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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
1.

ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ
• Αιτιολóγηση και στόχοι της πρότασης
Ο στόχος της πρότασης είναι να καθορίσει εναρµονισµένους κανόνες σχετικά µε την
κατασκευή µηχανοκίνητων οχηµάτων µε σκοπό την εξασφάλιση της λειτουργίας της
εσωτερικής αγοράς και παράλληλα την παροχή υψηλού επιπέδου περιβαλλοντικής
προστασίας.
Η πρόταση αποσκοπεί στην αύξηση της ασφάλειας των οχηµάτων µέσω της
απαίτησης για υποχρεωτική εγκατάσταση ορισµένων προηγµένων χαρακτηριστικών
ασφάλειας. Η πρόταση αποσκοπεί επίσης στην αύξηση των περιβαλλοντικών
επιδόσεων των οχηµάτων µέσω της µείωσης του θορύβου κύλισης και των εκποµπών
CO2 των οχηµάτων που προέρχονται από τα ελαστικά.
Τέλος, η πρόταση συµβάλλει στην ανταγωνιστικότητα της αυτοκινητοβιοµηχανίας
δεδοµένου ότι απλοποιεί την ισχύουσα νοµοθεσία για την ασφάλεια των οχηµάτων,
βελτιώνει τη διαφάνεια και µειώνει τη διοικητική επιβάρυνση.
• Γενικό πλαίσιο
Οι τεχνικές απαιτήσεις για την έγκριση τύπου των µηχανοκίνητων οχηµάτων όσον
αφορά τα πολυάριθµα στοιχεία ασφάλειας και περιβάλλοντος έχουν εναρµονιστεί σε
κοινοτικό επίπεδο, µε σκοπό να αποφεύγονται οι διαφορετικές απαιτήσεις µεταξύ
των κρατών µελών και να εξασφαλίζεται υψηλό επίπεδο οδικής ασφάλειας και
προστασίας του περιβάλλοντος σε ολόκληρη την Κοινότητα.
Σήµερα υπάρχουν νέες τεχνολογίες που µπορούν να βελτιώσουν θεαµατικά την
ασφάλεια των οχηµάτων (για παράδειγµα, τα συστήµατα ηλεκτρονικού ελέγχου
ευστάθειας) ή να µειώσουν τις εκποµπές CO2 (για παράδειγµα, ελαστικά χαµηλής
αντίστασης τριβής κύλισης). Από έρευνες έχει καταδειχθεί ότι θα προκύψουν
σηµαντικά οφέλη αν οι τεχνολογίες αυτές καθιερωθούν ως συνήθης εξοπλισµός των
νέων οχηµάτων. Η θέσπιση κοινών υποχρεωτικών απαιτήσεων θα εµποδίσει, επίσης,
τον κατακερµατισµό της εσωτερικής αγοράς, που θα ήταν δυνατό να προκύψει από
την εµφάνιση διαφορετικών προτύπων για τα προϊόντα στα κράτη µέλη.
Στην ανακοίνωσή της για «Ένα ανταγωνιστικό κανονιστικό πλαίσιο για την
αυτοκινητοβιοµηχανία για τον 21ο αιώνα»1, η Επιτροπή εκφράζει την ικανοποίησή
της για τη σύσταση της έκθεσης CARS 212 σχετικά µε την απλοποίηση του
ισχύοντος συνολικού κανονιστικού πλαισίου για την έγκριση τύπου των οχηµάτων.
Με βάση τη σύσταση αυτή, η πρόταση απλοποιεί σηµαντικά τη νοµοθεσία για την
έγκριση τύπου, αντικαθιστώντας 50 βασικές οδηγίες (και περίπου 100 σχετικές
τροποποιητικές οδηγίες) στον τοµέα της ασφάλειας των µηχανοκίνητων οχηµάτων
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COM(2007) 22.
CARS 21, Ένα ανταγωνιστικό κανονιστικό πλαίσιο για την αυτοκινητοβιοµηχανία για τον 21ο αιώνα:
ISBN 92-79-00762-9.
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και των ελαστικών, µε έναν κανονισµό του Συµβουλίου και του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου.

• Ισχύουσες διατάξεις στον τοµέα της πρότασης
Οδηγία 70/221/EΟΚ του Συµβουλίου, οδηγία 70/222/EOK του Συµβουλίου, οδηγία
70/311/EOK του Συµβουλίου, οδηγία 70/387/EOK του Συµβουλίου, οδηγία
70/388/EOK του Συµβουλίου, οδηγία 71/320/EOK του Συµβουλίου, οδηγία
72/245/EOK του Συµβουλίου, οδηγία 74/60/EOK του Συµβουλίου, οδηγία
74/61/EOK του Συµβουλίου, οδηγία 74/297/EOK του Συµβουλίου, οδηγία
74/408/EOK του Συµβουλίου, οδηγία 74/483/EOK του Συµβουλίου, οδηγία
75/443/EOK του Συµβουλίου, οδηγία 76/114/EOK του Συµβουλίου, οδηγία
76/115/EOK του Συµβουλίου, οδηγία 76/756/EOK του Συµβουλίου, οδηγία
76/757/EOK του Συµβουλίου, οδηγία 76/758/EOK του Συµβουλίου, οδηγία
76/759/EOK του Συµβουλίου, οδηγία 76/760/EOK του Συµβουλίου, οδηγία
76/761/EOK του Συµβουλίου, οδηγία 76/762/EOK του Συµβουλίου, οδηγία
77/389/EOK του Συµβουλίου, οδηγία 77/538/EOK του Συµβουλίου, οδηγία
77/539/EOK του Συµβουλίου, οδηγία 77/540/EOK του Συµβουλίου, οδηγία
77/541/EOK του Συµβουλίου, οδηγία 77/649/EOK του Συµβουλίου, οδηγία
78/316/EOK του Συµβουλίου, οδηγία 78/317/EOK του Συµβουλίου, οδηγία
78/318/EOK του Συµβουλίου, οδηγία 78/549/EOK του Συµβουλίου, οδηγία
78/932/EOK του Συµβουλίου, οδηγία 89/297/EOK του Συµβουλίου, οδηγία
91/226/EOK του Συµβουλίου, οδηγία 92/21/EOK του Συµβουλίου, οδηγία
92/22/EOK του Συµβουλίου, οδηγία 92/23/EOK του Συµβουλίου, οδηγία 92/24/EOK
του Συµβουλίου, οδηγία 92/114/EOK του Συµβουλίου, οδηγία 94/20/EΚ του
Συµβουλίου και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, οδηγία 95/28/EΚ του Συµβουλίου
και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, οδηγία 96/79/EΚ του Συµβουλίου και του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, οδηγία 96/27/EΚ του Συµβουλίου και του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου, οδηγία 97/27/EΚ του Συµβουλίου και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου,
οδηγία 98/91/EΚ του Συµβουλίου και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, οδηγία
2000/40/EΚ του Συµβουλίου και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, οδηγία 2001/56/EΚ
του Συµβουλίου και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, οδηγία 2001/85/EΚ του
Συµβουλίου και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, οδηγία 2003/97/EΚ του Συµβουλίου
και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
Η πρόταση και τα µέτρα εφαρµογής της θα µεταφέρουν τις ισχύουσες απαιτήσεις που
ορίζονται στις ανωτέρω νοµοθετικές πράξεις. Σε σύγκριση µε τις υπάρχουσες
πράξεις, η πρόταση θεσπίζει νέες απαιτήσεις για ορισµένα προηγµένα µέτρα
ασφάλειας και συγκεκριµένα για τα συστήµατα ηλεκτρονικού ελέγχου ευστάθειας, τα
συστήµατα παρακολούθησης της πίεσης των ελαστικών, τα προηγµένα συστήµατα
πέδησης έκτακτης ανάγκης και τα συστήµατα προειδοποίησης απόκλισης από τη
λωρίδα κυκλοφορίας. Επιπροσθέτως, η πρόταση καθιστά αυστηρότερες τις
απαιτήσεις σχετικά µε το θόρυβο κύλισης των ελαστικών και θεσπίζει νέες
απαιτήσεις για τα ελαστικά όσον αφορά την πρόσφυση σε βρεγµένο έδαφος και την
αντίσταση τριβής κύλισης.
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• Συνοχή µε τις λοιπές πολιτικές και τους στόχους της Ένωσης
Η πρόταση συνάδει µε το στόχο της ΕΚ για µεγαλύτερη οδική ασφάλεια, ο οποίος
περιγράφεται ιδίως στη Λευκή Βίβλο για την ευρωπαϊκή πολιτική µεταφορών3 που
εκδόθηκε από την Επιτροπή το 2001 και παρέχει ένα πλαίσιο για το ευρωπαϊκό
πρόγραµµα δράσης για την οδική ασφάλεια.
Περαιτέρω, όσον αφορά τις περιβαλλοντικές πτυχές της πρότασης, η τελευταία θέτει
σε εφαρµογή δύο από τα µέτρα που προσδιορίστηκαν στη στρατηγική για τη µείωση
των εκποµπών από τα αυτοκίνητα, όπως περιγράφεται στην ανακοίνωση της
Επιτροπής σχετικά µε τα «Αποτελέσµατα της επανεξέτασης της κοινοτικής
στρατηγικής για τη µείωση των εκποµπών από τα επιβατηγά αυτοκίνητα και τα
ελαφρά εµπορικά οχήµατα4».
Τέλος, η πρόταση συνάδει µε τη στρατηγική της ΕΚ για την απλούστευση του
κανονιστικού πλαισίου, η οποία εξαγγέλθηκε µε την ανακοίνωση της Επιτροπής
«Ενηµέρωση και απλούστευση του κοινοτικού κεκτηµένου5», όπου το σύστηµα
έγκρισης τύπου των µηχανοκίνητων οχηµάτων προσδιορίζεται ως τοµέας
προτεραιότητας για την απλούστευση της κοινοτικής νοµοθεσίας.

2.

∆ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΜΕ ΤΑ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΥ
• ∆ιαβουλεύσεις µε τα ενδιαφερόµενα µέρη
Μέθοδοι διαβούλευσης, κύριοι τοµείς-στόχοι και γενικά χαρακτηριστικά των
ερωτηθέντων
Κατά την κατάρτιση της πρότασης η Επιτροπή ζήτησε τη γνώµη των
ενδιαφεροµένων µε διάφορους τρόπους:
• ∆ιεξήχθη διαδικτυακή γενική διαβούλευση, η οποία κάλυψε όλες τις
πτυχές της πρότασης.
• Όσον αφορά τις προτάσεις για τα προηγµένα συστήµατα πέδησης έκτακτης
ανάγκης, εκτελέστηκε ένα έργο µε στόχο να εξεταστεί το δυνητικό κόστος
και τα οφέλη που προκύπτουν από τον εξοπλισµό διαφόρων κλάσεων
οχηµάτων µε τα εν λόγω συστήµατα. Το έργο αυτό εκτελέστηκε σε
συνεργασία µε µια οµάδα ενδιαφεροµένων της βιοµηχανίας.
• Όσον αφορά τις απαιτήσεις για τα ελαστικά, πραγµατοποιήθηκαν
ορισµένες συναντήσεις µε οργανώσεις κατασκευαστών ελαστικών, οµάδες
έρευνας και οµάδες συµφερόντων του περιβάλλοντος, µε σκοπό να
επιτευχθεί µια ισόρροπη και εφικτή δέσµη απαιτήσεων.
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Σύνοψη των απαντήσεων και τρόπος µε τον οποίο συνεκτιµήθηκαν
Κατά τη διάρκεια της διαδικτυακής διαβούλευσης, τέθηκαν ορισµένα ζητήµατα από
τα ενδιαφερόµενα µέρη. Η εκτίµηση αντικτύπου που συνοδεύει την παρούσα
πρόταση λαµβάνει πλήρως υπόψη τα σηµαντικά ζητήµατα που τέθηκαν και εξετάζει
τον τρόπο µε τον οποίο συνεκτιµήθηκαν.
Από 23/08/2007 έως 18/10/2007 πραγµατοποιήθηκε ανοικτή διαδικτυακή
διαβούλευση. Η Επιτροπή έλαβε 81 απαντήσεις. Tα αποτελέσµατα είναι διαθέσιµα
στη
διαδικτυακή
διεύθυνση
http://ec.europa.eu/enterprise/automotive/pagesbackground/safety/consultation/summ
ary.htm.
• Συγκέντρωση και χρήση ειδικοτήτων
Σχετικοί επιστηµονικοί τοµείς/τοµείς ειδικοτήτων
Για την πρόταση απαιτήθηκε εκτίµηση των διαφορετικών επιλογών πολιτικής και
των σχετικών οικονοµικών, κοινωνικών και περιβαλλοντικών επιπτώσεων.
Χρησιµοποιηθείσα µέθοδος
∆ιεξήχθησαν µελέτες για τη σκοπιµότητα της µείωσης του θορύβου κύλισης των
ελαστικών και για τα γενικά κόστη και οφέλη των προηγµένων συστηµάτων πέδησης
έκτακτης ανάγκης, ειδικά για να υποστηρίξουν την ανάπτυξη των σχετικών πτυχών
του παρόντος κανονισµού. Επιπροσθέτως, χρησιµοποιήθηκαν υπάρχουσες µελέτες
για τη µείωση του CO2 (του ΤNO) και για τη µείωση των τροχαίων ατυχηµάτων (της
COWI) µε σκοπό τον ποσοτικό προσδιορισµό των οφελών που αναµένονται από τα
προτεινόµενα µέτρα.
Στην περίπτωση της µελέτης για το θόρυβο των ελαστικών, ο σύµβουλος
πραγµατοποίησε τις ακόλουθες εργασίες:
• µελέτησε τη σχετική βιβλιογραφία ώστε να εντοπίσει τις κοινωνικές και
περιβαλλοντικές επιπτώσεις του θορύβου των ελαστικών/του θορύβου κύλισης·
• συγκέντρωσε και αξιολόγησε δεδοµένα από δοκιµές θορύβου σε υπάρχοντα
ελαστικά διαφόρων κατηγοριών·
• εκτίµησε τη σκοπιµότητα της µείωσης των ορίων του θορύβου των ελαστικών,
συµπεριλαµβανοµένων των δυνητικών επιπτώσεων σε άλλες παραµέτρους
σχεδιασµού των ελαστικών·
• εκτίµησε τις αναµενόµενες µειώσεις του συνολικού θορύβου που συνεπάγονται τα
προτεινόµενα µέτρα, χρησιµοποιώντας κατάλληλες τεχνικές κατασκευής
µοντέλων µε υπολογιστή·
• ενήργησε ως σύνδεσµος µε διάφορους ενδιαφεροµένους.
Στην περίπτωση της µελέτης για τα προηγµένα συστήµατα πέδησης έκτακτης
ανάγκης, ο σύµβουλος πραγµατοποίησε τις ακόλουθες εργασίες:
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• εκτίµησε τα τρέχοντα πιθανά σενάρια ατυχηµάτων που αναµένεται να
αποφευχθούν ή να µετριαστούν µε τη χρήση της τεχνολογίας αυτής·
• εκτίµησε τις σηµερινές και τις µελλοντικές ικανότητες του συστήµατος·
• εκτίµησε το «οικονοµικό κόστος ανά όχηµα» που συνεπάγεται η εγκατάσταση
τέτοιων συστηµάτων·
• ενήργησε ως σύνδεσµος µε διάφορους ενδιαφεροµένους.
Κυριότεροι οργανισµοί/εµπειρογνώµονες που συµµετείχαν στις διαβουλεύσεις
Τη µελέτη για το θόρυβο των ελαστικών διεξήγαγε η FEHRL (Federation of
European Highway Research - Οµοσπονδία ΄Ερευνας της Οδικής Κυκλοφορίας στην
Ευρώπη). Τη µελέτη για τα προηγµένα συστήµατα πέδησης έκτακτης ανάγκης
διεξήγαγε το TRL (Transport research laboratory Ltd - Εργαστήριο ερευνών στον
τοµέα των οδικών µεταφορών) .
Οι οριακές τιµές για το θόρυβο των ελαστικών, οι οποίες προτείνονται στο
παράρτηµα του παρόντος κανονισµού, βασίζονται σε συστάσεις της FEHRL. Οι
εργασίες του TRL συνηγορούν υπέρ της προτεραιότητας της εγκατάστασης
προηγµένων συστηµάτων πέδησης έκτακτης ανάγκης στα βαρέα επαγγελµατικά
οχήµατα. Στην εκτίµηση του αντικτύπου γίνεται αναφορά σε άλλες ερευνητικές
µελέτες οι οποίες χρησιµοποιήθηκαν, επίσης, για την εκτίµηση των διαφορετικών
επιλογών πολιτικής. Σε κάθε περίπτωση, η προτιµώµενη επιλογή πολιτικής
επιλέχθηκε µε βάση την ανάλυση κόστους-οφέλους, όπως διευκρινίζεται στην
εκτίµηση αντικτύπου που συνοδεύει την πρόταση.
Μέσα που χρησιµοποιήθηκαν
εµπειρογνωµόνων

για

τη

δηµοσιοποίηση

των

απόψεων

των

Όλες οι ολοκληρωµένες και εγκεκριµένες εκθέσεις έρευνας βρίσκονται ήδη ή θα
τοποθετηθούν στο δικτυακό τόπο της Γ∆ Επιχειρήσεων και Βιοµηχανίας.
• Εκτίµηση αντικτύπου
Για καθένα από τα κύρια θέµατα της πρότασης εξετάστηκαν διάφορες εναλλακτικές
επιλογές:
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1.

