασίλειο: ........

50. Παρατηρήσεις1

51. Εξαιρέσεις:.................................................................................................................

  

1 Αν το όχημα έχει ραντάρ μικρής εμβέλειας 24 GHZ, σύμφωνα με την απόφαση 
2005/50/ΕΚ, ο κατασκευαστής αναγράφει εδώ: «Το όχημα διαθέτει ραντάρ μικρής 
εμβέλειας 24 GHZ».
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2η πλευρά

Για πλήρη ή ολοκληρωμένα οχήματα των κατηγοριών N1, N2 και N3.

(Οι τιμές και οι μονάδες που σημειώνονται κατωτέρω δίδονται στα έγγραφα έγκρισης τύπου των 

σχετικών κανονιστικών πράξεων. Στην περίπτωση δοκιμών συμμόρφωσης της παραγωγής, οι τιμές 

πρέπει να επαληθεύονται σύμφωνα με τις καθοριζόμενες στις σχετικές κανονιστικές πράξεις

μεθόδους, λαμβάνοντας υπόψη τις επιτρεπόμενες από τις εν λόγω κανονιστικές πράξεις ανοχές για 

τις δοκιμές συμμόρφωσης της παραγωγής).

1. Αριθμός αξόνων: ...... και τροχών: ......

2. Κινητήριοι άξονες: ......

3. Μεταξόνιο: ...... mm

4.1. Φορτίο πέμπτου τροχού (μέγιστο και ελάχιστο σε περίπτωση ρυθμιζόμενου πέμπτου 

τροχού): ...... mm

5. Μετατρόχιο(α): 1. ...... mm 2. ...... mm 3. ...... mm 4. ...... mm

6.1. Μήκος: ...... mm

6.3. Απόσταση μεταξύ προσθίου άκρου του οχήματος και κέντρου της διάταξης ζεύξης: ...... 

mm

6.5. Μήκος επιφανείας φόρτωσης: ...... mm

7.1. Πλάτος: ...... mm

8. Ύψος: ...... mm

10.2. Τμήμα εδάφους καλυπτόμενο από το όχημα (μόνο N2 και N3): ......m²
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11. Οπίσθια προεξοχή: ...... mm

12.1. Μάζα του οχήματος με το αμάξωμα σε ετοιμότητα κίνησης: ...... kg

14.1. Μέγιστη τεχνικώς αποδεκτή μάζα έμφορτου οχήματος: ..... kg

14.2. Κατανομή της ανωτέρω μάζας μεταξύ των αξόνων: 1. ...... kg 2. ...... kg 3. ...... kg 4. ..... kg

14.4. Τεχνικώς αποδεκτή μάζα σε κάθε άξονα: 1. ...... kg 2. ...... kg 3. ...... kg 4. ...... kg

15. Θέση συμπτυσσόμενου(ων) άξονα(ων) ή άξονα (ων) δυνάμενου(ων) να φέρει(ουν) φορτίο: 

……………. 

17. Μέγιστη τεχνικώς αποδεκτή μάζα έλξης του μηχανοκίνητου οχήματος για

17.1. Ρυμουλκούμενο με ράβδο ζεύξης: ..............................................................................

17.2. Ημιρυμουλκούμενο: ...................................................................................................

17.3. Κεντροαξονικό ρυμουλκούμενο: ................................................................................

17.4 Τεχνικώς αποδεκτή μέγιστη μάζα ρυμουλκούμενου (άνευ πέδης): ...... kg

18. Μέγιστη τεχνικώς αποδεκτή μάζα φορτίου του συνδυασμού ……..kg

19.1. Μέγιστη τεχνικώς αποδεκτή μάζα στο σημείο ζεύξης του οχήματος……..kg

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

21. Κωδικός κινητήρα ως αναγράφεται επί του κινητήρα: ................................................
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22. Αρχή λειτουργίας: ......................................................................................................

22.1. Απευθείας έγχυση: ναι/όχι (1)

23. Αριθμός και διάταξη κυλίνδρων: ................................................................................

24. Κυβισμός:...cm³

25. Καύσιμο: ....................................................................................................................

26. Μέγιστη καθαρή ισχύς: ...... kW στις ...... min-1

27. Συμπλέκτης (τύπος):...................................................................................................

28. Κιβώτιο ταχυτήτων (τύπος): .......................................................................................

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

30. Τελική σχέση μετάδοσης:...........................................................................................

32. Επίσωτρα και τροχοί: Άξονας 1: ...... Άξονας 2: ...... Άξονας 3: ...... Άξονας 4: ......

33.1. Κατευθυντήριος άξονας με πνευματική ανάρτηση ή ισοδύναμη διάταξη: ναι/όχι (1)

34. Σύστημα διεύθυνσης, τρόπος υποβοήθησης:...............................................................

35. Σύντομη περιγραφή της διάταξης πέδησης: ................................................................

36. Πίεση στη γραμμή τροφοδοσίας συστήματος πέδησης ρυμουλκουμένου: ...... bar

37. Τύπος αμαξώματος:....................................................................................................
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38. Χρώμα του οχήματος (5) (μόνο για N1):......................................................................

39. Χωρητικότητα βυτίου (μόνο για βυτιοφόρα): ......m³

40. Μέγιστη ροπή ανύψωσης γερανού:..................................................................... kNm

41. Διάταξη και αριθμός θυρών:.......................................................................................

42.1. Αριθμός και θέση καθισμάτων: ..................................................................................

43.1. Σήμα έγκρισης τύπου ΕΚ της διάταξης ζεύξης, εφόσον είναι τοποθετημένη:..............

44. Ανώτατη ταχύτητα: ...... km/h.

45. Ηχοστάθμη

Αριθμός της βασικής κανονιστικής πράξης και της τελευταίας τροποποιητικής 

κανονιστικής πράξης που εφαρμόζεται για την έγκριση ΕΚ τύπου. Όταν πρόκειται για 

κανονιστική πράξη με δύο ή περισσότερα στάδια εφαρμογής, σημειώνεται επίσης το 

στάδιο εφαρμογής:………….

εν στάσει: ..... dB(A) σε στροφές κινητήρα: ...... min-1

εν κινήσει: ...... dB(A)
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46.1. Εκπομπές εξάτμισης (6):

Αριθμός της βασικής κανονιστικής πράξης και της τελευταίας τροποποιητικής 

κανονιστικής πράξης που ισχύει για την έγκριση τύπου ΕΚ. Όταν πρόκειται για 

κανονιστική πράξη με δύο ή περισσότερα στάδια εφαρμογής, σημειώνεται επίσης το 

στάδιο εφαρμογής:………….

1. διαδικασία δοκιμής:…………….

CO: ...... HC: ...... NOx: ...... HC + NOx : ......

Αιθάλη (διορθωμένη τιμή συντελεστή απορρόφησης (m-1)):… Αιωρούμενα σωματίδια: 

......

2. διαδικασία δοκιμής (όπου εφαρμόζεται)………..

CO: ...... NOx: ...... NMHC: ...... CH4 : ......Αιωρούμενα σωματίδια: ......

46.2. εκπομπές CO2/κατανάλωση καυσίμων (1) (μόνο N1):

Αριθμός της βασικής κανονιστικής πράξης και της τελευταίας τροποποιητικής 

κανονιστικής πράξης που εφαρμόζεται για την έγκριση τύπου ΕΚ: ......

Εκπομπές CΟ2 Κατανάλωση καυσίμου

Κυκλοφορία εντός πόλεως: ...... g/km ...... l/100 km ή, για αέρια καύσιμα, m3/100 km (1)

Κυκλοφορία εκτός πόλεως: ...... g/km ...... l/100 km ή, για αέρια καύσιμα, m3/100 km (1)

Συνδυασμένος κύκλος: ...... g/km ...... l/100 km ή, για αέρια καύσιμα, m3/100 km (1)

(1) Στην περίπτωση οχήματος το οποίο μπορεί να κινηθεί είτε με βενζίνη είτε με αέρια καύσιμα, 
επαναλαμβάνεται η φράση «για βενζίνη και αέρια καύσιμα». Τα οχήματα στα οποία το σύστημα 
βενζίνης τοποθετείται μόνον για λόγους έκτακτης ανάγκης ή εκκίνησης και μόνον, και η δεξαμενή 
βενζίνης των οποίων δεν έχει χωρητικότητα άνω των 15 λίτρων βενζίνης, θεωρούνται για την δοκιμή 
ως οχήματα τα οποία κινούνται μόνον με αέριο καύσιμο.
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47. Φορολογήσιμη ισχύς ή εθνικός(οί) κωδικός(οί) αριθμός(οί), κατά περίπτωση:

Bέλγιο:........................... Τσεχική Δημοκρατία: ..... Δανία:.............................

Γερμανία: ....................... Εσθονία:......................... Ελλάδα: ..........................

Ισπανία: ......................... Γαλλία:........................... Ιρλανδία: ........................

Ιταλία:............................ Κύπρος:.......................... Λετονία: .........................

Λιθουανία: ..................... Λουξεμβούργο: .............. Ουγγαρία:.......................

Μάλτα:........................... Κάτω Χώρες:.................. Aυστρία:.........................

Πολωνία:........................ Πορτογαλία: ................... Σλοβενία: .......................

Σλοβακία:....................... Φινλανδία:...................... Σουηδία:.........................

Ηνωμένο Βασίλειο: ........

48.1. Έχει λάβει έγκριση τύπου ΕΚ σύμφωνα με τις απαιτήσεις σχεδιασμού για τη μεταφορά 

επικίνδυνων εμπορευμάτων: ναι/κλάση(εις): ..../όχι (1)

48.2. Έχει λάβει έγκριση τύπου ΕΚ σύμφωνα με τις απαιτήσεις σχεδιασμού για τη μεταφορά 

ορισμένων ζώων: ναι/κλάση(εις)....../όχι (1)

50. Παρατηρήσεις1

51. Εξαιρέσεις:.................................................................................................................

  

1 Αν το όχημα έχει ραντάρ μικρής εμβέλειας 24 GHZ, σύμφωνα με την απόφαση 
2005/50/ΕΚ, ο κατασκευαστής αναγράφει εδώ: «Το όχημα διαθέτει ραντάρ μικρής 
εμβέλειας 24 GHZ».
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2η πλευρά

Για πλήρη ή ολοκληρωμένα οχήματα των κατηγοριών O1, O2, O3 και O4

1. Αριθμός αξόνων: ...... και τροχών: ......

3. Μεταξόνιο: ...... mm

5. Μετατρόχιο(α): 1. ...... mm 2. ...... mm 3. ...... mm

6.1. Μήκος: ...... mm

6.4 Απόσταση μεταξύ κέντρου της διάταξης ζεύξης και οπίσθιου άκρου του οχήματος: ...... 

mm

6.5. Μήκος επιφανείας φόρτωσης: ...... mm

7.1. Πλάτος: ...... mm

8. Ύψος: ...... mm

10.3. Τμήμα εδάφους καλυπτόμενο από το όχημα (μόνο O2, O3 και O4 ): ...... m²

11. Οπίσθια προεξοχή: ...... mm

12.1. Μάζα του οχήματος με το αμάξωμα σε ετοιμότητα κίνησης: ...... kg

14.1. Μέγιστη τεχνικώς αποδεκτή μάζα έμφορτου οχήματος: ..... kg

14.5. Κατανομή της ανωτέρω μάζας μεταξύ των αξόνων και, στην περίπτωση 

ημιρυμουλκούμενου ή κεντροαξονικού ρυμουλκούμενου, φορτίο στο σημείο ζεύξης: 1. 

...... kg 2. ...... kg 3. ...... kg

14.6. Τεχνικώς αποδεκτή μάζα σε κάθε άξονα: 1. ...... kg 2. ...... kg 3. ...... και, στην περίπτωση 

ημιρυμουλκούμενου ή κεντροαξονικού ρυμουλκούμενου, φορτίο στο σημείο ζεύξης: ...... 

kg
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15. Θέση συμπτυσσόμενου(ων) άξονα(ων) ή άξονα (ων) δυνάμενου(ων) να φέρει(ουν) φορτίο: 

…………….

19.2. Για διατάξεις ζεύξης των κλάσεων B, D, E και H: μέγιστη μάζα του ρυμουλκού οχήματος 

(Τ) ή του συνδυασμού οχήματος (εάν Τ < 32000 kg): ...... kg

32. Επίσωτρα και τροχοί: Άξονας 1: ...... Άξονας 2: ...... Άξονας 3: ......

33.2. Κατευθυντήριος(οι) άξονας(ες) με πνευματική ανάρτηση ή ισοδύναμη διάταξη: ναι/όχι (1)

34. Σύστημα διεύθυνσης, τρόπος υποβοήθησης:...............................................................

35. Σύντομη περιγραφή της διάταξης πέδησης: ................................................................

37. Τύπος αμαξώματος:....................................................................................................

39. Χωρητικότητα βυτίου (μόνο για βυτιοφόρα): ......m³

43.2. Σήμα έγκρισης της διάταξης ζεύξης, εφόσον είναι τοποθετημένη: ..............................

47. Φορολογήσιμη ισχύς ή εθνικός(οί) κωδικός(οί) αριθμός(οί), κατά περίπτωση:

Bέλγιο:........................... Τσεχική Δημοκρατία: ..... Δανία:.............................

Γερμανία: ....................... Εσθονία:......................... Ελλάδα: ..........................

Ισπανία: ......................... Γαλλία:........................... Ιρλανδία: ........................

Ιταλία:............................ Κύπρος:.......................... Λετονία: .........................

Λιθουανία: ..................... Λουξεμβούργο: .............. Ουγγαρία:.......................

Μάλτα:........................... Κάτω Χώρες:.................. Aυστρία:.........................

Πολωνία:........................ Πορτογαλία: ................... Σλοβενία: .......................

Σλοβακία:....................... Φινλανδία:...................... Σουηδία:.........................

Ηνωμένο Βασίλειο: ........
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48.1. Έχει λάβει έγκριση τύπου ΕΚ σύμφωνα με τις απαιτήσεις σχεδιασμού για τη μεταφορά 

επικίνδυνων εμπορευμάτων: ναι/κλάση(εις): ..../όχι (1)

48.2. Έχει λάβει έγκριση τύπου ΕΚ σύμφωνα με τις απαιτήσεις σχεδιασμού για τη μεταφορά 

επικίνδυνων εμπορευμάτων..................................................... /κλάση(εις): .... /όχι (1)

50. Παρατηρήσεις

51. Εξαιρέσεις:.................................................................................................................
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ΜΕΡΟΣ ΙΙ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚ

για ημιτελή οχήματα

(Μέγιστο μέγεθος: Α4 (210 Χ 297 mm) ή διπλωμένο στο μέγεθος αυτό)

1η πλευρά

Ο υπογεγραμμένος:...................................................................................................................

(πλήρες ονοματεπώνυμο)

πιστοποιώ ότι το όχημα:

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

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

Παραλλαγή (2):...........................................................................................................

έκδοση (2):..................................................................................................................

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

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

Όνομα και διεύθυνση του κατασκευαστή του τελευταίου σταδίου κατασκευής του 

οχήματος (1): ..............................................................................................................
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0.6. Θέση των προβλεπόμενων από το νόμο πινακίδων: ....................................................

Αναγνωριστικός αριθμός του οχήματος:.....................................................................

Σημείο τοποθέτησης του αναγνωριστικού αριθμού οχήματος επί του πλαισίου:..........

βάσει του (των) τύπου(ων) οχήματος που περιγράφεται στην έγκριση τύπου ΕΚ (1)

Βασικό όχημα: Κατασκευαστής:………………………………….

Αριθμός έγκρισης τύπου ΕΚ : ………………………………….

Ημερομηνία: ………………………………….

Στάδιο 2: Κατασκευαστής: ............................................................................……

Αριθμός έγκρισης τύπου ΕΚ : ………………………………….

Ημερομηνία: ………………………………….

συμμορφούται από κάθε άποψη προς τον ημιτελή τύπο που περιγράφεται στον

αριθμό έγκρισης τύπου ΕΚ : ………………………………….

Ημερομηνία: ………………………………….

Το όχημα δεν μπορεί να ταξινομηθεί μόνιμα χωρίς περαιτέρω εγκρίσεις τύπου ΕΚ.

....................................................……...................................................................................……

(τόπος και ημερομηνία) (υπογραφή) (θέση)

Συνημμένα: πιστοποιητικό συμμόρφωσης για κάθε στάδιο.
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2η πλευρά

Για ημιτελή οχήματα κατηγορίας M1

(Οι τιμές και οι μονάδες που σημειώνονται κατωτέρω είναι αυτές που περιέχονται στα έγγραφα 

έγκρισης τύπου των σχετικών κανονιστικών πράξεων. Στην περίπτωση δοκιμών συμμόρφωσης της 

παραγωγής, οι τιμές πρέπει να επαληθεύονται σύμφωνα με τις καθοριζόμενες στις σχετικές 

κανονιστικές πράξεις μεθόδους, λαμβάνοντας υπόψη τις επιτρεπόμενες από τις εν λόγω 

κανονιστικές πράξεις ανοχές για τις δοκιμές συμμόρφωσης της παραγωγής).

1. Αριθμός αξόνων: ......και τροχών: ......

2. Κινητήριοι άξονες: .....................................................................................................

3. Μεταξόνιο: ......mm

5. Μετατρόχιο(α): 1. ......mm 2. ......mm 3. ...... mm

6.2 Μέγιστο αποδεκτό μήκος του ολοκληρωμένου οχήματος: ......mm

7.2 Μέγιστο αποδεκτό πλάτος του ολοκληρωμένου οχήματος: ......mm

9.1 Ύψος κέντρου βάρους: ......mm

9.2 Μέγιστο αποδεκτό ύψος του κέντρου βάρους του ολοκληρωμένου οχήματος: ......mm

9.3 Ελάχιστο αποδεκτό ύψος του κέντρου βάρους του ολοκληρωμένου οχήματος: ......mm

13.1. Ελάχιστη αποδεκτή μάζα του ολοκληρωμένου οχήματος: ......kg

13.2. Κατανομή της ανωτέρω μάζας μεταξύ των αξόνων: 1. ...... kg 2. ...... kg 3. ...... kg
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14.1. Μέγιστη τεχνικώς αποδεκτή μάζα έμφορτου οχήματος: ......kg

14.2. Κατανομή της ανωτέρω μάζας μεταξύ των αξόνων: 1. ...... kg 2. ...... kg 3. ...... kg

14.3. Μέγιστη τεχνικώς αποδεκτή μάζα σε κάθε άξονα: 1. ...... kg 2. ...... kg 3. ...... kg

16. Μέγιστο αποδεκτό φορτίο στην οροφή: ......kg

17. Μέγιστη μάζα ρυμουλκουμένου (μετά πέδης): ...... kg (άνευ πέδης): ......kg

18. Μέγιστη τεχνικώς αποδεκτή μάζα του συνδυασμού: ......kg

19.1. Μέγιστο κατακόρυφο φορτίο στο σημείο ζεύξης του οχήματος: ...... kg

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

21. Κωδικός κινητήρα: .....................................................................................................

22. Αρχή λειτουργίας: ......................................................................................................

22.1. Απευθείας έγχυση: ναι/όχι (1)

23. Αριθμός και διάταξη κυλίνδρων: ................................................................................

24. Κυβισμός: ......cm³

25. Καύσιμο: ....................................................................................................................

26. Μέγιστη καθαρή ισχύς: ...... kW στις ...... min-1

27. Συμπλέκτης (τύπος):...................................................................................................
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28. Κιβώτιο ταχυτήτων (τύπος): .......................................................................................

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

30. Τελική σχέση μετάδοσης:...........................................................................................

32. Επίσωτρα και τροχοί: Άξονας 1: ..... Άξονας 2: ....... Άξονας 3: ........ 

34. Σύστημα διεύθυνσης, τρόπος υποβοήθησης:...............................................................

35. Σύντομη περιγραφή της διάταξης πέδησης: ................................................................

41. Διάταξη και αριθμός θυρών:.......................................................................................

42.1. Αριθμός και θέση καθισμάτων: ..................................................................................

43.1. Σήμα έγκρισης τύπου ΕΚ της διάταξης ζεύξης, εφόσον είναι τοποθετημένη:..............

43.3. Τύποι και κλάσεις διατάξεων ζεύξης που είναι δυνατόν να τοποθετηθούν: .................

43.4. Χαρακτηριστικές τιμές (1): D…… / V…… / S…… / U……

45. Ηχοστάθμη:

Αριθμός της βασικής κανονιστικής πράξης και της τελευταίας τροποποιητικής 

κανονιστικής πράξης που ισχύει για την έγκριση τύπου ΕΚ. Όταν πρόκειται για 

κανονιστική πράξη με δύο ή περισσότερα στάδια εφαρμογής, σημειώνεται επίσης το 

στάδιο εφαρμογής:………….

εν στάσει: ..... dB(A) σε στροφές κινητήρα: ...... min-1

εν κινήσει: ...... dB(A)
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46.1. Εκπομπές εξάτμισης (6):

Αριθμός της βασικής κανονιστικής πράξης και της τελευταίας τροποποιητικής 

κανονιστικής πράξης που εφαρμόζεται για την έγκριση τύπου ΕΚ. Όταν πρόκειται για 

κανονιστική πράξη με δύο ή περισσότερα στάδια εφαρμογής, σημειώνεται επίσης το 

στάδιο εφαρμογής:………….

1. διαδικασία δοκιμής:…………….

CO: ...... HC: ...... NOx: ...... HC + NOx : ......

Αιθάλη (διορθωμένη τιμή συντελεστή απορρόφησης (m-1)):… Αιωρούμενα σωματίδια: 

......

2. διαδικασία δοκιμής (όπου εφαρμόζεται)………..

CO: ...... NOx: ...... NMHC: ...... THC:…. CH4 : ...... Αιωρούμενα σωματίδια: 

......

47. Φορολογήσιμη ισχύς ή εθνικός(οί) κωδικός(οί) αριθμός(οί), κατά περίπτωση:

Bέλγιο:........................... Τσεχική Δημοκρατία: ..... Δανία:.............................

