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PR_COD_1am 
 
 

Υπόµνηµα για τα χρησιµοποιούµενα σύµβολα 

 * ∆ιαδικασία διαβούλευσης 
πλειοψηφία των ψηφισάντων 

 **I ∆ιαδικασία συνεργασίας (πρώτη ανάγνωση) 
πλειοψηφία των ψηφισάντων 

 **II ∆ιαδικασία συνεργασίας (δεύτερη ανάγνωση) 
πλειοψηφία των ψηφισάντων για έγκριση της κοινής θέσης 
πλειοψηφία των βουλευτών που αποτελούν το Κοινοβούλιο για 
απόρριψη ή τροποποίηση της κοινής θέσης 

 *** Σύµφωνη γνώµη 
πλειοψηφία των βουλευτών που αποτελούν το Κοινοβούλιο εκτός 
από τις περιπτώσεις που µνηµονεύονται στα άρθρα  105, 107, 161 
και 300 της Συνθήκης ΕΚ και στο άρθρο  7 της Συνθήκης ΕΕ 

 ***I ∆ιαδικασία συναπόφασης (πρώτη ανάγνωση) 
πλειοψηφία των ψηφισάντων 

 ***II ∆ιαδικασία συναπόφασης (δεύτερη ανάγνωση) 
πλειοψηφία των ψηφισάντων για έγκριση της κοινής θέσης 
πλειοψηφία των βουλευτών που αποτελούν το Κοινοβούλιο για 
απόρριψη ή τροποποίηση της κοινής θέσης 

 ***III ∆ιαδικασία συναπόφασης (τρίτη ανάγνωση) 
πλειοψηφία των ψηφισάντων για έγκριση του κοινού σχεδίου 

 
(Η ενδεικνυόµενη διαδικασία στηρίζεται στη νοµική βάση που πρότεινε η 
Επιτροπή) 
 

 
 
 
 

Τροπολογίες σε νοµοθετικό κείµενο 

Στις τροπολογίες του Κοινοβουλίου η σήµανση γίνεται µε έντονους πλάγιους 
χαρακτήρες. Η σήµανση µε απλά πλάγια απευθύνεται στις τεχνικές 
υπηρεσίες και αφορά στοιχεία του νοµοθετικού κειµένου για τα οποία 
προτείνεται διόρθωση εν όψει της επεξεργασίας του τελικού κειµένου (για 
παράδειγµα, στοιχεία εµφανώς λανθασµένα  ή που έχουν παραλειφθεί σε µια 
γλωσσική έκδοση). Αυτές οι προτάσεις διόρθωσης υπόκεινται στη 
συγκατάθεση των αρµόδιων τεχνικών υπηρεσιών. 
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

Σελίδα 

ΣΧΕ∆ΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ...... 5 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ....................................................................................................... 10 
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ΣΧΕ∆ΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ 

σχετικά µε την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου 
που αφορά την έγκριση τύπου οχηµάτων µε κινητήρα όσον αφορά τη δυνατότητα 
επαναχρησιµοποίησης, ανακύκλωσης και ανάκτησής τους, καθώς και για την 
τροποποίηση της οδηγίας 70/156/ΕΟΚ του Συµβουλίου 
(COM(2004)0162 – C5-0126/2004 – 2004/0053(COD)) 

(∆ιαδικασία συναπόφασης: πρώτη ανάγνωση) 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 

– έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συµβούλιο (COM(2004)0162)1, 

– έχοντας υπόψη το άρθρο 251, παράγραφος 2, και το άρθρο 95 της Συνθήκης ΕΚ, 
σύµφωνα µε τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C5-0126/2004), 

– έχοντας υπόψη το άρθρο 51 του Κανονισµού του, 

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, ∆ηµόσιας Υγείας και 
Ασφάλειας των Τροφίµων (A6-0000/2004), 

1. εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής όπως τροποποιήθηκε· 

2. ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, αν προτίθεται να της 
επιφέρει σηµαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει µε νέο κείµενο· 

3. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συµβούλιο και 
στην Επιτροπή. 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή 
 

Τροπολογίες του Κοινοβουλίου 

Τροπολογία 1 
ΑΡΘΡΟ 4, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5 

(5) ως «όχηµα αναφοράς» νοείται η έκδοση 
ενός τύπου οχήµατος, την οποία η αρµόδια 
για την έγκριση αρχή χαρακτηρίζει ως την 
πλέον προβληµατική από την άποψη της 
δυνατότητας επαναχρησιµοποίησης, 
ανακύκλωσης και ανάκτησης· 