Θέµατα απλούστευσης

α)

Καµία ενέργεια. Τούτο σηµαίνει ότι οι 50 υπάρχουσες οδηγίες θα διατηρηθούν
µε πρόσθετες τροποποιήσεις, όποτε κρίνεται αναγκαίο. Οι οδηγίες της ΕΚ θα
εξακολουθήσουν να εφαρµόζονται παράλληλα µε τους ισχύοντες κανονισµούς
της Οικονοµικής Επιτροπής για την Ευρώπη των Ηνωµένων Εθνών
(ΟΕΕ/ΟΗΕ), ενώ οι τεχνικές απαιτήσεις είναι συνήθως (αλλά όχι πάντα)
ισοδύναµες. Αυτή τη στιγµή, το γεγονός αυτό δηµιουργεί µεγάλη σύγχυση
στους ενδιαφεροµένους οι οποίοι δεν παρακολουθούν από κοντά το σύστηµα
έγκρισης τύπου και διαµορφώνει µια κατάσταση σχετικής αδιαφάνειας του
κανονιστικού συστήµατος.
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β)

Καµία ενέργεια στο πλαίσιο της τρέχουσας δράσης αλλά επανεξέταση κάθε
οδηγίας κάθε φορά που επίκειται τροποποίησή της και λήψη απόφασης για τη
σκοπιµότητα αντικατάστασής της. Αυτή η λύση θα συµβάλει αποτελεσµατικά
στην απλούστευση του κανονιστικού πλαισίου. Εντούτοις, το έργο της
απλούστευσης θα έχει πολυετή διάρκεια.

γ)

Αντικατάσταση όλων των υφιστάµενων οδηγιών µέσω του προτεινόµενου
κανονισµού. Αυτή είναι η επιλογή που προτιµήθηκε, επειδή αναµένεται να
µεγιστοποιήσει τα πλεονεκτήµατα της απλούστευσης προς όφελος, ιδίως, των
εθνικών αρχών και της βιοµηχανίας.

2.

Προηγµένες τεχνολογίες ασφάλειας

α)

Καµία ενέργεια, ώστε η πρωτοβουλία να αναληφθεί από την αγορά.
Χαρακτηριστικά όπως τα συστήµατα ηλεκτρονικού ελέγχου ευστάθειας
εµφανίζονται ήδη σε ολοένα µεγαλύτερο αριθµό αυτοκινήτων σε µερικές
αγορές. Εντούτοις, σε οχήµατα όπως τα βαρέα φορτηγά και τα τουριστικά
λεωφορεία, όπου το πλεονέκτηµα των συστηµάτων ηλεκτρονικού ελέγχου
ευστάθειας ενδέχεται να είναι ακόµη µεγαλύτερο απ’ ό,τι για τα αυτοκίνητα,
συχνά η αγορά δεν έχει κίνητρο για την προαιρετική εγκατάσταση συστηµάτων
ηλεκτρονικού ελέγχου ευστάθειας δεδοµένου ότι, αντίθετα µε τα αυτοκίνητα, οι
αγοραστές συνήθως δεν ωφελούνται από τα εν λόγω συστήµατα.
Επιπροσθέτως, αν δεν υπάρχουν εναρµονισµένα πρότυπα, υπάρχει ο κίνδυνος
εφαρµογής διαφορετικών προτύπων στην ΕΕ που οδηγεί στον κατακερµατισµό
της εσωτερικής αγοράς.

β)

Θέσπιση τεχνικών προτύπων για τις προηγµένες τεχνολογίες ασφάλειας (όπου
προβλέπεται η εγκατάστασή τους) και παροχή στους κατασκευαστές της
επιλογής για την προαιρετική τους εγκατάσταση. Παρ’ όλο που κατ’ αυτό τον
τρόπο εµποδίζεται η εµφάνιση διαφορετικών προτύπων στην ΕΕ, όπως
προαναφέρθηκε, η επιλογή αυτή δεν εξασφαλίζει την εγκατάσταση
προηγµένων χαρακτηριστικών ασφάλειας σε όλα τα οχήµατα.

γ)

Θέσπιση τεχνικών προτύπων και απαιτήσεων υποχρεωτικής εγκατάστασης. Η
επιλογή αυτή εξασφαλίζει την πλήρη εκµετάλλευση του δυναµικού των
προηγµένων χαρακτηριστικών ασφάλειας. ∆εδοµένου ότι για τα συστήµατα
αυτά η σχέση κόστους-οφέλους είναι θετική, η επιλογή της υποχρεωτικής
εγκατάστασης είναι δικαιολογηµένη.

3.

Απαιτήσεις για τα ελαστικά

Όσον αφορά τα ελαστικά, η πρόταση προβλέπει νέες απαιτήσεις για τα ακόλουθα
θέµατα: οριακές τιµές θορύβου κύλισης, οριακές τιµές αντίστασης τριβής κύλισης,
πρόσφυση σε βρεγµένο έδαφος και σύστηµα παρακολούθησης της πίεσης των
ελαστικών.
Για καθένα από τα ανωτέρω θέµατα εξετάστηκαν, γενικά, οι ακόλουθες επιλογές: α)
καµία ενέργεια· β) προαιρετική εγκατάσταση/λύση από την αγορά· γ) υποχρεωτική
εγκατάσταση µε χαµηλότερη τεχνική δυσχέρεια· γ) υποχρεωτική εγκατάσταση µε
υψηλότερη τεχνική δυσχέρεια.
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Για όλα τα θέµατα προτιµήθηκε η επιλογή δ). Στην περίπτωση της αντίστασης τριβής
κύλισης, της πρόσφυσης σε βρεγµένο έδαφος και των συστηµάτων παρακολούθησης
της πίεσης των ελαστικών, η έρευνα και η ανάπτυξη προϊόντων βρίσκονται ήδη σε
αρκετά προχωρηµένο στάδιο και, εποµένως, η εφαρµογή της αυστηρότερης τεχνικής
απαίτησης σε σχετικά σύντοµη προθεσµία κρίνεται εφικτή. Όσον αφορά,
συγκεκριµένα, το σύστηµα παρακολούθησης της πίεσης των ελαστικών, ο
καθορισµός υψηλότερου προτύπου θα µεγιστοποιήσει τα πλεονεκτήµατα για την
ασφάλεια και θα αυξήσει στο µέγιστο την πιθανότητα επίτευξης των στόχων µείωσης
του CO2. Όσον αφορά το θόρυβο κύλισης, η επιλογή δ) προτιµήθηκε επίσης
δεδοµένου ότι είναι η µόνη που εξασφαλίζει την επίτευξη των περιβαλλοντικών
στόχων της πρότασης. Εντούτοις, επειδή οι απαιτήσεις για το θόρυβο είναι πιο
περίπλοκες από τις λοιπές απαιτήσεις, προβλέπεται µεγαλύτερη περίοδος εφαρµογής.
Η Επιτροπή εκπόνησε εκτίµηση αντικτύπου που περιλαµβάνεται στο πρόγραµµα
εργασίας, η σχετική δε έκθεση είναι διαθέσιµη στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
http://ec.europa.eu/enterprise/automotive/pagesbackground/pedestrianprotection/inde
x.htm.
∆εδοµένου ότι δεν έγινε δυνατό να διεξαχθούν περαιτέρω µελέτες της βιοµηχανίας
πριν από την ολοκλήρωση της πρότασης, η Επιτροπή είναι έτοιµη να αξιολογήσει
διεξοδικά τα αποτελέσµατα τέτοιων πρόσθετων µελετών στη διάρκεια της
νοµοθετικής διαδικασίας και, αν χρειαστεί, να προτείνει ή να προωθήσει τις
προσαρµογές που κρίνονται αναγκαίες προκειµένου να αποφευχθούν τυχόν
αρνητικές συνέπειες για την ασφάλεια των ελαστικών.
3.

ΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ
• Συνοπτική παρουσίαση της προτεινόµενης δράσης
Η πρόταση απλουστεύει σηµαντικά το σύστηµα έγκρισης τύπου των µηχανοκίνητων
οχηµάτων όσον αφορά τις απαιτήσεις για την ασφάλεια και τα ελαστικά, µέσω της
κατάργησης 50 οδηγιών.
Η πρόταση προβλέπει νέες υποχρεωτικές απαιτήσεις για τα προηγµένα
χαρακτηριστικά ασφάλειας. Συγκεκριµένα, η πρόταση απαιτεί την υποχρεωτική
εγκατάσταση:
• συστηµάτων ηλεκτρονικού ελέγχου ευστάθειας σε όλα τα οχήµατα·
• συστηµάτων παρακολούθησης της πίεσης των ελαστικών στα επιβατικά
αυτοκίνητα·
• προηγµένων συστηµάτων πέδησης έκτακτης ανάγκης και συστηµάτων
προειδοποίησης αποµάκρυνσης από τη λωρίδα, στα βαρέα επαγγελµατικά
οχήµατα.
Η πρόταση προβλέπει επίσης ότι, στην περίπτωση προαιρετικής εγκατάστασης
προηγµένων συστηµάτων πέδησης έκτακτης ανάγκης και συστηµάτων
προειδοποίησης απόκλισης από τη λωρίδα κυκλοφορίας σε άλλες κατηγορίες
οχηµάτων, τα συστήµατα αυτά πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις που ορίζονται στην

EL

8

EL

πρόταση.
Η πρόταση ορίζει αυστηρότερες οριακές τιµές για την εκποµπή θορύβου για τα
ελαστικά από τις οριακές τιµές που προβλέπει η ισχύουσα νοµοθεσία, ενώ θεσπίζει
νέες απαιτήσεις όσον αφορά την πρόσφυση σε βρεγµένο έδαφος και την αντίσταση
τριβής κύλισης.
• Νοµική βάση
Η νοµική βάση της πρότασης είναι το άρθρο 95 της Συνθήκης.
• Αρχή της επικουρικότητας
Η αρχή της επικουρικότητας εφαρµόζεται στο βαθµό που η πρόταση δεν εµπίπτει
στην αποκλειστική αρµοδιότητα της Κοινότητας.
Οι στόχοι της πρότασης είναι αδύνατον να επιτευχθούν επαρκώς από τα κράτη µέλη,
για τους ακόλουθους λόγους.
Οι τεχνικές απαιτήσεις για την έγκριση τύπου των µηχανοκίνητων οχηµάτων για
πολλά στοιχεία που αφορούν την ασφάλεια και το περιβάλλον έχουν εναρµονιστεί σε
κοινοτικό επίπεδο και η δράση µόνο από τα κράτη µέλη θα υπονόµευε ολόκληρο το
σύστηµα έγκρισης τύπου των οχηµάτων. Η δραστηριοποίηση σε επίπεδο Ευρωπαϊκής
Ένωσης είναι απαραίτητη λόγω της ανάγκης να αποφευχθεί η δηµιουργία φραγµών
στην ενιαία αγορά.
Με την ανάληψη δράσης σε κοινοτικό επίπεδο θα επιτευχθούν αποτελεσµατικότερα
οι στόχοι της πρότασης, καθώς θα αποτραπεί ο –διαφορετικά, αναπόφευκτος–
κατακερµατισµός της εσωτερικής αγοράς και θα αυξηθεί η ασφάλεια και οι
περιβαλλοντικές επιδόσεις των οχηµάτων.
Συνεπώς, η πρόταση είναι σύµφωνη µε την αρχή της επικουρικότητας.
• Αρχή της αναλογικότητας
Η πρόταση συνάδει µε την αρχή της αναλογικότητας για τους ακόλουθους λόγους:
Όπως φάνηκε στην εκτίµηση του αντικτύπου, 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.
Η απλούστευση του κανονιστικού περιβάλλοντος θα συµβάλει σηµαντικά στη
µείωση του διοικητικού κόστους για τις εθνικές αρχές και τη βιοµηχανία.
• Επιλογή πράξεων
Προτεινόµενη πράξη: κανονισµός.
Η χρήση άλλων µέσων δεν ενδείκνυται για τους ακόλουθους λόγους:
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Η έκδοση κανονισµού 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. Η προσέγγιση αυτή προβλέπει ότι
η πρόταση και η έγκριση νοµοθετικής πράξης θα ακολουθούν δύο διαφορετικές αλλά
παράλληλες πορείες:
• πρώτον, οι θεµελιώδεις διατάξεις καθορίζονται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
και το Συµβούλιο σε κανονισµό βάσει του άρθρου 95 της συνθήκης ΕΚ µέσω της
διαδικασίας συναπόφασης (η «πρόταση συναπόφασης»)·
• δεύτερον, οι τεχνικές προδιαγραφές για την εφαρµογή των θεµελιωδών διατάξεων
θα καθορίζονται µε κανονισµούς που εκδίδονται από την Επιτροπή σύµφωνα µε
την κανονιστική διαδικασία µε έλεγχο όπως προβλέπεται στο άρθρο 5α της
απόφασης 1999/468/EΚ (οι «προτάσεις επιτροπολογίας»).
4.

∆ΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ
Η πρόταση δεν έχει καµία επίπτωση στον κοινοτικό προϋπολογισµό.

5.

ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
• Προσοµοίωση, πιλοτική φάση και µεταβατική περίοδος
Η πρόταση προβλέπει γενικές µεταβατικές περιόδους ώστε να δοθούν επαρκείς
προθεσµίες στους κατασκευαστές οχηµάτων και ελαστικών.
• Απλούστευση
Η πρόταση απλουστεύει τη νοµοθεσία.
Καταργούνται 50 οδηγίες για την έγκριση τύπου οχηµάτων.
Η πρόταση προβλέπει απλούστευση των διοικητικών διαδικασιών για τις δηµόσιες
αρχές. Η πρόταση περιλαµβάνεται στο κυλιόµενο πρόγραµµα της Επιτροπής για την
επικαιροποίηση και την απλούστευση του κοινοτικού κεκτηµένου, καθώς και στο
πρόγραµµα νοµοθετικών εργασιών της µε στοιχεία αναφοράς 2008/ENTR/004.
• Κατάργηση της ισχύουσας νοµοθεσίας
Η έγκριση της πρότασης θα έχει ως συνέπεια την κατάργηση ισχύουσας νοµοθεσίας.
• Ευρωπαϊκός Οικονοµικός Χώρος
Η προτεινόµενη νοµοθετική πράξη αφορά θέµα του ΕΟΧ και, εποµένως, η εφαρµογή
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της πρέπει να επεκταθεί στον Ευρωπαϊκό Οικονοµικό Χώρο.
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2008/0100 (COD)
Πρόταση
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
σχετικά µε τις απαιτήσεις όσον αφορά την έγκριση τύπου για τη γενική ασφάλεια των
µηχανοκίνητων οχηµάτων
(Κείµενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ
ΕΝΩΣΗΣ,
Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και ιδίως το άρθρο 95,
την πρόταση της Επιτροπής6,
τη γνώµη της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής7,
Αποφασίζοντας σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 251 της Συνθήκης8,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

Η εσωτερική αγορά συνιστά ένα χώρο χωρίς εσωτερικά σύνορα, στον οποίο πρέπει να
διασφαλίζεται η ελεύθερη κυκλοφορία αγαθών, προσώπων, υπηρεσιών και
κεφαλαίων. Για το σκοπό αυτό, υπάρχει ένα ολοκληρωµένο κοινοτικό σύστηµα
έγκρισης τύπου για µηχανοκίνητα οχήµατα, που δηµιουργήθηκε µε την οδηγία
2007/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 5ης
Σεπτεµβρίου 2007, για τη θέσπιση πλαισίου για την έγκριση των µηχανοκίνητων
οχηµάτων και των ρυµουλκουµένων τους, και των συστηµάτων, κατασκευαστικών
στοιχείων και χωριστών τεχνικών µονάδων που προορίζονται για τα οχήµατα αυτά
(«οδηγία-πλαίσιο»)9.

(2)

Ο παρών κανονισµός αποτελεί νέο ξεχωριστό κανονισµό στο πλαίσιο της κοινοτικής
διαδικασίας έγκρισης τύπου σύµφωνα µε την οδηγία 2007/46/ΕΚ. Ως εκ τούτου, τα
παραρτήµατα IV, VI και XI της εν λόγω οδηγίας πρέπει να τροποποιηθούν αναλόγως.

(3)

Οι τεχνικές απαιτήσεις για την έγκριση τύπου των µηχανοκίνητων οχηµάτων όσον
αφορά τα πολυάριθµα στοιχεία ασφάλειας και περιβάλλοντος έχουν εναρµονιστεί σε
κοινοτικό επίπεδο, µε σκοπό να αποφεύγονται οι διαφορετικές απαιτήσεις µεταξύ των

6

EE C της , σ. .
EE C της , σ. .
ΕΕ C […] της […], σ. […].
ΕΕ L 263 της 9.10.2007, σ. 1.

7
8
9
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κρατών µελών και να εξασφαλίζεται υψηλό επίπεδο οδικής ασφάλειας και προστασίας
του περιβάλλοντος σε ολόκληρη την Κοινότητα.

EL

(4)

Είναι σκόπιµο να θεσπιστούν απαιτήσεις σχετικά τόσο µε τη γενική ασφάλεια των
µηχανοκίνητων οχηµάτων όσο και µε τις περιβαλλοντικές επιδόσεις των ελαστικών,
λόγω της διαθεσιµότητας συστηµάτων παρακολούθησης της πίεσης των ελαστικών,
τα οποία, ταυτόχρονα, αυξάνουν την ασφάλεια και τις περιβαλλοντικές επιδόσεις των
ελαστικών.

(5)

Κατόπιν αιτήµατος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, υιοθετήθηκε µια νέα κανονιστική
προσέγγιση όσον αφορά την κοινοτική νοµοθεσία για τα οχήµατα. Συνεπώς, ο παρών
κανονισµός πρέπει να θεσπίζει θεµελιώδεις µόνο διατάξεις σχετικά µε την ασφάλεια
των οχηµάτων και τις εκποµπές CO2 και θορύβου που προέρχονται από τα ελαστικά,
ενώ οι τεχνικές προδιαγραφές πρέπει να ορίζονται µέσω µέτρων εφαρµογής που
εγκρίνονται σύµφωνα µε τις διατάξεις της απόφασης 1999/468/EΚ του Συµβουλίου,
της 28ης Ιουνίου 1999, για τον καθορισµό των όρων άσκησης των εκτελεστικών
αρµοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή10.

(6)

Συγκεκριµένα, η Επιτροπή πρέπει να εξουσιοδοτηθεί να θεσπίζει τις ειδικές
διαδικασίες, δοκιµές και απαιτήσεις για την έγκριση τύπου των µηχανοκίνητων
οχηµάτων, των κατασκευαστικών στοιχείων και των χωριστών τεχνικών µονάδων.
Επιπροσθέτως, η Επιτροπή πρέπει να εξουσιοδοτηθεί να καθορίζει µε µεγαλύτερη
ακρίβεια τα χαρακτηριστικά που πρέπει να διαθέτει ένα ελαστικό προκειµένου να
εµπίπτει στον ορισµό του «επαγγελµατικού ελαστικού εκτός δρόµου». Η Επιτροπή
πρέπει επίσης να εξουσιοδοτηθεί να καθορίζει το επακριβές πεδίο εφαρµογής των
απαιτήσεων που προβλέπονται από τον παρόντα κανονισµό. Επιπροσθέτως, η
Επιτροπή πρέπει να εξουσιοδοτηθεί να καθορίζει πρόσθετες απαιτήσεις ασφάλειας για
τα οχήµατα που προορίζονται για οδική µεταφορά επικίνδυνων εµπορευµάτων στο
εσωτερικό των κρατών µελών ή µεταξύ κρατών µελών. Περαιτέρω, ανάλογα µε την
τεχνική και οικονοµική σκοπιµότητα, η Επιτροπή πρέπει να εξουσιοδοτηθεί να
παρατείνει την υποχρεωτική εγκατάσταση συστηµάτων παρακολούθησης της πίεσης
των ελαστικών και άλλων προηγµένων χαρακτηριστικών ασφάλειας σε άλλες
κατηγορίες οχηµάτων πέραν εκείνων που καλύπτονται αρχικώς. Η Επιτροπή πρέπει
επίσης να εξουσιοδοτηθεί να καθορίζει ειδικές διαδικασίες, δοκιµές και τεχνικές
απαιτήσεις για την έγκριση τύπου των προηγµένων συστηµάτων οχηµάτων πέραν
εκείνων που αναφέρονται στον παρόντα κανονισµό, καθώς και να τροποποιεί τις
οριακές τιµές της αντίστασης τριβής κύλισης και του θορύβου κύλισης των ελαστικών
όποτε προκύπτουν αλλαγές στις διαδικασίες δοκιµής, χωρίς να µειώνεται το ισχύον
επίπεδο φιλοδοξιών αναφορικά µε το περιβάλλον. Επειδή τα µέτρα αυτά είναι γενικής
εµβέλειας και έχουν σχεδιαστεί για να συµπληρώσουν τον παρόντα κανονισµό µε την
προσθήκη νέων µη ουσιωδών στοιχείων, θα πρέπει να θεσπιστούν σύµφωνα µε την
κανονιστική διαδικασία µε έλεγχο που προβλέπεται στο άρθρο 5α της απόφασης
1999/468/ΕΚ.

(7)

Η τεχνική πρόοδος στον τοµέα των προηγµένων συστηµάτων ασφάλειας των
οχηµάτων προσφέρει νέες δυνατότητες µείωσης των τροχαίων ατυχηµάτων. Για να

10

ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23. Απόφαση όπως τροποποιήθηκε µε την απόφαση 2006/512/ΕΚ (ΕΕ L
200 της 22.7.2006, σ. 11).
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αποφεύγεται ο µεγαλύτερος δυνατός αριθµός τροχαίων ατυχηµάτων είναι αναγκαίο να
προβλεφθεί η εισαγωγή µερικών από αυτές τις τεχνολογίες.
(8)

Για να απλουστευθεί η νοµοθεσία σχετικά µε την έγκριση τύπου σύµφωνα µε τις
συστάσεις της έκθεσης CARS 21: ένα ανταγωνιστικό κανονιστικό πλαίσιο για την
αυτοκινητοβιοµηχανία για τον 21ο αιώνα11, είναι σκόπιµο να καταργηθούν αρκετές
οδηγίες χωρίς να µειωθεί το επίπεδο προστασίας των χρηστών του οδικού δικτύου. Οι
απαιτήσεις που προβλέπονται στις εν λόγω οδηγίες πρέπει να µεταφερθούν στον
παρόντα κανονισµό και να αντικατασταθούν, όπου κρίνεται σκόπιµο, µε παραποµπές
στους αντίστοιχους κανονισµούς της Οικονοµικής Επιτροπής για την Ευρώπη των
Ηνωµένων Εθνών (ΟΕΕ/ΟΗΕ), οι οποίοι έχουν ενσωµατωθεί στο κοινοτικό δίκαιο
σύµφωνα µε το άρθρο 4 της απόφασης 97/836/ΕΚ του Συµβουλίου, της 27ης
Νοεµβρίου 1997, ενόψει της προσχώρησης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας στη
συµφωνία της Οικονοµικής Επιτροπής των Ηνωµένων Εθνών για την Ευρώπη σχετικά
µε την υιοθέτηση οµοιόµορφων τεχνικών προδιαγραφών για τροχοφόρα οχήµατα,
εξοπλισµό και εξαρτήµατα τα οποία δύνανται να τοποθετηθούν ή/και να
χρησιµοποιηθούν σε τροχοφόρα οχήµατα και τις συνθήκες για την αµοιβαία
αναγνώριση των εγκρίσεων που χορηγούνται µε βάση τις προδιαγραφές αυτές12.

(9)

Είναι σκόπιµο να θεσπιστεί η αρχή ότι τα οχήµατα σχεδιάζονται, κατασκευάζονται
και συναρµολογούνται κατά τρόπον ώστε να ελαχιστοποιείται ο κίνδυνος
τραυµατισµού των επιβατών και των λοιπών χρηστών του οδικού δικτύου. Για το
σκοπό αυτό είναι αναγκαίο οι κατασκευαστές να εξασφαλίζουν ότι τα οχήµατα
πληρούν τις σχετικές απαιτήσεις που ορίζονται στον παρόντα κανονισµό. Στις
διατάξεις αυτές πρέπει να περιλαµβάνονται, µεταξύ άλλων, απαιτήσεις σχετικά µε την
κατασκευαστική ακεραιότητα των οχηµάτων, τα συστήµατα υποβοήθησης του οδηγού
στον έλεγχο του οχήµατος, τα συστήµατα που παρέχουν στον οδηγό ορατότητα και
πληροφορίες για την κατάσταση του οχήµατος και της περιοχής γύρω από το όχηµα,
τα συστήµατα φωτισµού των οχηµάτων, τα συστήµατα προστασίας των επιβατών, το
εξωτερικό και τα εξαρτήµατα των οχηµάτων, τη µάζα και τις διαστάσεις των
οχηµάτων, τα ελαστικά των οχηµάτων, τα προηγµένα συστήµατα των οχηµάτων και
διάφορα ζητήµατα. Επιπροσθέτως, είναι αναγκαίο τα οχήµατα να πληρούν ειδικές
διατάξεις σχετικά µε ορισµένα επαγγελµατικά οχήµατα και τα ρυµουλκούµενά τους, ή
ειδικές διατάξεις σχετικά µε τα λεωφορεία, ανάλογα µε την περίπτωση.

(10)

Στο χρονοδιάγραµµα για την εισαγωγή των νέων ειδικών απαιτήσεων για την έγκριση
τύπου των οχηµάτων πρέπει να συνεκτιµάται η τεχνική εφικτότητα αυτών των
απαιτήσεων. Γενικά, οι απαιτήσεις αρχικά πρέπει να εφαρµόζονται µόνο στους νέους
τύπους οχηµάτων. Για τη συµµόρφωση των υπαρχόντων τύπων οχηµάτων µε τις
απαιτήσεις πρέπει να προβλέπεται πρόσθετη προθεσµία. Περαιτέρω, η υποχρεωτική
εγκατάσταση συστηµάτων παρακολούθησης της πίεσης των ελαστικών πρέπει να
εφαρµοστεί, αρχικά, µόνο στα επιβατικά αυτοκίνητα. Η υποχρεωτική εγκατάσταση
άλλων προηγµένων χαρακτηριστικών ασφάλειας πρέπει να εφαρµοστεί, αρχικά, µόνο
στα βαρέα επαγγελµατικά οχήµατα.

11
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(11)

Εάν ο κατασκευαστής του οχήµατος έχει προαιρετικά εγκαταστήσει προηγµένα
χαρακτηριστικά ασφάλειας, αυτά πρέπει να πληρούν τις σχετικές απαιτήσεις που
προβλέπονται από τον παρόντα κανονισµό.

(12)

Είναι σκόπιµο να εφαρµοστούν τα µέτρα που εξαγγέλθηκαν µε την ανακοίνωση της
Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο σχετικά µε τα
«Αποτελέσµατα της επανεξέτασης της κοινοτικής στρατηγικής για τη µείωση των
εκποµπών CO2 από τα επιβατηγά αυτοκίνητα και τα ελαφρά εµπορικά οχήµατα»13 ,
στόχος των οποίων είναι η µείωση των εκποµπών CO2 από τα ελαστικά. Η µείωση
αυτή πρέπει να επιτευχθεί µε συνδυασµό των ελαστικών χαµηλής αντίστασης τριβής
κύλισης µε τη χρήση συστηµάτων παρακολούθησης της πίεσης των ελαστικών.
Ταυτόχρονα, είναι επίσης σκόπιµο να θεσπιστούν απαιτήσεις µε στόχο τη µείωση του
θορύβου κύλισης των ελαστικών και για να εξασφαλίζεται η διατήρηση των επιπέδων
ασφάλειας των ελαστικών µέσω της εισαγωγής απαιτήσεων για την πρόσφυση σε
βρεγµένο έδαφος. Το σχετικό χρονοδιάγραµµα εφαρµογής πρέπει να αντικατοπτρίζει
το βαθµό των δυσχερειών για την τήρηση όλων των ανωτέρω απαιτήσεων.
Συγκεκριµένα, λόγω των δυσχερειών για την τήρηση των απαιτήσεων σχετικά µε το
θόρυβο κύλισης και τη συνεκτίµηση του χρόνου που χρειάζεται η βιοµηχανία για την
αντικατάσταση των υφιστάµενων τύπων ελαστικών, είναι σκόπιµο να προβλεφθεί
µεγαλύτερη προθεσµία για την εφαρµογή των απαιτήσεων σχετικά µε το θόρυβο
κύλισης όσον αφορά τα νέα ελαστικά των υφιστάµενων τύπων.

(13)

Μερικές κατηγορίες ελαστικών, συµπεριλαµβανοµένων των επαγγελµατικών
ελαστικών εκτός δρόµου τα οποία υπόκεινται σε περιορισµό της ταχύτητας και των
ελαστικών που προορίζονται µόνο για οχήµατα τα οποία τέθηκαν σε λειτουργία πριν
από το 1990, αναµένεται ότι θα παράγονται σε πολύ µικρές ποσότητες. Κατά
συνέπεια, είναι σκόπιµο τα ελαστικά των εν λόγω κατηγοριών να απαλλάσσονται από
ορισµένες απαιτήσεις που προβλέπονται από τον παρόντα κανονισµό, όταν οι
απαιτήσεις αυτές είναι ασύµβατες µε τη χρήση των ελαστικών ή συνεπάγονται
δυσανάλογη πρόσθετη επιβάρυνση.

