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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

1. ΠΛΑIΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ 

• Αιτιολόγηση και στόχοι της πρότασης 

Ο όρος «οχήµατα της κατηγορίας L» καλύπτει ένα ευρύ φάσµα διαφορετικών τύπων 
οχηµάτων µε δύο, τρεις ή τέσσερις τροχούς, π.χ. δίκυκλα και τρίκυκλα 
µοτοποδήλατα, δίκυκλες και τρίκυκλες µοτοσικλέτες και µοτοσικλέτες µε καλάθι 
(side-car). Παραδείγµατα τετράτροχων οχηµάτων, τα οποία ονοµάζονται επίσης 
τετράκυκλα, είναι οι τετράτροχες µοτοσικλέτες (quad) και τα µίνι αυτοκίνητα. 

Οι απαιτήσεις έγκρισης τύπου για τα νέα οχήµατα της κατηγορίας L καθορίζονται 
στην οδηγία 2002/24/ΕΚ21 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου (η 
«οδηγία πλαίσιο»). Επιπλέον, µια σειρά από οδηγίες που µνηµονεύονται στην οδηγία 
πλαίσιο περιέχουν λεπτοµερείς τεχνικές απαιτήσεις για τα οχήµατα της κατηγορίας 
L. 

Η Επιτροπή έχει εντοπίσει ορισµένα βασικά σηµεία ανησυχίας που συνδέονται µε τις 
ισχύουσες διατάξεις για την έγκριση τύπου των νέων οχηµάτων της κατηγορίας L, τα οποία 
πρέπει να αντιµετωπιστούν:  

– η πολυπλοκότητα του νοµικού πλαισίου· 

– το επίπεδο εκποµπών και το αυξανόµενο µερίδιο στις συνολικές εκποµπές των 
οδικών µεταφορών, οι οποίες στο σύνολό τους µειώνονται· 

– οι πτυχές που αφορούν τη λειτουργική ασφάλεια των οχηµάτων σε σχέση µε τις 
απαιτήσεις έγκρισης τύπου· 

– η έλλειψη νοµικού πλαισίου για οχήµατα στα οποία έχουν τοποθετηθεί νέες 
τεχνολογίες· 

– η πώληση και η ταξινόµηση ορισµένων οχηµάτων, συστηµάτων, µηχανικών µερών ή 
χωριστών τεχνικών µονάδων που εισάγονται στην αγορά της ΕΕ, τα οποία δεν 
συµµορφώνονται µε τις ισχύουσες απαιτήσεις έγκρισης τύπου όσον αφορά τη 
λειτουργική ασφάλεια του οχήµατος και/ή την περιβαλλοντική προστασία. 

 

• Ισχύουσες διατάξεις στον τοµέα της πρότασης 

– Οδηγία πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου 2002/24/ΕΚ1 

– Οδηγίες: 

93/14/ΕΟΚ2 93/30/ΕΟΚ3 93/33/ΕΟΚ4 93/93/ΕΟΚ5 95/1/ΕΚ6  

                                                 
1 ΕΕ L 124 της 09.05.2002, σ. 1. 
2 ΕΕ L 121 της 15.05.1993, σ. 1. 
3 ΕΕ L 188 της 29.07.1993, σ. 1. 
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97/24/ΕΚ7 2000/7/ΕΚ8 2002/51/ΕΚ9 2009/62/ΕΚ10 2009/67/ΕΚ11

 2009/78/ΕΚ12 2009/79/ΕΚ13 2009/80/ΕΚ14 2009/139/EΕΚ15 

Η νοµοθεσία έγκρισης τύπου εξετάζεται στην πολιτική πρωτοβουλία CARS 21»16. Η 
πρωτοβουλία αυτή δροµολογήθηκε το 2005 για να διενεργήσει την αναθεώρηση των 
κανονιστικών διατάξεων και της πολιτικής στον αυτοκινητιστικό κλάδο µε σκοπό την 
παροχή συµβουλών στην Επιτροπή σχετικά µε τις µελλοντικές επιλογές πολιτικής. Ένας 
από τους λόγους για τη θέσπιση της πρωτοβουλίας CARS 21 ήταν η ανησυχία που είχαν 
εκφράσει τα ενδιαφερόµενα µέρη της αυτοκινητοβιοµηχανίας ότι το συσσωρευµένο κόστος 
των κανονισµών είχε αρνητικές συνέπειες στην ανταγωνιστικότητα και καθιστούσε τα 
οχήµατα ιδιαίτερα δαπανηρά. Η τελική έκθεση CARS 2117 κατέληγε στο συµπέρασµα ότι, 
ενώ το µεγαλύτερο µέρος της ισχύουσας νοµοθεσίας έπρεπε να διατηρηθεί για την 
προστασία των πολιτών και του περιβάλλοντος, έπρεπε να απλουστευθεί για να 
εξορθολογιστεί το ρυθµιστικό πλαίσιο και να επιτευχθεί η διεθνής εναρµόνιση των 
απαιτήσεων. Η απλούστευση αυτή είχε προβλεφθεί στην «∆εύτερη έκθεση προόδου 
σχετικά µε τη στρατηγική για την απλούστευση του ρυθµιστικού περιβάλλοντος»18. Κάθε 
ενδεχόµενη πρωτοβουλία πρέπει να ευθυγραµµίζεται µε την εν λόγω στρατηγική.  

Σύµφωνα µε την ευρωπαϊκή στρατηγική για την ποιότητα του ατµοσφαιρικού αέρα19, η 
Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ενισχύει σταθερά τα πρότυπα που διέπουν τις εκποµπές των 
µηχανοκίνητων οχηµάτων, ιδιαίτερα τις εκποµπές υδρογονανθράκων, µονοξειδίου του 
άνθρακα, οξειδίων του αζώτου και σωµατιδιακών ρύπων. Αυτό θα ισχύει και για το 
προτεινόµενο ρυθµιστικό πλαίσιο για τα οχήµατα της κατηγορίας L. 

Τα µέτρα έγκρισης τύπου που προβλέπονται στο υπό εξέταση νοµοθετικό πλαίσιο 
ευθυγραµµίζονται µε το ευρωπαϊκό πρόγραµµα δράσης για την οδική ασφάλεια 2011-2020 
καθώς και µε τον ευρωπαϊκό χάρτη οδικής ασφάλειας (ERSC)20 2000-2010 Στόχος του 
ERSC είναι να µειωθεί στο ήµισυ ο αριθµός των θανατηφόρων τροχαίων ατυχηµάτων έως 
το 2010. ∆υστυχώς, οι οδηγοί των οχηµάτων της κατηγορίας L ανήκουν σε µια ευάλωτη 
οµάδα χρηστών του οδικού δικτύου µε τα υψηλότερα ποσοστά θανάτων και τραυµατισµών 
µεταξύ του συνόλου των χρηστών. 

Τέλος, η παρούσα πρόταση ενσωµατώνει επίσης ορισµένες διατάξεις της απόφασης αριθ. 
768/2008/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε ένα κοινό 
πλαίσιο για την εµπορία των προϊόντων21, µε σκοπό την ενδυνάµωση της εφαρµογής και 

                                                                                                                                                         
4 ΕΕ L 188 της 29.07.1993, σ. 32. 
5 ΕΕ L 311 της 14.12.1993, σ. 76. 
6 ΕΕ L 52 της 08.03.1995, σ. 1. 
7 ΕΕ L 226 της 18.08.1997, σ. 1. 
8 ΕΕ L 106 της 03.05.2000, σ. 1. 
9 ΕΕ L 252 της 20.09.2002, σ. 20. 
10 ΕΕ L 198 της 30.07.2009, σ. 20. 
11 ΕΕ L 222 της 25.08.2009, σ. 1. 
12 ΕΕ L 231 της 03.09.2009, σ. 8. 
13 ΕΕ L 201 της 01.08.2009, σ. 29. 
14 ΕΕ L 202 της 04.08.2009, σ. 16. 
15 ΕΕ L 322 της 09.12.2009, σ. 3. 
16 http://ec.europa.eu/enterprise/automotive/pagesbackground/competitiveness/cars21.htm 
17 http://ec.europa.eu/enterprise/automotive/pagesbackground/competitiveness/cars21finalreport.pdf 
18 COM(2008) 33 τελικό της 30.1.2008, πρόταση αριθ. 49, σ. 32 
19 http://ec.europa.eu/environment/archives/cafe/general/keydocs.htm 
20 http://www.erscharter.eu/. 
21 ΕΕ L 218 της 13.8.2008, σ. 82. 

http://ec.europa.eu/enterprise/automotive/pagesbackground/competitiveness/cars21.htm
http://ec.europa.eu/enterprise/automotive/pagesbackground/competitiveness/cars21finalreport.pdf
http://ec.europa.eu/environment/archives/cafe/general/keydocs.htm
http://www.erscharter.eu/
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της επιβολής του νέου κανονισµού,. Οι εν λόγω διατάξεις προσδιορίζουν τις αρµοδιότητες 
των οικονοµικών φορέων στο πλαίσιο της αλυσίδας εφοδιασµού και τις αντίστοιχες αρχές 
εποπτείας της αγοράς που εµπλέκονται στη διαδικασία, ιδιαίτερα όσον αφορά την εποπτεία 
µετά τη διάθεση στην αγορά και τον έλεγχο των προϊόντων που εισέρχονται στην αγορά 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επιπλέον, ενισχύονται οι απαιτήσεις που διέπουν τους φορείς ή 
τις οργανώσεις στις οποίες τα κράτη µέλη µπορούν να αναθέτουν ορισµένα καθήκοντα 
αξιολόγησης των οχηµάτων, των συστηµάτων, των µηχανικών µερών ή των χωριστών 
τεχνικών µονάδων µε σκοπό να διασφαλιστούν ίσοι όροι και να αποφευχθεί η στρέβλωση 
του ανταγωνισµού που ενδέχεται να προκύψει από διαφορετικά επίπεδα αυστηρότητας και 
επιδόσεων που εφαρµόζουν οι εν λόγω τρίτες οργανώσεις κατά τη δοκιµή, την επιθεώρηση 
και την αξιολόγηση των οχηµάτων, των συστηµάτων, των µηχανικών µερών ή των 
χωριστών τεχνικών µονάδων για τα οποία ζητείται έγκριση τύπου. 

2. ∆ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΜΕ ΤΑ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ 

• ∆ιαβούλευση µε τα ενδιαφερόµενα µέρη 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δροµολόγησε δηµόσια διαβούλευση για να συγκεντρώσει 
τις απόψεις των ενδιαφερόµενων µερών σχετικά µε προτάσεις που παρουσίασε για 
νέα νοµοθεσία σχετικά τα οχήµατα της κατηγορίας L. ∆ηµοσιεύθηκε έγγραφο 
διαβούλευσης22 για την παρουσίαση του ιστορικού και για να ζητηθούν οι απόψεις 
σχετικά µε το νέο πλαίσιο που πρόκειται να αντικαταστήσει το ισχύον νοµοθετικό 
πλαίσιο. 

Η δηµόσια διαβούλευση απευθύνθηκε στις οµάδες που θα επηρεαστούν 
περισσότερο από την πρόταση νέου νοµικού πλαισίου, όπως οι αρχές των κρατών 
µελών, οι κατασκευαστές, οι προµηθευτές και οι καταναλωτές. Το έγγραφο 
δηµοσιεύθηκε στα αγγλικά, στα γαλλικά και στα γερµανικά σε δικτυακό τόπου που 
δηµιουργήθηκε ειδικά για το σκοπό αυτό. 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιβεβαίωσε ότι έλαβε τις απαντήσεις όλων των 
ενδιαφεροµένων στο πλαίσιο της διαβούλευσης και οι απαντήσεις αυτές 
δηµοσιοποιήθηκαν23. 

Μέθοδοι διαβούλευσης, κύριοι τοµείς-στόχοι και γενικά χαρακτηριστικά των 
συµµετεχόντων στη διαβούλευση 
Κατά την κατάρτιση της πρότασης η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζήτησε τη γνώµη των 
ενδιαφεροµένων µε διάφορους τρόπους: 

Η δηµόσια διαβούλευση πραγµατοποιήθηκε από τις 22 ∆εκεµβρίου 2008 έως τις 27 
Φεβρουαρίου 2009 στο διαδίκτυο και κάλυψε τις πιθανές αµφιλεγόµενες πτυχές της 
πρότασης. Παρελήφθησαν σχόλια από κράτη µέλη, από τη βιοµηχανία κατασκευής 
οχηµάτων της κατηγορίας L και µηχανικών µερών, από οργανισµούς µεταφορών, 
από οργανώσεις που εκπροσωπούν τους χρήσης, από άλλες µη κυβερνητικές 
οργανώσεις και από µεµονωµένους πολίτες. 

                                                 
22 http://ec.europa.eu/enterprise/automotive/consultation/2_3_wheelers/index.htm 
23 http://ec.europa.eu/enterprise/automotive/consultation/2_3_wheelers/contributions.htm. 

http://ec.europa.eu/enterprise/automotive/consultation/2_3_wheelers/index.htm
http://ec.europa.eu/enterprise/automotive/consultation/2_3_wheelers/contributions.htm
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Τα στοιχεία που περιέχονται στο σχέδιο πρότασης συζητήθηκαν σε σειρά 
συναντήσεων της οµάδας εργασίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τα οχήµατα της 
κατηγορίας L (MCWG)24. 

Τέλος, πραγµατοποιήθηκαν πολλές διµερείς συναντήσεις µε µεµονωµένα 
ενδιαφερόµενα µέρη κατά τις οποίες εκφράστηκαν ελεύθερα οι γνώµες και οι 
απόψεις τους. 

Περίληψη απαντήσεων και τρόπος µε τον οποίο έχουν ληφθεί υπόψη 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έλαβε 57 απαντήσεις στο πλαίσιο της διαβούλευσης µέσω του 
διαδικτύου,. Τα ενδιαφερόµενα µέρη έθιξαν µια σειρά από ζητήµατα. Τα αποτελέσµατα της 
δηµόσιας διαβούλευσης συνοψίστηκαν σε έκθεση25 ενώ παρουσιάστηκαν και συζητήθηκαν 
στις 29 Ιουνίου 2009 σε συνεδρίαση της οµάδας εργασίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για 
τα οχήµατα της κατηγορίας L (MCWG), στην οποία προσκλήθηκαν όλοι οι ενδιαφερόµενοι 
για να διατυπώσουν τα σχόλιά τους. 

Η εκτίµηση αντικτύπου που συνοδεύει την παρούσα πρόταση λαµβάνει πλήρως υπόψη τα 
ζητήµατα που τέθηκαν και εξετάζει τον τρόπο µε τον οποίο συνεκτιµήθηκαν. 

• Εκτίµηση επιπτώσεων 

Για κάθε µία από τις βασικές πτυχές της πρότασης, αναλύθηκαν διαφορετικές απόψεις µε 
την καταγραφή των πιθανών πλεονεκτηµάτων και µειονεκτηµάτων όσον αφορά την 
οικονοµική διάσταση, τη διάσταση που αφορά το περιβάλλον και την ασφάλεια καθώς και 
την κοινωνική διάσταση. Η ανάλυση αυτή καλύπτει τόσο ποιοτικές όσο και ποσοτικές 
πτυχές. Στο επόµενο στάδιο, οι διάφορες εναλλακτικές προτάσεις υποβλήθηκαν σε 
σύγκριση και έγινε επιλογή και περιγραφή της προτιµότερης πρότασης ή ένας λογισµός 
συνδυασµός δύο προτιµότερων προτάσεων. Αυτές οι προτάσεις που προκρίθηκαν 
αποτελούν τη βάση του νέου αυτού κανονισµού πλαισίου. 

Το σχέδιο έκθεσης εξετάστηκε ενδελεχώς από την επιτροπή εκτίµησης του αντικτύπου και 
οι συστάσεις για βελτίωσή της ενσωµατώθηκαν, στο µέτρο του δυνατού, στην τελική 
έκθεση. Η γνώµη της επιτροπής εκτίµησης του αντικτύπου για την έκθεση δηµοσιεύεται 
µαζί µε την παρούσα πρόταση, την τελική έκθεση εκτίµησης αντικτύπου και τη συνοπτική 
περίληψή της. 

3. ΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ 

• Νοµική βάση 

Νοµική βάση της πρότασης είναι το άρθρο 114 της συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

• Αρχή της επικουρικότητας 

                                                                                                                                                         
24 http://circa.europa.eu/Public/irc/enterprise/automotive/library?l=/  

mcwg_motorcycle&vm=detailed&sb=Title 
25 http://ec.europa.eu/enterprise/automotive/consultation/2_3_wheelers/results_report.pdf. 

http://circa.europa.eu/Public/irc/enterprise/automotive/library?l=/mcwg_motorcycle&vm=detailed&sb=Title
http://circa.europa.eu/Public/irc/enterprise/automotive/library?l=/mcwg_motorcycle&vm=detailed&sb=Title
http://ec.europa.eu/enterprise/automotive/consultation/2_3_wheelers/results_report.pdf
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Πριν από τη θέσπιση έγκρισης τύπου ΕΕ για οχήµατα της κατηγορίας L, τα πρότυπα 
θεσπίζονταν σε επίπεδο κράτους µέλους. Η εν λόγω νοµοθεσία που ενέκριναν τα κράτη 
µέλη συχνά διέφεραν και οι κατασκευαστές που πωλούσαν οχήµατα, συστήµατα, µηχανικά 
µέρη ή χωριστές τεχνικές µονάδες σε αρκετές αγορές ήταν, στη συνέχεια, υποχρεωµένοι να 
µεταβάλλουν την παραγωγή τους ανάλογα µε τα κράτη µέλη για τα οποία προορίζονταν τα 
οχήµατα, τα συστήµατα, α µηχανικά µέρη ή τις χωριστές τεχνικές µονάδες τους και τα 
υπέβαλαν σε δοκιµασία σε κάθε κράτος µέλος, γεγονός που ήταν χρονοβόρο και δαπανηρό. 
Οι διαφορετικοί εθνικοί κανόνες παρεµπόδιζαν, κατά συνέπεια, το εµπόριο και είχαν 
αρνητική συνέπεια στη δηµιουργία και τη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς. 

Είναι συνεπώς αναγκαίο να θεσπιστούν οδηγίες σε επίπεδο ΕΕ, κυρίως για να 
αντιµετωπιστούν πανευρωπαϊκά διασυνοριακά προβλήµατα που αφορούν την ασφάλεια και 
τις επιβλαβείς συνέπειες της ρύπανσης του αέρα για την υγεία και το περιβάλλον. Οι 
υψηλές εκποµπές στο τοπικό αστικό περιβάλλον είναι δυνατόν να ελέγχονται µε επιµέρους 
µέτρα των κρατών µελών, αλλά οι συνολικές εκποµπές δεν σταµατούν στα σύνορα των 
κρατών µελών. Το πανευρωπαϊκό αυτό πρόβληµα µπορεί να αντιµετωπιστεί µόνον µε 
εναρµονισµένα πανευρωπαϊκά µέτρα.. Η οδηγία πλαίσιο 2002/24/ΕΚ, η οποία βασίζεται 
στο άρθρο 95 της συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, σχεδιάστηκε για 
αυτόν ακριβώς το σκοπό και επιδίωκε τη δηµιουργία µιας εσωτερικής αγοράς, 
διασφαλίζοντας, παράλληλα, ένα υψηλό επίπεδο προστασίας της υγείας, της ασφάλειας και 
του περιβάλλοντος. Αυτό η βασική αρχή εξακολουθεί να ισχύει σήµερα, καθώς απαιτείται 
η δράση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να αποφευχθεί ο κερµατισµός της εσωτερικής αγοράς 
και για να εξασφαλισθεί υψηλό και ίσο επίπεδο προστασίας σε ολόκληρη την Ευρώπη.  

Μια επιπλέον προστιθέµενη αξία της νοµοθεσίας της ΕΕ είναι ότι ο κλάδος θα µπορέσει να 
επωφεληθεί από οικονοµίες κλίµακας µέσω εναρµονισµένων νοµικών απαιτήσεων, για 
παράδειγµα, τα οχήµατα, συστήµατα, µηχανικά µέρη ή χωριστές τεχνικές µονάδες µπορούν 
να διατίθενται σε όλη την ευρωπαϊκή αγορά, αντί να σχεδιάζονται ειδικά για να λάβουν 
έγκριση τύπου για κάθε κράτος µέλος χωριστά. Επιπλέον, η προσαρµογή του νοµικού 
πλαισίου στην τεχνική πρόοδο θα εξασφαλίσει ίσους όρους παιχνιδιού για τους 
κατασκευαστές όσον αφορά την νέα τεχνολογία. Οι καταναλωτές θα επωφεληθούν από τις 
χαµηλότερες τιµές των οχηµάτων, συστηµάτων, µηχανικών µερών ή χωριστών τεχνικών 
µονάδων, οι οποίες θα βρίσκονται συνεχώς υπό πίεση λόγω του πανευρωπαϊκού 
ανταγωνισµού.  

Τέλος, η ενίσχυση των µέτρων εποπτείας της αγοράς θα συµβάλει στην ύπαρξη ενός 
ενιαίου συνόλου κανόνων για όλους τους κατασκευαστές που πωλούν οχήµατα, 
συστήµατα, µηχανικά µέρη ή χωριστές τεχνικές µονάδες στην αγορά της ΕΕ ή είναι 
υπεύθυνοι για τη θέση τους σε κυκλοφορία και θα διασφαλίσει την πραγµατική 
αποδοτικότητα των απαιτήσεων έγκρισης τύπου όσον αφορά το περιβάλλον και τη 
λειτουργική ασφάλεια.  

• Αρχή της αναλογικότητας 

Η πρόταση τηρεί την αρχή της αναλογικότητας, επειδή δεν υπερβαίνει αυτό που είναι 
αναγκαίο για να επιτευχθούν οι στόχοι της εξασφάλισης της ορθής λειτουργίας της 
εσωτερικής αγοράς, ενώ ταυτόχρονα παρέχει υψηλό επίπεδο δηµόσιας ασφάλειας και 
προστασίας του περιβάλλοντος. 

• Επιλογή νοµικών µέσων 
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Η έκδοση κανονισµού πλαισίου θεωρείται ενδεδειγµένη, διότι παρέχει την απαιτούµενη 
διασφάλιση της συµµόρφωσης, ενώ παράλληλα δεν απαιτεί τη µεταφορά στη νοµοθεσία 
των κρατών µελών. 

Η πρόταση χρησιµοποιεί την «προσέγγιση πολλαπλών επιπέδων», η οποία είχε αρχικώς 
εισαχθεί κατόπιν αιτήµατος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και είχε χρησιµοποιηθεί και σε 
άλλες νοµοθετικές πράξεις στον τοµέα της έγκρισης τύπου µηχανοκίνητων οχηµάτων της 
ΕΕ. Η παρούσα προσέγγιση προβλέπει νοµοθεσία σε τρία στάδια:  

– οι θεµελιώδεις διατάξεις και το πεδίο εφαρµογής καθορίζονται από το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο σε κανονισµού βάσει του άρθρου 114 της ΣΛΕΕ 
σύµφωνα µε τη συνήθη νοµοθετική διαδικασία. 

– οι τεχνικές προδιαγραφές που συνδέονται µε τις θεµελιώδεις διατάξεις καθορίζονται 
σε τρεις κατ' εξουσιοδότηση πράξεις (άρθρο 290) οι οποίες εγκρίνονται µε τη 
διαδικασία της επιτροπολογίας: 

(1) ένας κανονισµός για τις περιβαλλοντικές απαιτήσεις και τις απαιτήσεις όσον 
αφορά την επίδοση πρόωσης: 

– ηλεκτροµαγνητική συµβατότητα· 

– διαδικασίες περιβαλλοντικών δοκιµών που αφορούν τις εκποµπές από την 
εξάτµιση του οχήµατος, τις εκποµπές λόγω εξάτµισης του καυσίµου, τις 
εκποµπές αερίων θερµοκηπίου κ αι την κατανάλωση καυσίµου· 

– µέγιστη σχεδιαστική ταχύτητα του κινητήρα, µέγιστη ροπή και µέγιστη καθαρή 
ισχύ του κινητήρα,  

– ήχος. 

(2) ένας κανονισµό για τις απαιτήσεις λειτουργικής ασφάλειας των οχηµάτων και τα 
συναφή θέµατα: 

– όργανα ηχητικής προειδοποίησης· 

– πέδηση, συµπεριλαµβανοµένων των συστηµάτων αντιεµπλοκής και 
συνδυασµένης πέδησης· 

– ηλεκτρική ασφάλεια· 

– δοµή οπίσθιας προστασίας· 

– υαλοπίνακες, υαλοκαθαριστήρες, πλυντηρίδες ανεµοθώρακα και διατάξεις 
αποπάγωσης και αποθάµβωσης· 

– αναγνώριση των χειριστηρίων των ενδεικτικών λυχνιών και των δεικτών·  

– εγκατάσταση συστηµάτων φωτισµού και φωτεινής σηµατοδότησης· 

– την οπίσθια ορατότητα· 
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– αγκυρώσεις ζωνών ασφάλειας και τις ζώνες ασφάλειας· 

– ελαστικά 

– τα συστήµατα προστασίας των επιβατών, όπως, µεταξύ άλλων, την εσωτερική 
διαρρύθµιση, τα µαξιλάρια, τις ζώνες ασφάλειας, τις πόρτες του οχήµατος· 

– τον περιορισµό της σχεδιαστικής ταχύτητας του οχήµατος· 

– την κατασκευαστική ακεραιότητα του οχήµατος. 

(3) ένας κανονισµός σχετικά µε τις απαιτήσεις κατασκευής του οχήµατος: 

– µέτρα κατά της παραποίησης του οχήµατος· 

– διατάξεις ζεύξης και εξαρτήµατα στερέωσης· 

– συσκευές προστασίας από µη εγκεκριµένη χρήση· 

– εξωτερικές προεξοχές· 

– αποθήκη καυσίµων· 

– εξέδρες φόρτωσης· 

– µάζες και διαστάσεις· 

– διαγνωστικό σύστηµα του οχήµατος· 

– χειρολαβές και υποπόδια για τους επιβάτες· 

– πληροφορίες σχετικά µε την επισκευή και τη συντήρηση· 

– χώρος για την τοποθέτηση της οπίσθιας πινακίδας κυκλοφορίας· 

– στρίποδα· 

– υποχρεωτικά σήµατα. 

– Μια πράξη εφαρµογής (άρθρο 291) καθορίζει τις διοικητικές διατάξεις, όπως το 
ενηµερωτικό έγγραφο, τους ορισµούς του πιστοποιητικού έγκρισης τύπου, το 
πιστοποιητικό συµµόρφωσης και τις συναφείς απαιτήσεις συµµόρφωσης της 
παραγωγής, κ.τ.λ. 

4. ∆ΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ 

Η πρόταση κανονισµού πλαισίου δεν έχει επιπτώσεις στον προϋπολογισµό της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης όσον αφορά τα δύο πρώτα στάδια µείωσης των ορίων εκποµπών (Euro 4 και 5 για 
τις µοτοσικλέτες, Euro 3 και 4 για όλα τα άλλα οχήµατα της κατηγορίας L). Το τρίτο 
στάδιο εκποµπών θα περιλαµβάνει τις µοτοσικλέτες του σταδίου Euro 6 και το στάδιο Euro 
5 για όλες τις άλλες κατηγορίες οχηµάτων της κατηγορίας L (µοτοποδήλατα, τρίκυκλα και 
τετράκυκλα). Τα όρια αυτά είναι απολύτως ισοδύναµες µα τα όρια εκποµπών Euro 5 για τα 
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επιβατικά αυτοκίνητα. Προβλέπεται να πραγµατοποιηθεί µια ακόµα µελέτη επιπτώσεων 
όσον αφορά τις εκποµπές για να προσδιοριστούν οι βραχυπρόθεσµες περιβαλλοντικές 
επιπτώσεις των σταδίων Euro 3, 4 και 5 και να εξεταστεί εάν ενδείκνυται στην παρούσα 
χρονική στιγµή το επιδιωκόµενο στάδιο Euro 6. Η µελέτη θα ολοκληρωθεί την περίοδο 
2016-2017 και θα χρηµατοδοτηθεί από τον προϋπολογισµό της Επιτροπής. 

5. ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

Η προτεινόµενη πράξη παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον Ευρωπαϊκό Οικονοµικό Χώρο 
(ΕΟΧ) και πρέπει εποµένως να επεκταθεί η ισχύς της στον ΕΟΧ. 
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2010/0271 (COD) 

Πρόταση 

ΚΑΝΟΝIΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟIΝΟΒΟΥΛIΟΥ ΚΑI ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛIΟΥ 

Κανονισµός (ΕΕ) αριθ. …/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για 
την έγκριση και την εποπτεία της αγοράς δίκυκλων ή τρίκυκλων οχηµάτων και 

τετράκυκλων. 

(Κείµενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) 

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ 
ΕΝΩΣΗΣ,  

Έχοντας υπόψη:  

τη συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ιδίως το άρθρο 114, 

την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, 

Έπειτα από διαβίβαση του σχεδίου νοµοθετικής πράξης στα εθνικά κοινοβούλια, 

τη γνώµη της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής26, 

τη γνώµη της Επιτροπής των Περιφερειών27 

Αποφασίζοντας σύµφωνα µε τη συνήθη νοµοθετική διαδικασία, 

Εκτιµώντας τα εξής: 

(1) Η εσωτερική αγορά περιλαµβάνει ένα χώρο χωρίς εσωτερικά σύνορα εντός του 
οποίου πρέπει να εξασφαλίζεται η ελεύθερη κυκλοφορία αγαθών, προσώπων, 
υπηρεσιών και κεφαλαίων. Για το σκοπό αυτό, η οδηγία 2002/24/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 18ης Μαρτίου 2002, για την έγκριση τύπου 
δικύκλων ή τρικύκλων οχηµάτων θέσπισε ένα ολοκληρωµένο σύστηµα έγκρισης 
τύπου ΕΚ για τα εν λόγω οχήµατα21. Οι αρχές αυτές πρέπει να εξακολουθήσουν να 
ισχύουν και όσον αφορά τον παρόντα κανονισµό και τις κατ' εξουσιοδότηση πράξεις 
του και τις πράξεις εφαρµογής. 

(2) Το σύστηµα έγκρισης τύπου ΕΕ προορίζεται να επιτρέψει σε κάθε κράτος µέλος να 
επιβεβαιώνει ότι κάθε τύπος οχήµατος έχει υποβληθεί στους ελέγχους που 
προβλέπονται στον παρόντα κανονισµό, στις κατ' εξουσιοδότηση πράξεις του και στις 
πράξεις εφαρµογής και ότι ο κατασκευαστής του έχει λάβει πιστοποιητικό έγκρισης 
τύπου. Επιπλέον, επιβάλλει στους κατασκευαστές την υποχρέωση να εκδίδουν 
πιστοποιητικό συµµόρφωσης για κάθε όχηµα που παράγεται σύµφωνα µε την έγκριση 

                                                 
26 ΕΕ L […] της […], σ. […]. 
27 ΕΕ L […] της […], σ. […]. 
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τύπου. Εφόσον ένα όχηµα συνοδεύεται από το πιστοποιητικό αυτό, µπορεί να 
πωλείται και να ταξινοµείται για χρήση σε όλη την επικράτεια της Ένωσης. 

(3) Με τον παρόντα κανονισµό επιδιώκεται ο καθορισµός εναρµονισµένων κανόνων για 
την έγκριση οχηµάτων της κατηγορίας L, µε σκοπό την εξασφάλιση της λειτουργίας 
της εσωτερικής αγοράς. Τα οχήµατα της κατηγορίας L είναι δίκυκλα, τρίκυκλα ή 
τετράτροχα οχήµατα όπως τα µηχανοκίνητα δίκυκλα, τα τρίκυκλα, οι τετράτροχες 
µοτοσικλέτες (quads) και µίνι αυτοκίνητα. Επιπλέον, οι επιµέρους στόχοι του 
κανονισµού είναι η απλούστευση του ισχύοντος νοµικού πλαισίου, η συµβολή στην 
επίτευξη χαµηλότερου και αναλογικότερου µεριδίου εκποµπών στο σύνολο των 
εκποµπών από οδικές µεταφορές, η αύξηση του γενικού επιπέδου ασφάλειας, η 
προσαρµογή στην τεχνική πρόοδο και η ενίσχυση των κανόνων εποπτείας της αγοράς.  

(4) Η οδηγία 2002/24/ και οι χωριστές οδηγίες της έχουν τροποποιηθεί σηµαντικά πολλές 
φορές. Για να εξασφαλιστεί η σαφήνεια, ο εξορθολογισµός και η απλούστευση, η 
οδηγία 2002/24ΕΚ και οι χωριστές οδηγίες πρέπει να καταργηθούν και να 
αντικατασταθούν από έναν κανονισµό και από µικρό αριθµό κατ' εξουσιοδότηση 
πράξεων και πράξεων εφαρµογής. Η προσφυγή σε κανονισµό πρέπει να εξασφαλίζει 
την άµεση εφαρµογή των διατάξεων και τη δυνατότητα ταχύτερης και 
αποτελεσµατικότερης επικαιροποίησής τους ώστε να λαµβάνεται υπόψη η τεχνική 
πρόοδος.  

(5) Για την απλούστευση της νοµοθεσίας για την έγκριση τύπου σύµφωνα µε τις 
συστάσεις της έκθεσης CARS 21: Ένα ανταγωνιστικό κανονιστικό πλαίσιο για την 
αυτοκινητοβιοµηχανία για τον 21ο αιώνα28, είναι σκόπιµο να καταργηθούν όλες οι 
χωριστές οδηγίες χωρίς να µειωθεί το επίπεδο προστασίας. Οι απαιτήσεις που 
καθορίζονται στις εν λόγω οδηγίες πρέπει να µεταφερθούν στον παρόντα κανονισµό ή 
στις κατ' εξουσιοδότηση πράξεις και πρέπει να αντικατασταθούν, όπου απαιτείται, 
από παραποµπές στους αντίστοιχους κανονισµούς της Οικονοµικής Επιτροπής των 
Ηνωµένων Εθνών για την Ευρώπη (ΟΕΕ/ΟΗΕ), όπως έχουν ενσωµατωθεί στο δίκαιο 
της Ένωσης σύµφωνα µε το άρθρο 4 της απόφασης 97/83/ΕΚ του Συµβουλίου, της 
27ης Νοεµβρίου 1997, ενόψει της προσχώρησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη 
συµφωνία της Οικονοµικής Επιτροπής των Ηνωµένων Εθνών για την Ευρώπη. Αυτό 
αφορά την έγκριση ενιαίων τεχνικών προδιαγραφών για τα τροχοφόρα οχήµατα, τα 
συστήµατα, τα µηχανικά µέρη ή τις χωριστές τεχνικές µονάδες που µπορούν να 
τοποθετηθούν ή να χρησιµοποιηθούν σε τροχοφόρα οχήµατα και τους όρους για την 
αµοιβαία αναγνώριση των εγκρίσεων που χορηγούνται µε βάση τις εν λόγω 
προδιαγραφές («αναθεωρηµένη συµφωνία 1958»)29. Για να περιοριστεί η διοικητική 
επιβάρυνση που συνεπάγεται η διαδικασία έγκρισης τύπου, πρέπει να επιτραπεί στους 
κατασκευαστές οχηµάτων να προβαίνουν στην έγκριση τύπου σύµφωνα µε τον 
παρόντα κανονισµό, όπου αυτό είναι σκόπιµο, µε την άµεση απόκτηση της έγκρισης 
του αντίστοιχου κανονισµού ΟΕΕ/ΟΗΕ30, σύµφωνα µε τον κατάλογο που παρατίθεται 
στα παραρτήµατα του παρόντος κανονισµού και στις χωριστές κατ' εξουσιοδότηση 
πράξεις.  

(6) Συνεπώς, οι κανονισµοί της ΟΕΕ/ΟΗΕ και οι τροποποιήσεις αυτών, στους οποίους 
προσχωρεί η Ευρωπαϊκή Ένωση, κατ’ εφαρµογή της απόφασης 97/836/ΕΚ, πρέπει να 

                                                 
28 COM(2007) 22 τελικό. 
29 ΕΕ L 346 της 17.12.1997, σ. 78 
30 http://www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/wp29pub/wp29pub2002e.pdf. 

http://www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/wp29pub/wp29pub2002e.pdf
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ενσωµατωθούν στην διαδικασία έγκρισης τύπου της ΕΕ είτε ως απαιτήσεις για την 
έγκριση ΕΕ τύπου οχηµάτων είτε ως εναλλακτικές επιλογές σε σχέση µε το 
υφιστάµενο ενωσιακό δίκαιο. Ειδικότερα, όταν η Ένωση αποφασίζει ότι ένας 
κανονισµός της ΟΕΕ/ΟΗΕ θα καταστεί µέρος των απαιτήσεων έγκρισης τύπου 
οχηµάτων της ΕΕ και θα αντικαταστήσει την υπάρχουσα νοµοθεσία της ΕΕ, πρέπει να 
ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εγκρίνει τις αναγκαίες προσαρµογές στον εν 
λόγω κανονισµό ή να εγκρίνει τις απαιτούµενες εκτελεστικές πράξεις. 

(7) Ο κανονισµός πρέπει να περιέχει ουσιαστικές απαιτήσεις για την προστασία του 
περιβάλλοντος και τη λειτουργική ασφάλεια των οχηµάτων. Τα κύρια στοιχεία του 
παρόντος κανονισµού βασίζονται στα αποτελέσµατα της εκτίµησης επιπτώσεων31 
στην οποία αναλύονται οι διάφορες επιλογές µε την καταγραφή των πιθανών 
πλεονεκτηµάτων και µειονεκτηµάτων όσον αφορά τις οικονοµικές, τις 
περιβαλλοντικές, τις κοινωνικές πτυχές και τις πτυχές που συνδέονται µε την 
ασφάλεια. Η ανάλυση αυτή καλύπτει τόσο ποιοτικές όσο και ποσοτικές πτυχές. 
Ύστερα από τη σύγκριση των διαφόρων επιλογών, προκρίθηκαν οι προτιµότερες από 
αυτές για να αποτελέσουν τη βάση του παρόντος κανονισµού. 

(8) Οι στόχοι του παρόντος κανονισµού δεν πρέπει να επηρεάζονται από την τοποθέτηση 
ορισµένων συστηµάτων, µηχανικών µερών ή χωριστών τεχνικών µονάδων µετά την 
πώληση, την ταξινόµηση ή τη θέση σε κυκλοφορία των οχηµάτων. Συνεπώς, πρέπει 
να ληφθούν κατάλληλα µέτρα για να εξασφαλίζεται ότι τα συστήµατα, τα µηχανικά 
µέρη ή οι χωριστές τεχνικές µονάδες που µπορούν να τοποθετηθούν στα οχήµατα και 
τα οποία θα µπορούσαν να παρεµποδίσουν σηµαντικά τη λειτουργία των συστηµάτων 
που έχουν ουσιαστική σηµασία για την περιβαλλοντική προστασία ή τη λειτουργική 
ασφάλεια, υποβάλλονται σε εκ των προτέρων έλεγχο από την εγκριτική αρχή προτού 
πωληθούν, ταξινοµηθούν ή τεθούν σε κυκλοφορία. 

(9) Η οδηγία 95/1/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 2ας 
Φεβρουαρίου 1995, σχετικά µε την εκ κατασκευής ανώτατη ταχύτητα, καθώς και τη 
µέγιστη ροπή και τη µέγιστη καθαρή ισχύ του κινητήρα δικύκλων ή τρικύκλων 
οχηµάτων µε κινητήρα21, έδωσε στα κράτη µέλη τη δυνατότητα να αρνούνται την 
αρχική ταξινόµηση και κάθε µετέπειτα ταξινόµηση εντός της επικράτειάς τους 
οχηµάτων µε µέγιστη καθαρή ισχύ άνω των 74 kW. Η αναµενόµενη σχέση µεταξύ της 
ασφάλειας και του ορίου απόλυτης ισχύος δεν ήταν δυνατόν να επιβεβαιωθεί σε 
αρκετές επιστηµονικές µελέτες που διενεργήθηκαν. Για το λόγο αυτό και για να 
αρθούν τα εσωτερικά εµπόδια για τις συναλλαγές στην αγορά της Ένωσης, η επιλογή 
αυτή δεν έπρεπε να διατηρηθεί. Πρέπει να καθιερωθούν άλλα πιο αποτελεσµατικά 
µέτρα ασφάλειας για να µειωθεί ο υψηλός αριθµός θυµάτων και τραυµατισµών 
µεταξύ των επιβαινόντων σε δίκυκλα οχήµατα µε κινητήρα σε τροχαία ατυχήµατα που 
συµβαίνουν στην Ένωση. 

(10) Ο παρών κανονισµός αποτελεί ένα σύνολο ειδικών απαιτήσεων για την ασφάλεια και 
για το περιβάλλον. Εποµένως, είναι σηµαντικό να θεσπιστούν διατάξεις που να 
διασφαλίζουν ότι, στις περιπτώσεις που ένα όχηµα εγκυµονεί σοβαρό κίνδυνο για 
τους χρήστες ή για το περιβάλλον, ο κατασκευαστής ή κάθε άλλος οικονοµικός 
φορέας στην αλυσίδα εφοδιασµού έχει λάβει αποτελεσµατικά µέτρα προστασίας, 
συµπεριλαµβανοµένης της ανάκλησης των οχηµάτων, σύµφωνα µε το άρθρο 20 του 

                                                 
31 […να τοποθετηθεί ο σύνδεσµος όταν δηµοσιευθεί] 
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κανονισµού 785/2008/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 
9ης Ιουλίου 2008, για τον καθορισµό των απαιτήσεων διαπίστευσης και εποπτείας 
των αγορών σε σχέση µε την εµπορία των προϊόντων 32. Κατά συνέπεια, οι εγκριτικές 
αρχές πρέπει να είναι σε θέση να αξιολογούν εάν τα µέτρα αυτά επαρκούν ή όχι. 

(11) Για την απλούστευση και την επιτάχυνση της νοµοθεσίας για την έγκριση τύπου, 
υιοθετήθηκε µια νέα κανονιστική προσέγγιση στη νοµοθεσία της ΕΕ που αφορά την 
έγκριση τύπου οχηµάτων, σύµφωνα µε την οποία ο νοµοθέτης στη συνήθη νοµοθετική 
διαδικασία καθορίζει µόνον τους θεµελιώδεις κανόνες και τις αρχές και αναθέτει τη 
νοµοθεσία που αφορά τις περαιτέρω τεχνικές λεπτοµέρειες στην Επιτροπή. Όσον 
αφορά τις ουσιαστικές απαιτήσεις, ο παρών κανονισµός πρέπει, συνεπώς, να 
καθορίσει µόνον τις θεµελιώδεις διατάξεις περί λειτουργικής ασφάλειας, εργασιακής 
ασφάλειας και περιβαλλοντικής επίδοσης και να αναθέσει στην Επιτροπή την εξουσία 
του καθορισµού των τεχνικών προδιαγραφών. 

(12) Η επιτήρηση της αγοράς στην αυτοκινητοβιοµηχανία και, κυρίως, στον τοµέα των 
οχηµάτων της κατηγορίας L πρέπει να βελτιωθεί µε την ενίσχυση των νοµικών 
διατάξεων που διέπουν τη συµµόρφωση της παραγωγής και προσδιορίζουν τις 
υποχρεώσεις των οικονοµικών φορέων της αλυσίδας εφοδιασµού. Ειδικότερα, πρέπει 
να διευκρινιστούν ο ρόλος και οι αρµοδιότητες των αρχών των κρατών µελών που 
είναι υπεύθυνες για την έγκριση τύπου και την επιτήρηση της αγοράς και να 
ενισχυθούν οι απαιτήσεις όσον αφορά τις ικανότητες, τις υποχρεώσεις και την 
επίδοση των τεχνικών υπηρεσιών που πραγµατοποιούν την έγκριση τύπου του 
οχήµατος. Η συµµόρφωση µε την έγκριση τύπου και οι απαιτήσεις περί συµµόρφωσης 
που περιέχονται στη νοµοθεσία που διέπει την αυτοκινητοβιοµηχανία πρέπει να 
εξακολουθήσουν να αποτελούν τη βασική αρµοδιότητα των αρχών έγκρισης τύπου, 
ενώ η επιτήρηση της αγοράς µπορεί να αποτελεί κοινή αρµοδιότητα των διαφόρων 
εθνικών αρχών.  

(13) Για να αποφευχθεί η κακή χρήση, οποιαδήποτε απλουστευµένη διαδικασία για 
οχήµατα που παράγονται σε µικρές σειρές θα πρέπει να περιορίζεται σε πολύ 
περιορισµένους αριθµούς οχηµάτων· Συνεπώς, είναι αναγκαίο να προσδιοριστεί µε 
ακρίβεια η έννοια των µικρών σειρών από άποψη αριθµού των οχηµάτων που 
πωλούνται, ταξινοµούνται και τίθενται σε κυκλοφορία 

(14) Για να εξασφαλιστεί ότι η διαδικασία ελέγχου συµµόρφωσης της παραγωγής 
εφαρµόζεται ορθά και λειτουργεί οµαλά, οι κατασκευαστές πρέπει να ελέγχονται 
τακτικά από την αρµόδια αρχή ή από διορισµένη για το σκοπό αυτό τεχνική υπηρεσία 
µε τα κατάλληλα προσόντα. 

(15) Τα κράτη µέλη πρέπει να θεσπίσουν κανόνες για τις επιβλητέες κυρώσεις σε 
περίπτωση παράβασης του παρόντος κανονισµού και να φροντίζουν για την εφαρµογή 
τους. Οι εν λόγω κυρώσεις πρέπει να είναι αποτελεσµατικές, αναλογικές και 
αποτρεπτικές. 

(16) Σύµφωνα µε το άρθρο 291 της συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
οι κανόνες και οι γενικές αρχές που αφορούν τους µηχανισµούς για τον έλεγχο εκ 
µέρους των κρατών µελών της άσκησης των εκτελεστικών εξουσιών της Επιτροπής 
πρέπει να καθορίζονται εκ των προτέρων από κανονισµού που εγκρίνεται σύµφωνα µε 

                                                 
32 ΕΕ L 218 της 13.08.2008, σ. 30. 
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τη συνήθη νοµοθετική διαδικασία. Εν αναµονή της έκδοσης του εν λόγω νέου 
κανονισµού, εξακολουθεί να ισχύει η απόφαση 1999/468/ΕΚ του Συµβουλίου33, της 
28ης Ιουνίου 1999, για τον καθορισµό των όρων άσκησης των εκτελεστικών 
αρµοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή, µε την εξαίρεση της κανονιστικής 
διαδικασίας µε έλεγχο, η οποία δεν εφαρµόζεται πλέον. 

(17) Η Επιτροπή πρέπει να έχει την εξουσία να εγκρίνει κατ' εξουσιοδότηση πράξεις 
σύµφωνα µε το άρθρο 290 της ΣΛΕΕ ως προς τη λειτουργική ασφάλεια και τις 
περιβαλλοντικές επιδόσεις, τις δοκιµές, την πρόσβαση στις πληροφορίες επισκευής 
και συντήρησης και τον ορισµό των τεχνικών υπηρεσιών και των ειδικών καθηκόντων 
για τα οποία είναι εξουσιοδοτηµένες, για να συµπληρώνει ή να τροποποιεί ορισµένα 
µη ουσιώδη στοιχεία των νοµοθετικών πράξεων µέσω διατάξεων γενικής εφαρµογής. 
Τέτοια εξουσιοδότηση δεν πρέπει να επιτρέπει τροποποίηση των ηµεροµηνιών 
εφαρµογής που ορίζονται στο παράρτηµα IV ή των οριακών τιµών εκποµπών που 
ορίζονται στο παράρτηµα VI. Οι τροποποιήσεις αυτών των ηµεροµηνιών ή τιµών 
πρέπει να γίνονται µέσω της κανονικής νοµοθετικής διαδικασίας που ορίζεται στο 
άρθρο 114 της ΣΛΕΕ. 

