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Ο∆ΗΓΙΑ 2003/102/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 17ης Νοεµβρίου 2003
σχετικά µε την προστασία των πεζών και άλλων ανεπαρκώς προστατευόµενων χρηστών των οδών έναντι
και σε περίπτωση σύγκρουσης µε µηχανοκίνητο όχηµα και για την τροποποίηση της οδηγίας 70/156/
ΕΟΚ του Συµβουλίου
TΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ
ΕΝΩΣΗΣ,

(5)

Η Επιτροπή θα πρέπει να εξετάσει το κατά πόσον είναι σκόπιµη η επέκταση του πεδίου εφαρµογής της παρούσας οδηγίας σε οχήµατα µέγιστης µάζας άνω των 3,5 τόνων και να
γνωστοποιήσει τα πορίσµατά της στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο.

(6)

Η παρούσα οδηγία θα πρέπει να θεωρηθεί ως στοιχείο ευρύτερης δέσµης µέτρων που πρέπει να λάβουν από κοινού η
Κοινότητα, ο βιοµηχανικός κλάδος και οι αρµόδιες αρχές
των κρατών µελών, βάσει ανταλλαγών σχετικά µε τη
βέλτιστη πρακτική, ώστε να προαχθεί η ασφάλεια προ της
σύγκρουσης (ενεργητική), κατά τη σύγκρουση (παθητική)
και µετά τη σύγκρουση, των πεζών και άλλων ανεπαρκώς
προστατευόµενων χρηστών των οδών, οχηµάτων και υποδοµών.

(7)

Λόγω των ραγδαίων τεχνολογικών εξελίξεων στον εν λόγω
τοµέα, η βιοµηχανία έχει τη δυνατότητα να προτείνει εναλλακτικά µέτρα —είτε παθητικά είτε συνδυασµό ενεργητικών
και παθητικών— µε τουλάχιστον ισοδύναµη πραγµατική
αποτελεσµατικότητα µε τις απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας, τα οποία θα αξιολογηθούν στο πλαίσιο µελέτης σκοπιµότητας διεξαγόµενης από ανεξάρτητους εµπειρογνώµονες
έως την 1η Ιουλίου 2004. Η εισαγωγή εναλλακτικών µέτρων
µε τουλάχιστον ισοδύναµη πραγµατική αποτελεσµατικότητα
προϋποθέτει την προσαρµογή ή την τροποποίηση της
παρούσας οδηγίας.

(8)

Λόγω της συνεχιζόµενης έρευνας και της τεχνικής προόδου
όσον αφορά την προστασία των πεζών, κρίνεται σκόπιµη η
εισαγωγή ενός ορισµένου βαθµού ελαστικότητας στον εν
λόγω τοµέα. Στο πλαίσιο αυτό, η παρούσα οδηγία θα πρέπει
να καθορίσει τις θεµελιώδεις διατάξεις όσον αφορά την προστασία των πεζών µε τη µορφή δοκιµών στις οποίες πρέπει
να υποβάλλονται οι νέοι τύποι οχηµάτων και τα νέα
οχήµατα. Οι τεχνικές προδιαγραφές για την εφαρµογή των
εν λόγω δοκιµών θα πρέπει να θεσπίζονται µε πρόταση της
Επιτροπής.

(9)

Η ραγδαίως αναπτυσσόµενη τεχνολογία στον τοµέα της
ενεργητικής ασφάλειας έχει ως αποτέλεσµα τα συστήµατα
για τη µείωση της σοβαρότητας των τραυµατισµών και την
αποφυγή των συγκρούσεων να µπορούν να προσφέρουν
σηµαντικά οφέλη σε ό,τι αφορά την ασφάλεια, π.χ. για τη
µείωση της ταχύτητας σύγκρουσης και την προσαρµογή της
γωνίας πρόσκρουσης. Η παρούσα οδηγία θα πρέπει να
ενθαρρύνει την ανάπτυξη αυτών των τεχνολογιών.