(14)

Τα συστήµατα ηλεκτρονικού ελέγχου ευστάθειας, τα προηγµένα συστήµατα πέδησης
έκτακτης ανάγκης και τα συστήµατα προειδοποίησης απόκλισης από τη λωρίδα
κυκλοφορίας έχουν αυξηµένες πιθανότητες να οδηγήσουν σε σοβαρή µείωση των
τροχαίων ατυχηµάτων. Εποµένως, πρέπει να θεσπιστούν απαιτήσεις για τα συστήµατα
αυτά.

(15)

Είναι σηµαντικό τα ανταλλακτικά για τα συστήµατα τα οποία καλύπτονται από τον
παρόντα κανονισµό να υπόκεινται σε ισοδύναµες απαιτήσεις ασφάλειας και
διαδικασίες έγκρισης. Κατά συνέπεια, είναι σκόπιµο να προβλεφθεί η έγκριση των
ανταλλακτικών και των χωριστών τεχνικών µονάδων.

(16)

Τα κράτη µέλη πρέπει να θεσπίσουν τους κανόνες σχετικά µε τις κυρώσεις που
επιβάλλονται για την παραβίαση των διατάξεων του παρόντος κανονισµού και να
εξασφαλίζουν την εκτέλεσή τους. Οι κυρώσεις αυτές πρέπει να είναι
αποτελεσµατικές, αναλογικές και αποτρεπτικές.
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Από τις ηµεροµηνίες εφαρµογής στα νέα οχήµατα, στα νέα κατασκευαστικά στοιχεία
και χωριστές τεχνικές µονάδες, των σχετικών απαιτήσεων που προβλέπονται από τον
παρόντα κανονισµό, πρέπει να καταργηθούν οι ακόλουθες οδηγίες του Συµβουλίου:
–

Οδηγία 70/221/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 20ής Μαρτίου 1970, περί
προσεγγίσεως των νοµοθεσιών των κρατών µελών που αναφέρονται στις
δεξαµενές υγρών καυσίµων και στις διατάξεις οπισθίας προφυλάξεως των
οχηµάτων µε κινητήρα και των ρυµουλκουµένων τους14,

–

Οδηγία 70/222/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 20ής Μαρτίου 1970, περί
προσεγγίσεως των νοµοθεσιών των κρατών µελών που αφορούν στη θέση και
στην τοποθέτηση των οπισθίων πινακίδων κυκλοφορίας των οχηµάτων µε
κινητήρα και των ρυµουλκουµένων τους15,

–

Οδηγία 70/311/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 8ης Ιουνίου 1970, περί
προσεγγίσεως των νοµοθεσιών των κρατών µελών που αφορούν στο σύστηµα
διευθύνσεως των οχηµάτων µε κινητήρα και των ρυµουλκουµένων τους16,

–

Οδηγία 70/387/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 27ης Ιουλίου 1970, περί
προσεγγίσεως των νοµοθεσιών των κρατών µελών που αφορούν στις θύρες
των οχηµάτων µε κινητήρα και των ρυµουλκουµένων τους17,

–

Οδηγία 70/388/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 27ης Ιουλίου 1970, περί
προσεγγίσεως των νοµοθεσιών των κρατών µελών που αφορούν στα ηχητικά
όργανα των οχηµάτων µε κινητήρα18,

–

Οδηγία 71/320/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 26ης Ιουλίου 1971, περί
προσεγγίσεως των νοµοθεσιών των κρατών µελών που αφορούν στην πέδηση
ορισµένων κατηγοριών οχηµάτων µε κινητήρα και των ρυµουλκουµένων
τους19,

–

Οδηγία 72/245/EOK του Συµβουλίου, της 20ής Ιουνίου 1972, για τα
ραδιοηλεκτρικά παράσιτα (ηλεκτροµαγνητική συµβατότητα) των οχηµάτων20,

–

Οδηγία 74/60/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 17ης ∆εκεµβρίου 1973, περί
προσεγγίσεως των νοµοθεσιών των κρατών µελών των αναφεροµένων στην
κάλυψη των τροχών των οχηµάτων µε κινητήρα21,

–

Οδηγία 74/61/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 17ης ∆εκεµβρίου 1973, περί
προσεγγίσεως των νοµοθεσιών των κρατών µελών των αναφεροµένων στις

ΕΕ L 76 της 6.4.1970, σ. 23. Οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία µε την οδηγία 2006/96/ΕΚ (ΕΕ L
363 της 20.12.2006, σ. 81).
ΕΕ L 76 της 6.4.1970, σ. 25. Οδηγία όπως τροποποιήθηκε µε την πράξη προσχώρησης του 1972.
ΕΕ L 133 της 18.6.1970, σ. 10. Οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία µε την οδηγία 1999/7/ΕΚ της
Επιτροπής (ΕΕ L 40 της 13.2.1999, σ. 36).
ΕΕ L 176 της 6.4.1970, σ. 5. Οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία µε την οδηγία 2001/31/ΕΚ της
Επιτροπής (ΕΕ L 130 της 12.5.2001, σ. 33).
ΕΕ L 176 της 10.8.1970, σ. 12. Οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία µε την οδηγία 2006/96/ΕΚ.
ΕΕ L 202 της 6.9.1971, σ. 37. Οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία µε την οδηγία 2006/96/ΕΚ.
ΕΕ L 152 της 6.7.1972, σ. 15. Οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία µε την οδηγία 2006/96/ΕΚ.
ΕΕ L 38 της 11.2.1974, σ. 2. Οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία µε την οδηγία 2000/4/ΕΚ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου (ΕΕ L 87, 8.4.2000, σ. 22).
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διατάξεις προστασίας των οχηµάτων µε κινητήρα κατά µιας µη επιτρεποµένης
χρήσεως22,

22
23
24
25
26
27
28
29

EL

–

Οδηγία 74/297/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 4ης Ιουνίου 1974, περί
προσεγγίσεως των νοµοθεσιών των κρατών µελών των αναφεροµένων στην
εσωτερική διαρρύθµιση των οχηµάτων µε κινητήρα (συµπεριφορά του
συστήµατος οδηγήσεως σε περίπτωση προσκρούσεως)23,

–

Οδηγία 74/408/EΟΚ του Συµβουλίου, της 22ας Ιουλίου 1974, περί
προσεγγίσεως των νοµοθεσιών των κρατών µελών των αναφεροµένων στην
εσωτερική διαρρύθµιση των οχηµάτων µε κινητήρα (αντοχή των καθισµάτων
και της αγκυρώσεώς τους)24,

–

Οδηγία 74/483/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 17ης Σεπτεµβρίου 1974, περί
προσεγγίσεως των νοµοθεσιών των κρατών µελών που αφορούν στις
εξωτερικές προεξοχές των οχηµάτων µε κινητήρα25,

–

Οδηγία 75/443/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 26ης Ιουνίου 1975, περί
προσεγγίσεως των νοµοθεσιών των κρατών µελών που αφορούν την
οπισθοπορία και το σύστηµα ταχυµέτρου των οχηµάτων µε κινητήρα26,

–

Οδηγία 76/114/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 18ης ∆εκεµβρίου 1975, περί
προσεγγίσεως των νοµοθεσιών των κρατών µελών που αφορούν στις βάσει
κανονιστικών πράξεων πινακίδες και επιγραφές, όπως και στις θέσεις τους και
στους τρόπους εναποθέσεώς τους, όσον αφορά στα οχήµατα µε κινητήρα και
τα ρυµουλκούµενά τους27,

–

Οδηγία 76/115/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 18ης ∆εκεµβρίου 1975, περί
προσεγγίσεως των νοµοθεσιών των κρατών µελών των αναφεροµένων στις
αγκυρώσεις των ζωνών ασφαλείας των οχηµάτων µε κινητήρα28,

–

Οδηγία 76/756/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 27ης Ιουλίου 1976, περί
προσεγγίσεως των νοµοθεσιών των κρατών µελών που αφορούν στην
τοποθέτηση των διατάξεων φωτισµού και φωτεινής σηµατοδοτήσεως των
οχηµάτων µε κινητήρα και των ρυµουλκουµένων τους29,

–

Οδηγία 76/757/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 27ης Ιουλίου 1976, περί
προσεγγίσεως των νοµοθεσιών των κρατών µελών που αφορούν τους

ΕΕ L 38 της 11.2.1974, σ. 22. Οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία µε την οδηγία 2006/96/ΕΚ.
ΕΕ L 165 της 20.6.1974, σ. 16. Οδηγία όπως τροποποιήθηκε µε την οδηγία 91/662/ΕΚ της Επιτροπής
(ΕΕ L 366 της 31.12.1991, σ. 1).
ΕΕ L 221 της 12.8.1974, σ. 1. Οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία µε την οδηγία 2006/96/ΕΚ.
ΕΕ L 266 της 2.10.1974, σ. 4. Οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία µε την οδηγία 2007/15/ΕΚ της
Επιτροπής (ΕΕ L 75 της 15.3.2007, σ. 21).
ΕΕ L 196 της 26.7.1975, σ. 1. Οδηγία όπως τροποποιήθηκε µε την οδηγία 97/39/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ
L 177 της 5.7.1997, σ. 15).
ΕΕ L 24 της 30.1.1976, σ. 1. Οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία µε την οδηγία 2006/96/ΕΚ.
ΕΕ L 24 της 30.1.1976, σ. 6. Οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία µε την οδηγία 2005/41/ΕΚ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου (ΕΕ L 255 της 30.9.2005, σ. 149).
ΕΕ L 262 της 27.9.1976, σ. 1. Οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία µε την οδηγία 2007/35/ΕΚ της
Επιτροπής (ΕΕ L 157 της 19.6.2007, σ. 14).
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αντανακλαστήρες των οχηµάτων µε κινητήρα και των ρυµουλκουµένων
τους30,

30
31
32
33
34
35
36
37
38
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–

Οδηγία 76/758/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 27ης Ιουλίου 1976, περί
προσεγγίσεως των νοµοθεσιών των κρατών µελών που αφορούν τους φανούς
όγκου, τους εµπρόσθιους φανούς θέσης, τους οπίσθιους φανούς θέσης και τους
φανούς πέδησης, φανούς ηµέρας και φανούς πλευρικής σήµανσης των
µηχανοκίνητων οχηµάτων και των ρυµουλκουµένων τους31,

–

Οδηγία 76/759/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 27ης Ιουλίου 1976, περί
προσεγγίσεως των νοµοθεσιών των κρατών µελών που αφορούν τους φανούς
δείκτες πορείας των οχηµάτων µε κινητήρα και των ρυµουλκουµένων τους32,

–

Οδηγία 76/760/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 27ης Ιουλίου 1976, περί
προσεγγίσεως των νοµοθεσιών των κρατών µελών που αφορούν τη διάταξη
φωτισµού της οπισθίας πινακίδας κυκλοφορίας των οχηµάτων µε κινητήρα και
των ρυµουλκουµένων τους33,

–

Οδηγία 76/761/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 27ης Ιουλίου 1976, περί
προσεγγίσεως των νοµοθεσιών των κρατών µελών των αναφεροµένων στους
προβολείς οχηµάτων µε κινητήρα που λειτουργούν ως φανοί πορείας και/ή
φανοί διασταυρώσεως, καθώς και στους ηλεκτρικούς λαµπτήρες πυρακτώσεως
των προβολέων αυτών34,

–

Οδηγία 76/762/EOK του Συµβουλίου, της 27ης Ιουλίου 1976, περί
προσεγγίσεως των νοµοθεσιών των κρατών µελών που αφορούν τους
εµπροσθίους φανούς οµίχλης των οχηµάτων µε κινητήρα και τους λαµπτήρες
τους35,

–

Οδηγία 77/389/EOK του Συµβουλίου, της 17ης Μαΐου 1977, περί
προσεγγίσεως των νοµοθεσιών των κρατών µελών που αφορούν στους
µηχανισµούς ρυµουλκήσεως των οχηµάτων µε κινητήρα36,

–

Οδηγία 77/538/EOK του Συµβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1977, περί
προσεγγίσεως των νοµοθεσιών των κρατών µελών που αφορούν στους
οπίσθιους φανούς οµίχλης των οχηµάτων µε κινητήρα και των
ρυµουλκουµένων τους37,

–

Οδηγία 77/539/EOK του Συµβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1977, περί
προσεγγίσεως των νοµοθεσιών των κρατών µελών που αφορούν στους φανούς
οπισθοπορείας των οχηµάτων µε κινητήρα και των ρυµουλκουµένων τους38,

ΕΕ L 262 της 27.9.1976, σ. 32. Οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία µε την οδηγία 2006/96/ΕΚ.
ΕΕ L 262 της 27.9.1976, σ. 54. Οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία µε την οδηγία 2006/96/ΕΚ.
ΕΕ L 262 της 27.9.1976, σ. 71. Οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία µε την οδηγία 2006/96/ΕΚ.
ΕΕ L 262 της 27.9.1976, σ. 85. Οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία µε την οδηγία 2006/96/ΕΚ.
ΕΕ L 262 της 27.9.1976, σ. 96. Οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία µε την οδηγία 2006/96/ΕΚ.
ΕΕ L 262 της 27.9.1976, σ. 122. Οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία µε την οδηγία 2006/96/ΕΚ.
ΕΕ L 145 της 13.6.1977, σ. 41. Οδηγία όπως τροποποιήθηκε µε την οδηγία 96/64/ΕΚ της Επιτροπής
(ΕΕ L 258 της 11.10.1996, σ. 26).
ΕΕ L 220 της 29.8.1977, σ. 60. Οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία µε την οδηγία 2006/96/ΕΚ.
ΕΕ L 220 της 29.8.1977, σ. 72. Οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία µε την οδηγία 2006/96/ΕΚ.
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39
40
41
42
43
44
45
46
47
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–

Οδηγία 77/540/EOK του Συµβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1977, περί
προσεγγίσεως των νοµοθεσιών των κρατών µελών που αφορούν στους φανούς
σταθµεύσεως των οχηµάτων µε κινητήρα39,

–

Οδηγία 77/541/EOK του Συµβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1977, περί
προσεγγίσεως των νοµοθεσιών των κρατών µελών των αναφεροµένων στις
ζώνες ασφαλείας και στα συστήµατα συγκρατήσεως των οχηµάτων µε
κινητήρα40,

–

Οδηγία 77/649/ΕΟΚ, της 27ης Σεπτεµβρίου 1977, περί προσεγγίσεως των
νοµοθεσιών των κρατών µελών που αφορούν στο οπτικό πεδίο του οδηγού των
οχηµάτων µε κινητήρα41,

–

Οδηγία 78/316/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 21ης ∆εκεµβρίου 1977, περί
προσεγγίσεως των νοµοθεσιών των κρατών µελών που αφορούν στη
διευθέτηση των οχηµάτων µε κινητήρα (αναγνώριση των οργάνων χειρισµού,
ενδεικτικών και δεικτών)42,

–

Οδηγία 78/317/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 21ης ∆εκεµβρίου 1977, περί
προσεγγίσεως των νοµοθεσιών των κρατών µελών που αφορούν τις διατάξεις
εξουδετερώσεως της δρόσου και της πάχνης από τις υάλινες επιφάνειες των
οχηµάτων µε κινητήρα43,