(18) Πρέπει να ανατεθούν στην Επιτροπή εξουσίες για την έγκριση εκτελεστικής πράξης 
σύµφωνα µε το άρθρο 291 της Συνθήκης για τον καθορισµό ενιαίων όρων για την 
εφαρµογή του παρόντος κανονισµού όσον αφορά τον κατάλογο των πληροφοριών που 
παρέχονται κατά την αίτηση για έγκριση τύπου, τις διαδικασίες έγκρισης τύπου, τα 
υποδείγµατα τις επιπλέον πινακίδες τω κατασκευαστών, τα πιστοποιητικά έγκρισης 
τύπου ΕΕ, τον κατάλογο των εγκρίσεων τύπου που εκδίδονται, το σύστηµα αρίθµησης 
για τις εγκρίσεις τύπου ΕΕ και τις διαδικασίες για τη διασφάλιση της πιστότητας της 
παραγωγής. Όσον αφορά τα στοιχεία αυτά, απαιτούνται οµοιόµορφοι όροι εφαρµογής 
στα κράτη µέλη για να διασφαλιστεί η σωστή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς µε τη 
διευκόλυνση της αµοιβαίας αναγνώρισης των διοικητικών αποφάσεων που 
λαµβάνονται στα διάφορα κράτη µέλη - ιδίως εγκρίσεις τύπου - και η αποδοχή των 
εγγράφων που εκδίδονται από τους κατασκευαστές οχηµάτων (ιδίως πιστοποιητικά 
συµµόρφωσης). 

(19) Αφού ο στόχος της πλήρως εναρµονισµένης εσωτερικής αγοράς µε την εισαγωγή ενός 
υποχρεωτικού συστήµατος έγκρισης τύπου ΕΕ για τα οχήµατα της κατηγορίας L δεν 
µπορεί να επιτευχθεί επαρκώς από τα κράτη µέλη και µπορεί, εποµένως, εξαιτίας της 
κλίµακας της δράσης να επιτευχθεί καλύτερα σε επίπεδο Ένωσης, η Ένωση µπορεί να 
εγκρίνει µέτρα σύµφωνα µε την αρχή της επικουρικότητας. Σύµφωνα µε την αρχή της 
αναλογικότητας, ο παρών κανονισµός δεν υπερβαίνει τα αναγκαία όρια για την 
επίτευξη των στόχων αυτών. 

(20) Πρέπει να καταργηθούν οι ακόλουθες οδηγίες: 

– Οδηγία 2009/139/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συµβουλίου, της 25ης Νοεµβρίου 2009, για τις υποχρεωτικές επιγραφές 
των δικύκλων ή τρικύκλων µηχανοκίνητων οχηµάτων34.· 

– Οδηγία 2009/80/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συµβουλίου, της 13ης Ιουλίου 2009, για την αναγνώριση των 

                                                 
33 ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23 
34 ΕΕ L 322 της 09.12.2009, σ. 3. 
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χειριστηρίων των ενδεικτικών λυχνιών και των δεικτών των δικύκλων ή 
τρικύκλων µηχανοκίνητων οχηµάτων 35.· 

– Οδηγία 2009/79/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συµβουλίου, της 13ης Ιουλίου 2009, για τη διάταξη συγκράτησης των 
επιβατών των δικύκλων οχηµάτων µε κινητήρα (κωδικοποιηµένη 
έκδοση)36.·  

– Οδηγία 2009/78/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συµβουλίου, της 13ης Ιουλίου 2009, σχετικά µε το πόδι των δίκυκλων 
οχηµάτων µε κινητήρα37.· 

– Οδηγία 2009/67/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συµβουλίου, της 13ης Ιουλίου 2009, σχετικά µε την τοποθέτηση 
διατάξεων φωτισµού και φωτεινής σηµατοδότησης στα δίκυκλα ή 
τρίκυκλα οχήµατα µε κινητήρα 38.· 

– Οδηγία 2009/62/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συµβουλίου, της 13ης Ιουλίου 2009, σχετικά µε τη θέση προσαρµογής 
της οπίσθιας πινακίδας κυκλοφορίας των δικύκλων ή τρικύκλων 
οχηµάτων µε κινητήρα39. 

– Οδηγία 2002/51/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συµβουλίου, της 19ης Ιουλίου 2002, για τη µείωση του επιπέδου 
ρυπαντικών εκποµπών των δίκυκλων και τρίκυκλων οχηµάτων µε 
κινητήρα και την τροποποίηση της οδηγίας 97/24/ΕΚ40. 

– Οδηγία 2002/24/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συµβουλίου, της 18ης Μαρτίου 2002, για την έγκριση τύπου δικύκλων ή 
τρικύκλων οχηµάτων µε κινητήρα41 και την κατάργηση της οδηγίας 
92/61/ΕΟΚ του Συµβουλίου. 

– Οδηγία 2000/7/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, 
της 18ης Μαρτίου 2000, σχετικά µε το ταχύµετρο των δίκυκλων ή 
τρίκυκλων οχηµάτων µε κινητήρα και για την τροποποίηση της οδηγίας 
92/61/ΕΟΚ του Συµβουλίου για την έγκριση τύπου των δίκυκλων ή 
τρίκυκλων οχηµάτων µε κινητήρα42. 

– Οδηγία 97/24/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, 
της 17ης Ιουνίου 1997, σχετικά µε ορισµένα στοιχεία και 
χαρακτηριστικά των δίκυκλων ή τρίκυκλων οχηµάτων µε κινητήρα43. 

                                                 
35 ΕΕ L 202 της 04.08.2009, σ. 16. 
36 ΕΕ L 201 της 1.8.2009, σ. 29. 
37 ΕΕ L 231 της 3.9.2009, σ. 8. 
38 ΕΕ L 222 της 25.8.2009, σ. 1. 
39 ΕΕ L 198 της 30.07.2009, σ. 20. 
40 ΕΕ L 252 της 20.9.2002, σ. 20. 
41 ΕΕ L 124 της 9.5.2002, σ. 1. 
42 ΕΕ L 106 της 3.5.2000, σ. 1. 
43 ΕΕ L 226 της 18.8.1997, σ. 1. 
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– Οδηγία 95/1/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, 
της 2ας Φεβρουαρίου 1995, σχετικά µε την εκ κατασκευής ανώτατη 
ταχύτητα, καθώς και τη µέγιστη ροπή και τη µέγιστη καθαρή ισχύ του 
κινητήρα δικύκλων ή τρικύκλων οχηµάτων µε κινητήρα 44. 

– Οδηγία 93/93/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 29ης Οκτωβρίου 1993, σχετικά 
µε τη µάζα και τις διαστάσεις των δικύκλων ή τρικύκλων οχηµάτων µε 
κινητήρα45. 

– Οδηγία 93/33/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 14ης Ιουνίου 1993, για το 
προστατευτικό σύστηµα έναντι µη επιτρεπόµενης χρήσης των δικύκλων 
ή τρικύκλων οχηµάτων µε κινητήρα46. 

– Οδηγία 93/30/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 14ης Ιουνίου 1993, σχετικά µε 
το ακουστικό προειδοποιητικό σύστηµα των δικύκλων ή τρικύκλων 
οχηµάτων µε κινητήρα47. 

– Οδηγία 93/14/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 5ης Απριλίου 1993, που αφορά 
την πέδηση των διτρόχων και τριτρόχων οχηµάτων µε κινητήρα48. 

                                                 
44 ΕΕ L 52 της 8.3.1995, σ. 1. 
45 ΕΕ L 311 της 14.12.1993, σ. 76. 
46 ΕΕ L 188 της 29.7.1993, σ. 32. 
47 ΕΕ L 188 της 29.7.1993, σ. 11 
48 ΕΕ L 121 της 15.5.1993, σ. 1 
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ΕΞΕ∆ΩΣΑΝ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ: 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ, ΠΕ∆ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ 

Άρθρο 1 
Αντικείµενο 

1. Ο παρών κανονισµός θεσπίζει τις διοικητικές και τεχνικές απαιτήσεις για την 
έγκριση και την εποπτεία της αγοράς για όλα τα νέα οχήµατα που αναφέρονται στο 
άρθρο 2 παράγραφος 1. 

2. Ο παρών κανονισµός θεσπίζει επίσης διατάξεις για την πώληση και τη θέση σε 
κυκλοφορία συστηµάτων, µηχανικών µερών και χωριστών τεχνικών µονάδων που 
προορίζονται για οχήµατα που εγκρίνονται σύµφωνα µε τον παρόντα κανονισµό. 

3. Ο παρών κανονισµός δεν θίγει την εφαρµογή της οικείας νοµοθεσίας της Ένωσης 
για τη λειτουργική ασφάλεια των οχηµάτων και την περιβαλλοντική απόδοση. 

Άρθρο 2 
Πεδίο εφαρµογής 

1. Ο παρών κανονισµός εφαρµόζεται την έγκριση τύπου και στην επιµέρους έγκριση 
όλων των νέων δίκυκλων ή τρίκυκλων οχηµάτων και των τετράκυκλων όπως 
περιγράφονται στο άρθρο 4 και στο παράρτηµα Ι (στο εξής «οχήµατα της 
κατηγορίας L»), τα οποία προορίζονται για µετακίνηση σε δηµόσιο οδικό δίκτυο, 
ακόµα και στην περίπτωση που σχεδιάστηκαν και κατασκευάστηκαν σε περισσότερα 
από ένα στάδια, καθώς και στην έγκριση τύπου και στην επιµέρους έγκριση των 
συστηµάτων, των µηχανικών µερών και των χωριστών τεχνικών µονάδων που 
σχεδιάστηκαν και κατασκευάστηκαν για τα εν λόγω οχήµατα. 

2. Ο παρών κανονισµός δεν εφαρµόζεται στα ακόλουθα οχήµατα: 

α) οχήµατα µε µέγιστη σχεδιαστική ταχύτητα που δεν υπερβαίνει τα 6 km/h· 

β) οχήµατα που πρόκειται να χρησιµοποιηθούν αποκλειστικά από σωµατικώς 
ανάπηρα άτοµα· 

γ) οχήµατα που προορίζονται αποκλειστικά για οδήγηση από πεζό· 

δ) οχήµατα που προορίζονται αποκλειστικά για χρήση σε αγώνες στο οδικό 
δίκτυο ή εκτός δρόµου· 

ε) οχήµατα που προορίζονται αποκλειστικά για τις ένοπλες δυνάµεις, τις 
υπηρεσίες επιβολής του νόµου, τις υπηρεσίες πολιτικής άµυνας, τις 
πυροσβεστικές υπηρεσίες ή τους φορείς δηµόσιων έργων· 
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στ) γεωργικά ή δασικά οχήµατα που διέπονται από την οδηγία 2003/37/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου49, µηχανήµατα που διέπονται 
από τις οδηγίες 2006/42/ΕΚ50 και 97/68/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συµβουλίου51 και οχήµατα µε κινητήρα που διέπονται από την οδηγία 
2007/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου52· 

ζ) οχήµατα που προορίζονται κυρίως για χρήση εκτός δρόµου και έχουν 
σχεδιαστεί για µετακίνηση σε µη ασφαλτοστρωµένες επιφάνειες· 

η) ποδήλατα µε υποβοηθούµενη ποδηλάτηση, εξοπλισµένα µε βοηθητικό 
ηλεκτροκινητήρα µέγιστης συνεχούς ονοµαστικής ισχύος 0,25 kilowatt, στα 
οποία η ισχύς του κινητήρα διακόπτεται όταν σταµατήσει η ποδηλάτηση ή, 
αλλιώς, µειώνεται σταδιακά και τελικά µηδενίζεται όταν η ταχύτητα του 
οχήµατος φθάσει τα 25 km/h· 

θ) αυτοεξισορροπούµενες µηχανές· 

ι) οχήµατα που δεν διαθέτουν τουλάχιστον ένα κάθισµα. 

Άρθρο 3 
Ορισµοί 

Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισµού και των πράξεων που απαριθµούνται 
στο παράρτηµα Ι, ισχύουν, εκτός αντίθετων διατάξεών τους, οι εξής ορισµοί: 

1. «έγκριση τύπου»: η διαδικασία µε την οποία µια εγκριτική αρχή πιστοποιεί ότι ένας 
τύπος οχήµατος, συστήµατος, µηχανικού µέρους ή χωριστής τεχνικής µονάδας τηρεί 
τις σχετικές διοικητικές διατάξεις και τεχνικές απαιτήσεις· 

2. «πιστοποιητικό έγκρισης τύπου»: το έγγραφο µε το οποίο η εγκριτική αρχή 
πιστοποιεί επισήµως την έγκριση ενός τύπου οχήµατος, συστήµατος, µηχανικού 
µέρους ή χωριστής τεχνικής µονάδας·  

3. «έγκριση τύπου πλήρους οχήµατος»: η έγκριση τύπου µε την οποία µια εγκριτική 
αρχή πιστοποιεί ότι ένα πλήρες όχηµα πληροί τις σχετικές διοικητικές διατάξεις και 
τεχνικές απαιτήσεις·  

4. «έγκριση τύπου ΕΕ»: η διαδικασία µε την οποία µια εγκριτική αρχή πιστοποιεί ότι 
ένας τύπος οχήµατος, συστήµατος, µηχανικού µέρους ή χωριστής τεχνικής µονάδας 
πληροί τις σχετικές διοικητικές διατάξεις και τεχνικές απαιτήσεις του παρόντος 
κανονισµού·  

5. «πιστοποιητικό έγκρισης τύπου ΕΕ»: πιστοποιητικό που βασίζεται στο υπόδειγµα 
που παρατίθεται στην εκτελεστική πράξη που εγκρίθηκε βάσει του παρόντος 
κανονισµού ή στο έντυπο κοινοποίησης που παρατίθεται στους σχετικούς 

                                                 
49 ΕΕ L 171 της 09.07.2003, σ. 1. 
50 ΕΕ L 157 της 09.06.2006, σ. 24. 
51 ΕΕ L 59 της 27.02.1998, σ. 1 
52 ΕΕ L 263 της 09.10.2007, σ. 1 
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ισοδύναµους κανονισµούς της ΟΕΕ/ΟΗΕ που παρατίθενται στις κατ' εξουσιοδότηση 
πράξεις· 

6. «έγκριση τύπου συστήµατος»: η έγκριση τύπου µε την οποία µια εγκριτική αρχή 
πιστοποιεί ότι ένα σύστηµα ενσωµατωµένο σε ένα όχηµα ειδικού τύπου πληροί τις 
σχετικές διοικητικές διατάξεις και τεχνικές απαιτήσεις· 

7. «έγκριση τύπου χωριστής τεχνικής µονάδας»: η έγκριση τύπου µε την οποία µια 
εγκριτική αρχή πιστοποιεί ότι µια χωριστή τεχνική µονάδα πληροί τις σχετικές 
διοικητικές διατάξεις και τεχνικές απαιτήσεις σε σχέση µε έναν ή περισσότερους 
συγκεκριµένους τύπους οχηµάτων· 

8. «έγκριση τύπου µηχανικού µέρους»: η έγκριση τύπου µε την οποία µια εγκριτική 
αρχή πιστοποιεί ότι ένα µηχανικό µέρος ανεξαρτήτως του οχήµατος πληροί τις 
σχετικές διοικητικές διατάξεις και τεχνικές απαιτήσεις· 

9. «εθνική έγκριση τύπου»: διαδικασία έγκρισης τύπου που ορίζεται από την εθνική 
νοµοθεσία ενός κράτους µέλους, και η οποία ισχύει µόνο στην επικράτεια του 
συγκεκριµένου κράτους µέλους· 

10. «πιστοποιητικό επιµέρους έγκρισης»: το έγγραφο µε το οποίο η εγκριτική αρχή 
πιστοποιεί επισήµως την έγκριση συγκεκριµένου οχήµατος· 

11. «πιστοποιητικό συµµόρφωσης»: το έγγραφο το οποίο βασίζεται στο υπόδειγµα που 
παρατίθεται στην εκτελεστική πράξη και εκδίδεται από τον κατασκευαστή του 
οχήµατος για να πιστοποιηθεί ότι το όχηµα, κατά τη στιγµή της ολοκλήρωσής του, 
αντιστοιχεί σε έναν τύπο οχήµατος που έχει λάβει έγκριση τύπου σύµφωνα µε τον 
παρόντα κανονισµό· 

12. «βασικό όχηµα»: κάθε όχηµα το οποίο χρησιµοποιείται κατά το αρχικό στάδιο µιας 
διαδικασίας έγκρισης τύπου πολλαπλών σταδίων· 

13. «ηµιτελές όχηµα»: κάθε όχηµα το οποίο πρέπει να υποβληθεί σε ένα τουλάχιστον 
περαιτέρω στάδιο ολοκλήρωσης προκειµένου να πληροί τις σχετικές τεχνικές 
απαιτήσεις του παρόντος κανονισµού· 

14. «ολοκληρωµένο όχηµα»: όχηµα το οποίο προκύπτει από τη διαδικασία έγκρισης 
τύπου πολλαπλών σταδίων και το οποίο πληροί τις σχετικές τεχνικές απαιτήσεις του 
παρόντος κανονισµού· 

15. «πλήρες όχηµα»: κάθε όχηµα το οποίο δεν χρειάζεται να ολοκληρωθεί ώστε να 
πληροί τις σχετικές τεχνικές απαιτήσεις του παρόντος κανονισµού· 

16. «σύστηµα»: σύνολο διατάξεων που συνδυάζονται για να επιτελέσουν µία ή 
περισσότερες ειδικές λειτουργίες σε ένα όχηµα και το οποίο υπόκειται στις 
απαιτήσεις του παρόντος κανονισµού ή οποιασδήποτε κατ' εξουσιοδότηση ή 
εκτελεστικής πράξης του· 

17. «µηχανικό µέρος»: µια διάταξη που υπόκειται στις απαιτήσεις του παρόντος 
κανονισµού ή κάθε κατ' εξουσιοδότηση ή εκτελεστικής πράξης αυτού, η οποία 
προορίζεται να ενσωµατωθεί σε ένα όχηµα και µπορεί να υπόκειται σε έγκριση 
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τύπου ανεξάρτητα από το όχηµα σύµφωνα µε τον παρόντα κανονισµό και τις κατ' 
εξουσιοδότηση ή εκτελεστικές πράξεις του· 

18. «χωριστή τεχνική µονάδα»: ένας συνδυασµός διατάξεων που υπόκεινται στις 
απαιτήσεις του παρόντος κανονισµού ή κάθε κατ' εξουσιοδότηση ή εκτελεστικής 
πράξης αυτού, η οποία προορίζεται να ενσωµατωθεί σε ένα όχηµα και µπορεί να 
υπόκειται σε έγκριση τύπου ανεξάρτητα από το όχηµα σύµφωνα µε τον παρόντα 
κανονισµό και τις κατ' εξουσιοδότηση ή εκτελεστικές πράξεις του· 

19. «λειτουργική ασφάλεια»: η απουσία µη αποδεκτού κινδύνου φυσικού τραυµατισµού 
ή βλάβης στην υγεία των ανθρώπων εξαιτίας επικινδυνότητας που προκαλείται από 
τη µη σωστή λειτουργία µηχανικών, υδραυλικών, πνευµατικών, ηλεκτρικών και/η 
ηλεκτρονικών συστηµάτων, µηχανικών µερών ή χωριστών τεχνικών µονάδων· 

20. «διάταξη ελέγχου της ρύπανσης»: τα τµήµατα ενός οχήµατος που ελέγχουν και/ή 
περιορίζουν τις εκποµπές ρύπων από εξάτµιση και/ή τις εκποµπές λόγω εξάτµισης· 

21. «θέση καθίσµατος»: ο χώρος ο οποίος έχει δηλωθεί από τον κατασκευαστή ως 
χώρος όπου µπορεί να εγκατασταθεί το ανδρείκελο 50 % εκατοστηµορίου ή µία 
σέλα· 

22. «κινητήρας ανάφλεξης µε συµπίεση»: κινητήρας καύσης που λειτουργεί σύµφωνα µε 
τις αρχές της διεργασίας ανάφλεξης Diesel και φέρει τη συντοµογραφία κινητήρας 
CI· 

23. «κινητήρας επιβαλλόµενης ανάφλεξης»: κινητήρας καύσης που λειτουργεί σύµφωνα 
µε τις αρχές της διεργασίας καύσης ‘Otto’ και φέρει τη συντοµογραφία κινητήρας 
PI· 

24. «υβριδικό όχηµα»: µηχανοκίνητο όχηµα το οποίο, για την προώθησή του, διαθέτει 
τουλάχιστον δύο διαφορετικούς µετατροπείς ενέργειας και δύο διαφορετικά 
συστήµατα αποθηκευµένης ενέργειες (επί του οχήµατος)· 

25. «υβριδικό ηλεκτρικό όχηµα»: υβριδικό όχηµα το οποίο, για την προώθησή του, 
αντλεί ενέργεια και από τις ακόλουθες δύο πηγές αποθηκευµένης ενέργειας επί του 
οχήµατος: 

α) αναλώσιµο καύσιµο, 

β) διάταξη αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας·  

26. «πρόωση»: κινητήρας καύσης, ηλεκτρικός κινητήρας, κάθε υβριδική εφαρµογή ή 
συνδυασµός αυτών των τύπων κινητήρα ή κάθε άλλος τύπος κινητήρα· 

27. «διάταξη αναστολής»: κάθε στοιχείο σχεδιασµού το οποίο αισθάνεται τη 
θερµοκρασία, την ταχύτητα του οχήµατος, τις στροφές και/ή το φορτίο του 
κινητήρα, τη σχέση µετάδοσης του κιβωτίου ταχυτήτων, την υποπίεση της 
πολλαπλής εισαγωγής ή οποιαδήποτε άλλη παράµετρο µε στόχο την ενεργοποίηση, 
τη διαφοροποίηση, την καθυστέρηση ή την απενεργοποίηση της λειτουργίας 
οιουδήποτε µέρους του συστήµατος ελέγχου των εκποµπών και του συστήµατος 
µετεπεξεργασίας καυσαερίων και το οποίο µειώνει την αποτελεσµατικότητα του 
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συστήµατος ελέγχου των εκποµπών υπό συνθήκες που είναι εύλογα αναµενόµενες 
κατά την κανονική χρήση και λειτουργία του οχήµατος· 

28. «διάρκεια ζωής». η ικανότητα των µηχανικών µερών και των συστηµάτων να 
λειτουργούν ώστε να είναι δυνατόν να πληρούνται τα εφαρµοστέα όρια εκποµπών 
ακόµα και ύστερα από τη διάνυση µιας ορισµένης χιλιοµετρικής απόστασης όπως 
καθορίζεται στο παράρτηµα VII και ώστε να εξασφαλίζεται η λειτουργική ασφάλεια 
του οχήµατος για όλη τη ζωή του οχήµατος, εφόσον αυτό χρησιµοποιείται κάτω από 
τις κανονικές ή τις προβλεπόµενες συνθήκες· 

29. «κυβισµός του κινητήρα»: 

α) για κινητήρες µε παλινδροµικό έµβολο, ο ονοµαστικός σαρωνόµενος όγκος 
του κινητήρα· 

β) για κινητήρες µε περιστροφικό έµβολο (Wankel), δύο φορές ονοµαστικός 
σαρωνόµενος όγκος του κινητήρα· 

30. «εκποµπές λόγω εξάτµισης»: οι απώλειες των ατµών των υδρογονανθράκων από το 
σύστηµα καυσίµου ενός µηχανοκίνητου οχήµατος, εκτός των εκποµπών από την 
απόληξη εξαγωγής· 

31. «δοκιµή SHED»: δοκιµή οχήµατος σε σφραγισµένο χώρο για τον καθορισµό της 
εξάτµισης, κατά την οποία διενεργείται ειδική δοκιµή για τις εκποµπές λόγω 
εξάτµισης, όπως ορίζεται στην κατ' εξουσιοδότηση· 

32. «σύστηµα αέριου καυσίµου»: σύστηµα αποτελούµενο από αποθήκη αέριου 
καυσίµου, παροχή καυσίµου, µηχανικά µέρη µέτρησης και ελέγχου, προσαρµοσµένο 
στον κινητήρα για να µπορεί να λειτουργεί µε LPG ή CNG ως κινητήρας µονού, 
διπλού ή πολλαπλών καυσίµων· 

33. «ρύποι»: εκποµπές καυσαερίων µονοξειδίου του άνθρακα (CO), οξειδίων του 
αζώτου (NOx) εκφραζόµενων σε ισοδύναµο διοξειδίου του αζώτου (NO2), 
σωµατιδιακής ύλης (PM) και υδρογονανθράκων (HC), µε υπόθεση αναλογίας: 

α) C1H1.85 για τη βενζίνη, 

β) C1H1.86 για το ντίζελ·  

34. «εκποµπές απόληξης εξαγωγής»: οι εκποµπές ρύπων από την απόληξη εξαγωγής του 
οχήµατος·  

35. «σωµατιδιακή ύλη»: συστατικά των καυσαερίων που αποµακρύνονται από το 
αραιωµένο καυσαέριο σε θερµοκρασία που δεν υπερβαίνει τους 325 K (52°C), µέσω 
των φίλτρων που περιγράφονται σε διαδικασία δοκιµής για τον έλεγχο των µέσων 
τιµών εκποµπών στην απόληξη εξαγωγής, στην κατ' εξουσιοδότηση πράξη· 

36. «παγκόσµιος κύκλος δοκιµών για µοτοσικλέτες (WMTC)»: ο παγκοσµίως 
εναρµονισµένος κύκλος εργαστηριακών δοκιµών για τις εκποµπές όπως καθορίζεται 
στον γενικό τεχνικό κανονισµό της ΟΕΕ/ΟΗΕ, φάση 2· 
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37. «κατασκευαστής»: το πρόσωπο ή ο οργανισµός που είναι υπεύθυνος έναντι της 
εγκριτικής αρχής για όλα τα θέµατα που αφορούν την έγκριση τύπου, τη διαδικασία 
αδειοδότησης, τη διασφάλιση της συµµόρφωσης της παραγωγής, και είναι επίσης 
υπεύθυνος για θέµατα εποπτείας της αγοράς όσον αφορά τα οχήµατα, τα συστήµατα, 
τα µηχανικά µέρη και τις χωριστές τεχνικές µονάδες που παράγει, ανεξαρτήτως του 
εάν το πρόσωπο αυτό ή ο οργανισµός αυτός συµµετέχει απευθείας σε όλα τα στάδια 
της κατασκευής του οχήµατος, συστήµατος, µηχανικού µέρους ή της χωριστής 
τεχνικής µονάδας που αποτελεί αντικείµενο της διαδικασίας έγκρισης· 

38. «αντιπρόσωπος του κατασκευαστή»: οποιοδήποτε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο 
εγκατεστηµένο στην Ένωση, δεόντως εξουσιοδοτηµένο από τον κατασκευαστή ώστε 
να εκπροσωπεί τον κατασκευαστή ενώπιον της εγκριτικής αρχής και να ενεργεί για 
λογαριασµό του, για τα ζητήµατα που καλύπτει ο παρών κανονισµός· 

39. «εισαγωγέας»: κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο εγκατεστηµένο εντός της Ένωσης το 
οποίο πωλεί, ταξινοµεί ή είναι υπεύθυνο για τη θέση σε κυκλοφορία οχήµατος, 
συστήµατος, µηχανικού µέρους ή χωριστής τεχνικής µονάδας από τρίτη χώρα στην 
αγορά της Ένωσης· 

40. «διανοµέας»: κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο εγκατεστηµένο εντός της Ένωσης, 
άλλο εκτός από τον κατασκευαστή ή τον εισαγωγέα, το οποίο πωλεί, ταξινοµεί ή 
είναι υπεύθυνο για τη θέση σε κυκλοφορία οχήµατος, συστήµατος, µηχανικού 
µέρους ή χωριστής τεχνικής µονάδας από τρίτη χώρα στην αγορά της Ένωσης· 

41. «οικονοµικός φορέας»: ο κατασκευαστής, ο αντιπρόσωπος του κατασκευαστή, ο 
εισαγωγέας ή ο διανοµέας· 

42. «εγκριτική αρχή»: η αρχή κράτους µέλους η οποία έχει θεσπιστεί ή οριστεί από το 
κράτος µέλος και έχει κοινοποιηθεί στην Επιτροπή από το κράτος µέλος, η οποία 
είναι αρµόδια για όλες τις πτυχές της έγκρισης τύπου ενός οχήµατος, συστήµατος, 
µηχανικού µέρους ή χωριστής τεχνικής µονάδας ή για την επιµέρους έγκριση ενός 
οχήµατος, για τη διαδικασία αδειοδότησης, για την έκδοση και, εφόσον είναι 
σκόπιµο, την ανάκληση πιστοποιητικών έγκρισης, για τη λειτουργία ως σηµείο 
επαφής µε τις εγκριτικές αρχές των άλλων κρατών µελών, για να διορίζει τις 
τεχνικές υπηρεσίες και να διασφαλίζει ότι ο κατασκευαστής πληροί τις υποχρεώσεις 
του όσον αφορά τη συµµόρφωση της παραγωγής· 

43. «αρχή εποπτείας της αγοράς»: η αρχή του κράτους µέλους που είναι υπεύθυνη για 
την εφαρµογή της εποπτείας της αγοράς στην επικράτειά του· 

44. «εθνική αρχή»: η εγκριτική αρχή, η αρχή επιτήρησης της αγοράς ή κάθε άλλη αρχή 
κράτους µέλους η οποία συµµετέχει σε και είναι υπεύθυνη για την έγκριση τύπου, 
την ταξινόµηση, την επιτήρηση της αγοράς ή τον έλεγχο των εισαγωγών όσον αφορά 
τα οχήµατα, τα συστήµατα, τα µηχανικά µέρη ή τις χωριστές τεχνικές µονάδες που 
καλύπτει ο παρών κανονισµός· 

45. «τεχνική υπηρεσία»: οργανισµός ή φορέας ο οποίος ορίζεται από την εγκριτική αρχή 
κράτους µέλους ως εργαστήριο δοκιµών για τη διεξαγωγή δοκιµών, ή ως φορέας 
αξιολόγησης της συµµόρφωσης για τη διεξαγωγή των αρχικών αξιολογήσεων και 
λοιπών δοκιµών ή επιθεωρήσεων εξ ονόµατος της εγκριτικής αρχής· 
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46. «αυτόµατοι έλεγχοι»: η εκτέλεση δοκιµών στις εγκαταστάσεις του κατασκευαστή, η 
καταχώριση των αποτελεσµάτων των δοκιµών και η υποβολή έκθεσης που 
περιλαµβάνει τα συµπεράσµατα στην εγκριτική αρχή εκ µέρους του κατασκευαστή ο 
οποίος έχει οριστεί ως τεχνική υπηρεσία για την αξιολόγηση της συµµόρφωσης µε 
ορισµένες απαιτήσεις· 

47. «µέθοδοι εικονικών δοκιµών»: οι προσοµοιώσεις σε ηλεκτρονικό υπολογιστή, 
συµπεριλαµβανοµένων υπολογισµών, οι οποίες αποδεικνύουν ότι ένα όχηµα, 
σύστηµα, µηχανικό µέρος ή χωριστή τεχνική µονάδα πληρούν τις τεχνικές 
απαιτήσεις του παρόντος κανονισµού ή των κατ' εξουσιοδότηση πράξεων και των 
εκτελεστικών πράξεων του χωρίς να απαιτείται η χρήση πραγµατικού οχήµατος, 
συστήµατος µηχανικού µέρους ή χωριστής τεχνικής µονάδας· 

48. «διαγνωστικό σύστηµα του οχήµατος»: σύστηµα παρακολούθησης ικανό να 
εντοπίζει το πιθανό σηµείο δυσλειτουργίας ενός µηχανικού µέρους ή ενός 
συστήµατος, µε την καταχώριση διαγνωστικών κωδικών βλάβης και 
περιβαλλοντικών πληροφοριών στη µνήµα υπολογιστή, να υποβάλλει σχετική 
αναφορά κατόπιν αίτησης ενός γενικού εργαλείου ελέγχου και να προειδοποιεί τον 
οδηγό σχετικά µε σοβαρό πρόβληµα λειτουργικής ασφάλειας και/ή περιβαλλοντικό 
πρόβληµα µε την ενεργοποίηση φωτεινής ένδειξης δυσλειτουργίας στον πίνακα των 
οργάνων. 

49. «πληροφορίες επισκευής και συντήρησης του οχήµατος»: όλες οι πληροφορίες που 
απαιτούνται για τη διάγνωση, τη συντήρηση, την τεχνική επιθεώρηση, την περιοδική 
παρακολούθηση, την επισκευή, τον επαναπρογραµµατισµό ή την επαναφορά του 
οχήµατος στην αρχική κατάσταση και τις οποίες παρέχουν οι κατασκευαστές στους 
εξουσιοδοτηµένους πωλητές και συνεργεία επισκευής, συµπεριλαµβανοµένων όλων 
των επακόλουθων τροποποιήσεων και παραρτηµάτων των πληροφοριών αυτών· Οι 
πληροφορίες αυτές περιλαµβάνουν όλες τις πληροφορίες που απαιτούνται για την 
τοποθέτηση συστηµάτων, µηχανικών µερών ή χωριστών τεχνικών µονάδων στα 
οχήµατα· 

50. «ανεξάρτητος φορέας»: επιχειρήσεις άλλες εκτός από τους εξουσιοδοτηµένους 
διανοµείς και τους επισκευαστές οι οποίοι συµµετέχουν άµεσα και έµµεσα στην 
επισκευή και τη συντήρηση των µηχανοκίνητων οχηµάτων· 

51. «νέο όχηµα»: κάθε όχηµα που πληροί τους ακόλουθούς όρους: 

α) δεν έχει ταξινοµηθεί ποτέ κατά το παρελθόν, ή 

β) είναι ταξινοµηµένο για λιγότερο από έξι µήνες τη στιγµή της υποβολής για 
επιµέρους έγκριση· 

52. «όχηµα τέλους σειράς»: όχηµα το οποίο αποτελεί µέρος αποθέµατος και το οποίο 
δεν µπορεί να πωληθεί, τα ταξινοµηθεί ή να τεθεί σε κυκλοφορία επειδή άρχισαν να 
ισχύουν νέες τεχνικές απαιτήσεις για τις οποίες δεν έχει εγκριθεί·  

53. «µηχανοκίνητο δίκυκλο»: κάθε µηχανοκίνητο δίκυκλο όχηµα, 
συµπεριλαµβανοµένων των µηχανοκίνητων δίκυκλων ποδηλάτων, των δίκυκλων 
µοτοποδηλάτων και των δίκυκλων µοτοσικλετών, το οποίο εκφράζεται µε τη 
συντοµογραφία «PTW»·  
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54. «µηχανοκίνητο τρίκυκλο»: µηχανοκίνητο τρίτροχο όχηµα που πληροί τα κριτήρια 
κατάταξης που ισχύουν για τα οχήµατα της κατηγορίας L5e·  

55. «τετράκυκλο»: τετράτροχο όχηµα που πληροί τα κριτήρια κατάταξης που ισχύουν 
για τα οχήµατα της κατηγορίας L6e ή L7e·  

56. «αυτοεξισορροπούµενη µηχανή»: όχηµα που βασίζεται σε εγγενή ασταθή ισορροπία 
και χρειάζεται ένα βοηθητικό σύστηµα ελέγχου για να διατηρεί την ισορροπία του, 
και το όποιο περιλαµβάνει µηχανοκίνητα µονόκυκλα οχήµατα ή µηχανοκίνητα 
δίκυκλα οχήµατα διπλής τροχιάς·  

57. «τετράτροχη µοτοσικλέτα (quad): τετράτροχο όχηµα το οποίο έχει σχεδιαστεί για να 
οδηγείται σε ασφαλτοστρωµένους, δηµόσιους δρόµους, και το οποίο πληροί τα 
κριτήρια των ελαφρών τετράτροχων µοτοσικλετών της κατηγορίας L6Ae ή των 
βαριών τετράτροχων µοτοσικλετών της κατηγορίας L7Ae· 

58. «ρυµουλκούµενο»: µη αυτοπροωθούµενο όχηµα που είναι σχεδιασµένο και 
κατασκευασµένο για να έλκεται από όχηµα της κατηγορίας L·  

59. «δίδυµοι τροχοί»: δύο τροχοί συναρµολογηµένοι επί του ιδίου άξονα, οι οποίοι 
θεωρούνται ως ένας τροχός, των οποίων η απόσταση µεταξύ των κέντρων των 
επιφανειών επαφής τους µε το έδαφος είναι ίση µε ή µικρότερη των 460 mm·  

60. «ταξινόµηση»: διοικητική άδεια οδικής κυκλοφορίας οχήµατος, που περιλαµβάνει τα 
στοιχεία αναγνώρισής του και τη χορήγηση αύξοντος αριθµού, ο οποίος καλείται 
αριθµός κυκλοφορίας, είτε µόνιµα είτε προσωρινά είτε για σύντοµο χρονικό 
διάστηµα·  

61. «θέση σε κυκλοφορία»: η πρώτη χρήση ενός οχήµατος, συστήµατος, µηχανικού 
µέρους ή χωριστής τεχνικής µονάδας που καλύπτεται από τον παρόντα κανονισµό, 
για τον σκοπό για τον οποίο προορίζεται, εντός της Ένωσης· 

62. «πώληση»: πώληση από τον κατασκευαστή του οχήµατος στον πωλητή λιανικής ή 
πώληση στον τελικό χρήστη· 

63. «διαθεσιµότητα στην αγορά»: κάθε παροχή ενός οχήµατος, συστήµατος, µηχανικού 
µέρους ή χωριστής τεχνικής µονάδας για διανοµή ή χρήση στην αγορά της Ένωσης, 
στο πλαίσιο εµπορικής δραστηριότητας είτε έναντι αντιτίµου είτε δωρεάν· 

64. «διάθεση στην αγορά»: διάθεση για πρώτη φορά ενός οχήµατος, συστήµατος, 
µηχανικού µέρους ή χωριστής τεχνικής µονάδας για πρώτη φορά στην Ένωση· 

65. «τύπος οχήµατος»: οµάδα οχηµάτων, συµπεριλαµβανοµένων των παραλλαγών και 
των εκδόσεων µιας συγκεκριµένης κατηγορίας που δεν διαφέρουν τουλάχιστον ως 
προς τα εξής ουσιώδη στοιχεία: 

α) κατηγορία ή υποκατηγορία 

β) κατασκευαστής· 

γ) σασί, πλαίσιο, βοηθητικό σκελετό, δάπεδο ή δοµή, στο οποίο προσαρτώνται τα 
κύρια κατασκευαστικά στοιχεία· 
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δ) λειτουργικές αρχές της πρόωσής τους· 

ε) ονοµασία τύπου που δίνεται από τον κατασκευαστή· 

66. «παραλλαγή»: όχηµα του ιδίου τύπου εφόσον: 

α) τα βασικά χαρακτηριστικά µορφής αµαξώµατος είναι τα ίδια· 

β) τα οχήµατα έχουν την ίδια πρόωση και διάταξη πρόωσης· 

γ) εάν ένας κινητήρας καύσης αποτελεί µέρος της πρόωσης, έχουν τον ίδιο κύκλο 
λειτουργίας του κινητήρα· 

δ) έχουν τον ίδιο αριθµό και διάταξη κυλίνδρων· 

ε) έχουν τον ίδιο τύπο κιβωτίου ταχυτήτων· 

στ) η διαφορά της ανώτατης και της κατώτατης τιµής της µάζας των έτοιµων προς 
κυκλοφορία οχηµάτων δεν υπερβαίνει το 20 % της κατώτατης τιµής· 

ζ) η διαφορά της ανώτατης επιτρεπόµενης µάζας µεταξύ της κατώτατης τιµής και 
της ανώτατης τιµής δεν υπερβαίνει το 20 % της κατώτατης τιµής· 

η) η διαφορά κυβισµού του κινητήρα (σε περίπτωση µονάδας καύσης) µεταξύ της 
κατώτατης τιµής και της ανώτατης τιµής δεν υπερβαίνει το 30 % της 
κατώτατης τιµής· 

θ) η διαφορά της ανώτατης και της κατώτατης τιµής της ισχύος του κινητήρα δεν 
υπερβαίνει το 30 % της κατώτατης τιµής. «έκδοση»: 

67. Το όχηµα το οποίο αποτελείται από έναν συνδυασµό στοιχείων που εµφανίζονται 
στο δελτίο πληροφοριών που αναφέρεται στο άρθρο 27 παράγραφος 10. 

Άρθρο 4 
Κατηγορίες οχηµάτων 

1. Τα οχήµατα της κατηγορίας L περιλαµβάνουν τα µηχανοκίνητα δίκυκλα, τρίκυκλα 
και τετράκυκλα οχήµατα όπως κατατάσσονται σε κατηγορίες στις ακόλουθες 
παραγράφους και στο παράρτηµα Ι, συµπεριλαµβανοµένων των µηχανοκίνητων, των 
δίκυκλων και τρίκυκλων µοτοποδηλάτων, των δίκυκλων και τρίκυκλων 
µοτοσικλετών, των µοτοσικλετών µε καλάθι, των ελαφριών και βαριών τετράτροχων 
µοτοσικλετών (quad) και των ελαφριών και βαριών µίνι αυτοκινήτων. 

2. Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισµού, ισχύουν οι ακόλουθες κατηγορίες και 
υποκατηγορίες οχηµάτων, όπως καθορίζονται στο παράρτηµα Ι: 

α) όχηµα της κατηγορίας L1e (ελαφρύ µηχανοκίνητο δίκυκλο όχηµα), το οποίο 
χωρίζεται σε δύο κατηγορίες: 

θ) οχήµατα L1Ae (µηχανοκίνητα ποδήλατα)· 

(ii) οχήµατα L1Be (δίκυκλα µοτοποδήλατα). 



EL 26   EL 

β) οχήµατα της κατηγορίας L2e (τρίκυκλα µοτοποδήλατα). 

γ) όχηµα της κατηγορίας L3e (δίκυκλη µοτοσικλέτα), το οποίο χωρίζεται σε 
υποκατηγορίες µε βάση: 

θ) την επίδοση της µοτοσικλέτας53, στις εξής υποκατηγορίες: 

– οχήµατα Α1 (µοτοσικλέτες χαµηλής επίδοσης)· 

– οχήµατα Α2 (µοτοσικλέτες µεσαίας επίδοσης)· 

– οχήµατα Α3 (µοτοσικλέτες υψηλής επίδοσης)· 

(ii) µέγιστη σχεδιαστική ταχύτητα οχήµατος: 

– µικρότερη από ή ίση µε 130 km/h· 

– µεγαλύτερη από 130 km/h. 

δ) όχηµα της κατηγορίας L4e (δίκυκλη µοτοσικλέτα µε καλάθι (side-car) ). 

ε) οχήµατα της κατηγορίας L5e (µηχανοκίνητα τρίκυκλα), τα οποία υποδιαιρούνται 
στις εξής υποκατηγορίες: 

θ) οχήµατα της υποκατηγορίας L5Ae (τρίκυκλα)· 

(ii) οχήµατα της κατηγορίας L5Βe (εµπορικά τρίκυκλα), τα οποία υποδιαιρούνται 
περαιτέρω στις εξής υποκατηγορίες: 

– οχήµατα L5Be – U : τρίκυκλα επαγγελµατικής χρήσης που προορίζονται 
αποκλειστικά για τη µεταφορά εµπορευµάτων· 

– οχήµατα L5Be – Ρ: οχήµατα που έχουν σχεδιαστεί και χρησιµοποιούνται 
κυρίως για τη µεταφορά επιβατών. 

στ) οχήµατα της κατηγορίας L6e (ελαφρό τετράκυκλα), τα οποία υποδιαιρούνται στις 
εξής υποκατηγορίες: 

θ) οχήµατα L6Ae (ελαφριά τετράτροχη µηχανών (quad))· 

(ii) οχήµατα L6Be (ελαφριά µίνι αυτοκίνητα), τα οποία υποδιαιρούνται περαιτέρω 
στις εξής υποκατηγορίες: 

– οχήµατα L6Be – U : οχήµατα επαγγελµατικής χρήσης που προορίζονται 
αποκλειστικά για τη µεταφορά εµπορευµάτων· 

– οχήµατα L6Be – Ρ : οχήµατα που έχουν σχεδιαστεί και 
χρησιµοποιούνται κυρίως για τη µεταφορά επιβατών. 

                                                 
53 ΕΕ L 403 της 30.12.2006, αναδιατύπωση της οδηγίας 2006/126/ΕΚ για την άδεια οδήγησης, σ. 21 

ορισµοί ικανότητας, κατηγορίας Α1 και Α2.  
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ζ) οχήµατα της κατηγορίας L7e (βαριά τετράκυκλα), τα οποία υποδιαιρούνται στις εξής 
υποκατηγορίες: 

θ) οχήµατα της υποκατηγορίας L7Ae (βαριά τετράτροχη µηχανών (quad))· 

(ii) οχήµατα της υποκατηγορίας L7Βe (βαριά µίνι αυτοκίνητα), τα οποία 
υποδιαιρούνται στις εξής υποκατηγορίες: 

– όχηµα L7Be – U : οχήµατα επαγγελµατικής χρήσης που προορίζονται 
αποκλειστικά για τη µεταφορά εµπορευµάτων· 

– οχήµατα L7Be – Ρ : οχήµατα που έχουν σχεδιαστεί και 
χρησιµοποιούνται κυρίως για τη µεταφορά επιβατών. 

3. Τα οχήµατα της κατηγορίας L που απαριθµούνται στην παράγραφο 2 χωρίζονται 
περαιτέρω στις ακόλουθες υποκατηγορίες, ανάλογα µε την πρόωση του οχήµατος: 

α) προωθούµενα µε κινητήρα εσωτερικής καύσης: 

– ανάφλεξη µε συµπίεση (CI)· 

– επιβαλλόµενη ανάφλεξη (PI)· 

β) προωθούµενα µε κινητήρα εξωτερικής καύσης, στρόβιλο ή κινητήρα µε 
περιστρεφόµενο έµβολο, όταν, για τη συµµόρφωση µε τις περιβαλλοντικές 
απαιτήσεις και τις απαιτήσεις λειτουργικής ασφάλειας, τα οχήµατα που 
διαθέτουν τέτοια πρόωση θεωρούνται τα ίδια µε αυτά που προωθούνται µε 
κινητήρα εσωτερικής καύσης επιβαλλόµενης ανάφλεξης PI· 

γ) προωθούµενα µε κινητήρα που λειτουργεί µε προσυµπιεσµένο αέρα, τα οποία 
δεν εκπέµπουν υψηλότερα επίπεδα ρύπων και/ή αδρανών αεριών από τα 
επίπεδα που περιέχονται στον αέρα περιβάλλοντος, όταν, όσον αφορά τις 
απαιτήσεις λειτουργικής ασφάλειας, την αποθήκευση και τον εφοδιασµό 
καυσίµων, τα εν λόγω οχήµατα θεωρούνται οχήµατα που λειτουργούν µε αέρια 
καύσιµα· 

δ) προωθούµενα µε ηλεκτρικό κινητήρα· 

ε) υβριδικά οχήµατα που συνδυάζουν οποιαδήποτε από τις µορφές πρόωσης που 
περιγράφεται στα προηγούµενα εδάφια α), γ), γ) ή δ) ή κάθε πολλαπλός 
συνδυασµός αυτών των σχηµατισµών πρόωσης, συµπεριλαµβανοµένων των 
κινητήρων πολλαπλής καύσης και/ή των ηλεκτρικών κινητήρων. 