(10)

Οι ενώσεις που εκπροσωπούν τους ευρωπαίους, ιάπωνες και
κορεάτες κατασκευαστές αυτοκινήτων ανέλαβαν δεσµεύσεις
για την έναρξη της εφαρµογής των συστάσεων της ΕΕVC
όσον αφορά τις οριακές τιµές και δοκιµές, ή συµφώνησαν
εναλλακτικά µέτρα τουλάχιστον ισοδύναµου αποτελέσµατος,
από το 2010, και µια πρώτη σειρά οριακών τιµών και
δοκιµών από το 2005 στους νέους τύπους οχηµάτων και
για την εφαρµογή της πρώτης σειράς δοκιµών στο 80 %
όλων των νέων οχηµάτων από την 1η Ιουλίου 2010, στο
90 % όλων των νέων οχηµάτων από την 1η Ιουλίου 2011
και σε όλα ανεξαιρέτως τα νέα οχήµατα από τις 31 ∆εκεµβρίου 2012.

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως
το άρθρο 95,
την πρόταση της Επιτροπής,
τη γνώµη της Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής (1),
Aποφασίζοντας σύµφωνα µε τη διαδικασία που προβλέπεται στο
άρθρο 251 της συνθήκης (2),
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

Για να µειωθεί ο αριθµός των τροχαίων ατυχηµάτων στην
Κοινότητα, απαιτείται η εισαγωγή µέτρων για τη βελτίωση
της προστασίας των πεζών και άλλων ανεπαρκώς προστατευόµενων χρηστών των οδών έναντι και σε περίπτωση
σύγκρουσης µε πρόσθιο τµήµα µηχανοκίνητου οχήµατος.

(2)

Είναι επιτακτική ανάγκη να προβλεφθεί, στο πλαίσιο του
προγράµµατος δράσης για την οδική ασφάλεια, δέσµη παθητικών και ενεργητικών µέτρων για τη βελτίωση της ασφάλειας (αποφυγή των ατυχηµάτων και µείωση των δευτερευουσών επιδράσεων µέσω της επίτευξης ηπιότερης κυκλοφορίας και της βελτίωσης των υποδοµών) για τους ανεπαρκώς προστατευόµενους χρήστες των οδών, όπως είναι οι
πεζοί, οι ποδηλάτες και οι µοτοσικλετιστές.

(3)

(4)

Η εσωτερική αγορά περιλαµβάνει έναν χώρο χωρίς εσωτερικά
σύνορα στον οποίο πρέπει να διασφαλίζεται η ελεύθερη κυκλοφορία εµπορευµάτων, προσώπων, υπηρεσιών και κεφαλαίων και, για τον σκοπό αυτό, έχει δηµιουργηθεί ένα κοινοτικό σύστηµα έγκρισης τύπου των µηχανοκίνητων οχηµάτων.
Οι τεχνικές απαιτήσεις για την έγκριση τύπου των µηχανοκίνητων οχηµάτων όσον αφορά την προστασία των πεζών
θα πρέπει να εναρµονισθούν ώστε να αποφεύγεται η θέσπιση
απαιτήσεων οι οποίες διαφέρουν από το ένα κράτος µέλος
στο άλλο και να διασφαλίζεται η οµαλή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς.
Οι στόχοι που αφορούν την προστασία των πεζών µπορούν
να επιτευχθούν µε συνδυασµό µέτρων ενεργητικής και παθητικής ασφάλειας. Οι σχετικές συστάσεις της ευρωπαϊκής
επιτροπής για την ενισχυµένη ασφάλεια των οχηµάτων
(EEVC) του Ιουνίου 1999 αποτελούν αντικείµενο ευρείας
συναίνεσης στον οικείο τοµέα. Οι εν λόγω συστάσεις προτείνουν απαιτήσεις επιδόσεων για τις πρόσθιες δοµές ορισµένων κατηγοριών µηχανοκίνητων οχηµάτων ώστε γίνουν λιγότερο επικίνδυνες. Στην παρούσα οδηγία παρουσιάζονται
δοκιµές και οριακές τιµές που βασίζονται στις συστάσεις της
EEVC.