–

Οδηγία 78/318/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 21ης ∆εκεµβρίου 1977, περί
προσεγγίσεως των νοµοθεσιών των κρατών µελών περί των διατάξεων
υαλοκαθαριστήρα και εκτοξευτήρα ύδατος των οχηµάτων µε κινητήρα44,

–

Οδηγία 78/549/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 12ης Ιουνίου 1978, περί
προσεγγίσεως των νοµοθεσιών των κρατών µελών των αναφεροµένων στην
κάλυψη των τροχών των οχηµάτων µε κινητήρα45,

–

Οδηγία 78/932/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 16ης Οκτωβρίου 1978, περί
προσεγγίσεως των νοµοθεσιών των κρατών µελών περί των προσκεφάλων
(υποστηριγµάτων κεφαλής) των καθισµάτων των οχηµάτων µε κινητήρα46,

–

Οδηγία 89/297/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 13ης Απριλίου 1989, που αφορά την
προσέγγιση των νοµοθεσιών των κρατών µελών σχετικά µε την πλευρική
προστασία (πλευρικοί προφυλακτήρες) ορισµένων οχηµάτων µε κινητήρα και
των ρυµουλκουµένων τους47,

ΕΕ L 220 της 29.8.1977, σ. 83. Οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία µε την οδηγία 2006/96/ΕΚ.
ΕΕ L 220 της 29.8.1977, σ. 95. Οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία µε την οδηγία 2006/96/ΕΚ.
ΕΕ L 267 της 19.10.1977, σ. 1. Οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία µε την οδηγία 90/630/ΕΚ της
Επιτροπής (ΕΕ L 341 της 6.12.1990, σ. 20).
ΕΕ L 81 της 28.3.1978, σ. 3. Οδηγία όπως τροποποιήθηκε µε την οδηγία 93/91/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ
L 284 της 19.11.1993, σ. 25).
ΕΕ L 81 της 28.3.1978, σ. 27.
ΕΕ L 81 της 28.3.1978, σ. 49. Οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία µε την οδηγία 2006/96/ΕΚ.
ΕΕ L 168 της 26.6.1978, σ. 45. Οδηγία όπως τροποποιήθηκε µε την οδηγία 94/78/ΕΚ της Επιτροπής
(ΕΕ L 354 της 31.12.1994, σ. 10).
ΕΕ L 325 της 20.11.1978, σ. 1. Οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία µε την οδηγία 2006/96/ΕΚ.
ΕΕ L 124 της 5.5.1989, σ. 1.
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48
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50
51
52
53
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–

Οδηγία 91/226/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 27ης Μαρτίου 1991, για την
προσέγγιση των νοµοθεσιών των κρατών µελών σχετικά µε τα συστήµατα
κατά της εκτόξευσης νερού ορισµένων οχηµάτων µε κινητήρα και των
ρυµουλκουµένων τους48,

–

Οδηγία 92/21/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 31ης Μαρτίου 1992, σχετικά µε τη
µάζα και τις διαστάσεις των οχηµάτων µε κινητήρα της κατηγορίας Μ149,

–

Οδηγία 92/22/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 31ης Μαρτίου 1992, σχετικά µε τους
υαλοπίνακες ασφαλείας και τα υλικά υαλοπινάκων για οχήµατα µε κινητήρα
και τα ρυµουλκούµενά τους50,

–

Οδηγία 92/23/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 31ης Μαρτίου 1992, σχετικά µε τα
ελαστικά των οχηµάτων µε κινητήρα και των ρυµουλκουµένων τους και µε την
εγκατάστασή τους σ’αυτά51,

–

Οδηγία 92/24/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 31ης Μαρτίου 1992, σχετικά µε τις
συσκευές περιορισµού της ταχύτητας ή συναφή συστήµατα περιορισµού της
ταχύτητας ορισµένων κατηγοριών οχηµάτων µε κινητήρα52,

–

Οδηγία 92/114/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 17ης ∆εκεµβρίου 1992, για τις
εξωτερικές προεξοχές προσθίως του πίσω φατνώµατος του θαλάµου οδήγησης
των οχηµάτων µε κινητήρα κατηγορίας Ν53.

Επιπροσθέτως, πρέπει να καταργηθούν και οι ακόλουθες οδηγίες του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου:
–

Οδηγία 94/20/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της
30ής Μαΐου 1994, για τις διατάξεις µηχανικής ζεύξης των οχηµάτων µε
κινητήρα και των ρυµουλκουµένων τους και για την προσάρτησή τους στα
οχήµατα αυτά54,

–

Οδηγία 95/28/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της
24ης Οκτωβρίου 1995, σχετικά µε τη συµπεριφορά κατά την καύση των
υλικών που χρησιµοποιούνται για την εσωτερική διαρρύθµιση ορισµένων
κατηγοριών οχηµάτων µε κινητήρα55,

–

Οδηγία 96/27/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της
20ής Μαΐου 1996, σχετικά µε την προστασία των επιβαινόντων

ΕΕ L 103 της 23.4.1991, σ. 5. Οδηγία όπως τροποποιήθηκε µε την οδηγία 2006/96/ΕΚ.
ΕΕ L 129 της 14.5.1992, σ. 1. Οδηγία όπως τροποποιήθηκε µε την οδηγία 95/48/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ
L 233 της 30.9.1995, σ. 73).
ΕΕ L 129 της 14.5.1992, σ. 11. Οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία µε την οδηγία 2001/92/ΕΚ της
Επιτροπής (ΕΕ L 291 της 8.11.2001, σ. 24).
ΕΕ L 129 της 14.5.1992, σ. 95. Οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία µε την οδηγία 2005/11/EK της
Επιτροπής (ΕΕ L 46 της 17.2.2005, σ. 42).
ΕΕ L 129 της 14.5.1992, σ. 154. Οδηγία όπως τροποποιήθηκε µε την οδηγία 2004/11/ΕΚ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου (ΕΕ L 44 της 14.2.2004, σ. 19).
ΕΕ L 409 της 31.12.1992, σ. 17.
ΕΕ L 195 της 29.7.1994, σ. 1. Οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία µε την οδηγία 2006/96/ΕΚ.
ΕΕ L 281 της 23.11.1995, σ. 1. Οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία µε την οδηγία 2006/96/ΕΚ.
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µηχανοκινήτων οχηµάτων σε πλευρικές συγκρούσεις και για την τροποποίηση
της οδηγίας 70/156/ΕΟΚ56,

56
57
58
59
60
61
62

EL

–

Οδηγία 96/79/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της
16ης ∆εκεµβρίου 1996, σχετικά µε την προστασία των επιβαινόντων των
οχηµάτων µε κινητήρα σε περίπτωση µετωπικής κρούσης και την τροποποίηση
της οδηγίας 70/156/ΕΟΚ57,

–

Οδηγία 97/27/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της
22ας Ιουλίου 1997, για τις µάζες και διαστάσεις ορισµένων κατηγοριών
οχηµάτων µε κινητήρα και των ρυµουλκουµένων τους και για την
τροποποίηση της οδηγίας 70/156/ΕΟΚ58,

–

Οδηγία 98/91/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της
14ης ∆εκεµβρίου 1998, για τα µηχανοκίνητα οχήµατα και τα ρυµουλκούµενά
τους τα οποία προορίζονται για τις οδικές µεταφορές επικίνδυνων
εµπορευµάτων και για την τροποποίηση της οδηγίας 70/156/ΕΟΚ που αφορά
την έγκριση των οχηµάτων µε κινητήρα και των ρυµουλκουµένων τους59,

–

Οδηγία 2000/40/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της
26ης Ιουνίου 2000, για την προσέγγιση των νοµοθεσιών των κρατών µελών
σχετικά µε την πρόσθια προστασία των µηχανοκίνητων οχηµάτων έναντι
ενσφηνώσεως και για την τροποποίηση της οδηγίας 70/156/ΕΟΚ του
Συµβουλίου60,

–

Οδηγία 2001/56/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της
27ης Σεπτεµβρίου 2001, για τις θερµαντικές συσκευές των οχηµάτων µε
κινητήρα και των ρυµουλκουµένων τους, τροποποίησης της οδηγίας
70/156/ΕΟΚ του Συµβουλίου και κατάργησης της οδηγίας 78/548/ΕΟΚ του
Συµβουλίου61,

–

Οδηγία 2001/85/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της
20ής Νοεµβρίου 2001, περί ειδικών διατάξεων για οχήµατα µεταφοράς
επιβατών, άνω των οκτώ θέσεων εκτός της θέσεως του οδηγού, και περί
τροποποιήσεως των οδηγιών 70/156/ΕΟΚ και 97/27/ΕΚ62,

–

Οδηγία 2003/97/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της
10ης Νοεµβρίου 2003, για προσέγγιση των νοµοθεσιών των κρατών µελών
σχετικά µε την έγκριση τύπου των συσκευών έµµεσης όρασης, καθώς και των
οχηµάτων που είναι εξοπλισµένα µε τις εν λόγω διατάξεις, για την

ΕΕ L 169 της 8.7.1996, σ. 1.
ΕΕ L 18 της 21.1.1997, σ. 7. Οδηγία όπως τροποποιήθηκε µε την οδηγία 1999/98/ΕΚ της Επιτροπής
(ΕΕ L 9 της 13.1.2000, σ. 14).
ΕΕ L 233 της 25.8.1997, σ. 1. Οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία µε την οδηγία 2003/19/ΕΚ της
Επιτροπής (ΕΕ L 79 της 26.3.2003, σ. 6).
ΕΕ L 11 της 16.1.1999, σ. 25.
ΕΕ L 203 της 10.8.2000, σ. 9. Οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία µε την οδηγία 2006/96/ΕΚ.
ΕΕ L 292 της 9.11.2001, σ. 21. Οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία µε την οδηγία 2006/96/ΕΚ.
ΕΕ L 42 της 13.2.2002, σ. 1. Οδηγία όπως τροποποιήθηκε µε την οδηγία 2006/96/ΕΚ.

21

EL

τροποποίηση της οδηγίας 70/156/ΕΟΚ και την κατάργηση της οδηγίας
71/127/ΕΟΚ63.
(19)

Οι στόχοι του παρόντος κανονισµού, δηλαδή η υλοποίηση της εσωτερικής αγοράς
µέσω της εισαγωγής κοινών τεχνικών απαιτήσεων για την ασφάλεια και την
περιβαλλοντική επίδοση των µηχανοκίνητων οχηµάτων και των ελαστικών, δεν είναι
δυνατόν να επιτευχθούν επαρκώς από τα κράτη µέλη. Λόγω της κλίµακας της δράσης
που απαιτείται, οι στόχοι µπορούν να επιτευχθούν καλύτερα σε κοινοτικό επίπεδο.
Συνεπώς, η Κοινότητα δύναται να θεσπίσει µέτρα σύµφωνα µε την αρχή της
επικουρικότητας, όπως ορίζεται στο άρθρο 5 της Συνθήκης. Σύµφωνα µε την αρχή της
αναλογικότητας, η οποία ορίζεται στο εν λόγω άρθρο, ο παρών κανονισµός δεν
υπερβαίνει τα αναγκαία όρια για την επίτευξη των στόχων αυτών,

ΕΞΕ∆ΩΣΑΝ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Κεφάλαιο I
Αντικείµενο, πεδίο εφαρµογής και ορισµοί
Άρθρο 1
Αντικείµενο
Ο παρών κανονισµός θεσπίζει απαιτήσεις για την έγκριση τύπου των µηχανοκίνητων
οχηµάτων, των ρυµουλκουµένων τους και των συστηµάτων, κατασκευαστικών στοιχείων και
χωριστών τεχνικών µονάδων που προορίζονται για τα οχήµατα αυτά, όσον αφορά την
ασφάλειά τους.
Ο παρών κανονισµός θεσπίζει, επίσης, απαιτήσεις για την έγκριση τύπου των ελαστικών,
όσον αφορά τις εκποµπές CO2 και θορύβου.
Άρθρο 2
Πεδίο εφαρµογής
Ο παρών κανονισµός εφαρµόζεται στα µηχανοκίνητα οχήµατα των κατηγοριών M, N και O
όπως ορίζονται στο παράρτηµα II της οδηγίας 2007/46/EΚ, τα οποία υπόκεινται στις
διατάξεις των άρθρων 5 έως 10 του παρόντος κανονισµού.
Άρθρο 3
Oρισµοί
Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισµού ισχύουν οι ορισµοί του άρθρου 3 της οδηγίας
2007/46/EΚ.
Επιπλέον, εφαρµόζονται οι ακόλουθοι ορισµοί:
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ΕΕ L 25 της 29.1.2004, σ. 1. Οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία µε την οδηγία 2006/96/ΕΚ.
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(1)

«ηλεκτρονικός έλεγχος ευστάθειας»: µια λειτουργία ηλεκτρονικού ελέγχου για
οχήµατα, η οποία βελτιώνει τη δυναµική ευστάθεια του οχήµατος·

(2)

«σύστηµα προειδοποίησης απόκλισης από τη λωρίδα κυκλοφορίας»: το σύστηµα που
προειδοποιεί τον οδηγό όταν το όχηµα αποκλίνει ακούσια από τη λωρίδα πορείας του·

(3)

«προηγµένο σύστηµα πέδησης έκτακτης ανάγκης»: ένα σύστηµα ικανό να εντοπίζει
αυτόµατα µια κατάσταση έκτακτης ανάγκης και να θέτει σε λειτουργία το σύστηµα
πέδησης του οχήµατος, µε ή χωρίς παρέµβαση του οδηγού, ώστε το όχηµα να
επιβραδυνθεί µε σκοπό την αποφυγή ή το µετριασµό σύγκρουσης·

(4)

«δείκτης φορτίου»: ένας ή δύο αριθµοί που δείχνουν το φορτίο που µπορεί να
µεταφέρει κάθε ελαστικό όταν χρησιµοποιείται µονό ή δίδυµο, σε ταχύτητα
αντίστοιχη µε τη σχετική κατηγορία ταχύτητας, και όταν χρησιµοποιείται σύµφωνα µε
τις καθοριζόµενες από τον κατασκευαστή απαιτήσεις σχετικά µε τη χρήση·

(5)

«σύστηµα παρακολούθησης της πίεσης των ελαστικών»: ένα σύστηµα εγκατεστηµένο
σε ένα όχηµα, ικανό να εκτιµά την πίεση των ελαστικών ή τη διακύµανση της πίεσης
µε την πάροδο του χρόνου και να διαβιβάζει τις αντίστοιχες πληροφορίες στο χρήστη
ενώ το όχηµα κινείται·

(6)

«επαγγελµατικό ελαστικό εκτός δρόµου»: το ελαστικό που προορίζεται για µεικτή
χρήση, επί του δρόµου και εκτός του δρόµου ή για άλλη ειδική χρήση·

(7)

«ελαστικό χιονιού»: το ελαστικό που φέρει την επιγραφή M+S ή M.S ή M&S, του
οποίου το σκάλισµα, το υλικό ή η δοµή πέλµατος έχουν σχεδιαστεί κυρίως για
επιδόσεις υπό συνθήκες χιονιού, καλύτερες από εκείνες ενός κοινού ελαστικού, όσον
αφορά την ικανότητα του ελαστικού να εκκινεί το όχηµα ή να διατηρεί την κίνησή
του·

(8)

«εφεδρικό ελαστικό προσωρινής χρήσης τύπου Τ»: το εφεδρικό ελαστικό προσωρινής
χρήσης το οποίο έχει σχεδιαστεί για χρήση µε υψηλότερη πίεση από την καθορισθείσα
για τα συνήθη και τα ενισχυµένα ελαστικά·

(9)

«ελαστικό έλξης»: το ελαστικό χιονιού των κατηγοριών C2 ή C3 που προορίζεται για
εγκατάσταση στον κινητήριο άξονα(-ες) του οχήµατος·

(10)

«µη προστατευόµενος χρήστης του οδικού δικτύου»: οι πεζοί, οι ποδηλάτες και οι
µοτοσυκλετιστές.