4. Όσον αφορά την κατάταξη των οχηµάτων της κατηγορίας L στην παράγραφο 2: ένα 
όχηµα το όποιο δεν εµπίπτει σε µια ορισµένη κατηγορία επειδή παρουσιάζει 
τουλάχιστον ένα επιπλέον κριτήριο από αυτά που καθορίζονται για την εν λόγω 
κατηγορία εµπίπτει στην επόµενη κατηγορία της οποίας τα κριτήρια πληροί. Αυτό 
ισχύει για τις ακόλουθες οµάδες κατηγοριών και υποκατηγοριών: 

α) κατηγορία L1e µε τις υποκατηγορίες της L1Ae και L1Be και κατηγορία L3e µε 
τις υποκατηγορίες της L3e - A1, L3e - A2 και L3e - A3· 



EL 28   EL 

β) κατηγορία L2e και κατηγορία L5e µε τις υποκατηγορίες L5Ae και L5Be· 

γ) κατηγορία L6e µε τις υποκατηγορίες L6Ae και L6Be και κατηγορία L7e µε τις 
υποκατηγορίες L7Ae και L7Be· 

δ) κάθε άλλη λογική αλληλουχία κατηγοριών και/ή υποκατηγοριών που προτείνει 
ο κατασκευαστής και εγκρίνει η αρχή έγκρισης τύπου. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ 
ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

Άρθρο 5 
Γενικές υποχρεώσεις των κρατών µελών και των εθνικών αρχών 

1. Τα κράτη µέλη συγκροτούν και διορίζουν τις αρχές έγκρισης τύπου που είναι 
αρµόδιες για θέµατα έγκρισης και τις αρχές εποπτείας της αγοράς που είναι αρµόδιες 
για την εποπτεία της αγοράς σύµφωνα µε τον παρόντα κανονισµό. Τα κράτη µέλη 
γνωστοποιούν στην Επιτροπή τη συγκρότηση και το διορισµό των εν λόγω αρχών 
σύµφωνα µε το άρθρο 68. 

Η πράξη γνωστοποίησης των αρχών έγκρισης τύπου και εποπτείας της αγοράς 
περιλαµβάνει την επωνυµία τους, τη διεύθυνση, συµπεριλαµβανοµένης της 
ηλεκτρονικής διεύθυνσης, και τον τοµέα αρµοδιότητάς τους. 

2. Οι εθνικές αρχές επιτρέπουν την πώληση, την ταξινόµηση και τη θέση σε 
κυκλοφορία µόνον των οχηµάτων, µηχανικών µερών ή χωριστών τεχνικών µονάδων 
που πληρούν τις απαιτήσεις του παρόντος κανονισµού. 

3. Οι εθνικές αρχές δεν απαγορεύουν, δεν περιορίζουν ούτε εµποδίζουν την 
ταξινόµηση οχηµάτων, µηχανικών µερών ή χωριστών τεχνικών µονάδων ούτε τη 
διάθεση τους στην αγορά ή τη θέση τους κυκλοφορία, για λόγους που σχετίζονται µε 
πτυχές της κατασκευής και της λειτουργίας τους οι οποίες καλύπτονται από τον 
παρόντα κανονισµό, εφόσον αυτά πληρούν της απαιτήσεις που προβλέπονται σε 
αυτόν. 

4. Τα κράτη µέλη διοργανώνουν και διενεργούν εποπτεία της αγοράς και ελέγχους των 
οχηµάτων, των συστηµάτων, των µηχανικών µερών ή των χωριστών τεχνικών 
µονάδων που εισάγονται στην αγορά της Ένωσης σύµφωνα µε το κεφάλαιο ΙΙΙ του 
κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 765/2008. 

Άρθρο 6 
Γενικές υποχρεώσεις των εγκριτικών αρχών 

1. Οι εγκριτικές αρχές µεριµνούν ώστε οι κατασκευαστές που ζητούν έγκριση τύπου να 
συµµορφώνονται προς τις υποχρεώσεις τους δυνάµει του παρόντος κανονισµού 

2. Οι εγκριτικές αρχές εγκρίνουν µόνον τα οχήµατα, συστήµατα, µηχανικά µέρη ή 
χωριστές τεχνικές µονάδες που πληρούν τις απαιτήσεις του παρόντος κανονισµού. 
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Άρθρο 7 
Γενικές υποχρεώσεις των κατασκευαστών 

1. Οι κατασκευαστές διασφαλίζουν ότι, όταν τα οχήµατα, τα συστήµατα, τα µηχανικά 
µέρη ή οι χωριστές τεχνικές µονάδες τους, που έχουν σχεδιάσει ή κατασκευάσει, 
πωλούνται, ταξινοµούνται ή τίθενται σε κυκλοφορία, εγκρίνονται σύµφωνα µε τις 
απαιτήσεις που καθορίζονται στον παρόντα κανονισµό και στην κατ' εξουσιοδότηση 
και στις εκτελεστικές πράξεις που εγκρίνονται βάσει του παρόντος κανονισµού. Στην 
περίπτωση έγκρισης τύπου σε πολλαπλά στάδια, κάθε κατασκευαστής είναι 
υπεύθυνος για την έγκριση και τη συµµόρφωση της παραγωγής των συστηµάτων, 
µηχανικών µερών ή χωριστών τεχνικών µονάδων που προστίθενται στο στάδιο 
ολοκλήρωσης του οχήµατος το οποίο διεκπεραιώνει ο κατασκευαστής. Ο 
κατασκευαστής που τροποποιεί µηχανικά µέρη ή συστήµατα τα οποία έχουν ήδη 
εγκριθεί σε προηγούµενα στάδια, είναι υπεύθυνος για την έγκριση και τη 
συµµόρφωση της παραγωγής των εν λόγω µηχανικών µερών και συστηµάτων. 

2. Οι κατασκευαστές που τροποποιούν το ηµιτελές όχηµα έτσι ώστε να πληροί τα 
κριτήρια για κατάταξη σε διαφορετική κατηγορία οχήµατος, µε συνέπεια να 
αλλάξουν οι νοµικές απαιτήσεις που έχουν ήδη αξιολογηθεί σε προηγούµενο στάδιο 
έγκρισης είναι επίσης υπεύθυνοι για τη συµµόρφωση µε τις εν λόγω απαιτήσεις. 

3. Για την έγκριση των οχηµάτων, των συστηµάτων, των µηχανικών µερών ή των 
χωριστών τεχνικών µονάδων που καλύπτονται από τον παρόντα κανονισµό, οι 
κατασκευαστές που είναι εγκατεστηµένοι εκτός της Ένωσης διορίζουν έναν µόνον 
αντιπρόσωπο εγκατεστηµένο εντός της Ένωσης για να τους αντιπροσωπεύει ενώπιον 
της εγκριτικής αρχής. 

4. ∆ιορίζουν, επιπλέον, ένα αντιπρόσωπο για τους σκοπούς εποπτείας της αγοράς, ο 
οποίος µπορεί να είναι ο µοναδικός αντιπρόσωπος που αναφέρεται στην δεύτερη 
παράγραφο ή ένας επιπλέον αντιπρόσωπος. 

5. Οι κατασκευαστές είναι υπεύθυνοι έναντι της εγκριτικής αρχής για όλες τις πτυχές 
της διαδικασίας έγκρισης και για την εξασφάλιση της συµµόρφωσης της παραγωγής, 
είτε εµπλέκονται απευθείας σε όλα τα στάδια κατασκευής ενός οχήµατος, 
συστήµατος, µηχανικού µέρους ή χωριστής τεχνικής µονάδας είτε όχι. 

6. Οι κατασκευαστές διασφαλίζουν ότι εφαρµόζονται οι διαδικασίες που εξασφαλίζουν 
ότι τη συµµόρφωση των σειρών παραγωγής. Λαµβάνονται δεόντως υπόψη τυχόν 
αλλαγές στον σχεδιασµό ενός οχήµατος, συστήµατος, µηχανικού µέρους ή χωριστής 
τεχνικής µονάδας ή στα χαρακτηριστικά και αλλαγές στις απαιτήσεις µε τις οποίες 
δηλώνεται ότι συµµορφώνεται ένα όχηµα, σύστηµα, µηχανικό µέρος ή χωριστή 
τεχνική µονάδα. 

7. Εκτός από τις υποχρεωτικές επιγραφές και τα σήµατα έγκρισης τύπου που 
τοποθετούν στα οχήµατα, στα συστήµατα, τα µηχανικά µέρη ή στις χωριστές 
τεχνικές µονάδες τους σύµφωνα µε το άρθρο 37, οι κατασκευαστές δηλώνουν την 
επωνυµία τους, την καταχωρισµένη εµπορική επωνυµία ή το καταχωρισµένο 
εµπορικό σήµα και τη διεύθυνση επικοινωνίας στα οχήµατα, στα συστήµατα, τα 
µηχανικά µέρη ή στις χωριστές τεχνικές µονάδες τους, ή, όταν αυτό δεν είναι 
δυνατόν για συστήµατα, µηχανικά µέρη ή τεχνικές µονάδες, στη συσκευασία ή στο 
έγγραφο που συνοδεύει το σύστηµα, το µηχανικό µέρος ή τη χωριστή τεχνική 
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µονάδα. Η διεύθυνση πρέπει να δηλώνει ένα µοναδικό σηµείο επικοινωνίας µε τον 
κατασκευαστή. 

8. Οι κατασκευαστές διασφαλίζουν ότι, στο διάστηµα για το οποίο ευθύνονται για ένα 
όχηµα, σύστηµα, µηχανικό µέρος ή χωριστή τεχνική µονάδα, οι συνθήκες 
αποθήκευσης και µεταφοράς δεν διακυβεύουν τη συµµόρφωσή του µε τις απαιτήσεις 
που ορίζονται στον παρόντα κανονισµό. 

Άρθρο 8 
Υποχρεώσεις των κατασκευαστών όσον αφορά τη συµµόρφωση των οχηµάτων, των 

συστηµάτων, των µηχανικών µερών και των χωριστών τεχνικών µονάδων. 

1. Οι κατασκευαστές που θεωρούν ή έχουν λόγο να πιστεύουν ότι ένα όχηµα, σύστηµα, 
µηχανικό µέρος ή µια χωριστή τεχνική µονάδα που έχουν πωλήσει, ταξινοµήσει ή 
έχουν θέσει σε κυκλοφορία δεν συµµορφώνεται µε τον παρόντα κανονισµό ή την 
κατ' εξουσιοδότηση και την εκτελεστική πράξη που έχουν εγκριθεί βάσει του 
παρόντος κανονισµού λαµβάνουν αµέσως τα διορθωτικά µέτρα που απαιτούνται για 
τη συµµόρφωση, την απόσυρση ή την ανάκληση του οχήµατος, του συστήµατος, του 
µηχανικού µέρους, ή της χωριστής τεχνικής µονάδας, ανάλογα µε την περίπτωση.  

2. Όταν το όχηµα, το σύστηµα, το µηχανικό µέρος ή η χωριστή τεχνική µονάδα 
παρουσιάζει κίνδυνο, οι κατασκευαστές ενηµερώνουν αµέσως σχετικά τις αρχές 
εποπτείας της αγοράς και τις εγκριτικές των κρατών µελών στα οποία το όχηµα, το 
σύστηµα, το µηχανικό µέρος ή η χωριστή τεχνική µονάδα έχει πωληθεί, ταξινοµηθεί 
ή τεθεί σε κυκλοφορία, δίνοντας λεπτοµέρειες, ιδίως σχετικά µε τη µη συµµόρφωση 
και τα διορθωτικά µέτρα που έχουν ενδεχοµένως ληφθεί. 

3. Οι κατασκευαστές τηρούν ένα φάκελο πληροφοριών, όπως ορίζεται στο άρθρο 25, 
και τα πιστοποιητικά συµµόρφωσης που αναφέρονται στο άρθρο 36 στη διάθεση 
των εγκριτικών αρχών για περίοδο τουλάχιστον 10 ετών. 

4. Οι κατασκευαστές παρέχουν στην αρµόδια εθνική αρχή, κατόπιν τεκµηριωµένης 
αίτησης της τελευταίας, όλες τις πληροφορίες και όλα τα έγγραφα που απαιτούνται 
για να καταδειχθεί η συµµόρφωση του οχήµατος, του συστήµατος, του µηχανικού 
µέρους ή της χωριστής τεχνικής µονάδας, σε µία από τις επίσηµες γλώσσες του 
κράτους µέλους της αρχής. Οι κατασκευαστές συνεργάζονται µε την εθνική αρχή, 
κατόπιν αιτήµατος της τελευταίας, λαµβάνουν δράση για την εξάλειψη των κινδύνων 
που ενέχουν τα οχήµατα, τα συστήµατα, τα µηχανικά µέρη ή οι χωριστές τεχνικές 
µονάδες που πωλούν, ταξινοµούν ή θέτουν σε κυκλοφορία. 

Άρθρο 9 
Υποχρεώσεις του αντιπροσώπου του κατασκευαστή όσον αφορά την εποπτεία της αγοράς 

Ο αντιπρόσωπος του κατασκευαστή για την εποπτεία της αγοράς εκτελεί τα 
καθήκοντα που προσδιορίζονται στην εντολή που λαµβάνει από τον κατασκευαστή. 
Η εν λόγω εντολή επιτρέπει στον αντιπρόσωπο να προβαίνει τουλάχιστον στις 
ακόλουθες ενέργειες: 
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(1) να τηρεί ένα φάκελο πληροφοριών, όπως ορίζεται στο άρθρο 25, και τα 
πιστοποιητικά συµµόρφωσης που αναφέρονται στο άρθρο 36 στη διάθεση των 
εγκριτικών αρχών για περίοδο τουλάχιστον 10 ετών· 

(2) να παρέχει στην εγκριτική αρχή, κατόπιν τεκµηριωµένου αιτήµατος της 
τελευταίας, όλες τις πληροφορίες και όλα τα έγγραφα που απαιτούνται για να 
αποδειχθεί η συµµόρφωση ενός οχήµατος, συστήµατος, µηχανικού µέρους ή 
χωριστής τεχνικής µονάδας· 

(3) Γενικές υποχρεώσεις των εισαγωγέων 

Άρθρο 10 
Γενικές υποχρεώσεις των εισαγωγέων 

1. Οι εισαγωγείς πωλούν ή ταξινοµούν µόνον συµµορφούµενα οχήµατα, συστήµατα, 
µηχανικά µέρη ή χωριστές τεχνικές µονάδες στην αγορά της Ένωσης.  

2. Πριν από την πώληση, την ταξινόµηση ή τη θέση σε κυκλοφορία ενός οχήµατος, 
συστήµατος, µηχανικού µέρους ή χωριστής τεχνικής µονάδας, οι εισαγωγείς 
διασφαλίζουν ότι το όχηµα, το σύστηµα, το µηχανικό µέρος ή η χωριστή τεχνική 
µονάδα έχει λάβει έγκριση τύπου ΕΕ. Οι εισαγωγείς διασφαλίζουν ότι ο φάκελος 
πληροφοριών συµµορφώνεται µε τις απαιτήσεις του άρθρου 27 παράγραφος 10, ότι 
το όχηµα, το σύστηµα, το µηχανικό µέρος ή η χωριστή τεχνική µονάδα φέρει το 
απαιτούµενο σήµα έγκρισης τύπου, συνοδεύεται από τα απαιτούµενα έγγραφα, ότι 
συµµορφώνεται µε το άρθρο 7 παράγραφος 7 και ότι ο κατασκευαστής 
συµµορφώνεται µε τις απαιτήσεις ου άρθρου 7 παράγραφος 6. 

3. Όταν οι εισαγωγείς θεωρούν ή έχουν λόγο να πιστεύουν ότι ένα όχηµα, σύστηµα, 
µηχανικό µέρος ή χωριστή τεχνική µονάδα δεν συµµορφώνεται µε τις απαιτήσεις 
του παρόντος κανονισµού, ιδιαίτερα ότι δεν ανταποκρίνεται στην έγκριση τύπου του, 
δεν προβαίνουν στην πώληση ή την ταξινόµηση του οχήµατος, του συστήµατος, του 
µηχανικού µέρους ή της χωριστής τεχνικής µονάδας έως ότου επιτευχθεί 
συµµόρφωση. Επιπλέον, όταν θεωρούν ή έχουν λόγους να πιστεύουν ότι το όχηµα, 
το σύστηµα, το µηχανικό µέρος ή η χωριστή τεχνική µονάδα παρουσιάζουν κίνδυνο, 
ενηµερώνουν σχετικά τον κατασκευαστή και τις αρχές εποπτείας της αγοράς και τις 
εγκριτικές αρχές. 

4. Οι εισαγωγείς δηλώνουν την επωνυµία τους, την καταχωρισµένη εµπορική επωνυµία 
ή το καταχωρισµένο εµπορικό σήµα και τη διεύθυνση επικοινωνίας στο όχηµα, το 
σύστηµα, το µηχανικό µέρος ή τη χωριστή τεχνική µονάδα τους, ή, όταν αυτό δεν 
είναι δυνατόν για συστήµατα, µηχανικά µέρη ή τεχνικές µονάδες, στη συσκευασία ή 
στο έγγραφο που συνοδεύει το σύστηµα, το µηχανικό µέρος ή τη χωριστή τεχνική 
µονάδα. 

5. Οι εισαγωγείς διασφαλίζουν ότι το όχηµα, το σύστηµα, το µηχανικό µέρος ή η 
χωριστή τεχνική µονάδα συνοδεύεται από τις απαιτούµενες οδηγίες και 
πληροφορίες, όπως προβλέπει το άρθρο 59, στις επίσηµες γλώσσες του οικείου 
κράτους µέλους. 

6. Οι εισαγωγείς διασφαλίζουν ότι, για το διάστηµα κατά το οποίο ένα όχηµα, 
σύστηµα, µηχανικό µέρος ή χωριστή τεχνική µονάδα εµπίπτει στην αρµοδιότητα 
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τους, οι συνθήκες αποθήκευσης και µεταφοράς δεν διακυβεύουν τη συµµόρφωσή 
του µε τις απαιτήσεις που ορίζονται στον παρόντα κανονισµό. 

7. Όταν κρίνεται σκόπιµο όσον αφορά τους κινδύνους που ενέχει το όχηµα, το 
σύστηµα, το µηχανικό µέρος ή η χωριστή τεχνική µονάδα, οι εισαγωγείς, για την 
προστασία της υγείας και της ασφάλειας των καταναλωτών, διερευνούν και, εάν 
απαιτείται, τηρούν αρχείο καταγγελιών και ανακαλούν τα µη συµµορφούµενα 
οχήµατα, συστήµατα, µηχανικά µέρη ή τις χωριστές τεχνικές µονάδες και τηρούν 
ενήµερούς τους διανοµείς σχετικά µε την παρακολούθηση αυτή. 

Άρθρο 11 
Υποχρεώσεις των εισαγωγέων όσον αφορά τη συµµόρφωση οχηµάτων 

συστηµάτων, µηχανικών µερών ή χωριστών τεχνικών µονάδων  

1. Οι εισαγωγείς που θεωρούν ή έχουν λόγο να πιστεύουν ότι ένα όχηµα, σύστηµα, 
µηχανικό µέρος ή µια χωριστή τεχνική µονάδα που έχουν πωλήσει, ταξινοµήσει ή 
έχουν θέσει σε κυκλοφορία δεν συµµορφώνεται µε τον παρόντα κανονισµό 
λαµβάνουν αµέσως τα διορθωτικά µέτρα που απαιτούνται για τη συµµόρφωση, την 
απόσυρση ή την ανάκληση του οχήµατος, του συστήµατος, του µηχανικού µέρους, ή 
της χωριστής τεχνικής µονάδας, ανάλογα µε την περίπτωση.  

2. Όταν το όχηµα, το σύστηµα, το µηχανικό µέρος ή η χωριστή τεχνική µονάδα 
εγκυµονεί κίνδυνο, οι εισαγωγείς ενηµερώνουν αµέσως σχετικά τις αρχές εποπτείας 
και τις εγκριτικές αρχές των κρατών µελών στα οποία έχουν διαθέσει το όχηµα, το 
σύστηµα, το µηχανικό µέρος ή η χωριστή τεχνική µονάδα, δίνοντας λεπτοµέρειες, 
ιδίως σχετικά µε τη µη συµµόρφωση και τα διορθωτικά µέτρα που έχουν 
ενδεχοµένως ληφθεί. 

3. Οι εισαγωγείς τηρούν, για περίοδο τουλάχιστον 10 ετών, ένα αντίγραφο του 
πιστοποιητικού συµµόρφωσης στη διάθεση των αρχών εποπτείας της αγοράς και των 
εγκριτικών αρχών και διασφαλίζουν ότι το πακέτο πληροφοριών που αναφέρεται στο 
άρθρο 27 παράγραφος 10 διατίθεται στις εν λόγω αρχές, εφόσον το ζητήσουν. 

4. Οι εισαγωγείς παρέχουν στην εθνική αρχή, κατόπιν τεκµηριωµένης αίτησης της 
τελευταίας, όλες τις πληροφορίες και όλα τα έγγραφα που απαιτούνται για να 
καταδειχθεί η συµµόρφωση του οχήµατος, του συστήµατος, του µηχανικού µέρους ή 
της χωριστής τεχνικής µονάδας, σε µία από τις επίσηµες γλώσσες του κράτους 
µέλους της αρχής. Οι εισαγωγείς συνεργάζονται µε την εν λόγω αρχή, κατόπιν 
αιτήµατος της τελευταίας, για κάθε µέτρο που λαµβάνεται για την εξάλειψη των 
κινδύνων που ενέχει το όχηµα, το σύστηµα, το µηχανικό µέρος ή η χωριστή τεχνική 
µονάδα που έχουν πωλήσει, ταξινοµήσει, ή είναι αρµόδιοι για τη θέση σε 
κυκλοφορία του. 

Άρθρο 12 
Γενικές υποχρεώσεις των διανοµέων 

1. Οι διανοµείς ενεργούν µε την προσήκουσα επιµέλεια σχετικά µε τις απαιτήσεις που 
ισχύουν στην περίπτωση πώλησης, ταξινόµησης ή θέσης σε ισχύ ενός οχήµατος, 
συστήµατος, µηχανικού µέρους ή χωριστής τεχνικής µονάδας. 
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2. Πριν από την πώληση, την ταξινόµηση ή τη θέση σε κυκλοφορία ενός οχήµατος, 
συστήµατος, µηχανικού µέρους ή χωριστής τεχνικής µονάδας, οι διανοµείς 
εξακριβώνουν ότι το όχηµα, το σύστηµα το µηχανικό µέρος ή η χωριστή τεχνική 
µονάδα φέρει την απαιτούµενη υποχρεωτική πινακίδα ή το σήµα έγκρισης τύπου, ότι 
συνοδεύεται από τα απαιτούµενα έγγραφα και από τις οδηγίες χρήσεις και τις 
πληροφορίες ασφάλειας στις επίσηµες γλώσσες του κράτους µέλους στο οποίο το 
όχηµα, το σύστηµα, το µηχανικό µέρος ή η χωριστή τεχνική µονάδα πρόκειται να 
πωληθεί, να ταξινοµηθεί ή να τεθεί σε κυκλοφορία και ότι ο κατασκευαστής και ο 
εισαγωγέας έχουν συµµορφωθεί µε τις απαιτήσεις που καθορίζονται στο άρθρο 7 
παράγραφοι 6 και 7 και στο άρθρο 10 παράγραφος 4. 

3. Οι διανοµείς διασφαλίζουν ότι, στο διάστηµα για το οποίο ευθύνονται για ένα 
όχηµα, σύστηµα, µηχανικό µέρος ή χωριστή τεχνική µονάδα, οι συνθήκες 
αποθήκευσης και µεταφοράς δεν διακυβεύουν τη συµµόρφωσή του µε τις απαιτήσεις 
που ορίζονται στον παρόντα κανονισµό. 

Άρθρο 13 
Υποχρεώσεις των διανοµέων όσον αφορά τη συµµόρφωση οχηµάτων συστηµάτων, 

µηχανικών µερών ή χωριστών τεχνικών µονάδων  

1. Όταν οι διανοµείς θεωρούν ή έχουν λόγο να πιστεύουν ότι ένα όχηµα, σύστηµα, 
µηχανικό µέρος ή χωριστή τεχνική µονάδα δεν συµµορφώνεται µε τις απαιτήσεις 
του παρόντος κανονισµού, δεν προβαίνει στην πώληση ή την ταξινόµηση του 
οχήµατος, του συστήµατος, του µηχανικού µέρους ή της χωριστής τεχνικής µονάδας 
ή εµποδίζει τη θέση του σε κυκλοφορία έως ότου επιτευχθεί συµµόρφωση. 

2. Οι διανοµείς που θεωρούν ή έχουν λόγο να πιστεύουν ότι ένα όχηµα, σύστηµα, 
µηχανικό µέρος ή µια χωριστή τεχνική µονάδα που έχουν πωλήσει, ταξινοµήσει ή 
έχουν θέσει σε κυκλοφορία δεν συµµορφώνεται µε τον παρόντα κανονισµό 
λαµβάνουν αµέσως τα διορθωτικά µέτρα που απαιτούνται για τη συµµόρφωση, την 
απόσυρση ή την ανάκληση του οχήµατος, του συστήµατος, του µηχανικού µέρους, ή 
της χωριστής τεχνικής µονάδας, ανάλογα µε την περίπτωση.  

3. Όταν το όχηµα, το σύστηµα, το µηχανικό µέρος ή η χωριστή τεχνική µονάδα 
παρουσιάζει κίνδυνο, οι διανοµείς ενηµερώνουν αµέσως σχετικά τις αρχές εποπτείας 
της αγοράς των κρατών µελών στα οποία έχουν πωλήσει, ταξινοµήσει το όχηµα, το 
σύστηµα, το µηχανικό µέρος ή τη χωριστή τεχνική µονάδα ή είναι οι διανοµείς 
υπεύθυνοι για τη θέση τους σε κυκλοφορία καθώς και τον κατασκευαστή και τον 
εισαγωγέα, δίνοντας λεπτοµέρειες, ιδίως σχετικά µε τη µη συµµόρφωση και τα 
διορθωτικά µέτρα που έχουν ενδεχοµένως ληφθεί. 

4. Οι διανοµείς παρέχουν στην εθνική αρχή, κατόπιν τεκµηριωµένου αιτήµατος της 
τελευταίας, όλες τις πληροφορίες και όλα τα έγγραφα που απαιτούνται για να 
καταδειχθεί η συµµόρφωση ενός οχήµατος, συστήµατος, µηχανικού µέρους ή 
χωριστής τεχνικής µονάδας· Οι διανοµείς συνεργάζονται µε την εθνική αρχή, 
κατόπιν αιτήµατος της τελευταίας, λαµβάνουν δράση για την εξάλειψη των κινδύνων 
που ενέχουν τα οχήµατα, τα συστήµατα, τα µηχανικά µέρη ή οι χωριστές τεχνικές 
µονάδες τα οποία έχουν πωλήσει ή ταξινοµήσει ή για των οποίων τη θέση σε 
κυκλοφορία ήταν υπεύθυνοι.  
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Άρθρο 14 
Επιπλέον υποχρεώσεις των εισαγωγέων και των διανοµέων 

Ένας εισαγωγέας ή διανοµέας θεωρείται κατασκευαστής για τους σκοπούς του 
παρόντος κανονισµού και υπόκειται στις υποχρεώσεις που ισχύουν για τους 
κατασκευαστές βάσει των άρθρων 7 έως 9, στην περίπτωση που πωλεί, ταξινοµεί 
ένα όχηµα, σύστηµα, µηχανικό µέρος ή χωριστή τεχνική µονάδα ή είναι υπεύθυνος 
για τη θέση σε κυκλοφορία αυτών µε την ίδια επωνυµία ή το ίδιο εµπορικό σήµα ή 
τροποποιεί ένα όχηµα, ένα σύστηµα, ένα µηχανικό µέρος ή µια χωριστή τεχνική 
µονάδα που έχει ήδη πωληθεί, ταξινοµηθεί ή τεθεί σε κυκλοφορία µε τρόπο που 
µπορεί να επηρεάζει τη συµµόρφωση µε τις εφαρµοστέες απαιτήσεις 

Άρθρο 15 
Ταυτοποίηση των οικονοµικών φορέων 

Οι οικονοµικοί φορείς γνωστοποιούν, εφόσον τους ζητηθεί, τα εξής στις αρχές 
εποπτείας της αγοράς και στις εγκριτικές αρχές για περίοδο 10 ετών: 

(1) κάθε οικονοµικό φορέα που τους έχει προµηθεύσει ένα όχηµα, σύστηµα, 
µηχανικό µέρος ή µια χωριστή τεχνική µονάδα· 

(2) κάθε οικονοµικό φορέα στον οποίο έχουν προµηθεύσει ένα όχηµα, σύστηµα, 
µηχανικό µέρος ή µια χωριστή τεχνική µονάδα· 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ 
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ∆ΙΚΑΙΟΥ  

Άρθρο 16  
Γενικές απαιτήσεις ουσιαστικού δικαίου 

1. Τα οχήµατα της κατηγορίας L και τα συστήµατα, τα µηχανικά µέρη και οι χωριστές 
τεχνικές µονάδες που προορίζονται για τα οχήµατα αυτά συµµορφώνονται µε τις 
απαιτήσεις που παρατίθενται στα παραρτήµατα ΙΙ έως VIII. 

2. Η Επιτροπή, για να διασφαλίσει ένα υψηλό επίπεδο ασφάλειας και περιβαλλοντικής 
προστασίας, καθορίζει λεπτοµερείς τεχνικές απαιτήσεις, συµπεριλαµβανοµένων των 
διαδικασιών δοκιµών και των οριακών τιµών εφόσον ισχύουν, µόνον για απαιτήσεις 
άλλες από τα περιβαλλοντικά όρια και τις τιµές κατωφλίου που παρατίθενται στα 
παραρτήµατα VI και VII του παρόντος κανονισµού, µε κατ' εξουσιοδότηση πράξεις 
σύµφωνα µε τα άρθρα 76, 77 και 78. 

Άρθρο 17 
Απαγόρευση διατάξεων αναστολής  

Απαγορεύεται η χρήση των διατάξεων αναστολής που µειώνουν την 
αποτελεσµατικότητα των συστηµάτων ασφάλειας, ηλεκτροµαγνητικής 
συµβατότητας, των διαγνωστικών συστηµάτων του οχήµατος, προστασίας από τους 
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θορύβους και/ή µείωσης των εκποµπών ρύπων. Ένα σχεδιαστικό στοιχείο δεν 
θεωρείται διάταξη αναστολής εάν συντρέχει µία από τις ακόλουθες προϋποθέσεις; 

(1) η ανάγκη για τη διάταξη δικαιολογείται για λόγους προστασίας του κινητήρα 
από βλάβη ή ατύχηµα και για τη διασφάλιση της ασφαλούς λειτουργίας του 
οχήµατος· 

(2) η διάταξη δεν λειτουργεί πέραν των απαιτήσεων εκκίνησης του κινητήρα· 

(3) οι όροι λειτουργίας περιλαµβάνονται ως επί το πλείστον στις διαδικασίες 
δοκιµής για την εξακρίβωση της συµµόρφωσης του οχήµατος σύµφωνα µε τον 
παρόντα κανονισµό και τις κατ' εξουσιοδότηση και εκτελεστικές πράξεις του. 

Άρθρο 18 
Μέτρα που αφορούν τις τροποποιήσεις του συστήµατος µετάδοσης της κίνησης στα 

οχήµατα 

1. Ως «σύστηµα µετάδοσης της κίνησης» νοούνται τα µηχανικά µέρη και τα 
συστήµατα ενός οχήµατος που παράγουν ενέργεια και τη µεταδίδουν στο 
οδόστρωµα, συµπεριλαµβανοµένων των κινητήρων, των συστηµάτων διαχείρισης 
των κινητήρων ή κάθε άλλης µονάδας ελέγχου, της διάταξης ελέγχου της ρύπανσης, 
των συστηµάτων µετάδοσης και ελέγχου της µετάδοσης, είτε πρόκειται για 
κινητήριο άξονα ή κινητήριο ιµάντα ή µετάδοση µε αλυσίδες, των διαφορικών, της 
τελικής µετάδοσης και του κινητήριου τροχού (ακτίνα). 

2. Τα οχήµατα της κατηγορίας L διαθέτουν κατάλληλα µέτρα για την πρόληψη των 
παρεµβάσεων παραποίησης του συστήµατος µετάδοσης του οχήµατος, τα οποία 
πρέπει να καθορίζονται στην κατ' εξουσιοδότηση πράξη µέσω µιας σειράς τεχνικών 
απαιτήσεων και προδιαγραφών µε σκοπό: 

α) την πρόληψη των τροποποιήσεων που ενδέχεται να διακυβεύσουν την 
ασφάλεια, ιδίως µε την αύξηση της επίδοσης του οχήµατος µε την παραποίηση 
του συστήµατος µετάδοσης της κίνησης µε σκοπό την αύξηση της µέγιστης 
ροπής και/ή ισχύος και/ή της µέγιστης σχεδιαστικής ταχύτητας του οχήµατος 
όπως δηλώνονται από τον κατασκευαστή του οχήµατος κατά την έγκριση 
τύπου, και/ή 

β) την πρόληψη ζηµιών στο περιβάλλον. 

3. Η Επιτροπή καθορίζει τις ειδικές απαιτήσεις όσον αφορά τα µέτρα που αναφέρονται 
στην παράγραφο 2 µε κατ' εξουσιοδότηση πράξη για την κατασκευή του οχήµατος 
σύµφωνα µε τα άρθρα 76, 77 και 78.  

4. Μετά την τροποποίηση του συστήµατος µετάδοσης της κίνησης, το όχηµα 
συµµορφώνεται µε τις τεχνικές απαιτήσεις της αρχικής κατηγορίας και 
υποκατηγορίας του οχήµατος, ή, εφόσον ισχύει, της νέας κατηγορίας και 
υποκατηγορίας του οχήµατος, οι οποίες ίσχυαν κατά την πώληση, ταξινόµηση ή 
θέση σε κυκλοφορία του αρχικού οχήµατος, συµπεριλαµβανοµένων των τελευταίων 
τροποποιήσεων των απαιτήσεων. 
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Άρθρο 19 
Γενικές απαιτήσεις για τα διαγνωστικά συστήµατα του οχήµατος 

1. Τέσσερα έτη από την ηµεροµηνία που αναφέρεται στο άρθρο 82 δεύτερο εδάφιο, 
όλα τα νέα οχήµατα των υποκατηγοριών L1Be, L3e, L5e, L6Ae και L7Ae 
εξοπλίζονται µε το πρώτο στάδιο του διαγνωστικού συστήµατος οχήµατος (OBD) το 
οποίο παρακολουθεί και αναφέρει τη συνέχεια των ηλεκτρικών κυκλωµάτων, τα 
βραχυκυκλωµένα και ανοικτά ηλεκτρικά κυκλώµατα και τη λογική των 
ηλεκτρονικών συστηµάτων του κινητήρα και των συστηµάτων διαχείρισης του 
οχήµατος (OBD I). 

2. Έξι έτη από την ηµεροµηνία που αναφέρεται στο άρθρο 82 δεύτερο εδάφιο, όλα τα 
νέα οχήµατα των υποκατηγοριών L6Be και L7Be εξοπλίζονται µε OBD I. 

3. Οκτώ έτη από την ηµεροµηνία που αναφέρεται στο άρθρο 82 δεύτερο εδάφιο, όλα 
τα νέα οχήµατα εξοπλίζονται µε OBD I.  

4. Ύστερα από επιβεβαίωση της απόφασης που έχει εγκρίνει η Επιτροπή συµφωνα µετ 
ο άρθρο 21 παράγραφος 4, οκτώ έτη από την ηµεροµηνία που αναφέρεται στο 
δεύτερο εδάφιο του άρθρου 82, όλα τα νέα οχήµατα των (υπο) κατηγοριών L1Be, 
L3e, L5e, L6Ae και L7Ae εξοπλίζονται επίσης µε το δεύτερο στάδιο του 
διαγνωστικού συστήµατος του οχήµατος (OBD II) , το οποίο, επιπλέον του OBD I, 
παρακολουθεί όχι µόνο τις ολοκληρωτικές βλάβες αλλά και την φθορά των 
συστηµάτων, των µηχανικών µερών ή των χωριστών τεχνικών µονάδων κατά τη 
διάρκεια ζωής του οχήµατος, υπό τον όρο ότι αποδεικνύεται η αποδοτικότητά του 
από άποψη κόστους στη µελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων που αναφέρεται στο 
άρθρο 21 παράγραφοι 4 και 5. 

5. Τα λεπτοµερή κατώτατα όρια εκποµπών του OBD καθορίζονται στο παράρτηµα VI 
µέρος Β) του παρόντος κανονισµού.  

6. Ανατίθενται στην Επιτροπή εξουσίες για να εγκρίνει, σύµφωνα µε τα άρθρα 76, 77 
και 78 κατ' εξουσιοδότηση πράξη για την κατασκευή οχηµάτων στην οποία 
καθορίζονται οι λεπτοµερείς τεχνικές απαιτήσεις σχετικά µε τα διαγνωστικά 
συστήµατα του οχήµατος, συµπεριλαµβανοµένων των λειτουργικών απαιτήσεων για 
τα OBD και των διαδικασιών δοκιµής για τα αντικείµενα που παρατίθενται στις 
παραγράφους 1 έως 5 για να διασφαλιστεί υψηλό επίπεδο λειτουργικής ασφάλειας, 
περιβαλλοντικής προστασίας και το ίδιο τυποποιηµένο επίπεδο πρόσβασης σε 
πληροφορίες επισκευής και συντήρησης για τους επισκευαστές οχηµάτων. 

Άρθρο 20  
Απαιτήσεις για τη λειτουργική ασφάλεια των οχηµάτων 

1. Οι κατασκευαστές εξασφαλίζουν ότι τα οχήµατα σχεδιάζονται, κατασκευάζονται και 
συναρµολογούνται έτσι ώστε να ελαχιστοποιείται ο κίνδυνος τραυµατισµού των 
επιβατών και των λοιπών χρηστών του οδικού δικτύου. Παρέχεται εγγύηση 
λεπτουργικής ασφάλειας του οχήµατος για όλη τη διάρκεια ζωής του οχήµατος, εάν 
το όχηµα χρησιµοποιείται υπό κανονικές και προβλεπόµενες συνθήκες. 

2. Οι κατασκευαστές διασφαλίζουν ότι τα οχήµατα, τα συστήµατα, τα µηχανικά µέρη 
και οι χωριστές τεχνικές µονάδες συµµορφώνονται µε τις σχετικές απαιτήσεις που 



EL 37   EL 

παρατίθενται στα παράρτηµα ΙΙ και VIII καθώς και µε απαιτήσεις που αφορούν τις 
διαδικασίες δοκιµής και τις επιδόσεις, οι οποίες καθορίζονται στην 
κατ΄εξουσιοδότηση πράξη. 

3. Οι απαιτήσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2 εφαρµόζονται στα 
οχήµατα, τα συστήµατα, τα µηχανικά µέρη και τις χωριστές τεχνικές µονάδες, 
εφόσον δηλώνονται ως εφαρµοστέες στη σχετική κατηγορία οχήµατος στον παρόντα 
κανονισµό. 

4. Για να διασφαλιστεί η επίτευξη υψηλού επιπέδου ασφάλειας, η Επιτροπή καθορίζει 
ειδικές απαιτήσεις όσον αφορά τη λειτουργική ασφάλεια των οχηµάτων, 
συµπεριλαµβανοµένων των διαδικασιών δοκιµών και των οριακών τιµών, µε κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξη σύµφωνα µε τα άρθρα 76, 77 και 78 

Άρθρο 21 
Απαιτήσεις περιβαλλοντικής επίδοσης 

1. Οι κατασκευαστές διασφαλίζουν ότι τα οχήµατα έχουν σχεδιαστεί, κατασκευαστεί 
και συναρµολογηθεί για να ελαχιστοποιούν τον αντίκτυπο στο περιβάλλον. Οι 
κατασκευαστές διασφαλίζουν ότι τα οχήµατα που έχουν λάβει έγκριση τύπου 
πληρούν τις περιβαλλοντικές απαιτήσεις κατά τη διάρκεια ζωής του οχήµατος όπως 
καθορίζονται στα παραρτήµατα V, VI και VII . 

2. Οι κατασκευαστές διασφαλίζουν ότι τα οχήµατα, συστήµατα, µηχανικά µέρη και 
χωριστές τεχνικές µονάδες συµµορφώνονται µε τις διαδικασίες δοκιµών και τις 
απαιτήσεις δοκιµών που καθορίζονται στην κατ' εξουσιοδότηση πράξη που 
αναφέρεται στην παράγραφο 12. 

3. Οι κατασκευαστές διασφαλίζουν ότι πληρούνται οι απαιτήσεις έγκρισης τύπου για 
τον έλεγχο της αντοχής. Με επιλογή του κατασκευαστή µπορεί να χρησιµοποιηθεί 
µία από τις ακόλουθες διαδικασίες δοκιµών αντοχής για να αποδειχθεί στην αρχή 
έγκρισης τύπου ότι είναι βιώσιµη η περιβαλλοντική επίδοση του οχήµατος που έχει 
λάβει έγκριση τύπου: 

α) πραγµατική δοκιµή αντοχής µε κάλυψη της απόστασης που καθορίζεται στο 
παράρτηµα VII µέρος Α και απόδειξη στην αρχή έγκρισης τύπου ότι οι 
περιβαλλοντικές απαιτήσεις που καθορίζονται στον παρόντα κανονισµό και 
στις κατ' εξουσιοδότηση και στις εκτελεστικές του πράξεις πληρούνται κατά 
τη συσσώρευση χιλιοµέτρων από το όχηµα σε τακτικά διαστήµατα και στο 
τέλος της συσσώρευσης χιλιοµέτρων· 

β) πολλαπλασιασµός των παραγόντων επιδείνωσης που παρατίθενται στο 
παράρτηµα VII µέρος Β επί των αποτελεσµάτων της περιβαλλοντικής δοκιµής 
του οχήµατος που έχει συσσωρεύσει περισσότερα από 100 χλµ από την πρώτη 
εκκίνηση µετά το τέλος της γραµµής παραγωγής· τα αποτελέσµατα του 
υπολογισµού είναι µικρότερα από τα περιβαλλοντικά όρια που ορίζονται στο 
µέρος Α του παραρτήµατος VI και αποδεικνύουν τα ακόλουθα: 

– Ο κατασκευαστής καταδεικνύει κατά τη διαδικασία αυτή στην αρχή 
έγκρισης τύπου την περιβαλλοντική επίδοση ενός οχήµατος που έχει 
συσσωρεύσει περισσότερα από 100 km από την πρώτη εκκίνηση στο 
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τέλος της γραµµής παραγωγής, το οποίο διαθέτει συστήµατα και 
µηχανικά µέρη που έχουν γεράσει γρήγορα. 

– Με τη χρήση της διαδικασίας αυτής, ο κατασκευαστής παρέχει στοιχεία 
στην αρχή έγκρισης τύπου και αποδεικνύει την εγκυρότητα της σχέσης 
µεταξύ των δύο διαδικασιών αντοχής που παρουσιάζονται στα σηµεία α) 
και β). 

4. Έως την 1η Ιανουαρίου 2016 το αργότερο, η Επιτροπή διενεργεί σφαιρική µελέτη 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Η µελέτη αξιολογεί την ποιότητα του ατµοσφαιρικού 
αέρα και το ποσοστό των ρύπων που προέρχονται από οχήµατα της κατηγορίας L 
και καλύπτει τις απαιτήσεις των τύπων δοκιµών I, IV, V και VIII που παρατίθενται 
στο παράρτηµα V. Συγκεντρώνει και αξιολογεί τα πλέον πρόσφατα επιστηµονικά 
στοιχεία, τα πορίσµατα επιστηµονικών ερευνών, την προτυποποίηση και την 
αποδοτικότητα από άποψη κόστους µε σκοπό την κατάρτιση οριστικών µέτρων 
πολιτικής µε την επιβεβαίωση των ηµεροµηνιών εφαρµογής του Euro 5 (Euro 6 για 
τις µοτοσικλέτες της υποκατηγορίας L3e) που καθορίζονται στο παράρτηµα IV και 
τις περιβαλλοντικές απαιτήσεις του Euro 5 Euro 6 για τις µοτοσικλέτες της 
υποκατηγορίας L3e) που καθορίζονται στα παραρτήµατα V, VI(A3), VI(B2), VI(C2) 
και στο παράρτηµα VII όσον αφορά την αντοχή του οχήµατος µε βάση τη 
διανυθείσα χιλιοµετρική απόσταση και του παράγοντες επιδείνωσης για το Euro 5 
(Euro 6 για τις µοτοσικλέτες της υποκατηγορίας L3e).  

5. Με βάση τα πορίσµατα της µελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων, η Επιτροπή 
επιβεβαιώνει: 

α) τις ηµεροµηνίες επιβολής του επιπέδου Euro 5 (Euro 6 για τις µοτοσικλέτες 
της κατηγορίας L3e) που αναφέρονται στο παράρτηµα IV· 

β) τα όρια εκποµπών Euro 5 (Euro 6 για τις µοτοσικλέτες της κατηγορίας L3e) 
και τα κατώτατα όρια OBD που παρατίθενται στο παράρτηµα VI(B2)· 

γ) ότι όλα τα νέα οχήµατα των (υπο)κατηγοριών L3e, L5e, L6Ae και L7Ae 
επιπλέον του OBD στάδιο I εξοπλίζονται επίσης µε το OBD στάδιο II στο 
επίπεδο Euro 5 (Euro 6 για τις µοτοσικλέτες της κατηγορίας L3e)· 

δ) ότι οι απαιτήσεις για δοκιµή συµµόρφωσης οχηµάτων εν χρήσει καθιερώνεται 
στο επίπεδο Euro 5 (Euro 6 για τις µοτοσικλέτες της κατηγορίας L3e), για 
ποιες (υπο)κατηγορίες οχηµάτων της κατηγορίας L θα καθιερωθεί η εν λόγω 
δοκιµή συµµόρφωσης οχηµάτων εν χρήσει και πριν από ποια ηµεροµηνία θα 
καταστεί υποχρεωτική για όλες τις κατηγορίες οχηµάτων της κατηγορίας L. 
«Συµµόρφωση οχηµάτων εν χρήσει» σηµαίνει τη δοκιµή αντιπροσωπευτικών 
οχηµάτων από τον στόλο της αγοράς για να εξακριβωθεί εάν τα τεχνικά µέτρα 
που έχει λάβει ο κατασκευαστής εξακολουθούν να εξασφαλίζουν ότι οι 
εκποµπές της απόληξης του αγωγού εξαγωγής και οι εκποµπές λόγω εξάτµισης 
καυσίµου περιορίζονται αποτελεσµατικά και ότι πληρούνται τα µέτρα 
λειτουργικής ασφάλειας και τα συναφή επίπεδα επίδοσης ασφάλειας, σύµφωνα 
µε τον παρόντα κανονισµό, για όλη τη διάρκεια ζωής των οχηµάτων υπό 
κανονικές συνθήκες χρήσης. 

ε) ποιες από τις (υπο)κατηγορίες L1Ae, L1Be, L2e, L5Be, L6Be και L7Be πρέπει 
να υποβάλλονται, όσον αφορά το επίπεδο Euro 5 µόνον σε δοκιµή SHED ή 
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εναλλακτικά πρέπει να υποβάλλονται µόνον σε δοκιµή διαπερατότητας της 
δεξαµενής καυσίµου και του σωλήνα καυσίµου, µε τα όρια δοκιµών που 
παρατίθενται στο παράρτηµα VI(C2). 

στ) την αντοχή του οχήµατος ανάλογα µε τη διανυθείσα απόσταση (σε χ.λ.µ.) για 
το επίπεδο Euro 5 (Euro 6 για τις µοτοσικλέτες της κατηγορίας L3e) όπως 
αναφέρεται στο παράρτηµα VII(A) και τους παράγοντες επιδείνωσης για το 
επίπεδο Euro 5 (Euro 6 για τις µοτοσικλέτες της κατηγορίας L3e) όπως 
αναφέρονται στο παράρτηµα VII(B). 

ζ) για τον προσδιορισµό της πρακτικής δυνατότητας, τη σχετική ηµεροµηνία 
επιβολής καθώς και για ποιες (υπο)κατηγορίες πρέπει να καθιερωθούν 
απαιτήσεις για εκποµπές εκτός κύκλου πέραν του επιπέδου Euro 5 (Euro 6 για 
τις µοτοσικλέτες της κατηγορίας L3e). 