Γερμανία: ....................... Εσθονία:......................... Ελλάδα: ..........................

Ισπανία: ......................... Γαλλία:........................... Ιρλανδία: ........................

Ιταλία:............................ Κύπρος:.......................... Λετονία: .........................

Λιθουανία: ..................... Λουξεμβούργο: .............. Ουγγαρία:.......................

Μάλτα:........................... Κάτω Χώρες:.................. Aυστρία:.........................

Πολωνία:........................ Πορτογαλία: ................... Σλοβενία: .......................

Σλοβακία:....................... Φινλανδία:...................... Σουηδία:.........................

Ηνωμένο Βασίλειο: ........
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49. Πλαίσιο σχεδιασμένο μόνο για οχήματα παντός εδάφους: ναι/όχι (1)

50. Παρατηρήσεις1

51. Εξαιρέσεις:.................................................................................................................

  

1 Αν το όχημα έχει ραντάρ μικρής εμβελείας 24 GHZ, σύμφωνα με την απόφαση 
2005/50/ΕΚ, ο κατασκευαστής αναγράφει εδώ: «Το όχημα διαθέτει ραντάρ μικρής 
εμβελείας 24 GHZ».



9911/3/06 REV 3 GA/yd,fv+dch 31
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IX DG C I EL

2η πλευρά

Για ημιτελή οχήματα των κατηγοριών M2 και M3

(Οι τιμές και οι μονάδες που σημειώνονται κατωτέρω είναι αυτές που περιέχονται στα έγγραφα 

έγκρισης τύπου ΕΚ των σχετικών κανονιστικών πράξεων. Στην περίπτωση δοκιμών συμμόρφωσης 

της παραγωγής, οι τιμές πρέπει να επαληθεύονται σύμφωνα με τις καθοριζόμενες στις σχετικές 

κανονιστικές πράξεις μεθόδους, λαμβάνοντας υπόψη τις επιτρεπόμενες από τις εν λόγω 

κανονιστικές πράξεις ανοχές για τις δοκιμές συμμόρφωσης της παραγωγής).

1. Αριθμός αξόνων: ...... και τροχών: ......

2. Κινητήριοι άξονες: ......

3. Μεταξόνιο: ...... mm

5. Μετατρόχιο(α): 1. ...... mm 2. ...... mm 3. ...... mm 4. ...... mm

6.2. Μέγιστο αποδεκτό μήκος του ολοκληρωμένου οχήματος: ...... mm

6.3. Απόσταση μεταξύ προσθίου άκρου του οχήματος και κέντρου της διάταξης ζεύξης: ...... 

mm

7.2. Μέγιστο αποδεκτό πλάτος του ολοκληρωμένου οχήματος: ...... mm

9.1. Ύψος κέντρου βάρους: ...... mm

9.2. Μέγιστο αποδεκτό ύψος του κέντρου βάρους του ολοκληρωμένου οχήματος: ...... mm

9.3. Ελάχιστο αποδεκτό ύψος του κέντρου βάρους του ολοκληρωμένου οχήματος: ..... mm

12.3. Μάζα γυμνού πλαισίου: ...... kg
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13.1. Ελάχιστη αποδεκτή μάζα του ολοκληρωμένου οχήματος: ...... kg

13.2. Κατανομή της ανωτέρω μάζας μεταξύ των αξόνων: 1. ...... kg 2. ...... kg 3. ...... kg 4. ..... kg

14.1. Μέγιστη τεχνικώς αποδεκτή μάζα έμφορτου οχήματος: ...... kg

14.2. Κατανομή της ανωτέρω μάζας μεταξύ των αξόνων: 1. ...... kg 2. ...... kg 3. ...... kg 4. ..... kg

14.4. Τεχνικώς αποδεκτή μάζα σε κάθε άξονα: 1. ...... kg 2. ...... kg 3. ...... kg 4. ...... kg

16. Μέγιστο αποδεκτό φορτίο στην οροφή: ......kg

17. Μέγιστη μάζα ρυμουλκούμενου (μετά πέδης): ...... kg· (άνευ πέδης): ......kg

18. Μέγιστη τεχνικώς αποδεκτή μάζα φορτίου του συνδυασμού………..kg

19.1. Μέγιστη τεχνικώς αποδεκτή μάζα στο σημείο ζεύξης μηχανοκίνητου οχήματος……….kg

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

21. Κωδικός κινητήρα: .....................................................................................................

22. Αρχή λειτουργίας: ......................................................................................................

22.1. Απευθείας έγχυση: ναι/όχι (1)

23. Αριθμός και διάταξη κυλίνδρων: ................................................................................

24. Κυβισμός:...cm³
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25. Καύσιμο:

26. Μέγιστη καθαρή ισχύς: ...... kW στις ...... min-1

27. Συμπλέκτης (τύπος):...................................................................................................

28. Κιβώτιο ταχυτήτων (τύπος): .......................................................................................

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

30. Τελική σχέση μετάδοσης: ......

32. Επίσωτρα και τροχοί: Άξονας 1: ...... Άξονας 2: ...... Άξονας 3: ...... Άξονας 4: ......

33.1. Κατευθυντήριος άξονας με πνευματική ανάρτηση ή ισοδύναμη διάταξη: ναι/όχι (1)

34. Σύστημα διεύθυνσης, τρόπος υποβοήθησης:...............................................................

35. Σύντομη περιγραφή της διάταξης πέδησης: ................................................................

36. Πίεση στη γραμμή τροφοδοσίας συστήματος πέδησης ρυμουλκουμένου: ...... bar

41. Διάταξη και αριθμός θυρών:.......................................................................................

43.1. Σήμα έγκρισης της διάταξης ζεύξης, εφόσον είναι τοποθετημένη: ..............................

43.3. Τύποι και κλάσεις διατάξεων ζεύξης που είναι δυνατόν να τοποθετηθούν: .................

43.4. Χαρακτηριστικές τιμές (1): D…… / V…… / S…… / U……
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45. Ηχοστάθμη:

Αριθμός της βασικής κανονιστικής πράξης και της τελευταίας τροποποιητικής 
κανονιστικής πράξης που ισχύει για την έγκριση τύπου ΕΚ. Όταν πρόκειται για 
κανονιστική πράξη με δύο ή περισσότερα στάδια εφαρμογής, σημειώνεται επίσης το 
στάδιο εφαρμογής: .....................................................................................................

εν στάσει: ..... dB(A) σε στροφές κινητήρα: ...... min-1

εν κινήσει: ...... dB(A)

46.1. Εκπομπές εξάτμισης (6): ...... Αριθμός της βασικής κανονιστικής πράξης και της 
τελευταίας τροποποιητικής κανονιστικής πράξης που εφαρμόζεται για την έγκριση τύπου 
ΕΚ. Όταν πρόκειται για κανονιστική πράξη με δύο ή περισσότερα στάδια εφαρμογής, 
σημειώνεται επίσης το στάδιο εφαρμογής:.........................................................................

1. διαδικασία δοκιμής:.......................................................................................................

CO: ...... HC: ...... NOx: ...... HC + NOx : ......
Αιθάλη (διορθωμένη τιμή συντελεστή απορρόφησης (m-1):... Αιωρούμενα σωματίδια:
…..

2. διαδικασία δοκιμής (όπου εφαρμόζεται)………..

CO: ...... NOx: ...... NMHC: ...... THC:…… CH4 : ...... Αιωρούμενα σωματίδια: 
......
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47. Φορολογήσιμη ισχύς ή εθνικός(οί) κωδικός(οί) αριθμός(οί), κατά περίπτωση:

Bέλγιο:........................... Τσεχική Δημοκρατία: ..... Δανία:.............................

Γερμανία: ....................... Εσθονία:......................... Ελλάδα: ..........................

Ισπανία: ......................... Γαλλία:........................... Ιρλανδία: ........................

Ιταλία:............................ Κύπρος:.......................... Λετονία: .........................

Λιθουανία: ..................... Λουξεμβούργο: .............. Ουγγαρία:.......................

Μάλτα:........................... Κάτω Χώρες:.................. Aυστρία:.........................

Πολωνία:........................ Πορτογαλία: ................... Σλοβενία: .......................

Σλοβακία:....................... Φινλανδία:...................... Σουηδία:.........................

Ηνωμένο Βασίλειο: ........
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49. Πλαίσιο σχεδιασμένο μόνο για οχήματα παντός εδάφους: ναι/όχι (1)

50. Παρατηρήσεις1

51. Εξαιρέσεις:.................................................................................................................

  

1 Αν το όχημα έχει ραντάρ μικρής εμβελείας 24 GHZ, σύμφωνα με την απόφαση 
2005/50/ΕΚ, ο κατασκευαστής αναγράφει εδώ: «Το όχημα διαθέτει ραντάρ μικρής 
εμβελείας 24 GHZ».
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2η πλευρά

Για ημιτελή οχήματα των κατηγοριών N1, N2 και N3

(Οι τιμές και οι μονάδες που σημειώνονται κατωτέρω είναι αυτές που περιέχονται στα έγγραφα 

έγκρισης τύπου ΕΚ των σχετικών κανονιστικών πράξεων. Στην περίπτωση δοκιμών συμμόρφωσης 

της παραγωγής, οι τιμές πρέπει να επαληθεύονται σύμφωνα με τις καθοριζόμενες στις σχετικές 

κανονιστικές πράξεις μεθόδους, λαμβάνοντας υπόψη τις επιτρεπόμενες από τις εν λόγω 

κανονιστικές πράξεις ανοχές για τις δοκιμές συμμόρφωσης της παραγωγής).

1. Αριθμός αξόνων: ...... και τροχών: ......

2. Κινητήριοι άξονες: ......

3. Μεταξόνιο: ...... mm

4.2. Φορτίο πέμπτου τροχού για όχημα έλκον ημιρυμουλκούμενο (μέγιστο και ελάχιστο): ...... 

mm

5. Μετατρόχιο(α): 1. ...... mm 2. ...... mm 3. ...... mm 4. ...... mm

6.2. Μέγιστο αποδεκτό μήκος του ολοκληρωμένου οχήματος: ...... mm

6.3. Απόσταση μεταξύ προσθίου άκρου του οχήματος και κέντρου της διάταξης ζεύξης: ...... 

mm

7.2. Μέγιστο αποδεκτό πλάτος του ολοκληρωμένου οχήματος: ...... mm

9.1. Ύψος κέντρου βάρους: ...... mm

9.2. Μέγιστο αποδεκτό ύψος του κέντρου βάρους του ολοκληρωμένου οχήματος: ...... mm

9.3. Ελάχιστο αποδεκτό ύψος του κέντρου βάρους του ολοκληρωμένου οχήματος: ..... mm
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12.3. Μάζα γυμνού πλαισίου: ...... kg

13.1. Ελάχιστη αποδεκτή μάζα του ολοκληρωμένου οχήματος: ...... kg

13.2. Κατανομή της ανωτέρω μάζας μεταξύ των αξόνων: 1. ...... kg 2. ...... kg 3. ...... kg 4. ...... 

kg

14.1. Μέγιστη τεχνικώς αποδεκτή μάζα έμφορτου οχήματος: ...... kg

14.2. Κατανομή της ανωτέρω μάζας μεταξύ των αξόνων: 1. ...... kg 2. ...... kg 3. ...... kg 4. ...... 

kg

14.4. Τεχνικώς αποδεκτή μάζα σε κάθε άξονα: 1. ...... kg 2. ...... kg 3. ...... kg 4. ...... kg

15. Θέση συμπτυσσόμενου(ων) άξονα(ων) ή άξονα (ων) δυνάμενου(ων) να φέρει(ουν) φορτίο:

17. Μέγιστη τεχνικώς αποδεκτή μάζα έλξης του μηχανοκίνητου οχήματος για

17.1. Ρυμουλκούμενο με ράβδο ζεύξης: ..............................................................................

17.2. Ημιρυμουλκούμενο: ...................................................................................................

17.3. Κεντροαξονικό ρυμουλκούμενο: ................................................................................

17.4. Τεχνικώς αποδεκτή μέγιστη μάζα ρυμουλκούμενου (άνευ πέδης): ...... kg

18. Μέγιστη τεχνικώς αποδεκτή μάζα φορτίου του συνδυασμού: ...... kg

19.1. Μέγιστο κατακόρυφο φορτίο στο σημείο ζεύξης για ρυμουλκούμενο: ...... kg

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

21. Κωδικός κινητήρα: .....................................................................................................
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22. Αρχή λειτουργίας: ......................................................................................................

22.1. Απευθείας έγχυση: ναι/όχι (1)

23. Αριθμός και διάταξη κυλίνδρων: ................................................................................

24. Κυβισμός:...cm³

25. Καύσιμο: ....................................................................................................................

26. Μέγιστη καθαρή ισχύς: ...... kW στις ...... min-1

27. Συμπλέκτης (τύπος):...................................................................................................

28. Κιβώτιο ταχυτήτων (τύπος): .......................................................................................

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

30. Τελική σχέση μετάδοσης:...........................................................................................

32. Επίσωτρα και τροχοί: Άξονας 1: ...... Άξονας 2: ...... Άξονας 3: ...... Άξονας 4: ......

33.1. Κατευθυντήριος άξονας με πνευματική ανάρτηση ή ισοδύναμη διάταξη: ναι/όχι (1)

34. Σύστημα διεύθυνσης, τρόπος υποβοήθησης:...............................................................

35. Σύντομη περιγραφή της διάταξης πέδησης: ................................................................

36. Πίεση στη γραμμή τροφοδοσίας συστήματος πέδησης ρυμουλκουμένου: ...... bar

41. Διάταξη και αριθμός θυρών:.......................................................................................
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42.1. Αριθμός και θέση καθισμάτων: ..................................................................................

43.1. Σήμα έγκρισης τύπου ΕΚ της διάταξης ζεύξης, εφόσον είναι τοποθετημένη:..............

43.3. Τύποι και κλάσεις διατάξεων ζεύξης που είναι δυνατόν να τοποθετηθούν: .................

43.4. Χαρακτηριστικές τιμές (1): D…… / V…… / S…… / U……

45. Ηχοστάθμη: 

Αριθμός της βασικής κανονιστικής πράξης και της τελευταίας τροποποιητικής 

κανονιστικής πράξης που ισχύει για την έγκριση τύπου ΕΚ. Όταν πρόκειται για 

κανονιστική πράξη με δύο ή περισσότερα στάδια εφαρμογής, σημειώστε επίσης το στάδιο 

εφαρμογής:………….

εν στάσει: ..... dB(A) σε στροφές κινητήρα: ...... min-1

εν κινήσει: ...... dB(A)

46.1. Εκπομπές εξάτμισης (6): Αριθμός της βασικής κανονιστικής πράξης και της τελευταίας 

τροποποιητικής κανονιστικής πράξης που ισχύει για την έγκριση τύπου ΕΚ. Όταν 

πρόκειται για κανονιστική πράξη με δύο ή περισσότερα στάδια εφαρμογής, σημειώστε 

επίσης το στάδιο εφαρμογής:

1. διαδικασία δοκιμής :

CO: ...... HC: ...... NOx: ...... HC + NOx : ......

Αιθάλη (διορθωμένη τιμή συντελεστή απορρόφησης (m-1):… Αιωρούμενα σωματίδια: ......

2. διαδικασία δοκιμής (όπου εφαρμόζεται)………..

CO: ...... NOx: ...... NMHC: ......CH4 : ......Αιωρούμενα σωματίδια: ......
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47. Φορολογήσιμη ισχύς ή εθνικός(οί) κωδικός(οί) αριθμός(οί), κατά περίπτωση:

Bέλγιο:........................... Τσεχική Δημοκρατία: ..... Δανία:.............................

Γερμανία: ....................... Εσθονία:......................... Ελλάδα: ..........................

Ισπανία: ......................... Γαλλία:........................... Ιρλανδία: ........................

Ιταλία:............................ Κύπρος:.......................... Λετονία: .........................

Λιθουανία: ..................... Λουξεμβούργο: .............. Ουγγαρία:.......................

Μάλτα:........................... Κάτω Χώρες:.................. Aυστρία:.........................

Πολωνία:........................ Πορτογαλία: ................... Σλοβενία: .......................

Σλοβακία:....................... Φινλανδία:...................... Σουηδία:.........................

Ηνωμένο Βασίλειο: ........

48.1. Έχει λάβει έγκριση τύπου ΕΚ σύμφωνα με τις απαιτήσεις σχεδιασμού για τη μεταφορά 

επικίνδυνων εμπορευμάτων : ναι/κλάση(εις): ..../όχι (1)

48.2. Έχει λάβει έγκριση τύπου ΕΚ σύμφωνα με τις απαιτήσεις σχεδιασμού για τη μεταφορά 

ορισμένων ζώων: ναι/κλάση(εις)....../όχι (1)

49. Πλαίσιο σχεδιασμένο μόνο για οχήματα παντός εδάφους: ναι/όχι (1)

50. Παρατηρήσεις1

51. Εξαιρέσεις:.................................................................................................................

  

1 Αν το όχημα έχει ραντάρ μικρής εμβέλειας 24 GHZ, σύμφωνα με την απόφαση 
2005/50/ΕΚ, ο κατασκευαστής αναγράφει εδώ: «Το όχημα διαθέτει ραντάρ μικρής 
εμβέλειας 24 GHZ».
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2η πλευρά

Για ημιτελή οχήματα των κατηγοριών O1, O2, O3 και O4

1. Αριθμός αξόνων: ...... και τροχών: ......

3. Μεταξόνιο: ...... mm

5. Μετατρόχιο(α): 1. ...... mm 2. ...... mm 3. ...... mm

6.2. Μέγιστο αποδεκτό μήκος του ολοκληρωμένου οχήματος: ...... mm

6.4 Απόσταση μεταξύ κέντρου της διάταξης ζεύξης και οπίσθιου άκρου του οχήματος: ......mm

7.2. Μέγιστο αποδεκτό πλάτος του ολοκληρωμένου οχήματος: ...... mm

9.1. Ύψος κέντρου βάρους: ...... mm

9.2. Μέγιστο αποδεκτό ύψος του κέντρου βάρους του ολοκληρωμένου οχήματος: ...... mm

9.3. Ελάχιστο αποδεκτό ύψος του κέντρου βάρους του ολοκληρωμένου οχήματος: ...... mm

12.3. Μάζα γυμνού πλαισίου: ...... kg

13.1. Ελάχιστη αποδεκτή μάζα του ολοκληρωμένου οχήματος: ...... kg

13.2. Κατανομή της ανωτέρω μάζας μεταξύ των αξόνων: 1. ...... kg 2. ...... kg 3. ...... kg

14.1. Μέγιστη τεχνικώς αποδεκτή μάζα έμφορτου οχήματος: ...... kg

14.5. Κατανομή της ανωτέρω μάζας μεταξύ των αξόνων και, στην περίπτωση 

ημιρυμουλκούμενου ή κεντροαξονικού ρυμουλκούμενου, φορτίο στο σημείο ζεύξης: 1. 

...... kg 2. ...... kg 3. ...... kg
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14.6. Τεχνικώς αποδεκτή μάζα σε κάθε άξονα: 1. ...... kg 2. ...... kg 3. ...... και, στην περίπτωση 

ημιρυμουλκούμενου ή κεντροαξονικού ρυμουλκούμενου, φορτίο στο σημείο ζεύξης: ...... 

kg

15. Θέση συμπτυσσόμενου(ων) άξονα(ων) ή άξονα(ων) δυνάμενου(ων) να φέρει(ουν) φορτίο: 

…………….

19.2. Για διατάξεις ζεύξης των κλάσεων B, D, E και H: μέγιστη μάζα του ρυμουλκού οχήματος 

(Τ) ή του συνδυασμού οχημάτων (εάν Τ < 32000 kg): ...... kg

32. Επίσωτρα και τροχοί: Άξονας 1: ...... Άξονας 2: ...... Άξονας 3: ......

33.2. Κατευθυντήριος(οι) άξονας(ες) με πνευματική ανάρτηση ή ισοδύναμη διάταξη: ναι/όχι (1)

34. Σύστημα διεύθυνσης, τρόπος υποβοήθησης:...............................................................

35. Σύντομη περιγραφή της διάταξης πέδησης: ................................................................

43.2. Σήμα έγκρισης τύπου ΕΚ της διάταξης ζεύξης: ..........................................................

43.3. Τύποι και κλάσεις διατάξεων ζεύξης που είναι δυνατόν να τοποθετηθούν: .................

43.4. Χαρακτηριστικές τιμές (1): D…… / V…… / S…… / U……

47. Φορολογήσιμη ισχύς ή εθνικός(οί) κωδικός(οί) αριθμός(οί), κατά περίπτωση:

Bέλγιο:........................... Τσεχική Δημοκρατία: ..... Δανία:.............................

Γερμανία: ....................... Εσθονία:......................... Ελλάδα: ..........................

Ισπανία: ......................... Γαλλία:........................... Ιρλανδία: ........................

Ιταλία:............................ Κύπρος:.......................... Λετονία: .........................

Λιθουανία: ..................... Λουξεμβούργο: .............. Ουγγαρία:.......................

Μάλτα:........................... Κάτω Χώρες:.................. Aυστρία:.........................

Πολωνία:........................ Πορτογαλία: ................... Σλοβενία: .......................

Σλοβακία:....................... Φινλανδία:...................... Σουηδία:.........................

Ηνωμένο Βασίλειο: ........



9911/3/06 REV 3 GA/yd,fv+dch 44
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IX DG C I EL

48.1. Έχει λάβει έγκριση τύπου ΕΚ σύμφωνα με τις απαιτήσεις σχεδιασμού για τη μεταφορά 

επικίνδυνων εμπορευμάτων: ναι/κλάση(εις): ..../όχι (1)

48.2. Έχει λάβει έγκριση τύπου ΕΚ σύμφωνα με τις απαιτήσεις σχεδιασμού για τη μεταφορά 

ορισμένων ζώων: ναι/κλάση(εις): ....../όχι (1)

50. Παρατηρήσεις:

51. Εξαιρέσεις:.................................................................................................................
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ X

ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

0. ΣΤΟΧΟΙ 

Η συμμόρφωση της διαδικασίας παραγωγής αποσκοπεί στο να εξασφαλίσει ότι κάθε

παραγόμενο όχημα, σύστημα, κατασκευαστικό στοιχείο και χωριστή τεχνική μονάδα είναι 

σύμφωνο και εξακολουθεί να παράγεται με τον εγκεκριμένο τύπο.

