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ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟ 

στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 661/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου  

της 13ης Ιουλίου 2009 για τις απαιτήσεις έγκρισης τύπου και γενικής ασφαλείας των 

μηχανοκίνητων οχημάτων και των ρυμουλκουμένων τους, και των συστημάτων, 

κατασκευαστικών στοιχείων και χωριστών τεχνικών μονάδων που προορίζονται για τα 

οχήματα αυτά (EE L 200, 31.7.2009, σ. 1) 

(θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση  

στις 10 Μαρτίου 2009 εν όψει της έγκρισης του προαναφερθέντος κανονισμού)  

P6_TA(2009)0092 (ΕΕ C 87 Ε, 1.4.2010, σ. 190) 

 

(COM(2008)0316 – C6-0210/2008 – 2008/0100(COD)) 

 

Κατ’ εφαρμογήν του άρθρου 216 του Κανονισμού, διορθώνονται ως εξής τα λάθη που 

επισημάνθηκαν στον προαναφερθέντα κανονισμό: 

1.  Άρθρο 20 

Στο άρθρο 20, η τρίτη και η τέταρτη παράγραφος αντικαθίστανται ως εξής: 

«Τα άρθρα 13 παράγραφος 15, και 14 και το σημείο 1 στοιχείο α) σημείο iii), το σημείο 1 

στοιχείο β) σημείο iii), το σημείο 1 στοιχείο β) σημείο iv), το σημείο 2 στοιχείο γ), το σημείο 

3 στοιχείο α) σημείο iii), το σημείο 3 στοιχείο β) σημείο iii), το σημείο 3 στοιχείο γ) σημείο 

iii), το σημείο 3 στοιχείο δ) σημείο iii), το σημείο 3 στοιχείο ε) σημείο iii) και το σημείο 3 

στοιχείο στ) σημείο ii) του παραρτήματος ΙΙΙ εφαρμόζονται από τις 20 Αυγούστου 2009. 

Το σημείο 1 στοιχείο α) σημείο i), το σημείο 1 στοιχείο β) σημείο i), το σημείο 2 στοιχείο α), 

το σημείο 3 στοιχείο α) σημείο i), το σημείο 3 στοιχείο β) σημείο i), το σημείο 3 στοιχείο γ) 

σημείο i), το σημείο 3 στοιχείο δ) σημείο i), το σημείο 3 στοιχείο ε) σημείο i) και το σημείο 3 

στοιχείο στ) σημείο i) του παραρτήματος ΙΙΙ εφαρμόζονται από την 1η Νοεμβρίου 2014.» 

2. Παράρτημα ΙΙ 

Στο παράρτημα ΙΙ, μέρος Β, η πρόταση μετά τον πίνακα 2 αντικαθίσταται ως εξής: 
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«Για τα ελαστικά χιονιού τα όρια του πίνακα 1 και του πίνακα 2 αυξάνονται κατά 1 kg/t.» 

 

 