6. Τα εξολοκλήρου ηλεκτροκίνητα οχήµατα και/ή τα οχήµατα που προωθούνται µόνον 
µε προσοµοιασµένο αέρα αποκλείονται από τις περιβαλλοντικές απαιτήσεις που 
παρατίθενται στο παράρτηµα V, τύπος δοκιµής I έως VIII. Τα εν λόγω οχήµατα 
συµµορφώνονται µε τις λειτουργικές απαιτήσεις του OBD, όπως καθορίζονται στην 
κατ' εξουσιοδότηση πράξη µε σκοπό την αποτελεσµατική επισκευή των οχηµάτων 
σε περίπτωση δυσλειτουργίας. 

7. Τα αεριοκίνητα οχήµατα συµµορφώνονται µε τα όρια εκποµπών της έγκρισης τύπου 
και µε τα κατώτατα όρια εκποµπών OBD για τους κινητήρες επιβαλλόµενης 
ανάφλεξης (PI) Τα αεριοκίνητα οχήµατα συµµορφώνονται µε τα όρια εκποµπών της 
έγκρισης τύπου και µε τα κατώτατα όρια εκποµπών OBD για τους κινητήρες 
επιβαλλόµενης ανάφλεξης (PI) Συµµορφώνονται µε τις συναφείς διαδικασίες και 
απαιτήσεις δοκιµών όπως καθορίζονται στην κατ' εξουσιοδότηση πράξη όπως 
αναφέρεται στην παράγραφο 12. Τα αεριοκίνητα οχήµατα µε ένα καύσιµο, δύο 
καύσιµα ή πολλαπλά καύσιµα και/ή τα υβριδικά ηλεκτρικά οχήµατα αποκλείονται 
από τις απαιτήσεις της δοκιµής SHED όσον αφορά τις εκποµπές λόγω εξάτµισης 
καυσίµου. Τα υβριδικά ηλεκτρικά και/ή τα αεριοκίνητα οχήµατα που προωθούνται 
µερικώς µε κινητήρα PI και λειτουργούν µε βενζίνη, µείγµατα βενζίνης ή αιθανόλη 
συµµορφώνονται µόνον µε τις απαιτήσεις διαπερατότητας της δεξαµενής καυσίµου 
και της γραµµής τροφοδοσίας καυσίµου όπως καθορίζονται στην κατ' 
εξουσιοδότηση πράξη που αναφέρεται στην παράγραφο 12. 

8. Τα οχήµατα που προωθούνται µε κινητήρα ανάφλεξης µε συµπίεση (CI) ο οποίος 
καταναλώνει µόνον ντίζελ χαµηλής πτητικότητας ή καύσιµα ισοδύναµα µε ντίζελ 
αποκλείονται από τα όρια δοκιµής και τις απαιτήσεις για εκποµπές λόγω εξάτµισης. 

9. Τα οχήµατα της κατηγορίας L4e πρέπει να τηρούν τις περιβαλλοντικές απαιτήσεις 
που καθορίζονται στο παράρτηµα V για τα οχήµατα της κατηγορίας L3e και, κατ' 
επιλογή του κατασκευαστή για τους τύπους δοκιµών I, IV, VII and VIII του 
παραρτήµατος V, υποβάλλεται σε δοκιµή είτε µόνον το βασικό µηχανοκίνητο όχηµα 
χωρίς να τοποθετηθεί σε αυτό το καλάθι (side car) είτε το πλήρες συναρµολογηµένο 
όχηµα. 

10. Ως «διάταξη αντικατάστασης για τον έλεγχο της ρύπανσης» νοείται µια διάταξη ή 
ένα σύνολο διατάξεων που προορίζεται να αντικαταστήσει την αρχική διάταξη 
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ελέγχου ρύπων και µπορεί να εγκριθεί ως χωριστή τεχνική µονάδα όπως ορίζεται 
στις κατ' εξουσιοδότηση και στις εκτελεστικές πράξεις του παρόντος κανονισµού. 

Οι κατασκευαστές διασφαλίζουν ότι όλες οι διατάξεις αντικατάστασης για τον 
έλεγχο της ρύπανσης που πωλούνται ή τίθενται σε κυκλοφορία στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση λαµβάνουν έγκριση τύπου συµφωνα µε τον παρόντα κανονισµό. 

11. Οι απαιτήσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 1 έως 10 εφαρµόζονται στα 
οχήµατα, τα συστήµατα, τα µηχανικά µέρη και τις χωριστές τεχνικές µονάδες 
σύµφωνα µε το παράρτηµα ΙΙ. 

12. Για να διασφαλίσει υψηλό επίπεδο προστασίας του περιβάλλοντος, η Επιτροπή 
καθορίζει λεπτοµερείς τεχνικές προδιαγραφές για τις περιβαλλοντικές απαιτήσεις, 
συµπεριλαµβανοµένων των διαδικασιών δοκιµής για τα θέµατα που παρατίθενται 
στις παραγράφους 2, 3, 4 και 5 µε κατ' εξουσιοδότηση πράξη σύµφωνα µε τα άρθρα 
76 , 77 και 78. 

Άρθρο 22 
Επιπλέον περιβαλλοντικές απαιτήσεις όσον αφορά τις εκποµπές αερίων θερµοκηπίου και 

την κατανάλωση καυσίµου 

1. Οι εκποµπές CO2 (διοξειδίου του άνθρακα ) προσδιορίζονται από τον κατασκευαστή 
στον εφαρµοστέο κύκλο εργαστηριακών δοκιµών για τις εκποµπές και υποβάλλεται 
σχετική αναφορά στην εγκριτική αρχή. Η κατανάλωση καυσίµου είτε υπολογίζεται 
µε βάση τα εργαστηριακά αποτελέσµατα εκποµπών στο πλαίσιο της έγκρισης τύπου 
είτε µετριέται και διαβιβάζεται στην εγκριτική αρχή. 

2. Το αποτέλεσµα της µέτρησης CO2 και η υπολογιζόµενη ή µετρώµενη κατανάλωση 
καυσίµου περιλαµβάνονται στον φάκελο πληροφοριών και αναγράφονται αµφότερα 
στο πιστοποιητικό συµµόρφωσης. 

Πέραν της αναγραφής στο πιστοποιητικό συµµόρφωσης, οι κατασκευαστές 
διασφαλίζουν ότι τα στοιχεία σχετικά µε τις εκποµπές CO2 και την κατανάλωση 
καυσίµου παρέχονται στον αγοραστή του οχήµατος κατά τη στιγµή της αγοράς νέου 
οχήµατος µε τη µορφή που θεωρούν κατάλληλη. 

3. Η Επιτροπή καθορίζει τις µεθόδους για την µέτρηση των εκποµπών CO2 και για τον 
υπολογισµό ή την µέτρηση της κατανάλωσης καυσίµου σε κατ' εξουσιοδότηση 
πράξη, η οποία εγκρίνεται σύµφωνα µε τα άρθρα 76, 77 και 78.  

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV 
∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΕΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΥΠΟΥ ΕΕ 

Άρθρο 23  
∆ιαδικασίες έγκρισης τύπου ΕΕ  

1. Ο κατασκευαστής, όταν υποβάλλει αίτηση έγκρισης τύπου για ένα όχηµα, µπορεί να 
επιλέγει µία από τις ακόλουθες διαδικασίες: 
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α) έγκριση τύπου σε διαδοχικά στάδια· 

β) έγκριση τύπου σε ένα στάδιο· 

γ) έγκριση σε πολλαπλά στάδια. 

Για την έγκριση τύπου συστηµάτων, µηχανικών µερών ή χωριστών τεχνικών 
µονάδων, εφαρµόζεται η διαδικασία έγκρισης τύπου σε ένα στάδιο. 

2. Η έγκριση τύπου σε διαδοχικά στάδια συνίσταται στη συλλογή βήµα προς βήµα 
ολόκληρης της σειράς πιστοποιητικών έγκρισης τύπου ΕΕ για τα συστήµατα, τα 
µηχανικά µέρη και τις χωριστές τεχνικές µονάδες του οχήµατος, και η οποία, στο 
τελικό στάδιο, οδηγεί στην έγκριση ολόκληρου του οχήµατος. 

3. Η έγκριση τύπου σε ένα στάδιο συνίσταται στην έγκριση ενός οχήµατος ως συνόλου 
µε µια µόνο πράξη. 

4. Η έγκριση τύπου σε πολλαπλά στάδια είναι η διαδικασία µε την οποία µία ή 
περισσότερες εγκριτικές αρχές πιστοποιούν ότι, ανάλογα µε τη φάση ολοκλήρωσης, 
ένας ηµιτελής ή ολοκληρωµένος τύπος οχήµατος πληροί τις σχετικές διοικητικές 
διατάξεις και τεχνικές απαιτήσεις του παρόντος κανονισµού. 

Η έγκριση τύπου σε πολλαπλά στάδια χορηγείται για τύπο ηµιτελούς ή 
ολοκληρωµένου οχήµατος το οποίο συµµορφώνεται µε τα στοιχεία του φακέλου 
πληροφοριών και πληροί τις τεχνικές απαιτήσεις των σχετικών πράξεων του 
παραρτήµατος IΙ, ανάλογα µε την κατάσταση ολοκλήρωσης του οχήµατος. 

Η έγκριση τύπου για το τελικό στάδιο ολοκλήρωσης χορηγείται µόνον αφότου η 
εγκριτική αρχή εξακριβώσει ότι η έγκριση (οι εγκρίσεις) τύπου που χορηγήθηκε 
(χορηγήθηκαν) για το ηµιτελές όχηµα πιστοποιούν ότι το όχηµα για το οποίο έγινε η 
έγκριση τύπου στο τελικό στάδιο πληροί όλες τις τεχνικές απαιτήσεις που ισχύουν 
κατά τη στιγµή που χορηγείται και για την κατηγορία του οχήµατος για την οποία 
χορηγείται η έγκριση τύπου για το ολοκληρωµένο όχηµα. 

Η έγκριση τύπου σε πολλαπλά στάδια που αναφέρεται στην παράγραφο 1 στοιχείο γ) 
εφαρµόζεται µόνον στα επαγγελµατικά οχήµατα των κατηγοριών L5Be – U, L6Be – 
U και L7Be – U. 

5. Η επιλογή της διαδικασίας έγκρισης δεν θίγει τις εφαρµοστέες απαιτήσεις µε τις 
οποίες πρέπει να συµµορφώνονται ο εγκεκριµένος τύπος οχήµατος κατά τη στιγµή 
της έκδοσης της έγκρισης τύπου πλήρους οχήµατος. 

6. Εκτελεστικές αρµοδιότητες χορηγούνται στην Επιτροπή µε το άρθρο 73 για να 
καθορίσει τα υποδείγµατα για τις λεπτοµερείς ρυθµίσεις που αφορούν τις 
διαδικασίες έγκρισης τύπου. 

Άρθρο 24  
Αίτηση για έγκριση τύπου 

1. Ο κατασκευαστής υποβάλλει την αίτηση για έγκριση τύπου στην εγκριτική αρχή. 
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2. Για συγκεκριµένο τύπο οχήµατος, συστήµατος, µηχανικού µέρους ή χωριστής 
τεχνικής µονάδας, επιτρέπεται να υποβάλλεται µία µόνον αίτηση και σε ένα µόνον 
κράτος µέλος. 

3. Για κάθε τύπο προς έγκριση, υποβάλλεται χωριστή αίτηση. 

Άρθρο 25  
Φάκελος πληροφοριών 

1. Ο αιτών παρέχει ένα φάκελο πληροφοριών στην εγκριτική αρχή. 

2. Ο φάκελος πληροφοριών περιλαµβάνει τα εξής στοιχεία: 

(1) ένα δελτίο πληροφοριών σύµφωνα µε το υπόδειγµα που έχει καταρτίσει η 
Επιτροπή βάσει του άρθρου 73· 

(2) όλα τα στοιχεία, τα σχέδια, τις φωτογραφίες και λοιπές πληροφορίες που 
απαιτούνται από την εκτελεστική πράξη που εγκρίνεται βάσει του άρθρου 73· 

(3) για οχήµατα, την ένδειξη της διαδικασίας που επιλέγεται βάσει του άρθρου 23 
παράγραφος 1. 

3. Ο φάκελος πληροφοριών µπορεί να παρέχεται σε χαρτί ή σε ηλεκτρονική µορφή. 

Άρθρο 26  
Ειδικές απαιτήσεις για τις πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται κατά την αίτηση για 

έγκριση τύπου στο πλαίσιο των διαφόρων διαδικασιών 

1. Η αίτηση για έγκριση τύπου σε διαδοχικά στάδια συνοδεύεται από φάκελο 
πληροφοριών σύµφωνα µε το άρθρο 25 και από το πλήρες σύνολο των 
πιστοποιητικών έγκρισης τύπου που απαιτούνται σύµφωνα µε κάθε εφαρµοστέα 
πράξη βάσει του παραρτήµατος ΙΙ. 

2. Η αίτηση για έγκριση τύπου σε ένα στάδιο συνοδεύεται από φάκελο πληροφοριών 
σύµφωνα µε το άρθρο 25 που περιέχει τις σχετικές πληροφορίες σε σχέση µε τις 
πράξεις που παρατίθενται το παράρτηµα Ι. 

3. Με την επιφύλαξη των παραγράφων 1 και 2, για την έγκριση τύπου σε πολλαπλά 
στάδια υποβάλλονται οι ακόλουθες πληροφορίες: 

α) στο πρώτο στάδιο, τα µέρη του φακέλου πληροφοριών και των πιστοποιητικών 
έγκρισης τύπου ΕΕ που απαιτούνται για πλήρες όχηµα, τα οποία αντιστοιχούν 
στο στάδιο ολοκλήρωσης του βασικού οχήµατος· 

β) στο δεύτερο και στα επόµενα στάδια, εκείνα τα µέρη του φακέλου 
πληροφοριών και των πιστοποιητικών έγκρισης τύπου ΕΕ τα οποία αφορούν 
το τρέχον στάδιο κατασκευής, µαζί µε αντίγραφο του πιστοποιητικού έγκρισης 
τύπου ΕΕ για το όχηµα το οποίο είχε εκδοθεί στο προηγούµενο στάδιο 
κατασκευής· 
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4. Κατόπιν αιτιολογηµένου αιτήµατος, η εγκριτική αρχή µπορεί απαιτήσει από τον 
κατασκευαστή να υποβάλει τις τυχόν πρόσθετες πληροφορίες που απαιτούνται για 
να ληφθεί απόφαση όσον αφορά τις απαιτούµενες δοκιµές ή για να διευκολυνθεί η 
διενέργεια των δοκιµών αυτών. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V 
∆ΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΩΝ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΥΠΟΥ ΕΕ 

Άρθρο 27 
Γενικές διατάξεις 

1. Οι εγκριτικές αρχές χορηγούν έγκριση τύπου ΕΕ µόνον αφού βεβαιωθούν ότι έχει 
γίνει συµµόρφωση των διαδικασιών παραγωγής που αναφέρονται στο άρθρο 31 και 
ότι ο τύπος του οχήµατος, του συστήµατος, του µηχανικού µέρους ή της χωριστής 
τεχνικής µονάδας συµµορφώνεται µε τις εφαρµοστέες απαιτήσεις. 

2. Οι εγκρίσεις τύπου ΕΕ χορηγούνται σύµφωνα µε τα άρθρα 29, 30, 31 και 32. 

3. Εάν µια εγκριτική αρχή διαπιστώσει ότι τύπος οχήµατος, συστήµατος, 
κατασκευαστικού στοιχείου ή χωριστής τεχνικής µονάδας, µολονότι συµµορφώνεται 
προς τις απαιτούµενες διατάξεις, ενέχει σοβαρό κίνδυνο για την ασφάλεια ή µπορεί 
να βλάψει σοβαρά το περιβάλλον ή τη δηµόσια υγεία, µπορεί να αρνηθεί τη 
χορήγηση έγκρισης τύπου ΕΕ. Στην περίπτωση αυτήν, η εγκριτική αρχή αποστέλλει 
αµέσως στις άλλες εγκριτικές αρχές των άλλων κρατών µερών και στην Επιτροπή 
αναλυτικό φάκελο στον οποίον εξηγεί τους λόγους για την απόφασή της και παρέχει 
αποδεικτικά στοιχεία σχετικά µε τα πορίσµατά της. 

4. Τα πιστοποιητικά έγκρισης τύπου ΕΕ αριθµούνται σύµφωνα µε το εναρµονισµένο 
σύστηµα όπως προσδιορίζεται στην εκτελεστική πράξη που εγκρίνεται βάσει του 
άρθρου 73. 

5. Η εγκριτική αρχή αποστέλλει, εντός ενός µήνα, στις εγκριτικές αρχές των άλλων 
κρατών µελών αντίγραφο του πιστοποιητικού έγκρισης τύπου ΕΕ οχήµατος, 
συνοδευόµενο από τα συνηµµένα σε αυτό έγγραφα, για κάθε τύπο οχήµατος που έχει 
εγκρίνει. Το αντίγραφο µπορεί να έχει τη µορφή ηλεκτρονικού φακέλου. 

6. Η εγκριτική αρχή ενηµερώνει αµελλητί τις εγκριτικές αρχές των άλλων κρατών 
µελών σχετικά µε την απόρριψη ή την ανάκληση οποιασδήποτε έγκρισης οχήµατος, 
αιτιολογώντας την απόφασή της. 

7. Η εγκριτική αρχή αποστέλλει ανά τρίµηνο στις εγκριτικές αρχές των άλλων κρατών 
µελών κατάλογο των εγκρίσεων τύπου ΕΕ συστηµάτων, µηχανικών µερών ή 
χωριστών τεχνικών µονάδων τις οποίες έχει χορηγήσει, τροποποιήσει, απορρίψει ή 
ανακαλέσει κατά την προηγούµενη περίοδο. 

8. Εφόσον ζητηθεί από εγκριτική αρχή άλλου κράτους µέλους, η εγκριτική αρχή που 
χορήγησε έγκριση τύπου ΕΕ αποστέλλει εντός ενός µήνα από την παραλαβή του 
σχετικού αιτήµατος αντίγραφο του συγκεκριµένου πιστοποιητικού έγκρισης τύπου 
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ΕΕ, συνοδευόµενο από τα συνηµµένα του έγγραφα. Το αντίγραφο µπορεί να έχει τη 
µορφή ηλεκτρονικού φακέλου. 

9. Αν το ζητήσει η Επιτροπή, η εγκριτική αρχή διαβιβάζει σε αυτήν τις πληροφορίες 
που περιγράφονται στις παραγράφους 5 ως 8. 

10. Η εγκριτική αρχή καταρτίζει πακέτο πληροφοριών αποτελούµενο από το φάκελο 
πληροφοριών µαζί µε την έκθεση δοκιµών καθώς και οποιαδήποτε άλλα έγγραφα τα 
οποία η τεχνική υπηρεσία ή η εγκριτική αρχή έχει προσθέσει στο φάκελο 
πληροφοριών κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των καθηκόντων της. Το πακέτο 
πληροφοριών περιέχει το ευρετήριο των περιεχοµένων του πακέτου πληροφοριών, 
µε κατάλληλη αρίθµηση ή άλλη σήµανση ώστε όλες οι σελίδες να αναγνωρίζονται 
σαφώς· το έγγραφο αυτό έχει τέτοια µορφή ώστε να παρουσιάζεται µια καταγραφή 
των διαδοχικών σταδίων διαχείρισης της έγκρισης τύπου ΕΕ, ιδίως δε οι 
ηµεροµηνίες αναθεωρήσεων και ενηµέρωσης. 

Άρθρο 28 
Ειδικές διατάξεις σχετικά µε την έγκριση έγκρισης τύπου ΕΕ πλήρους οχήµατος 

1. Το πιστοποιητικό έγκρισης τύπου περιέχει, ως συνηµµένα, τα εξής: 

α) το πακέτο πληροφοριών σύµφωνα µε το άρθρο 27 παράγραφος 10· 

β) τα αποτελέσµατα των δοκιµών· 

γ) το ονοµατεπώνυµο(α) και το δείγµα(-τα) της υπογραφής του (των) 
προσώπου(ων) που είναι εξουσιοδοτηµένο(α) να υπογράφει(ουν) 
πιστοποιητικά συµµόρφωσης και δήλωση της θέσης του(τους) στην εταιρεία. 

2. Το πιστοποιητικό έγκρισης τύπου εκδίδεται µε βάση το υπόδειγµα που καθορίζεται 
στην εκτελεστική πράξη που εγκρίνεται σύµφωνα µε το άρθρο 73. 

3. Για κάθε τύπο οχήµατος, η εγκριτική αρχή: 

α) συµπληρώνει όλα τα σχετικά µέρη του πιστοποιητικού έγκρισης τύπου ΕΕ, 
συµπεριλαµβανοµένου του επισυναπτόµενου δελτίου αποτελεσµάτων 
δοκιµών, σύµφωνα µε το υπόδειγµα του πιστοποιητικού έγκρισης τύπου· 

β) συντάσσει το ευρετήριο περιεχοµένων του πακέτου πληροφοριών· 

γ) χορηγεί στον αιτούντα, αµελλητί, το συµπληρωµένο πιστοποιητικό µαζί µε τα 
συνηµµένα έγγραφά του. 

4. Όταν σε έγκριση τύπου ΕΕ, σύµφωνα µε το άρθρο 39, έχουν επιβληθεί περιορισµοί 
όσον αφορά την ισχύ της ή έχουν προβλεφθεί εξαιρέσεις από ορισµένες διατάξεις 
του παρόντος κανονισµού ή των κατ' εξουσιοδότηση και των εκτελεστικών πράξεων 
που εγκρίνονται βάσει του παρόντος κανονισµού, το πιστοποιητικό έγκρισης τύπου 
ΕΕ µνηµονεύει τους εν λόγω περιορισµούς ή εξαιρέσεις. 
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Όταν ο κατασκευαστής επιλέγει τη διαδικασία έγκρισης τύπου σε ένα στάδιο, η 
εγκριτική αρχή καθορίζει τον κατάλογο των εφαρµοστέων απαιτήσεων ή πράξεων 
και προσαρτά τον εν λόγω κατάλογο στο πιστοποιητικό έγκρισης τύπου ΕΕ. 

Άρθρο 29 
Ειδικές διατάξεις για τα συστήµατα, τα µηχανικά µέρη ή τις χωριστές τεχνικές µονάδες 

1. Η έγκριση τύπου ΕΕ χορηγείται σε σχέση µε ένα σύστηµα που συµµορφώνεται µε τα 
στοιχεία που περιέχονται στον φάκελο πληροφοριών και το όποιο πληροί τις 
τεχνικές απαιτήσεις που καθορίζονται στις σχετικές πράξεις που παρατίθενται στο 
παράρτηµα ΙΙ. 

2. Η έγκριση τύπου ΕΕ για µηχανικό µέρος ή χωριστή τεχνική µονάδα χορηγείται σε 
σχέση µε ένα µηχανικό µέρος ή χωριστή τεχνική µονάδα που συµµορφώνεται µε τα 
στοιχεία που περιέχονται στον φάκελο πληροφοριών και το όποιο πληροί τις 
τεχνικές απαιτήσεις που καθορίζονται στις σχετικές χωριστές πράξεις που 
παρατίθενται στο παράρτηµα ΙΙ. 

3. Όταν τα µηχανικά µέρη ή οι χωριστές τεχνικές µονάδες, ανεξαρτήτως του εάν 
προορίζονται για επισκευή, προγραµµατισµένη ή έκτακτη συντήρησης, καλύπτονται 
επίσης από έγκριση τύπου συστήµατος για ένα όχηµα, δεν απαιτείται πρόσθετη 
έγκριση µηχανικού µέρους ή χωριστής τεχνικής µονάδας, εκτός εάν αυτό 
προβλέπεται µε τις σχετικές πράξεις που παρατίθενται στο παράρτηµα ΙΙ. 

4. Όταν µηχανικό µέρος ή χωριστή τεχνική µονάδα µπορεί να λειτουργήσει ή 
παρουσιάζει ειδικό χαρακτηριστικό µόνο σε συνδυασµό µε άλλα µέρη του οχήµατος, 
και για το λόγο αυτόν η συµµόρφωση προς τις απαιτήσεις µπορεί να επαληθευθεί 
µόνο όταν το µηχανικό µέρος ή η χωριστή τεχνική µονάδα λειτουργεί σε συνδυασµό 
µε τα συγκεκριµένα άλλα µέρη του οχήµατος, το πεδίο εφαρµογής της έγκρισης 
τύπου ΕΕ του µηχανικού µέρους ή της χωριστής τεχνικής µονάδας πρέπει να 
περιορίζεται αναλόγως. 

Στις περιπτώσεις αυτές, το πιστοποιητικό έγκρισης τύπου ΕΕ µνηµονεύει τους τυχόν 
περιορισµούς για τη χρήση του µηχανικού µέρους ή της χωριστής τεχνικής µονάδας, 
καθώς και τις ειδικές προϋποθέσεις για την εγκατάστασή του.  

Όταν ένα τέτοιο µηχανικό µέρος ή χωριστή τεχνική µονάδα εγκαθίσταται από τον 
κατασκευαστή του οχήµατος, η συµµόρφωση µε οποιουσδήποτε εφαρµοστέους 
περιορισµούς χρήσης ή προϋποθέσεις εγκατάστασης επαληθεύεται κατά την έγκριση 
του οχήµατος. 

Άρθρο 30 
∆οκιµές που απαιτούνται για την έγκριση τύπου ΕΕ 

1. Η συµµόρφωση µε τις τεχνικές προδιαγραφές του παρόντος κανονισµού και των 
πράξεων που παρατίθενται στο παράρτηµα ΙI αποδεικνύεται µε κατάλληλες δοκιµές 
που διενεργούν οι οριζόµενες τεχνικές υπηρεσίες. 
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Οι διαδικασίες δοκιµών που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο και ο ειδικός 
εξοπλισµός και τα εργαλεία που προβλέπονται για τη διενέργεια των εν λόγω 
δοκιµών καθορίζονται στις σχετικές πράξεις που παρατίθενται στο παράρτηµα ΙΙ. 

2. Ο κατασκευαστής θέτει στη διάθεση της εγκριτικής αρχής τον αριθµό οχηµάτων, 
µηχανικών µερών ή χωριστών τεχνικών µονάδων που απαιτείται δυνάµει των 
σχετικών πράξεων του παραρτήµατος ΙΙ για τη διενέργεια των απαιτούµενων 
δοκιµών. 

3. Οι απαιτούµενες δοκιµές διενεργούνται σε οχήµατα, µηχανικά µέρη και χωριστές 
τεχνικές µονάδες που είναι αντιπροσωπευτικά του προς έγκριση τύπου. 

Ωστόσο, µε τη συµφωνία της εγκριτικής αρχής, ο κατασκευαστής µπορεί να επιλέγει 
ένα όχηµα, σύστηµα, µηχανικό µέρος ή χωριστή τεχνική µονάδα που, µολονότι δεν 
είναι αντιπροσωπευτικό του προς έγκριση τύπου, συνδυάζει ορισµένα από τα πλέον 
δυσµενή χαρακτηριστικά σε σχέση µε το απαιτούµενο επίπεδο επιδόσεων. Για να 
διευκολυνθεί η διαδικασία λήψης αποφάσεων κατά την επιλογή, επιτρέπεται να 
χρησιµοποιούνται µέθοδοι εικονικής δοκιµής. 

4. Είναι δυνατόν να χρησιµοποιούνται µέθοδοι εικονικής δοκιµής ως εναλλακτικές 
διαδικασίες των διαδικασιών δοκιµής που αναφέρονται στην παράγραφο 1 και υπό 
την προϋπόθεση της σύµφωνης γνώµης της εγκριτικής αρχής, εφόσον αυτό ζητηθεί 
από τον κατασκευαστή, όσον αφορά τις απαιτήσεις που παρατίθενται στις κατ' 
εξουσιοδότηση πράξεις που εγκρίνονται βάσει του παρόντος κανονισµού. 

5. Οι µέθοδοι εικονικών δοκιµών πληρούν τους όρους που καθορίζονται στις κατ' 
εξουσιοδότηση πράξεις που εγκρίνονται δυνάµει του παρόντος κανονισµού. 

6. Για να διασφαλίζεται ότι τα αποτελέσµατα των εικονικών δοκιµών είναι τόσο 
αξιόπιστα όσο και αυτά που λαµβάνονται µε φυσικές δοκιµές, η Επιτροπή καθορίζει 
τις απαιτήσεις στις οποίες πρέπει να υπόκεινται οι εικονικές δοκιµές και τις 
συνθήκες υπό τις οποίες πρέπει να διενεργούνται οι εικονικές δοκιµές, σε κατ' 
εξουσιοδότηση πράξει σύµφωνα µε τα άρθρα 76, 77 και 78. 

Άρθρο 31 
Συµµόρφωση των ρυθµίσεων παραγωγής 

1. Η εγκριτική αρχή που χορηγεί έγκριση τύπου ΕΕ λαµβάνει τα απαιτούµενα µέτρα 
για να επαληθεύει, αν χρειάζεται σε συνεργασία µε τις εγκριτικές αρχές άλλων 
κρατών µελών, την ύπαρξη κατάλληλων ρυθµίσεων που εξασφαλίζουν ότι τα 
παραγόµενα οχήµατα, συστήµατα, µηχανικά µέρη ή χωριστές τεχνικές µονάδες, 
κατά περίπτωση, συµµορφώνονται προς τον εγκεκριµένο τύπο. 

2. Η εγκριτική αρχή που έχει χορηγήσει έγκριση ΕΕ τύπου λαµβάνει τα απαιτούµενα 
µέτρα σε σχέση µε την έγκριση αυτήν για να επαληθεύει, αν χρειαστεί σε 
συνεργασία µε τις εγκριτικές αρχές άλλων κρατών µελών, ότι οι ρυθµίσεις περί των 
οποίων η παράγραφος 1 εξακολουθούν να είναι κατάλληλες και ότι τα παραγόµενα 
οχήµατα, συστήµατα, µηχανικά µέρη ή χωριστές τεχνικές µονάδες, κατά περίπτωση, 
εξακολουθούν να συµµορφώνονται προς τον εγκεκριµένο τύπο. 
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3. Για να επαληθεύσει ότι ένα όχηµα, ένα σύστηµα, ένα µηχανικό µέρος ή µια χωριστή 
τεχνική µονάδα συµµορφώνεται µε τον εγκεκριµένο τύπο, η εγκριτική αρχή του 
κράτους µέλους που έχει χορηγήσει την έγκριση τύπου ΕΕ µπορεί να διενεργεί 
οποιοδήποτε έλεγχο ή δοκιµή που ορίζεται σε σχέση µε κανονιστική απαίτηση η 
οποία αποτελεί αντικείµενο της έγκρισης τύπου ΕΕ σε δείγµατα που λαµβάνει από 
τις εγκαταστάσεις του κατασκευαστή, συµπεριλαµβανοµένων των εγκαταστάσεων 
παραγωγής. Οι λεπτοµέρειες των διαδικασιών επαλήθευσης θα καθοριστούν στην 
εκτελεστική πράξη που θα εγκριθεί βάσει του παρόντος κανονισµού σύµφωνα µε το 
άρθρο 73. 

4. Όταν µια εγκριτική αρχή που έχει χορηγήσει έγκριση ΕΕ τύπου διαπιστώνει ότι οι 
ρυθµίσεις περί των οποίων η παράγραφος 1 δεν εφαρµόζονται, αποκλίνουν 
σηµαντικά από τις ρυθµίσεις και τα συµφωνηθέντα προγράµµατα ελέγχου, ή δεν 
εφαρµόζονται πλέον ή δεν θεωρούνται πλέον κατάλληλες, µολονότι συνεχίζεται η 
παραγωγή, η εν λόγω εγκριτική αρχή λαµβάνει τα απαιτούµενα µέτρα για να 
εξασφαλίζει ότι τηρείται ορθώς η συµµόρφωση της διαδικασίας παραγωγής ή 
ανακαλεί την έγκριση τύπου. 

5. Οι εξουσίες για την έγκριση εκτελεστικής πράξης η οποία καθορίζει τις λεπτοµερείς 
ρυθµίσεις όσον αφορά τη συµµόρφωση της παραγωγής παρέχονται στην Επιτροπή 
σύµφωνα µε το άρθρο 73 του παρόντος κανονισµού. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI 
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ ΤΥΠΟΥ ΕΕ 

Άρθρο 32 
Γενικές διατάξεις 

1. Ο κατασκευαστής ενηµερώνει αµελλητί την εγκριτική αρχή η οποία έχει χορηγήσει 
την έγκριση τύπου ΕΕ σχετικά µε οποιαδήποτε τροποποίηση των στοιχείων που 
καταγράφονται στο πακέτο πληροφοριών. 

Η εγκριτική αρχή αποφασίζει ποιες από τις διαδικασίες που καθορίζονται στο άρθρο 
33 θα ακολουθηθούν. 

Εάν απαιτείται, η εγκριτική αρχή µπορεί να αποφασίζει, σε συµφωνία µε τον 
κατασκευαστή, τη χορήγηση νέας έγκρισης τύπου ΕΕ. 

2. Η αίτηση τροποποίησης έγκρισης τύπου ΕΕ υποβάλλεται αποκλειστικά στην 
εγκριτική αρχή η οποία χορήγησε την αρχική έγκριση τύπου ΕΕ. 

3. Εάν η εγκριτική αρχή διαπιστώσει ότι, για να γίνει τροποποίηση, πρέπει να 
επαναληφθούν επιθεωρήσεις ή οι δοκιµές, ενηµερώνει σχετικά τον κατασκευαστή. 

Οι διαδικασίες που αναφέρονται στο άρθρο 33 εφαρµόζονται µόνον εάν, βάσει των 
εν λόγω επιθεωρήσεων ή δοκιµών, η εγκριτική αρχή διαπιστώσει ότι εξακολουθούν 
να πληρούνται οι απαιτήσεις για την έγκριση τύπου ΕΕ. 
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Άρθρο 33 
Αναθεωρήσεις και επεκτάσεις των εγκρίσεων τύπου ΕΕ 

1. Εάν τα στοιχεία που καταγράφονται στο πακέτο πληροφοριών έχουν µεταβληθεί, 
χωρίς να απαιτείται επανάληψη των επιθεωρήσεων ή των δοκιµών, η τροποποίηση 
χαρακτηρίζεται «αναθεώρηση». 

Στις περιπτώσεις αυτές, η εγκριτική αρχή εκδίδει, εφόσον απαιτείται, τις 
αναθεωρηµένες σελίδες του πακέτου πληροφοριών σηµειώνοντας σαφώς, σε κάθε 
αναθεωρηµένη σελίδα, τη φύση της τροποποίησης και την ηµεροµηνία επανέκδοσης. 
Η ενιαία και προσαρµοσµένη στα πρόσφατα δεδοµένα έκδοση του πακέτου 
πληροφοριών, συνοδευόµενη από λεπτοµερή περιγραφή των µεταβολών, θεωρείται 
ότι πληροί αυτήν την απαίτηση. 

2. Η τροποποίηση χαρακτηρίζεται «επέκταση» όταν οι λεπτοµέρειες που περιέχονται 
στο πακέτο πληροφοριών έχει µεταβληθεί και συντρέχει µία από τις εξής 
περιπτώσεις: 

α) απαιτούνται περαιτέρω επιθεωρήσεις ή δοκιµές· 

β) έχει µεταβληθεί οποιαδήποτε πληροφορία του πιστοποιητικού έγκρισης τύπου 
ΕΕ, πλην των συνηµµένων εγγράφων του· 

γ) αρχίζουν να ισχύουν νέες απαιτήσεις δυνάµει οποιασδήποτε από τις πράξεις 
που παρατίθενται στο παράρτηµα ΙΙ που εφαρµόζονται στον εγκεκριµένο τύπο 
οχήµατος ή στο εγκεκριµένο σύστηµα, µηχανικό µέρος ή χωριστή τεχνική 
µονάδα. 

Στις περιπτώσεις επέκτασης, η εγκριτική αρχή εκδίδει αναθεωρηµένο πιστοποιητικό 
έγκρισης τύπου ΕΕ που φέρει αύξοντα αριθµό επέκτασης σύµφωνα µε τον αριθµό 
των διαδοχικών επεκτάσεων που έχουν ήδη χορηγηθεί. Το πιστοποιητικό έγκρισης 
µνηµονεύει σαφώς τον λόγο της επέκτασης και την ηµεροµηνία επανέκδοσης. 

3. Όποτε εκδίδονται τροποποιηµένες σελίδες ή ενιαία και προσαρµοσµένη στα 
πρόσφατα δεδοµένα έκδοση του πακέτου πληροφοριών, τροποποιείται αναλόγως το 
ευρετήριο του πακέτου πληροφοριών το οποίο επισυνάπτεται στο πιστοποιητικό 
έγκρισης, ώστε να εµφαίνεται η ηµεροµηνία της πλέον πρόσφατης επέκτασης ή 
αναθεώρησης, ή η ηµεροµηνία της πλέον πρόσφατης ενοποίησης της ενηµερωµένης 
έκδοσης. 

Άρθρο 34 
Έκδοση και κοινοποίηση τροποποιήσεων 

1. Σε περίπτωση επέκτασης, επικαιροποιούνται όλα τα σχετικά τµήµατα του 
πιστοποιητικού έγκρισης τύπου ΕΕ, των συνηµµένων εγγράφων του και του 
ευρετηρίου του πακέτου πληροφοριών. Το επικαιροποιηµένο πιστοποιητικό και τα 
συνηµµένα έγγραφά του αποστέλλονται στον αιτούντα αµελλητί. 

2. Σε περίπτωση αναθεώρησης, τα αναθεωρηµένα έγγραφα ή η ενιαία και 
προσαρµοσµένη στα πρόσφατα δεδοµένα έκδοση, κατά περίπτωση, 
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συµπεριλαµβανοµένου του αναθεωρηµένου ευρετηρίου του πακέτου πληροφοριών, 
αποστέλλονται από την εγκριτική αρχή στον αιτούντα αµελλητί. 

3. Η εγκριτική αρχή κοινοποιεί κάθε τροποποίηση των εγκρίσεων τύπου ΕΕ στις 
εγκριτικές αρχές των άλλων κρατών µελών, σύµφωνα µε τις διαδικασίες που 
περιγράφονται στο άρθρο 27. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII 
ΙΣΧΥΣ ΤΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΥΠΟΥ ΕΕ  

Άρθρο 35 
Λήξη ισχύος 

1. Η έγκριση τύπου ΕΕ εκδίδεται µε απεριόριστη διάρκεια ισχύος. 

2. Η έγκριση τύπου οχήµατος ΕΕ παύει να ισχύει στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

α) νέες απαιτήσεις οποιασδήποτε πράξης που εφαρµόζεται για τον εγκεκριµένο 
τύπο οχήµατος καθίστανται υποχρεωτικές για την πώληση, την ταξινόµηση ή 
τη θέση σε κυκλοφορία νέων οχηµάτων, και δεν είναι δυνατόν να 
προσαρµοστεί αντίστοιχα στα πρόσφατα δεδοµένα η έγκριση τύπου, 

β) όταν διακόπτεται οριστικά και εθελοντικά η παραγωγή του εγκεκριµένου 
οχήµατος, 

γ) η ισχύς της έγκρισης τύπου λήγει δυνάµει ειδικού περιορισµού σύµφωνα µε το 
άρθρο 38. 

3. Όταν παύει να ισχύει µόνο µία παραλλαγή τύπου ή µόνο µία έκδοση παραλλαγής, η 
έγκριση ΕΕ τύπου οχήµατος του συγκεκριµένου οχήµατος παύει να ισχύει µόνο στο 
βαθµό που αφορά τη συγκεκριµένη παραλλαγή ή έκδοση. 

4. Όταν διακόπτεται οριστικά η παραγωγή συγκεκριµένου τύπου οχήµατος, ο 
κατασκευαστής ενηµερώνει σχετικά την εγκριτική αρχή που χορήγησε την έγκριση 
ΕΕ τύπου οχήµατος του συγκεκριµένου οχήµατος. 

Η εγκριτική αρχή η οποία έχει χορηγήσει την έγκριση τύπου ΕΕ για το όχηµα, αφού 
λάβει τη γνωστοποίηση που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο, ενηµερώνει τις 
εγκριτικές αρχές των άλλων κρατών µελών σχετικά µέσα σε ένα µήνα. 

5. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 4, όταν επίκειται η λήξη ισχύος µιας έγκρισης 
τύπου ΕΕ οχήµατος, ο κατασκευαστής ενηµερώνει την εγκριτική αρχή που χορήγησε 
την έγκριση τύπου ΕΕ. 

Η εγκριτική αρχή που έχει χορηγήσει την έγκριση τύπου ΕΕ κοινοποιεί, αµελλητί, 
όλες τις σχετικές πληροφορίες στις εγκριτικές αρχές των άλλων κρατών µελών ώστε 
να καταστεί δυνατή η εφαρµογή, κατά περίπτωση, του άρθρου 39. 
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Στην κοινοποίηση που αναφέρεται στο δεύτερο εδάφιο σηµειώνονται, ιδίως, η 
ηµεροµηνία παραγωγής και ο αριθµός ταυτοποίησης του τελευταίου παραχθέντος 
οχήµατος. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIII 
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΣΗΜΑΝΣΗ 

Άρθρο 36 
Πιστοποιητικό συµµόρφωσης 

1. Ο κατασκευαστής, ως κάτοχος της έγκρισης τύπου ΕΕ πλήρους οχήµατος, παραδίδει 
πιστοποιητικό συµµόρφωσης ως έντυπο έγγραφο µαζί µε κάθε πλήρες, ηµιτελές ή 
ολοκληρωµένο όχηµα που κατασκευάζεται σύµφωνα µε τον εγκεκριµένο τύπο 
οχήµατος. 

Το πιστοποιητικό αυτό χορηγείται δωρεάν στο αγοραστή µαζί µε το όχηµα. Η 
χορήγησή του δεν είναι δυνατόν να εξαρτάται από ρητό αίτηµα ή υποβολή 
συµπληρωµατικών πληροφοριών στον κατασκευαστή. 

2. Ο κατασκευαστής χρησιµοποιεί το υπόδειγµα πιστοποιητικού συµµόρφωσης που 
εκδίδει η Επιτροπή σύµφωνα µε το άρθρο 73. 

3. Εάν δεν έχει συναφθεί διαφορετική συµφωνία µε τον αγοραστή του οχήµατος, το 
πιστοποιητικό συµµόρφωσης καταρτίζεται στην επίσηµη γλώσσα του κράτους 
µέλους στο οποίο αγοράζεται το όχηµα. 

4. Το πιστοποιητικό συµµόρφωσης σχεδιάζεται έτσι ώστε να µην επιτρέπει την 
πλαστογράφησή του. Προς το σκοπό αυτόν, το χρησιµοποιούµενο χαρτί εκτύπωσης 
προστατεύεται είτε µε έγχρωµες γραφικές παραστάσεις είτε µε υδατόσηµο µε το 
αναγνωριστικό σήµα του κατασκευαστή. 

5. Το πιστοποιητικό συµµόρφωσης συµπληρώνεται στο σύνολό του και δεν περιέχει 
περιορισµούς όσον αφορά τη χρήση του οχήµατος, εκτός από τους περιορισµούς που 
προβλέπονται στην εκτελεστική πράξη που εγκρίνεται σύµφωνα µε το άρθρο 73. 

6. Στην περίπτωση ηµιτελούς ή ολοκληρωµένου τύπου οχήµατος, ο κατασκευαστής 
συµπληρώνει µόνον τα σηµεία του πιστοποιητικού συµµόρφωσης τα οποία έχουν 
προστεθεί ή τροποποιηθεί κατά το τρέχον στάδιο έγκρισης, και, κατά περίπτωση, 
επισυνάπτει στο πιστοποιητικό όλα τα πιστοποιητικά συµµόρφωσης που είχαν 
εκδοθεί στο προηγούµενο στάδιο. 

7. Το πιστοποιητικό συµµόρφωσης, όπως καθορίζεται στην εκτελεστική πράξη που 
εγκρίνεται βάσει του παρόντος κανονισµού, περιλαµβάνει στον τίτλο, για τα 
οχήµατα που εγκρίνονται βάσει του άρθρου 39 παράγραφος 2, η φράση «Για 
πλήρη/ολοκληρωµένα οχήµατα που έχουν λάβει έγκριση τύπου κατ’ εφαρµογήν του 
άρθρου 39 (προσωρινή έγκριση)». 

8. Στον τίτλο του πιστοποιητικού συµµόρφωσης, όπως παρατίθεται στην εκτελεστική 
πράξη που εγκρίνεται βάσει του παρόντος κανονισµού, για οχήµατα που έχουν λάβει 
έγκριση τύπου σύµφωνα µε το άρθρο 41, περιλαµβάνεται η φράση «Για 
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πλήρη/ολοκληρωµένα οχήµατα που λαµβάνουν έγκριση τύπου σε µικρές σειρές», 
και δίπλα αύξοντα αριθµό, µεταξύ της µονάδας (1) και του ορίου του πίνακα που 
παρατίθεται στην εκτελεστική πράξη, ο οποίος υποδηλώνει, για κάθε έτος 
παραγωγής, τη θέση του οχήµατος στην παραγωγή που καταλογίζεται στο εκάστοτε 
έτος. 

9. Με επιφύλαξη της παραγράφου 1, ο κατασκευαστής µπορεί να διαβιβάσει, µε 
ηλεκτρονικά µέσα, στις εθνικές αρχές δεδοµένα ή πληροφορίες που περιέχονται στο 
πιστοποιητικό συµµόρφωσης». 

10. Μόνον ο κατασκευαστής επιτρέπεται να εκδίδει αντίγραφο του πιστοποιητικού 
συµµόρφωσης. Κάθε αντίγραφο φέρει εµφανώς στην όψη του την ένδειξη 
«αντίγραφο». 

Άρθρο 37 
Υποχρεωτικές επιγραφές οχηµάτων και σήµα έγκρισης τύπου των µηχανικών µερών ή των 

χωριστών τεχνικών µονάδων 

1. Ο κατασκευαστής του οχήµατος επιθέτει σε κάθε όχηµα που κατασκευάζεται 
σύµφωνα µε τον εγκεκριµένο τύπο υποχρεωτική πινακίδα που απαιτείται από τη 
σχετική κατ' εξουσιοδότηση ή εκτελεστική πράξη που παρατίθενται στο παράρτηµα 
ΙΙ. 

2. Ο κατασκευαστής ενός µηχανικού µέρους ή µιας χωριστής τεχνικής µονάδας, 
ανεξαρτήτως του εάν αποτελούν µέρη ενός συστήµατος, επιθέτει σε κάθε µηχανικό 
µέρος ή µονάδα που κατασκευάζεται σύµφωνα µε τον εγκεκριµένο τύπο, το σήµα 
έγκρισης ΕΕ τύπου που απαιτείται από τη σχετική κατ' εξουσιοδότηση πράξη ή την 
εκτελεστική πράξη που παρατίθενται στο παράρτηµα ΙΙ. 

3. Όταν δεν απαιτείται τέτοιο σήµα έγκρισης τύπου για το µηχανικό µέρος ή τη 
χωριστή τεχνική µονάδα, ο κατασκευαστής επιθέτει τουλάχιστον την εµπορική του 
ονοµασία ή το εµπορικό του σήµα, καθώς και τον αριθµό τύπου ή/και έναν 
αναγνωριστικό αριθµό. 