Αναπόσπαστο μέρος των διαδικασιών είναι η αξιολόγηση των συστημάτων διαχείρισης 

της ποιότητας, που ονομάζεται κατωτέρω αρχική αξιολόγηση1 και η επαλήθευση των 

ελέγχων που αφορούν το αντικείμενο της έγκρισης και το προϊόν, η οποία ονομάζεται

διακανονισμοί συμμόρφωσης του προϊόντος.

1. ΑΡΧΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

1.1. Η εγκριτική αρχή τύπου ΕΚ ενός κράτους μέλους επαληθεύει, πριν χορηγήσει έγκριση 

τύπου ΕΚ, την ύπαρξη ικανοποιητικών διακανονισμών και διαδικασιών για τη διασφάλιση 

αποτελεσματικού ελέγχου, ώστε όσα κατασκευαστικά στοιχεία, συστήματα, χωριστές 

τεχνικές μονάδες ή οχήματα βρίσκονται σε στάδιο παραγωγής να συμμορφούνται προς τον 

εγκεκριμένο τύπο.

  

1 Οδηγίες για το σχεδιασμό και τη διεξαγωγή της αξιολόγησης περιέχονται στο 
εναρμονισμένο πρότυπο ISΟ 10011, μέρη 1, 2 και 3, 1991.
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1.2. Η απαίτηση του σημείου 1.1 επαληθεύεται ώσπου να ικανοποιηθεί πλήρως η αρχή που 

χορηγεί την έγκριση τύπου ΕΚ.

Η εν λόγω αρχή ικανοποιείται με την αρχική αξιολόγηση και τους αρχικούς 

διακανονισμούς συμμόρφωσης του προϊόντος του σημείου 2 λαμβάνοντας υπόψη, 

δεόντως, έναν από τους περιγραφόμενους στα κατωτέρω σημεία 1.2.1 έως 1.2.3 

διακανονισμούς ή συνδυασμό των διακανονισμών αυτών, εν όλω ή εν μέρει, κατά 

περίπτωση.

1.2.1. Η αρχική αξιολόγηση ή/και η επαλήθευση των διακανονισμών συμμόρφωσης του 

προϊόντος διενεργείται στην πράξη από την αρχή που χορηγεί την έγκριση τύπου ΕΚ ή 

από το φορέα που έχει οριστεί και ο οποίος ενεργεί για λογαριασμό της αρχής έγκρισης 

τύπου ΕΚ.

1.2.1.1. Για την επέκταση της αρχικής αξιολόγησης, η αρχή που χορηγεί την έγκριση τύπου ΕΚ 

μπορεί να λάβει υπόψη τις διαθέσιμες πληροφορίες σχετικά με:

– το πιστοποιητικό του κατασκευαστή που περιγράφεται στο σημείο 1.2.3 κατωτέρω, 

το οποίο δεν είναι το κατάλληλο ή δεν αναγνωρίζεται βάσει της παραγράφου 1.2.3,

– στην περίπτωση έγκρισης τύπου ΕΚ κατασκευαστικού στοιχείου ή χωριστής 

τεχνικής μονάδας, τις αξιολογήσεις των συστημάτων διαχείρισης της ποιότητας που 

πραγματοποιούνται στις εγκαταστάσεις παραγωγής του κατασκευαστικού στοιχείου 

ή της χωριστής τεχνικής μονάδας από τον (τους) κατασκευαστή(-ές) του οχήματος, 

σύμφωνα με μια ή περισσότερες προδιαγραφές του βιομηχανικού κλάδου που 

πληρούν τις απαιτήσεις του εναρμονισμένου πρότυπου EN ISO 9002-1994 ή του EN 

ISO 9001-2000 με την επιτρεπόμενη εξαίρεση των απαιτήσεων που αφορούν τη 

σχεδίαση και την ανάπτυξη, υπορήτρα 7.3 «Customer Satisfaction and continual 

improvement».
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1.2.2. Η αρχική αξιολόγηση ή/και η επαλήθευση των διακανονισμών συμμόρφωσης του 

προϊόντος μπορεί να διενεργηθεί στην πράξη από την αρχή έγκρισης τύπου ΕΚ ενός άλλου 

κράτους μέλους ή από το διορισμένο φορέα που έχει υποδείξει για τον σκοπό αυτό η αρχή 

έγκρισης τύπου ΕΚ. Στην περίπτωση αυτή, η αρχή έγκρισης τύπου ΕΚ του άλλου κράτους 

μέλους συντάσσει δήλωση συμμόρφωσης, στην οποία εμφαίνονται οι τομείς και οι 

παραγωγικές μονάδες που καλύπτονται από τη δήλωση ως σχετικοί προς το(τα) 

προϊόν (-τα) που πρόκειται να λάβει(ουν) έγκριση τύπου ΕΚ και προς την οδηγία ή 

κανονισμό σύμφωνα με την οποία θα εγκριθούν τα προϊόντα αυτά1. Μόλις της κατατεθεί 

αίτηση για τη χορήγηση δήλωσης συμμόρφωσης από την αρχή του κράτους μέλους που 

χορηγεί την έγκριση τύπου ΕΚ, η αρχή έγκρισης τύπου ΕΚ του άλλου κράτους μέλους 

αποστέλλει αμέσως τη δήλωση συμμόρφωσης ή πληροφορεί ότι δεν είναι σε θέση να 

χορηγήσει τέτοια δήλωση. Η δήλωση συμμόρφωσης θα πρέπει να περιλαμβάνει 

τουλάχιστον:

Τον όμιλο ή εταιρεία: (π.χ. ΧΨΖ Αυτοκίνηση)

Τον επιμέρους οργανισμό: (π.χ. Ευρωπαϊκό Τμήμα)

Τα εργοστάσια/τις 
εγκαταστάσεις:

[π.χ. εργοστάσιο κινητήρων 1 (Ηνωμένο Βασίλειο) 
εργοστάσιο οχημάτων 2 (Γερμανία)]

Το φάσμα παραγωγής 
οχημάτων /κατασκευαστικών 
στοιχείων :

(π.χ. όλα τα μοντέλα της κατηγορίας M1)

Τους αξιολογούμενους τομείς: (π.χ. συναρμολόγηση κινητήρα, διαμόρφωση και 
συναρμολόγηση αμαξώματος, συναρμολόγηση 
οχήματος)

Τα εξετασθέντα έγγραφα: (π.χ. εγχειρίδιο και διαδικασίες ποιότητας της 
εταιρείας και του τόπου παραγωγής)

Την αξιολόγηση: (π.χ. Διενεργήθηκε: 18-30.9.2001)
(π.χ. Σχεδιαζόμενη επίσκεψη παρακολούθησης: 
Μάρτιος 2002)

  

1 Για παράδειγμα, προς τη σχετική επιμέρους οδηγία ή κανονισμό εάν το προϊόν που θα 
εγκριθεί είναι σύστημα, κατασκευαστικό στοιχείο ή τεχνική μονάδα, και προς την 
οδηγία …/…/ΕΚ* εάν είναι πλήρες όχημα.

* ΕΕ: αριθμός της παρούσας οδηγίας.
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1.2.3. Η αρχή έγκρισης τύπου ΕΚ πρέπει επίσης να αποδεχθεί την κατάλληλη πιστοποίηση 

συμμόρφωσης του κατασκευαστή προς το εναρμονισμένο πρότυπο EN ISO 9002-1994 

[του οποίου το πεδίο εφαρμογής καλύπτει τους τόπους παραγωγής και το(τα) προς έγκριση 

προϊόν(τα)] ή το EN ISO 9001-2000 με την επιτρεπόμενη εξαίρεση των απαιτήσεων που 

αφορούν τη σχεδίαση και την ανάπτυξη, τμήμα 7.3 «Customer Satisfaction and continual 

improvement» ή προς ισοδύναμο εναρμονισμένο πρότυπο, ως πιστοποίηση συμμόρφωσης 

προς τις απαιτήσεις του σημείου 1.2. Ο κατασκευαστής παρέχει λεπτομέρειες για την 

πιστοποίηση και αναλαμβάνει να ενημερώσει την αρχή έγκρισης τύπου ΕΚ για τυχόν 

αναθεωρήσεις που αφορούν την ισχύ ή το πεδίο εφαρμογής της πιστοποίησης.

1.3. Για την έγκριση τύπου ΕΚ συνολικού οχήματος, οι αρχικές αξιολογήσεις που έχουν 

διενεργηθεί για την έγκριση συστημάτων, κατασκευαστικών στοιχείων και χωριστών 

τεχνικών μονάδων του οχήματος δεν χρειάζεται να επαναληφθούν, συμπληρώνονται όμως 

με αξιολόγηση που καλύπτει τον τόπο και τις δραστηριότητες οι οποίες αφορούν τη 

συναρμολόγηση του οχήματος ως συνόλου που δεν έχουν καλυφθεί από τις προηγούμενες 

αξιολογήσεις.
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2. ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 

2.1. Κάθε όχημα, σύστημα, κατασκευαστικό στοιχείο ή χωριστή τεχνική μονάδα που 

εγκρίνεται σύμφωνα με την παρούσα οδηγία ή επιμέρους οδηγία ή κανονισμό, 

κατασκευάζεται έτσι ώστε να συμμορφούται προς τον εγκεκριμένο τύπο. Πρέπει δηλαδή 

να συμμορφούται προς τις απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας ή κανονισμού ή επιμέρους 

οδηγίας οι οποίες περιλαμβάνονται στον πλήρη κατάλογο του παραρτήματος IV ή XI.

2.2. Η αρχή έγκρισης τύπου ΕΚ ενός κράτους μέλους, τη στιγμή που χορηγεί έγκριση τύπου 

ΕΚ επαληθεύει την ύπαρξη επαρκών διακανονισμών και τεκμηριωμένων σχεδίων έλεγχου, 

τα οποία συμφωνούνται με τον κατασκευαστή για κάθε έγκριση, για τη διεξαγωγή, σε 

καθορισμένα διαστήματα, των δοκιμών ή σχετικών ελέγχων προς επαλήθευση της 

συνεχούς συμμόρφωσης προς τον εγκεκριμένο τύπο, περιλαμβανομένων ενδεχομένως και 

των δοκιμών που προσδιορίζονται στις επιμέρους οδηγίες ή κανονισμούς.

2.3. Ο κάτοχος της έγκρισης τύπου ΕΚ πρέπει ιδίως να:

2.3.1. Διασφαλίζει την ύπαρξη και εφαρμογή διαδικασιών για τον αποτελεσματικό έλεγχο της 

συμμόρφωσης προϊόντων (οχημάτων, συστημάτων, κατασκευαστικών στοιχείων ή 

χωριστών τεχνικών μονάδων) προς τον εγκεκριμένο τύπο.

2.3.2. Έχει πρόσβαση στον εξοπλισμό δοκιμής ή άλλο κατάλληλο εξοπλισμό που είναι 

αναγκαίος για τον έλεγχο της συμμόρφωσης προς κάθε εγκεκριμένο τύπο.

2.3.3. Διασφαλίζει ότι τα αποτελέσματα των δοκιμών ή ελέγχων καταγράφονται και ότι τα 

συνημμένα δικαιολογητικά παραμένουν διαθέσιμα για χρονικό διάστημα το οποίο 

προσδιορίζεται σε συμφωνία με την αρχή έγκρισης τύπου. Το χρονικό αυτό διάστημα δεν 

απαιτείται να υπερβαίνει τη δεκαετία.
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2.3.4. Αναλύει τα αποτελέσματα κάθε τύπου δοκιμής ή ελέγχου, προκειμένου να επαληθεύει και 

να διασφαλίζει τη σταθερότητα των χαρακτηριστικών του προϊόντος, αφήνοντας 

περιθώρια για παραλλαγές της βιομηχανικής παραγωγής.

2.3.5. Διασφαλίζει ότι για κάθε τύπο προϊόντος διεξάγονται τουλάχιστον οι έλεγχοι που 

προβλέπονται στην παρούσα οδηγία και οι δοκιμές που προβλέπονται στις εφαρμοστέες

επιμέρους οδηγίες ή κανονισμούς και οι οποίοι περιλαμβάνονται στον πλήρη κατάλογο 

του παραρτήματος IV ή XI.

2.3.6. Διασφαλίζει ότι εφόσον διαπιστωθεί, για οποιοδήποτε σύνολο δειγμάτων ή δοκιμίων, 

κατόπιν της σχετικής δοκιμής, ότι δεν υπάρχει συμμόρφωση, διενεργείται περαιτέρω 

δειγματοληψία και δοκιμή ή έλεγχος. Λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα για την 

αποκατάσταση της συμμόρφωσης της αντίστοιχης παραγωγής.

2.3.7. Στην περίπτωση έγκρισης τύπου ΕΚ συνολικού οχήματος, οι έλεγχοι του σημείου 2.3.5 

περιορίζονται στην επαλήθευση της τήρησης των προδιαγραφών ορθής κατασκευής που 

σχετίζονται με την έγκριση τύπου και ειδικότερα με το δελτίο πληροφοριών που ορίζει το 

παράρτημα III και με τις πληροφορίες που απαιτούνται για τα πιστοποιητικά 

συμμόρφωσης που περιλαμβάνει το παράρτημα IX της παρούσας οδηγίας.

3. ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗΣ

3.1. Η αρχή που έχει χορηγήσει έγκριση τύπου ΕΚ μπορεί ανά πάσα στιγμή να επαληθεύει τις 

μεθόδους ελέγχου της συμμόρφωσης οι οποίες εφαρμόζονται σε κάθε μονάδα παραγωγής.

3.1.1. Ο συνήθης διακανονισμός προβλέπει την παρακολούθηση της συνεχούς 

αποτελεσματικότητας των καθιερούμενων διαδικασιών στα σημεία 1.2 (αρχική 

αξιολόγηση και συμμόρφωση προϊόντος) του παρόντος παραρτήματος.

3.1.1.1. Δραστηριότητες επιτήρησης διεξαγόμενες από φορέα πιστοποίησης (εξουσιοδοτημένο ή 

αναγνωρισμένο όπως απαιτείται με το σημείο 1.2.3 του παρόντος παραρτήματος) γίνεται 

δεκτό ότι πληρούν τις απαιτήσεις του σημείου 3.1.1 σχετικά με τις καθιερούμενες κατά 

την αρχική αξιολόγηση διαδικασίες (σημείο 1.2.3).
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3.1.1.2. Η κανονική συχνότητα των επαληθεύσεων από την αρχή που χορηγεί έγκριση τύπου ΕΚ 

(πέραν εκείνων του σημείου 3.1.1.1) θα είναι τέτοια ώστε να διασφαλίζεται ότι οι σχετικοί 

έλεγχοι που διενεργούνται σύμφωνα με τα μέρη 1 και 2 του παρόντος παραρτήματος 

επανεξετάζονται εντός χρονικού διαστήματος εξαρτώμενου από το κλίμα εμπιστοσύνης 

που έχει αποκαταστήσει η αρχή έγκρισης τύπου.

3.2. Σε κάθε επανεξέταση, τα μητρώα δοκιμών ή ελέγχων και τα μητρώα παραγωγής τίθενται 

στη διάθεση του επιθεωρητή. Ειδικότερα δε τα μητρώα των δοκιμών ή ελέγχων που 

απαιτούνται κατά το σημείο 2.2 του παρόντος παραρτήματος.

3.3. Εφόσον το επιτρέπει η φύση της δοκιμής, ο επιθεωρητής μπορεί να επιλέξει τυχαία 

δείγματα τα οποία δοκιμάζονται στο εργαστήριο του κατασκευαστή (ή από την τεχνική 

υπηρεσία εφόσον το προβλέπει η επιμέρους οδηγία ή κανονισμός). Ο ελάχιστος αριθμός 

δειγμάτων καθορίζεται σύμφωνα με τα αποτελέσματα της επαλήθευσης του ιδίου του 

κατασκευαστή.

3.4. Όταν το επίπεδο ελέγχου φαίνεται ανεπαρκές ή όταν θεωρείται απαραίτητο να 

επαληθευτεί η εγκυρότητα των δοκιμών που διεξάγονται κατ’ εφαρμογή του σημείου 3.2, 

ο επιθεωρητής επιλέγει δείγματα τα οποία αποστέλλονται στην τεχνική υπηρεσία η οποία 

διεξήγαγε τις δοκιμές έγκρισης τύπου ΕΚ.

3.5. Όταν διαπιστώνονται μη ικανοποιητικά αποτελέσματα κατά τη διάρκεια επιθεώρησης ή 

επανεξέτασης, η αρχή έγκρισης τύπου ΕΚ διασφαλίζει ότι λαμβάνονται όλα τα 

απαραίτητα μέτρα για την αποκατάσταση της συμμόρφωσης της παραγωγής το ταχύτερο 

δυνατό.



9911/3/06 REV 3 GA/yd,fv+dch 1
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XI DG C I EL

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XI

ΦΥΣΗ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Προσάρτημα 1

Μηχανοκίνητα τροχόσπιτα — Ασθενοφόρα — Νεκροφόρες

Σημείο Αντικείμενο
Αριθμός 

κανονιστικής 
πράξης

M1 ≤ 2 500
(1) kg

M1 > 2 500
(1) kg M2 M3

1 Ηχοστάθμες 70/157/ΕΟΚ H G+H G+H G+H

2 Εκπομπές 70/220/ΕΟΚ Q G+Q G+Q G+Q

3 Δεξαμενές 

καυσίμων/πίσω 

προστατευτικές 

διατάξεις

70/221/ΕΟΚ F F F F

4 Θέση της πίσω 

πινακίδας 

κυκλοφορίας

70/222/ΕΟΚ X X X X

5 Καταβαλλόμενη 

προσπάθεια επί του 

πηδαλίου

70/311/ΕΟΚ X G G G

6 Μάνδαλα και 

γιγγλυμοί θυρών

70/387/ΕΟΚ B G+B

7 Ακουστική 

προειδοποίηση

70/388/ΕΟΚ X X X X

8 Συσκευές έμμεσης 

όρασης

71/127/ΕΟΚ X G G G

9 Πέδηση 71/320/ΕΟΚ X G G G
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Σημείο Αντικείμενο
Αριθμός 

κανονιστικής 
πράξης

M1 ≤ 2 500
(1) kg

M1 > 2 500
(1) kg M2 M3

10 Εξουδετέρωση 
παρασίτων 
ραδιοφώνου

72/245/ΕΟΚ X X X X

11 Καπνός 
πετρελαιοκινητήρων

72/306/ΕΟΚ H H H H

12 Εσωτερικός 
εξοπλισμός

74/60/ΕΟΚ C G+C

13 Αντικλεπτικά και 
διατάξεις 
ακινητοποίησης

74/61/ΕΟΚ X G G G

14 Προστατευτική 
διάταξη συστήματος 
διεύθυνσης

74/297/ΕΟΚ X G

15 Αντοχή καθισμάτων 74/408/ΕΟΚ D G+D G+D G+D

16 Εξωτερικές προεξοχές 74/483/ΕΟΚ X για το 
θάλαμο·
A για το 

υπόλοιπο μέρος

G για το 
θάλαμο·
A για το 

υπόλοιπο μέρος

17 Ταχύμετρο και 
οπισθοπορεία

75/443/ΕΟΚ X X X X

18 Πινακίδες 
(προβλεπόμενες από 
το νόμο)

76/114/ΕΟΚ X X X X

19 Αγκυρώσεις ζωνών 
ασφαλείας

76/115/ΕΟΚ D G+L G+L G+L

20 Εγκατάσταση 
φωτισμού και
διατάξεις φωτεινής 
σηματοδότησης

76/756/ΕΟΚ A+N A+G+N για το 
θάλαμο· A+N 

για το υπόλοιπο 
μέρος

A+G+N για το 
θάλαμο· A+N 

για το υπόλοιπο 
μέρος

A+G+N για το 
θάλαμο· A+N 

για το υπόλοιπο 
μέρος

21 Αντανακλαστήρες 76/757/ΕΟΚ X X X X

22 Φανοί όγκου, 
εμπρόσθιοι πλευρικοί, 
οπίσθιοι πλευρικοί, 
πεδήσεως, πορείας 
ημέρας, ένδειξης 
πλευράς

76/758/ΕΟΚ X X X X

23 Δείκτες κατεύθυνσης 76/759/ΕΟΚ X X X X
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Σημείο Αντικείμενο
Αριθμός 

κανονιστικής 
πράξης

M1 ≤ 2 500
(1) kg

M1 > 2 500
(1) kg M2 M3

24 Φανοί οπίσθιας 
πινακίδας 
κυκλοφορίας

76/760/ΕΟΚ X X X X

25 Προβολείς 
(συμπεριλαμβανομένω
ν των λαμπτήρων)

76/761/ΕΟΚ X X X X

26 Φανοί ομίχλης 
(πρόσθιοι)

76/762/ΕΟΚ X X X X

27 Άγκιστρα 
ρυμούλκησης

77/389/ΕΟΚ E E E E

28 Φανοί ομίχλης 
(οπίσθιοι)