(5) ως «όχηµα αναφοράς» νοείται η έκδοση 
ενός τύπου οχήµατος, την οποία η αρµόδια 
για την έγκριση αρχή, σε συµφωνία µε τον 
κατασκευαστή, χαρακτηρίζει ως την πλέον 
προβληµατική από την άποψη της 
δυνατότητας επαναχρησιµοποίησης, 
ανακύκλωσης και ανάκτησης· 

                                                 
1 ∆εν έχει δηµοσιευθεί ακόµη στην ΕΕ. 
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Αιτιολόγηση 

Ο εντοπισµός του "οχήµατος αναφοράς" διευκολύνεται και είναι δυνατή η αποφυγή 
παρεξηγήσεων, εάν η αρµόδια για την έγκριση αρχή επιλέγει τον τύπο σε συµφωνία µε τον 
κατασκευαστή. Τούτο ανταποκρίνεται εξάλλου και στον τρόπο που διενεργείται στην πράξη η 
αξιολόγηση του τύπου στην ΕΕ, ενώ επίσης αποτελεί κατά τα φαινόµενα πρόθεση της 
Επιτροπής, δεδοµένου ότι στην αιτιολόγηση (6.2.3) αναφέρεται ότι: "Τα οχήµατα αυτά θα 
επιλέγονται από την αρµόδια για την έγκριση αρχή µεταξύ των διαφορετικών εκδόσεων του 
εκάστοτε τύπου σε συµφωνία µε τον κατασκευαστή". 
 

Τροπολογία 2 
ΑΡΘΡΟ 5, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3 

(3) Η αρµόδια για την έγκριση αρχή 
εξακριβώνει ότι τα κατασκευαστικά 
στοιχεία από πολυµερή ή ελαστοµερή 
υλικά τα οποία περιλαµβάνονται στον 
κατάλογο αποσυναρµολόγησης του 
παραρτήµατος Ι παράγραφος 2 της 
παρούσας οδηγίας φέρουν επισήµανση 
σύµφωνα µε την απόφαση 2003/138/EK 
της Επιτροπής, της 27ης Φεβρουαρίου 
20031, για τη θέσπιση προτύπων 
κωδικοποίησης για τα κατασκευαστικά 
στοιχεία και τα υλικά οχηµάτων δυνάµει 
της οδηγίας 2000/53/EK. 

____________________ 
1 EE L 53 της 28.02.2003, σελ. 58  

(3) Η αρµόδια για την έγκριση αρχή 
καλείται να εξακριβώσει εάν ο 
κατασκευαστής έχει λάβει τα αναγκαία 
µέτρα για να διασφαλίσει ότι τα 
κατασκευαστικά στοιχεία από πολυµερή ή 
ελαστοµερή υλικά τα οποία 
περιλαµβάνονται στον κατάλογο 
αποσυναρµολόγησης του παραρτήµατος Ι 
παράγραφος 2 της παρούσας οδηγίας 
φέρουν επισήµανση σύµφωνα µε την 
απόφαση 2003/138/EK της Επιτροπής, της 
27ης Φεβρουαρίου 20031, για τη θέσπιση 
προτύπων κωδικοποίησης για τα 
κατασκευαστικά στοιχεία και τα υλικά 
οχηµάτων δυνάµει της οδηγίας 
2000/53/EK. 

____________________ 
1 EE L 53 της 28.02.2003, σελ. 58  

Αιτιολόγηση 

Στην πράξη, τα κατασκευαστικά στοιχεία από πολυµερή ή ελαστοµερή υλικά δεν επισηµαίνονται 
πριν από την τελευταία φάση που προηγείται της έναρξης παραγωγής, εάν έχει ήδη περατωθεί η 
αξιολόγηση του τύπου. Η εφαρµογή αυτής της διάταξης θα είχε ως αποτέλεσµα να είναι ο 
κατασκευαστή υποχρεωµένος να κατασκευάζει πρόσθετα πρωτότυπα, ώστε να επισηµαίνει τα 
κατασκευαστικά στοιχεία από πολυµερή ή ελαστοµερή υλικά τη στιγµή της αξιολόγησης. Μία 
πιο αποτελεσµατική για αµφότερες τις πλευρές λύση θα ήταν να εξακριβώνει η αρµόδια για την 
έγκριση αρχή, εάν ο κατασκευαστής έχει λάβει τα αναγκαία µέτρα (αναλαµβάνοντας µε αυτόν 
τον τρόπο και την ευθύνη), ώστε να διασφαλίσει την επισήµανση των εν λόγω κατασκευαστικών 
στοιχείων. Η αρµόδια για την έγκριση αρχή µπορεί φυσικά να ελέγξει εκ νέου τον κατασκευαστή 
σε κάποια µεταγενέστερη χρονική στιγµή.   
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Τροπολογία 3 
ΑΡΘΡΟ 10, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3 