4. Η υποχρεωτική πινακίδα της ΕΕ και το σήµα έγκρισης τύπου είναι σύµφωνα µε το 
υπόδειγµα που καθορίζεται στην εκτελεστική πράξη που προβλέπεται στο άρθρο 73 
η οπαία εγκρίνεται βάσει του παρόντος κανονισµού. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΧ 
ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ Ή ΣΧΕ∆ΙΑ 

Άρθρο 38 
Εξαιρέσεις για νέες τεχνολογίες ή νέα σχέδια 

1. Ο κατασκευαστής µπορεί να υποβάλλει αίτηση για έγκριση τύπου ΕΕ όσον αφορά 
έναν τύπο συστήµατος, µηχανικού µέρους ή χωριστής τεχνικής µονάδας που 
ενσωµατώνει νέες τεχνολογίες ή σχέδια που δεν είναι συµβατά µε µία ή 
περισσότερες πράξεις που παρατίθενται στο παράρτηµα ΙΙ. 
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2. Η εγκριτική αρχή χορηγεί την έγκριση τύπου ΕΕ που αναφέρεται στην παράγραφο 1 
εάν συντρέχουν όλες οι ακόλουθες προϋποθέσεις: 

α) η αίτηση αναφέρει τους λόγους για τους οποίους οι συγκεκριµένες τεχνολογίες 
ή σχέδια καθιστούν το σύστηµα, το µηχανικό µέρος ή τη χωριστή τεχνική 
µονάδα ασυµβίβαστα µε µία ή περισσότερες πράξεις που παρατίθενται στο 
παράρτηµα ΙΙ· 

β) η αίτηση περιγράφει τις συνέπειες για την ασφάλεια και το περιβάλλον της 
νέας τεχνολογίας και τα µέτρα που λαµβάνονται για να διασφαλιστεί ότι 
εξασφαλίζεται τουλάχιστον ένα επίπεδο ασφάλειας και περιβαλλοντικής 
προστασίας ισοδύναµο µε αυτό που παρέχουν οι απαιτήσεις από τις οποίες 
ζητείται εξαίρεση· 

γ) προσκοµίζονται οι περιγραφές και τα αποτελέσµατα των δοκιµών που 
αποδεικνύουν ότι ικανοποιείται η προϋπόθεση του σηµείου β). 

3. Η χορήγηση εξαίρεσης για νέες τεχνολογίες ή νέα σχέδια εξαρτάται από την έγκριση 
της Επιτροπής που χορηγείται µε απόφαση που εγκρίνεται σύµφωνα µε τη 
διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 74 παράγραφος 2. 

4. Όταν εκκρεµεί η απόφαση έγκρισης από την Επιτροπή, η εγκριτική αρχή µπορεί να 
χορηγεί προσωρινή έγκριση, η οποία ισχύει µόνον στην επικράτεια του οικείου 
κράτους µέλους, όσον αφορά έναν τύπο οχήµατος που καλύπτεται από την 
επιδιωκόµενη εξαίρεση. Η εγκριτική αρχή ενηµερώνει σχετικά την Επιτροπή και τα 
άλλα κράτη µέλη αµελλητί µε φάκελο που περιέχει τις πληροφορίες που 
αναφέρονται στην παράγραφο 2. 

5. Οι άλλες εγκριτικές αρχές µπορούν να αποφασίζουν να δεχθούν την προσωρινή 
έγκριση που µνηµονεύεται στην παράγραφο 4, στην επικράτειά τους. 

6. Κατά περίπτωση, η της Επιτροπής που αναφέρεται στην παράγραφο 3 προσδιορίζει 
εάν αυτή υπόκειται σε τυχόν περιορισµούς Σε κάθε περίπτωση, η έγκριση τύπου 
ισχύει για τουλάχιστον 36 µήνες. 

7. Εάν η Επιτροπή αποφασίσει να αρνηθεί την χορήγηση άδειας, η εγκριτική αρχή 
ειδοποιεί αµέσως τον κάτοχο της προσωρινής έγκρισης τύπου σύµφωνα µε την 
παράγραφο 4, ότι η προσωρινή έγκριση θα ανακληθεί έξι µήνες µετά την 
ηµεροµηνία της άρνησης της Επιτροπής. 

Ωστόσο, τα οχήµατα που κατασκευάζονται σύµφωνα µε την προσωρινή έγκριση 
πριν από τη λήξη της ισχύος της επιτρέπεται να πωλούνται, να ταξινοµούνται ή να 
τίθενται σε κυκλοφορία σε κάθε κράτος µέλος που έχει δεχθεί την προσωρινή 
έγκριση. 

Άρθρο 39 
Μεταγενέστερη ανάγκη για προσαρµογή των νοµικών απαιτήσεων  

1. Όταν η Επιτροπή εγκρίνει τη χορήγηση εξαίρεσης σύµφωνα µε το άρθρο 38, 
λαµβάνει, εφόσον απαιτείται, τα αναγκαία µέτρα για να προσαρµόσει τις σχετικές 
κατ' εξουσιοδότηση πράξεις ή τις απαιτήσεις στις τεχνολογικές εξελίξεις. 
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Όταν η εξαίρεση βάσει του άρθρου 38 αφορά έναν κανονισµό ΟΕΕ/ΟΗΕ, η 
Επιτροπή προτείνει την τροποποίηση του κανονισµού ΟΕΕ/ΟΗΕ σύµφωνα µε τη 
διαδικασία που εφαρµόζεται βάσει της συµφωνίας της Οικονοµικής Επιτροπής των 
Ηνωµένων Εθνών για την Ευρώπη όσον αφορά την έγκριση ενιαίων τεχνικών 
προδιαγραφών για τα τροχοφόρα οχήµατα, τα µέρη και τα εξαρτήµατα που µπορούν 
να τοποθετηθούν και/ή να χρησιµοποιηθούν σε τροχοφόρα οχήµατα και τις 
προϋποθέσεις για την αµοιβαία αναγνώριση των εγκρίσεων που χορηγούνται βάσει 
των εν λόγω προδιαγραφών54. 

2. Μόλις τροποποιηθούν οι σχετικές πράξεις, αίρεται αµέσως κάθε περιορισµός που 
αφορά την απόφαση της Επιτροπής που επιτρέπει την εξαίρεση. 

Εάν δεν έχουν ληφθεί τα αναγκαία µέτρα για την προσαρµογή των κατ' 
εξουσιοδότηση εκτελεστικών πράξεων, η Επιτροπή µπορεί, κατόπιν σχετικού 
αιτήµατος του κράτους µέλους που χορήγησε την έγκριση, να επιτρέψει στο κράτος 
µέλος, µε απόφαση η οποία λαµβάνεται µε τη διαδικασία του άρθρου 74 
παράγραφος 2, να επεκτείνει την έγκριση τύπου. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ X 
ΟΧΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΙ ΣΕ ΜΙΚΡΕΣ ΣΕΙΡΕΣ 

Άρθρο 40 
Εθνική έγκριση τύπου µικρών σειρών 

1. Ο κατασκευαστής µπορεί να υποβάλει αίτηση για έγκριση τύπου µικρών σειρών για 
ένα τύπο οχήµατος εντός των ετήσιων ποσοτικών ορίων που προσδιορίζονται στο 
παράρτηµα ΙΙΙ. Τα όρια αυτά εφαρµόζονται στην πώληση, ταξινόµηση ή θέση σε 
κυκλοφορία οχηµάτων ενός τύπου εγκεκριµένου για την αγορά της Ένωσης κατά το 
δεδοµένο έτος. 

Για την έγκριση τύπου µικρών σειρών, η εθνική αρχή µπορεί, εάν έχει βάσιµους 
λόγους να το πράξει, να άρει µία ή περισσότερες διατάξεις µίας ή περισσοτέρων 
πράξεων που παρατίθενται στο παράρτηµα ΙΙ, υπό την προϋπόθεση ότι έχει 
καθορίσει εναλλακτικές απαιτήσεις. 

2. Οι εναλλακτικές απαιτήσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 διασφαλίζουν ένα 
επίπεδο λειτουργικής ασφάλειας και περιβαλλοντικής προστασίας ισοδύναµο στο 
βαθµό του δυνατού µε αυτό που προβλέπεται στη σχετική πράξη ή στις σχετικές 
πράξεις του παραρτήµατος ΙΙ. 

3. Για την έγκριση τύπου οχηµάτων δυνάµει του παρόντος άρθρου, γίνονται αποδεκτά 
συστήµατα, µηχανικά µέρη ή χωριστές τεχνικές µονάδες που έχουν λάβει έγκριση 
τύπου σύµφωνα µε τις πράξεις του παραρτήµατος I. 

4. Το πιστοποιητικό έγκρισης τύπου για οχήµατα που έχουν λάβει έγκριση τύπου 
σύµφωνα µε το παρόν άρθρο καταρτίζεται σύµφωνα µε το υπόδειγµα που 

                                                 
54 http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/automotive/technical-harmonisation/global-

harmonisation/index_en.htm#h2-1 

http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/automotive/technical-harmonisation/global-harmonisation/index_en.htm#h2-1
http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/automotive/technical-harmonisation/global-harmonisation/index_en.htm#h2-1
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καθορίζεται στην εκτελεστική πράξη που εγκρίνεται σύµφωνα µε το άρθρο 73 αλλά 
δεν φέρει τον τίτλο «πιστοποιητικό έγκρισης τύπου οχήµατος ΕΕ», και η οποία 
προσδιορίζει το περιεχόµενο των εξαιρέσεων που έχουν χορηγηθεί σύµφωνα µε την 
παράγραφο 1. Τα πιστοποιητικά έγκρισης τύπου αριθµούνται σύµφωνα µε την 
εκτελεστική πράξη που εγκρίνεται σύµφωνα µε το άρθρο 73.  

5. Η εθνική έγκριση τύπου µικρών σειρών ισχύει µόνον στην επικράτεια του κράτους 
µέλους του οποίου η εγκριτική αρχή έχει χορηγήσει την έγκριση. 

Ωστόσο, κατόπιν σχετικού αιτήµατος του κατασκευαστή, αποστέλλεται, µε 
συστηµένη επιστολή ή µε ηλεκτρονικό ταχυδροµείο, αντίγραφο του πιστοποιητικού 
έγκρισης τύπου και των συνηµµένων εγγράφων του στις εγκριτικές αρχές των 
κρατών µελών που ορίζει ο κατασκευαστής. 

Εντός 3 µηνών από την παραλαβή του αιτήµατος που αναφέρεται στην 
υποπαράγραφο 2, οι εγκριτικές αρχές των κρατών µελών που έχουν οριστεί από τον 
κατασκευαστή αποφασίζουν εάν αποδέχονται την έγκριση τύπου ή όχι. ∆ιαβιβάζουν 
επισήµως την απόφασή τους στην εγκριτική αρχή η οποία χορήγησε την εθνική 
έγκριση τύπου µικρών σειρών. 

Οι εγκριτικές αρχές των κρατών µελών δεν αποδέχονται την εθνική έγκριση τύπου 
µόνον εάν θεωρούν ευλόγως ότι οι τεχνικές διατάξεις σύµφωνα µε τις οποίες 
εγκρίθηκε το όχηµα δεν είναι ισοδύναµες προς τις δικές τους. 

6. Ύστερα από αίτηµα του αιτούντος εθνική έγκριση τύπου µικρών σειρών ο οποίος 
επιθυµεί να πωλήσει και να ταξινοµήσει πένα όχηµα ή να είναι υπεύθυνος για τη 
θέση ενός οχήµατος σε κυκλοφορία σε άλλο κράτος µέλος, η εγκριτική αρχή η οποία 
χορήγησε εθνική έγκριση τύπου µικρών σειρών παρέχει στον αιτούντα αντίγραφο 
του πιστοποιητικού έγκρισης τύπου συµπεριλαµβανοµένου του φακέλου 
πληροφοριών. Η αρχή έγκρισης τύπου του άλλου κράτους µέλους επιτρέπει την 
πώληση, την ταξινόµηση ή τη θέση σε κυκλοφορία του οχήµατος αυτού, εκτός εάν 
θεωρεί ευλόγως ότι οι τεχνικές διατάξεις σύµφωνα µε τις οποίες εγκρίθηκε το όχηµα 
δεν είναι ισοδύναµες προς τις δικές του.  

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΙ 
ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ 

Άρθρο 41 
Επιµέρους εγκρίσεις 

1. Κατόπιν αιτήµατος του ιδιοκτήτη του οχήµατος, οι εγκριτικές αρχές χορηγούν 
επιµέρους έγκριση σε όχηµα το οποίο ανταποκρίνεται στην περιγραφή που 
επισυνάπτεται στην αίτηση και συµµορφώνεται µε τις διατάξεις του παρόντος 
κανονισµού. 

2. Κατά τη διαδικασία επιµέρους έγκρισης, οι εγκριτικές αρχές πιστοποιούν ότι το 
όχηµα συµµορφώνεται µε τις σχετικές πράξεις που παρατίθενται στο παράρτηµα ΙΙ. 
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3. Μια επιµέρους έγκριση ισχύει για ένα συγκεκριµένο όχηµα, είτε είναι µοναδικό είτε 
όχι. 

4. Οι αιτήσεις για επιµέρους έγκριση καλύπτουν τουλάχιστον 5 οχήµατα του ιδίου 
τύπου. 

5. Ύστερα από τη χορήγηση της έγκρισης τύπου, η εγκριτική αρχή χορηγεί αµελλητί 
πιστοποιητικό επιµέρους έγκρισης 

6. Η µορφή του πιστοποιητικού επιµέρους έγκρισης βασίζεται στο υπόδειγµα 
πιστοποιητικού έγκρισης τύπου ΕΕ όπως ορίζεται στην εκτελεστική πράξη που 
εγκρίνεται βάσει του άρθρου 73 και περιλαµβάνει τουλάχιστον τις πληροφορίες που 
είναι απαραίτητες για τη συµπλήρωση της αίτησης άδειας κυκλοφορίας σύµφωνα µε 
την οδηγία 1999/37/EΚ του Συµβουλίου55. 

Τα πιστοποιητικά επιµέρους έγκρισης δεν φέρουν τον τίτλο «έγκριση ΕΕ οχήµατος». 
Το πιστοποιητικό επιµέρους έγκρισης φέρει τον αναγνωριστικό αριθµό του 
συγκεκριµένου οχήµατος. 

7. Το παρόν άρθρο εφαρµόζεται σε οχήµατα τα οποία, κατά τη στιγµή της αίτησης για 
επιµέρους έγκριση, δεν είχαν προηγουµένως πωληθεί ούτε είχαν τεθεί ακόµα σε 
κυκλοφορία, µε συνέπεια την ταυτοποίηση του οχήµατος και την έκδοση αριθµού 
κυκλοφορίας, συµπεριλαµβανοµένων των προσωρινών ή βραχυπρόθεσµων αδειών 
κυκλοφορίας ή των επαγγελµατικών αδειών κυκλοφορίας ή θέσης σε κυκλοφορίας 
ούτε είχε πωληθεί, ταξινοµηθεί ή τεθεί σε κυκλοφορία για λιγότερο από έξι µήνες. 

8. Το παρόν κεφάλαιο µπορεί να εφαρµόζεται σε οχήµατα τα οποία έχουν λάβει 
έγκριση τύπου σύµφωνα µε τον παρόντα κανονισµό και τα οποία έχουν 
τροποποιηθεί πριν πωληθούν, ταξινοµηθούν ή τεθούν σε κυκλοφορία. 

Άρθρο 42 
Εξαιρέσεις για επιµέρους εγκρίσεις 

1. Μια εγκριτική αρχή µπορεί να εξαιρεί ένα όχηµα από τη συµµόρφωση µε απαιτήσεις 
που προβλέπονται σε µία ή περισσότερες από τις πράξεις του παραρτήµατος ΙΙ, υπό 
την προϋπόθεση ότι η εγκριτική αρχή επιβάλλει εναλλακτικές απαιτήσεις και έχει 
βάσιµους λόγους για την εξαίρεση αυτή. 

2. Οι εναλλακτικές απαιτήσεις διασφαλίζουν ένα επίπεδο λειτουργικής ασφάλειας και 
περιβαλλοντικής προστασίας ισοδύναµο στο βαθµό του δυνατού µε αυτό που 
προβλέπεται στη σχετική πράξη του παραρτήµατος ΙΙ. 

Οι εγκριτικές αρχές δεν διενεργούν καταστρεπτικές δοκιµές. Τα κράτη µέλη 
χρησιµοποιούν κάθε σχετική πληροφορία που παρέχει ο αιτών της επιµέρους 
έγκρισης µε την οποία αποδεικνύεται η συµµόρφωση προς τις εναλλακτικές 
απαιτήσεις. 
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Οι εγκριτικές αρχές δέχονται οποιαδήποτε έγκριση τύπου ΕΕ συστήµατος, 
µηχανικού µέρους ή χωριστής τεχνικής µονάδας αντί των εναλλακτικών 
απαιτήσεων. 

3. Η εγκριτική αρχή χορηγεί επιµέρους έγκριση εάν το όχηµα ανταποκρίνεται στην 
περιγραφή που προσαρτάται στην αίτηση και πληροί τις εφαρµοστέες τεχνικές 
απαιτήσεις, και εκδίδουν, αµελλητί, πιστοποιητικό επιµέρους έγκρισης. 

Η µορφή του πιστοποιητικού επιµέρους έγκρισης βασίζεται στο υπόδειγµα 
πιστοποιητικού έγκρισης τύπου ΕΕ που αναφέρεται στο άρθρο 28 παράγραφος 2 και 
περιλαµβάνει τουλάχιστον τις πληροφορίες που είναι απαραίτητες για τη 
συµπλήρωση της αίτησης άδειας κυκλοφορίας σύµφωνα µε την οδηγία 1999/37/EΚ 
του Συµβουλίου56. 

Τα πιστοποιητικά επιµέρους έγκρισης δεν φέρουν τον τίτλο «έγκριση ΕΕ οχήµατος». 
Το πιστοποιητικό επιµέρους έγκρισης φέρει τον αναγνωριστικό αριθµό του 
συγκεκριµένου οχήµατος. 

Άρθρο 43 
Ισχύς και αποδοχή της επιµέρους έγκρισης  

1. Η επιµέρους έγκριση ισχύει µόνον στην επικράτεια του κράτους µέλους που έχει 
χορηγήσει την έγκριση. 

2. Για την πώληση, την ταξινόµηση ή τη θέση σε κυκλοφορία σε άλλο κράτος µέλος 
οχήµατος το οποίο έχει λάβει επιµέρους έγκριση, η εγκριτική αρχή που χορήγησε 
την έγκριση παρέχει στον αιτούντα που ζητεί την επιµέρους έγκριση, κατόπιν 
σχετικού αιτήµατος, δήλωση των τεχνικών διατάξεων βάσει των οποίων εγκρίθηκε 
το όχηµα και κάθε άλλη συµπληρωµατική πληροφορία που αναφέρει λεπτοµερώς τη 
φύση των τεχνικών απαιτήσεων που πληροί το εν λόγω όχηµα. 

3. Όσον αφορά όχηµα για το οποίο η εγκριτική αρχή ενός κράτος µέλος έχει χορηγήσει 
επιµέρους έγκριση σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 34, τα άλλα κράτη µέλη 
επιτρέπουν την πώληση, την ταξινόµηση και τη θέση σε κυκλοφορία ενός οχήµατος, 
εκτός εάν θεωρεί ευλόγως ότι οι τεχνικές διατάξεις βάσει των οποίων εγκρίθηκε το 
όχηµα δεν είναι ισοδύναµες µε τις δικές του. 

4. Κατόπιν αιτήµατος του ιδιοκτήτη του οχήµατος, οι εγκριτικές αρχές χορηγούν 
επιµέρους έγκριση σε όχηµα το οποίο συµµορφώνεται µε τις διατάξεις του παρόντος 
κανονισµού. Στην περίπτωση αυτήν, οι εγκριτικές αρχές δέχονται την επιµέρους 
έγκριση και επιτρέπουν την πώληση, την ταξινόµηση και τη θέση σε κυκλοφορία 
του εν λόγω οχήµατος.  
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Άρθρο 44 
Ειδικές διατάξεις που αφορούν τις επιµέρους εγκρίσεις 

1. Οι διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου µπορούν να εφαρµόζονται για οχήµατα τα 
οποία έχουν λάβει έγκριση τύπου σύµφωνα µε τον παρόντα κανονισµό και τα οποία 
έχουν τροποποιηθεί πριν πωληθούν, ταξινοµηθούν ή τεθούν σε κυκλοφορία για 
πρώτη φορά. 

2. Η διαδικασία που καθορίζεται στο παρόν κεφάλαιο µπορεί να εφαρµόζεται σε 
συγκεκριµένο όχηµα κατά τα διαδοχικά στάδια ολοκλήρωσής του, σύµφωνα µε τη 
διαδικασία έγκρισης τύπου σε πολλαπλά στάδια. 

3. Η διαδικασία που ορίζεται στο παρόν κεφάλαιο δεν είναι δυνατόν να αντικαθιστά 
ένα ενδιάµεσο στάδιο στο πλαίσιο της συνήθους ακολουθίας για διαδικασία 
έγκρισης τύπου σε πολλαπλά στάδια και δεν επιτρέπεται να εφαρµόζεται για την 
εξασφάλιση έγκρισης στο πρώτο στάδιο. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΙΙ 
ΠΩΛΗΣΗ, ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ  

Άρθρο 45 
Πώληση, ταξινόµηση και θέση σε κυκλοφορία 

1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 41 και 42, τα οχήµατα για τα οποία 
είναι υποχρεωτική η έγκριση τύπου ΕΕ για το σύνολο του οχήµατος ή για τα οποία ο 
κατασκευαστής έχει λάβει τέτοια έγκριση τύπου βάσει του παρόντος κανονισµού 
πωλούνται, ταξινοµούνται και τίθενται σε κυκλοφορία µόνον εάν συνοδεύονται από 
έγκυρο πιστοποιητικό συµµόρφωσης που εκδίδεται σύµφωνα µε το άρθρο 36. 

Στην περίπτωση ηµιτελών οχηµάτων, επιτρέπεται η πώληση ή η θέση σε 
κυκλοφορία τέτοιων οχηµάτων,, αλλά οι αρχές του κράτους µέλους που είναι 
αρµόδιες για την ταξινόµηση του οχήµατος µπορούν να αρνηθούν να επιτρέψουν την 
µόνιµη ταξινόµηση και χρήση στο οδικό δίκτυο των εν λόγω οχηµάτων.  

2. Όσον αφορά τα οχήµατα µικρών σειρών, ο αριθµός οχηµάτων που πωλείται, 
ταξινοµείται και τίθεται σε κυκλοφορία στην Ένωση κατ’ έτος δεν πρέπει να 
υπερβαίνει τον αριθµό µονάδων που ορίζεται στο παράρτηµα III. 

3. Η παράγραφος 1 δεν εφαρµόζεται σε οχήµατα που προορίζονται για χρήση από τις 
ένοπλες δυνάµεις, την πολιτική προστασία, την πυροσβεστική ή τις υπηρεσίες 
δηµοσίας τάξης ή σε οχήµατα που έχουν λάβει έγκριση τύπου βάσει των άρθρων 40 
ή 43.  

4. Κατόπιν αιτήµατος του ιδιοκτήτη του οχήµατος, οι εγκριτικές αρχές χορηγούν 
επιµέρους έγκριση σε όχηµα το οποίο συµµορφώνεται µε τις διατάξεις του παρόντος 
κανονισµού. Στην περίπτωση αυτήν, οι εγκριτικές αρχές δέχονται την επιµέρους 
έγκριση και επιτρέπουν την πώληση, την ταξινόµηση και τη θέση σε κυκλοφορία 
του οχήµατος. 
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Άρθρο 46 
Πώληση, ταξινόµηση και θέση σε κυκλοφορία οχηµάτων τέλους σειράς 

1. Ανάλογα µε τα όρια για τα οχήµατα «τέλους σειράς» και τα χρονικά όρια που 
προσδιορίζονται στις παραγράφους 2 και 4, µπορούν να ταξινοµούνται τα οχήµατα 
που ανταποκρίνονται στον τύπο του οχήµατος για τον οποίο δεν ισχύει πλέον η 
έγκριση τύπου ΕΕ-. 

Το πρώτο εφαρµόζεται ισχύει µόνο για οχήµατα εντός της Ένωσης τα οποία 
καλύπτονταν από ισχύουσα έγκριση τύπου ΕΕ κατά τον χρόνο παραγωγής τους, 
αλλά δεν είχαν ακόµη ταξινοµηθεί πριν από τη λήξη ισχύος της εν λόγω έγκρισης 
τύπου ΕΕ. 

2. Η παράγραφος 1 εφαρµόζεται, όσον αφορά τα πλήρη οχήµατα, για περίοδο δώδεκα 
µηνών από την ηµεροµηνία λήξης της ισχύος της έγκρισης τύπου ΕΕ και, όσον 
αφορά τα ολοκληρωµένα οχήµατα, για περίοδο δεκαοκτώ µηνών από την εν λόγω 
ηµεροµηνία. 

3. Ο κατασκευαστής που επιθυµεί να επωφεληθεί από τις διατάξεις της παραγράφου 1 
υποβάλλει αίτηση στην εθνική αρχή κάθε κράτους µέλους στο οποίο πρόκειται να 
ταξινοµηθούν τα εν λόγω οχήµατα. Η εν λόγω αίτηση πρέπει να προσδιορίζει τους 
τεχνικούς ή οικονοµικούς λόγους που εµποδίζουν τη συµµόρφωση των οχηµάτων 
αυτών µε τις νέες τεχνικές απαιτήσεις έγκρισης τύπου. 

Εντός τριών µηνών από την παραλαβή της αίτησης, οι εθνικές αρχές αποφασίζουν 
κατά πόσον και για ποιο αριθµό µονάδων δέχονται να ταξινοµούνται για τα εν λόγω 
οχήµατα στην επικράτειά τους. 

4. Ο αριθµός των οχηµάτων τέλους σειράς δεν υπερβαίνει το 10 % του αριθµού των 
οχηµάτων που ταξινοµήθηκαν τα δύο προηγούµενα έτη ή 10 οχήµατα ανά κράτος 
µέλος, ανάλογα µε το ποιος είναι µεγαλύτερος. 

5. Πριν από την ταξινόµηση, ο κατασκευαστής εκδίδει νέο πιστοποιητικό 
συµµόρφωσης για οχήµατα τέλους σειράς που πληρούν τα κριτήρια για οχήµατα 
«τέλους σειράς» και δηλώνει τον αριθµό και το κράτος µέλος πρώτης ταξινόµησης 
σύµφωνα µε το υπόδειγµα για το πιστοποιητικό συµµόρφωσης που καταρτίζεται από 
την Επιτροπή σύµφωνα µε το άρθρο 73. 

6. Τα κράτη µέλη διασφαλίζουν ότι παρακολουθείται αποτελεσµατικά ο αριθµός των 
οχηµάτων που πρόκειται να ταξινοµηθούν στο πλαίσιο της διαδικασίας που 
καθορίζεται στο παρόν άρθρο. 

7. Το παρόν άρθρο εφαρµόζεται µόνον στην παύση λόγω λήξης ισχύος της έγκρισης 
τύπου στην περίπτωση που αναφέρεται στο άρθρο 35 παράγραφος 2. 

Άρθρο 47 
Πώληση και θέση σε κυκλοφορία µηχανικών µερών και χωριστών τεχνικών µονάδων 

1. Τα µηχανικά µέρη ή οι χωριστές τεχνικές µονάδες µπορούν να πωλούνται και να 
τίθενται σε κυκλοφορία µόνον εάν συµµορφώνονται µε τις απαιτήσεις των σχετικών 
πράξεων του παραρτήµατος 1 και επισηµαίνονται δεόντως σύµφωνα µε το άρθρο 37. 
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2. Η παράγραφος 1 δεν εφαρµόζεται στην περίπτωση µηχανικών µερών ή χωριστών 
τεχνικών µονάδων που κατασκευάζονται ή σχεδιάζονται ειδικά για νέα οχήµατα που 
δεν καλύπτονται από τον παρόντα κανονισµό. 

3. Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1, τα κράτη µέλη µπορούν να επιτρέπουν την 
πώληση και τη θέση σε κυκλοφορία µηχανικών µερών ή χωριστών τεχνικών 
µονάδων που έχουν εξαιρεθεί από µία ή περισσότερες διατάξεις του παρόντος 
κανονισµού κατ’ εφαρµογή του άρθρου 38 ή προορίζονται για τοποθέτηση σε 
οχήµατα για τα οποία χορηγήθηκαν εγκρίσεις βάσει των άρθρων 40 ή 41 οι οποίες 
αφορούν το συγκεκριµένο µηχανικό µέρος ή τη συγκεκριµένη χωριστή τεχνική 
µονάδα. 

4. Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1, και εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά 
στον παρόντα κανονισµό ή σε µία από τις κατ' εξουσιοδότηση πράξεις, τα κράτη 
µέλη µπορούν να επιτρέψουν τη πώληση ή τη θέση σε κυκλοφορία µηχανικών 
µερών ή χωριστών τεχνικών µονάδων τα οποία προορίζονται να τοποθετηθούν στα 
οχήµατα τα οποία, εάν πωληθούν ή τεθούν σε κυκλοφορία δεν χρειάζεται να έχουν 
λάβει έγκριση τύπου ΕΕ βάσει του παρόντα κανονισµού ή της οδηγίας 2002/24/ΕΚ.  

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΙΙΙ 
ΡΗΤΡΕΣ ∆ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

Άρθρο 48 
∆ιαδικασία που εφαρµόζεται σε εθνικό επίπεδο για τα οχήµατα, τα συστήµατα, τα 

µηχανικά µέρη ή τις χωριστές τεχνικές µονάδες που παρουσιάζουν κινδύνους  

1. Όταν οι αρχές εποπτείας της αγοράς ενός κράτους µέλους έχουν λάβει µέτρα βάσει 
του άρθρου 20 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 765/2008 ή όταν έχουν επαρκείς λόγους 
να πιστεύουν ότι ένα όχηµα, σύστηµα, µηχανικό µέρος ή µια χωριστή τεχνική 
µονάδα που καλύπτεται από τον παρόντα κανονισµό παρουσιάζει κίνδυνο για την 
υγεία ή την ασφάλεια των προσώπων ή για άλλες πτυχές της προστασίας των 
δηµόσιων συµφερόντων που καλύπτονται από τον παρόντα κανονισµό, οι εγκριτικές 
αρχές διενεργούν αξιολόγηση σε σχέση µε το εν λόγω όχηµα, σύστηµα, µηχανικό 
µέρος ή την εν λόγω χωριστή τεχνική µονάδα ως προς όλες τις απαιτήσεις που 
καθορίζει ο παρών κανονισµός. Οι οικείοι οικονοµικοί φορείς συνεργάζονται 
πλήρως µε την εποπτεία της αγοράς και/ή τις εγκριτικές αρχές. 

Όταν, κατά τη διάρκεια της εν λόγω αξιολόγησης, οι αρχές εποπτείας της αγοράς 
και/ή οι εγκριτικές αρχές διαπιστώσουν ότι το όχηµα, σύστηµα, µηχανικό µέρος ή η 
χωριστή τεχνική µονάδα δεν συµµορφώνεται µε τις απαιτήσεις που καθορίζονται 
στον παρόντα κανονισµό, απαιτούν αµελλητί από τον οικείο οικονοµικό φορέα να 
λάβει όλα τα απαραίτητα διορθωτικά µέτρα για τη συµµόρφωση του προϊόντος µε 
τις εν λόγω απαιτήσεις, την απόσυρση του οχήµατος, συστήµατος, µηχανικού 
µέρους ή χωριστής τεχνικής µονάδας από την αγορά ή την ανάκλησή του εντός 
εύλογου χρονικού διαστήµατος, ανάλογα µε τη φύση του κινδύνου. 

Οι εγκριτικές αρχές ενηµερώνουν τη σχετική τεχνική υπηρεσία σχετικά µε τα µέτρα 
που λαµβάνουν σύµφωνα µε το πρώτο και το δεύτερο εδάφιο. Το άρθρο 21 του 
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κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 765/2008 εφαρµόζεται στα µέτρα που αναφέρονται στο 
δεύτερο εδάφιο.  

2. Όταν οι εγκριτικές αρχές πιστεύουν ότι η µη συµµόρφωση δεν περιορίζεται στην 
εθνική τους επικράτεια, ενηµερώνουν την Επιτροπή και άλλα κράτη µέλη για τα 
αποτελέσµατα της αξιολόγησης και τη δράση που απαιτείται από τον οικονοµικό 
φορέα. 

3. Ο οικονοµικός φορέας διασφαλίζει ότι λαµβάνονται όλα α κατάλληλα διορθωτικά 
µέτρα όσον αφορά τα µη συµµορφούµενα οχήµατα, συστήµατα, µηχανικά µέρη ή 
χωριστές τεχνικές µονάδες που έχει πωλήσει ή ταξινοµήσει ή για τον οποίο τη θέση 
σε κυκλοφορία είναι υπεύθυνος σε ολόκληρη την Ένωση. 

4. Όταν ο οικονοµικός φορέας δεν λαµβάνει κατάλληλη διορθωτική δράση εντός της 
περιόδου που αναφέρεται στην παράγραφο 1 δεύτερο εδάφιο, οι εθνικές αρχές 
λαµβάνουν όλα τα κατάλληλα µέτρα για να εµποδίσουν ή να περιορίσουν την 
πώληση, την ταξινόµηση ή τη θέση σε κυκλοφορία µη συµµορφούµενων προϊόντων 
στην εθνική τους αγορά, την απόσυρσή τους από την αγορά ή την ανάκλησή τους. 

5. Οι εθνικές αρχές ενηµερώνουν αµελλητί την Επιτροπή και τα άλλα κράτη µέλη 
σχετικά µε τα µέτρα αυτά. 

Οι πληροφορίες που παρέχονται περιλαµβάνουν όλες τις διαθέσιµες λεπτοµέρειες, 
ιδίως τα στοιχεία που απαιτούνται για τον εντοπισµό των µη συµµορφούµενων 
οχηµάτων, συστηµάτων, µηχανικών µερών ή χωριστών τεχνικών µονάδων, την 
προέλευσή τους τη φύση της εικαζόµενης µη συµµόρφωσης και τον ενεχόµενο 
κίνδυνο, τη φύση και τη διάρκεια των εθνικών µέτρων που λαµβάνονται και τα 
επιχειρήµατα που προβάλλει ο οικείος οικονοµικός φορέας. Ειδικότερα, οι 
εγκριτικές αρχές δηλώνουν εάν η µη συµµόρφωση οφείλεται σε µία από τις 
ακόλουθες αιτίες: 

α) το όχηµα, το σύστηµα, το µηχανικό µέρος ή η χωριστή τεχνική µονάδα δεν 
πληροί τις απαιτήσεις που αφορούν την υγεία ή την ασφάλεια των προσώπων, 
την προστασία του περιβάλλοντος ή άλλα ζητήµατα προστασίας του δηµόσιου 
συµφέροντος που καλύπτει ο παρών κανονισµός· είτε 

β) υπάρχουν ελλείψεις στις σχετικές πράξεις που παρατίθενται στο παράρτηµα ΙΙ. 

6. Τα κράτη µέλη εκτός από το κράτος που εκκίνησε τη διαδικασία ενηµερώνουν, µέσε 
σε ένα µήνα, την Επιτροπή και τα άλλα κράτη µέλη σχετικά µε τυχόν µέτρα που 
λαµβάνουν και για κάθε επιπλέον στοιχείο που έχουν στη διάθεσή τους για τη µη 
συµµόρφωση του εν λόγω οχήµατος, συστήµατος, µηχανικού µέρους ή χωριστής 
τεχνικής µονάδας και, στην περίπτωση διαφωνίας µε το κοινοποιηθέν εθνικό µέτρο, 
σχετικά µε τις αντιρρήσεις τους. 

7. Εάν, µέσα σε ένα µήνα από την παραλαβή των πληροφοριών που αναφέρονται στην 
παράγραφο 6, δεν διατυπωθεί αντίρρηση ούτε από άλλο κράτος µέλος ούτε από την 
Επιτροπή όσον αφορά το µέτρο που λαµβάνει ένα κράτος µέλος, το εν λόγω µέτρο 
θεωρείται δικαιολογηµένο. 

8. Τα κράτη µέλη διασφαλίζουν τη λήψη κατάλληλων περιοριστικών µέτρων σε σχέση 
µε το εν λόγω όχηµα, σύστηµα, µηχανικό µέρος ή χωριστή τεχνική µονάδα, όπως η 
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άµεση απόσυρση του οχήµατος, συστήµατος, µηχανικού µέρους ή της χωριστής 
τεχνικής µονάδας απο την αγορά. 

Άρθρο 49 
∆ιαδικασία διασφάλισης στο επίπεδο της Ένωσης 

1. Όταν, κατά τη διαδικασία που περιγράφεται στο άρθρο 41, διατυπώνονται 
αντιρρήσεις κατά µέτρο που έχει λάβει ένα κράτος µέλος ή εάν η Επιτροπή θεωρεί 
ότι ένα εθνικό µέτρο είναι αντίθετο προς τη νοµοθεσία της Ένωσης, η Επιτροπή 
αξιολογεί αµελλητί το εθνικό µέτρο ύστερα από συνεννόηση µε τα κράτη µέλη και 
τον (τους) σχετικό(ους) οικονοµικό(ους) φορέα(εις). Με βάση τα αποτελέσµατα της 
εν λόγω αξιολόγησης, η Επιτροπή αποφασίζει εάν τα εθνικά µέτρα δικαιολογούνται 
ή όχι. 

Η Επιτροπή ανακοινώνει την απόφασή της σε όλα τα κράτη µέλη και στον (τους) 
σχετικό(ους) οικονοµικό(ους) φορέα(εις). 

2. Εάν το εθνικό µέτρο θεωρηθεί δικαιολογηµένο, όλα τα κράτη µέλη λαµβάνουν τα 
µέτρα που απαιτούνται για να διασφαλιστεί η απόσυρση του οχήµατος, συστήµατος, 
µηχανικού µέρους ή της χωριστής τεχνικής µονάδας που δεν συµµορφώνεται από 
την αγορά τους και ενηµερώνουν σχετικά την Επιτροπή. Εάν το εθνικό µέτρο 
θεωρηθεί αδικαιολόγητο, τα οικεία κράτη µέλη αποσύρουν το µέτρο. 

3. Εάν το εθνικό µέτρο θεωρηθεί δικαιολογηµένο και οφείλεται σε ατέλειες του 
παρόντος κανονισµού ή των κατ΄εξουσιοδότηση ή των εκτελεστικών πράξεων βάσει 
του παρόντος κανονισµού, η Επιτροπή προτείνει τα κατάλληλα µέτρα ως εξής: 

α) εάν πρόκειται για κατ' εξουσιοδότηση ή εκτελεστικές πράξεις που εγκρίνονται 
βάσει του παρόντος κανονισµού, η Επιτροπή προτείνει τις αναγκαίες 
τροποποιήσεις στη σχετική πράξη· 

β) εάν πρόκειται για κανονισµούς ΟΕΕ/ΟΗΕ, η Επιτροπή προτείνει το αναγκαίο 
σχέδιο τροποποιήσεων των σχετικών κανονισµών ΟΕΕ/ΟΗΕ, κατά τη 
διαδικασία που εφαρµόζεται στο πλαίσιο της αναθεωρηµένης συµφωνίας του 
1958. 

Άρθρο 50 
Συµµορφούµενα οχήµατα, συστήµατα, µηχανικά µέρη ή χωριστές τεχνικές µονάδες που 

παρουσιάζουν κίνδυνο 

1. Όταν µια εθνική αρχή, ύστερα από τη διενέργεια αξιολόγησης σύµφωνα µε το άρθρο 
49 παράγραφος 1, διαπιστώσει ότι τα οχήµατα, τα συστήµατα, τα µηχανικά µέρη ή 
οι χωριστές τεχνικές µονάδες, αν και συµµορφώνονται µε τις εφαρµοστέες 
απαιτήσεις ή φέρουν τη σωστή σήµανση, παρουσιάζουν σοβαρό κίνδυνο για την 
ασφάλεια ή µπορούν να προκαλέσουν σοβαρή βλάβη στο περιβάλλον ή στη δηµόσια 
υγεία, η εν λόγω εθνική αρχή απαιτεί από τον σχετικό οικονοµικό φορέα να λάβει 
όλα τα κατάλληλα µέτρα για να διασφαλίσει ότι το εν λόγω όχηµα, σύστηµα, 
µηχανικό µέρος ή χωριστή τεχνική µονάδα, όταν θα διατεθεί στην αγορά, δεν θα 
παρουσιάζει τον εν λόγω κίνδυνο, να αποσύρει το όχηµα, σύστηµα, µηχανικό µέρος 
ή τη χωριστή τεχνική µονάδα από την αγορά ή να το/την ανακαλέσει εντός εύλογης 
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περιόδου, ανάλογα µε τη φύση του κινδύνου. Η αρχή ταξινόµησης µπορεί, για 
ανώτατη περίοδο έξι µηνών, να αρνηθεί να επιτρέψει τη διάθεση των εν λόγω 
οχηµάτων στην αγορά της επικράτειάς της. 

2. Για ένα όχηµα, σύστηµα, µηχανικό µέρος ή µια χωριστή τεχνική µονάδα όπως 
αναφέρονται στην παράγραφο 1, ο οικονοµικός φορέας διασφαλίζει ότι λαµβάνονται 
διορθωτικά µέτρα σε σχέση µε όλα τα εν λόγω οχήµατα, συστήµατα, µηχανικά µέρη 
ή τις χωριστές τεχνικές µονάδες που πωλούνται, ταξινοµούνται ή τίθενται σε 
κυκλοφορία στην Ένωση. 

3. Το κράτος µέλος ενηµερώνει µέσα σε ένα µήνα την Επιτροπή και τα άλλα κράτη 
µέλη σχετικά µε όλες τις διαθέσιµες λεπτοµέρειες, ιδίως τα στοιχεία που απαιτούνται 
για την ταυτοποίηση του οχήµατος, του συστήµατος, του µηχανικού µέρους ή της 
χωριστής τεχνικής µονάδας, την καταγωγή και την αλυσίδα εφοδιασµού του 
οχήµατος, του συστήµατος, του µηχανικού µέρους ή της χωριστής τεχνικής µονάδας, 
τη φύση του κινδύνου καθώς και τη φύση και τη διάρκεια των εθνικών µέτρων που 
λαµβάνονται. 

4. Η Επιτροπή αρχίζει αµέσως διαβουλεύσεις µε τα κράτη µέλη και τον σχετικό 
οικονοµικό φορέα ή φορείς και, ιδίως, µε την εγκριτική αρχή που χορήγησε την 
έγκριση τύπου και αξιολογεί το εθνικό µέτρο που έχει ληφθεί. Με βάση την εν λόγω 
αξιολόγηση, η Επιτροπή αποφασίζει εάν τα εθνικά µέτρα δικαιολογούνται ή όχι και, 
εάν είναι σκόπιµο, προτείνει τα κατάλληλα µέτρα. 

5. Η Επιτροπή απευθύνει την απόφασή της σε όλα τα κράτη µέλη και την ανακοινώνει 
αµέσως σε αυτά και στον (τους) σχετικό(ους) οικονοµικό(ους) φορέα(εις). 

Άρθρο 51 
Οχήµατα, συστήµατα, µηχανικά µέρη ή χωριστές τεχνικές µονάδες που δεν 

συµµορφώνονται προς τον εγκεκριµένο τύπο 

1. Εάν νέα οχήµατα, συστήµατα, µηχανικά µέρη ή χωριστές τεχνικές µονάδες που 
συνοδεύονται από πιστοποιητικό συµµόρφωσης ή φέρουν σήµα έγκρισης δεν 
συµµορφώνονται προς τον εγκεκριµένο τύπο, η εγκριτική αρχή η οποία χορήγησε 
τον έγκριση τύπου ΕΕ λαµβάνει τα αναγκαία µέτρα, συµπεριλαµβανοµένης της 
ανάκλησης της έγκρισης τύπου, ώστε να διασφαλίσει ότι τα παραγόµενα οχήµατα, 
συστήµατα, µηχανικά µέρη ή χωριστές τεχνικές µονάδες, κατά περίπτωση, 
συµµορφώνονται προς τον εγκεκριµένο τύπο. Η εγκριτική αρχή ενηµερώνει τις 
εγκριτικές αρχές των άλλων κρατών µελών σχετικά µε τα µέτρα που λαµβάνονται 
εντός ενός µήνα. 

2. Για τους σκοπούς της παραγράφου 1, οι αποκλίσεις από τα στοιχεία του 
πιστοποιητικού έγκρισης ΕΕ τύπου ή του πακέτου πληροφοριών θεωρούνται ότι 
αποτελούν αποτυχία προς συµµόρφωση µε τον εγκεκριµένο τύπο. Όχηµα δεν 
θεωρείται ότι αποκλίνει από τον εγκεκριµένο τύπο όταν επιτρέπονται ανοχές από τις 
σχετικές κανονιστικές πράξεις που παρατίθενται στο παράρτηµα ΙΙ και αυτές οι 
ανοχές τηρούνται. 

3. Εάν µια εγκριτική αρχή αποδείξει ότι νέα οχήµατα, µηχανικά µέρη ή χωριστές 
τεχνικές µονάδες που συνοδεύονται από πιστοποιητικό συµµόρφωσης ή φέρουν 
σήµα έγκρισης τύπου που έχει εκδοθεί σε άλλο κράτος µέλος δεν συµµορφούνται 
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προς τον εγκεκριµένο τύπο, µπορεί να ζητήσει από την εθνική εγκριτική αρχή η 
οποία χορήγησε την έγκριση τύπου ΕΚ να επαληθεύσει ότι τα οχήµατα, συστήµατα, 
µηχανικά µέρη ή χωριστές τεχνικές µονάδες, εξακολουθούν να συµµορφούνται προς 
τον εγκεκριµένο τύπο. Μετά την παραλαβή της σχετικής αίτησης, η εθνική εγκριτική 
αρχή η οποία χορήγησε την έγκριση τύπου ΕΕ προβαίνει στις απαιτούµενες 
ενέργειες το συντοµότερο δυνατό και οπωσδήποτε εντός τριών µηνών από την 
ηµεροµηνία της αίτησης. 

4. Η εγκριτική αρχή ζητεί από την εγκριτική αρχή η οποία χορήγησε την έγκριση τύπου 
συστήµατος, µηχανικού µέρους, χωριστής τεχνικής µονάδας ή ηµιτελούς οχήµατος 
να προβεί στις αναγκαίες ενέργειες ώστε να διασφαλίσει ότι τα παραγόµενα οχήµατα 
συµµορφώνονται και πάλι προς τον εγκεκριµένο τύπο στις εξής περιπτώσεις: 

α) όσον αφορά έγκριση ΕΕ τύπου οχήµατος, όταν η µη συµµόρφωση οχήµατος 
οφείλεται αποκλειστικά στη µη συµµόρφωση συστήµατος, µηχανικού µέρους 
ή χωριστής τεχνικής µονάδας· 

β) όσον αφορά έγκριση τύπου σε πολλαπλά στάδια, όταν η µη συµµόρφωση 
ολοκληρωµένου οχήµατος οφείλεται αποκλειστικά στη µη συµµόρφωση 
συστήµατος, µηχανικού µέρους ή χωριστής τεχνικής µονάδας που αποτελεί 
αναπόσπαστο τµήµα του ηµιτελούς οχήµατος, ή στη µη συµµόρφωση του ιδίου 
του ηµιτελούς οχήµατος. 

5. Μετά την παραλαβή της σχετικής αίτησης, η οικεία εγκριτική αρχή προβαίνει στις 
αναγκαίες ενέργειες, ενδεχοµένως σε συνεργασία µε την εγκριτική αρχή που 
υποβάλλει την αίτηση, το συντοµότερο δυνατό και οπωσδήποτε εντός τριών µηνών 
από την ηµεροµηνία της αίτησης. 

6. Όταν αποδεικνύεται έλλειψη συµµόρφωσης, η εγκριτική αρχή του κράτους µέλους 
το οποίο έχει χορηγήσει την έγκριση ΕΕ τύπου συστήµατος, µηχανικού µέρους ή 
χωριστής τεχνικής µονάδας ή την έγκριση ηµιτελούς οχήµατος λαµβάνει τα µέτρα 
της παραγράφου 1. 