Άρθρο 4
Γενικές υποχρεώσεις
1.

EL

Οι κατασκευαστές αποδεικνύουν ότι όλα τα νέα οχήµατα που πωλούνται,
ταξινοµούνται ή τίθενται σε λειτουργία εντός της Κοινότητας έχουν λάβει έγκριση
τύπου σύµφωνα µε τον παρόντα κανονισµό.
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2.

Οι κατασκευαστές αποδεικνύουν ότι όλες οι χωριστές τεχνικές µονάδες ή τα
κατασκευαστικά στοιχεία που πωλούνται, ταξινοµούνται ή τίθενται σε λειτουργία
εντός της Κοινότητας έχουν λάβει έγκριση τύπου σύµφωνα µε τον παρόντα
κανονισµό.
Άρθρο 5
Απαιτήσεις και δοκιµές

1.

Οι κατασκευαστές εξασφαλίζουν ότι τα οχήµατα σχεδιάζονται, κατασκευάζονται και
συναρµολογούνται κατά τρόπον ώστε να ελαχιστοποιείται ο κίνδυνος τραυµατισµού
των επιβατών και των λοιπών χρηστών του οδικού δικτύου.

2.

Οι κατασκευαστές εξασφαλίζουν ότι τα οχήµατα, τα κατασκευαστικά στοιχεία και οι
χωριστές τεχνικές µονάδες πληρούν τις σχετικές απαιτήσεις που ορίζονται στον
παρόντα κανονισµό, συµπεριλαµβανοµένων των απαιτήσεων σχετικά µε τα εξής:

3.

EL

α)

την κατασκευαστική ακεραιότητα του οχήµατος, συµπεριλαµβανοµένων των
δοκιµών σύγκρουσης·

β)

τα συστήµατα υποβοήθησης του οδηγού για τον έλεγχο του οχήµατος,
συµπεριλαµβανοµένων των συστηµάτων διεύθυνσης, πέδησης και
ηλεκτρονικού ελέγχου ευστάθειας·

γ)

τα συστήµατα που παρέχουν στον οδηγό ορατότητα και πληροφορίες για την
κατάσταση του οχήµατος και της περιοχής γύρω από το όχηµα,
συµπεριλαµβανοµένων των υαλοπινάκων, των καθρεπτών και των
συστηµάτων πληροφόρησης του οδηγού·

δ)

τα συστήµατα φωτισµού του οχήµατος·

ε)

την προστασία των επιβατών του οχήµατος, την εσωτερική διαρρύθµιση, τα
προσκέφαλα, τις ζώνες ασφάλειας, τις αγκυρώσεις ISOfix ή τα ενσωµατωµένα
συστήµατα συγκράτησης για παιδιά, τις πόρτες του οχήµατος·

στ)

το εξωτερικό και τα εξαρτήµατα του οχήµατος·

ζ)

την ηλεκτροµαγνητική συµβατότητα·

η)

τα όργανα ηχητικής προειδοποίησης·

θ)

τα συστήµατα θέρµανσης·

ι)

τις συσκευές προστασίας από παράνοµη χρήση·

ια)

τα συστήµατα αναγνώρισης του οχήµατος·

ιβ)

τις µάζες και τις διαστάσεις.

Η Επιτροπή αποφασίζει ποιες είναι οι κατηγορίες οχηµάτων, µεταξύ των κατηγοριών
που αναφέρονται στο άρθρο 2, στις οποίες εφαρµόζονται οι απαιτήσεις των
παραγράφων 1 και 2 του παρόντος άρθρου.
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Τα µέτρα αυτά, που προορίζονται για την τροποποίηση µη ουσιωδών στοιχείων του
παρόντος κανονισµού, συµπληρώνοντάς τον, θεσπίζονται σύµφωνα µε την
κανονιστική διαδικασία µε έλεγχο όπως προβλέπεται στο άρθρο 40 παράγραφος 2
της οδηγίας 2007/46/EΚ.
Άρθρο 6
Ειδικές απαιτήσεις για ορισµένα οχήµατα των κατηγοριών Ν και Ο
1.

Πέραν των απαιτήσεων που περιλαµβάνονται στα άρθρα 5, 8, 9 και 10, τα οχήµατα
των κατηγοριών N και O πρέπει, κατά περίπτωση, να πληρούν τις απαιτήσεις των
παραγράφων 2 έως 6 του παρόντος άρθρου.

2.

Τα οχήµατα των κατηγοριών N2 και N3 κατασκευάζονται κατά τρόπον ώστε, σε
περίπτωση µετωπικής σύγκρουσης µε άλλο όχηµα, να ελαχιστοποιείται ο κίνδυνος
τραυµατισµού των επιβατών του οχήµατος λόγω ενσφήνωσης.

3.

Τα οχήµατα των κατηγοριών N2, N3, O3 και O4 κατασκευάζονται κατά τρόπον ώστε,
σε περίπτωση πλευρικής σύγκρουσης µε άλλο όχηµα ή µε µη προστατευόµενο
χρήστη του οδικού δικτύου, να ελαχιστοποιείται ο κίνδυνος τραυµατισµού του εν
λόγω µη προστατευόµενου χρήστη του οδικού δικτύου ή των επιβατών του
οχήµατος λόγω ενσφήνωσης.

4.

Ο θάλαµος του οχήµατος ή ο χώρος που προβλέπεται για τον οδηγό και τους
επιβάτες πρέπει να διαθέτει επαρκή αντοχή ώστε να παρέχει προστασία στους
επιβαίνοντες σε περίπτωση πρόσκρουσης ή ανατροπής.

5.

Τα οχήµατα της κατηγορίας N2 µέγιστης µάζας άνω των 7,5 τόνων και όλα τα
οχήµατα των κατηγοριών N3, O3 και O4 κατασκευάζονται κατά τρόπον ώστε να
ελαχιστοποιούνται οι συνέπειες της εκτόξευσης νερού από το όχηµα για την
ορατότητα των άλλων οχηµάτων που κυκλοφορούν στο δρόµο.

6.

Η Επιτροπή καθορίζει πρόσθετες απαιτήσεις ασφάλειας για τα οχήµατα που
προορίζονται για οδική µεταφορά επικίνδυνων εµπορευµάτων στο εσωτερικό των
κρατών µελών ή µεταξύ κρατών µελών.
Τα µέτρα αυτά, που προορίζονται για την τροποποίηση µη ουσιωδών στοιχείων του
παρόντος κανονισµού, συµπληρώνοντάς τον, θεσπίζονται σύµφωνα µε την
κανονιστική διαδικασία µε έλεγχο όπως προβλέπεται στο άρθρο 40 παράγραφος 2
της οδηγίας 2007/46/EΚ.
Άρθρο 7
Ειδικές απαιτήσεις για τα οχήµατα των κατηγοριών Μ2 και Μ3
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1.

Πέραν των απαιτήσεων που περιλαµβάνονται στα άρθρα 5, 8, 9 και 10, τα οχήµατα
των κατηγοριών M2 και M3 πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις των παραγράφων 2
έως 5 του παρόντος άρθρου.

2.

Η ικανότητα µεταφοράς φορτίου ενός οχήµατος, συµπεριλαµβανοµένων των
καθήµενων και όρθιων επιβατών και των χρηστών αναπηρικών αµαξιδίων, πρέπει να
είναι κατάλληλη για τη µάζα, το µέγεθος και τη διαρρύθµιση του οχήµατος.
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3.

Τα αµαξώµατα των οχηµάτων πρέπει να σχεδιάζονται και να κατασκευάζονται κατά
τρόπον ώστε να είναι δυνατός ο χειρισµός του οχήµατος µε ασφαλή και σταθερό
τρόπο, ακόµη και σε πλήρη απόδοση. Πρέπει να προβλέπονται κατάλληλες διατάξεις
για να εξασφαλίζεται η ασφαλής πρόσβαση στο όχηµα και η ασφαλής έξοδος από το
όχηµα, ιδίως σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.

4.

Τα οχήµατα της κλάσης Ι πρέπει να διαθέτουν ικανότητα πρόσβασης για άτοµα µε
µειωµένη κινητικότητα, συµπεριλαµβανοµένων των χρηστών αναπηρικών
αµαξιδίων.

5.

Τα υλικά που χρησιµοποιούνται στην κατασκευή του εσωτερικού του αµαξώµατος
των λεωφορείων πρέπει να πληρούν ορισµένες ελάχιστες απαιτήσεις ώστε να
αποφεύγεται ή τουλάχιστον να επιβραδύνεται η εξάπλωση της φωτιάς προκειµένου
να δίνεται η δυνατότητα στους επιβάτες να εκκενώσουν το όχηµα σε περίπτωση
πυρκαγιάς.
Άρθρο 8
Ταξινόµηση των ελαστικών

1.

Οι τύποι των ελαστικών ταξινοµούνται σύµφωνα µε τις εξής κλάσεις:
α)
β)

ελαστικά της κλάσης C2 - ελαστικά που προορίζονται για οχήµατα άνω των
3,5 τόνων των κατηγοριών M2, M3, N, O3 και O4 µε δείκτη φορτίου, όταν
χρησιµοποιούνται µονά, ≤ 121 και σύµβολο της κατηγορίας ταχύτητας ≥ « N»·

γ)

ελαστικά της κατηγορίας C3 - ελαστικά που προορίζονται για οχήµατα άνω
των 3,5 τόνων των κατηγοριών M1, M2, M3, N2, N3, O3 και O4 µε έναν από
τους ακόλουθους δείκτες φορτίου:
i)

δείκτης φορτίου, όταν χρησιµοποιούνται µονά, ≤ 121 και σύµβολο της
κατηγορίας ταχύτητας ≤ «M»·

ii)

δείκτης φορτίου, όταν χρησιµοποιούνται µονά, ≥ 122.

Ένας τύπος ελαστικών µπορεί να ταξινοµηθεί σε περισσότερες της µίας κλάσεις που
ορίζονται στα στοιχεία α), β) και γ), εφόσον ο εν λόγω τύπος ελαστικών πληροί όλες
τις σχετικές απαιτήσεις κάθε κλάσης για την οποία εγκρίνεται.
2.
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Εφαρµόζεται ο κατάλογος των δεικτών φορτίου και των αντίστοιχων µαζών ο οποίος
περιλαµβάνεται στον κανονισµό ΟΕΕ/ΟΗΕ αριθ. 5464 .

ΕΕ […]
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Άρθρο 9
Ειδικές διατάξεις σχετικά µε τα ελαστικά των οχηµάτων
1.

Όλα τα ελαστικά που παρέχονται ως µέρος του εξοπλισµού ενός οχήµατος,
συµπεριλαµβανοµένων, όπου προβλέπεται, των ενδεχόµενων εφεδρικών ελαστικών,
πρέπει να είναι κατάλληλα για χρήση στα οχήµατα για τα οποία προορίζονται, ιδίως
όσον αφορά τις διαστάσεις, την ταχύτητα και τα χαρακτηριστικά των επιδόσεων
κατά τη µεταφορά φορτίου.

2.

Τα οχήµατα της κατηγορίας M1 πρέπει να είναι εξοπλισµένα µε σύστηµα
παρακολούθησης της πίεσης των ελαστικών, ικανό να προειδοποιεί τον οδηγό όταν
ένα ελαστικό λειτουργεί σε επικίνδυνα χαµηλό επίπεδο πίεσης, καθώς επίσης και
όταν λειτουργεί σε επίπεδο πίεσης σηµαντικά χαµηλότερο του βέλτιστου επιπέδου
για χαµηλή κατανάλωση καυσίµων.

3.

Όλα τα ελαστικά του τύπου C1 πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις σχετικά µε την
πρόσφυση σε βρεγµένο έδαφος οι οποίες περιλαµβάνονται στο µέρος Α του
παραρτήµατος I.

4.

Όλα τα ελαστικά πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις σχετικά µε την αντίσταση τριβής
κύλισης οι οποίες περιλαµβάνονται στο µέρος Β του παραρτήµατος I.

5.

Όλα τα ελαστικά πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις σχετικά µε το θόρυβο κύλισης οι
οποίες περιλαµβάνονται στο µέρος Γ του παραρτήµατος I.

6.

Οι παράγραφοι 3, 4 και 5 δεν εφαρµόζονται:

7.

α)

για τα ελαστικά µε µέγιστη ταχύτητα χαµηλότερη των 80 km/h·

β)

για τα ελαστικά των οποίων η ονοµαστική διάµετρος της ζάντας δεν
υπερβαίνει τα 254 mm είτε είναι ίση ή µεγαλύτερη των 635 mm·

γ)

για τα εφεδρικά ελαστικά προσωρινής χρήσης τύπου Τ·

δ)

για τα ελαστικά που έχουν σχεδιαστεί για εγκατάσταση αποκλειστικά σε
οχήµατα τα οποία τέθηκαν σε λειτουργία για πρώτη φορά πριν από την [1η
Οκτωβρίου 1990]·

ε)

για ελαστικά εξοπλισµένα µε πρόσθετες διατάξεις για τη βελτίωση των
ιδιοτήτων πρόσφυσης.

Οι απαιτήσεις σχετικά µε την αντίσταση τριβής κύλισης και το θόρυβο κύλισης, που
προβλέπονται στα µέρη Β και Γ του παραρτήµατος Ι, δεν εφαρµόζονται για τα
επαγγελµατικά ελαστικά εκτός δρόµου.
Άρθρο 10
Προηγµένα συστήµατα οχηµάτων

1.
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Τα οχήµατα των κατηγοριών M2, M3, N2 και N3 πρέπει να είναι εξοπλισµένα µε
προηγµένο σύστηµα πέδησης έκτακτης ανάγκης το οποίο πληροί τις απαιτήσεις του
παρόντος κανονισµού.
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Κάθε προηγµένο σύστηµα πέδησης έκτακτης ανάγκης που έχει εγκαταστήσει
προαιρετικά ο κατασκευαστής σε όχηµα των κατηγοριών M1 ή N1 πρέπει να πληροί
τις απαιτήσεις του παρόντος κανονισµού.
2.

Τα οχήµατα των κατηγοριών M2, M3, N2 και N3 πρέπει να είναι εξοπλισµένα µε
σύστηµα προειδοποίησης απόκλισης από τη λωρίδα κυκλοφορίας το οποίο πληροί
τις απαιτήσεις του παρόντος κανονισµού.
Κάθε προηγµένο σύστηµα προειδοποίησης απόκλισης από τη λωρίδα κυκλοφορίας
που έχει εγκαταστήσει προαιρετικά ο κατασκευαστής σε όχηµα των κατηγοριών M1
ή N1 πρέπει να πληροί τις απαιτήσεις του παρόντος κανονισµού.

3.

Η Επιτροπή µπορεί να προβλέπει ειδικές διαδικασίες, δοκιµές και τεχνικές
απαιτήσεις για την έγκριση τύπου των προηγµένων συστηµάτων οχηµάτων πέραν
εκείνων που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2.
Τα µέτρα αυτά, που προορίζονται για την τροποποίηση µη ουσιωδών στοιχείων του
παρόντος κανονισµού, συµπληρώνοντάς τον, θεσπίζονται σύµφωνα µε την
κανονιστική διαδικασία µε έλεγχο όπως προβλέπεται στο άρθρο 40 παράγραφος 2
της οδηγίας 2007/46/EΚ.