77/538/ΕΟΚ X X X X

29 Φανοί οπισθοπορείας 77/539/ΕΟΚ X X X X

30 Φανοί στάθμευσης 77/540/ΕΟΚ X X X X

31 Ζώνες ασφαλείας 77/541/ΕΟΚ D G+M G+M G+M

32 Πρόσθιο οπτικό πεδίο 77/649/ΕΟΚ X G

33 Αναγνώριση 
χειριστηρίων

78/316/ΕΟΚ X X X X

34 Αποπάγωση/αποθάμβ
ωση

78/317/ΕΟΚ X G+Ο Ο Ο

35 Εκτοξευτήρας/υαλοκα
θαριστήρας

78/318/ΕΟΚ X G+Ο Ο Ο

36 Συστήματα θέρμανσης 2001/56/EΚ Χ Χ Χ Χ

37 Προστατευτικά 
τροχών

78/549/ΕΟΚ X G

38 Υποστηρίγματα 
κεφαλής

78/932/ΕΟΚ D G+D

39 Εκπομπές 
CO2/κατανάλωση 
καυσίμων

80/1268/ΕΟΚ Ν/A Ν/A

40 Ισχύς κινητήρα 80/1269/ΕΟΚ X X X X

41 Εκπομπές 
πετρελαιοκινητήρων

88/77/ΕΟΚ H G+H G+H G+H
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Σημείο Αντικείμενο
Αριθμός 

κανονιστικής 
πράξης

M1 ≤ 2 500
(1) kg

M1 > 2 500
(1) kg M2 M3

44 Μάζες και διαστάσεις 
(αυτοκίνητα)

92/21/ΕΟΚ X X

45 Υαλοπίνακες 
ασφαλείας

92/22/ΕΟΚ J G+J G+J G+J

46 Επίσωτρα 92/23/ΕΟΚ X G G G

47 Περιοριστές 
ταχύτητας

92/24/ΕΟΚ X

48 Μάζες και διαστάσεις 
(οχήματα πλην των 
αναφερόμενων στο 
σημείο 44)

97/27/ΕΚ X X

50 Ζεύξεις 94/20/ΕΚ X G G G

51 Ευφλεξιμότητα 95/28/ΕΚ G για το 
θάλαμο·
X για το 
υπόλοιπο 

μέρος

52 Λεωφορεία και 
πούλμαν

2001/85/EΚ A A

53 Μετωπική σύγκρουση 96/79/EΚ Ν/A Ν/A

54 Πλευρική πρόσκρουση 96/27/EΚ Ν/A Ν/A

58 Προστασία των πεζών 2003/102/ΕΚ X

(1) Μέγιστη τεχνικώς αποδεκτή μάζα έμφορτου οχήματος.
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Προσάρτημα 2

Θωρακισμένα οχήματα

Σημείο Αντικείμενο
Αριθμός 

κανονιστικής 
πράξης

M1 M2 M3 N1 N2 N3 O1 O2 O3 O4

1 Ηχοστάθμες 70/157/ΕΟΚ X X X X X X

2 Εκπομπές 70/220/ΕΟΚ A A A A A A

3 Δεξαμενές 
καυσίμων/πίσω 
προστατευτικές 
διατάξεις

70/221/ΕΟΚ X X X X X X X X X X

4 Θέση της πίσω 
πινακίδας 
κυκλοφορίας

70/222/ΕΟΚ X X X X X X X X X X

5 Καταβαλλόμενη 
προσπάθεια επί του 
πηδαλίου

70/311/ΕΟΚ X X X X X X X X X X

6 Μάνδαλα και 
γιγγλυμοί θυρών

70/387/ΕΟΚ X X X X

7 Ακουστική 
προειδοποίηση

70/388/ΕΟΚ A+K A+K A+K A+K A+K A+K

8 Ορατότητα προς τα 
πίσω

71/127/ΕΟΚ A A A A A A

9 Πέδηση 71/320/ΕΟΚ X X X X X X X X X X

10 Εξουδετέρωση 
παρασίτων 
ραδιοφώνου

72/245/ΕΟΚ X X X X X X X X X X

11 Καπνός 
πετρελαιοκινητήρων

72/306/ΕΟΚ X X X X X X

12 Εσωτερικός 
εξοπλισμός

74/60/ΕΟΚ A

13 Αντικλεπτικά και 
διατάξεις 
ακινητοποίησης

74/61/ΕΟΚ X X X X X X

14 Προστατευτική 
διάταξη συστήματος 
διεύθυνσης

74/297/ΕΟΚ Ν/A Ν/A

15 Αντοχή καθισμάτων 74/408/ΕΟΚ X D D D D D
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Σημείο Αντικείμενο
Αριθμός 

κανονιστικής 
πράξης

M1 M2 M3 N1 N2 N3 O1 O2 O3 O4

16 Εξωτερικές 
προεξοχές

74/483/ΕΟΚ A

17 Ταχύμετρο και 
οπισθοπορεία

75/443/ΕΟΚ X X X X X X

18 Πινακίδες 
(προβλεπόμενες από 
το νόμο)

76/114/ΕΟΚ X X X X X X X X X X

19 Αγκυρώσεις ζωνών 
ασφαλείας

76/115/ΕΟΚ A A A A A A

20 Εγκατάσταση 
φωτισμού και 
διατάξεις φωτεινής 
σηματοδότησης

76/756/ΕΟΚ A+N A+N A+N A+N A+N A+N A+N A+N A+N A+N

21 Αντανακλαστήρες 76/757/ΕΟΚ X X X X X X X X X X

22 Φανοί όγκου, 
εμπρόσθιοι 
πλευρικοί, οπίσθιοι 
πλευρικοί, 
πεδήσεως, πορείας 
ημέρας, ένδειξης 
πλευράς

76/758/ΕΟΚ X X X X X X X X X X

23 Δείκτες 
κατεύθυνσης

76/759/ΕΟΚ X X X X X X X X X X

24 Φανοί οπίσθιας 
πινακίδας 
κυκλοφορίας

76/760/ΕΟΚ X X X X X X X X X X

25 Προβολείς 
(συμπεριλαμβανομέ
νων των 
λαμπτήρων)

76/761/ΕΟΚ X X X X X X

26 Φανοί ομίχλης 
(πρόσθιοι)

76/762/ΕΟΚ X X X X X X

27 Άγκιστρα 
ρυμούλκησης

77/389/ΕΟΚ A A A A A A

28 Φανοί ομίχλης 
(οπίσθιοι)

77/538/ΕΟΚ X X X X X X X X X X

29 Φανοί 
οπισθοπορείας

77/539/ΕΟΚ X X X X X X X X X X

30 Φανοί στάθμευσης 77/540/ΕΟΚ X X X X X X
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Σημείο Αντικείμενο
Αριθμός 

κανονιστικής 
πράξης

M1 M2 M3 N1 N2 N3 O1 O2 O3 O4

31 Ζώνες ασφαλείας 77/541/ΕΟΚ A A A A A A

32 Πρόσθιο οπτικό 
πεδίο

77/649/ΕΟΚ S

33 Αναγνώριση 
χειριστηρίων

78/316/ΕΟΚ X X X X X X

34 Αποπάγωση/αποθάμ
βωση

78/317/ΕΟΚ A Ο Ο Ο Ο Ο

35 Εκτοξευτήρας/υαλο
καθαριστήρας

78/318/ΕΟΚ A Ο Ο Ο Ο Ο

36 Συστήματα 
θέρμανσης

2001/56/EΚ X

37 Προστατευτικά 
τροχών

78/549/ΕΟΚ X

38 Υποστηρίγματα 
κεφαλής

78/932/ΕΟΚ X

39 Εκπομπές 
CO2/κατανάλωση 
καυσίμων

80/1268/ΕΟΚ Ν/A

40 Ισχύς κινητήρα 80/1269/ΕΟΚ X X X X X X

41 Εκπομπές 
πετρελαιοκινητήρων

88/77/ΕΟΚ A X X X X X

42 Πλευρική 
προστασία

89/297/ΕΟΚ X X X X

43 Σύστημα κατά της 
εκτόξευσης 
σταγονιδίων

91/226/EΟΚ X X X X

44 Μάζες και 
διαστάσεις 
(αυτοκίνητα)

92/21/ΕΟΚ X

45 Υαλοπίνακες 
ασφαλείας

92/22/ΕΟΚ Ν/A Ν/A Ν/A Ν/A Ν/A Ν/A Ν/A Ν/A Ν/A Ν/A

46 Επίσωτρα 92/23/ΕΟΚ A A A A A A A A A A

47 Περιοριστές 
ταχύτητας

92/24/ΕΟΚ X X X
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Σημείο Αντικείμενο
Αριθμός 

κανονιστικής 
πράξης

M1 M2 M3 N1 N2 N3 O1 O2 O3 O4

48 Μάζες και 

διαστάσεις (οχήματα 

πλην των 

αναφερόμενων στο 

σημείο 44)

97/27/ΕΚ X X X X X X X X X

49 Εξωτερικές 
προεξοχές 
θαλάμων

92/114/EΟΚ A A A

50 Ζεύξεις 94/20/ΕΚ X X X X X X X X X X

51 Ευφλεξιμότητα 95/28/ΕΚ X

52 Λεωφορεία και 

πούλμαν
2001/85/EΚ A A

53 Μετωπική 

σύγκρουση

96/79/EΚ Ν/A

54 Πλευρική 

πρόσκρουση

96/27/EΚ Ν/A Ν/A

56 Οχήματα 
προοριζόμενα για 
τη μεταφορά 
επικίνδυνων 
ουσιών

98/91/EΚ X (1) X (1) X (1) X (1) X (1) X (1) X (1)

57 Πρόσθια 
προστασία έναντι 
ενσφηνώσεως

2000/40/EΚ X X

58. Προστασία των 
πεζών

2003/102/ΕΚ Ν/Α Ν/Α

(1) Οι απαιτήσεις της οδηγίας 98/91/ΕΚ εφαρμόζονται μόνον όταν ο κατασκευαστής υποβάλλει αίτηση για έγκριση 
τύπου ΕΚ οχήματος το οποίο προορίζεται για την μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων.
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Προσάρτημα 3

Άλλα οχήματα ειδικής χρήσης (συμπεριλαμβανομένων των ρυμουλκούμενων τροχόσπιτων)

Εφαρμογή των εξαιρέσεων επιτρέπεται μόνο εάν ο κατασκευαστής αποδείξει, με τρόπο 

ικανοποιητικό για την αρμόδια για τις εγκρίσεις αρχή, ότι το όχημα δεν μπορεί να είναι σύμφωνο 

προς τις απαιτήσεις λόγω της ειδικής χρήσης του.

Σημείο Αντικείμενο
Αριθμός 

κανονιστικής 
πράξης

M2 M3 N1 N2 N3 O1 O2 O3 O4

1 Ηχοστάθμες 70/157/ΕΟΚ H H H H H

2 Εκπομπές 70/220/ΕΟΚ Q Q Q Q Q

3 Δεξαμενές 
καυσίμων/πίσω 
προστατευτικές 
διατάξεις

70/221/ΕΟΚ F F F F F X X X X

4 Θέση της πίσω 
πινακίδας κυκλοφορίας

70/222/ΕΟΚ A+R A+R A+R A+R A+R A+R A+R A+R A+R

5 Καταβαλλόμενη 
προσπάθεια επί του 
πηδαλίου

70/311/ΕΟΚ X X X X X X X X X

6 Μάνδαλα και γιγγλυμοί 
θυρών

70/387/ΕΟΚ B B B

7 Ακουστική 
προειδοποίηση

70/388/ΕΟΚ X X X X X

8 Ορατότητα προς τα 
πίσω

71/127/ΕΟΚ X X X X X

9 Πέδηση 71/320/ΕΟΚ X X X X X X X X X

10 Εξουδετέρωση 
παρασίτων ραδιοφώνου

72/245/ΕΟΚ X X X X X X X X X

11 Καπνός 
πετρελαιοκινήτων

72/306/ΕΟΚ H H H H H

13 Αντικλεπτικά και 
διατάξεις 
ακινητοποίησης

74/61/ΕΟΚ X X X X X

14 Προστατευτική διάταξη 
συστήματος διεύθυνσης

74/297/ΕΟΚ X
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Σημείο Αντικείμενο
Αριθμός 

κανονιστικής 
πράξης

M2 M3 N1 N2 N3 O1 O2 O3 O4

15 Αντοχή καθισμάτων 74/408/ΕΟΚ D D D D D

17 Ταχύμετρο και 
οπισθοπορεία

75/443/ΕΟΚ X X X X X

18 Πινακίδες 
(προβλεπόμενες από το 
νόμο)

76/114/ΕΟΚ X X X X X X X X X

19 Αγκυρώσεις ζωνών 
ασφαλείας

76/115/ΕΟΚ D D D D D

20 Εγκατάσταση φωτισμού 
και διατάξεις φωτεινής 
σηματοδότησης

76/756/ΕΟΚ A+N A+N A+N A+N A+N A+N A+N A+N A+N

21 Αντανακλαστήρες 76/757/ΕΟΚ X X X X X X X X X

22 Φανοί όγκου, 
εμπρόσθιοι πλευρικοί, 
οπίσθιοι πλευρικοί, 
πεδήσεως, πορείας 
ημέρας, ένδειξης 
πλευράς

76/758/ΕΟΚ X X X X X X X X X

23 Δείκτες κατεύθυνσης 76/759/ΕΟΚ X X X X X X X X X

24 Φανοί οπίσθιας 
πινακίδας κυκλοφορίας

76/760/ΕΟΚ X X X X X X X X X

25 Προβολείς 
(συμπεριλαμβανομένων 
των λαμπτήρων)

76/761/ΕΟΚ X X X X X

26 Φανοί ομίχλης 
(πρόσθιοι)

76/762/ΕΟΚ X X X X X

27 Άγκιστρα ρυμούλκησης 77/389/ΕΟΚ A A A A A

28 Φανοί ομίχλης 
(οπίσθιοι)

77/538/ΕΟΚ X X X X X X X X X

29 Φανοί οπισθοπορείας 77/539/ΕΟΚ X X X X X X X X X

30 Φανοί στάθμευσης 77/540/ΕΟΚ X X X X X

31 Ζώνες ασφαλείας 77/541/ΕΟΚ D D D D D
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Σημείο Αντικείμενο
Αριθμός 

κανονιστικής 
πράξης

M2 M3 N1 N2 N3 O1 O2 O3 O4

33 Αναγνώριση 
χειριστηρίων

78/316/ΕΟΚ X X X X X

34 Αποπάγωση/αποθάμβω
ση

78/317/ΕΟΚ Ο Ο Ο Ο Ο

35 Εκτοξευτήρας/υαλοκαθ
αριστήρας

78/318/ΕΟΚ Ο Ο Ο Ο Ο

36 Συστήματα θέρμανσης 2001/56/ΕΚ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ

40 Ισχύς κινητήρα 80/1269/ΕΟΚ X X X X X

41 Εκπομπές 
πετρελαιοκινητήρων

88/77/ΕΟΚ H H H H H

42 Πλευρική προστασία 89/297/ΕΟΚ X X X X

43 Σύστημα κατά της 
εκτόξευσης 
σταγονιδίων

91/226/ΕΟΚ X X X X

45 Υαλοπίνακες ασφαλείας92/22/ΕΟΚ J J J J J J J J J

46 Επίσωτρα 92/23/ΕΟΚ X X X X X X X X X

47 Περιοριστές ταχύτητας 92/24/ΕΟΚ X X X

48 Μάζες και διαστάσεις 97/27/ΕΚ X X X X X X X X X

49 Εξωτερικές προεξοχές 
θαλάμων

92/114/ΕΟΚ X X X

50 Ζεύξεις 94/20/ΕΚ X X X X X X X X X

51 Ευφλεξιμότητα 95/28/ΕΚ X

52 Λεωφορεία και 
πούλμαν

2001/85/ΕΚ X X

54 Πλευρική πρόσκρουση 96/27/ΕΚ A

56 Οχήματα προοριζόμενα 
για τη μεταφορά 
επικίνδυνων ουσιών

98/91/ΕΚ X X X X X X

57 Πρόσθια προστασία 
έναντι ενσφηνώσεως

2000/40/ΕΚ X X

58 Προστασία των πεζών 2003/102/ΕΚ Α/Α
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Προσάρτημα 4

Κινητοί γερανοί

Σημείο Αντικείμενο
Αριθμός 

κανονιστικής 
πράξης

Κινητοί γερανοί κατηγορίας Ν3

1 Ηχοστάθμες 70/157/ΕΟΚ T

2 Εκπομπές 70/220/ΕΟΚ X

3 Δεξαμενές καυσίμων/πίσω 
προστατευτικές διατάξεις

70/221/ΕΟΚ X

4 Θέση της πίσω πινακίδας κυκλοφορίας 70/222/ΕΟΚ X

5 Καταβαλλόμενη προσπάθεια επί του 
πηδαλίου

70/311/ΕΟΚ Χ [επιτρέπεται «καρκινοβάτηση» των πίσω 
αξόνων]

6 Μάνδαλα και γιγγλυμοί θυρών 70/387/ΕΟΚ A

7 Ακουστική προειδοποίηση 70/388/ΕΟΚ X

8 Ορατότητα προς τα πίσω 71/127/ΕΟΚ X

9 Πέδηση 71/320/ΕΟΚ U

10 Εξουδετέρωση παρασίτων ραδιοφώνου 72/245/ΕΟΚ X

11 Καπνός πετρελαιοκινητήρων 72/306/ΕΟΚ X

12 Εσωτερικός εξοπλισμός 74/60/ΕΟΚ X

13 Αντικλεπτικά και διατάξεις 
ακινητοποίησης

74/61/ΕΟΚ X

15 Αντοχή καθισμάτων 74/408/ΕΟΚ D

17 Ταχύμετρο και οπισθοπορεία 75/443/ΕΟΚ X

18 Πινακίδες (προβλεπόμενες από το νόμο) 76/114/ΕΟΚ X

19 Αγκυρώσεις ζωνών ασφαλείας 76/115/ΕΟΚ D
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Σημείο Αντικείμενο
Αριθμός 

κανονιστικής 
πράξης

Κινητοί γερανοί κατηγορίας Ν3

20 Εγκατάσταση φωτισμού και διατάξεις 
φωτεινής σηματοδότησης

76/756/ΕΟΚ A + Y

21 Αντανακλαστήρες 76/757/ΕΟΚ X

22 Φανοί όγκου, εμπρόσθιοι (πλευρικοί), 
οπίσθιοι (πλευρικοί), πεδήσεως, ένδειξης 
πλευράς, πορείας ημέρας

76/758/ΕΟΚ X

23 Δείκτες κατεύθυνσης 76/759/ΕΟΚ X

24 Φανοί οπίσθιας πινακίδας κυκλοφορίας 76/760/ΕΟΚ X

25 Προβολείς (συμπεριλαμβανομένων των 
λαμπτήρων)

76/761/ΕΟΚ X

26 Φανοί ομίχλης (πρόσθιοι) 76/762/ΕΟΚ X

27 Άγκιστρα ρυμούλκησης 77/389/ΕΟΚ A

28 Φανοί ομίχλης (οπίσθιοι) 77/538/ΕΟΚ X

29 Φανοί οπισθοπορείας 77/539/ΕΟΚ X

30 Φανοί στάθμευσης 77/540/ΕΟΚ X

31 Ζώνες ασφαλείας 77/541/ΕΟΚ D

33 Αναγνώριση χειριστηρίων 78/316/ΕΟΚ X

34 Αποπάγωση/αποθάμβωση 78/317/ΕΟΚ Ο

35 Εκτοξευτήρας/υαλοκαθαριστήρας 78/318/ΕΟΚ Ο

36. Συστήματα θέρμανσης 2001/56/ΕΚ Χ

40 Ισχύς κινητήρα 80/1269/ΕΟΚ X

41 Εκπομπές πετρελαιοκινητήρων 88/77/ΕΟΚ V
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Σημείο Αντικείμενο
Αριθμός 

κανονιστικής 
πράξης

Κινητοί γερανοί κατηγορίας Ν3

42 Πλευρική προστασία 89/297/ΕΟΚ X

43 Σύστημα κατά της εκτόξευσης 
σταγονιδίων

91/226/ΕΟΚ X

45 Υαλοπίνακες ασφαλείας 92/22/ΕΟΚ J

46 Επίσωτρα 92/23/ΕΟΚ A, εφόσον τηρούνται οι προϋποθέσεις του 
ISO 10571:1995 (E) ή του ETRTO Standards 

Manual 1998.

47 Περιοριστές ταχύτητας 92/24/ΕΟΚ X

48 Μάζες και διαστάσεις 97/27/ΕΟΚ X

49 Εξωτερικές προεξοχές θαλάμων 92/114/ΕΟΚ X

50 Ζεύξεις 94/20/ΕΚ X

57 Πρόσθια προστασία έναντι ενσφηνώσεως 2000/40/ΕΚ X
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Επεξηγήσεις χαρακτήρων

X Χωρίς εξαιρέσεις εκτός εκείνων που προβλέπει η κανονιστική πράξη.

Α/A Η κανονιστική πράξη είναι άνευ αντικειμένου (δεν υπάρχουν απαιτήσεις).

A Επιτρέπεται εξαίρεση εφόσον η ειδική χρήση καθιστά αδύνατη την πλήρη συμμόρφωση. 

Ο κατασκευαστής πρέπει να αποδείξει, με τρόπο ικανοποιητικό για την αρχή έγκρισης 

τύπου, ότι το όχημα δεν μπορεί να είναι σύμφωνο προς τις απαιτήσεις λόγω της ειδικής 

χρήσης του.

B Εφαρμογή περιοριζόμενη στις θύρες πρόσβασης στα καθίσματα που είναι σχεδιασμένα για 

κανονική χρήση όταν το όχημα κινείται επί οδού, και εφόσον η απόσταση του σημείου R 

του καθίσματος από το μέσο επίπεδο της επιφάνειας της θύρας, μετρούμενη κάθετα προς 

το διαμήκες επίπεδο συμμετρίας του οχήματος, δεν υπερβαίνει τα 500 mm.

C Εφαρμογή περιοριζόμενη στο μέρος του οχήματος μπροστά από το πιο πίσω κάθισμα που 

είναι σχεδιασμένο για κανονική χρήση όταν το όχημα κινείται επί οδού, καθώς επίσης 

περιοριζόμενη στην περιοχή πρόσκρουσης του κεφαλιού, όπως αυτή ορίζεται στην οδηγία 

74/60/EΟΚ.