Οι εγκριτικές αρχές των κρατών µελών ενηµερώνονται αµοιβαία, εντός ενός µήνα, 
σχετικά µε οποιαδήποτε ανάκληση έγκρισης τύπου ΕΕ και σχετικά µε τους λόγους 
του µέτρου αυτού. 

7. Εάν η εγκριτική αρχή η οποία έχει χορηγήσει έγκριση τύπου ΕΕ αµφισβητεί την 
κοινοποιηθείσα έλλειψη συµµόρφωσης, τα ενδιαφερόµενα κράτη µέλη φροντίζουν 
να επιλύσουν τη διαφορά. Η Επιτροπή τηρείται ενήµερη και, εφόσον απαιτείται, 
οργανώνει κατάλληλες διαβουλεύσεις προς επίλυση της διαφοράς. 

Άρθρο 52 
Συστήµατα, µηχανικά µέρη ή χωριστές τεχνικές µονάδες που συνιστούν σηµαντικό 

κίνδυνο για την ορθή λειτουργία ουσιωδών συστηµάτων 

1. Τα συστήµατα, τα µηχανικά µέρη ή οι χωριστές τεχνικές µονάδες που ενδέχεται να 
συνιστούν σοβαρό κίνδυνο για τη σωστή λειτουργία των συστηµάτων που είναι 
αναγκαία για την ασφάλεια του οχήµατος ή για την περιβαλλοντική του επίδοση δεν 
µπορούν να πωλούνται, να ταξινοµούνται ή απαγορεύεται να τίθενται σε 
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κυκλοφορία εάν δεν έχουν εγκριθεί από µια εγκριτική αρχή σύµφωνα µε την 
παράγραφο 4 του άρθρο 53 παράγραφοι 1 και 2. 

2. Η Επιτροπή καταρτίζει κατάλογο των συστηµάτων, µηχανικών µερών ή χωριστών 
τεχνικών µονάδων που καλύπτονται από την παράγραφο 1 µε κατ' εξουσιοδότηση 
πράξεις σύµφωνα µε τα άρθρα 76, 77 και 78 λαµβάνοντας υπόψη τις διαθέσιµες 
πληροφορίες σχετικά µε τα εξής: 

α) τη σοβαρότητα του κινδύνου για την ασφάλεια ή τις περιβαλλοντικές επιδόσεις 
του οχήµατος στα οποία έχουν τοποθετηθεί τα συγκεκριµένα συστήµατα, 
µηχανικά µέρη ή χωριστές τεχνικές µονάδες· 

β) τον αντίκτυπο που έχει για τους καταναλωτές και τους κατασκευαστές της 
δευτερογενούς αγοράς η βάσει του παρόντος άρθρου επιβολή τυχόν απαίτησης 
άδειας για συστήµατα, µηχανικά µέρη ή χωριστές τεχνικές µονάδες. 

3. «Αυθεντικά µηχανικά µέρη» είναι τα µέρη τα οποία κατασκευάζονται σύµφωνα µε 
τις προδιαγραφές και τα πρότυπα παραγωγής που ορίζει ο κατασκευαστής του 
οχήµατος για την παραγωγή µηχανικών µερών για τη συναρµολόγηση του 
συγκεκριµένου οχήµατος, συµπεριλαµβανοµένων των µηχανικών µερών που 
κατασκευάζονται στην ίδια γραµµή παραγωγής µε αυτά τα µηχανικά µέρη και, έως 
του περί του αντιθέτου απόδειξη, τα µηχανικά µέρη για τα οποία ο κατασκευαστής 
πιστοποιεί ότι τα µέρη αντιστοιχούν στην ποιότητα των µηχανικών µερών που 
χρησιµοποιήθηκαν για τη συναρµολόγηση του συγκεκριµένου οχήµατος και έχουν 
κατασκευαστεί σύµφωνα µε τις προδιαγραφές και τα πρότυπα παραγωγής του 
κατασκευαστή του οχήµατος· το ίδιο ισχύει και τα τις χωριστές τεχνικές µονάδες. 

Η παράγραφος 1 δεν εφαρµόζεται στα αυθεντικά συστήµατα, στα µηχανικά µέρη ή 
στις χωριστές τεχνικές µονάδες και στα συστήµατα, στα µηχανικά µέρη ή στις 
χωριστές τεχνικές µονάδες έχουν λάβει έγκριση τύπου σύµφωνα µε τις διατάξεις 
µιας από τις πράξεις του παραρτήµατος IΙ, εκτός εάν η έγκριση αφορά θέµατα 
διαφορετικά από όσα εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής της παραγράφου 1. 

Η παράγραφος 1 δεν εφαρµόζεται στα συστήµατα, στα µηχανικά µέρη ή στις 
χωριστές τεχνικές µονάδες που προορίζονται αποκλειστικά για χρήση σε αγωνιστικά 
οχήµατα. Εάν τα συστήµατα, τα µηχανικά µέρη ή οι χωριστές τεχνικές µονάδες που 
περιλαµβάνονται σε κατ' εξουσιοδότηση πράξη του παρόντος κανονισµού έχουν 
διπλή χρήση, ήτοι και για αγωνιστικά οχήµατα και για χρησιµοποίηση σε δηµόσιους 
δρόµους, δεν µπορούν να πωληθούν ή να προσφερθούν προς πώληση στο ευρύ 
κοινό. 

4. Η Επιτροπή καθορίζει, εφόσον είναι αναγκαίο, το υπόδειγµα και το σύστηµα 
αρίθµησης για το πιστοποιητικό που αναφέρεται στο άρθρο 53 παράγραφος 1 τρίτο 
εδάφιο καθώς και όλες τις πτυχές που αφορούν τη διαδικασία µέσω εκτελεστικής 
πράξης σύµφωνα µε το άρθρο 73. Η Επιτροπή καθορίζει τις απαιτήσεις που πρέπει 
να πληρούν τα εν λόγω µηχανικά µέρη, την επισήµανση, τη συσκευασία και τις 
κατάλληλες δοκιµές µε κατ' εξουσιοδότηση πράξεις σύµφωνα µε τα άρθρα 76, 77 
και 78. 

5. Οι απαιτήσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 4 είναι δυνατόν να βασίζονται στις 
πράξεις του παραρτήµατος IΙ ή να συνίστανται σε σύγκριση του συστήµατος, του 
µηχανικού µέρους ή της χωριστής τεχνικής µονάδας προς τις επιδόσεις του 
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αυθεντικού οχήµατος, ή οποιουδήποτε από τα µέρη του , κατά περίπτωση. Σε κάθε 
περίπτωση, οι απαιτήσεις εξασφαλίζουν ότι τα συστήµατα, τα µηχανικά µέρη ή οι 
χωριστές τεχνικές µονάδες δεν παρεµποδίζουν τη λειτουργία των συστηµάτων που 
έχουν ουσιώδη σηµασία για την ασφάλεια του οχήµατος ή την περιβαλλοντική του 
επίδοση. 

Άρθρο 53 
Συστήµατα, µηχανικά µέρη ή χωριστές τεχνικές µονάδες που συνιστούν σηµαντικό 
κίνδυνο για την ορθή λειτουργία ουσιωδών συστηµάτων – συναφείς απαιτήσεις 

1. Για τους σκοπούς του άρθρου 52 παράγραφος 1, ο κατασκευαστής συστηµάτων, 
µηχανικών µερών ή χωριστών τεχνικών µονάδων υποβάλλει στην εγκριτική αρχή 
έκθεση δοκιµής την οποία συντάσσει καθοριζόµενη τεχνική υπηρεσία, η οποία 
πιστοποιεί ότι τα συστήµατα, τα µηχανικά µέρη ή οι χωριστές τεχνικές µονάδες για 
τα οποία ζητείται άδεια συµµορφώνονται προς τις απαιτήσεις που καθορίζονται στην 
παράγραφο 52 παράγραφο 4. Ο κατασκευαστής µπορεί να υποβάλλει µία µόνον 
αίτηση ανά τύπο και ανά εξάρτηµα σε µία µόνον εγκριτική αρχή. 

Η αίτηση περιλαµβάνει στοιχεία σχετικά µε τον κατασκευαστή συστηµάτων, 
µηχανικών µερών ή χωριστών τεχνικών µονάδων, τον τύπο, την ταυτοποίηση και 
τους αριθµούς των συστηµάτων, µηχανικών µερών ή χωριστών τεχνικών µονάδων 
καθώς και το όνοµα του κατασκευαστή, τον τύπο του οχήµατος και, κατά 
περίπτωση, τα έτη κατασκευής ή οποιαδήποτε άλλη πληροφορία που καθιστά 
δυνατή την ταυτοποίηση του οχήµατος στο οποίο πρόκειται να τοποθετηθούν αυτά 
τα συστήµατα, τα µηχανικά µέρη ή οι χωριστές τεχνικές µονάδες . 

Όταν η εγκριτική αρχή διαπιστώνει, βάσει της έκθεσης δοκιµής και των λοιπών 
στοιχείων, ότι τα συγκεκριµένα τα συστήµατα, τα µηχανικά µέρη ή οι χωριστές 
τεχνικές µονάδες συµµορφώνονται προς τις απαιτήσεις κατά την παράγραφο 52 
παράγραφος 4, χορηγεί πιστοποιητικό στον κατασκευαστή, αµελλητί. Το εν λόγω 
πιστοποιητικό επιτρέπει την πώληση και θέση σε κυκλοφορία στην Ένωση των 
συστηµάτων, των µηχανικών µερών ή των χωριστών τεχνικών µονάδων µε την 
επιφύλαξη του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 2. 

2. Ο κατασκευαστής ενηµερώνει αµελλητί την εγκριτική αρχή που εξέδωσε το 
πιστοποιητικό για τυχόν µεταβολές που επηρεάζουν τους όρους υπό τους οποίους 
χορηγήθηκε το πιστοποιητικό αυτό. Η εν λόγω εγκριτική αρχή αποφασίζει εάν το 
πιστοποιητικό πρέπει να αναθεωρηθεί ή να επανεκδοθεί και εάν απαιτούνται 
περαιτέρω δοκιµές. 

Ο κατασκευαστής πρέπει να εξασφαλίζει ότι τα συστήµατα, τα µηχανικά µέρη ή οι 
χωριστές τεχνικές µονάδες κατασκευάζονται και εξακολουθούν να κατασκευάζονται 
κάτω από τις συνθήκες βάσει των οποίων εκδόθηκε το πιστοποιητικό. 

3. Πριν χορηγήσει την άδεια, η εγκριτική αρχή επιβεβαιώνει ότι υπάρχουν 
ικανοποιητικές ρυθµίσεις και διαδικασίες για να εξασφαλίζεται ο ουσιαστικός 
έλεγχος της συµµόρφωσης της παραγωγής. 

Όταν η εγκριτική αρχή διαπιστώνει ότι δεν πληρούνται πλέον οι όροι χορήγησης 
αδείας, ζητεί από τον κατασκευαστή να λάβει τα αναγκαία µέτρα για να εξασφαλίσει 
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τη συµµόρφωση των συστηµάτων, µηχανικών µερών ή χωριστών τεχνικών µονάδων. 
Εάν κρίνεται αναγκαίο, προβαίνει σε απόσυρση της έγκρισης. 

4. Οι εγκριτικές αρχές των διαφόρων κρατών µελών κοινοποιούν στην Επιτροπή τυχόν 
διαφωνίες όσον αφορά πιστοποιητικά κατά την έννοια της παραγράφου 1 τρίτο 
εδάφιο. Η Επιτροπή, αφού διαβουλευτεί µε τις εγκριτικές αρχές, λαµβάνει 
κατάλληλα µέτρα για να επιλύσει τη διαφωνία, ζητώντας, µεταξύ άλλων, εφόσον 
απαιτείται, την ανάκληση της άδειας. 

5. Έως ότου καταρτιστεί ο κατάλογος που αναφέρεται στην παράγραφο 52 
παράγραφος 2, τα κράτη µέλη µπορούν να διατηρούν εθνικές διατάξεις που αφορούν 
τα συστήµατα, τα µηχανικά µέρη ή οι χωριστές τεχνικές µονάδες που µπορούν να 
επηρεάζουν τη σωστή λειτουργία των συστηµάτων που είναι ουσιώδη για την 
ασφάλεια του οχήµατος ή την περιβαλλοντική του επίδοση. 

Άρθρο 54 
Ανάκληση οχηµάτων συστηµάτων, µηχανικών µερών ή χωριστών τεχνικών µονάδων  

1. Όταν ο κατασκευαστής στον οποίο έχει χορηγηθεί έγκριση τύπου πλήρους οχήµατος 
ΕΕ υποχρεούται, σύµφωνα µε τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 765/2008/ να ανακαλέσει 
οχήµατα τα οποία έχει πωλήσει ή ταξινοµήσει ή για των οποίων τη θέση σε 
κυκλοφορία ήταν υπεύθυνος εξαιτίας ενός συστήµατος, µηχανικού µέρους ή 
χωριστής τεχνικής µονάδας που έχει τοποθετηθεί στο όχηµα και ενέχει σοβαρό 
κίνδυνο για την ασφάλεια, τη δηµόσια υγεία ή την περιβαλλοντική προστασία, 
ανεξάρτητα από το εάν έχει εγκριθεί η όχι δεόντως σύµφωνα µε τον παρόντα 
κανονισµό ή εξαιτίας µέρους που δεν υπόκειται στις ειδικές απαιτήσεις βάσει της 
νοµοθεσίας έγκρισης τύπου το οποίο ενέχει σοβαρό κίνδυνο για την ασφάλεια,, την 
δηµόσια υγεία ή την περιβαλλοντική προστασία, ο εν λόγω κατασκευαστής 
ενηµερώνει αµελλητί σχετικά την εγκριτική αρχή η οποία έχει χορηγήσει την 
έγκριση του οχήµατος. 

2. Όταν ο κατασκευαστής συστηµάτων, µηχανικών µερών ή χωριστών τεχνικών 
µονάδων, ο οποίος έχει λάβει έγκριση τύπου ΕΕ υποχρεούται, σύµφωνα µε τον 
κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 765/2008 να ανακαλέσει συστήµατα, µηχανικά µέρη ή 
χωριστές τεχνικές µονάδες που έχει πωλήσει ή για των οποίων τη θέση σε 
κυκλοφορία ήταν υπεύθυνος επειδή ενέχουν σοβαρό κίνδυνο για την ασφάλεια, την 
επαγγελµατική ασφάλεια, τη δηµόσια υγεία ή την περιβαλλοντική προστασία, 
ανεξάρτητα από το εάν έχουν εγκριθεί η όχι δεόντως σύµφωνα µε τον παρόντα 
κανονισµό ο εν λόγω κατασκευαστής ενηµερώνει αµελλητί σχετικά την εγκριτική 
αρχή η οποία έχει χορηγήσει την έγκριση του οχήµατος 

3. Ο κατασκευαστής προτείνει στην εγκριτική αρχή σειρά κατάλληλων διορθωτικών 
µέτρων για την εξουδετέρωση του κινδύνου που µνηµονεύεται στις παραγράφους 1 
και 2. Η εγκριτική αρχή κοινοποιεί αµελλητί τα προτεινόµενα διορθωτικά µέτρα στις 
εγκριτικές αρχές των άλλων κρατών µελών. 

Οι εγκριτικές αρχές εξασφαλίζουν την ουσιαστική εφαρµογή των µέτρων στο 
έδαφός τους. 
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4. Εάν τα διορθωτικά µέτρα θεωρούνται ανεπαρκή από τις αρµόδιες εγκριτικές αρχές ή 
δεν εφαρµοστούν αρκετά σύντοµα, ενηµερώνεται αµελλητί η εγκριτική αρχή που 
χορήγησε την έγκριση τύπου ΕΕ οχήµατος. 

Η εγκριτική αρχή που χορήγησε την έγκριση τύπου ΕΕ οχήµατος ενηµερώνει στη 
συνέχεια τον κατασκευαστή. Εάν ο κατασκευαστής δεν προτείνει και δεν εφαρµόζει 
αποτελεσµατικά επανορθωτικά µέτρα, η εγκριτική αρχή που χορήγησε την έγκριση 
τύπου ΕΕ λαµβάνει κάθε απαιτούµενο προστατευτικό µέτρο, συµπεριλαµβανοµένης 
της ανάκλησης της έγκρισης τύπου οχήµατος ΕΕ. Σε περίπτωση ανάκλησης της 
έγκρισης τύπου ΕΕ οχήµατος, η ενδιαφερόµενη εγκριτική αρχή ενηµερώνει τον 
κατασκευαστή, τις εγκριτικές αρχές των άλλων κρατών µελών και την Επιτροπή µε 
συστηµένη επιστολή ή µε ισοδύναµα ηλεκτρονικά µέσα. 

Άρθρο 55 
Κοινοποίηση αποφάσεων και δυνατότητες προσβολής τους 

1. Όλες οι αποφάσεις που λαµβάνονται σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος 
κανονισµού και όλες οι αποφάσεις µε τις οποίες απορρίπτεται ή ανακαλείται έγκριση 
τύπου ΕΕ, ή µε τις οποίες απορρίπτεται η ταξινόµηση, απαγορεύεται ή περιορίζεται 
η πώληση, η ταξινόµηση και η θέση σε κυκλοφορία ή απαιτείται η απόσυρση από 
την αγορά, µνηµονεύουν λεπτοµερώς τους λόγους επί των οποίων βασίζονται.  

2. Οι αποφάσεις αυτές κοινοποιούνται στον ενδιαφερόµενο ο οποίος, ταυτόχρονα, 
ενηµερώνεται σχετικά µε τις δυνατότητες προσβολής τους που τίθενται στη διάθεσή 
του σύµφωνα µε τους ισχύοντες στα ενδιαφερόµενα κράτη µέλη νόµους και σχετικά 
µε την προθεσµία άσκησής τους. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΙV 
∆ΙΕΘΝΕΙΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 

Άρθρο 56 
Κανονισµοί ΟΕΕ/ΟΗΕ που απαιτούνται για την έγκριση τύπου ΕΕ 

1. Οι κανονισµοί ΟΕΕ/ΟΗΕ στους οποίους έχει προσχωρήσει η Ένωση και οι οποίοι 
παρατίθενται στον παρόντα κανονισµό ή στις κατ' εξουσιοδότηση πράξεις που 
εγκρίνονται βάσει του παρόντος κανονισµού αποτελούν τµήµα της έγκρισης τύπου 
ΕΕ οχήµατος. 

2. Όταν η Ένωση αποφασίζει να εφαρµόσει σε υποχρεωτική βάση έναν κανονισµό 
ΟΕΕ/ΟΗΕ για τον σκοπό της έγκρισης τύπου ΕΕ οχήµατος σύµφωνα µε το άρθρο 4 
παράγραφος 4 της απόφασης 97/836/ΕΚ του Συµβουλίου, η Επιτροπή τροποποιεί 
κατάλληλα τα παραρτηµατος του εν λόγω κανονισµού, µε κατ' εξουσιοδότηση 
πράξη σύµφωνα µε τα άρθρα 76,77 και 78. Η κατ' εξουσιοδότηση πράξη 
τροποποίησης των παραρτηµάτων του παρόντος κανονισµού ορίζει επίσης τις 
ηµεροµηνίες υποχρεωτικής εφαρµογής του κανονισµού ΟΕΕ/ΟΗΕ ή των 
τροποποιήσεών του. 
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Άρθρο 57 
Κανονισµοί ΟΕΕ/ΟΗΕ και έγκριση τύπου ΕΕ για οχήµατα που παράγονται σε µικρή σειρά 

1. Οι κανονισµοί ΟΕΕ/ΟΗΕ που παρατίθενται στον παρόντα κανονισµό θεωρούνται 
ισοδύναµοι µε τις αντίστοιχες πράξεις κατ' εξουσιοδότηση στο βαθµό που 
καλύπτουν το ίδιο πεδίο και αφορούν το ίδιο αντικείµενο. 

2. Οι εγκριτικές αρχές των κρατών µελών αποδέχονται εγκρίσεις οι οποίες χορηγούνται 
σύµφωνα µε αυτούς τους κανονισµούς ΟΕΕ/ΟΗΕ και, κατά περίπτωση, τα σχετικά 
σήµατα έγκρισης, αντί των αντίστοιχων εγκρίσεων και σηµάτων έγκρισης που 
χορηγούνται σύµφωνα µε τον παρόντα κανονισµό και τις κατ' εξουσιοδότηση 
πράξεις του. 

3. Εφόσον η Ένωση αποφασίσει να εφαρµόζει, για τους σκοπούς της παραγράφου 1, 
νέο κανονισµό ΟΕΕ/ΟΗΕ ή έναν τροποποιηµένο κανονισµό ΟΕΕ/ΟΗΕ, η Επιτροπή 
τροποποιεί τα παραρτήµατα του παρόντος κανονισµού ή των κατ' εξουσιοδότηση 
πράξεων κατά περίπτωση, µε κατ' εξουσιοδότηση πράξη σύµφωνα µε τα άρθρα 
76,77 και 78. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ XV 
ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 

Άρθρο 58 
Πληροφορίες για τους χρήστες 

1. Ο κατασκευαστής δεν επιτρέπεται να παρέχει οποιεσδήποτε τεχνικές πληροφορίες 
σχετικά µε τα στοιχεία που προβλέπονται στον παρόντα κανονισµό ή στις 
εκτελεστικές πράξεις του ή στις κατ' εξουσιοδότηση πράξεις του παραρτήµατος ΙΙ 
εάν οι πληροφορίες αυτές διαφέρουν από τα στοιχεία που έχει εγκρίνει η εγκριτική 
αρχή. 

2. Όταν αυτό προβλέπεται σε σχετική εκτελεστική ή σε κατ' εξουσιοδότηση πράξη που 
περιλαµβάνεται στο παράρτηµα ΙΙ, ο κατασκευαστής διαθέτει στους χρήστες όλες τις 
σχετικές πληροφορίες και τις αναγκαίες οδηγίες που περιγράφουν τυχόν ειδικούς 
όρους ή περιορισµούς που αφορούν τη χρήση οχήµατος, συστήµατος, µηχανικού 
µέρους ή χωριστής τεχνικής µονάδας. 

3. Οι εν λόγω πληροφορίες διατίθενται στις επίσηµες γλώσσες του κράτους µέλους στο 
οποίο πωλείται, ταξινοµείται ή τίθεται σε κυκλοφορία το όχηµα. Παρέχονται, 
κατόπιν έγκρισης από την εγκριτική αρχή, µέσα στο εγχειρίδιο του χρήση. 

Άρθρο 59 
Πληροφορίες για τους κατασκευαστές µηχανικών µερών ή χωριστών τεχνικών µονάδων 

1. Ο κατασκευαστής του οχήµατος διαθέτει στους κατασκευαστές των µηχανικών 
µερών ή των χωριστών τεχνικών µονάδων όλα τα στοιχεία τα οποία είναι αναγκαία 
για την έγκριση τύπου ΕΕ των µηχανικών µερών ή των χωριστών τεχνικών µονάδων 
ή τα οποία είναι αναγκαία για την αδειοδότηση βάσει του άρθρου 46, 
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συµπεριλαµβανοµένων, κατά περίπτωση, των σχεδίων που αναφέρονται στις πράξεις 
που παρατίθενται στο παράρτηµα ΙΙ. 

Ο κατασκευαστής του οχήµατος µπορεί να επιβάλλει στους κατασκευαστές 
µηχανικών µερών ή χωριστών τεχνικών µονάδων τη σύναψη δεσµευτικής 
συµφωνίας για την προστασία του απορρήτου όσων πληροφοριών δεν είναι 
κοινόχρηστες, συµπεριλαµβανοµένων των πληροφοριών που σχετίζονται µε 
δικαιώµατα πνευµατικής ιδιοκτησίας. 

2. Ο κατασκευαστής µηχανικών µερών ή χωριστών τεχνικών µονάδων, ως κάτοχος 
πιστοποιητικού έγκρισης τύπου ΕΕ το οποίο, σύµφωνα µε το άρθρο 22 παράγραφος 
4, περιλαµβάνει περιορισµούς χρήσης ή ειδικούς όρους τοποθέτησης ή και τα δύο, 
παρέχει όλες τις σχετικές αναλυτικές πληροφορίες στον κατασκευαστή του 
οχήµατος. 

Όταν αυτό προβλέπεται σε κατ' εξουσιοδότηση πράξη του παραρτήµατος ΙΙ, ο 
κατασκευαστής µηχανικών µερών ή χωριστών τεχνικών µονάδων παρέχει, µαζί µε 
τα παραγόµενα µηχανικά µέρη ή τις παραγόµενες χωριστές τεχνικές µονάδες, 
οδηγίες για τυχόν περιορισµούς χρήσης ή ειδικούς όρους τοποθέτησης ή και για τα 
δύο. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ XVI 
Πρόσβαση στις πληροφορίες επισκευής και συντήρησης του 

οχήµατος 

Άρθρο 60 
Υποχρεώσεις των κατασκευαστών 

1. Οι κατασκευαστές παρέχουν απεριόριστη πρόσβαση σε πληροφορίες για την 
επισκευή και τη συντήρηση του οχήµατος σε ανεξάρτητους φορείς µέσω δικτυακών 
τόπων χρησιµοποιώντας έναν τυποποιηµένο µορφότυπο, ώστε αυτές να είναι εύκολα 
και γρήγορα προσβάσιµες. Ειδικότερα, η πρόσβαση αυτή παρέχεται µε τρόπο που 
δεν συνεπάγεται διακρίσεις σε σχέση µε την πρόσβαση που παρέχεται σε 
εξουσιοδοτηµένους πωλητές και εξουσιοδοτηµένα συνεργεία επισκευής. 

2. Έως ότου η Επιτροπή εγκρίνει κοινό πρότυπο, οι πληροφορίες που αναφέρονται 
στην παράγραφο 1 υποβάλλονται µε συνεπή τρόπο που µπορούν να επεξεργαστούν 
χωρίς υπερβολικό κόπο οι ανεξάρτητοι φορείς. 

Οι κατασκευαστές θέτουν επίσης εκπαιδευτικό υλικό στη διάθεση των ανεξαρτήτων 
φορέων καθώς και των εξουσιοδοτηµένων πωλητών και συνεργείων επισκευής. 

3. Οι πληροφορίες της παραγράφου 1 περιλαµβάνουν τουλάχιστον όλα τα ακόλουθα 
στοιχεία: 

α) τον µοναδικό αριθµό ταυτοποίησης του οχήµατος· 

β) βιβλία τεχνικών ελέγχων και καρτέλες επιδιορθώσεων και συντήρησης· 
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γ) τεχνικά εγχειρίδια· 

δ) πληροφορίες σχετικά µε τα µηχανικά µέρη και διαγνωστικές πληροφορίες (π.χ. 
µέγιστες και ελάχιστες θεωρητικές τιµές για µετρήσεις)· 

ε) διαγράµµατα ηλεκτρονικών καλωδιώσεων· 

στ) διαγνωστικούς κωδικούς προβληµάτων συµπεριλαµβανοµένων των ειδικών 
κωδικών του κατασκευαστή· 

ζ) τον αριθµό ταυτοποίησης βαθµονόµησης λογισµικού που ισχύει για το 
εκάστοτε τύπο οχήµατος· 

η) πληροφορίες αναφορικά µε κατοχυρωµένα εργαλεία και εξαρτήµατα και 
παραδίδονται µέσω αυτών· 

θ) πληροφορίες σχετικά µε αρχεία δεδοµένων και δεδοµένα αµφίδροµης 
παρακολούθησης και δοκιµών· 

ι) µονάδες εργασίας. 

4. Εξουσιοδοτηµένοι πωλητές ή συνεργεία επισκευής εντός του δικτύου διανοµής 
συγκεκριµένου κατασκευαστή του οχήµατος θεωρούνται ως ανεξάρτητοι φορείς για 
τους σκοπούς του παρόντος κανονισµού στις περιπτώσεις που παρέχουν υπηρεσίες 
επισκευής ή συντήρησης οχηµάτων ως προς τα οποία δεν είναι µέλη του συστήµατος 
διανοµής του κατασκευαστή του οχήµατος. 

5. Οι πληροφορίες επισκευής και συντήρησης οχήµατος πρέπει να είναι πάντα 
διαθέσιµες, εκτός από την περίοδο των εργασιών συντήρησης του συστήµατος 
πληροφοριών. 

6. Για την κατασκευή ανταλλακτικών ή εξαρτηµάτων συµβατών µε το σύστηµα OBD, 
καθώς και διαγνωστικών εργαλείων και εξοπλισµού δοκιµής, οι κατασκευαστές 
παρέχουν τις σχετικές πληροφορίες για το σύστηµα OBD και την επισκευή και τη 
συντήρηση του οχήµατος αδιακρίτως σε κάθε ενδιαφερόµενο κατασκευαστή ή 
επισκευαστή µηχανικού µέρους, διαγνωστικού εργαλείου ή εξοπλισµού δοκιµής. 

7. Για τον σχεδιασµό και την κατασκευή αυτοκινητικού εξοπλισµού για οχήµατα 
εναλλακτικού καυσίµου, οι κατασκευαστές παρέχουν τις σχετικές πληροφορίες για 
το σύστηµα OBD και την επισκευή και τη συντήρηση του οχήµατος αδιακρίτως σε 
κάθε ενδιαφερόµενο κατασκευαστή, εγκαταστάτη και/ή επισκευαστή εξοπλισµού για 
οχήµατα εναλλακτικού καυσίµου. 

8. Ο κατασκευαστής, όταν υποβάλλει αίτηση για έγκριση τύπου ΕΕ ή εθνική έγκριση 
τύπου, παρέχει στην εγκριτική αρχή στοιχεία που αποδεικνύουν τη συµµόρφωση µε 
τον παρόντα κανονισµό όσον αφορά την πρόσβαση σε πληροφορίες επισκευής και 
συντήρησης και στις πληροφορίες που αναφέρονται στην παράγραφο 5. 

Στην περίπτωση που οι πληροφορίες αυτές δεν είναι διαθέσιµες ή δεν συµφωνούν µε 
τον παρόντα κανονισµό και τις κατ' εξουσιοδότηση πράξεις του, του τη 
συγκεκριµένη χρονική στιγµή, ο κατασκευαστής τις παρέχει έξι µήνες από την 
ηµεροµηνία της έγκρισης τύπου. 
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9. Εάν µέσα στην περίοδο αυτή δεν υποβληθούν τα αποδεικτικά στοιχεία για τη 
συµµόρφωση, η αρχή έγκρισης λαµβάνει τα κατάλληλα µέτρα για να εξασφαλίσει τη 
συµµόρφωση. 

10. Οι κατασκευαστές δηµοσιεύουν τις επακόλουθες τροποποιήσεις και συµπληρώσεις 
στις πληροφορίες επισκευής και συντήρησης του οχήµατος στους δικτυακούς τόπους 
τους την ίδια χρονική στιγµή που τις θέτουν στη διάθεση των εξουσιοδοτηµένων 
συνεργείων. 

11. Όταν τηρούνται αρχεία επισκευών και συντήρησης του οχήµατος σε κεντρική βάση 
δεδοµένων του κατασκευαστή του οχήµατος ή για λογαριασµό του, τα ανεξάρτητα 
συνεργεία επισκευής έχουν πρόσβαση δωρεάν στα εν λόγω αρχεία και µπορούν να 
καταχωρίζουν στοιχεία σχετικά µε εργασίες επισκευής ή συντήρησης που έχουν 
εκτελέσει. 

12. Η Επιτροπή καθορίζει τις λεπτοµέρειες των απαιτήσεων όσον αφορά την πρόσβαση 
σε πληροφορίες επισκευής και συντήρησης µε κατ' εξουσιοδότηση πράξη σύµφωνα 
µε τα άρθρα 76 , 77 και 78. 

Άρθρο 61 
Επιµερισµός των υποχρεώσεων όσον αφορά τους πολλαπλούς κατόχους έγκρισης τύπου 

1. Στην περίπτωση έγκρισης τύπου σε διαδοχικά στάδια, συµπεριλαµβανοµένης της 
έγκρισης τύπου σε πολλαπλά στάδια, ο κατασκευαστής που είναι αρµόδιος για την 
κάθε επιµέρους έγκριση τύπου είναι επίσης αρµόδιος για την κοινοποίηση των 
πληροφοριών επισκευής που αφορούν συγκεκριµένο σύστηµα, µηχανικό µέρος, 
χωριστή τεχνική µονάδα ή το συγκεκριµένο στάδιο τόσο στον τελικό κατασκευαστή 
όσο και στους ανεξάρτητους φορείς. 

2. Ο τελικός κατασκευαστής είναι αρµόδιος για τη διαβίβαση πληροφοριών εφ’ 
ολοκλήρου του οχήµατος σε ανεξάρτητους φορείς. 

Άρθρο 62 
Τέλη πρόσβασης σε πληροφορίες επισκευής και συντήρησης οχήµατος 

1. Οι κατασκευαστές µπορούν να επιβάλλουν εύλογα και αναλογικά τέλη για την 
πρόσβαση στις πληροφορίες επισκευής και συντήρησης οχηµάτων που καλύπτονται 
από τον παρόντα κανονισµό. Ένα τέλος δεν θεωρείται εύλογο ή αναλογικό όταν 
αποθαρρύνει την πρόσβαση επειδή δεν λαµβάνεται υπόψη ο βαθµός της χρήσης της 
πληροφορίας από τον ανεξάρτητο φορέα. 

2. Οι κατασκευαστές καθιστούν διαθέσιµες τις πληροφορίες επισκευής και συντήρησης 
οχηµάτων σε ηµερήσια, µηνιαία και ετήσια βάση, εάν τα τέλη πρόσβασης στις 
πληροφορίες αυτές ποικίλλουν ανάλογα µε τη διάρκεια των περιόδων για τις οποίες 
παρέχεται πρόσβαση. 
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Άρθρο 63 
Κυρώσεις 

1. Τα κράτη µέλη θεσπίζουν τις κυρώσεις που επιβάλλονται σε περίπτωση παράβασης 
των διατάξεων του παρόντος κανονισµού από τους κατασκευαστές και λαµβάνουν 
όλα τα αναγκαία µέτρα για να εξασφαλίσουν την εφαρµογή τους. Οι εν λόγω 
κυρώσεις είναι αποτελεσµατικές, αναλογικές και αποτρεπτικές. Tα κράτη µέλη 
κοινοποιούν τις εν λόγω διατάξεις στην Επιτροπή το αργότερο [6 µήνες µετά την 
έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισµού] και κοινοποιούν αµέσως στην Επιτροπή 
κάθε µεταγενέστερη τροποποίηση που τις επηρεάζει. 

2. Οι κατηγορίες παραβάσεων που υπόκεινται σε κυρώσεις περιλαµβάνουν: 

α) την υποβολή ψευδών δηλώσεων στο πλαίσιο των διαδικασιών έγκρισης ή των 
διαδικασιών που οδηγούν σε ανάκληση· 

β) την παραποίηση των αποτελεσµάτων των δοκιµών για την έγκριση τύπου ή τη 
συµµόρφωση εν χρήσει· 

γ) την απόκρυψη στοιχείων ή τεχνικών προδιαγραφών που θα µπορούσαν να 
οδηγήσουν στην ανάκληση ή την απόσυρση της έγκρισης τύπου· 

δ) τη χρήση συσκευών αναστολής της λειτουργίας· 

ε) την άρνηση παροχής πρόσβασης σε πληροφορίες. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ XVII 
ΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Άρθρο 64 
Απαιτήσεις που αφορούν τις τεχνικές υπηρεσίες 

1. Για τους σκοπούς του ορισµού σύµφωνα µε το άρθρο 66 και της κοινοποίησης βάσει 
του άρθρου 68, οι τεχνικές υπηρεσίες πληρούν τις απαιτήσεις που καθορίζονται στις 
παραγράφους 2 -11. 

2. Η τεχνική υπηρεσία συγκροτείται βάσει της εθνικής νοµοθεσίας του κράτους µέλους 
και είναι νοµικό πρόσωπο. 

3. Η τεχνική υπηρεσία αποτελεί οργανισµό ανεξάρτητο ως προς το όχηµα, το σύστηµα, 
το µηχανικό µέρος ή τη χωριστή τεχνική µονάδα που αξιολογεί. 

Ένας οργανισµός που ανήκει σε εµπορική ένωση ή επαγγελµατική οµοσπονδία που 
εκπροσωπούν επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο σχεδιασµό, την κατασκευή, 
την παροχή, τη συναρµολόγηση, τη χρήση ή τη συντήρηση των οχηµάτων, των 
συστηµάτων, των µηχανικών µερών ή των χωριστών τεχνικών µονάδων που 
αξιολογεί, δοκιµάζει ή επιθεωρεί µπορεί, εφόσον αποδειχθεί η ανεξαρτησία του και 
η απουσία σύγκρουσης συµφερόντων, να θεωρηθεί ότι πληροί τις απαιτήσεις του 
πρώτου εδαφίου. 
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4. Η τεχνική υπηρεσία, η ανώτερη διοίκηση αυτής και το προσωπικό που είναι 
υπεύθυνο για τη διενέργεια των καθηκόντων αξιολόγησης δεν µπορεί να είναι ο 
σχεδιαστής, ο κατασκευαστής, ο προµηθευτής, ο εγκαταστάτης, ο αγοραστής, ο 
κάτοχος, ο χρήστης ή ο συντηρητής των οχηµάτων, των συστηµάτων, των 
µηχανικών µερών ή των χωριστών τεχνικών µονάδων που αξιολογεί ούτε ο 
εξουσιοδοτηµένος αντιπρόσωπος οποιουδήποτε εξ αυτών. Αυτό δεν αποκλείει τη 
χρήση των αξιολογηθέντων οχηµάτων, των συστηµάτων, των µηχανικών µερών ή 
των χωριστών τεχνικών µονάδων που είναι αναγκαία για τη λειτουργία της τεχνικής 
υπηρεσίας ούτε η χρήση των εν λόγω οχηµάτων, των συστηµάτων, των µηχανικών 
µερών ή των χωριστών τεχνικών µονάδων για ιδιωτικούς σκοπούς. 

Η τεχνική υπηρεσία, η ανώτερη διοίκησή της και το προσωπικό που είναι υπεύθυνο 
για τη διενέργεια των καθηκόντων αξιολόγησης, δοκιµής ή επιθεώρησης δεν µπορεί 
να συµµετέχει άµεσα στο σχεδιασµό, την κατασκευή, την εµπορία, την 
εγκατάσταση, τη χρήση ή τη συντήρηση των εν λόγω οχηµάτων, των συστηµάτων, 
των µηχανικών µερών ή των χωριστών τεχνικών µονάδων , ούτε να εκπροσωπεί 
κάποιο από τα µέρη που συµµετέχει σε αυτές τις δραστηριότητες. ∆εν µπορούν να 
συµµετέχουν σε καµία δραστηριότητα που µπορεί να έρχεται σε σύγκρουση µε την 
ανεξαρτησία της κρίσης τους ή την ακεραιότητά τους όσον αφορά τις 
δραστηριότητες αξιολόγησης για τις οποίες έχουν κοινοποιηθεί. Αυτό ισχύει κυρίως 
για τις υπηρεσίες παροχής συµβουλών. 

Οι τεχνικές υπηρεσίες διασφαλίζουν ότι οι δραστηριότητες των θυγατρικών τους ή 
των υπεργολάβων τους δεν επηρεάζουν την εχεµύθεια, την αντικειµενικότητα ή την 
αµεροληψία των δραστηριοτήτων τους όσον αφορά την αξιολόγηση της 
συµµόρφωσης. 

5. Οι τεχνικές υπηρεσίες και το προσωπικό τους διενεργούν τις δραστηριότητες 
αξιολόγησης µε τον µεγαλύτερο βαθµό επαγγελµατικής ακεραιότητας και την 
απαιτούµενη τεχνική ικανότητα στον συγκεκριµένο τοµέα και είναι απαλλαγµένοι 
από κάθε πίεση ή δέλεαρ, ιδίως οικονοµικής φύσης, που ενδέχεται να επηρεάσει την 
κρίση τους ή τα αποτελέσµατα της αξιολόγησης τους, ιδιαίτερα πίεση ή δέλεαρ που 
προέρχεται από πρόσωπα ή οµάδες προσώπων που έχουν συµφέρον από τα 
αποτελέσµατα των δραστηριοτήτων αυτών. 

6. Οι τεχνικές υπηρεσίες είναι σε θέση να διενεργούν όλα τα καθήκοντα αξιολόγησης 
της συµµόρφωσης που τους ανατίθενται και για τα οποία έχουν κοινοποιηθεί, 
ανεξάρτητα από το εάν τα καθήκοντα αυτά διενεργούνται από την ίδια την τεχνική 
υπηρεσία ή εξ ονόµατος αυτής και υπό την ευθύνη της. 

7. Σε κάθε χρονική στιγµή και για κάθε καθήκον αξιολόγησης και κάθε είδος ή 
κατηγορία οχηµάτων, συστηµάτων, µηχανικών µερών ή χωριστών τεχνικών 
µονάδων για τα οποία/τις οποίες έχουν κοινοποιηθεί, οι τεχνικές υπηρεσίες έχουν 
στη διάθεσή τους τα εξής: 

α) προσωπικό µε τεχνικές γνώσεις και επαρκή και κατάλληλη πείρα για την 
εκτέλεση των καθηκόντων αξιολόγησης· 

β) περιγραφές των διαδικασιών για την αξιολόγηση, γεγονός που διασφαλίζει τη 
διαφάνεια και τη δυνατότητα αναπαραγωγής των διαδικασιών αυτών, βάσει 
των οποίων η τεχνική υπηρεσία διαθέτει κατάλληλες 
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γ) διαδικασίες για την εκτέλεση δραστηριοτήτων οι οποίες λαµβάνουν δεόντως 
υπόψη το µέγεθος της επιχείρησης, τον τοµέα δραστηριότητας, τη δοµή της, το 
βαθµό πολυπλοκότητας της τεχνολογίας του οχήµατος, του συστήµατος, του 
µηχανικού µέρους ή της χωριστής τεχνικής µονάδας καθώς και τον όγκο ή τον 
µαζικό χαρακτήρα της διαδικασίας παραγωγής. 

8. Οι τεχνικές υπηρεσίες διαθέτουν τα αναγκαία µέσα για τη διενέργεια των τεχνικών 
και διοικητικών καθηκόντων που συνδέονται µε τις δραστηριότητες αξιολόγησης της 
συµµόρφωσης µε τον ενδεδειγµένο τρόπο και έχουν πρόσβαση σε κάθε αναγκαίο 
εξοπλισµό ή εγκαταστάσεις. 

9. Το προσωπικό που είναι υπεύθυνο για τη διενέργεια των δραστηριοτήτων 
αξιολόγησης της συµµόρφωσης διαθέτει τα εξής: 

α) σωστή τεχνική και επαγγελµατική κατάρτιση που καλύπτει όλες τις 
δραστηριότητες αξιολόγησης της συµµόρφωσης για τις οποίες έχει 
κοινοποιηθεί η τεχνική υπηρεσία· 

β) ικανοποιητική γνώση των απαιτήσεων των αξιολογήσεων που διενεργούν και 
επαρκή εξουσία για τη διενέργειά τους· 

γ) κατάλληλες γνώσεις και κατανόηση των απαιτήσεων ασφάλειας και των 
περιβαλλοντικών απαιτήσεων και άλλων σχετικών διατάξεων του παρόντα 
κανονισµού και των πράξεων που παρατίθενται στο παράρτηµα ΙΙ· 

δ) την ικανότητα κατάρτισης πιστοποιητικών, αρχείων και εκθέσεων που 
αποδεικνύουν τη διενέργεια των αξιολογήσεων. 

10. Εξασφαλίζεται η αµεροληψία των τεχνικών υπηρεσιών, της ανώτατης διοίκησης και 
του προσωπικού αξιολόγησης.  

11. Η αµοιβή του ανώτατου διοικητικού προσωπικού και του προσωπικού αξιολόγησης 
µιας τεχνικής υπηρεσίες δεν εξαρτάται από τον αριθµό των αξιολογήσεων που 
διενεργεί ούτε απο τα αποτελέσµατά τους. 

12. Οι τεχνικές υπηρεσίες συνάπτουν ασφάλεια αστικής ευθύνης εκτός εάν την ευθύνη 
αναλαµβάνει το κράτος µέλος σύµφωνα µε την εθνική νοµοθεσία ή εάν το ίδιο το 
κράτος µέλος είναι απευθείας υπεύθυνο για την αξιολόγηση της συµµόρφωσης. 

13. Το προσωπικό της τεχνικής υπηρεσίες εφαρµόζει επαγγελµατικό απόρρητο όσον 
αφορά το σύνολο των στοιχείων που λαµβάνει κατά την εκτέλεση των καθηκόντων 
του στο πλαίσιο του παρόντος κανονισµού ή κάθε εκτελεστικής διάταξης της 
εθνικής νοµοθεσίας, πλην των στοιχείων που αφορούν τις αρµόδιες αρχές των 
κρατών µελών στις οποίες διενεργεί τις δραστηριότητές του. Τα δικαιώµατα 
διανοητικής ιδιοκτησίας προστατεύονται. 

Άρθρο 65 
Θυγατρικές και υπεργολάβοι των τεχνικών υπηρεσιών 

1. Οι δραστηριότητες µπορούν να ανατίθενται σε υπεργολάβο ή να εκτελούνται από 
θυγατρική µόνον µε τη σύµφωνη γνώµη του κατασκευαστή. 
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2. Όταν η τεχνική υπηρεσία αναθέτει σε υπεργολάβο ειδικά καθήκοντα που συνδέονται 
µε την αξιολόγηση της συµµόρφωσης ή προσφεύγει σε θυγατρική, εξασφαλίζει ότι ο 
υπεργολάβος ή η θυγατρική πληρούν τις απαιτήσεις του άρθρου 64 και ενηµερώνει 
σχετικά την κοινοποιούσα αρχή. 

3. Οι τεχνικές υπηρεσίες αναλαµβάνουν πλήρη ευθύνη για τα καθήκοντα που εκτελούν 
οι υπεργολάβοι ή οι θυγατρικές, όπου και αν βρίσκεται η έδρα τους. 

4. Οι τεχνικές υπηρεσίες τηρούν στη διάθεση της κοινοποιούσα αρχής τα σχετικά 
έγγραφα που αφορούν την αξιολόγηση των προσόντων του υπεργολάβου ή της 
θυγατρικής και του έργου που εκτελούν βάσει του παρόντος κανονισµού. 

Άρθρο 66  
Ορισµός τεχνικών υπηρεσιών 

1. Οι τεχνικές υπηρεσίες που ορίζονται από τις εγκριτικές αρχές για τους σκοπούς του 
παρόντος άρθρου συµµορφώνονται µε τις διατάξεις του παρόντος κανονισµού. 

2. Οι τεχνικές υπηρεσίες διενεργούν οι ίδιες ή εποπτεύουν τις δοκιµές που απαιτούνται 
για την έγκριση ή τις επιθεωρήσεις που προβλέπει ο παρών κανονισµός ή µια 
κανονιστική πράξη του παραρτήµατος ΙI, εκτός εάν προβλέπονται ρητά 
εναλλακτικές διαδικασίες. Οι τεχνικές υπηρεσίες δεν επιτρέπεται να διενεργούν 
δοκιµές ή επιθεωρήσεις για τις οποίες δεν έχουν οριστεί δεόντως. 

3. Ανάλογα µε το πεδίο αρµοδιοτήτων τους, οι τεχνικές υπηρεσίες κατατάσσονται σε 
µία ή περισσότερες από τις εξής πέντε κατηγορίες δραστηριοτήτων: 

α) κατηγορία Α: τεχνικές υπηρεσίες που πραγµατοποιούν στις εγκαταστάσεις 
τους τις δοκιµές που µνηµονεύονται στον παρόντα κανονισµό και στις πράξεις 
του παραρτήµατος ΙI· 

β) κατηγορία Β: τεχνικές υπηρεσίες που εποπτεύουν τις δοκιµές οι οποίες 
µνηµονεύονται στον παρόντα κανονισµό και στις πράξεις του παραρτήµατος IΙ 
όταν οι εν λόγω δοκιµές διενεργούνται στις εγκαταστάσεις του κατασκευαστή 
ή στις εγκαταστάσεις τρίτου· 

γ) κατηγορία Γ: τεχνικές υπηρεσίες που αξιολογούν και παρακολουθούν τακτικά 
τις διαδικασίες του κατασκευαστή για τον έλεγχο της συµµόρφωσης της 
παραγωγής· 

δ) κατηγορία ∆: τεχνικές υπηρεσίες που εποπτεύουν ή διενεργούν δοκιµές ή 
επιθεωρήσεις στο πλαίσιο της εποπτείας της συµµόρφωσης της παραγωγής· 

ε) κατηγορία Ε, τεχνικές υπηρεσίες υπεύθυνες για τις επιµέρους εγκρίσεις. 