(3) Με ισχύ από [……36 µήνες µετά την 
έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας], 
εφόσον δεν πληρούνται οι απαιτήσεις της 
παρούσας οδηγίας, τα κράτη µέλη: 

(3) Με ισχύ από [……72 µήνες µετά την 
έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας], 
εφόσον δεν πληρούνται οι απαιτήσεις της 
παρούσας οδηγίας, τα κράτη µέλη: 

Αιτιολόγηση 

Η ανάγκη ταυτόχρονης αξιολόγησης του τύπου για όλους τους τύπους όλων των 
κατασκευαστών, έχει ως αποτέλεσµα την εµφάνιση ανυπέρβλητων διοικητικών δυσκολιών τόσο 
για τις αρµόδιες για την έγκριση αρχές όσο και για τους κατασκευαστές. Μόνο στην Ευρώπη 
υπάρχουν σήµερα 600 περίπου τύποι, οι οποίοι είναι αδύνατο να αξιολογηθούν εντός 36 µηνών. 
Επιπλέον, η απόδοση προτεραιότητας στην αξιολόγηση νέων τύπων ανταποκρίνεται στις 
πρακτικές που εφαρµόζονται στην ΕΕ. Εξάλλου, θα πρέπει να γίνεται διάκριση µεταξύ νέων και 
ήδη υπαρχόντων τύπων: εάν έχει προτεραιότητα η αξιολόγηση νέων τύπων, διασφαλίζεται ότι 
υποβάλλονται σε αξιολόγηση όλοι οι νεοεισερχόµενοι στην αγορά τύποι. Στη συνέχεια, µπορούν 
να αξιολογηθούν οι ήδη υπάρχοντες τύποι. 
 

Τροπολογία 4 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4 

4. Όσον αφορά τον τύπο οχήµατος, 
επιλέγεται ένα όχηµα αναφοράς: 

4. Σε περίπτωση που η αρµόδια για την 
έγκριση αρχή και ο κατασκευαστής δεν 
εντοπίσουν σε συµφωνία µεταξύ τους το  
πλέον προβληµατικό όχηµα ενός 
συγκεκριµένου τύπου από την άποψη της 
δυνατότητας επαναχρησιµοποίησης, 
ανακύκλωσης και ανάκτησης, επιλέγεται 
όσον αφορά τον τύπο οχήµατος, ένα όχηµα 
αναφοράς: 

Αιτιολόγηση 

Βλέπε αιτιολόγηση της τροπολογίας 1. 
 

Τροπολογία 5 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 9 

9. Για τους σκοπούς των ελέγχων στα 
υλικά και στις µάζες των 
κατασκευαστικών στοιχείων, ο 
κατασκευαστής παρέχει 
αντιπροσωπευτικά οχήµατα για κάθε 

9. Για τους σκοπούς των ελέγχων στα 
υλικά και στις µάζες των 
κατασκευαστικών στοιχείων, ο 
κατασκευαστής παρέχει οχήµατα και 
κατασκευαστικά στοιχεία, κατά την κρίση 
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τύπο αµαξώµατος και κατασκευαστικά 
στοιχεία που προορίζονται για τα 
οχήµατα αυτά, κατά την κρίση της 
αρµόδιας για την έγκριση τύπου αρχής. 

της αρµόδιας για την έγκριση τύπου αρχής. 

Αιτιολόγηση 

Εξυπηρετεί την απλούστευση του κειµένου. 
 

Τροπολογία 6 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3.2.1.1. 

