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Θέμα: Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά 
με την τοποθέτηση διατάξεων φωτισμού και φωτεινής σηματοδότησης στα 
δίκυκλα και τρίκυκλα μηχανοκίνητα οχήματα (κωδικοποιημένη έκδοση)
(COM(2007) 768 – C6-0449/2007 – 2007/0270(COD))

Σύμφωνα με τη διοργανική συμφωνία της 20ής Δεκεμβρίου 1994 που αφορά την ταχεία 
μέθοδο εργασίας για την επίσημη κωδικοποίηση των νομοθετικών κειμένων1, κάθε πρόταση 
κωδικοποίησης που υποβάλλεται από την Επιτροπή εξετάζεται από συμβουλευτική ομάδα 
αποτελούμενη από τις νομικές υπηρεσίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου 
και της Επιτροπής.

Επισυνάπτεται προς ενημέρωση των μελών η γνώμη της συμβουλευτικής ομάδας σχετικά με 
την εν λόγω πρόταση.

Η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων θα αποφανθεί κατ' αρχήν σχετικά με το κείμενο αυτό κατά τη 
συνεδρίασή της στις 28-29 Μαΐου 2008.

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ

Παράρτημα

                                               
1 ΕΕ C 102, 4.4.1996, σελ. 2.
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ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Βρυξέλλες, 04.03.2008

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ
ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την 
τοποθέτηση διατάξεων φωτισμού και φωτεινής σηματοδότησης στα δίκυκλα και 
τρίκυκλα μηχανοκίνητα οχήματα
COM(2007) 768 τελικό, 5.12.2007 – 2007/0270 (COD)

Έχοντας υπόψη τη διοργανική συμφωνία της 20ής Δεκεμβρίου 1994 σχετικά με μία ταχεία 
μέθοδο εργασίας για την επίσημη κωδικοποίηση νομοθετικών κειμένων και κυρίως το σημείο 
4 της εν λόγω συμφωνίας, η Συμβουλευτική Ομάδα Εργασίας, η οποία αποτελείται από τις 
αντίστοιχες νομικές υπηρεσίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της 
Επιτροπής, συνεδρίασε στις 12 Δεκεμβρίου 2007, στις 10 Ιανουαρίου 2008 και στις 7 
Φεβρουαρίου 2008, με στόχο να εξετάσει, μεταξύ άλλων, την προαναφερθείσα πρόταση που 
υποβλήθηκε από την Επιτροπή.

Στο πλαίσιο αυτής της συνεδρίασης1, μετά από εξέταση την πρότασης οδηγίας του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την κωδικοποίηση της οδηγίας του 
Συμβουλίου 93/92/ΕOK της 29ης Οκτωβρίου 1993 για την τοποθέτηση διατάξεων φωτισμού 
και φωτεινής σηματοδότησης στα δίκυκλα και τρίκυκλα μηχανοκίνητα οχήματα, η 
Συμβουλευτική Ομάδα Εργασίας όρισε διά κοινής συμφωνίας τα κάτωθι:

1) Στο Παράρτημα IV, σημείο 6.1.3: δεν αφορά την ελληνική μετάφραση διότι ο όρος 
"Location", εάν αντικατασταθεί από τον όρο "Position", εξακολουθεί να ερμηνεύεται στα 
ελληνικά ως "Θέση".
2) Στο Παράρτημα V, σημείο 6.12.5, ο όρος "Προσανατολισμός", που εμφαίνει στην 
πρωτότυπη απόδοση του εν λόγω σημείου του Παραρτήματος όπως έχει δημοσιευθεί στην 
Επίσημη Εφημερίδα, θα πρέπει να εισαχθεί εκ νέου στη θέση της λέξεως "Θέση".

3) Έχει αναγνωρισθεί ότι υπάρχουν ορισμένα λάθη στην αγγλική απόδοση της οδηγίας 
93/92/ΕOK. Για να διορθωθούν τα λάθη αυτά, είναι απαραίτητο να γίνουν οι εξής 

                                               
1 Η Συμβουλευτική Ομάδα Εργασίας είχε στη διάθεσή της την πρόταση σε 22 γλωσσικές αποδόσεις και 

εργάστηκε με βάση την αγγλική η οποία αποτελεί εν προκειμένω την κύρια γλώσσα εργασίας του υπό 
συζήτηση κειμένου.
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τροποποιήσεις:
- στο Παράρτημα V, σημείο 6.1.10, η λέξη "προαιρετικό" θα πρέπει να διορθωθεί και να γίνει 
"υποχρεωτικό"·
- στο Παράρτημα V, σημείο 6.12.1, η λέξη "δύο" θα πρέπει να διορθωθεί και να γίνει "ένας"·
- στο Παράρτημα VI, σημείο 6.3.10, η λέξη "προαιρετικό" θα πρέπει να διορθωθεί και να 
γίνει "υποχρεωτικό".

Συνεπώς, η εξέταση της πρότασης οδήγησε τη Συμβουλευτική Ομάδα στο ομόφωνο 
συμπέρασμα ότι η πρόταση αποτελεί απλή και μόνο κωδικοποίηση ισχυόντων κειμένων, 
χωρίς τροποποίηση της ουσίας τους.
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