4. Οι τεχνικές υπηρεσίες καταδεικνύουν κατάλληλες δεξιότητες, ειδικές τεχνικές 
γνώσεις και αποδεδειγµένη πείρα σε ειδικούς τοµείς που καλύπτονται από τον 
παρόντα κανονισµό και τις πράξεις που παρατίθενται στο παράρτηµα ΙΙ. Επιπλέον, 
οι τεχνικές υπηρεσίες συµµορφώνονται µε τα πρότυπα που καθορίζονται στην κατ' 
εξουσιοδότηση πράξη που αναφέρεται στην παράγραφο 11 τα οποία είναι σχετικά µε 
τις δραστηριότητες που εκτελούν. 
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5. Μια εγκριτική αρχή µπορεί να οριστεί ως τεχνική υπηρεσία για µία ή περισσότερες 
από τις δραστηριότητες που περιγράφονται στην παράγραφο 3. 

6. Ένας πιστοποιηµένος φορέας της επιχείρησης του κατασκευαστή µπορεί να 
χρησιµοποιηθεί ως τεχνική υπηρεσία για την εκτέλεση δραστηριοτήτων αξιολόγησης 
για την επιχείρηση στην οποία ανήκει µόνον για τις δραστηριότητες της κατηγορίας 
Α όσον αφορά τις τεχνικές απαιτήσεις για τις οποίες επιτρέπονται αυτόµατοι έλεγχοι 
µε κατ' εξουσιοδότηση πράξη που εγκρίνεται από τον παρόντα κανονισµό. Ο εν 
λόγω φορέας αποτελεί χωριστό και διακριτό τµήµα της επιχείρησης και δεν 
συµµετέχει στον σχεδιασµό, την παραγωγή, την προµήθεια, την εγκατάσταση ή τη 
συντήρηση των οχηµάτων, συστηµάτων, µηχανικών µερών ή χωριστών τεχνικών 
µονάδων που αξιολογεί. 

7. Ένας διαπιστευµένος φορέας που ανήκει στην επιχείρηση πληροί τις ακόλουθες 
απαιτήσεις: 

α) έχει διαπιστευτεί σύµφωνα µε τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 765/2008· 

β) ο φορέας και το προσωπικό του έχουν αναγνωρίσιµη οργανωτική δοµή και 
διαθέτουν µεθόδους αναφοράς εντός της επιχείρησης στην οποία ανήκουν, που 
διασφαλίζουν την αµεροληψία τους και την αποδεικνύουν στον αρµόδιο 
εθνικό φορέα διαπίστευσης· 

γ) ούτε ο φορέας ούτε το προσωπικό του είναι υπεύθυνοι για τον σχεδιασµό, την 
κατασκευή, την προµήθεια, την εγκατάσταση, τον χειρισµό ή τη συντήρηση 
των οχηµάτων, συστηµάτων, µηχανικών µερών ή χωριστών τεχνικών µονάδων 
που αξιολογούν ούτε συµµετέχουν σε οποιαδήποτε δραστηριότητα που θα 
µπορούσε να συγκρούεται µε την ανεξαρτησία της κρίσης τους ή την 
ακεραιότητά τους όσον αφορά τις δραστηριότητές τους αξιολόγησης· 

δ) ο φορέας παρέχει τις υπηρεσίες του αποκλειστικά στην επιχείρηση στην οποία 
ανήκει. 

8. Ένας διαπιστευµένος φορέας που ανήκει σε επιχείρηση δεν κοινοποιείται στα κράτη 
µέλη ούτε στην Επιτροπή, για τους σκοπούς του άρθρου 68 αλλά παρέχεται, 
ενηµέρωση όσον αφορά τη διαπίστευσή του από την επιχείρηση στην οποία ανήκει ή 
από τον εθνικό φορέα διαπίστευσης στην αρχή κοινοποίησης ύστερα από αίτηµα της 
τελευταίας. 

9. O κατασκευαστής, ή ο υπεργολάβος που ενεργεί για λογαριασµό του, µπορεί να 
διορίζεται ως τεχνική υπηρεσία για δραστηριότητες κατηγορίας Α όσον αφορά τις 
τεχνικές απαιτήσεις για τις οποίες επιτρέπεται η διενέργεια αυτόµατων ελέγχων στην 
κατ' εξουσιοδότηση πράξη δυνάµει του παρόντος κανονισµού. 

10. Τεχνικές υπηρεσίες τρίτης χώρας, διαφορετικές από αυτές που ορίζονται σύµφωνα 
µε την παράγραφο 9, µπορούν να κοινοποιούνται για τους σκοπούς του άρθρου 68 
µόνον στο πλαίσιο διµερούς συµφωνίας µεταξύ της Ένωσης και της συγκεκριµένης 
τρίτης χώρας. 

11. Για να διασφαλιστεί ότι οι εν λόγω υπηρεσίες διαθέτουν το ίδιο υψηλό επίπεδο 
επίδοσης σε όλα τα κράτη µέλη, η Επιτροπή καθορίζει τα πρότυπα µε τα οποία 
πρέπει να συµµορφώνονται οι τεχνικές υπηρεσίες και τη διαδικασία αξιολόγησης 
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των τεχνικών υπηρεσιών µε κατ' εξουσιοδότηση πράξη σύµφωνα µε τα άρθρα 76 ,77 
και 78. 

Άρθρο 67 
Αξιολόγηση των δεξιοτήτων των τεχνικών υπηρεσιών 

1. Η αρµόδια αρχή καταρτίζει έκθεση αξιολόγησης που αποδεικνύει ότι η ορισθείσα 
και κοινοποιηθείσα τεχνική υπηρεσία έχει αξιολογηθεί για τη συµµόρφωσή της µε 
τις απαιτήσεις. 

2. Η αξιολόγηση στην οποία βασίζεται η έκθεση της παραγράφου 1 διενεργείται 
σύµφωνα µε τις διατάξεις που καθορίζονται στην κατ' εξουσιοδότηση πράξη που 
έχει εγκριθεί βάσει του παρόντος κανονισµού. Η έκθεση αξιολόγησης εξετάζεται 
ύστερα από τρία το πολύ έτη. 

3. Η έκθεση αξιολόγησης κοινοποιείται στην Επιτροπή κατόπιν αιτήµατος. Στην 
περίπτωση που η αξιολόγηση δεν βασίζεται σε πιστοποιητικό διαπίστευσης που έχει 
εκδοθεί από εθνικό φορέα διαπίστευσης το οποίο πιστοποιεί ότι η τεχνική υπηρεσία 
πληροί τις απαιτήσεις του παρόντος κανονισµού, η κοινοποιούσα αρχή διαβιβάζει 
στην Επιτροπή και στα άλλα κράτη µέλη τεκµηριωµένα στοιχεία που αποδεικνύουν 
την ικανότητα της τεχνικής υπηρεσίες και τις ρυθµίσεις που διασφαλίζουν ότι η 
τεχνική υπηρεσία παρακολουθείται τακτικά και θα συνεχίσει να πληροί τις 
απαιτήσεις του παρόντος κανονισµού και των κατ' εξουσιοδότηση πράξεων. 

4. Η εγκριτική αρχή που πρόκειται να οριστεί ως τεχνική υπηρεσία αποδεικνύει τη 
συµµόρφωσή της µε έγγραφα τεκµηρίωσης. Η συµµόρφωση αυτή περιλαµβάνει 
αξιολόγηση την οποία πραγµατοποιούν ελεγκτές ανεξάρτητοι από την 
αξιολογούµενη δραστηριότητα. Οι ελεγκτές αυτοί µπορούν να προέρχονται από τον 
ίδιο οργανισµό, αρκεί να υπάγονται σε χωριστή διοίκηση από το προσωπικό που 
εκτελεί την αξιολογούµενη δραστηριότητα. 

5. Ένας διαπιστευµένος φορέας που ανήκει σε επιχείρηση και έχει οριστεί ως τεχνική 
υπηρεσία συµµορφώνεται µε τις σχετικές διατάξεις του παρόντος άρθρου. 

Άρθρο 68 
∆ιαδικασίες κοινοποίησης 

1. Τα κράτη µέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή το ονοµατεπώνυµο, τη διεύθυνση, 
συµπεριλαµβανοµένης της ηλεκτρονικής διεύθυνσης, το ονοµατεπώνυµο των 
αρµοδίων και την κατηγορία δραστηριοτήτων κάθε οριζόµενης τεχνικής υπηρεσίας, 
καθώς και κάθε µεταγενέστερη τροποποίηση τους. Στην πράξη κοινοποίησης 
µνηµονεύονται για ποια από τα θέµατα που παρατίθενται στο παράρτηµα ΙΙ έχουν 
οριστεί οι τεχνικές υπηρεσίες. 

2. Η τεχνική υπηρεσία µπορεί να εκτελεί δραστηριότητες που αναφέρονται στο άρθρο 
66 για το σκοπό της έγκρισης τύπου για το κράτος µέλος υο οποίο την έχει ορίσει 
µόνον εάν έχει προηγουµένως κοινοποιηθεί στην Επιτροπή και δεν έχουν διατυπωθεί 
αντιρρήσεις από την Επιτροπή ή τα άλλα κράτη µέλη εντός δύο εβδοµάδων από την 
κοινοποίηση εάν χρησιµοποιείται πιστοποιητικό διαπίστευσής ή εντός δύο µηνών 
από την κοινοποίηση εάν δεν χρησιµοποιείται διαπίστευση. 
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3. Η ίδια τεχνική υπηρεσία επιτρέπεται να ορίζεται και να κοινοποιείται από 
περισσότερα από ένα κράτη µέλη, ανεξάρτητα από την κατηγορία δραστηριοτήτων 
που διεξάγει. 

4. Η Επιτροπή και τα άλλα κράτη µέλη ενηµερώνονται για κάθε µεταγενέστερη αλλαγή 
της κοινοποίησης. 

5. Όταν ένας συγκεκριµένος οργανισµός ή αρµόδιος φορέας ο οποίος εκτελεί 
δραστηριότητα που δεν περιλαµβάνεται στις δραστηριότητες που περιγράφονται στο 
άρθρο 66 πρέπει να οριστεί κατ’ εφαρµογή πράξης του παραρτήµατος Ι, η 
κοινοποίηση πραγµατοποιείται σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος άρθρου. 

6. Η Επιτροπή δηµοσιεύει στην ιστοσελίδα της τον κατάλογο και τα στοιχεία των 
εγκριτικών αρχών και των τεχνικών υπηρεσιών. 

Άρθρο 69 
Αλλαγές των κοινοποιήσεων 

1. Όταν µια κοινοποιούσα αρχή βεβαιώνει ή ενηµερώνει ότι µια τεχνική υπηρεσία δεν 
πληροί πλέον τις απαιτήσεις που προβλέπει ο παρών κανονισµός ή ότι δεν 
εκπληρώνει τις υποχρεώσεις της, η κοινοποιούσα αρχή περιορίζει, αναστέλλει ή 
αποσύρει την κοινοποίηση κατά περίπτωση, ανάλογα µε τη σοβαρότητα της µη 
συµµόρφωσης µε τις απαιτήσεις ή της µη εκπλήρωσης των υποχρεώσεων,. Η 
κοινοποιούσα αρχή ενηµερώνει αµελλητί την Επιτροπή και τα άλλα κράτη µέλη 
σχετικά. 

2. Στην περίπτωση περιορισµού, αναστολής ή απόσυρσης της κοινοποίησης ή εάν η 
τεχνική υπηρεσία διακόψει την δραστηριότητά της, το κοινοποιόν κράτος µέλος 
λαµβάνει τα κατάλληλα µέτρα για να διασφαλίσει ότι άλλη τεχνική υπηρεσία 
αναλαµβάνει την επεξεργασία των φακέλων της εν λόγω τεχνικής υπηρεσίας ή ότι οι 
φάκελοι παραµένουν στη διάθεση των αρµόδιων αρχών κοινοποίησης και εποπτείας 
της αγοράς κατόπιν αιτήµατός τους. 

Άρθρο 70 
Αµφισβήτηση της επάρκειας των τεχνικών υπηρεσιών 

1. Η Επιτροπή διερευνά κάθε περίπτωση για την οποία εφιστάται η προσοχή της σε 
αµφιβολία ή αµφιβολίες σχετικά µε την επάρκεια της τεχνικής υπηρεσίας ή τη 
αδιάλειπτη εκπλήρωση εκ µέρους της των απαιτήσεων και των υποχρεώσεων που 
υπέχει. 

2. Το κοινοποιούν κράτος µέλος παρέχει στην Επιτροπή, εάν αυτή το ζητήσει, όλες τις 
πληροφορίες σχετικά µε την αιτιολόγηση της κοινοποίησης ή της επάρκειας της 
οικείας τεχνικής υπηρεσίας. 

3. Η Επιτροπή διασφαλίζει ότι η επεξεργασία όλων των ευαίσθητων στοιχείων που 
προκύπτουν από τις έρευνές της γίνεται κατά τρόπο εµπιστευτικό. 

4. Στην περίπτωση που η Επιτροπή βεβαιωθεί ότι η τεχνική υπηρεσία δεν πληροί ή δεν 
πληροί πλέον τις απαιτήσεις για την κοινοποίησή της, ενηµερώνει σχετικά το 
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κοινοποιόν κράτος µέλος και του ζητάει να λάβει κάθε αναγκαίο διορθωτικό µέτρο, 
συµπεριλαµβανοµένης της απόσυρσης της κοινοποίησης εάν κρίνεται αναγκαίο. 

Άρθρο 71 
Λειτουργικές υποχρεώσεις των τεχνικών υπηρεσιών 

1. Οι τεχνικές υπηρεσίες διενεργούν αξιολογήσεις συµµόρφωσης σύµφωνα µε τις 
διαδικασίες αξιολόγησης που προβλέπονται στον παρόντα κανονισµό. 

2. Οι αξιολογήσεις πιστότητας διενεργούνται µε τρόπο αναλογικό µε αποφυγή περιττής 
επιβάρυνσης των οικονοµικών φορέων. Οι τεχνικές υπηρεσίες εκτελούν τις 
δραστηριότητές τους λαµβάνοντας δεόντως υπόψη το µέγεθος της επιχείρησης, τον 
τοµέα δραστηριότητας, τη δοµή της, το βαθµό πολυπλοκότητας της τεχνολογίας του 
οχήµατος, του συστήµατος, του µηχανικού µέρους ή της χωριστής τεχνικής µονάδας 
καθώς και τον όγκο ή τον µαζικό χαρακτήρα της διαδικασίας παραγωγής. 

3. Κατά την εκτέλεση των δραστηριοτήτων τους, τηρούν, ωστόσο, το βαθµό 
αυστηρότητας και το επίπεδο προστασίας που απαιτείται για τη συµµόρφωση του 
οχήµατος, του συστήµατος, του µηχανικού µέρους ή της χωριστής τεχνικής µονάδες 
µε τις διατάξεις του παρόντος κανονισµού. 

4. Όταν η τεχνική υπηρεσία διαπιστώσει ότι ο κατασκευαστής δεν πληροί τις 
απαιτήσεις που ορίζονται στον παρόντα κανονισµό, απαιτεί από τον κατασκευαστή 
να λάβει τα αναγκαία διορθωτικά µέτρα και ζητεί από την αρχή έγκρισης τύπου να 
εκδώσει πιστοποιητικό έγκρισης τύπου εκτός εάν έχουν ληφθεί τα κατάλληλα 
διορθωτικά µέτρα που ικανοποιούν την τεχνική υπηρεσία. 

5. Όταν, κατά την παρακολούθηση της συµµόρφωσης της παράγωγης ύστερα απο την 
έκθεση πιστοποιητικού έγκρισης τύπου, η τεχνική υπηρεσία διαπιστώσει ότι ένα 
όχηµα, σύστηµα, µηχανικό µέρος ή χωριστή τεχνική µονάδα δεν συµµορφώνεται 
πλέον µε τον παρόντα κανονισµό, απαιτεί από τον κατασκευαστή να λάβει τα 
αναγκαία διορθωτικά µέτρα και ζητεί από την αρχή έγκρισης τύπου να ανακαλέσει ή 
να αποσύρει το πιστοποιητικό έγκρισης τύπου εφόσον κρίνεται σκόπιµο. 

6. Όταν δεν λαµβάνονται διορθωτικά µέτρα ή τα διορθωτικά µέτρα δεν έχουν το 
απαιτούµενο αποτέλεσµα, η τεχνική υπηρεσία ζητεί από την αρχή έγκρισης τύπου να 
περιορίσει, να αναστείλει ή να αποσύρει το πιστοποιητικό έγκρισης τύπου, εφόσον 
κρίνεται σκόπιµο. 

Άρθρο 72 
Υποχρεώσεις ενηµέρωσης των τεχνικών υπηρεσιών 

1. Οι τεχνικές υπηρεσίες ενηµερώνουν την εγκριτική αρχή σχετικά µε τα εξής: 

α) κάθε περίπτωση µη συµµόρφωσης που διαπιστώνεται η οποία ενδέχεται να 
επιβάλει άρνηση, περιορισµό, αναστολή ή απόσυρση του πιστοποιητικού 
έγκρισης τύπου· 

β) κάθε περίπτωση που επηρεάζει το πεδίο και τους όρους της κοινοποίησής τους 
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γ) κάθε αίτηµα ενηµέρωσης που έχουν λάβει από τις αρχές εποπτείας της αγοράς 
σχετικά µε τις δραστηριότητες αξιολόγησής τους 

2. Κατόπιν αιτήµατος της εγκριτικής αρχής, οι δραστηριότητες αξιολόγησης 
διενεργούνται εντός του πεδίου της κοινοποίησής τους και κάθε άλλη δραστηριότητα 
που εκτελούν, συµπεριλαµβανοµένων των διασυνοριακών δραστηριοτήτων και της 
υπεργολαβίας. 

3. Οι τεχνικές υπηρεσίες παρέχουν στις άλλες τεχνικές υπηρεσίες που κοινοποιούνται 
βάσει του παρόντος κανονισµού οι οποίες διενεργούν παρόµοιες δραστηριότητες 
αξιολόγησης που καλύπτουν το ίδιο όχηµα, σύστηµα, µηχανικό µέρος ή χωριστή 
τεχνική µονάδα τις σχετικές πληροφορίες για θέµατα που αφορούν αρνητικά και, 
κατόπιν αιτήµατος, θετικά αποτελέσµατα αξιολογήσεων. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ XVIII 
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΕΞΟΥΣΙΟ∆ΟΤΗΣΗ  

Άρθρο 73 
Εκτελεστικά µέτρα  

Για να καθοριστούν ενιαίοι όροι για την εφαρµογή του παρόντος κανονισµού, η 
Επιτροπή, σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 74, εγκρίνει εκτελεστικές πράξεις 
στις οποίες θεσπίζονται τα εκτελεστικά µέτρα που καθορίζουν τα εξής: 

α) τις λεπτοµέρειες των ρυθµίσεων όσον αφορά τις διαδικασίες έγκρισης τύπου 
σύµφωνα µε το άρθρο 23 παράγραφος 6 του παρόντος κανονισµού· 

β) τα υποδείγµατα για το φάκελο πληροφοριών και το έγγραφο πληροφοριών 
σύµφωνα µε το άρθρο 25 παράγραφος 2· 

γ) το σύστηµα αρίθµησης των πιστοποιητικών έγκρισης τύπου ΕΕ σύµφωνα µε 
το άρθρο 27 παράγραφος 4 του παρόντος κανονισµού· 

δ) το υπόδειγµα των πιστοποιητικών έγκρισης τύπου ΕΕ σύµφωνα µε το άρθρο 
28 παράγραφος 2· 

ε) τις λεπτοµέρειες των ρυθµίσεων όσον αφορά τις διαδικασίες συµµόρφωσης 
της παραγωγής σύµφωνα µε το άρθρο 31· 

στ) το υπόδειγµα πιστοποιητικού συµµόρφωσης σύµφωνα µε το άρθρο 36 
παράγραφος 2· 

ζ) το υπόδειγµα του σήµατος έγκρισης τύπου ΕΕ σύµφωνα µε το άρθρο 37 
παράγραφος 4. 
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Άρθρο 74 
Επιτροπή 

1. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επικουρείται από την τεχνική επιτροπή - Μηχανοκίνητα 
Οχήµατα που θεσπίστηκε από το άρθρο 40 της οδηγίας 2007/46/ΕΚ. 

2. Στις περιπτώσεις που γίνεται µνεία της παρούσας παραγράφου, εφαρµόζεται το 
άρθρο 5 και το άρθρο 7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ, τηρουµένων των διατάξεων του 
άρθρου 8 της εν λόγω απόφασης. Η προθεσµία του άρθρου 5, παράγραφος 6, της 
απόφασης 1999/468/ΕΚ ορίζεται τρίµηνη. 

Άρθρο 75 
Τροποποίηση των παραρτηµάτων 

1. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή µπορεί να εγκρίνει, µέσω πράξεων κατ’ εξουσιοδότηση, 
σύµφωνα µε τα άρθρα 76, 77 και 78, τροποποιήσεις των παραρτηµάτων του 
παρόντος κανονισµού. 

2. Όταν σε εφαρµογή της απόφασης 97/836/ΕΚ εκδίδονται νέοι κανονισµοί της 
ΟΕΕ/ΟΗΕ ή τροποποιήσεις των ισχυόντων κανονισµών της ΟΕΕ/ΟΗΕ στους 
οποίους έχει προσχωρήσει η Ένωση, η Επιτροπή τροποποιεί αναλόγως το 
παράρτηµα ΙΙ του παρόντος κανονισµού µέσω πράξης κατ' εξουσιοδότηση σύµφωνα 
µε τα άρθρα 76, 77 και 78. 

Άρθρο 76 
Άσκηση της εξουσιοδότησης 

1. Ανατίθεται στην Επιτροπή για αόριστη διάρκεια η εξουσία να εκδίδει τις κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεις που αναφέρονται στα άρθρα 16, 18, 19, 20, 21, 22, 30, 52, 
56, 57, 60, 66 και 75. 

2. Η Επιτροπή, µόλις εκδώσει µια κατ’ εξουσιοδότηση πράξη, την κοινοποιεί 
συγχρόνως στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συµβούλιο. 

3. Οι εξουσίες για την έκδοση κατ' εξουσιοδότηση πράξεων που ανατίθενται στην 
Επιτροπή υπόκεινται στις προϋποθέσεις που καθορίζονται στα άρθρα 77 και 78. 

Άρθρο 77 
Ανάκληση της εξουσιοδότησης 

1. Η εξουσιοδότηση που αναφέρεται στα άρθρα 16, 18, 19, 20, 21, 22, 30, 52, 56, 57, 
60, 66 και 75 µπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγµή από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
ή το Συµβούλιο. 

2. Το θεσµικό όργανο που έχει κινήσει εσωτερική διαδικασία προκειµένου να 
αποφασιστεί κατά πόσο θα ανακληθεί η εξουσιοδότηση ενηµερώνει το άλλο θεσµικό 
όργανο και την Επιτροπή, σε εύλογο χρονικό διάστηµα πριν από τη λήψη της 
τελικής απόφασης, αναφέροντας τις υπό εξουσιοδότηση εξουσίες που ενδέχεται να 
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αποτελέσουν αντικείµενο ανάκλησης, καθώς και τους λόγους της εν λόγω 
ανάκλησης. 

3. Η απόφαση ανάκλησης περατώνει την ανάθεση εξουσιών που προσδιορίζονται στην 
εν λόγω απόφαση. Αρχίζει να ισχύει αµέσως ή σε µεταγενέστερη ηµεροµηνία την 
οποία διευκρινίζει. ∆εν επηρεάζει την εγκυρότητα των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων 
που ισχύουν ήδη. ∆ηµοσιεύεται στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Άρθρο 78 
∆ιατύπωση αντιρρήσεων έναντι των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων 

1. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο δύνανται να διατυπώσουν 
αντιρρήσεις έναντι της κατ’ εξουσιοδότηση πράξης µέσα σε δύο µήνες από την 
ηµεροµηνία κοινοποίησης. Κατόπιν πρωτοβουλίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή 
του Συµβουλίου, η προθεσµία αυτή µπορεί να παραταθεί κατά ένα µήνα. 

2. Εάν κατά τη λήξη αυτής της προθεσµίας το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συµβούλιο 
δεν διατύπωσαν αντιρρήσεις έναντι της κατ’ εξουσιοδότηση πράξης, ή αν, πριν από 
την ηµεροµηνία αυτή, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο ενηµέρωσαν 
αµφότερα την Επιτροπή µε το ότι αποφάσισαν να µην εγείρουν αντιρρήσεις, η κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξη αρχίζει να ισχύει κατά την ηµεροµηνία που προβλέπεται στις 
διατάξεις της. 

3. Εάν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συµβούλιο διατυπώσουν αντιρρήσεις έναντι 
της κατ’ εξουσιοδότηση πράξης, η πράξη αυτή δεν τίθεται σε ισχύ. Το όργανο που 
διατυπώνει αντιρρήσεις έναντι της κατ’ εξουσιοδότηση πράξης εκθέτει τους 
σχετικούς λόγους. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ XIX 
ΤΕΛΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Άρθρο 79 
Μεταβατικές διατάξεις 

1. Ο παρών κανονισµός δεν καθιστά άκυρη καµία έγκριση τύπου ΕΚ που χορηγήθηκε 
σε οχήµατα ή σε συστήµατα, µηχανικά µέρη ή χωριστές τεχνικές µονάδες πριν από 
την ηµεροµηνία που καθορίζεται στο άρθρο 82 παράγραφος 2. 

2. Οι εγκριτικές αρχές εξακολουθούν να χορηγούν επέκταση των εγκρίσεων στα εν 
λόγω οχήµατα, συστήµατα, µηχανικά µέρη ή χωριστές τεχνικές µονάδες βάσει των 
όρων της οδηγίας 2002/24/ΕΚ και οποιασδήποτε οδηγίας που παρατίθενται στο 
άρθρο 81 παράγραφος 1. 
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Άρθρο 80  
Έκθεση 

1. Το αργότερο την 1 Ιανουαρίου 2018 τα κράτη µέλη ενηµερώνουν την Επιτροπή 
σχετικά µε την εφαρµογή των διαδικασιών έγκρισης τύπου που καθορίζονται στον 
παρόντα κανονισµό. 

2. Με βάση τις παρασχεθείσες βάσει της παραγράφου 1 πληροφορίες, η Επιτροπή 
υποβάλλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συµβούλιο σχετικά µε την 
εφαρµογή του παρόντος κανονισµού, το αργότερο στις 1 Απριλίου 2019. 

Άρθρο 81 
Κατάργηση 

1. Οι οδηγίες 93/14/ΕΟΚ, 93/30/ΕΟΚ, 93/33/ΕΟΚ, 93/93/ΕΟΚ, 95/1/ΕΚ, 
97/24/ΕΚ, 2000/7/ΕΚ, 2002/24/ΕΚ, 2002/51/ΕΚ, 2009/62/ΕΚ, 2009/67/ΕΚ, 
2009/78/ΕΚ, 2009/79/ΕΚ, 2009/80/ΕΚ και 2009/139/ΕΚ καταργούνται από την 
ηµεροµηνία που αναφέρεται στο άρθρο 82 παράγραφος 2.  

2. Οι αναφορές στις καταργούµενες οδηγίες θεωρείται ότι γίνονται στον παρόντα 
κανονισµό και ερµηνεύονται, όσο αφορά την οδηγία 2002/24/ΕΚ. σύµφωνα µε τον 
πίνακα αντιστοιχίας του παραρτήµατος IX. 

Άρθρο 82 
Έναρξη ισχύος και εφαρµογή 

1. Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ηµέρα από τη δηµοσίευσή του 
στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

2. Ο παρών κανονισµός εφαρµόζεται από 1ης Ιανουαρίου 2013. 

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε 
κράτος µέλος. 

Βρυξέλλες, […] 

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Για το Συµβούλιο 
Ο πρόεδρος Ο πρόεδρος 
[…] […] 
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Κατηγορίες και υποκατηγορίες οχηµάτων 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ – Κατάλογος απαιτήσεων για τους σκοπούς της έγκρισης τύπου οχήµατος 
ΕΕ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ – Όρια για µικρές σειρές 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV – Χρονοδιάγραµµα εφαρµογής του παρόντος κανονισµού όσον αφορά την 
έγκριση τύπου 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V – Επισκόπηση των περιβαλλοντικών δοκιµών και απαιτήσεων 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI – Οριακές τιµές εκποµπών για την έγκριση τύπου και τη συµµόρφωση της 
παραγωγής 

Α) όρια εκποµπών ρύπων· 

B) όρια εκποµπών για τα διαγνωστικά συστήµατα οχήµατος· 

Γ) όρια εκποµπών λόγω εξάτµισης· 

∆) όρια ηχοστάθµης. 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII – ∆ιάρκεια ζωής των συσκευών ελέγχου της ρύπανσης 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII – Ενισχυµένες απαιτήσεις λειτουργικής ασφάλειας 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IX- Πίνακας αντιστοιχίας 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I 
Κατηγορίες οχηµάτων και τύποι οχηµάτων 

Κατηγορί
α Ονοµασία κατηγορίας Κοινά κριτήρια κατάταξης 

L1e Ελαφρύ µηχανοκίνητο δίκυκλο 
όχηµα 

(1) δίκυκλα και κινούµενα µε πρόωση όπως παρατίθενται άρθρο 4 παράγραφος 3 και 
(2) κυβισµός κινητήρα ≤ 50 cm3 εάν η διάταξη πρόωσης του οχήµατος περιλαµβάνει έναν κινητήρα PI  

Υποκατη
γορίες Ονοµασία υποκατηγορίας Συµπληρωµατικά κριτήρια κατάταξης σε υποκατηγορία: 

L1Ae Μηχανοκίνητο ποδήλατο 

(3) πρωταρχικός σκοπός είναι η υποβοήθηση της ποδηλάτησης και το όχηµα είναι εξοπλισµένο µε βοηθητική µηχανή πρόωσης και 
(4) µέγιστη σχεδιαστική ταχύτητα ≤ 25 km/h και  
(5) η ισχύς της βοηθητικής µηχανής πρόωσης µειώνεται σταδιακά και στο τέλος διακόπτεται όταν το όχηµα αναπτύξει ταχύτητα 25 

km/h και 
(6) η βοηθητική µηχανή πρόωσης έχει µέγιστη συνεχή ονοµαστική ισχύ (1) ≤ 1 kW και 
(7) µηχανοκίνητα τρίκυκλα ποδήλατα που συµµορφώνονται µε τα συµπληρωµατικά ειδικά κριτήρια κατάταξης (3), (4), (5) και (6) 

και ταξινοµούνται ως ισοδύναµα από τεχνική άποψη µε τα µηχανοκίνητα δίκυκλα ποδήλατα  
L1Be ∆ίκυκλο µοτοποδήλατο (3) µέγιστη σχεδιαστική ταχύτητα ≤ 25 km/h και  

(4) µέγιστη συνεχής ονοµαστική ισχύς (1) ≤ 4 kW. 

 
Κατηγορί

α Ονοµασία κατηγορίας Κοινά κριτήρια κατάταξης 

L2e Τρίκυκλο µοτοποδήλατο 
(1) τρίκυκλα και κινούµενα µε πρόωση όπως παρατίθενται στο άρθρο 4 παράγραφος 3 και 
(2) κυβισµός κινητήρα ≤ 50 cm3 εάν η διάταξη πρόωσης του οχήµατος περιλαµβάνει έναν κινητήρα PI και  
(3) µέγιστη σχεδιαστική ταχύτητα ≤ 45 km/h και  
(4) µέγιστη συνεχής ονοµαστική ισχύς (1) ≤ 4 kW. 

 
 
 
Σηµ. Ανατρέξτε στην τελευταία σελίδα του παραρτήµατος VIII για την επεξήγηση των σηµειώσεων του παραρτήµατος
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Κατηγορί
α Ονοµασία κατηγορίας Κοινά κριτήρια κατάταξης 

L3e(2) ∆ίκυκλη µοτοσικλέτα 
(1) δίκυκλα και κινούµενα µε πρόωση όπως παρατίθενται στο άρθρο 4 παράγραφος 3 και 
(2) κυβισµός κινητήρα ≤ 50 cm3 εάν η σύνθεση πρόωσης του οχήµατος περιλαµβάνει έναν κινητήρα PI  
(3) µέγιστη σχεδιαστική ταχύτητα> 45 km/h και 
(4) µέγιστη συνεχής ονοµαστική ισχύς (1) ≤ 4 kW. 

Υποκατη
γορίες Ονοµασία υποκατηγορίας Συµπληρωµατικά κριτήρια κατάταξης σε υποκατηγορία: 

L3e - A1 Μοτοσικλέτα χαµηλής επίδοσης 
(5) κυβισµός κινητήρα ≤ 125 cm3 και 
(6) µέγιστη συνεχής ονοµαστική ισχύς (1) ≤ 11 kW και 
(7) λόγος ισχύος1) / βάρους ≤ 0.1 kW/kg. 

L3e - A2 Μοτοσικλέτα µεσαίας επίδοσης 
(5) µέγιστη συνεχής ονοµαστική ισχύς (1) ≤ 35 kW και 
(6) λόγος ισχύος1) / βάρους ≤ 0,2 kW/kg και 
(7) δεν προέρχεται από όχηµα εξοπλισµένο µε κινητήρα υπερδιπλάσιο της ισχύος του (1). 

L3e - A3 Μοτοσικλέτα υψηλής επίδοσης (5) κάθε άλλο όχηµα της κατηγορίας L3e που δεν µπορεί να ταξινοµηθεί σύµφωνα µε τα κριτήρια επίδοσης των υποκατηγοριών A1 ή 
A2. 

 
Κατηγορί

α Ονοµασία κατηγορίας Κοινά κριτήρια κατάταξης 

L4e ∆ίκυκλη µοτοσικλέτα µε καλάθι 
(1) το βασικό µηχανοκίνητο όχηµα πληροί τα κριτήρια κατάταξης και τα κριτήρια κατάταξης σε υποκατηγορία για τα οχήµατα L3e 

και 
(2) το βασικό µηχανοκίνητο όχηµα είναι εξοπλισµένο µε καλάθι. 

 
 
 
 
 
 
Σηµ. Ανατρέξτε στην τελευταία σελίδα του παραρτήµατος VIII για την επεξήγηση των σηµειώσεων του παραρτήµατος
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Κατηγορί
α Ονοµασία κατηγορίας Κοινά κριτήρια κατάταξης 

L5e Μηχανοκίνητο τρίκυκλο 
(1) τρίκυκλα και κινούµενα µε πρόωση, όπως παρατίθενται στο άρθρο 4 παράγραφος 3 και 
(2) εάν η διάταξη πρόωσης του οχήµατος περιέχει κινητήρα καύσης PI : κυβισµός κινητήρα > 50 cm3 και 
(3) µέγιστη σχεδιαστική ταχύτητα > 45 km/h και 
(4) µέγιστη συνεχής ονοµαστική ισχύς (1) > 4 kW. 

Υποκατη
γορίες Ονοµασία υποκατηγορίας Συµπληρωµατικά κριτήρια κατάταξης σε υποκατηγορία: 

L5Ae Τρίκυκλο (5) µηχανοκίνητα τρίκυκλα άλλα εκτός από αυτά που συµµορφώνονται µε τα ειδικά κριτήρια κατάταξης που ισχύουν για τα εµπορικά 
τρίκυκλα  

L5Be Εµπορικό τρίκυκλο (5) είναι σχεδιασµένα και χρησιµοποιούνται ως εµπορικά οχήµατα και χαρακτηρίζονται από κλειστά διαµερίσµατα οδηγού και 
επιβατών η πρόσβαση στα οποία γίνεται από δύο ή περισσότερες πόρτες. 

L5Be - U Τρίκυκλα για επαγγελµατική 
χρήση 

(6) είναι σχεδιασµένα αποκλειστικά για τη µεταφορά εµπορευµάτων µε έναν ανοικτό ή κλειστό χώρο εναπόθεσης σχεδόν επίπεδο και 
οριζόντιο που πληροί ένα από τα εξής κριτήρια: 
(1) µήκος χώρου φόρτωσης x πλάτος χώρου φόρτωσης > 0.3 x µήκος οχήµατος x πλάτος οχήµατος ή  
(2) ισοδύναµος χώρος φόρτωσης όπως ορίζεται ανωτέρω ο οποίος χρησιµοποιείται για την εγκατάσταση µηχανών και/ή 

εξοπλισµού. 

L5Be - P Τρίκυκλα για επαγγελµατική 
χρήση 

(6) εξοπλισµένα µε δύο, τρεις ή τέσσερις θέσεις καθίσµατος για επιβάτες, συµπεριλαµβανοµένης της θέσης καθίσµατος για τον 
οδηγό, και όλες τις θέσεις καθίσµατος είναι εξοπλισµένες µε ζώνες ασφάλειας. 
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Κατηγορί
α Ονοµασία κατηγορίας Κοινά κριτήρια κατάταξης 

L6e Ελαφρό τετράκυκλο 

(1) τετράτροχα και κινούµενα µε πρόωση, όπως παρατίθενται στο άρθρο 4 παράγραφος 3 και 
(2) µέγιστη σχεδιαστική ταχύτητα ≤ 45 km/h και  
(3) µάζα σε κατάσταση ετοιµότητας προς κυκλοφορία ≤ 350 kg, στην οποία δεν περιλαµβάνεται: 

α) η µάζα των συσσωρευτών στην περίπτωση υβριδικού ή πλήρως ηλεκτροκίνητου οχήµατος ούτε 
β) το βάρος του συστήµατος αέριων καυσίµων συµπεριλαµβανοµένων των δεξαµενών για την αποθήκευση αέριου καυσίµου 

στην περίπτωση οχήµατος µονού, διπλού ή πολλαπλού καυσίµου ούτε  
γ) το βάρος της(των) δεξαµενής(ων) για την αποθήκευση συµπιεσµένου αέρα στην περίπτωση πρόωσης µε προσυµπιεσµένο 

αέρα. 
Υποκατη
γορίες Ονοµασία υποκατηγορίας Συµπληρωµατικά κριτήρια κατάταξης σε υποκατηγορία: 

L6Ae Ελαφριά τετράτροχη µοτοσικλέτα 
(quad) 

(4) Οχήµατα της κατηγορίας L6e που δεν πληρούν τα ειδικά κριτήρια κατάταξης στην υποκατηγορία οχηµάτων L6Be και έχουν 
(5) µέγιστη συνεχή ονοµαστική ισχύ (1) ≤ 4 kW και 
(6) κυβισµό κινητήρα ≤ 50 cm3 εάν η διάταξη πρόωσης του οχήµατος περιλαµβάνει έναν κινητήρα P.  

L6Be Ελαφρύ µίνι αυτοκίνητο 
(4) κλειστό διαµέρισµα οδηγού και επιβατών µε πρόσβαση από δύο ή περισσότερες πόρτες και 
(5) µέγιστη συνεχής ονοµαστική ισχύς (1) ≤ 6 kW και 
(6) κυβισµός κινητήρα ≤ 50 cm3 εάν η διάταξη πρόωσης του οχήµατος περιλαµβάνει έναν κινητήρα PI και 
(7) Μήκος οχήµατος x πλάτος οχήµατος ≤ 4.4 m2 µε µέγιστο πλάτος οχήµατος ≤ 1.5 m. 

L6Be - U Ελαφριά µίνι αυτοκίνητα για 
επαγγελµατική χρήση 

(8) είναι σχεδιασµένα αποκλειστικά για τη µεταφορά εµπορευµάτων µε έναν ανοικτό ή κλειστό χώρο εναπόθεσης σχεδόν επίπεδο και 
οριζόντιο που πληροί ένα από τα εξής κριτήρια: 
α) Μήκος χώρου φόρτωσης x πλάτος χώρου φόρτωσης > 0.3 x µήκος οχήµατος x πλάτος οχήµατος ή  
β) ισοδύναµος χώρος φόρτωσης όπως ορίζεται ανωτέρω ο οποίος χρησιµοποιείται για την εγκατάσταση µηχανών και/ή 

εξοπλισµού. 

L6Be - P Ελαφρύ µίνι αυτοκίνητο για τη 
µεταφορά επιβατών 

(8) οχήµατα τα οποία έχουν σχεδιαστεί και χρησιµοποιούνται κυρίως για τη µεταφορά επιβατών, χαρακτηρίζονται από το ότι 
διαθέτουν δύο θέσεις για επιβάτες, συµπεριλαµβανοµένης της θέσης του οδηγού, εκ των οποίων και οι δύο διαθέτουν ζώνες 
ασφαλείας. 
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Κατηγορί
α Ονοµασία κατηγορίας Κοινά κριτήρια κατάταξης 

L7e Βαρύ τετράκυκλο 

(1) τετράτροχο µηχανοκίνητο µε πρόωση όπως αναφέρεται στο άρθρο 4 παράγραφος 3 και 
(2) µέγιστη σχεδιαστική ταχύτητα > 45 km/h και 
(3) µάζα σε κατάσταση έτοιµου προς κυκλοφορία: 

α) ≤ 400 kg για µεταφορά επιβατών· 
β) ≤ 550 kg για µεταφορά εµπορευµάτων. 
 
Η µάζα σε κατάσταση ετοιµότητας προς λειτουργία δεν περιλαµβάνει: 
(1) τη µάζα των συσσωρευτών στην περίπτωση υβριδικού ή πλήρως ηλεκτροκίνητου οχήµατος ούτε 
(2) το βάρος των δεξαµενών υγρού καυσίµου για την αποθήκευση υγρού καυσίµου στην περίπτωση οχήµατος που λειτουργεί µε 

ένα καύσιµο, δύο καύσιµα ή πολλαπλά καύσιµα ούτε  
(3) το βάρος της/των δεξαµενής/δεξαµενών για την αποθήκευση συµπιεσµένου αέρα στην περίπτωση προώθησης µε 

προσυµπιεσµένο αέρα· 
 

(4) µέγιστη συνεχής ονοµαστική ισχύς (1) ≤ 15 kW. 
Υποκατη
γορίες Ονοµασία υποκατηγορίας Συµπληρωµατικά κριτήρια κατάταξης σε υποκατηγορία: 

L7Ae Βαριά τετράτροχη µοτοσικλέτα 
(quad) 

(5) οχήµατα της κατηγορίας L7e τα οποία δεν πληρούν τα ειδικά κριτήρια κατάταξης στην υποκατηγορία L7Be και 
(6) διαθέτουν µία ή δύο θέσεις καθίσµατος για επιβάτες, συµπεριλαµβανοµένης της θέσης καθίσµατος του οδηγού. 

L7Be Βαρύ µίνι αυτοκίνητο (5) κλειστό διαµέρισµα οδηγού και επιβατών µε πρόσβαση από δύο ή περισσότερες πόρτες  
(6) διαθέτουν δύο, τρεις ή τέσσερις θέσεις καθίσµατος για επιβάτες, συµπεριλαµβανοµένης της θέσης καθίσµατος του οδηγού. 

L7Be - U Βαρύ µίνι αυτοκίνητο 
επαγγελµατικής χρήσης 

(7) είναι σχεδιασµένα αποκλειστικά για τη µεταφορά εµπορευµάτων µε έναν ανοικτό ή κλειστό χώρο εναπόθεσης σχεδόν επίπεδο και 
οριζόντιο που πληροί ένα από τα εξής κριτήρια: 
α) µήκος χώρου φόρτωσης x πλάτος χώρου φόρτωσης > 0.3 x µήκος οχήµατος x πλάτος οχήµατος ή  
β) ισοδύναµος χώρος φόρτωσης όπως ορίζεται ανωτέρω ο οποίος χρησιµοποιείται για την εγκατάσταση µηχανών και/ή 

εξοπλισµού. 