3.2.1.1. Αρχή λειτουργίας: επιβαλλόµενη 
ανάφλεξη/ανάφλεξη µε συµπίεση, 
τετράχρονος/δίχρονος 

∆ιαγράφεται 

Αιτιολόγηση 

Προκειµένου να απλοποιηθούν οι διοικητικές διαδικασίες, το παράρτηµα ΙΙ θα πρέπει να 
περιέχει µόνο στοιχεία που είναι σηµαντικά από την άποψη της δυνατότητας 
επαναχρησιµοποίησης, ανακύκλωσης και ανάκτησης ενός οχήµατος. Το στοιχείο αυτό δεν είναι 
σηµαντικό από αυτήν την άποψη.  
 

Τροπολογία 7 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3.2.1.2. 

3.2.1.2. Αριθµός και διάταξη κυλίνδρων: ∆ιαγράφεται 

Αιτιολόγηση 

 Βλέπε αιτιολόγηση της τροπολογίας 6. 
 

Τροπολογία 8 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3.2.1.3. 

3.2.1.3. Κυβισµός κινητήρα (ιθ): ...... cm³ ∆ιαγράφεται 

Αιτιολόγηση 

Βλέπε αιτιολόγηση της τροπολογίας 6. 
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Τροπολογία 9 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3.2.2. 

3.2.2. Καύσιµο: 
πετρέλαιο/βενζίνη/υγραέριο/φυσικό 
αέριο/αιθανόλη: 

∆ιαγράφεται 

Αιτιολόγηση 

Βλέπε αιτιολόγηση της τροπολογίας 6. 
 

Τροπολογία 10 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4.2. 

4.2. Τύπος (µηχανικό, υδραυλικό, 
ηλεκτρικό κ.λπ.): 

∆ιαγράφεται 

Αιτιολόγηση 

Βλέπε αιτιολόγηση της τροπολογίας 6. 
 

Τροπολογία 11 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4.5.1. 

4.5.1. Τύπος [χειροκίνητο/αυτόµατο/CVT 
(συνεχώς µεταβαλλόµενη σχέση 
µετάδοσης)] 

∆ιαγράφεται 

Αιτιολόγηση 

Βλέπε αιτιολόγηση της τροπολογίας 6. 
 

Τροπολογία 12 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4.9. 

4.9. Αναστολέας διαφορικού: 
ναι/όχι/προαιρετικά 

∆ιαγράφεται 

Αιτιολόγηση 

Βλέπε αιτιολόγηση της τροπολογίας 6. 
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Τροπολογία 13 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 9.10.3.1. 

9.10.3.1. Αριθµός: ∆ιαγράφεται 

Αιτιολόγηση 

Βλέπε αιτιολόγηση της τροπολογίας 6. 
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 
 
Στόχος της πρότασης οδηγίας είναι η θέσπιση των αναγκαίων διατάξεων, βάσει των οποίων 
τα επιβατικά αυτοκίνητα και τα ελαφρά φορτηγά οχήµατα θα κατασκευάζονται µε τρόπο 
ώστε να πληρούν τα απαιτούµενα ελάχιστα ποσοστά όσον αφορά τη «δυνατότητα 
επαναχρησιµοποίησης», τη «δυνατότητα ανακύκλωσης» και τη «δυνατότητα ανάκτησής» 
τους. 
 
Ο εισηγητής καταλήγει στο συµπέρασµα ότι η πρόταση της Επιτροπής εξυπηρετεί τον 
φιλόδοξο στόχο περιβαλλοντικής πολιτικής, σύµφωνα µε τον οποίο τα καινούργια οχήµατα  
κατασκευάζονται έτσι ώστε να µπορούν: 
 
– να επαναχρησιµοποιηθούν ή/και να ανακυκλωθούν τουλάχιστον κατά 85 % κατά µάζα 
 
– να επαναχρησιµοποιηθούν ή/και να ανακτηθούν τουλάχιστον κατά 95 % κατά µάζα. 
 