D Εφαρμογή περιοριζόμενη στα καθίσματα που είναι σχεδιασμένα για κανονική χρήση όταν 

το όχημα κινείται επί οδού. Τα καθίσματα που είναι σχεδιασμένα για χρήση όταν το όχημα 

κινείται επί οδού πρέπει να επισημαίνονται με σαφήνεια για τους χρήστες είτε με 

εικονόγραμμα ή με σήμα που περιέχει κατάλληλο κείμενο.

E Πρόσθιοι μόνο.

F Επιτρέπεται η μετατροπή στη διαδρομή και το μήκος του αγωγού τροφοδοσίας καυσίμου 

και η εκ νέου τοποθέτηση της δεξαμενής επί του οχήματος.
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G Απαιτήσεις ανάλογα με την κατηγορία του βασικού/ατελούς οχήματος (το πλαίσιο του 

οποίου χρησιμοποιήθηκε για την κατασκευή του οχήματος ειδικής χρήσης). Στα 

ημιτελή/ολοκληρωμένα οχήματα, είναι δυνατόν να γίνει δεκτό ότι πληρούνται οι 

απαιτήσεις για τα οχήματα της αντίστοιχης κατηγορίας Ν (βάσει της μέγιστης μάζας).

H Επιτρέπεται μετατροπή του μήκους του συστήματος εξάτμισης μετά τον τελευταίο 

σιγαστήρα έως 2 m χωρίς περαιτέρω δοκιμή.

J Το υλικό όλων των υαλοπινάκων εκτός εκείνου του οδηγού (αλεξήνεμο και πλευρικοί 

υαλοπίνακες) μπορεί να είναι είτε ύαλος ασφαλείας είτε άκαμπτο διαφανές πλαστικό.

K Eπιτρέπονται πρόσθετες διατάξεις συναγερμού.

L Εφαρμογή περιοριζόμενη στα καθίσματα που είναι σχεδιασμένα για κανονική χρήση όταν 

το όχημα κινείται επί οδού. Απαιτούνται τουλάχιστον αγκυρώσεις για ζώνες κάτω του 

υπογαστρίου στα πίσω καθίσματα. Τα καθίσματα που είναι σχεδιασμένα για χρήση όταν 

το όχημα κινείται επί οδού πρέπει να επισημαίνονται με σαφήνεια για τους χρήστες είτε με 

εικονόγραμμα ή με σήμα που συνοδεύεται από κατάλληλο κείμενο.

M Εφαρμογή περιοριζόμενη στα καθίσματα που είναι σχεδιασμένα για κανονική χρήση όταν 

το όχημα κινείται επί οδού. Απαιτούνται τουλάχιστον αγκυρώσεις για ζώνες κάτω του 

υπογαστρίου σε όλα τα πίσω καθίσματα. Τα καθίσματα που είναι σχεδιασμένα για χρήση 

όταν το όχημα κινείται επί οδού πρέπει να επισημαίνονται με σαφήνεια για τους χρήστες 

είτε με εικονόγραμμα ή με σήμα που συνοδεύεται από κατάλληλο κείμενο.

N Με την προϋπόθεση ότι έχουν εγκατασταθεί όλες οι υποχρεωτικές διατάξεις φωτισμού και 

ότι δεν επηρεάζεται το γεωμετρικό πεδίο ορατότητας.

Ο Το όχημα εξοπλίζεται με κατάλληλο σύστημα εμπρός.
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Q Επιτρέπεται μετατροπή του μήκους του συστήματος εξάτμισης μετά τον τελευταίο 

σιγαστήρα έως 2 m χωρίς περαιτέρω δοκιμή. Η έγκριση τύπου ΕΚ που έχει εκδοθεί για το 

πλέον αντιπροσωπευτικό βασικό όχημα εξακολουθεί να ισχύει ανεξαρτήτως μεταβολής 

του βάρους αναφοράς.

R Εφόσον οι πινακίδες κυκλοφορίας όλων των κρατών μελών είναι δυνατόν να 

τοποθετηθούν και να παραμείνουν ορατές.

S Ο συντελεστής διάδοσης του φωτός είναι τουλάχιστον 60% και η γωνία του στύλου 

επισκίασης «Α» δεν είναι άνω των 10°.

T Δοκιμή προς εκτέλεση μόνο με το πλήρες/ολοκληρωμένο όχημα. Το όχημα μπορεί να 

υποβληθεί σε δοκιμή σύμφωνα με την οδηγία 70/157/ΕΟΚ όπως τροποποιήθηκε τελευταία 

με την οδηγία 1999/101/ΕΚ. Όσον αφορά το στοιχείο 5.2.2.1 του παραρτήματος I της 

οδηγίας 70/157/ΕΟΚ, ισχύουν οι ακόλουθες οριακές τιμές:

81 dB(A) για οχήματα με ισχύ κινητήρα μικρότερη των 75 kW

83 dB(A) για οχήματα με ισχύ κινητήρα όχι μικρότερη των 75 kW αλλά μικρότερη των 

150 kW

84 dB(A) για οχήματα με ισχύ κινητήρα όχι μικρότερη των 150 kW

U Δοκιμή προς εκτέλεση μόνο με το πλήρες/ολοκληρωμένο όχημα. Οχήματα 4 το πολύ 

αξόνων πρέπει να συμμορφούνται προς όλες τις απαιτήσεις που καθορίζονται στην οδηγία 

71/320/ΕΟΚ. Γίνονται αποδεκτές παρεκκλίσεις για οχήματα περισσότερων από 4 αξόνων 

εφόσον:

αιτιολογούνται από το συγκεκριμένο τρόπο κατασκευής

πληρούνται οι επιδόσεις πέδησης που αφορούν πέδηση στάθμευσης, κυρίως πέδηση και 

εφεδρική πέδηση που προβλέπονται στην οδηγία 71/320/ΕΟΚ.

V Μπορεί να γίνει αποδεκτή η συμμόρφωση με την οδηγία 97/68/ΕΚ.

Y Εφόσον έχουν εγκατασταθεί όλες οι υποχρεωτικές διατάξεις φωτισμού.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XII

ΟΡΙΑ ΜΙΚΡΩΝ ΣΕΙΡΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΟΥΣ ΣΕΙΡΑΣ

A. ΟΡΙΑ ΜΙΚΡΩΝ ΣΕΙΡΩΝ

1. Ο αριθμός μονάδων ενός τύπου οχήματος που επιτρέπεται να λαμβάνουν άδεια 
κυκλοφορίας, να πωλούνται ή να τίθενται σε κυκλοφορία ετησίως στην Κοινότητα 
κατ’ εφαρμογήν του άρθρου 22, δεν μπορεί να υπερβαίνει τους αριθμούς που 
σημειώνονται κατωτέρω για την εκάστοτε κατηγορία οχημάτων:

Κατηγορία Μονάδες

M1 1000

M2, M3 0

N1 0

N2, N3 0

O1, O2 0

O3, O4 0

2. Ο αριθμός μονάδων ενός τύπου οχήματος που επιτρέπεται να λαμβάνουν άδεια 
κυκλοφορίας, να πωλούνται ή να τίθενται σε κυκλοφορία ετησίως σε ένα κράτος μέλος 
κατ’ εφαρμογήν του άρθρου 23 ορίζεται από το εν λόγω κράτος μέλος, όμως δεν μπορεί να 
υπερβαίνει τους αριθμούς που σημειώνονται κατωτέρω για την εκάστοτε κατηγορία 
οχημάτων:

Κατηγορία Μονάδες

M1 75

M2, M3 250

N1 500

N2, N3 250

O1, O2 500

O3, O4 250



9911/3/06 REV 3 GA/yd,fv+dch 2
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XII DG C I EL

B. ΟΡΙΑ ΤΕΛΟΥΣ ΣΕΙΡΑΣ

Ο ανώτατος αριθμός πλήρων και ολοκληρωμένων οχημάτων που τίθενται σε κυκλοφορία 

σε κάθε κράτος μέλος βάσει της διαδικασίας «τέλος σειράς» περιορίζεται σύμφωνα με 

έναν από τους εξής τρόπους, κατά την κρίση του κράτους μέλους:

– ο ανώτατος αριθμός οχημάτων ενός ή περισσότερων τύπων, για την κατηγορία Μ1, 

δεν μπορεί να υπερβαίνει το 10% και για όλες τις υπόλοιπες κατηγορίες το 30% των 

οχημάτων όλων των σχετικών τύπων που τέθηκαν σε κυκλοφορία στο εν λόγω 

κράτος μέλος κατά το προηγούμενο έτος. Εάν το 10%, ή το 30% αντίστοιχα,

αντιπροσωπεύουν λιγότερα από 100 οχήματα, το κράτος μέλος μπορεί να επιτρέψει 

να τεθούν σε κυκλοφορία 100 οχήματα κατ' ανώτατο όριο·

– τα οχήματα οποιουδήποτε τύπου θα περιορίζονται σε εκείνα για τα οποία εκδόθηκε 

έγκυρο πιστοποιητικό συμμόρφωσης όταν ή αφού κατασκευάσθηκαν και το οποίο 

παρέμεινε ισχύον για τουλάχιστον ένα τρίμηνο μετά την ημέρα έκδοσης, αλλά 

μετέπειτα κατέστη άκυρο λόγω έναρξης ισχύος μιας κανονιστικής πράξης.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XIII

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ Η ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΟΥ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΥΝ 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΚΙΝΔΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΘΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ 

ΟΥΣΙΩΔΗ ΣΗΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ Η ΓΙΑ ΤΙΣ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΤΟΥ, ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ ΤΟΥΣ, ΤΙΣ 

ΕΝΔΕΔΕΙΓΜΕΝΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΔΟΚΙΜΩΝ, ΤΙΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΤΗ 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Ι. Εξαρτήματα ή εξοπλισμός που έχουν ουσιώδη σημασία για την ασφάλεια του οχήματος

Αριθ. στοιχείου Περιγραφή 

στοιχείου

Απαίτηση 

επιδόσεων

Διαδικασία 

δοκιμής

Απαίτηση 

σήμανσης

Απαιτήσεις 

συσκευασίας

1 […]

2

3

II. Εξαρτήματα ή εξοπλισμός που έχουν ουσιώδη σημασία για τις περιβαλλοντικές επιδόσεις 

του οχήματος

Αριθ. στοιχείου Περιγραφή 

στοιχείου

Απαίτηση 

επιδόσεων

Διαδικασία 

δοκιμής

Απαίτηση 

σήμανσης

Απαιτήσεις 

συσκευασίας

1 […]

2

3
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XIV

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ ΤΥΠΟΥ ΕΚ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΚΔΟΘΕΙ

ΒΑΣΕΙ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ

Σφραγίδα της αρχής που 
χορηγεί την έγκριση τύπου

Αριθμός καταλόγου: ................................................................................................................

Καλύπτει την περίοδο: .......................................... έως ............................................................

Σημειώνονται υποχρεωτικά οι εξής πληροφορίες σχετικά με κάθε έγκριση τύπου ΕΚ η οποία 

χορηγήθηκε, απορρίφθηκε ή ανακλήθηκε κατά την προαναφερθείσα περίοδο:

Κατασκευαστής: ......................................................................................................................

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

Λόγος επέκτασης (όπου ισχύει):...............................................................................................

Μάρκα: ....................................................................................................................................

Τύπος:......................................................................................................................................

Ημερομηνία έκδοσης: ..............................................................................................................

Ημερομηνία πρώτης έκδοσης (όταν πρόκειται για επέκταση):..................................................
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XV

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟ ΝΑ 

ΔΙΟΡΙΖΕΤΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ ΩΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Αριθμός κανονιστικής πράξηςΑντικείμενο

Οδηγία ή κανονισμός Ισοδύναμο κανονισμού 

ΟΕΕ/ΟΗΕ (+)

1. Επίσωτρα 92/23/ΕΟΚ 30, 54

(+) Για λεπτομέρειες, βλ. παράρτημα IV Μέρος II.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XVI

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΟΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΕΣ 

΄Η ΟΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝ ΜΕΘΟΔΟΥΣ 

ΕΙΚΟΝΙΚΗΣ ΔΟΚΙΜΗΣ

Αριθμός κανονιστικής πράξηςΑντικείμενο

Οδηγία ή κανονισμός Ισοδύναμο κανονισμού 

ΟΕΕ/ΟΗΕ (+)

[...]

(+) Για λεπτομέρειες, βλ. παράρτημα IV Μέρος II.
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Προσάρτημα 1

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΛΗΡΟΥΝ ΟΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΙΚΟΝΙΚΗΣ ΔΟΚΙΜΗΣ

1. Υπόδειγμα εικονικής δοκιμής

Για την περιγραφή και την πραγματοποίηση των εικονικών δοκιμών πρέπει να 

χρησιμοποιείται το ακόλουθο υπόδειγμα:

α) σκοπός,

β) δομή μοντέλου,

γ) δεσμευτικοί όροι,

δ) προϋποθέσεις φόρτωσης,

ε) υπολογισμοί,

στ) αξιολόγηση,

ζ) τεκμηρίωση.

2. Βασικές αρχές της προσομοίωσης και των υπολογισμών.

2.1. Μαθηματικό μοντέλο

Στο μοντέλο προσομοίωσης/ υπολογισμών που υποβάλλει ο αιτών, πρέπει να 

αντανακλάται η πολυπλοκότητα του αμαξώματος του οχήματος ή/και της δομής των 

κατασκευαστικών στοιχείων, σε συνδυασμό με τις απαιτήσεις της κανονιστικής πράξης 

και των δεσμευτικών της όρων.

Το μοντέλο δίνεται στην τεχνική υπηρεσία.
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2.2. Επιβεβαίωση του μοντέλου

Το μοντέλο πρέπει να επιβεβαιώνεται σε σύγκριση με τις υφιστάμενες στη δοκιμή 

συνθήκες. Πρέπει να αποδεικνύεται η συγκρισιμότητα των αποτελεσμάτων του μοντέλου 

με τα αποτελέσματα συμβατικών διαδικασιών δοκιμής.

2.3. Τεκμηρίωση

Τα δεδομένα και τα βοηθητικά μέσα που χρησιμοποιούνται για την προσομοίωση και τους 

υπολογισμούς πρέπει να διατίθενται από τον αιτούντα, να είναι δεόντως τεκμηριωμένα και 

να τηρούνται σε φάκελο.
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Προσάρτημα 2

ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ ΕΙΚΟΝΙΚΗΣ ΔΟΚΙΜΗΣ

Αριθμός κανονιστικής πράξης

Αριθμός Παράγραφος

Προϋποθέσεις δοκιμής και διοικητικές διατάξεις

[...]
(για κάθε 
κανονιστική πράξη 
που σημειώνεται 
στο παράρτημα 
XIIIB)

[...] [...]
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XVΙΙ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝΤΑΙ

ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΥΠΟΥ ΕΚ ΣΕ ΠΟΛΛΑΠΛΑ ΣΤΑΔΙΑ

1. ΓΕΝΙΚΑ

1.1. Για να προχωρήσει υπό ικανοποιητικές συνθήκες η διαδικασία έγκρισης τύπου ΕΚ σε 

πολλαπλά στάδια, απαιτείται συντονισμένη δράση όλων των ενδιαφερόμενων 

κατασκευαστών. Για το σκοπό αυτό, πριν χορηγηθεί μια έγκριση τύπου για το πρώτο ή 

κάποιο μεταγενέστερο στάδιο, οι αρμόδιες για την έγκριση τύπου αρχές διασφαλίζουν ότι 

υφίστανται κατάλληλοι όροι μεταξύ των διαφόρων κατασκευαστών σε ό,τι αφορά την 

προσκόμιση και την ανταλλαγή εγγράφων και πληροφοριών που είναι αναγκαία για να 

εξασφαλιστεί ότι το ολοκληρωμένο όχημα πληροί τις απαιτήσεις όλων των επιμέρους 

κανονιστικών πράξεων, όπως ορίζεται με τα παραρτήματα IV ή ΧΙ. Τα δεδομένα αυτά 

πρέπει να περιλαμβάνουν λεπτομέρειες για τις εγκρίσεις τύπου των σχετικών συστημάτων, 

κατασκευαστικών στοιχείων ή τεχνικών μονάδων και για τα στοιχεία που αποτελούν 

αναπόσπαστο μέρος του ημιτελούς οχήματος, τα οποία όμως δεν έχουν ακόμη εγκριθεί.

1.2. Οι εγκρίσεις τύπου ΕΚ κατά το παρόν παράρτημα χορηγούνται συναρτήσει του παρόντος 

σταδίου κατασκευής του τύπου οχήματος και συμπεριλαμβάνουν όλες τις εγκρίσεις που 

έχουν χορηγηθεί για το προηγούμενο στάδιο.

1.3. Κατά την έγκριση τύπου ΕΚ πολλαπλών σταδίων, κάθε κατασκευαστής είναι υπεύθυνος 

για την έγκριση και τη συμμόρφωση της παραγωγής όλων των συστημάτων, 

κατασκευαστικών στοιχείων ή χωριστών τεχνικών μονάδων που κατασκευάζει ή 

προσθέτει στο προηγούμενο στάδιο. Δεν είναι υπεύθυνος για τα στοιχεία που εγκρίθηκαν 

σε προηγούμενο στάδιο, εκτός εάν τροποποιεί τα μέρη του οχήματος σε σημείο που να 

καθιστά άκυρη την προηγουμένως χορηγηθείσα έγκριση.
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2. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ

Οι αρχές έγκρισης τύπου οφείλουν να:

α) επαληθεύουν ότι όλα τα πιστοποιητικά έγκρισης τύπου ΕΚ που εκδίδονται με βάση 

τις κανονιστικές πράξεις που ισχύουν για την έγκριση τύπου καλύπτουν τον τύπο 

οχήματος στην τρέχουσα φάση ολοκλήρωσης και αντιστοιχούν στις προβλεπόμενες 

προδιαγραφές.

β) μεριμνούν ώστε όλα τα αναγκαία στοιχεία, με βάση το στάδιο περάτωσης του 

οχήματος, να αναγράφονται στον φάκελο πληροφοριών ·

γ) μεριμνούν, δια παραπομπλης στην τεκμηρίωση, ώστε οι προδιαγραφές σχετικά με τα 

οχήματα και τα δεδομένα που περιέχονται στο μέρος I του φακέλου πληροφοριών να 

περιλαμβάνονται στα δεδομένα που περιέχουν οι φάκελοι έγκρισης τύπου και στα 

πιστοποιητικά έγκρισης τύπου ΕΚ, για τις οικείες κανονιστικές πράξεις, και, στην 

περίπτωση οχήματος πλήρους, όταν ένα σημείο κατά την έννοια του μέρους I του 

φακέλου πληροφοριών δεν περιλαμβάνεται στο πακέτο πληροφοριών σχετικά με μια 

κανονιστική πράξη, επιβεβαιώνουν ότι το μέρος ή το εν λόγω χαρακτηριστικό 

αντιστοιχεί προς τις ενδείξεις που περιέχει ο φάκελος πληροφοριών·

δ) διενεργούν, ή αναθέτουν τη διενέργεια, επί ενός δείγματος οχημάτων του προς 

έγκριση τύπου, επιθεωρήσεις των μερών ή συστημάτων προκειμένου να 

επαληθεύσουν κατά πόσον το(τα) όχημα(τα) έχει(ουν) κατασκευαστεί σύμφωνα 

προς τα δεδομένα του πακέτου πληροφοριών, του οποίου έχει βεβαιωθεί το γνήσιο, 

σε ό,τι αφορά τις εγκρίσεις τύπου ΕΚ που χορηγούνται με βάση όλες τις οικείες 

κανονιστικές πράξεις·

ε) ενδεχομένως, διεξάγουν ή φροντίζουν να διεξαχθούν σχετικοί έλεγχοι εγκατάστασης 

που αφορούν χωριστές τεχνικές μονάδες.
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3. Ό αριθμός των προς επιθεώρηση οχημάτων για τους σκοπούς της παραγράφου 2, στοιχείο 

δ, πρέπει να είναι επαρκής ώστε να επιτρέπει τον σωστό έλεγχο των διαφόρων 

συνδυασμών που πρόκειται να λάβουν έγκριση τύπου ΕΚ, συναρτήσει του σταδίου 

ολοκλήρωσης του οχήματος και των ακόλουθων κριτηρίων:

– κινητήρας,

– κιβώτιο ταχυτήτων,

– κινητήριοι άξονες (αριθμός, θέση, ζεύξη),

– διευθυντήριοι άξονες (πλήθος και θέση),

– τύποι αμαξώματος,

– αριθμός θυρών,

– θέση πηδαλίου διεύθυνσης,

– αριθμός καθισμάτων,

– επίπεδο εξοπλισμού.

4. ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

4.1. Αριθμός αναγνώρισης του οχήματος

(α) Ο αναγνωριστικός αριθμός του βασικού οχήματος (VIN) που ορίζεται από την 

οδηγία 76/114/EΟΚ διατηρείται σε όλα τα μετέπειτα στάδια της διαδικασίας 

έγκρισης τύπου για να τηρείται το ιστορικό της διαδικασίας.
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(β) Ωστόσο, κατά το τελικό στάδιο ολοκλήρωσης, ο κατασκευαστής του σταδίου αυτού 

μπορεί να αντικαταστήσει, σε συμφωνία με την αρμόδια για τις εγκρίσεις αρχή, το 

πρώτο και δεύτερο τμήμα του αναγνωριστικού αριθμού του οχήματος με το δικό του 

κωδικό κατασκευαστή οχήματος και τον κωδικό αναγνώρισης οχήματος μόνον 

εφόσον το όχημα πρέπει να ταξινομηθεί με τη δική του εμπορική επωνυμία (μάρκα). 

Στην περίπτωση αυτή δεν διαγράφεται ο πλήρης αναγνωριστικός αριθμός του 

βασικού οχήματος.