L7Be - P Βαρύ µίνι αυτοκίνητο για τη 
µεταφορά επιβατών 

(7) οχήµατα τα οποία έχουν σχεδιαστεί και χρησιµοποιούνται κυρίως για τη µεταφορά επιβατών, χαρακτηρίζονται από το ότι 
διαθέτουν το ανώτερο τέσσερις θέσεις καθίσµατος για επιβάτες, συµπεριλαµβανοµένης της θέσης του οδηγού και όλες οι θέσεις 
καθίσµατος διαθέτουν ζώνες ασφαλείας. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II 

Κατάλογος απαιτήσεων για τους σκοπούς της έγκρισης τύπου οχήµατος ΕΕ 

Αριθ. Άρθρο Αντικείµενο Αναφορά εγγράφου Κατηγορίες οχήµατος 

    L1Ae L1Be L2e L3e L4e L5Ae L5Be L6Ae L6Be L7Ae L7Be 

I ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ∆ΟΣΗΣ ΠΡΟΩΣΗΣ 

1  ηλεκτροµαγνητική συµβατότητα (EMC)·  X X X X X X X X X X X 

2 διαδικασίες περιβαλλοντικών δοκιµών που αφορούν τις 
εκποµπές καυσαερίων, τις εκποµπές λόγω εξάτµισης, τις 
εκποµπές αερίων θερµοκηπίου και την κατανάλωση 
καυσίµου· 

X X X X X X X X X X X 

3 µέγιστη σχεδιαστική ταχύτητα του κινητήρα, µέγιστη ροπή 
και µέγιστη καθαρή ισχύς του κινητήρα, X X X X X X X X X X X 

4 

21 & 22 

∆ιαδικασίες δοκιµής που αφορούν τον ήχο 

 

X X X X X X X X X X X 
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Αριθ. Άρθρο Αντικείµενο Αναφορά εγγράφου Κατηγορίες οχήµατος 

    L1Ae L1Be L2e L3e L4e L5Ae L5Be L6Ae L6Be L7Ae L7Be 

II ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ  

1 όργανα ηχητικής προειδοποίησης X X X X X X X X X X X 

2 πέδηση, συµπεριλαµβανοµένων των συστηµάτων 
αντιεµπλοκής και συνδυασµένης πέδησης(3) X X X X X X X X X X X 

3 ηλεκτρική ασφάλεια X X X X X X X X X X X 

4 δοκιµή αντοχής των συστηµάτων λειτουργικής ασφάλειας            

5 εµπρόσθιες ή οπίσθιες προστατευτικές δοµές        X X X X 

6 υαλοπίνακες, υαλοκαθαριστήρες και πλυντηρίδες 
ανεµοθώρακα και διατάξεις αποπάγωσης και αποθάµβωσης       X  X  X 

7 αναγνώριση των χειριστηρίων των ενδεικτικών λυχνιών και 
των δεικτών X X X X X X X X X X X 

8 
εγκατάσταση διατάξεων φωτισµού και φωτεινής 
σηµατοδότησης, συµπεριλαµβανοµένης της διάταξης 
αυτόµατης ενεργοποίησης του φωτισµού 

X X X X X X X X X X X 

9 οπίσθια ορατότητα X X X X X X X X X X X 

10 αγκυρώσεις ζωνών ασφάλειας και ζώνες ασφάλειας       X X X X X 

11 θέση καθήµενου (σέλες και καθίσµατα) X X X X X X X X X X X 

12 κατευθυντικότητα, συµπεριφορά στις στροφές και 
διάµετρος στροφής X X X X X X X X X X X 

13 ελαστικά X X X X X X X X X X X 

14 πινακίδα µέγιστου ορίου ταχύτητας του οχήµατος και θέση 
επί του οχήµατος       X X X X X 

15 

20 

τα συστήµατα προστασίας των επιβατών, 

 

      X  X  X 
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συµπεριλαµβανοµένου του εσωτερικού εξοπλισµού, του 
υποστηρίγµατος της κεφαλής και των θυρών του οχήµατος 

16 όριο σχεδιαστικής ταχύτητας του οχήµατος· X X X     X X   

17 ακεραιότητα της δοµής του οχήµατος· X X X X X X X X X X X 
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Αριθ. Άρθρο Αντικείµενο Αναφορά εγγράφου Κατηγορίες οχήµατος 

   L1Ae L1Be L2e L3e L4e L5Ae L5Be L6Ae L6Be L7Ae L7Be 

III ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ 

1 µέτρα κατά των παρεµβάσεων παραποίησης του οχήµατος X X X X X X X X X X X 

2 διατάξεις ζεύξης και εξαρτήµατα στερέωσης X X X X X X X X X X X 

3 συσκευές προστασίας από µη εγκεκριµένη χρήση X X X X X X X X X X X 

4 εξωτερικές προεξοχές X X X X X X X X X X X 

5 αποθήκη καυσίµων X X X X X X X X X X X 

6 εξέδρες φόρτωσης   X    X  X  X 

7 µάζες και διαστάσεις· X X X X X X X X X X X 

8 διαγνωστικό σύστηµα οχήµατος·  X X X X X X X X X X 

9 χειρολαβές και υποπόδια για τους επιβάτες X X X X X X X X X X X 

10 θέση της οπίσθιας πινακίδας κυκλοφορίας X X X X X X X X X X X 

11 πληροφορίες σχετικά µε την επισκευή και τη συντήρηση X X X X X X X X X X X 

12 στρίποδα X X  X        

13 

18 & 19 

υποχρεωτικά σήµατα 

 

X X X X X X X X X X X 
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Αριθ. Άρθρο Αντικείµενο Αναφορά εγγράφου Κατηγορίες οχήµατος 

    L1Ae L1Be L2e L3e L4e L5Ae L5Be L6Ae L6Be L7Ae L7Be 

IV ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 

1 36 πιστοποιητικό συµµόρφωσης X X X X X X X X X X X 

2 31 συµµόρφωση µε τις απαιτήσεις παραγωγής X X X X X X X X X X X 

3 25 φάκελος πληροφοριών και απαιτήσεις όσον αφορά τα 
έγγραφα  X X X X X X X X X X X 

4 37 απαιτήσεις σήµανσης X X X X X X X X X X X 

5 30 απαιτήσεις αυτόµατων ελέγχων και εικονικών δοκιµών X X X X X X X X X X X 

6 28 πιστοποιητικό έγκρισης τύπου X X X X X X X X X X X 

7 27 αρίθµηση έγκρισης τύπου X X X X X X X X X X X 

8 23 διαδικασίες έγκρισης τύπου X X X X X X X X X X X 

9 60 συστήµατα ταυτοποίησης οχήµατος και κινητήρα 

 

X X X X X X X X X X X 

I Περιβαλλοντικές απαιτήσεις και απαιτήσεις επίδοσης πρόωσης 
Παράρτηµα ΙIΙ  

Όρια για µικρές σειρές 
 

Κατηγορί
α 

οχήµατος 
Όχηµα κατηγορίας 

οχήµατος 
Κλάση πρόωσης 

Μικρές σειρές 
(µονάδες για κάθε τύπο 

που πωλείται, 
ταξινοµείται και τίθεται 
σε κυκλοφορία ετησίως) 

L1Ae Μηχανοκίνητο ποδήλατο 
L1Be ∆ίκυκλο µοτοποδήλατο 
L2e Τρίκυκλο µοτοποδήλατο 

20 

L3e ∆ίκυκλη µοτοσικλέτα 50 
L4e ∆ίκυκλη µοτοσικλέτα µε 100 
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καλάθι 
L5Ae Τρίκυκλο 50 
L5Be Εµπορικό τρίκυκλο 100 

L6Ae Ελαφριά τετράτροχη 
µοτοσικλέτα (quad) 20 

L6Be Ελαφρύ µίνι αυτοκίνητο 100 

L7Ae Βαριά τετράτροχη 
µοτοσικλέτα (quad) 20 

L7Be Βαρύ µίνι αυτοκίνητο 100 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV 

Χρονοδιάγραµµα εφαρµογής του παρόντος κανονισµού όσον αφορά την έγκριση τύπου 
 

Κατηγορία οχήµατος 
 Επίπεδο Euro Ηµεροµηνία έναρξης ισχύος 
  Νέοι τύποι οχηµάτων 

Προαιρετική 
Νέοι τύποι οχηµάτων 

Υποχρεωτική 
Υπάρχοντες τύποι οχηµάτων 

Υποχρεωτική 
Euro 3(4) 1η Ιουλίου 2013  1η Ιανουαρίου 2014  1η Ιανουαρίου 2015 

Euro 4(5) 1η Ιανουαρίου 2015  1η Ιανουαρίου 2017  1η Ιανουαρίου 2018 L1e — L7e 

Euro 5(6) 1η Ιανουαρίου 2018(7) 1η Ιανουαρίου 2020(7)  1η Ιανουαρίου 2021(7)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Σηµ. Ανατρέξτε στην τελευταία σελίδα του παραρτήµατος VIII για την επεξήγηση των σηµειώσεων των παραρτηµάτων
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V 

Περιβαλλοντικές δοκιµές και απαιτήσεις 

Τα οχήµατα της κατηγορίας L εγκρίνονται µόνον εάν συµµορφώνονται µε τις ακόλουθες περιβαλλοντικές απαιτήσεις: 

Τύπος 
δοκιµής 

Περιγραφή Απαιτήσεις: οριακές τιµές Απαιτήσεις: ∆ιαδικασίες δοκιµών 

I Εκποµπές απόληξης εξαγωγής ύστερα από κρύα 
εκκίνηση 

Παράρτηµα VI(A) . 

II 

- PI ή υβριδικό(8)εφοδιασµένο µε PI: εκποµπές CO στο ραλεντί 
και αυξηµένη ταχύτητα ραλεντί 

- CI ή υβριδικό µε κινητήρα CI: δοκιµή ελεύθερης 
επιτάχυνσης 

Οδηγία 96/96/ΕΚ(9) όπως τροποποιήθηκε µε 
την οδηγία 2009/40/ΕΚ(10) Οδηγία 96/96/ΕΚ όπως τροποποιήθηκε µε την οδηγία 2009/40/ΕΚ 

III Εκποµπές αερίων από τον στροφαλοθάλαµο Μηδενικές εκποµπές, κλειστός 
στροφαλοθάλαµος Οι εκποµπές από τον 
στροφαλοθάλαµο δεν επιτρέπεται να 
απορρίπτονται απευθείας στην ατµόσφαιρα 
από οποιοδήποτε όχηµα κατά την ωφέλιµη 
ζωή του. 

 

IV Εκποµπές λόγω εξάτµισης καυσίµου Παράρτηµα VI(Γ)  

V ∆ιάρκεια ζωής των διατάξεων ελέγχου της ρύπανσης Παραρτήµατα VI και VII   

VI ∆οκιµή χαµηλής θερµοκρασίας Άνευ αντικειµένου Άνευ αντικειµένου 

VII Εκποµπές CO2/ κατανάλωση καυσίµου  Μέτρηση και αναφορά, δεν υπάρχει οριακή 
τιµή για σκοπούς έγκρισης τύπου 

 

VIII ∆ιαγνωστικό σύστηµα του οχήµατος (OBD) Παράρτηµα VI(B)  

IX Ηχοστάθµη Παράρτηµα VI(∆)  

X Ηλεκτροµαγνητική συµβατότητα Κανονισµός ΟΕΕ/ΟΗΕ αριθ. 10(11) Κανονισµός ΟΕΕ/ΟΗΕ αριθ. 10 

Σηµ. Ανατρέξτε στην τελευταία σελίδα του παραρτήµατος VIII για την επεξήγηση των σηµειώσεων των παραρτηµάτων
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI 

Οριακές τιµές εκποµπών ρύπων, όρια εκποµπών για τα OBD και οριακές τιµές ηχοστάθµης για την έγκριση τύπου και τη 
συµµόρφωση της παραγωγής 

Α) Εκποµπές της απόληξης της εξαγωγής ύστερα από κρύα εκκίνηση 

(A1) Euro 3(4) 

Κατηγορί
α 

οχήµατος 
 

Ονοµασία κατηγορίας 
οχήµατος 

 

Κλάση 
πρόωσης 

 

Επίπεδ
ο Euro 

 

Μάζα 
µονοξειδίο

υ του 
άνθρακα 

(CO) 

Μάζα 
συνολικών 
υδρογονανθρ

άκων 
(THC) 

Μάζα 
οξειδίων του 
αζώτου 

 
(NOx) 

Μάζα 
σωµατιδιακής 
ύλης (PM) 

Άθροισµα µάζας 
συνολικών 

υδρογονανθράκων και 
οξειδίων του αζώτου 

Κύκλος δοκιµής 
 

    L1 (mg / 
km) L2 (mg / km) L3 (mg / km) L4 (mg / km) L5 (mg / km)  

L1Ae Μηχανοκίνητο 
ποδήλατο 

PI / CI / 
Υβριδικό Euro 3 560 100 130 - - Κανονισµός ΟΕΕ/ΟΗΕ 

αριθ. 47(12 

L1Be ∆ίκυκλο µοτοποδήλατο PI / CI / 
Υβριδικό Euro 3 1000 - - - 1200 Κανονισµός ΟΕΕ/ΟΗΕ 

αριθ. 47 
L2e Τρίκυκλο µοτοποδήλατο PI / CI / 

Υβριδικό Euro 3 3500 - - - 1200 Κανονισµός ΟΕΕ/ΟΗΕ 
αριθ. 47 

PI, vmax < 130 
km/h Euro 3 1970 560 130 - - WMTC, στάδιο 2 

PI, vmax ≥ 130 
km/h Euro 3 1970 250 170 - - WMTC, στάδιο 2 

L3e(4) 
L4e(14) 
L5Ae 
L7Ae 

-∆ίκυκλη µοτοσικλέτα 
µε ή χωρίς καλάθι  

-Τρίκυκλο 
- Βαριά τετράτροχη 
µοτοσικλέτα (quad) 

 
 

CI / Υβριδικό Euro 3 1000 100 570 100(15) - WMTC, στάδιο 2 

PI Euro 3 4000 1000 250 - - Κανονισµός ΟΕΕ/ΟΗΕ 
αριθ. 40(13) L5Be Εµπορικό τρίκυκλο 

tricycle CI / Υβριδικό Euro 3 1000 150 650 100(15) - Κανονισµός ΟΕΕ/ΟΗΕ 
αριθ. 40 

PI Euro 3 3500    1200 Κανονισµός ΟΕΕ/ΟΗΕ 
αριθ. 47 L6Ae 

L6Be 

Ελαφριά τετράτροχη 
µοτοσικλέτα (quad) 

Ελαφρύ µίνι αυτοκίνητο CI / Υβριδικό Euro 3 1000 150 650 100(15)  Κανονισµός ΟΕΕ/ΟΗΕ 
αριθ. 47 

PI Euro 3 4000 1000 250 - - Κανονισµός ΟΕΕ/ΟΗΕ 
αριθ. 40 L7Be Βαρύ µίνι αυτοκίνητο 

CI / Υβριδικό Euro 3 1000 150 650 100(15)  Κανονισµός ΟΕΕ/ΟΗΕ 
αριθ. 40 

Σηµ. Ανατρέξτε στην τελευταία σελίδα του παραρτήµατος VIII για την επεξήγηση των σηµειώσεων των παραρτηµάτων
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A2) Euro 4(5) 
Κατηγο
ρία 

οχήµατο
ς 
 

Ονοµασία 
κατηγορίας 
οχήµατος 

 

Κλάση πρόωσης 
 

Επίπεδο 
Euro 

 

Μάζα 
µονοξειδίου 
του άνθρακα 

(CO) 

Μάζα συνολικών 
υδρογονανθράκων 

(THC) 

Μάζα 
οξειδίων του 
αζώτου 
(NOx) 

Μάζα 
σωµατιδιακής 

ύλης 
(PM) 

Κύκλος δοκιµής 
 

    L1 (mg / km) L2 (mg / km) L3 (mg / km) L4 (mg / km)  

L1Ae Μηχανοκίνητο 
ποδήλατο PI / CI / Υβριδικό Euro 4 560 100 70  Κανονισµός ΟΕΕ/ΟΗΕ αριθ. 47 

L1Be ∆ίκυκλο 
µοτοποδήλατο PI / CI / Υβριδικό Euro 4 1000 630 170 - Κανονισµός ΟΕΕ/ΟΗΕ αριθ. 47 

L2e Τρίκυκλο 
µοτοποδήλατο PI / CI / Υβριδικό Euro 4 1900 730 170 - Κανονισµός ΟΕΕ/ΟΗΕ αριθ. 47 

PI, vmax < 130 
km/h Euro 4 1140 380 70 - WMTC, στάδιο 2 

PI, vmax ≥ 130 
km/h Euro 4 1140 170 90 - WMTC, στάδιο 2 

L3e(5) 
L4e(14) 
L5Ae 
L7Ae 

-∆ίκυκλη 
µοτοσικλέτα µε ή 
χωρίς καλάθι 

-Τρίκυκλο 
- Βαριά τετράτροχη 
µοτοσικλέτα (quad) CI / Υβριδικό Euro 4 1000 100 300 80(15) WMTC, στάδιο 2 

PI Euro 4 2000 550 250 - Κανονισµός ΟΕΕ/ΟΗΕ αριθ. 40 
L5Be Εµπορικό τρίκυκλο 

 
CI / Υβριδικό Euro 4 1000 100 550 80(15) Κανονισµός ΟΕΕ/ΟΗΕ αριθ. 40 

PI Euro 4 1900 730 170  Κανονισµός ΟΕΕ/ΟΗΕ αριθ. 47 
L6Ae 
L6Be 

Ελαφριά τετράτροχη 
µοτοσικλέτα (quad) 

Ελαφρύ µίνι 
αυτοκίνητο CI / Υβριδικό Euro 4 1000 100 550 80(15) Κανονισµός ΟΕΕ/ΟΗΕ αριθ. 47 

PI Euro 4 2000 550 250 - Κανονισµός ΟΕΕ/ΟΗΕ αριθ. 40 
L7Be Βαρύ µίνι αυτοκίνητο 

CI / Υβριδικό Euro 4 1000 100 550 80(15) Κανονισµός ΟΕΕ/ΟΗΕ αριθ. 40 

 
 
Σηµ. Ανατρέξτε στην τελευταία σελίδα του παραρτήµατος VIII για την επεξήγηση των σηµειώσεων των παραρτηµάτων
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 A3) Euro 5(6) 

Κατηγορί
α 

οχήµατος 

Ονοµασία 
κατηγορίας οχήµατος 

Κλάση 
πρόωσης  

Επίπεδο 
Euro(7) 

Μάζα 
µονοξειδίου 
του άνθρακα 

(CO) 

Μάζα 
συνολικών 

υδρογονανθρά
κων 

(THC) 

Μάζα 
υδρογονανθρ
άκων εκτός 
από µεθάνιο 

(NMHC) 

Μάζα 
οξειδίων του 
αζώτου 
(NOx) 

Μάζα 
σωµατιδιακή

ς ύλης 
(PM) 

Κύκλος δοκιµής 

    L1 (mg / km) L2A (mg / km) L2B (mg / km) L3 (mg / km) L4 (mg / km)  

L1Ae Μηχανοκίνητο 
ποδήλατο 

PI / CI / 
Υβριδικό Euro 5 500 100 68 60 4.5(16) Αναθεωρηµένο WMTC(17) 

PI 1000 100 68 60 4.5((16) Αναθεωρηµένο WMTC 
L1Be - 
L7e(6) 

Όλα τα οχήµατα της 
κατηγορίας L 

CI / Υβριδικό 
Euro 5(6) 

500 100 68 90 4.5 Αναθεωρηµένο WMTC 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Σηµ. Ανατρέξτε στην τελευταία σελίδα του παραρτήµατος VIII για την επεξήγηση των σηµειώσεων των παραρτηµάτων
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B) Όρια εκποµπών για τα διαγνωστικά συστήµατα οχήµατος· 

B1) Euro 4(5), OBD στάδιο I. 

Κατηγορία 
οχήµατος 

Ονοµασία 
κατηγορίας 
οχήµατος 

Κλάση 
πρόωσης 

Επίπεδο 
Euro 

Μάζα 
µονοξειδίου 
του άνθρακα 

(CO) 

Μάζα συνολικών 
υδρογονανθράκων 

(THC) 

Μάζα οξειδίων 
του αζώτου 

(NOx) 
Κύκλος δοκιµής 

    OT1 (mg / km) OT2 (mg / km) OT3 (mg / km)  

L1Be 
 

L2e 
 

L6Ae 

- ∆ίκυκλο 
µοτοποδήλατο 

- Τρίκυκλο 
µοτοποδήλατο 

-Ελαφριά 
τετράτροχη 

µηχανή (quad) 

PI, CI ή 
Υβριδικό Euro 4 3610 2690 850 Κανονισµός ΟΕΕ/ΟΗΕ αριθ. 47 

PI 
vmax < 130 km/h 2170 1400 350 WMTC, στάδιο 2 

PI 
vmax ≥ 130 km/h 2170 630 450 WMTC, στάδιο 2 

L3e(5) 
L4e(14) 

 
L5Ae 

 
L7Ae 

-∆ίκυκλη 
µοτοσικλέτα µε ή 
χωρίς καλάθι  

-Τρίκυκλο 
- Βαριά 

τετράτροχη 
µοτοσικλέτα 

(quad) 
CI ή 

Υβριδικό 

Euro 4 

2170 630 900 WMTC, στάδιο 2 

B2) Euro 5(6), OBD στάδιο I, και (7) OBD στάδιο II 

Κατηγορία 
οχήµατος 

 

Ονοµασία 
κατηγορίας 
οχήµατος 

Κλάση 
πρόωσης  

Επίπεδο 
Euro 

Μάζα 
µονοξειδίου 
του άνθρακα 

(CO) 

Μάζα 
υδρογονανθράκων 
εκτός µεθανίου 

(NMHC) 

Μάζα οξειδίων  
του αζώτου 

(NOx) 

Μάζα 
σωµατιδιακή

ς ύλης 
(PM) 

Κύκλος δοκιµής 

    OT1 (mg / km) OT2 (mg / km) OT3 (mg / km) OT4 (mg / 
km)  

PI Euro 5 1900 250 300 50 Αναθεωρηµένο WMTC 
L1Be — 

L7e(6) 

Όλα τα οχήµατα 
της κατηγορίας L 
εκτός από την 
κατηγορία L1Ae CI ή 

Υβριδικό Euro 5 1900 320 540 50 Αναθεωρηµένο WMTC 

Σηµ. Ανατρέξτε στην τελευταία σελίδα του παραρτήµατος VIII για την επεξήγηση των σηµειώσεων των παραρτηµάτων
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Γ) Όρια εκποµπών λόγω εξάτµισης καυσίµου  

Γ1) Euro 4(5) 

Κατηγορία 
οχήµατος 

Ονοµασία κατηγορίας 
οχήµατος 

Κλάση 
πρόωσης  

Επίπεδο 
Euro 

Μάζα συνολικών 
υδρογονανθράκων 
(THC) (mg / test) 

Κύκλος 
δοκιµής 

L3e(5) 
L4e(14) 

∆ίκυκλη µοτοσικλέτα (20) µε ή 
χωρίς καλάθι PI(18) Euro 5 

L5Ae Τρίκυκλο PI(18) Euro 4 

L6Ae Ελαφριά τετράτροχη 
µοτοσικλέτα (quad) PI(18) Euro 4 

L7Ae Βαριά τετράτροχη 
µοτοσικλέτα (quad) PI(18) Euro 4 

2 000 SHED 

 
Γ2) Euro 5(6) 

Κατηγορία 
οχήµατος(19) 

Ονοµασία κατηγορίας 
οχήµατος 

Κλάση 
πρόωσης 

Επίπεδο 
Euro 

 

∆οκιµή διαπέρασης 

(mg / m2 / ηµέρα) 

Μάζα 
συνολικών 
υδρογονανθρ

άκων 
(THC) στη 
δοκιµή 

SHED (mg / 
test) 

    ∆εξαµενή 
καυσίµου 

Σωλήνας 
καυσίµου Όχηµα 

L1Ae Μηχανοκίνητο ποδήλατο Euro 5 1500 15000 1500 

L1Be ∆ίκυκλο µοτοποδήλατο Euro 5 1500 15000 1500 

L2e Τρίκυκλο µοτοποδήλατο Euro 5 1500 15000 1500 

L3e(6) 
L4e(14) 

∆ίκυκλη µοτοσικλέτα µε ή 
χωρίς καλάθι  Euro 6   1500 

L5Ae Τρίκυκλο Euro 5   1500 

L5Be Εµπορικό τρίκυκλο Euro 5 1500 15000 1500 

L6Ae Ελαφριά τετράτροχη 
µοτοσικλέτα (quad) 

PI(18) 

Euro 5   1500 
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L6Be Ελαφρύ µίνι αυτοκίνητο Euro 5 1500 15000 1500 

L7Ae Βαριά τετράτροχη 
µοτοσικλέτα (quad) Euro 5   1500 

L7Be Βαρύ µίνι αυτοκίνητο Euro 5 1500 15000 1500 

Σηµ. Ανατρέξτε στην τελευταία σελίδα του παραρτήµατος VIII για την επεξήγηση των σηµειώσεων των παραρτηµάτων 
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∆) Όρια ηχοστάθµης — Euro 3(4), Euro 4(5), Euro 5(6) 
Κατηγορ

ία 
οχήµατος 

Ονοµασία κατηγορίας 
οχήµατος 

Euro 3(4) 
ηχοστάθµη(21) 

(dB(A)) 
Euro 3(4) 

∆ιαδικασία δοκιµής(23) 
Euro 4(5) 

ηχοστάθµη(21) 
(dB(A)) 

Euro 4(5) 
διαδικασία δοκιµής(23) 

Euro 5(6) 
ηχοστάθµη(22)  

(dB(A)) 

Euro 5(6) 
διαδικασία δοκιµής 

L1Ae Μηχανοκίνητο 
ποδήλατο 63  63(21)  

∆ίκυκλο µοτοποδήλατο 
vmax ≤ 25 km/h 66  66  

L1Be 
∆ίκυκλο µοτοποδήλατο 

vmax ≤ 45 km/h 71 

Κατ' εξουσιοδότηση 
πράξη /  

Κανονισµός ΟΕΕ/ΟΗΕ 
αριθ. 63 

71 

Κατ' εξουσιοδότηση πράξη / 
Κανονισµός ΟΕΕ/ΟΗΕ 

αριθ. 63 
 

Κανονισµός 
ΟΕΕ/ΟΗΕ αριθ. 63 

L2e Τρίκυκλο µοτοποδήλατο 76 

 Κατ' εξουσιοδότηση 
πράξη /  

Κανονισµός ΟΕΕ/ΟΗΕ 
αριθ. 9 

76 
Κατ' εξουσιοδότηση πράξη / 
Κανονισµός ΟΕΕ/ΟΗΕ 

αριθ. 9  Κανονισµός 
ΟΕΕ/ΟΗΕ αριθ. 9 

∆ίκυκλη µοτοσικλέτα 
Κυβισµός  
≤ 80 cm3 

75 75  
∆ίκυκλη µοτοσικλέτα 

80 cm3 < 
Κυβισµός κινητήρα ≤ 

175 cm3 

77 77  L3e 

∆ίκυκλη µοτοσικλέτα 
Κυβισµός κινητήρα 

> 175 cm3 
80 80  

L4e ∆ίκυκλη µοτοσικλέτα µε 
καλάθι 80 

Κατ' εξουσιοδότηση 
πράξη /  

Κανονισµός ΟΕΕ/ΟΗΕ 
αριθ. 41 

80 

Κατ' εξουσιοδότηση πράξη / 
Κανονισµός ΟΕΕ/ΟΗΕ 

αριθ. 41 

 

Κανονισµός 
ΟΕΕ/ΟΗΕ αριθ. 41 

L5Ae Τρίκυκλο 80 80  

L5Be Εµπορικό τρίκυκλο 80 

 Κατ' εξουσιοδότηση 
πράξη /  

Κανονισµός ΟΕΕ/ΟΗΕ 
αριθ. 9 80 

Κατ' εξουσιοδότηση πράξη / 
Κανονισµός ΟΕΕ/ΟΗΕ 

αριθ. 9  
Κανονισµός 

ΟΕΕ/ΟΗΕ αριθ. 9 

L6Ae Ελαφριά τετράτροχη 
µοτοσικλέτα (quad) 80 

 Κατ' εξουσιοδότηση 
πράξη /  

Κανονισµός ΟΕΕ/ΟΗΕ 
αριθ. 63 

80 
Κατ' εξουσιοδότηση πράξη / 
Κανονισµός ΟΕΕ/ΟΗΕ 

αριθ. 63  Κανονισµός 
ΟΕΕ/ΟΗΕ αριθ. 63  

L6Be Ελαφρύ µίνι αυτοκίνητο 80 80  

L7Ae Βαριά τετράτροχη 
µοτοσικλέτα (quad) 80 80  

L7Be Βαρύ µίνι αυτοκίνητο 80 

Κατ' εξουσιοδότηση 
πράξη /  

Κανονισµός ΟΕΕ/ΟΗΕ 
αριθ. 9 

80 

Κατ' εξουσιοδότηση πράξη / 
Κανονισµός ΟΕΕ/ΟΗΕ 

αριθ. 9 
 

Κανονισµός 
ΟΕΕ/ΟΗΕ αριθ. 9 

Σηµ. Ανατρέξτε στην τελευταία σελίδα του παραρτήµατος VIII για την επεξήγηση των σηµειώσεων των παραρτηµάτων 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙΙ 

∆ιάρκεια ζωής των διατάξεων ελέγχου της ρύπανσης 

Α) ∆ιάρκεια ζωής των οχηµάτων της κατηγορίας L ανά διανυθείσα απόσταση (σε χλµ) 

Κατηγορί
α 

οχήµατος 
 

Ονοµασία 
κατηγορίας 
οχήµατος 

 

Euro 3(4) ∆ιάρκεια 
ζωής των οχηµάτων 
της κατηγορίας L 
ανά διανυθείσα 

απόσταση σε (km) 
 

Euro 4(5∆ιάρκεια 
ζωής των οχηµάτων 
της κατηγορίας L 
ανά διανυθείσα 

απόσταση σε (km) 
 

Euro 5(6) 5∆ιάρκεια 
ζωής των οχηµάτων 
της κατηγορίας L ανά 
διανυθείσα απόσταση 

σε (7) (km) 
 

L1Ae Μηχανοκίνητο 
ποδήλατο 5 000 5 500 6 000 

L1Be 
L2e 

L6Ae 

- ∆ίκυκλο 
µοτοποδήλατο 

- Τρίκυκλο 
µοτοποδήλατο 

-Ελαφριά τετράτροχη 
µοτοσικλέτα (quad) 

10 000 11 000 12 000 

L3e 
L4e(14) 

 
 

L5e 
L6Be 
L7Be 

-∆ίκυκλη 
µοτοσικλέτα µε ή 
χωρίς καλάθι  

(vmax < 130 km/h) 
-Τρίκυκλο 

-Ελαφρύ µίνι 
αυτοκίνητο 
-Βαρύ µίνι 
αυτοκίνητο 

18 000 20 000 30 000 

L3e 
L4e(14) 

 
 

L7Ae 
 

∆ίκυκλη µοτοσικλέτα 
µε ή χωρίς καλάθι  
(vmax ≥ 130 km/h) 

 
Βαριά τετράτροχη 

µοτοσικλέτα (quad) 
 

30 000 35 000 50 000 

 
B) Συντελεστές επιδείνωσης (DF) 

Κατηγορία 
οχήµατος 

Ονοµασία 
κατηγορίας 
οχήµατος 

Euro 3(4) 

DF (-) 
Euro 4(5) 

DF (-) 
Euro 5(6) 

DF+(7) (- ) 

  CO HC NOx PM CO HC NOx PM CO THC NMHC NOx 
PM(24)

(7)
 

           PI CI(25) PI CI  PI CI CI 
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L1e — L7e Όλες 1,0 1,0 1,0 1,0 1,1 1,1 1,1 1,1 1,5 1,3 1,1 1,3 1,1 1,3 1,1 1,0 

Σηµ. Ανατρέξτε στην τελευταία σελίδα του παραρτήµατος VIII για την επεξήγηση των σηµειώσεων των παραρτηµάτων  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII 

Ενισχυµένες απαιτήσεις λειτουργικής ασφάλειας 

Αντικείµενο Ηµεροµηνία εφαρµογής Απαιτήσεις 
Υποχρεωτική 
τοποθέτηση 
προηγµένων 
συστηµάτων πέδησης 
(26) 

Τέσσερα έτη µετά την ηµεροµηνία που 
αναφέρεται στο δεύτερο εδάφιο του 
άρθρου 82. 

α) οι νέες µοτοσικλέτες (27) της υποκατηγορίας 
L3e–A1 οι οποίες πωλούνται, ταξινοµούνται 
και τίθενται σε κυκλοφορία (28) πρέπει να 
εξοπλίζονται µε σύστηµα αντιεµπλοκής κατά 
την πέδηση28) ή µε σύστηµα συνδυασµένης 
πέδησης ή και µε δύο τύπους28) ή και µε τους 
δύο τύπους προηγµένων συστηµάτων 
πέδησης, κατ΄ επιλογή του κατασκευαστή του 
οχήµατος·  

β) οι νέες µοτοσικλέτες των υποκατηγοριών 
L3e–A2 και L3e–A3 οι οποίες πωλούνται, 
ταξινοµούνται και τίθενται σε κυκλοφορία 
στην αγορά πρέπει να είναι εξοπλισµένες µε 
σύστηµα αντιεµπλοκής κατά την πέδηση. 

Ασφαλής στροφή σε 
δρόµους σκληρής 
επιφάνειας  

Η ηµεροµηνία που αναφέρεται στο 
δεύτερο εδάφιο του άρθρου 82. 

Τα οχήµατα της κατηγορίας L πρέπει να 
κατασκευάζονται µε τρόπο ώστε οι τροχοί να 
περιστρέφονται σε διαφορετικές ταχύτητες σε 
κάθε στιγµή για να επιτρέπεται η ασφαλής στροφή 
σε δρόµους σκληρής επιφάνειας. Εάν ένα τρίκυκλο 
ή τετράκυκλο όχηµα είναι εξοπλισµένο µε 
διαφορικό που κλειδώνει, πρέπει να είναι 
σχεδιασµένο έτσι ώστε να είναι υπό κανονικές 
συνθήκες ξεκλείδωτο. 

Βελτίωση της 
ορατότητας του 
οχήµατος και του 
οδηγού µε αυτόµατη 
έναρξη λειτουργίας 
φωτισµού (30) 

Η ηµεροµηνία που αναφέρεται στο 
δεύτερο εδάφιο του άρθρου 82. 

Για να βελτιωθεί η ορατότητα, τα οχήµατα της 
κατηγορίας L πρέπει να εξοπλίζονται µε ένα από 
τα εξής στοιχεία: 

α) για τα οχήµατα for L1e: διατάξεις φωτισµού 
και φωτεινής σηµατοδότησης σύµφωνα µε τον 
κανονισµό ΟΕΕ/ΟΗΕ αριθ. 74 αναθ. 2, που 
απαιτεί την αυτόµατη ενεργοποίηση της 
διάταξη φωτισµού·  

β) για τα οχήµατα L3e : Κατ' επιλογή του 
κατασκευαστή του οχήµατος, είτε 
τοποθετούνται διατάξεις φωτισµού και 
φωτεινής σηµατοδότησης σύµφωνα µε τον 
κανονισµό ΟΕΕ/ΟΗΕ αριθ. 53 ανατ. 2 και τις 
τροποποιήσεις της 1 και 2, είτε ειδικά φώτα 
πορείας για την ηµέρα (DRL) σύµφωνα µε τον 
κανονισµό ΟΕΕ/ΟΗΕ αριθ. 87 αναθ.2 και τις 
τροποποιήσεις του 1 και 2·  

γ) για όλες τις άλλες υποκατηγορίες των 
οχηµάτων της κατηγορίας L: σύστηµα 
φωτισµού που ενεργοποιείται αυτόµατα είτε, 
κατ' επιλογή του κατασκευαστή, ειδικά φώτα 
πορείας για την ηµέρα που ενεργοποιούνται 
αυτόµατα (31) 

 
 
 
 
Σηµ. Ανατρέξτε στην τελευταία σελίδα του παραρτήµατος VIII για την επεξήγηση των σηµειώσεων των 
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παραρτηµάτων  
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Επεξηγηµατικές σηµειώσεις στα παραρτήµατα I έως VIII 

(1) Τα όρια ισχύος στο παράρτηµα Ι βασίζονται στη µέγιστη συνεχή ονοµαστική ισχύ ανεξάρτητα από τη 
διάταξη πρόωσης του οχήµατος 

(2) Η κατάταξη ενός οχήµατος στην υποκατηγορία L3e ανάλογα µε το εάν έχει σχεδιαστική ταχύτητα οχήµατος 
µικρότερη ή ίση µε 130 km/h A3 ή µεγαλύτερη από 130 km/h είναι ανεξάρτητη από την κατάταξή του στις 
κλάσεις απόδοσης πρόωσης Α1 (αν και δεν είναι πιθανό να αναπτύξει ταχύτητα 130 km/h), A2 ή A3. 

(3) Τα προηγµένα συστήµατα πέδησης είναι υποχρεωτικά µόνον για τα οχήµατα L3e, όπως ορίζεται στο 
παράρτηµα VIII 

(4) Κατηγορία L3e: Euro 4. 

(5) Κατηγορία L3e: Euro 5. 

(6) Κατηγορία L3e: Euro 6. 

(7) Παραποµπή στο άρθρο 21 παράγραφοι 4 και 5.  

(8) Εάν ο(οι) υβριδικός (-οι) κινητήρας (-ες) είναι εξοπλισµένος(-οι) µε διάταξη παύσης / εκκίνησης, ο 
κατασκευαστής πρέπει να διασφαλίζει ότι ο κινητήρας καύσης λειτουργεί σε βραδυπορεία και σε αυξηµένη 
ταχύτητα βραδυπορείας.. Το όχηµα πρέπει να µπορεί να εκτελεί τη δοκιµή ελεύθερης επιτάχυνσης για 
προωθήσεις συµπεριλαµβανοµένου του κινητήρα CI 

(9) ΕΕ L 282 της 01.11.1996, σ. 64. 

(10) ΕΕ L 141 της 06.06.2009, σ. 12. 

(11) ΕΕ L 116 της 8.5.2010, σ. 1. 

(12) ΕΕ C […] της […], σ. […], συµπεριλαµβανοµένης της στάθµισης εν ψυχρώ. 

(13) ΕΕ C […] της […], σ. […]. 

(14) Μόνον η βασική δίκυκλη µοτοσικλέτα στην οποία τοποθετείται καλάθι πρέπει να συµµορφώνεται µε τα 
προβλεπόµενα όρια εκποµπών.  

(15) Μόνον κινητήρες CI, και εάν π.χ. ένα υβριδικό σχέδιο περιλαµβάνει κινητήρα CI. 

(16) Ισχύει µόνον για τους βενζινοκινητήρες απευθείας έγχυσης (DI)  

(17) Η µελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων που αναφέρεται στο άρθρο 21 παράγραφος 4 θα αξιολογήσει επίσης 
κατά πόσον είναι πρακτικά δυνατό τα οχήµατα της κατηγορίας L εκτός των –'L3e, L5Ae και L7Ae πρέπει να 
υποβάλλονται σε δοκιµές για εκποµπές βάσει του αναθεωρηµένου WMTC 

(18) Οι κινητήρες PI λειτουργούν µε βενζίνη, µείγµατα βενζίνης και αιθανόλη.  

(19) Η αποδοτικότητα από άποψη κόστους του ελέγχου των εκποµπών λόγω εξάτµισης καυσίµου θα αξιολογηθεί 
στη µελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων που θα διενεργηθεί για λογαριασµό της Επιτροπής, όπως 
αναφέρεται στο άρθρο 21 παράγραφος 5. Στη µελέτη αυτή θα αξιολογηθεί η δυνατότητα διενέργειας µιας 
αποδοτικής από άποψη κόστους δοκιµής διαπερατότητας της δεξαµενής και του συστήµατος τροφοδοσίας 
καυσίµου για τις εκποµπές λόγω εξάτµισης ως εναλλακτική επιλογή για τη δοκιµή SHED για τα οχήµατα 
των υποκατηγοριών που δεν υποβάλλονται ακόµα στη δοκιµή για τις εκποµπές λόγω εξάτµισης, όπως 
αναφέρεται στο άρθρο 21 παράγραφοι 4 και 5. 

(20) vmax ≥ 130 km/h. 

(21) Έως ότου η ΕΕ προσχωρήσει στους κανονισµούς ΟΕΕ/ΟΗΕ αριθ. 9, 41 και 63 και εγκρίνει τους εν λόγω 
κανονισµούς στο UNECE WP29 και στην ΕΕ, συµπεριλαµβανοµένων των σχετικών ισοδύναµων ορίων ήχου 
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για τα στάδια Euro3 και Euro4, τα οχήµατα συµµορφώνονται µε τα όρια όπως παρατίθενται στο παράρτηµα 
VI(D) . Όταν εγκριθούν στην ΕΕ οι κανονισµοί ΟΕΕ/ΟΗΕ αριθ. 9, 41 και 63, θα καταστούν υποχρεωτικοί 
και θα προβλέπουν όρια ήχου ισοδύναµα προς τα όρια που προβλέπονται στο παράρτηµα VI(D) και θα 
αντικαταστήσουν τις διαδικασίες δοκιµών που προβλέπει η κατ' εξουσιοδότηση πράξη . 

(22) Τα όρια ήχου TBD Euro 5 θα τροποποιηθούν σε χωριστή πράξη συναπόφασης. 

(23) Μια κατ' εξουσιοδότηση πράξη του παρόντος κανονισµού περιέχει τις διαδικασίες για τις δοκιµές ελέγχου 
του ήχου και θα αντικατασταθεί από τους κανονισµούς ΟΕΕ/ΟΗΕ αριθ. 9, 41 και 63.  

(24) Μόνον για κινητήρες PI DI και CI 

(25) Ισχύει και για υβριδικά οχήµατα 

(26) ‘Προηγµένο σύστηµα πέδησης» σηµαίνει σύστηµα αντιεµπλοκής κατά την πέδηση, σύστηµα συνδυασµένης 
πέδησης ή και τα δύο Η επίδοση των προηγµένων συστηµάτων πέδησης υποβάλλεται σε δοκιµή σύµφωνα µε 
τις απαιτήσεις που καθορίζονται στην κατ'εξουσιοδότηση πράξη. 

(27) Τα οχήµατα της κατηγορίας L4e (µοτοσικλέτες µε καλάθι) αποκλείονται από τις απαιτήσεις α) και β) όσον 
αφορά την υποχρεωτική τοποθέτηση προηγµένων συστηµάτων πέδησης. 

(28) «σύστηµα αντιεµπλοκής κατά την πέδηση» σηµαίνει ένα σύστηµα που αντιλαµβάνεται την ολίσθηση του 
τροχού και αυτοµάτως προσαρµόζει την πίεση που παράγει τις δυνάµεις πέδησης στον τροχό/στους τροχούς 
για περιορίσει το βαθµό της ολίσθησης του τροχού. 

(29) «συνδυασµένο σύστηµα πέδησης» σηµαίνει: 

α) για τις κατηγορίες οχηµάτων L1e και L3e: σύστηµα πέδησης στο οποίο τουλάχιστον δύο πέδες 
τοποθετηµένες σε διαφορετικούς τροχούς τίθενται σε λειτουργία µε την ενεργοποίηση ενός και µόνο 
χειριστηρίου· 

β) για την κατηγορία οχηµάτων L4e: Ένα σύστηµα πέδησης στο οποίο οι πέδες που είναι τοποθετηµένες 
τουλάχιστον στο εµπρόσθιο και τον οπίσθιο τροχό τίθενται σε λειτουργία µε την ενεργοποίηση ενός 
µόνο χειριστηρίου (εάν η πέδηση του πίσω τροχού και του τροχού του καλαθιού γίνεται µε το ίδιο 
σύστηµα πέδησης, θεωρείται ως οπίσθια πέδη)· 

γ) για τις κατηγορίες οχηµάτων L2e, L5e, L6e και L7e: σύστηµα πέδησης στο οποίο όλες οι πέδες σε όλους 
τους τροχούς τίθενται σε λειτουργία µε την ενεργοποίηση ενός µόνο χειριστηρίου.  

(30) «αυτόµατη ενεργοποίηση» σηµαίνει ότι το σύστηµα φωτισµού ενεργοποιείται όταν ο διακόπτης ανάφλεξης ή 
ο διακόπτης εκκίνησης- διακοπής του κινητήρα βρίσκεται σε θέση λειτουργίας.  

(31) Για να τεθεί σε λειτουργία ο κινητήρας καύσης, µπορεί να διακοπεί η λειτουργία του συστήµατος φωτισµού 
κατά τις πρώτες στροφές του κινητήρα για συνεχή περίοδο µικρότερη από ή ίση µε 10 s. 
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Παράρτηµα IX 

Πίνακας αντιστοιχίας(32) 

Οδηγία 2002/24/ΕΚ Παρών κανονισµός 

Άρθρο 1 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο Άρθρο 2 παράγραφος 1 

Άρθρο 1 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο Άρθρο 2 παράγραφος 2 

Άρθρο 1 παράγραφος 2 στοιχείο α) σηµείο i) Άρθρο4 παράγραφος 2 στοιχείο α) σηµείο β) 

Άρθρο 1 παράγραφος 2 στοιχείο α) σηµείο ii) Άρθρο4(2)(b) 

Άρθρο 1 παράγραφος 2 στοιχείο β) Άρθρο 4 παράγραφος 2 στοιχείο γ), Άρθρο 4 
παράγραφος 2 στοιχείο δ) 

Άρθρο 1 παράγραφος 2 στοιχείο γ) Άρθρο 4 στοιχείο ε) 
Άρθρο 1 παράγραφος 3 στοιχείο α) Άρθρο 4 στοιχείο στ) 
Άρθρο 1 παράγραφος 3 στοιχείο α) Άρθρο 4 ζ) 

Άρθρο 2 Άρθρο 3 

Άρθρο 3 Άρθρο 23 

Άρθρο 4 παράγραφος 1 Άρθρο 27 παράγραφος 2 
Άρθρο 4 παράγραφος 2 Άρθρο 27 παράγραφος 1 
Άρθρο 4 παράγραφος 3 Άρθρο 5 παράγραφος 4 

Άρθρο 4 παράγραφος 4 - 

Άρθρο 4 παράγραφος 5 Άρθρο 31 παράγραφος 1 
Άρθρο 4 παράγραφος 6 Άρθρο 27 παράγραφος 3 
Άρθρο 5 παράγραφος 1 Άρθρο 27 παράγραφος 10 

Άρθρο 5 παράγραφος 2 Άρθρο 28 παράγραφος 2 

Άρθρο 5 παράγραφος 3 Άρθρο 28 παράγραφος 1 στοιχείο β) 

Άρθρο 6 παράγραφος 1 Άρθρο 27 παράγραφος 5 

Άρθρο 6 παράγραφος 2 πρώτο εδάφιο Άρθρο 27 παράγραφος 7 

Άρθρο 6 παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο Άρθρο 27 παράγραφος 8 

Άρθρο 7 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο Άρθρο 36 παράγραφος 1 

Άρθρο 7 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο Άρθρο 36 παράγραφος 4 

Άρθρο 7 παράγραφος 2 Άρθρο 36 παράγραφος 2 

Άρθρο 7 παράγραφος 3 Άρθρο 36 παράγραφος 5 

Άρθρο 7 παράγραφος 4 Άρθρο 37 παράγραφος 2 
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Άρθρο 7 παράγραφος 5 Άρθρο59 παράγραφος 2 πρώτο εδάφιο 

Άρθρο 7 παράγραφος 6 Άρθρο 59 παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο 

Άρθρο 8 παράγραφος 1 Άρθρο 37 παράγραφος 1 

Άρθρο 8 παράγραφος 2 πρώτο εδάφιο Άρθρο 37 παράγραφος 2 

Άρθρο 8 παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο Άρθρο 37 παράγραφος 3 

Σηµείωση (32): Αναφέρεται στο άρθρο 81.
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Οδηγία 2002/24/ΕΚ Παρών κανονισµός 

Άρθρο 9 παράγραφος 1 Άρθρο 46 

Άρθρο 9 παράγραφος 2 Άρθρο 32 παράγραφος 1 

Άρθρο 9 παράγραφος 3 Άρθρο 32 παράγραφος 2 

Άρθρο 9 παράγραφος 4 Άρθρο 33 

Άρθρο 9 παράγραφος 5 Άρθρο 34 παράγραφος 3 

Άρθρο 10 παράγραφος 1 Άρθρο 31 παράγραφος 4 

Άρθρο 10 παράγραφος 2 Άρθρο 51 παράγραφος 3 

Άρθρο 10 παράγραφος 3 Άρθρο 35 παράγραφος 4 

Άρθρο 10 παράγραφος 4 Άρθρο 51 παράγραφος 7 

Άρθρο 11 - 

Άρθρο 12 Άρθρο 50 παράγραφος 1 

Άρθρο 13 - 

Άρθρο 14 παράγραφος 1 στοιχείο α) Άρθρο 5 παράγραφος 1 

Άρθρο 14 παράγραφος 1 στοιχείο β) σηµείο i) Άρθρο 66 παράγραφος 9 

Άρθρο 14 παράγραφος 1 στοιχείο β) σηµείο ii) Άρθρο 64 παράγραφος 8 

Άρθρο 14 παράγραφος 2 πρώτο εδάφιο - 

Άρθρο 14 παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο Άρθρο 66 παράγραφος 10 

Άρθρο 15 παράγραφος 1 Άρθρο 45 

Άρθρο 15 παράγραφος 2 Άρθρο 47 

Άρθρο 15 παράγραφος 3 πρώτο εδάφιο στοιχείο α) 
σηµείο i) 

Άρθρο 40 

Άρθρο 15 παράγραφος 3 πρώτο εδάφιο στοιχείο α) 
σηµείο ii) 

Άρθρο 2 παράγραφος 2 στοιχείο ε) 

Άρθρο 15 παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο - 

Άρθρο 15 παράγραφος 3 στοιχείο β) πρώτο εδάφιο - 

Άρθρο15 παράγραφος 3 στοιχείο β) δεύτερο εδάφιο - 

Άρθρο 15 παράγραφος 3 στοιχείο β) τρίτο εδάφιο - 

Άρθρο15 παράγραφος 3 στοιχείο β) τέταρτο εδάφιο - 
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Άρθρο 15 παράγραφος 4 - 

Άρθρο16 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο - 

Άρθρο 16 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο - 

Άρθρο16 παράγραφος 2 πρώτο εδάφιο - 

Άρθρο 16 παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο - 

Άρθρο 16 παράγραφος 3 Άρθρο 38 

Άρθρο 17 Άρθρο 39 

Άρθρο 18 παράγραφος 1 Άρθρο 74 παράγραφος 1 

Άρθρο 18 παράγραφος 2 Άρθρο 74 παράγραφος 2 

Άρθρο 18 παράγραφος 3 - 

Άρθρο 19 Άρθρο 81 

Άρθρο 20 Άρθρο 82 παράγραφος 2 

Οδηγία 2002/24/ΕΚ Παρών κανονισµός 

Άρθρο 21 Άρθρο 79 παράγραφος 1 

Άρθρο 22 - 

Άρθρο 23 Άρθρο 82 παράγραφος 1 

Άρθρο 24 - 

 