Οι τροπολογίες που προτείνει ο εισηγητής δεν αποσκοπούν στην τροποποίηση της βασικής 
προσέγγισης της πρότασης οδηγίας, αλλά εξυπηρετούν τον στόχο να διευκολύνουν την 
εφαρµογή αυτής της οδηγίας για όλους τους ενδιαφερόµενους - στην προκειµένη περίπτωση 
την αρµόδια για την έγκριση αρχή και την αυτοκινητοβιοµηχανία. 
Οι αναγκαίες διοικητικές διαδικασίες και το συνακόλουθο γραφειοκρατικό κόστος ενδέχεται 
να έχουν σηµαντικό αρνητικό αντίκτυπο στην ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής 
αυτοκινητοβιοµηχανίας και για τον λόγο αυτό θα πρέπει να διατηρηθούν στο χαµηλότερο 
δυνατό επίπεδο. 
Για τον λόγο αυτό και αν µη τι άλλο υπό το φως της στρατηγικής της Λισσαβώνας της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και της υλοποίησης της εσωτερικής αγοράς, ο εισηγητής επιδιώκει, και 
στην περίπτωση αυτής της οδηγίας την µεγαλύτερη δυνατή απλούστευση των µελλοντικών 
διατάξεων εφαρµογής της νοµοθεσίας, ιδίως από την άποψη της πρακτικής εφαρµογής.   
 
Στο πλαίσιο της αιτιολόγησης της οδηγίας η Επιτροπή καταλήγει στο συµπέρασµα ότι η 
έννοια του "ανακυκλώσιµου σχεδιασµού" εφαρµόζεται στην πράξη από τους κατασκευαστές 
κατά την ανάπτυξη καινούργιων οχηµάτων ήδη από τις αρχές της δεκαετίας του ενενήντα. 
Τα καινούργια οχήµατα που κατασκευάζονται από τις αρχές της τρέχουσας δεκαετίας 
πληρούν  ήδη - συγκρινόµενα σε διεθνή κλίµακα - υψηλά και τα πλέον υψηλά πρότυπα όσον 
αφορά τη δυνατότητα επαναχρησιµοποίησης, ανακύκλωσης και ανάκτησής τους. 
 
Η προστασία του περιβάλλοντος και τα φιλικά προς το περιβάλλον οχήµατα επηρεάζουν την 
απόφαση των καταναλωτών να τα αγοράσουν, µε αποτέλεσµα να έχουν εξελιχθεί σε 
παράγοντα που επηρεάζει τον ανταγωνισµό. 
 
Η οδηγία περιέχει ορισµένα στοιχεία που δεν είναι αναγκαία από την άποψη µιας κατά το 
δυνατό εκτεταµένης προστασίας του περιβάλλοντος, τα οποία συνεπάγονται διοικητικά έξοδα 
που θα ήταν προτιµότερο να αποφευχθούν. 
 
Η Επιτροπή ορίζει στην πρότασή της ότι 36 µήνες µετά την έναρξη ισχύος της οδηγίας όλα τα 
καινούργια οχήµατα πρέπει να υποβάλλονται σε αξιολόγηση τύπου και στην αντίστοιχη 
διαδικασία έγκρισης. Τούτο θα είχε ως αποτέλεσµα, όλα τα οχήµατα που θα έχουν τότε ήδη 
κατασκευασθεί να πρέπει να υποβάλλονται σε νέα αξιολόγηση, πράγµα που θα αφορούσε για 
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παράδειγµα και τα οχήµατα τα οποία πρόκειται σύντοµα να υποβληθούν σε αλλαγή 
µοντέλου. Σε αυτήν την περίπτωση θα ήταν αναγκαία η κατασκευή νέων οχηµάτων στο 
πλαίσιο της τρέχουσας παραγωγικής διαδικασίας. Τούτο θα είχε σηµαντικό αντίκτυπο στην 
ικανότητα παράδοσης των κατασκευαστών και κατά συνέπεια στην ανταγωνιστική τους 
θέση. 
 
Όσον αφορά τα ήδη αναφερθέντα και σήµερα ήδη ισχύοντα πρότυπα ανακύκλωσης, θα ήταν 
σκόπιµο να προβλεφθεί µία µακρά µεταβατική περίοδος που να λαµβάνει υπόψη της τους 
συνήθεις κύκλους παραγωγής της αυτοκινητοβιοµηχανίας. Ένα διάστηµα έναρξης ισχύος 72 
µηνών θα είχε το χρήσιµο και ευκταίο αποτέλεσµα να ανταποκρίνονται όλοι οι νέοι τύποι που 
τελούν ήδη σήµερα υπό σχεδιασµό στις απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας. 
 
Το διάστηµα των 36 µηνών είναι ουτοπικό και από τη σκοπιά της αρµόδιας για την έγκριση 
αρχής. Στην Ευρώπη κυκλοφορούν στην αγορά 600 περίπου τύποι, οι οποίοι θα έπρεπε να 
αξιολογηθούν εκ νέου κατά το διάστηµα αυτό. Όλα δείχνουν ότι αυτό είναι στην ουσία 
ανέφικτο από οικονοµική άποψη και ότι θα έχει ως αποτέλεσµα τη θέσπιση στρεβλωτικών 
για τον ανταγωνισµό παρεκκλίσεων. 
 