4.2. Συμπληρωματική πινακίδα κατασκευαστή

Κατά τη διάρκεια του δεύτερου σταδίου και των μετέπειτα σταδίων, εκτός από την 

υποχρεωτική πινακίδα που προβλέπει η οδηγία 76/114/ΕΟΚ, κάθε κατασκευαστής 

τοποθετεί στο όχημα μια συμπληρωματική πινακίδα της οποίας υπόδειγμα εμφαίνεται στο 

προσάρτημα του παρόντος παραρτήματος. Η πινακίδα αυτή στερεώνεται σταθερά σε 

ευκρινές και ευπρόσιτο σημείο σε μια θέση του οχήματος που δεν μπορεί να 

αντικατασταθεί κατά τη διάρκεια χρήσης του οχήματος. Η πινακίδα αυτή πρέπει να φέρει 

σαφώς και ανεξίτηλα τις κάτωθι πληροφορίες, με τη σειρά που παρατίθενται κατωτέρω:

– επωνυμία του κατασκευαστή,

– τομείς 1, 3 και 4 του αριθμού έγκρισης τύπου ΕΚ,

– στάδιο έγκρισης,

– αριθμός αναγνώρισης του οχήματος,

– μέγιστη αποδεκτή μάζα του έμφορτου οχήματος (α),

  

α Μόνον εφόσον η τιμή αυτή έχει αλλάξει κατά το παρόν στάδιο έγκρισης.
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– μέγιστη αποδεκτή μάζα του έμφορτου συνδυασμού (όταν μπορεί να ζευχθεί στο 

όχημα ρυμουλκούμενο)(α),

– μέγιστη αποδεκτή μάζα σε κάθε άξονα, αρχίζοντας από τον εμπρόσθιο άξονα(α),

– στην περίπτωση ημιρυμουλκούμενου, ή κεντροαξονικού ρυμουλκούμενου, η 

μέγιστη επιτρεπόμενη μάζα στον πείρο ζεύξης(α).

Η πινακίδα πρέπει να πληροί τις απαιτήσεις της οδηγίας 76/114/EΟΚ, εκτός αν ορίζεται 

διαφορετικά ανωτέρω.
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Προσάρτημα

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΤΗΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΠΙΝΑΚΙΔΑΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ

Το κατωτέρω παράδειγμα δίνεται μόνον ως οδηγός.

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ (στάδιο 3)

e2*98/14*2609

Στάδιο 3

WD9VD58D98D234560

1 500 kg

2 500 kg

1 – 700 kg

2 – 810 kg
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XVΙΙΙ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

Δήλωση του κατασκευαστή βασικού/ ημιτελούς οχήματος που δεν έχει αριθμό δήλωσης 

πιστοποιητικού συμμόρφωσης

Αριθμός δήλωσης:

Ο υπογεγραμμένος δηλώνω ότι το όχημα που περιγράφεται κατωτέρω κατασκευάσθηκε στο 

εργοστάσιό μας και ότι πρόκειται για νεοκατασκευασθέν όχημα.

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

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

0.2.1. Εμπορική(ές) ονομασία(ες) (εάν υφίστανται): ............................................................

0.3. Μέσα αναγνώρισης του τύπου:...................................................................................

0.6. Αριθμός αναγνώρισης του οχήματος: .........................................................................

0.8. Διεύθυνση(εις) του(των) εργοστασίου(ων) συναρμολόγησης: ....................................
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Επίσης, ο υπογεγραμμένος δηλώνω ότι το όχημα κατά την παράδοσή του ήταν σύμφωνο προς τις 

εξής κανονιστικές πράξεις:

Αντικείμενο Αριθμός 
κανονιστικής πράξης

Αριθμός 
έγκρισης τύπου

Κράτος μέλος ή συμβαλλόμενο 
μέρος(x) που χορηγεί την έγκριση 

τύπου (xx)

1. Ηχοστάθμη

2. Εκπομπές

3. …

κλπ.

(x) Συμβαλλόμενα μέρη της Αναθεωρημένης συμφωνίας του 1958.

(xx)Να αναγραφεί αν δεν μπορεί να βρεθεί από τους αριθμούς έγκρισης τύπου.

Η παρούσα δήλωση εκδίδεται βάσει των διατάξεων του παραρτήματος XI της οδηγίας …/…/ΕΚ*

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

(Τόπος) (Υπογραφή) (Ημερομηνία)

  

* ΕΕ: αριθμός της παρούσας οδηγίας.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XIΧ DG C I EL

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XIΧ

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΟΔΗΓΙΑΣ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ 

ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΥΠΟΥ

Ημερομηνίες εφαρμογής*Σχετικές κατηγορίες

Νέοι τύποι οχημάτων
Προαιρετικό

Νέοι τύποι οχημάτων
Υποχρεωτικό

Υφιστάμενοι τύποι 
οχημάτων

Υποχρεωτικό

M1 Α.A. ++ 18 μήνες από την έναρξη 
ισχύος

Α.A. ++

Οχήματα ειδικής χρήσης 
κατηγορίας M1

18 μήνες από την 
έναρξη ισχύος

42 μήνες από την έναρξη 
ισχύος

54 μήνες από την έναρξη 
ισχύος

Ημιτελή και πλήρη οχήματα 
κατηγορίας N1

18 μήνες από την 
έναρξη ισχύος

36 μήνες από την έναρξη 
ισχύος

48 μήνες από την έναρξη 
ισχύος

Ολοκληρωμένα οχήματα 
κατηγορίας N1

18 μήνες από την 
έναρξη ισχύος

48 μήνες από την έναρξη 
ισχύος

66 μήνες από την έναρξη 
ισχύος

  

* ΕΕ. Παρακαλώ βάλτε τις ημερομηνίες.
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Σχετικές κατηγορίες Ημερομηνίες εφαρμογής*

Νέοι τύποι οχημάτων
Προαιρετικό

Νέοι τύποι οχημάτων
Υποχρεωτικό

Υφιστάμενοι τύποι 
οχημάτων

Υποχρεωτικό

Ημιτελή και πλήρη οχήματα 
κατηγοριών N1, N2, N3, M2, 
M3, O1, O2, O3, O4

18 μήνες από την 
έναρξη ισχύος

36 μήνες από την έναρξη 
ισχύος

60 μήνες από την έναρξη 
ισχύος

Ημιτελή και πλήρη οχήματα 
κατηγοριών M2, M3

18 μήνες από την 
έναρξη ισχύος

18 μήνες από την έναρξη 
ισχύος

30 μήνες από την έναρξη 
ισχύος

Οχήματα ειδικής χρήσης 
κατηγοριών N1, N2, N3, M2, 
M3, O1, O2, O3, O4

18 μήνες από την 
έναρξη ισχύος

60 μήνες από την έναρξη 
ισχύος

84 μήνες από την έναρξη 
ισχύος

Ολοκληρωμένα οχήματα 
κατηγοριών N2, N3

18 μήνες από την 
έναρξη ισχύος

60 μήνες από την έναρξη 
ισχύος

84 μήνες από την έναρξη 
ισχύος

Ολοκληρωμένα οχήματα 
κατηγοριών M2, M3

18 μήνες από την 
έναρξη ισχύος

36 μήνες από την έναρξη 
ισχύος

60 μήνες από την έναρξη 
ισχύος

Ολοκληρωμένα οχήματα 
κατηγοριών O1, O2, O3, O4

18 μήνες από την 
έναρξη ισχύος

48 μήνες από την έναρξη 
ισχύος

72 μήνες από την έναρξη 
ισχύος

(++) Άνευ αντικειμένου.

  

* ΕΕ. Παρακαλώ βάλτε τις ημερομηνίες.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XΧ

ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ 

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Μέρος A

Οδηγία 70/156/EΟΚ και διαδοχικές τροποποιητικές πράξεις

Οδηγίες/ Κανονισμοί Παρατηρήσεις

Οδηγία 70/156/EΟΚ1

Οδηγία 78/315/EΟΚ2

Οδηγία 78/547/EΟΚ3

Οδηγία 80/1267/EΟΚ4

Οδηγία 87/358/EΟΚ5

Οδηγία 87/403/EΟΚ6

Οδηγία 92/53/EΟΚ7

Οδηγία 93/81/EΟΚ8

Οδηγία 95/54/EΚ9 Μόνο το άρθρο 3

Οδηγία 96/27/EΚ10 Μόνο το άρθρο 3

  

1 ΕΕ L 42, 23.2.1970, σ. 1.
2 ΕΕ L 81, 28.3.1978, σ. 1.
3 ΕΕ L 168, 26.6.1978, σ. 39.
4 ΕΕ L 375, 31.12.1980, σ. 34.
5 ΕΕ L 192, 11.7.1987, σ. 51.
6 ΕΕ L 220, 8.8.1987, σ. 44.
7 ΕΕ L 225, 10.8.1992, σ. 1.
8 ΕΕ L 264, 23.10.1993, σ. 49.
9 ΕΕ L 266, 8.11.1995, σ. 1.
10 ΕΕ L 169, 8.7.1996, σ. 1.
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Οδηγίες/ Κανονισμοί Παρατηρήσεις

Οδηγία 96/79/EΚ1 Μόνο το άρθρο 3

Οδηγία 97/27/EΚ2 Μόνο το άρθρο 8

Οδηγία 98/14/EΚ3

Οδηγία 98/91/EΚ4 Μόνο το άρθρο 3

Οδηγία 2000/40/EΚ5 Μόνο το άρθρο 4

Οδηγία 2001/92/EΚ6 Μόνο το άρθρο 3

Οδηγία 2001/56/EΚ7 Μόνο το άρθρο 7

Οδηγία 2001/85/EΚ8 Μόνο το άρθρο 4

Οδηγία 2001/116/EΚ9

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 807/200310 Μόνο σημείο 2) του παραρτήματος ΙΙΙ

Οδηγία 2003/97/ΕΚ11 Μόνο το άρθρο 4

Οδηγία 2003/102/ΕΚ12 Μόνο το άρθρο 6

Οδηγία 2004/3/ΕΚ13 Μόνο το άρθρο 1

Οδηγία 2004/78/ΕΚ14 Μόνο το άρθρο 2

Οδηγία 2004/104/ΕΚ15 Μόνο το άρθρο 3

Οδηγία 2005/49/ΕΚ16 Μόνο το άρθρο 2

  

1 ΕΕ L 18, 21.1.1997, σ. 7.
2 ΕΕ L 233, 25.8.1997, σ. 1.
3 ΕΕ L 91, 25.3.1998, σ. 1.
4 ΕΕ L 11, 16.1.1999, σ. 25.
5 ΕΕ L 203, 10.8.2000, σ. 9.
6 ΕΕ L 291, 8.11.2001, σ. 24.
7 ΕΕ L 292, 9.11.2001, σ. 21.
8 ΕΕ L 42, 13.2.2002, σ. 42.
9 ΕΕ L 18, 21.1.2002, σ. 1.
10 ΕΕ L 122, 16.5.2003, σ. 36.
11 ΕΕ L 25, 29.1.2004, σ. 1.
12 ΕΕ L 321, 6.12.2003, σ. 15.
13 ΕΕ L 49, 19.2.2004, σ. 36.
14 ΕΕ L 153, 30.4.2004, σ. 107.
15 ΕΕ L 337,13.11.2004, σ. 13.
16 ΕΕ L 194, 26.7.2005, σ. 12.
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ΜΕΡΟΣ B

Προθεσμίες μεταφοράς στην εθνική νομοθεσία

Οδηγίες Προθεσμίες μεταφοράς Ημερομηνία εφαρμογής

Οδηγία 70/156/EΟΚ 10 Αυγούστου 1971

Οδηγία 78/315/EΟΚ 30 Ιουνίου 1979

Οδηγία 78/547/EΟΚ 15 Δεκεμβρίου 1979

Οδηγία 80/1267/EΟΚ 30 Ιουνίου 1982

Οδηγία 87/358/EΟΚ 01 Οκτωβρίου 1988

Οδηγία 87/403/EΟΚ 01 Οκτωβρίου 1988

Οδηγία 92/53/EΟΚ 31 Δεκεμβρίου 1992 1 Ιανουαρίου 1993

Οδηγία 93/81/EΟΚ 1 Οκτωβρίου 1993

Οδηγία 95/54/EΚ 1 Δεκεμβρίου 1995

Οδηγία 96/27/EΚ 20 Μαΐου 1997

Οδηγία 96/79/EΚ 1 Απριλίου 1997

Οδηγία 97/27/EΚ 22 Ιουλ1999

Οδηγία 98/14/EΚ 30 Σεπτεμβρίου 1998 1 Οκτωβρίου 1998

Οδηγία 98/91/EΚ 16 Ιανουαρίου 2000
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Οδηγίες Προθεσμίες μεταφοράς Ημερομηνία εφαρμογής

Οδηγία 2000/40/EΚ 31 Ιουλίου 2002 1 Αυγούστου 2002

Οδηγία 2001/92/EΚ 30 Ιουνίου 2002

Οδηγία 2001/56/EΚ 9 Μαΐου 2003

Οδηγία 2001/85/EΚ 13 Αυγούστου 2003

Οδηγία 2001/116/EΚ 30 Ιουνίου 2002 1 Ιουλίου 2002

Οδηγία 2003/97/ΕΚ1 25 Ιανουαρίου 2005

Οδηγία 2003/102/ΕΚ2 31 Δεκεμβρίου 2003

Οδηγία 2004/3/ΕΚ 18 Φεβρουαρίου 2005

Οδηγία 2004/78/ΕΚ 30 Σεπτεμβρίου 2004

Οδηγία 2004/104/ΕΚ 31 Δεκεμβρίου 2005 1 Ιανουαρίου 2006

Οδηγία 2005/49/ΕΚ 30 Ιουνίου 2006 1 Ιουλίου 2006

  

1 ΕΕ L 25, 29.1.2004, σ. 1.
2 ΕΕ L 321, 6.12.2003, σ. 15.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XΧI

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑΣ

(μνημονεύεται στο δεύτερο εδάφιο του άρθρου 49)

Οδηγία 70/156/EΟΚ Παρούσα οδηγία

- Άρθρο 1

Άρθρο 1, πρώτο εδάφιο Άρθρο 2, παράγραφος 1

Άρθρο 1, δεύτερο εδάφιο Άρθρο 2, παράγραφος 2, στοιχεία α) και β)

- Άρθρο 2, παράγραφος 2, στοιχείο γ)

- Άρθρο 2, παράγραφος 3 και 4

Άρθρο 2 Άρθρο 3

- Άρθρο 4

- Άρθρο 5

- Άρθρο 6, παράγραφος 1

Άρθρο 3, παράγραφος 1 Άρθρο 6, παράγραφος 2

Άρθρο 3, παράγραφος 2 Άρθρο 6, παράγραφος 3

- Άρθρο 6, παράγραφος 4

Άρθρο 3, παράγραφος 3 Άρθρο 6, παράγραφος 5, στοιχεία α) και β)
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Οδηγία 70/156/EΟΚ Παρούσα οδηγία

Άρθρο 3, παράγραφος 4 Άρθρο 7, παράγραφοι 1 και 2

Άρθρο 3, παράγραφος 5 Άρθρο 6, παράγραφος 6 και άρθρο 7, 
παράγραφος 1

- Άρθρο 6, παράγραφοι 7 και 8

- Άρθρο 7, παράγραφοι 3 και 4

Άρθρο 4, παράγραφος 1, πρώτο εδάφιο, 
στοιχείο α) Άρθρο 9, παράγραφος 1

Άρθρο 4, παράγραφος 1, πρώτο εδάφιο, 
στοιχείο β) Άρθρο 9, παράγραφος 2

Άρθρο 4, παράγραφος 1, πρώτο εδάφιο, 
στοιχείο γ)

Άρθρο 10, παράγραφος 1

Άρθρο 4, παράγραφος 1, πρώτο εδάφιο, 
στοιχείο δ)

Άρθρο 10, παράγραφος 2

- Άρθρο 10, παράγραφος 3

Άρθρο 4, παράγραφος 1, δεύτερο εδάφιο Άρθρο 9, παράγραφος 4

Άρθρο 4, παράγραφος 1, τρίτο εδάφιο Άρθρο 9, παράγραφος 5

- Άρθρο 9, παράγραφοι 6 και 7

- Άρθρο 8, παράγραφοι 1 και 2

Άρθρο 4, παράγραφος 2 Άρθρο 8, παράγραφος 3

Άρθρο 4, παράγραφος 3, πρώτη και τρίτη 
πρόταση

Άρθρο 9, παράγραφος 3

Άρθρο 4, παράγραφος 3, δεύτερη πρόταση Άρθρο 8, παράγραφος 4

Άρθρο 4, παράγραφος 4 Άρθρο 10, παράγραφος 4

Άρθρο 4, παράγραφος 5 Άρθρο 8, παράγραφοι 5 και 6
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Οδηγία 70/156/EΟΚ Παρούσα οδηγία

Άρθρο 4, παράγραφος 6 Άρθρο 8, παράγραφοι 7 και 8
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Οδηγία 70/156/EΟΚ Παρούσα οδηγία

- Άρθρο 11

Άρθρο 5, παράγραφος 1 Άρθρο 13, παράγραφος 1

Άρθρο 5, παράγραφος 2 Άρθρο 13, παράγραφος 2

Άρθρο 5, παράγραφος 3, πρώτο εδάφιο Άρθρο 15, παράγραφος 1

Άρθρο 5, παράγραφος 3, δεύτερο εδάφιο Άρθρο 15, παράγραφος 3

Άρθρο 5, παράγραφος 3, τρίτο εδάφιο Άρθρο 15, παράγραφος 2, άρθρο 16, 
παράγραφοι 1 και 2

Άρθρο 5, παράγραφος 3, τέταρτο εδάφιο Άρθρο 13, παράγραφος 3

Άρθρο 5, παράγραφος 4, πρώτο εδάφιο Άρθρο 14, παράγραφος 1

Άρθρο 5, παράγραφος 4, δεύτερο εδάφιο Άρθρο 14, παράγραφος 3 και άρθρο 16, 
παράγραφος 2

Άρθρο 5, παράγραφος 4, τρίτο εδάφιο Άρθρο 14, παράγραφος 2

Άρθρο 5, παράγραφος 4, τέταρτο εδάφιο, πρώτη 
πρόταση

Άρθρο 13, παράγραφος 3

Άρθρο 5, παράγραφος 4, τέταρτο εδάφιο, 
δεύτερη πρόταση

Άρθρο 16, παράγραφος 3

Άρθρο 5, παράγραφος 5 Άρθρο 17, παράγραφος 4

Άρθρο 5, παράγραφος 6 Άρθρο 14, παράγραφος 4

- Άρθρο 17, παράγραφοι 1 έως 3

Άρθρο 6, παράγραφος 1, πρώτο εδάφιο Άρθρο 18, παράγραφος 1

- Άρθρο 18, παράγραφος 2

Άρθρο 6, παράγραφος 1, δεύτερο εδάφιο Άρθρο 18, παράγραφος 3
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Οδηγία 70/156/EΟΚ Παρούσα οδηγία

Άρθρο 6, παράγραφος 2 -

- Άρθρο 18, παράγραφοι 4 έως 8

Άρθρο 6, παράγραφος 3 Άρθρο 19, παράγραφοι 1 και 2

- Άρθρο 19, παράγραφος 3

Άρθρο 6, παράγραφος 4 Άρθρο 38, παράγραφος 2, πρώτο εδάφιο

- Άρθρο 38, παράγραφος 2, δεύτερο εδάφιο

Άρθρο 7, παράγραφος 1 Άρθρο 26, παράγραφος 1

- Άρθρο 26, παράγραφος 2

Άρθρο 7, παράγραφος 2 Άρθρο 28

Άρθρο 7, παράγραφος 3 Άρθρο 29

Άρθρο 8, παράγραφος 1 -

- Άρθρο 22

Άρθρο 8, παράγραφος 2, στοιχείο α), πρώτη 
πρόταση

Άρθρο 26, παράγραφος 3

Άρθρο 8, παράγραφος 2, στοιχείο α), δεύτερη 
πρόταση

-

Άρθρο 8, παράγραφος 2, στοιχείο α), τρίτη έως 
έκτη πρόταση

Άρθρο 23, παράγραφοι 1, 3 και 5

- Άρθρο 23, παράγραφος 2

- Άρθρο 23, παράγραφος 4, πρώτο εδάφιο

Άρθρο 8, παράγραφος 2, στοιχείο β), 
παράγραφος 1, πρώτο και δεύτερο εδάφιο

Άρθρο 27, παράγραφος 1
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Οδηγία 70/156/EΟΚ Παρούσα οδηγία

Άρθρο 8, παράγραφος 2, στοιχείο β), 
παράγραφος 1, τρίτο εδάφιο

Άρθρο 27, παράγραφος 2

Άρθρο 8, παράγραφος 2, στοιχείο β), 
παράγραφος 2, πρώτο και δεύτερο εδάφιο

Άρθρο 27, παράγραφος 3

Άρθρο 8, παράγραφος 2, στοιχείο β), 
παράγραφος 2, τρίτο και τέταρτο εδάφιο

-

- Άρθρο 27, παράγραφος 4

Άρθρο 8, παράγραφος 2, στοιχείο γ), πρώτο 
εδάφιο

Άρθρο 20, παράγραφοι 1 και 2

Άρθρο 8, παράγραφος 2, στοιχείο γ), δεύτερο 
εδάφιο

Άρθρο 20, παράγραφος 4, πρώτο εδάφιο

Άρθρο 8, παράγραφος 2, στοιχείο γ), τρίτο 
εδάφιο

-

Άρθρο 8, παράγραφος 2, στοιχείο γ), τέταρτο 
εδάφιο

Άρθρο 20, παράγραφος 4, δεύτερο εδάφιο

Άρθρο 20, παράγραφος 4, τρίτο εδάφιο

- Άρθρο 20, παράγραφος 3 και 5

Άρθρο 8, παράγραφος 2, στοιχείο γ), πέμπτο και 
έκτο εδάφιο

Άρθρο 21

Άρθρο 8, παράγραφος 3 Άρθρο 23, παράγραφος 4, δεύτερο εδάφιο

- Άρθρο 24

- Άρθρο 25

Άρθρο 9, παράγραφος 1 Άρθρο 36

Άρθρο 9, παράγραφος 2 Άρθρο 34, παράγραφοι 1 και 2

- Άρθρο 34, παράγραφοι 3 και 4
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Οδηγία 70/156/EΟΚ Παρούσα οδηγία