(1) ΕΕ C 234 της 30.9.2003, σ. 10.
(2) Γνώµη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 3ης Ιουλίου 2003 (δεν έχει
ακόµα δηµοσιευθεί στην Επίσηµη Εφηµερίδα) και απόφαση του Συµβουλίου της 4ης Νοεµβρίου 2003.
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Η παρούσα οδηγία θα πρέπει, επίσης, να συµβάλλει στην
καθιέρωση υψηλού επιπέδου προστασίας στο πλαίσιο της
διεθνούς εναρµόνισης της σχετικής νοµοθεσίας, η οποία
δροµολογήθηκε µε τη συµφωνία 1988 της Οικονοµικής
Επιτροπής για την Ευρώπη των Ηνωµένων Εθνών σχετικά µε
την κατάρτιση γενικών τεχνικών κανονισµών για τα τροχοφόρα οχήµατα, τον εξοπλισµό και τα εξαρτήµατα που µπορούν να τοποθετούνται ή/και να χρησιµοποιούνται σε τροχοφόρα οχήµατα.
Η παρούσα οδηγία είναι µια από τις επιµέρους οδηγίες οι
οποίες πρέπει να τηρούνται προκειµένου να υπάρχει συµµόρφωση προς τη διαδικασία έγκρισης ΕΚ τύπου που θεσπίζεται
δυνάµει της οδηγίας 70/156/EΟΚ του Συµβουλίου, της
6ης Φεβρουαρίου 1970, για την προσέγγιση των νοµοθεσιών των κρατών µελών σχετικά µε την έγκριση ΕΚ τύπου
των µηχανοκίνητων οχηµάτων και των ρυµουλκούµενων
τους (1).
Συνεπώς, η οδηγία 70/156/ΕΟΚ θα πρέπει να τροποποιηθεί
ανάλογα,

ΕΞΕ∆ΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Ο∆ΗΓΙΑ:

Άρθρο 1
1.
Η παρούσα οδηγία εφαρµόζεται στις πρόσθιες επιφάνειες των
οχηµάτων. Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, ως όχηµα
νοείται κάθε µηχανοκίνητο όχηµα, όπως ορίζεται στο άρθρο 2 και
στο παράρτηµα ΙΙ της οδηγίας 70/156/EΟΚ, της κατηγορίας M1,
µέγιστης µάζας που δεν υπερβαίνει τους 2,5 τόνους, και της κατηγορίας N1, προερχόµενο από την κατηγορία M1, µέγιστης µάζας
που δεν υπερβαίνει τους 2,5 τόνους.
2.
Η παρούσα οδηγία αποσκοπεί στον περιορισµό των τραυµατισµών των πεζών και άλλων ανεπαρκώς προστατευοµένων χρηστών
των οδών σε περίπτωση σύγκρουσης µε τις πρόσθιες επιφάνειες των
οχηµάτων που καθορίζονται στην παράγραφο 1.
Άρθρο 2
1.
Από την 1η Ιανουαρίου 2004, τα κράτη µέλη δεν δύνανται,
για λόγους που αφορούν την προστασία των πεζών:
— να απορρίπτουν, όσον αφορά ένα τύπο οχήµατος, τη χορήγηση
έγκρισης ΕΚ τύπου ή εθνικής έγκρισης τύπου, ή
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3. Η παράγραφος 2 δεν ισχύει για οχήµατα που δεν διαφέρουν
όσον αφορά τα κυριότερα σηµεία κατασκευής και σχεδιασµού του
αµαξώµατος έµπροσθεν των κολωνών Α από τύπους οχηµάτων που
έχουν λάβει έγκριση ΕΚ τύπου ή εθνική έγκριση τύπου πριν από
την 1η Οκτωβρίου 2005, τα οποία δεν έχουν ακόµη εγκριθεί στο
πλαίσιο της παρούσας οδηγίας.
4. Από την 1η Σεπτεµβρίου 2010, τα κράτη µέλη δεν χορηγούν
πλέον:
— έγκριση ΕΚ τύπου, ή
— εθνική έγκριση τύπου,
εκτός και εάν γίνεται επίκληση των διατάξεων του άρθρου 8 παράγραφος 2 της οδηγίας 70/156/EΟΚ, για κάθε τύπο οχήµατος, για
λόγους που συνδέονται µε την προστασία των πεζών, εάν δεν
τηρούνται οι τεχνικές διατάξεις που καθορίζονται στο τµήµα 3.2
του παραρτήµατος Ι της παρούσας οδηγίας.
5.