Κεφάλαιο ΙΙΙ
Υποχρεώσεις των κρατών µελών
Άρθρο 11
Έγκριση τύπου οχηµάτων, κατασκευαστικών στοιχείων και χωριστών τεχνικών µονάδων
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1.

Από την 29η Οκτωβρίου 2012, οι εθνικές αρχές αρνούνται, για λόγους που
σχετίζονται µε τους τοµείς της ασφάλειας των οχηµάτων και των ελαστικών, οι
οποίοι καλύπτονται στα άρθρα 5 έως 9 και στο παράρτηµα Ι, εξαιρουµένων των
οριακών τιµών αντίστασης τριβής κύλισης που αναφέρονται στο παράρτηµα Ι µέρος
Β πίνακας 2, τη χορήγηση έγκρισης τύπου ΕΚ ή εθνικής έγκρισης τύπου για νέους
τύπους οχηµάτων των κατηγοριών που προσδιορίζονται στα προαναφερόµενα άρθρα
και στα µέτρα εφαρµογής τους, καθώς επίσης και τη χορήγηση έγκρισης τύπου σε
κατασκευαστικά στοιχεία/χωριστές τεχνικές µονάδες για νέους τύπους
κατασκευαστικών στοιχείων ή χωριστών τεχνικών µονάδων που προορίζονται για τα
εν λόγω οχήµατα, που δεν συµµορφώνονται µε τις οικείες διατάξεις του παρόντος
κανονισµού.

2.

Από την 29η Οκτωβρίου 2014, οι εθνικές αρχές, για λόγους που σχετίζονται µε τους
τοµείς της ασφάλειας των οχηµάτων και των ελαστικών, οι οποίοι καλύπτονται στα
άρθρα 5, 6, 7, 8, στο άρθρο 9 παράγραφοι 1 έως 4 και στο παράρτηµα Ι µέρη Α και
Β, εξαιρουµένων των οριακών τιµών αντίστασης τριβής κύλισης για τα ελαστικά C3
και των οριακών τιµών αντίστασης τριβής κύλισης που αναφέρονται στο παράρτηµα
Ι µέρος Β πίνακας 2, για νέα οχήµατα των κατηγοριών που προσδιορίζονται στα
προαναφερόµενα άρθρα, που δεν συµµορφώνονται µε τις οικείες διατάξεις του
παρόντος κανονισµού, θεωρούν ότι τα πιστοποιητικά συµµόρφωσης δεν είναι πλέον
έγκυρα για τους σκοπούς του άρθρου 26 της οδηγίας 2007/46/ΕΚ και απαγορεύουν
την ταξινόµηση, την πώληση και τη θέση σε λειτουργία των εν λόγω οχηµάτων και,
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στην περίπτωση νέων κατασκευαστικών στοιχείων ή χωριστών τεχνικών µονάδων
που προορίζονται για τα εν λόγω οχήµατα, απαγορεύουν την πώληση και τη θέση σε
λειτουργία.

EL

3.

Από την 29η Οκτωβρίου 2016, οι εθνικές αρχές, για λόγους που σχετίζονται µε το
θόρυβο κύλισης των ελαστικών και, για τα ελαστικά C3, για λόγους που σχετίζονται
µε την αντίσταση τριβής κύλισης, εξαιρουµένων των οριακών τιµών αντίστασης
τριβής κύλισης που αναφέρονται στο παράρτηµα Ι µέρος Β πίνακας 2, στην
περίπτωση νέων οχηµάτων των κατηγοριών Μ, Ν και Ο που δεν συµµορφώνονται µε
τις οικείες διατάξεις του παρόντος κανονισµού, θεωρούν ότι τα πιστοποιητικά
συµµόρφωσης δεν ισχύουν πλέον για τους σκοπούς του άρθρου 26 της οδηγίας
2007/46/EΚ και απαγορεύουν την ταξινόµηση, την πώληση και τη θέση σε
λειτουργία των εν λόγω οχηµάτων και, σε περίπτωση νέων ελαστικών που
προορίζονται για τα εν λόγω οχήµατα που δεν συµµορφώνονται µε τις οικείες
διατάξεις του παρόντος κανονισµού, απαγορεύουν την πώληση και τη θέση τους σε
λειτουργία.

4.

Από την 29η Οκτωβρίου 2016, οι εθνικές αρχές αρνούνται, για λόγους που
σχετίζονται µε την αντίσταση τριβής κύλισης των ελαστικών, τη χορήγηση έγκρισης
τύπου ΕΚ ή εθνικής έγκρισης τύπου για νέους τύπους οχηµάτων των κατηγοριών Μ,
Ν και Ο, καθώς επίσης και τη χορήγηση έγκρισης τύπου ΕΚ σε κατασκευαστικά
στοιχεία/χωριστές τεχνικές µονάδες για νέους τύπους ελαστικών που προορίζονται
για τα εν λόγω οχήµατα, που δεν συµµορφώνονται µε τις οριακές τιµές αντίστασης
τριβής κύλισης που αναφέρονται στο παράρτηµα Ι µέρος Β πίνακας 2.

5.

Από την 29η Οκτωβρίου 2018, οι εθνικές αρχές, για λόγους που σχετίζονται µε την
αντίσταση τριβής κύλισης των ελαστικών C1 και C2, στην περίπτωση νέων
οχηµάτων των κατηγοριών Μ, Ν και Ο που δεν συµµορφώνονται µε τις οριακές
τιµές αντίστασης τριβής κύλισης που αναφέρονται στο παράρτηµα Ι µέρος Β
πίνακας 2, θεωρούν ότι τα πιστοποιητικά συµµόρφωσης δεν ισχύουν πλέον για τους
σκοπούς του άρθρου 26 της οδηγίας 2007/46/EΚ και απαγορεύουν την ταξινόµηση,
την πώληση και τη θέση σε λειτουργία των εν λόγω οχηµάτων και, σε περίπτωση
νέων ελαστικών που προορίζονται για τα εν λόγω οχήµατα που δεν συµµορφώνονται
µε τις οριακές τιµές αντίστασης τριβής κύλισης που αναφέρονται στο παράρτηµα Ι
µέρος Β πίνακας 2, απαγορεύουν την πώληση και τη θέση τους σε λειτουργία.

6.

Από την 29η Οκτωβρίου 2020, οι εθνικές αρχές, για λόγους που σχετίζονται µε την
αντίσταση τριβής κύλισης των ελαστικών C3, στην περίπτωση νέων οχηµάτων των
κατηγοριών Μ, Ν και Ο που δεν συµµορφώνονται µε τις οριακές τιµές αντίστασης
τριβής κύλισης που αναφέρονται στο παράρτηµα Ι µέρος Β πίνακας 2, θεωρούν ότι
τα πιστοποιητικά συµµόρφωσης δεν ισχύουν πλέον για τους σκοπούς του άρθρου 26
της οδηγίας 2007/46/EΚ και απαγορεύουν την ταξινόµηση, την πώληση και τη θέση
σε λειτουργία των εν λόγω οχηµάτων και, σε περίπτωση νέων ελαστικών που
προορίζονται για τα εν λόγω οχήµατα που δεν συµµορφώνονται µε τις οριακές τιµές
αντίστασης τριβής κύλισης που αναφέρονται στο παράρτηµα Ι µέρος Β πίνακας 2,
απαγορεύουν την πώληση και τη θέση τους σε λειτουργία.

7.

Από την 29η Οκτωβρίου 2013, οι εθνικές αρχές αρνούνται, για λόγους που
σχετίζονται µε τους τοµείς της ασφάλειας των οχηµάτων, οι οποίοι καλύπτονται στο
άρθρο 10, τη χορήγηση έγκρισης τύπου ΕΚ ή εθνικής έγκρισης τύπου για νέους
τύπους οχηµάτων των κατηγοριών M2, M3, N2 και N3, καθώς επίσης και τη
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χορήγηση έγκρισης τύπου ΕΚ ή εθνικής έγκρισης τύπου για νέους τύπους οχηµάτων
των κατηγοριών M1 και N1 που είναι εξοπλισµένα µε προηγµένα συστήµατα
πέδησης έκτακτης ανάγκης και/ή µε συστήµατα προειδοποίησης απόκλισης από τη
λωρίδα κυκλοφορίας· αρνούνται, επίσης, τη χορήγηση έγκρισης τύπου ΕΚ σε
κατασκευαστικά στοιχεία/χωριστές τεχνικές µονάδες για νέους τύπους προηγµένων
συστηµάτων πέδησης έκτακτης ανάγκης και συστηµάτων προειδοποίησης
απόκλισης από τη λωρίδα κυκλοφορίας τα οποία προορίζονται για τα εν λόγω
οχήµατα, που δεν συµµορφώνονται µε τις οικείες διατάξεις του παρόντος
κανονισµού.
8.

Από την 29η Οκτωβρίου 2015, οι εθνικές αρχές, για λόγους που σχετίζονται µε την
ασφάλεια των οχηµάτων η οποία καλύπτεται στο άρθρο 10, στην περίπτωση νέων
οχηµάτων των κατηγοριών M3, N2 και N3 και νέων οχηµάτων των κατηγοριών M1
και N1 που είναι εξοπλισµένα µε προηγµένα συστήµατα πέδησης έκτακτης ανάγκης
και/ή µε συστήµατα προειδοποίησης απόκλισης από τη λωρίδα κυκλοφορίας, τα
οποία δεν συµµορφώνονται µε τις οικείες διατάξεις του παρόντος κανονισµού,
θεωρούν ότι τα πιστοποιητικά συµµόρφωσης δεν ισχύουν πλέον για τους σκοπούς
του άρθρου 26 της οδηγίας 2007/46/EΚ και απαγορεύουν την ταξινόµηση, την
πώληση και τη θέση σε λειτουργία των εν λόγω οχηµάτων και, για τα συστήµατα
πέδησης έκτακτης ανάγκης και τα συστήµατα προειδοποίησης απόκλισης από τη
λωρίδα κυκλοφορίας που προορίζονται για τα εν λόγω οχήµατα, τα οποία δεν
συµµορφώνονται µε τις οικείες διατάξεις του παρόντος κανονισµού, απαγορεύουν
την πώληση και τη θέση τους σε λειτουργία.

9.

Οι εθνικές αρχές επιτρέπουν την πώληση και τη θέση σε λειτουργία για τα
κατασκευαστικά στοιχεία και τις χωριστές τεχνικές µονάδες που είχαν λάβει έγκριση
τύπου πριν από την ηµεροµηνία που αναφέρεται στην παράγραφο 1 και
εξακολουθούν να χορηγούν επέκταση των εγκρίσεων τύπου για τα εν λόγω
κατασκευαστικά στοιχεία και χωριστές τεχνικές µονάδες σύµφωνα µε τις διατάξεις
της οδηγίας βάσει της οποίας χορηγήθηκαν αρχικά, εκτός αν οι απαιτήσεις που
ισχύουν για τα εν λόγω κατασκευαστικά στοιχεία και χωριστές τεχνικές µονάδες
έχουν τροποποιηθεί και/ή έχουν προστεθεί νέες απαιτήσεις βάσει του παρόντος
κανονισµού.
Οι εθνικές αρχές επιτρέπουν την πώληση και τη θέση σε λειτουργία και
εξακολουθούν να χορηγούν επεκτάσεις της έγκρισης τύπου ΕΚ για τα ανταλλακτικά
και τις χωριστές τεχνικές µονάδες, εξαιρουµένων των ελαστικών αντικατάστασης τα
οποία προορίζονται για οχήµατα που είχαν λάβει έγκριση τύπου πριν από την
ηµεροµηνία που αναφέρεται στην παράγραφο 1, σύµφωνα µε τις διατάξεις της
οδηγίας βάσει της οποίας χορηγήθηκαν αρχικά.

10.

EL

Με την επιφύλαξη των παραγράφων 1 και 9 και υπό την προϋπόθεση της έναρξης
ισχύος των µέτρων εφαρµογής που θεσπίζονται δυνάµει του άρθρου 5 παράγραφοι 3
και 13, ύστερα από αίτηµα του κατασκευαστή, οι εθνικές αρχές δεν µπορούν, για
λόγους που σχετίζονται µε τους τοµείς της ασφάλειας των οχηµάτων και των
ελαστικών, οι οποίοι καλύπτονται στα άρθρα 5 έως 10, να αρνηθούν τη χορήγηση
έγκρισης τύπου EΚ ή εθνικής έγκρισης τύπου σε ένα νέο τύπο οχήµατος ή τη
χορήγηση έγκρισης τύπου ΕΚ σε ένα νέο τύπο κατασκευαστικού στοιχείου χωριστής
τεχνικής µονάδας, ή να απαγορεύσουν την ταξινόµηση, την πώληση ή τη θέση σε
λειτουργία ενός νέου κατασκευαστικού στοιχείου ή χωριστής τεχνικής µονάδας, εάν

30

EL

το εν λόγω όχηµα, κατασκευαστικό στοιχείο ή χωριστή τεχνική µονάδα
συµµορφώνεται µε τις απαιτήσεις του παρόντος κανονισµού.
Άρθρο 12
Κυρώσεις
1.

Τα κράτη µέλη καθορίζουν τους κανόνες σχετικά µε 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 των εν λόγω κανόνων. Οι προβλεπόµενες κυρώσεις πρέπει να είναι
αποτελεσµατικές, ανάλογες και αποτρεπτικές. Tα κράτη µέλη κοινοποιούν τις εν
λόγω διατάξεις στην Επιτροπή το αργότερο δεκαοκτώ µήνες µετά την έναρξη ισχύος
του παρόντος κανονισµού και κοινοποιούν αµέσως κάθε µεταγενέστερη
τροποποίηση που τις επηρεάζει.

2.

Οι τύποι 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 µε σκοπό την έγκριση
τύπου·

γ)

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

Κεφάλαιο ΙV
Τελικές διατάξεις
Άρθρο 13
Μέτρα εφαρµογής

EL

1.

Τα µέτρα αυτά, που προορίζονται για την τροποποίηση µη ουσιωδών στοιχείων του
παρόντος κανονισµού, συµπληρώνοντάς τον, όσον αφορά τις ειδικές διαδικασίες,
δοκιµές και απαιτήσεις για την έγκριση τύπου σχετικά µε τις διατάξεις των άρθρων 5
έως 10 και του παραρτήµατος Ι θεσπίζονται σύµφωνα µε την κανονιστική
διαδικασία µε έλεγχο όπως προβλέπεται στο άρθρο 40 παράγραφος 2 της οδηγίας
2007/46/ΕΚ. Στα µέτρα αυτά περιλαµβάνεται ακριβέστερος ορισµός των
χαρακτηριστικών που πρέπει να διαθέτει ένα ελαστικό προκειµένου να εµπίπτει στον
ορισµό του «επαγγελµατικού ελαστικού εκτός δρόµου».

2.

Στο βαθµό που τα µέτρα τα οποία θεσπίζονται βάσει της παραγράφου 1 σχετίζονται
µε την τροποποίηση των οριακών τιµών για την αντίσταση τριβής κύλισης και το
θόρυβο κύλισης για τα ελαστικά, που προβλέπονται στα µέρη Β και Γ του
παραρτήµατος Ι, όποτε προκύπτουν αλλαγές στις διαδικασίες δοκιµής, τα εν λόγω
µέτρα καθορίζονται χωρίς να µειώνεται το ισχύον επίπεδο φιλοδοξιών αναφορικά µε
το περιβάλλον.
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Άρθρο 14
Τροποποιήσεις στην οδηγία 2007/46/ΕΚ
Τα παραρτήµατα IV, VI και XI της οδηγίας 46/2007/ΕΚ τροποποιούνται σύµφωνα µε το
παράρτηµα II του παρόντος κανονισµού.
Άρθρο 15
Κατάργηση
1.