Άρθρο 10, παράγραφος 1 Άρθρο 12, παράγραφος 1

Άρθρο 10, παράγραφος 2 Άρθρο 12, παράγραφος 2, πρώτο εδάφιο, πρώτη 
πρόταση

- Άρθρο 12, παράγραφος 2, πρώτο εδάφιο, δεύτερη 
πρόταση

Άρθρο 11, παράγραφος 1 Άρθρο 30, παράγραφος 2

Άρθρο 11, παράγραφος 2 Άρθρο 30, παράγραφος 1

Άρθρο 11, παράγραφος 3 Άρθρο 30, παράγραφος 3

Άρθρο 11, παράγραφος 4 Άρθρο 30, παράγραφος 4

Άρθρο 11, παράγραφος 5 Άρθρο 30, παράγραφος 5

Άρθρο 11, παράγραφος 6 Άρθρο 30, παράγραφος 6

- Άρθρο 31

- Άρθρο 32

Άρθρο 12, πρώτη πρόταση Άρθρο 32, παράγραφος 1

Άρθρο 12, δεύτερη πρόταση Άρθρο 33, παράγραφος 2

- Άρθρο 37

- Άρθρο 38, παράγραφος 1

Άρθρο 13, παράγραφος 1 Άρθρο 40, παράγραφος 1

- Άρθρο 39, παράγραφος 1

Άρθρο 13, παράγραφος 2 Άρθρο 39, παράγραφος 2

Άρθρο 13, παράγραφος 3 Άρθρο 40, παράγραφοι 2 και 3
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Οδηγία 70/156/EΟΚ Παρούσα οδηγία

Άρθρο 13, παράγραφος 4 Άρθρο 39, παράγραφος 4

Άρθρο 13, παράγραφος 5 Άρθρο 39, παράγραφος 2

- Άρθρο 39, παράγραφος 3

Άρθρο 14, παράγραφος 1, πρώτη περίπτωση Άρθρο 41, παράγραφος 1, στοιχείο α)

Άρθρο 14, παράγραφος 1, δεύτερη περίπτωση, 
πρώτη πρόταση

Άρθρο 41, παράγραφος 1, στοιχείο β)

- Άρθρο 41, παράγραφος 1, στοιχείο γ)

Άρθρο 14, παράγραφος 1, δεύτερη περίπτωση, 
δεύτερη πρόταση

Άρθρο 41, παράγραφος 4

Άρθρο 14, παράγραφος 1, δεύτερη περίπτωση, 
σημείο (i)

Άρθρο 41, παράγραφος 6

Άρθρο 14, παράγραφος 1, δεύτερη περίπτωση, 
σημείο (ii)

Άρθρο 14, παράγραφος 2, πρώτο εδάφιο -

Άρθρο 14, παράγραφος 2, δεύτερο εδάφιο

-

-

Άρθρο 41, παράγραφος 8

Άρθρο 42

Άρθρο 43 παράγραφος 2 έως 5

- Άρθρα 39 έως 45

Παράρτημα Ι Παράρτημα Ι

Παράρτημα ΙΙ Παράρτημα ΙΙ

Παράρτημα IΙΙ Παράρτημα IΙΙ

Παράρτημα IV Παράρτημα IV

- Παράρτημα IV, Προσάρτημα 1
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Παράρτημα V Παράρτημα V

Παράρτημα VΙ Παράρτημα VΙ

- Παράρτημα VI, Προσάρτημα 1

Παράρτημα VΙΙ Παράρτημα VΙΙ

- Παράρτημα VII, Προσάρτημα 1

Παράρτημα VIΙΙ Παράρτημα VIΙΙ

Παράρτημα IX Παράρτημα IX

Παράρτημα X Παράρτημα X

Παράρτημα XΙ Παράρτημα XΙ

Παράρτημα XΙΙ
-

Παράρτημα XΙΙ
Παράρτημα ΧΙΙΙ

Παράρτημα XIΙΙ
-
-

Παράρτημα XIV
Παράρτημα XV
Παράρτημα XVI

Παράρτημα XIV Παράρτημα XVΙΙ

Παράρτημα XV Παράρτημα XVΙΙΙ

- Παράρτημα XΙΧ

- Παράρτημα XΧ

- Παράρτημα XΧΙ
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ΣΚΕΠΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Θέμα : Κοινή θέση που καθορίστηκε από το Συμβούλιο στις 11 Δεκεμβρίου 2006 

ενόψει της έκδοσης οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
σχετικά με την έγκριση των μηχανοκίνητων οχημάτων και των 
ρυμουλκουμένων τους και των συστημάτων, κατασκευαστικών στοιχείων 
και χωριστών τεχνικών μονάδων που προορίζονται για τα οχήματα αυτά 
(«Οδηγία πλαίσιο»).

ΣΚΕΠΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
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Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

1. Στις 14 Ιουλίου 2003, η Επιτροπή υπέβαλε στο Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

πρόταση1 οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την 

έγκριση των μηχανοκίνητων οχημάτων και των ρυμουλκουμένων τους και των συστημάτων, 

κατασκευαστικών στοιχείων και χωριστών τεχνικών μονάδων που προορίζονται για τα 

οχήματα αυτά.

2. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο γνωμοδότησε σε πρώτη ανάγνωση στις 11 Φεβρουαρίου 20042.

3. Η Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή εξέδωσε τη γνώμη της στις 28 Ιανουαρίου 20043.

4. Στις 29 Οκτωβρίου 2004, η Επιτροπή ενέκρινε τροποποιημένη πρόταση4. Η τροποποιημένη 

πρόταση δέχεται εν μέρει ή κατ’αρχήν τις τροπολογίες 3, 6 έως 10, 12, 21, 22 και απορρίπτει

τις τροπολογίες 1, 2, 4, 5, 11, 13 έως 19 και 23 έως 34. Η πρόταση εισάγει επίσης 

κανονισμούς εναλλακτικά ως προς τις επιμέρους οδηγίες και διευκρίνιση των υποχρεώσεων 

των κρατών μελών όσον αφορά την ελεύθερη κυκλοφορία των εγκεκριμένων οχημάτων, των 

κατασκευαστικών στοιχείων και των χωριστών τεχνικών μονάδων. Τέλος, προτείνει 

συμπερίληψη κανονισμών της Οικονομικής Επιτροπής για την Ευρώπη των ΗΕ (ΟΕΕ/ΟΗΕ) 

σε αντικατάσταση οδηγιών της ΕΚ στα πλαίσια του συστήματος της ΕΚ για έγκριση τύπου 

των οχημάτων, τροποποιήσεις στις ρήτρες διασφάλισης, στα μέτρα εφαρμογής, τη διεύρυνση 

της Κοινότητας στα νέα κράτη μέλη και κριτήρια για τις τεχνικές υπηρεσίες και φορείς

πιστοποίησης συστημάτων διασφάλισης της ποιότητας.

  
1 Έγγρ. 11641/03 ENT 128 CODEC 1022
2 Έγγρ. 6115/04 ENT 35 CODEC 180
3 CESE 90/2004 + CESE 1495/2003 fin corr. - Δημοσιεύθηκε στην ΕΕ C 108, 30.04.2004.
4 Έγγρ. 14469/04 ENT 145 CODEC 126
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5. Στις 7 Δεκεμβρίου 2005, η Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων (1ο τμήμα) κατέληξε σε 

ομόφωνη πολιτική συμφωνία5 για συμβιβαστικό κείμενο με σκοπό την έκδοση κοινής θέσης.

6. Το Συμβούλιο καθόρισε την κοινή του θέση6 σύμφωνα με το άρθρο 251 της Συνθήκης ΕΚ 

στις … Δεκεμβρίου 2006.

ΙΙ. ΣΤΟΧΟΙ

Η παρούσα πρόταση αποτελεί τη δεύτερη και τελευταία φάση της αναδιατύπωσης της 

οδηγίας πλαισίου 70/156/ΕΟΚ7 της 6ης Φεβρουαρίου 1970 περί προσεγγίσεως των 

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

και των ρυμουλκούμενων τους. Η πρώτη φάση της αναδιατύπωσης, η οποία συνίστατο στην 

κωδικοποίηση των τεχνικών παραρτημάτων, ολοκληρώθηκε με την έκδοση της οδηγίας της 

Επιτροπής 2001/116/ΕΚ της 20ής Δεκεμβρίου 20018. Η δεύτερη φάση συνίσταται στην 

αναδιατύπωση του κυρίως σώματος της οδηγίας.

  
5 Έγγρ. 15137/05 ENT 149 CODEC 1114 OC 900
6 Έγγρ. 9911/06 ENT 84 CODEC 561 OC 423
7 ΕΕ L 42 της 23.02.1970.
8 ΕΕ L 18 της 21.01.2002.
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ΙΙΙ. ΚΟΙΝΗ ΘΕΣΗ

Η κοινή θέση που καθόρισε το Συμβούλιο ανταποκρίνεται εν μέρει στη γνώμη του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε πρώτη ανάγνωση. Δέκα από τις τριάντα τέσσερις τροπολογίες 

του Κοινοβουλίου είχαν ήδη ενσωματωθεί, εξ ολοκλήρου, εν μέρει ή κατ' αρχήν στην 

τροποποιημένη πρόταση της Επιτροπής. Σχεδόν όλες έχουν ενσωματωθεί στην κοινή θέση.

Η κοινή θέση περιλαμβάνει επίσης ορισμένες νέες διατάξεις, για τις οποίες το Συμβούλιο 

πιστεύει ότι είναι ουσιαστικές στην διασφάλιση της αποτελεσματικής εφαρμογής της οδηγίας 

και ότι συμβάλλουν στην ορθή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς. 

Όλες οι τροποποιήσεις της τροποποιημένης πρότασης της Επιτροπής που εισάγει το 

Συμβούλιο στην κοινή του θέση έγιναν δεκτές από την Επιτροπή.

Γενικά:

− έχει τροποποιηθεί ο τίτλος της οδηγίας,

− υπάρχουν πέντε νέες αιτιολογικές σκέψεις: (12) έως (15) και (22),

− έχουν τροποποιηθεί δύο αιτιολογικές σκέψεις: (10) και (19),

− υπάρχουν επτά νέα άρθρα: 11, 31, 34, 41 έως 43 και 46,

− δεκαεπτά άρθρα έχουν τροποποιηθεί: 1 έως 4, 12, 18, 20, 23, 24, 28, 29, 32, 35, 38, 39, 47 

και 48,

− υπάρχουν τρία νέα Παραρτήματα: XIII, XV και XVI,

− έχουν τροποποιηθεί τρία Παραρτήματα: V, XII και XX .
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Ανάλυση της κοινής θέσης όπως παρατίθεται στο έγγρ. 9911/06.

Νέα στοιχεία που  περιλαμβάνονται στην κοινή θέση σε σχέση με την πρόταση της Επιτροπής:

Τίτλος.

Τονίζεται ο χαρακτήρας «πλαίσιο» της οδηγίας.

Αιτιολογικές σκέψεις.

Η αιτιολογική σκέψη (10) συμπληρώθηκε ώστε να περιγράφει λεπτομερώς τη διαδικασία σε 

περίπτωση έγκρισης κανονισμών της ΟΕΕ/ΟΗΕ ως κοινοτικής νομοθεσίας.

Οι αιτιολογικές σκέψεις (12), (13) και (14) είναι νέες. Αφορούν τον έλεγχο ορισμένων 

εξαρτημάτων και εξοπλισμού που μπορούν να τοποθετηθούν στα οχήματα πριν από την διάθεσή 

τους στην αγορά.

Η αιτιολογική σκέψη (15) είναι νέα. Αφορά τα αποτελεσματικά προστατευτικά μέτρα που πρέπει 

να ληφθούν από τον κατασκευαστή σε περίπτωση κινδύνου για την υγεία και την ασφάλεια του 

καταναλωτή.

Η αιτιολογική σκέψη (19) επεξηγεί τη διαδικασία που εφαρμόζεται σε επείγουσες  περιπτώσεις.

Η αιτιολογική σκέψη (22) είναι νέα. Ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να καταρτίσουν τους δικούς τους 

πίνακες αντιστοιχιών.
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Κεφάλαιο Ι: Γενικές διατάξεις (άρθρα 1 έως 3).

Άρθρο 1: Αντικείμενο.

Τονίζεται ο χαρακτήρας «πλαίσιο» της οδηγίας και προστίθεται ότι η εν λόγω οδηγία θεσπίζει 

επίσης διατάξεις για την πώληση και τη θέση σε κυκλοφορία εξαρτημάτων και εξοπλισμού που 

προορίζονται για οχήματα εγκεκριμένα σύμφωνα με την οδηγία.

Άρθρο 2: Πεδίο εφαρμογής.

Επέκταση της οδηγίας στα εξαρτήματα και τον εξοπλισμό που προορίζονται για οχήματα που 

καλύπτονται από την οδηγία.

Προαιρετική έγκριση τύπου για τα κινητά μηχανήματα, τα οχήματα που χρησιμοποιούνται από τις 

ένοπλες δυνάμεις, την πολιτική άμυνα, την πυροσβεστική υπηρεσία, τις δυνάμεις που είναι 

υπεύθυνες για την τήρηση της δημόσιας τάξης ή που χρησιμοποιούνται σε εργοτάξια, λατομεία και

εγκαταστάσεις λιμένων ή αερολιμένων.

Άρθρο 3: Ορισμοί.

Νέοι ορισμοί: «κανονιστική πράξη», «χωριστή οδηγία ή κανονισμός», «υβριδικό ηλεκτρικό 

όχημα», «αυθεντικά εξαρτήματα ή εξοπλισμός», «αρμόδια αρχή», «μέθοδος εικονικής δοκιμής».

Τροποποίηση των ορισμών: «υβριδικό μηχανοκίνητο όχημα», «σύστημα», «κατασκευαστικό 

στοιχείο», «χωριστή τεχνική μονάδα», «κατασκευαστής», «εγκριτική αρχή», «τεχνική υπηρεσία», 

«πιστοποιητικό συμμόρφωσης».
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Κεφάλαιο ΙΙ: Γενικές υποχρεώσεις (Άρθρα 4 και 5).

Άρθρο 4: Υποχρεώσεις των κρατών μελών.

Η παρ. 3 επεξηγεί τα όρια των απαγορεύσεων, περιορισμών ή εμποδίων, ενώ η παρ. 4 προσδιορίζει 

το περιεχόμενο της πράξης γνωστοποίησης.

Κεφάλαιο IV: Διεξαγωγή των διαδικασιών έγκρισης τύπου ΕΚ (Άρθρα 8 έως 12).

Νέο άρθρο 11 («Δοκιμές που απαιτούνται για την έγκριση τύπου ΕΚ») που εισάγει γενικές 

διατάξεις που αφορούν τις δοκιμές αυτές.

Άρθρο 12: Συμμόρφωση των ρυθμίσεων παραγωγής.

Νέα παρ. 3 που διασφαλίζει ότι τηρείται ορθώς η συμμόρφωση της διαδικασίας παραγωγής.

Κεφάλαιο VΙΙ: Πιστοποιητικό συμμόρφωσης και σήμανση (Άρθρα 18 και 19).

Άρθρο 18: Πιστοποιητικό συμμόρφωσης.

Δυνατότητα των κρατών μελών να ζητούν τη μετάφραση του πιστοποιητικού στη γλώσσα τους και 

των κατασκευαστών να διαβιβάζουν με ηλεκτρονικό τρόπο πληροφορίες στην αρχή έκδοσης άδειας 

κυκλοφορίας.
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Κεφάλαιο VΙΙΙ: Νέες τεχνολογίες ή αντιλήψεις ασυμβίβαστες με επιμέρους οδηγίες

(Άρθρα 20 και 21).

Άρθρο 20: Εξαιρέσεις για νέες τεχνολογίες ή νέες αντιλήψεις

Τα οχήματα που έχουν κατασκευασθεί σύμφωνα με προσωρινή έγκριση αποδεκτή από ένα ή 

μερικά κράτη μέλη πριν αυτή ανακληθεί με απόφαση της Επιτροπής, επιτρέπεται να λαμβάνουν 

άδεια κυκλοφορίας, να πωλούνται ή να τίθενται σε κυκλοφορία σε κάθε κράτος μέλος που έχει 

δεχθεί την έγκριση.

Κεφάλαιο ΙΧ: Οχήματα που παράγονται σε μικρές σειρές (Άρθρα 22 και 23).

Άρθρο 23: Εθνική έγκριση τύπου μικρών σειρών.

Αναδιατύπωση της παρ. 1 ώστε να καταστεί πιο ρεαλιστική για τους μικρούς κατασκευαστές η 

εφαρμογή των διατάξεων που αφορούν μικρές εθνικές σειρές. Δυνατότητα των κρατών μελών να 

ορίζουν πρακτικούς κανόνες  για να διευκολύνεται η αμοιβαία αναγνώριση.

Κεφάλαιο Χ: Επιμέρους εγκρίσεις (Άρθρα 24 και 25).

Άρθρο 24: Γενικές διατάξεις.

Ίδιες τροποποιήσεις όπως στο άρθρο 23.

Δεν υπάρχει ανάγκη να διενεργούνται καταστροφικές δοκιμές.

Δεν υπάρχει δυνατότητα αποκέντρωσης των επιμέρους εγκρίσεων.

Δυνατότητα χρησιμοποίησης τη διαδικασίας των επιμέρους εγκρίσεων για οχήματα που έχουν 

τροποποιηθεί από τον ιδιοκτήτη τους πριν λάβουν για πρώτη φορά άδεια κυκλοφορίας.
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Κεφάλαιο ΧΙ: Έκδοση άδειας κυκλοφορίας, πώληση και θέση σε κυκλοφορία

(Άρθρα 26 έως 28).

Άρθρο 28: Πώληση και θέση σε κυκλοφορία κατασκευαστικών στοιχείων και χωριστών 

τεχνικών μονάδων

Καλύτερη διάκριση των περιπτώσεων που επιτρέπεται ή απαγορεύεται η πώληση ορισμένων μη 

εγκεκριμένων κατασκευαστικών στοιχείων.

Νέα παρ. 4 που διευκρινίζει  ότι εάν τα κατασκευαστικά στοιχεία τοποθετηθούν σε οχήματα που 

εξαιρούνται από την οδηγία, δεν πρέπει να πληρούν τις τεχνικές διατάξεις των σχετικών επιμέρους 

οδηγιών.

Κεφάλαιο ΧΙΙ: Ρήτρες διασφάλισης (Άρθρα 29 έως 33).

Άρθρο 29: Οχήματα, συστήματα, κατασκευαστικά στοιχεία ή χωριστές τεχνικές μονάδες που 

συμμορφούνται προς την παρούσα οδηγία.

Διευκρίνιση των μέτρων που θα λαμβάνει η Επιτροπή σε περίπτωση ελλείψεων των σχετικών 

κανονιστικών πράξεων ή εσφαλμένης εφαρμογής των σχετικών απαιτήσεων.

Νέο άρθρο 31 («Εξαρτήματα και εξοπλισμός που συνιστούν σημαντικό κίνδυνο για την ορθή 

λειτουργία ουσιωδών συστημάτων») που θεσπίζει διαδικασία έγκρισης παρόμοια με τη

διαδικασία έγκρισης τύπου, ώστε να ελέγχεται η πώληση αντικειμένων που θα μπορούσαν να 

θέσουν σε σημαντικό κίνδυνο την ασφάλεια του οχήματος ή να βλάψουν το περιβάλλον.
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Άρθρο 32: Ανάκληση οχημάτων.

Καλύτερη αναλογικότητα των κυρώσεων κατά των κατασκευαστών που είναι υποχρεωμένοι να 

ανακαλέσουν οχήματα.

Νέα παρ. 4 που επιτρέπει τη διαδικασία «ανάκλησης» για εξαρτήματα που δεν υπόκεινται σε καμία 

απαίτηση κανονιστικής πράξης.

Κεφάλαιο ΧΙΙΙ: Διεθνείς κανονισμοί (Άρθρα 34 έως 36).

Νέο άρθρο 34 («Κανονισμοί ΟΕΕ/ΟΗΕ που απαιτούνται για την έγκριση τύπου ΕΚ») στο 

οποίο αναφέρεται η τηρητέα διαδικασία.

Άρθρο 35: Ισοδυναμία κανονισμών ΟΕΕ/ΟΗΕ με οδηγίες ή κανονισμούς.

Διευκρίνιση της διαδικασίας.

Κεφάλαιο ΧΙV: Παροχή τεχνικών πληροφοριών (Άρθρα 37 και 38).

Άρθρο 38: Πληροφορίες για τους κατασκευαστές κατασκευαστικών στοιχείων ή χωριστών 

τεχνικών μονάδων.

Σε συνδυασμό με το άρθρο 31, υποχρέωση του κατασκευαστή ή των προμηθευτών του να 

κοινοποιούν ακριβείς πληροφορίες για τη λειτουργία ορισμένων διατάξεων ασφαλείας.
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Κεφάλαιο ΧV: Μέτρα εφαρμογής και τροποποιήσεις (Άρθρα 39 και 40).

Άρθρο 39: Μέτρα εφαρμογής και τροποποιήσεις της παρούσας οδηγίας

και των κανονιστικών πράξεων.

Διευκρίνιση για τη διαδικασία καθορισμού τεχνικών διατάξεων που αφορούν μικρές σειρές που δεν 

είναι επιβατικά αυτοκίνητα και την επιμέρους έγκριση: η Επιτροπή θα μπορούσε να εγκρίνει 

εναρμονισμένες διατάξεις αφού ζητήσει τη γνώμη της επιτροπής του άρθρου 40.

Κεφάλαιο ΧVΙ: Ορισμός και κοινοποίηση τεχνικών υπηρεσιών (Άρθρα 41 έως 43).