Από τις 31 ∆εκεµβρίου 2012, τα κράτη µέλη:

— θεωρούν τα πιστοποιητικά συµµόρφωσης που συνοδεύουν νέα
οχήµατα σύµφωνα µε τις διατάξεις της οδηγίας 70/156/ΕΟΚ
ως µη ισχύοντα πλέον για τους σκοπούς του άρθρου 7 παράγραφος 1 της εν λόγω οδηγίας και
— απαγορεύουν την έκδοση άδειας κυκλοφορίας, την πώληση και
τη θέση σε λειτουργία νέων οχηµάτων που δεν συνοδεύονται
από πιστοποιητικό συµµόρφωσης σύµφωνα µε την οδηγία 70/
156/EΟΚ,
για λόγους που αφορούν την προστασία των πεζών, εάν δεν
τηρούνται οι τεχνικές διατάξεις που καθορίζονται στο τµήµα 3.1 ή
3.2 του παραρτήµατος Ι.
6.

Από την 1η Σεπτεµβρίου 2015, τα κράτη µέλη:

— θεωρούν τα πιστοποιητικά συµµόρφωσης που συνοδεύουν τα
νέα οχήµατα σύµφωνα µε τις διατάξεις της οδηγίας 70/156/
EΟΚ, ως µη ισχύοντα πλέον για τους σκοπούς του άρθρου 7
παράγραφος 1 της εν λόγω οδηγίας και
— απαγορεύουν την έκδοση άδειας κυκλοφορίας, την πώληση και
τη θέση σε λειτουργία νέων οχηµάτων που δεν συνοδεύονται
από πιστοποιητικό συµµόρφωσης σύµφωνα µε την οδηγία 70/
156/ΕΟΚ,

— να απαγορεύουν την έκδοση άδειας κυκλοφορίας, την πώληση
ή τη θέση σε λειτουργία οχηµάτων,

για λόγους που συνδέονται µε την προστασία των πεζών, εάν δεν
τηρούνται οι τεχνικές διατάξεις του τµήµατος 3.2 του παραρτήµατος Ι.

εφόσον τα οχήµατα πληρούν τις τεχνικές διατάξεις που καθορίζονται στο τµήµα 3.1 ή 3.2 του παραρτήµατος Ι.

Άρθρο 3

2.
Από την 1η Οκτωβρίου 2005, τα κράτη µέλη δεν δύνανται
πλέον να χορηγούν:
— έγκριση ΕΚ τύπου, ή
— εθνική έγκριση τύπου,
εκτός και εάν γίνεται επίκληση των διατάξεων του άρθρου 8 παράγραφος 2 της οδηγίας 70/156/EΟΚ, για κάθε τύπο οχήµατος, για
λόγους που συνδέονται µε την προστασία των πεζών, εάν δεν
τηρούνται οι τεχνικές διατάξεις που καθορίζονται στο τµήµα 3.1 ή
3.2 του παραρτήµατος Ι.
(1) ΕΕ L 42 της 23.2.1970, σ. 1· οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία
από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 807/2003 (ΕΕ L 122 της 16.5.2003, σ.
36).