Οι οδηγίες 70/221/ΕΟΚ, 70/222/ΕΟΚ, 70/311/ΕΟΚ, 70/387/ΕΟΚ, 70/388/ΕΟΚ,
71/320/ΕΟΚ, 72/245/ΕΟΚ, 74/60/ΕΟΚ, 74/61/ΕΟΚ, 74/297/ΕΟΚ, 74/408/ΕΟΚ,
74/483/ΕΟΚ, 75/443/ΕΟΚ, 76/114/ΕΟΚ, 76/115/ΕΟΚ, 76/756/ΕΟΚ, 76/757/ΕΟΚ,
76/758/ΕΟΚ, 76/759/ΕΟΚ, 76/760/ΕΟΚ, 76/761/ΕΟΚ, 76/762/ΕΟΚ, 77/389/ΕΟΚ,
77/538/ΕΟΚ, 77/539/ΕΟΚ, 77/540/ΕΟΚ, 77/541/ΕΟΚ, 77/649/ΕΟΚ, 78/316/ΕΟΚ,
78/317/ΕΟΚ, 78/318/ΕΟΚ, 78/549/ΕΟΚ, 78/932/ΕΟΚ, 89/297/ΕΟΚ, 91/226/ΕΟΚ,
92/21/ΕΟΚ, 92/22/ΕΟΚ, 92/24/ΕΟΚ, 92/114/ΕΟΚ, 94/20/ΕΚ, 95/28/ΕΚ, 96/27/ΕΚ,
96/79/ΕΚ, 97/27/ΕΚ, 98/91/ΕΚ, 2000/40/ΕΚ, 2001/56/ΕΚ, 2001/85/ΕΚ, 2003/97/ΕΚ
καταργούνται από την 29η Oκτωβρίου 2014.

2.

Η οδηγία 92/23/ΕΟΚ καταργείται από την 29η Οκτωβρίου 2018.

3.

Οι παραποµπές στις καταργηθείσες οδηγίες θεωρείται ότι αποτελούν παραποµπές
στον παρόντα κανονισµό.
Άρθρο 16
Έναρξη ισχύος

Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ηµέρα από τη δηµοσίευσή του στην
Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Εφαρµόζεται από την [29η Oκτωβρίου 2012].
Εντούτοις, το άρθρο 5 παράγραφος 3, το άρθρο 6 παράγραφος 6, το άρθρο 10 παράγραφος 3,
το άρθρο 11 παράγραφος 10 και το άρθρο 13 και το σηµείο 1 στοιχείο α) περίπτωση iii), το
σηµείο 1 στοιχείο β) περίπτωση iii), το σηµείο 1 στοιχείο β) περίπτωση iv), το σηµείο 2
στοιχείο γ), το σηµείο 3 στοιχείο α) περίπτωση iii), το σηµείο 3 στοιχείο β) περίπτωση iii), το
σηµείο 3 στοιχείο γ) περίπτωση iii), το σηµείο 3 στοιχείο δ) περίπτωση iii), το σηµείο 3
στοιχείο ε) περίπτωση iii) και το σηµείο 3 στοιχείο στ) περίπτωση i) του παραρτήµατος ΙΙ
εφαρµόζονται από την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος. Το σηµείο 1 στοιχείο α) περίπτωση i), το
σηµείο 1 στοιχείο β) περίπτωση i), το σηµείο 2 στοιχείο α), το σηµείο 3 στοιχείο α)
περίπτωση i), το σηµείο 3 στοιχείο β) περίπτωση i), το σηµείο 3 στοιχείο γ) περίπτωση i), το
σηµείο 3 στοιχείο δ) περίπτωση i), το σηµείο 3 στοιχείο ε) περίπτωση i) και το σηµείο 3
στοιχείο στ) περίπτωση ii) του παραρτήµατος II εφαρµόζονται από την 29η Οκτωβρίου 2014.
Το σηµείο 1 στοιχείο α) περίπτωση i), το σηµείο 1 στοιχείο β) περίπτωση i), το σηµείο 2
στοιχείο α), το σηµείο 3 στοιχείο α) περίπτωση i), το σηµείο 3 στοιχείο β) περίπτωση i), το
σηµείο 3 στοιχείο γ) περίπτωση i), το σηµείο 3 στοιχείο δ) περίπτωση i), το σηµείο 3 στοιχείο
ε) περίπτωση i) και το σηµείο 3 στοιχείο στ) περίπτωση ii) του παραρτήµατος II
εφαρµόζονται από την 29η Οκτωβρίου 2014.
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Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε
κράτος µέλος.
Βρυξέλλες, […]

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
Ο Πρόεδρος

EL

Για το Συµβούλιο
Ο Πρόεδρος
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1
Απαιτήσεις για τα ελαστικά όσον αφορά την πρόσφυση σε βρεγµένο έδαφος, την
αντίσταση τριβής κύλισης και το θόρυβο κύλισης
Μέρος Α – Απαιτήσεις σχετικά µε την πρόσφυση σε βρεγµένο έδαφος
Τα ελαστικά της κλάσης C1 πρέπει να πληρούν τις ακόλουθες απαιτήσεις:
Κατηγορία χρήσης

∆είκτης πρόσφυσης
σε βρεγµένο έδαφος
(G)

ελαστικό χιονιού µε σύµβολο ταχύτητας («Q» ή
µικρότερο, εξαιρουµένου του «H») που δηλώνει ≥ 0,9
µέγιστη επιτρεπόµενη ταχύτητα έως 160 km/h
ελαστικό χιονιού µε σύµβολο ταχύτητας («R» ή
µεγαλύτερο, συµπεριλαµβανοµένου του «H») που
≥ 1,0
δηλώνει µέγιστη επιτρεπόµενη ταχύτητα µεγαλύτερη
των 160 km/h
σύνηθες ελαστικό (τύπου ασφάλτου)

≥ 1,1

Μέρος Β – Αντίσταση τριβής κύλισης
Οι µέγιστες τιµές για το συντελεστή αντίστασης τριβής κύλισης, για κάθε είδος ελαστικού,
υπολογιζόµενες σύµφωνα µε το ISO 28580, δεν υπερβαίνουν τα ακόλουθα:
Πίνακας 1
Κατηγορία ελαστικών

Μέγιστη τιµή (kg/τόνος)
1η φάση

C1

12

C2

10,5

C3

8,0

Πίνακας 2
Κατηγορία ελαστικών

Μέγιστη τιµή (kg/τόνος)
2η φάση

EL

C1

10,5

C2

9
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C3

EL

6,5
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Μέρος Γ - Θόρυβος κύλισης
1.

Τα επίπεδα θορύβου που καθορίζονται σύµφωνα µε τη διαδικασία η οποία
προσδιορίζεται στα µέτρα εφαρµογής του παρόντος κανονισµού δεν πρέπει να
υπερβαίνουν τα όρια που αναφέρονται στα σηµεία 1.1 ή 1.2. Οι πίνακες στα σηµεία
1.1 και 1.2 απεικονίζουν τις τιµές που µετρώνται, διορθωµένες για τη θερµοκρασία,
εκτός από την περίπτωση των ελαστικών C3, και την ακρίβεια του οργάνου
µέτρησης, στρογγυλοποιηµένες στον πλησιέστερο ακέραιο αριθµό.
1.1

1.2

Ελαστικά της κλάσης C1, αναφορικά µε το ονοµαστικό πλάτος διατοµής του
ελαστικού το οποίο δοκιµάστηκε:
Ονοµαστικό
Οριακές τιµές
πλάτος διατοµής
σε dB(A)
(mm)

C1A

≤ 185

70

C1B

> 185 ≤ 215

71

C1C

> 215 ≤ 245

71

C1D

> 245 ≤ 275

72

C1E

> 275

74

Ελαστικά των κλάσεων C2 και C3, αναφορικά µε την κατηγορία χρήσης του
εύρους παραγωγής των ελαστικών:
κλάση ελαστικών

Ονοµαστικό πλάτος Οριακές
διατοµής (mm)
dB(A)

C2

σύνηθες

72

ελαστικά έλξης

73

σύνηθες

73

ελαστικά έλξης

75

C3
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κλάση
ελαστικών
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II
Τροποποιήσεις στην οδηγία 2007/46/ΕΚ
Η οδηγία 2007/46/ΕΚ τροποποιείται ως εξής:
1.

Το µέρος Ι του παραρτήµατος ΙV τροποποιείται ως εξής:
α)

Ο πίνακας τροποποιείται ως εξής :
i)

τα σηµεία 3 έως 10, 12 έως 38, 42 έως 45 και 47 έως 57
διαγράφονται·

ii)

το σηµείο 46 διαγράφεται·

iii)

προστίθεται το ακόλουθο σηµείο 63:
Αριθµός
Αναφορά
κανονιστική Επίσηµης
ς πράξης
Εφηµερίδας

Αντικείµενο
Σηµείο
63

Γενική ασφάλεια

β)

[(EΚ) αριθ.
…/…
αναγράφεται
ο αριθµός
του
παρόντος
κανονισµού]

[L .. της …, σ. .. X
αναφορά
στον
παρόντα
κανονισµό]

M2

M3

N1

N2

N3

O1

O2

O3

O4

X

X

X

X

X

X

X

X

X

i)

τα σηµεία 3 έως 10, 12 έως 37, 44, 45 και 50 έως 54 του πίνακα
διαγράφονται·

ii)

το σηµείο 46 του πίνακα διαγράφεται·

iii)

προστίθεται το ακόλουθο σηµείο 63:

Γενική ασφάλεια

ii)

EL

M1

Το προσάρτηµα τροποποιείται ως εξής:

Αντικείµενο
63

Εφαρµογή

Αριθµός κανονιστικής Αναφορά Επίσηµης M1
πράξης
Εφηµερίδας
[(EΚ) αριθ. …/… [L .. της …, σ. .. ΕΕΜ
αναγράφεται ο αριθµός αναφορά
στον
του
παρόντος παρόντα κανονισµό]
κανονισµού]

Στο «υπόµνηµα», προστίθεται το ακόλουθο κείµενο:

37

EL

ΕΕΜ:
Ο παρών κανονισµός εφαρµόζεται εν µέρει. Το
επακριβές πεδίο εφαρµογής καθορίζεται στα µέτρα
εφαρµογής του κανονισµού.
2.

Στο προσάρτηµα του παραρτήµατος VI, ο πίνακας τροποποιείται ως εξής:
α)

τα σηµεία 3 έως 10, 12 έως 38, 42 έως 45 και 47 έως 57 διαγράφονται·

β)

το σηµείο 46 διαγράφεται·

γ)

προστίθεται το ακόλουθο σηµείο 63:
Αριθµός
κανονιστικής
πράξης

Αντικείµενο
63.

3.

Όπως
τροποποιήθηκε µε

Εφαρµόζεται στις
παραλλαγές

[L .. της …, σ. ..
αναφορά
στον
παρόντα
κανονισµό]

Το παράρτηµα ΧΙ τροποποιείται ως εξής:
α)

Σηµεί
ο
63

β)

EL

Γενική [(EΚ) αριθ.
ασφάλεια
…/…
αναγράφεται
ο αριθµός
του
παρόντος
κανονισµού]

Αναφορά
Επίσηµης
Εφηµερίδας

Στο προσάρτηµα 1, ο πίνακας τροποποιείται ως εξής:
i)

τα σηµεία 3 έως 10, 12 έως 38, 44, 45 και 47 έως 54 διαγράφονται·

ii)

το σηµείο 46 διαγράφεται·

iii)

προστίθεται το ακόλουθο σηµείο 63:

Αντικείµενο
Γενική ασφάλεια

Αριθµός
κανονιστικής
πράξης

M1 ≤ 2 500
(1) kg

[(EΚ)
αριθ. ΕΕΜ
…/…
αναγράφεται ο
αριθµός
του
παρόντος
κανονισµού]

M1 > 2 500
(1) kg
ΕΕΜ

M2
ΕΕΜ

M3
ΕΕΜ

Στο προσάρτηµα 2, ο πίνακας τροποποιείται ως εξής:
i)

τα σηµεία 3 έως 10, 12 έως 38, 42 έως 45 και 47 έως 57
διαγράφονται·

ii)

το σηµείο 46 διαγράφεται·
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iii)
Σηµεί
ο
63

γ)

Σηµεί
ο
63

δ)

Σηµεί
ο

EL

προστίθεται το ακόλουθο σηµείο 63:
Αριθµός
κανονιστικής
πράξης

Αντικείµενο
Γενική ασφάλεια

M1

M2

[(EΚ) αριθ. ΕΕ
…/…
Μ
αναγράφεται
ο αριθµός του
παρόντος
κανονισµού]

ΕΕ
Μ

M3
ΕΕ
Μ

N1
ΕΕ
Μ

N2
ΕΕ
Μ

N3
ΕΕ
Μ

O1
ΕΕ
Μ

O2
ΕΕ
Μ

O3
ΕΕ
Μ

O4
ΕΕ
Μ

Στο προσάρτηµα 3, ο πίνακας τροποποιείται ως εξής:
i)

τα σηµεία 3 έως 10, 12 έως 37, 44, 45 και 50 έως 54 διαγράφονται·

ii)

το σηµείο 46 διαγράφεται·

iii)

προστίθεται το ακόλουθο σηµείο 63:
Αριθµός
κανονιστικής
πράξης

Αντικείµενο
Γενική ασφάλεια

M1

[(EΚ)
αριθ. ΕΕ
…/…
Μ
αναγράφεται ο
αριθµός
του
παρόντος
κανονισµού]

Στο προσάρτηµα 4, ο πίνακας τροποποιείται ως εξής:
i)

τα σηµεία 3 έως 10, 13 έως 36, 42 έως 45 και 47 έως 57
διαγράφονται·

ii)

το σηµείο 46 διαγράφεται·

iii)

προστίθεται το ακόλουθο σηµείο 63:

Αντικείµενο

Αριθµός
κανονιστικής
πράξης

M2

39

M3

N1

N2

N3

O1

O2

O3

O4
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Σηµεί
ο
63

Αντικείµενο
Γενική ασφάλεια

ε)

Σηµείο
58

M2

M3

N1

N2

N3

O1

O2

O3

O4

[(EΚ)
αριθ. ΕΕΜ ΕΕΜ ΕΕΜ ΕΕΜ ΕΕΜ ΕΕΜ ΕΕΜ ΕΕΜ ΕΕΜ
…/…
αναγράφεται ο
αριθµός
του
παρόντος
κανονισµού]

Στο προσάρτηµα 5, ο πίνακας τροποποιείται ως εξής:
i)

τα σηµεία 3 έως 10, 12 έως 36, 42 έως 45 και 47 έως 57
διαγράφονται·

ii)

το σηµείο 46 διαγράφεται·

iii)

προστίθεται το ακόλουθο σηµείο 58:

Αντικείµενο
Γενική ασφάλεια

στ)

Αριθµός
κανονιστικής
πράξης

Αριθµός κανονιστικής
πράξης

Κινητοί γερανοί
κατηγορίας Ν3

[(EΚ)
αριθ.
…/… ΕΕΜ
αναγράφεται ο αριθµός
του παρόντος κανονισµού]

Η «επεξήγηση των χαρακτήρων» τροποποιείται ως εξής:
i)

τα σηµεία C, U, W5 και W6 διαγράφονται·

ii)

προστίθεται το ακόλουθο κείµενο:
«ΕΕΜ: Η παρούσα κανονιστική πράξη εφαρµόζεται εν µέρει. Το
επακριβές πεδίο εφαρµογής καθορίζεται στα µέτρα
εφαρµογής του κανονισµού».
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