Το παρόν κεφάλαιο αντικαθιστά το προηγούμενο άρθρο 38: Κοινοποίηση των αρμοδίων για την 

έγκριση αρχών, των τεχνικών υπηρεσιών και φορέων. Δημιουργεί τρία νέα άρθρα:

Άρθρο 41: Ορισμός τεχνικών υπηρεσιών: Δημιουργούνται 4 κατηγορίες καθώς και δυνατότητα 

μια εγκριτική αρχή ή ένας κατασκευαστής να ενεργούν ως τεχνική υπηρεσία σε ορισμένες 

περιπτώσεις.

Άρθρο 42: Αξιολόγηση των δεξιοτήτων των τεχνικών υπηρεσιών: περιγραφή της διαδικασίας.

Άρθρο 43: Διαδικασίες κοινοποίησης: περιγραφή της διαδικασίας.
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Κεφάλαιο ΧVΙΙ: Τελικές διατάξεις (Άρθρα 44 έως 51).

Νέο άρθρο 46 («Κυρώσεις»): Τα κράτη μέλη καθορίζουν τις κυρώσεις που εφαρμόζονται σε 

περίπτωση παράβασης, λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα για την εφαρμογή τους και κοινοποιούν 

τις εν λόγω διατάξεις στην Επιτροπή εντός 18 μηνών από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της 

οδηγίας.

Άρθρο 47: Αξιολόγηση.

Η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο σχετικά με την 

εφαρμογή της παρούσας οδηγίας εντός 48 μηνών από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της 

παρούσας οδηγίας.

Άρθρο 48: Μεταφορά.

Αλλαγή της προθεσμίας για την μεταφορά σε 18 μήνες από 12 μήνες.

Παραρτήματα

Παράρτημα V: Διαδικασίες που πρέπει να ακολουθούνται κατά την έγκριση τύπου 

Προστέθηκαν δύο Προσαρτήματα, σε σύνδεση με τα νέα άρθρα 41 έως 43:

− Προσάρτημα 1: Πρότυπα προς τα οποία πρέπει να συμμορφούνται οι οντότητες

που μνημονεύονται στο άρθρο 41.

− Προσάρτημα 2: Διαδικασία για την αξιολόγηση των τεχνικών υπηρεσιών.
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Παράρτημα ΧΙΙ: Όρια μικρών σειρών και τέλους σειράς.

Τροποποίηση του μέγιστου αριθμού μονάδων ενός τύπου οχήματος της κατηγορίας Μ1 που 

επιτρέπεται να λαμβάνουν άδεια κυκλοφορίας, να πωλούνται ή να τίθενται σε κυκλοφορία ετησίως.

Για εθνική έγκριση τύπου μικρών σειρών, οι ποσότητες ορίζονται από τα κράτη μέλη, όμως δεν 
μπορούν να υπερβαίνουν τους εν λόγω αριθμούς για κάθε κατηγορία.

Νέο Παράρτημα ΧΙΙΙ («Κατάλογος εξαρτημάτων ή εξοπλισμού που μπορούν να παρουσιάζουν 

σημαντικό κίνδυνο για τη ορθή λειτουργία συστημάτων που έχουν ουσιώδη σημασία για την 

ασφάλεια του οχήματος ή για τις περιβαλλοντικές επιδόσεις του, τις ενδεδειγμένες 

διαδικασίες δοκιμών, τις ρυθμίσεις για τη σήμανση και τη συσκευασία»).

Το παρόν Παράρτημα έχει σχέση με το νέο άρθρο 31.

Νέο Παράρτημα ΧV: («Κατάλογος των κανονιστικών πράξεων για τις οποίες είναι δυνατό να 

διορίζεται κατασκευαστής ως τεχνική υπηρεσία»).

Το παρόν Παράρτημα έχει σχέση με το άρθρο 41.

Νέο Παράρτημα ΧVΙ: («Κατάλογος των κανονιστικών πράξεων για τις οποίες οι 

κατασκευαστές ή οι τεχνικές υπηρεσίες είναι δυνατό να χρησιμοποιούν μεθόδους εικονικής 

δοκιμής»).

Το παρόν Παράρτημα έχει σχέση με το άρθρο 11.

Περιλαμβάνει δύο νέα Προσαρτήματα τα οποία θα συμπληρωθούν σε μεταγενέστερο στάδιο:

− Προσάρτημα 1: Γενικές προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούν οι μέθοδοι εικονικής δοκιμής.

− Προσάρτημα 2: Ειδικές προϋποθέσεις σχετικά με τις μεθόδους εικονικής δοκιμής. 
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Παράρτημα ΧΙΧ: Χρονοδιάγραμμα εφαρμογής της παρούσας οδηγίας όσον αφορά την 

έγκριση τύπου 

Το χρονοδιάγραμμα έχει επανεξετασθεί πλήρως, κυρίως για να δοθεί περισσότερος χρόνος στις 

μικρομεσαίες επιχειρήσεις να προσαρμοσθούν στους νέους κανόνες.

IV. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

Το Συμβούλιο πιστεύει ότι η κοινή του θέση, η οποία είναι το αποτέλεσμα εκτεταμένων 

προπαρασκευαστικών εργασιών και διαπραγματεύσεων από το 2003, και η οποία στηρίζεται 

πλήρως από την Επιτροπή, συνάδει πλήρως με τους στόχους της πρότασης οδηγίας.

Όντως, η κοινή θέση θα καταστήσει σαφέστερες τις ισχύουσες διοικητικές διατάξεις και 

κανονισμούς για όλους τους εταίρους, ώστε η κοινοτική έγκριση τύπου να είναι λειτουργική 

για τις διάφορες κατηγορίες των οχημάτων και των κατασκευαστικών στοιχείων τους.

Η αντικατάσταση των οδηγιών ή κανονισμών της ΕΚ από κανονισμούς της ΟΕΕ/ΟΗΕ, η 

εισαγωγή της αυτοδιάγνωσης ή της εικονικής δοκιμής θα συμβάλουν στην απλοποίηση της 

κοινοτικής νομοθεσίας, με σκοπό την βελτίωση της παγκόσμιας ανταγωνιστικότητας της 

αυτοκινητοβιομηχανίας.

Θα θεσπίσει επίσης διατάξεις για την πώληση και την θέση σε υπηρεσία εξαρτημάτων και 

εξοπλισμού που προορίζονται για οχήματα που έχουν εγκριθεί σύμφωνα με τις ανωτέρω 

διατάξεις και κανονισμούς. Κατ’ αυτό τον τρόπο, θα συμβάλει σημαντικά στην ολοκλήρωση 

της εσωτερικής αγοράς σε ένα δυναμικά αναπτυσσόμενο τομέα.

Τέλος, θα συμβάλει σημαντικά στη βελτίωση της οδικής ασφάλειας, καθιστώντας 

υποχρεωτικό το σύστημα έγκρισης τύπου ΕΚ για όλα τα επαγγελματικά οχήματα, 

περιλαμβανομένων των ρυμουλκουμένων, εντός σχετικά μικρού χρονικού διαστήματος.

________________________
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2003/0153 (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 σχετικά με τη θέσπιση πλαισίου για την 

έγκριση των μηχανοκίνητων οχημάτων και των ρυμουλκουμένων τους και των 
συστημάτων, κατασκευαστικών στοιχείων και χωριστών τεχνικών μονάδων που 

προορίζονται για τα οχήματα αυτά 
(Οδηγία-πλαίσιο) 

1. ΙΣΤΟΡΙΚΟ 

Ημερομηνία διαβίβασης της πρότασης στο ΕΚ και στο Συμβούλιο 
[έγγραφο COM(2003) 418 τελικό – 2003/0153 (COD)]: 14.7.2003.

Ημερομηνία γνωμοδότησης της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και 
Κοινωνικής Επιτροπής: 

28.1.2004.

Ημερομηνία γνωμοδότησης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε 
πρώτη ανάγνωση: 

11.2.2004.

Ημερομηνία διαβίβασης της τροποποιημένης πρότασης: 3.11.2004.

Ημερομηνία έκδοσης της κοινής θέσης: 11.12.2006.

2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

α) Η παρούσα πρόταση επικαιροποιεί την οδηγία-πλαίσιο 70/156/ΕΟΚ1 «περί 
προσεγγίσεως των νομοθεσιών των κρατών μελών που αφορούν στην έγκριση των 
οχημάτων με κινητήρα και των ρυμουλκουμένων τους». 

β) Η οδηγία 70/156/ΕΟΚ συνιστά το κύριο νομικό μέσο που διαθέτει η Ευρωπαϊκή 
Κοινότητα για να υλοποιήσει την ενιαία αγορά στον τομέα της 
αυτοκινητοβιομηχανίας. Αφενός, εναρμονίζει τις τεχνικές διατάξεις όσον αφορά την 
κατασκευή των οχημάτων και των κατασκευαστικών στοιχείων τους και, αφετέρου, 
αντικαθιστά τις διοικητικές διαδικασίες έγκρισης σε εθνικό επίπεδο με μια ενιαία 
κοινοτική διαδικασία έγκρισης υποχρεωτικού χαρακτήρα. 

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

των κρατών μελών που αφορούν στην έγκριση των οχημάτων με κινητήρα και των ρυμουλκουμένων 
τους (ΕΕ L 42 της 23.2.1970, σ. 1). 
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Από την έκδοση των οδηγιών 92/53/ΕΟΚ2, 2002/24/ΕΚ3 και 2003/37/ΕΚ4, όλες οι 
κατηγορίες οχημάτων μπορούν να απολαμβάνουν τα οφέλη που συνεπάγεται η 
κοινοτική έγκριση. Μόνο τα επαγγελματικά οχήματα (5) απολαμβάνουν αυτά τα 
οφέλη εν μέρει. Ένας από τους στόχους της παρούσας πρότασης είναι να επεκταθούν 
στα επαγγελματικά οχήματα οι αρχές της κοινοτικής έγκρισης. 

3. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΘΕΣΕΩΣ 

3.1. Γενικές παρατηρήσεις σχετικά με την κοινή θέση 

Το Συμβούλιο δέχτηκε ευνοϊκά την πρόταση αναδιατύπωσης της οδηγίας-πλαισίου 
70/156/ΕΟΚ που υποβλήθηκε από την Επιτροπή. Επιπροσθέτως, το Συμβούλιο 
εξέφρασε την ικανοποίησή του για τις προσθήκες και τις βελτιώσεις που 
επιφέρθηκαν στην οδηγία 92/53/ΕΟΚ, η οποία αποτελεί ιστορικά την πρώτη 
αναδιατύπωση της οδηγίας 70/156/ΕΟΚ. 

Ωστόσο, το Συμβούλιο επιδίωξε την αναδιατύπωση αρκετών άρθρων, προκειμένου 
να αποσαφηνιστεί η εμβέλειά τους ή, ακόμη, να καθοριστούν ακριβέστερα οι όροι 
εφαρμογής τους. 

Το Συμβούλιο εισήγαγε αρκετά νέα άρθρα, ώστε να καταστεί εφικτή η μελλοντική 
χάραξη πρωτοβουλιών όσον αφορά την πολιτική για την απλούστευση της 
κοινοτικής νομοθεσίας στον τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας. Η ενσωμάτωση 
αυτών των νέων άρθρων εντάσσεται απόλυτα στο πλαίσιο των συστάσεων της 
ομάδας υψηλού επιπέδου «CARS 21». 

Δεδομένων της πολυπλοκότητας των μηχανισμών έγκρισης τύπου που ισχύουν από 
το 1996 και των σχετικών νομικών παραμέτρων, οι συνομιλίες στο πλαίσιο του 
Συμβουλίου κατάφεραν να διατηρηθεί μια λεπτή ισορροπία ανάμεσα στις επιταγές 
της οδικής ασφάλειας, την προστασία του περιβάλλοντος και τις πραγματικές 
συνθήκες που επικρατούν στην αυτοκινητοβιομηχανία. Κατά συνέπεια, το κείμενο 
της κοινής θέσης είναι, κατά κύριο λόγο, προϊόν συναίνεσης, που καταρτίστηκε με 
γνώμονα την εξασφάλιση της στήριξης όλων των κρατών μελών. 

Η Επιτροπή ανέλαβε τη σύνταξη νέων άρθρων και την αναδιατύπωση ορισμένων 
υφιστάμενων άρθρων. 

                                                 
2 Οδηγία 92/53/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 18ης Ιουνίου 1992, για την τροποποίηση της οδηγίας 

70/156/ΕΟΚ περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των κρατών μελών που αφορούν την έγκριση τύπου 
των οχημάτων με κινητήρα και των ρυμουλκουμένων τους (ΕΕ L 225 της 10.8.1992, σ. 1). 

3 Οδηγία 2002/24/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Μαρτίου 2002, για 
την έγκριση τύπου δικύκλων ή τρικύκλων οχημάτων με κινητήρα και την κατάργηση της οδηγίας 
92/61/ΕΟΚ του Συμβουλίου (ΕΕ L 124 της 9.5.2002, σ. 1). 

4 Οδηγία 2003/37/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Μαΐου 2003, 
σχετικά με την έγκριση τύπου γεωργικών ή δασικών ελκυστήρων, των ρυμουλκουμένων και των 
εναλλάξιμων ρυμουλκούμενων μηχανημάτων τους, καθώς και των συστημάτων, κατασκευαστικών 
στοιχείων και χωριστών τεχνικών ενοτήτων των οχημάτων αυτών και για την κατάργηση της οδηγίας 
74/150/ΕΟΚ (ΕΕ L 171 της 9.7.2003, σ. 1). 

5 Ελαφρά επαγγελματικά οχήματα (έως 3,5 τόνους), φορτηγά, ρυμουλκούμενα, ημιρυμουλκούμενα, 
λεωφορεία και πούλμαν. 
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Η Επιτροπή μπορεί να στηρίξει το κείμενο της κοινής θέσης. Ωστόσο, θα 
προτιμούσε, προς το συμφέρον των ίδιων των χρηστών, να ορίζονταν πλησιέστερες 
ημερομηνίες για την εφαρμογή της κοινοτικής έγκρισης όσον αφορά τα 
επαγγελματικά οχήματα, ώστε, αφενός, να ολοκληρωθεί η υλοποίηση της 
εσωτερικής αγοράς και, αφετέρου, να καταστούν υποχρεωτικές –το ταχύτερο 
δυνατόν– οι απαιτήσεις σχετικά με την ασφάλεια αυτού του τύπου οχημάτων. 

3.2. Σχόλια σχετικά με τις τροπολογίες που ενέκρινε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 

Το Συμβούλιο ακολούθησε πλήρως τη γνώμη της Επιτροπής σχετικά με τις 
τροπολογίες που ενέκρινε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε πρώτη ανάγνωση. 

Ως εκ τούτου, απορρίφθηκαν όλες οι τροπολογίες που θα είχαν εισαγάγει στην 
οδηγία-πλαίσιο διατάξεις ασυμβίβαστες με τους στόχους της πρότασης. Ομοίως, 
απορρίφθηκαν οι τροπολογίες που αφορούσαν τομείς που είχαν ήδη καλυφθεί από 
άλλες κοινοτικές νομοθετικές πράξεις, ώστε να μη δημιουργηθεί ανασφάλεια 
δικαίου. 

Το Συμβούλιο ενέκρινε τις τροπολογίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, όπως 
αναδιατυπώθηκαν από την Επιτροπή, οι οποίες αφορούν την έγκριση τύπου αυτή 
καθαυτή, καθώς διευρύνουν το πεδίο εφαρμογής των διατάξεων που 
παρουσιάστηκαν αρχικά. Οι τροπολογίες που αφορούσαν τη μεμονωμένη έγκριση 
έγιναν δεκτές. 

Το Συμβούλιο δέχθηκε να επανεξετάσει τα όρια των μικρών σειρών, ώστε να λάβει 
υπόψη τη διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που πραγματοποιήθηκε το Μάιο του 
2004. 

Όσον αφορά τις ημερομηνίες εφαρμογής της κοινοτικής έγκρισης, το Συμβούλιο 
απέρριψε, στο σύνολό της, την πρόταση του Κοινοβουλίου να μεταφέρει όλες τις 
ημερομηνίες που προτάθηκαν από την Επιτροπή, εκτιμώντας ότι μια τόσο σημαντική 
μεταφορά θα ζημίωνε τα ίδια τα συμφέροντα των κατασκευαστών, οι οποίοι είναι οι 
πρώτοι που επωφελούνται από την εναρμόνιση των τεχνικών και διοικητικών 
διατάξεων όσον αφορά την έγκριση των οχημάτων. 

3.3. Οι νέες διατάξεις που προστέθηκαν από το Συμβούλιο και η θέση της 
Επιτροπής 

Μεταξύ των νέων άρθρων, το άρθρο 10α διευκρινίζει τον τρόπο διενέργειας των 
δοκιμών που απαιτούνται για τη χορήγηση έγκρισης τύπου. Το εν λόγω άρθρο θα 
απλουστεύσει σημαντικά τις μεθόδους δοκιμής, καθιστώντας εφικτή τη χρήση 
εικονικών μεθόδων και επιτρέποντας στον κατασκευαστή να υποβάλει ο ίδιος τις 
εκθέσεις δοκιμών. 

Το άρθρο 38 («Κοινοποίηση και ορισμός των τεχνικών υπηρεσιών») 
αναδιατυπώθηκε πλήρως. Διευκρινίστηκε με ποιες προϋποθέσεις οι επιφορτισμένες 
με την έγκριση τύπου διοικητικές αρχές μπορούν να υποκαταστήσουν τις τεχνικές 
υπηρεσίες που έχουν οριστεί για το σκοπό αυτό και να εποπτεύουν οι ίδιες τις 
δοκιμές που πραγματοποιούνται στις εγκαταστάσεις των κατασκευαστών. Το 
Συμβούλιο θέσπισε επίσης του όρους για την αξιολόγηση των δεξιοτήτων των 
διαφόρων φορέων που συμμετέχουν στη διαδικασία έγκρισης από τη διενέργεια των 
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απαιτούμενων δοκιμών, τους ελέγχους πιστότητας της παραγωγής και τους ελέγχους 
με δειγματοληψία οχημάτων ή κατασκευαστικών στοιχείων στην αγορά. 

Δόθηκε ιδιαίτερη προσοχή στα ανταλλακτικά και στον εξοπλισμό που διατίθενται 
στο μετά την πώληση κομμάτι της αγορά, ώστε εκείνοι που θα μπορούσαν να 
επηρεάσουν τη λειτουργία του οχήματος να μπορούν να μπουν στην αγορά μόνο 
κατόπιν έγκρισης των αρχών που είναι επιφορτισμένες με την έγκριση τύπου. 
Προστέθηκε ένα νέο άρθρο («Ανταλλακτικά και εξοπλισμός που παρουσιάζουν 
σημαντικό κίνδυνο [..]»), προκειμένου να εφαρμοστεί απλουστευμένη διαδικασία 
έγκρισης, κατά το πρότυπο της διαδικασίας για την έγκριση τύπου. 

Το Συμβούλιο επανεξέτασε πλήρως το χρονοδιάγραμμα που είχε προταθεί από την 
Επιτροπή όσον αφορά την εφαρμογή της κοινοτικής έγκρισης για τα επαγγελματικά 
οχήματα, ώστε να δοθεί περισσότερος χρόνος στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις να 
προσαρμοστούν στις νέες διατάξεις. Το νέο χρονοδιάγραμμα συνυπολογίζει το 
γεγονός ότι η προθεσμία για τη μεταφορά της οδηγίας από τα κράτη μέλη 
μετατέθηκε από 12 σε 18 μήνες. 

Τα παραρτήματα της οδηγίας επικαιροποιήθηκαν προκειμένου να ληφθούν υπόψη οι 
τροποποιήσεις τις οποίες συνεπάγεται η προσθήκη των νέων άρθρων και η 
πρόσφατη έναρξη ισχύος νέων ειδικών οδηγιών. 

Η Επιτροπή εγκρίνει απολύτως αυτές τις τροποποιήσεις. 

4. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ 

Η Επιτροπή, με την αρχική πρόταση που υπέβαλε στις 14 Ιουλίου 2003, προτείνει να 
επεκταθεί το όφελος που πηγάζει από την έγκριση τύπου σε όλα τα οχήματα, 
συμπεριλαμβανομένων των επαγγελματικών οχημάτων, ώστε να ολοκληρωθεί η υλοποίηση 
της εσωτερικής αγοράς στον τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας. Εκτός από τα πλεονεκτήματα 
σε επίπεδο οικονομίας κλίμακας που κομίζει στους κατασκευαστές, παρουσιάζει το θετικό 
στοιχείο ότι επιτρέπει την ουσιαστική βελτίωση της ασφάλειας των οχημάτων, γιατί καθιστά 
υποχρεωτικές ipso facto όλες τις οδηγίες τεχνικής εναρμόνισης που καταρτίστηκαν από την 
έγκριση της οδηγίας 70/156/ΕΟΚ. 

Όσον αφορά τους ευρωπαίους πολίτες, εκτός από τα πλεονεκτήματα που προσφέρει μια 
ανοικτή και ανταγωνιστική ενιαία αγορά, η σημαντική βελτίωση της οδικής ασφάλειας 
αποτελεί καίριο παράγοντα σε μια χρονική συγκυρία κατά την οποία η διεθνής κυκλοφορία 
επαγγελματικών οχημάτων βρίσκεται σε πλήρη άνθιση. 

Το Συμβούλιο στηρίζει την τροποποιημένη πρόταση της Επιτροπής. Ωστόσο, επιφέρει σειρά 
τροποποιήσεων, οι οποίες θα έχουν θετικό αντίκτυπο στις διαδικασίες έγκρισης. Επιπλέον, 
αρκετά άρθρα προστέθηκαν ανταποκρινόμενα στις συστάσεις που περιείχε η έκθεση 
CARS 21, με σκοπό την απλούστευση της κοινοτικής νομοθεσίας στο μέλλον. 

Το Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα. 

Κατά συνέπεια, η Επιτροπή στηρίζει την κοινή θέση του Συμβουλίου. 