Η οδηγία προβλέπει ότι οι κατασκευαστές πρέπει να παρέχουν στους µελλοντικούς 
υπεύθυνους διάθεσης αποβλήτων λεπτοµερή περιγραφή µιας στρατηγικής ανακύκλωσης, η 
οποία θα βασίζεται σε τεχνικές που είτε υπάρχουν είτε αναπτύσσονται τη στιγµή της αίτησης 
χορήγησης έγκρισης τύπου. Ο κύκλος ζωής ενός νέου οχήµατος ανέρχεται σήµερα κατά µέσο 
όρο σε 12 έως 14 έτη, ενώ τις περισσότερες φορές είναι ακόµα µεγαλύτερος.  Την τελευταία 
δεκαετία οι τεχνολογίες διάθεσης και ανακύκλωσης έχουν σηµειώσει αξιόλογη ανάπτυξη. 
Κανείς δεν µπορεί σήµερα να προβλέψει ποιες νέες τεχνολογίες θα αναπτυχθούν στο µέλλον. 
Για τον λόγο αυτό θα ήταν άσκοπο να παρέχουν οι κατασκευαστές περιγραφές µε βάση τις 
σηµερινές τεχνολογίες διάθεσης αποβλήτων. Όποιος όρισε τη δεκαετία του 80 ότι τα 
ηλεκτρονικά δεδοµένα πρέπει να αποθηκεύονται σε δισκέτες, θα δυσκολευτεί να τα διαβάσει 
µε τις σηµερινές τεχνολογίες της πληροφορικής. Αυτό δεν είναι παρά ένα συγκριτικό 
παράδειγµα.  
 
Η ποικιλία των τύπων στην αυτοκινητοβιοµηχανία είναι σχεδόν ανεξάντλητη. Για τον λόγο 
αυτό είναι απολύτως αναγκαίο και σύνηθες στην πράξη, η αρµόδια για την έγκριση αρχή να 
µην επιλέγει το όχηµα αναφοράς µόνη της αλλά σε συµφωνία µε τον κατασκευαστή. 
Προκειµένου να αποφευχθούν παρεξηγήσεις, τούτο θα πρέπει να οριστεί και στην οδηγία µε 
αυτόν τον τρόπο. 
 
Η οδηγία επιβάλλει την κατάλληλη επισήµανση των κατασκευαστικών στοιχείων από 
πολυµερή η ελαστοµερή υλικά στο πλαίσιο της αξιολόγησης του τύπου, χωρίς όµως να 
λαµβάνεται υπόψη ότι κατά την ανάπτυξη ενός νέου οχήµατος έως το στάδιο της παραγωγής, 
συχνά πραγµατοποιούνται µικρές αλλαγές ακόµα και µέχρι λίγο πριν από την έναρξη  
της παραγωγής.  Για τον λόγο αυτό, θα ήταν περισσότερο σκόπιµο από πρακτική άποψη να 
διασφαλίσει η αρχή τη στιγµή της αξιολόγησης του τύπου ότι ο κατασκευαστής έχει λάβει τα 
αναγκαία µέτρα για την επισήµανση των κατασκευαστικών στοιχείων. Κατά συνέπεια, η 
οριστική επισήµανση είναι ευθύνη του κατασκευαστή. Ωστόσο, η αρµόδια για την έγκριση 
αρχή έχει ανά πάσα στιγµή τη δυνατότητα να εξετάσει, και κατά τη διάρκεια της τρέχουσας 
παραγωγής, κατά πόσο έχει εκπληρωθεί το καθήκον επισήµανσης. 
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Στο παράρτηµα ΙΙ ο εισηγητής πραγµατοποιεί ορισµένες διαγραφές στο δελτίο πληροφοριών 
για έγκριση τύπου οχήµατος, οι οποίες δεν έχουν σηµαντικό αντίκτυπο στη δυνατότητα 
ανακύκλωσης, επαναχρησιµοποίησης και ανάκτησης. Το δελτίο πληροφοριών µε τη σηµερινή 
του µορφή θα είχε ως αποτέλεσµα περιττά γραφειοκρατικά έξοδα.  
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