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 2, τα κράτη µέλη
διασφαλίζουν τη διεξαγωγή των δοκιµών που προβλέπονται στο
τµήµα 3.1 ή 3.2 του παραρτήµατος Ι σύµφωνα µε τις τεχνικές προδιαγραφές που προσδιορίζονται µε απόφαση της Επιτροπής.
Άρθρο 4
Κάθε µήνα, οι αρµόδιες για τις εγκρίσεις αρχές των κρατών µελών
αποστέλλουν καθεµία στην Επιτροπή αντίγραφο του πιστοποιητικού
έγκρισης, υπόδειγµα του οποίου περιλαµβάνεται στο προσάρτηµα 2
του παραρτήµατος ΙΙ, που εκδίδουν για κάθε όχηµα που εγκρίνουν
σύµφωνα µε την παρούσα οδηγία στη διάρκεια του εν λόγω µήνα.
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Άρθρο 5
1.
Η Επιτροπή, βασιζόµενη στις σχετικές πληροφορίες που της γνωστοποιούν οι αρµόδιες για τις εγκρίσεις
αρχές και τα ενδιαφερόµενα µέρη καθώς και σε ανεξάρτητες µελέτες, παρακολουθεί την πρόοδο της βιοµηχανίας
στον τοµέα της προστασίας των πεζών και εκπονεί, έως την 1η Ιουλίου 2004, ανεξάρτητη µελέτη σκοπιµότητας
όσον αφορά τις διατάξεις του παραρτήµατος Ι τµήµα 3.2, και ειδικότερα τα εναλλακτικά µέτρα —είτε παθητικά
είτε συνδυασµό ενεργητικών και παθητικών— που έχουν τουλάχιστον ισοδύναµη πραγµατική αποτελεσµατικότητα.
Η µελέτη σκοπιµότητας βασίζεται, µεταξύ άλλων, σε πρακτικές δοκιµές και ανεξάρτητες επιστηµονικές µελέτες.
2.
Εάν κριθεί αναγκαίο, εν συνεχεία της µελέτης σκοπιµότητας που αναφέρεται στην παράγραφο 1, να αναπροσαρµοσθούν οι διατάξεις του παραρτήµατος Ι τµήµα 3.2, προκειµένου να συµπεριληφθεί συνδυασµός παθητικών
και ενεργητικών µέτρων που έχουν τουλάχιστον ισοδύναµο αποτέλεσµα σε επίπεδο προστασίας µε τις υφιστάµενες
διατάξεις του παραρτήµατος Ι τµήµα 3.2, η Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συµβούλιο
πρόταση για την ανάλογη τροποποίηση της παρούσας οδηγίας.
3.
Ενόσω η αναπροσαρµογή της παρούσας οδηγίας περιορίζεται στην εισαγωγή εναλλακτικών παθητικών
µέτρων που έχουν τουλάχιστον ισοδύναµο αποτέλεσµα σε επίπεδο προστασίας µε τις υφιστάµενες διατάξεις του
παραρτήµατος Ι τµήµα 3.2, η αναπροσαρµογή αυτή µπορεί να πραγµατοποιείται από την επιτροπή προσαρµογής
στην τεχνική πρόοδο, σύµφωνα µε τη διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο 13 της οδηγίας 70/156/ΕΟΚ.
4.
Η Επιτροπή υποβάλλει πριν από την 1η Απριλίου 2006, και στη συνέχεια κάθε δύο έτη, έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συµβούλιο σχετικά µε τα αποτελέσµατα της παρακολούθησης που προβλέπεται στην
παράγραφο 1.

Άρθρο 6
Η οδηγία 70/156/ΕΟΚ τροποποιείται ως εξής:
1. Παρεµβάλλονται τα ακόλουθα σηµεία στο παράρτηµα Ι:
«9.23.

Προστασία των πεζών

9.23.1. Πρέπει να υποβάλλεται αναλυτική περιγραφή, συµπεριλαµβανοµένων φωτογραφιών ή/και σχεδίων,
του οχήµατος όσον αφορά τη δοµή, τις διαστάσεις, τις αντίστοιχες γραµµές αναφοράς και τα κατασκευαστικά στοιχεία του πρόσθιου τµήµατος του οχήµατος (εσωτερικού και εξωτερικού). Η εν λόγω
περιγραφή θα πρέπει να περιέχει λεπτοµέρειες κάθε συστήµατος ενεργητικής προστασίας που είναι
εγκατεστηµένο στο όχηµα.»
2. Παρεµβάλλονται τα ακόλουθα σηµεία στο τµήµα Α του παραρτήµατος ΙΙΙ:
«9.23.

Προστασία των πεζών

9.23.1. Πρέπει να υποβάλλεται αναλυτική περιγραφή, συµπεριλαµβανοµένων φωτογραφιών ή/και σχεδίων,
του οχήµατος όσον αφορά τη δοµή, τις διαστάσεις, τις αντίστοιχες γραµµές αναφοράς και τα κατασκευαστικά στοιχεία του πρόσθιου τµήµατος του οχήµατος (εσωτερικού και εξωτερικού). Η εν λόγω
περιγραφή θα πρέπει να περιέχει λεπτοµέρειες κάθε συστήµατος ενεργητικής προστασίας που είναι
εγκατεστηµένο στο όχηµα.»
3. Παρεµβάλλονται το ακόλουθο σηµείο 58 και οι αντίστοιχες υποσηµειώσεις στο µέρος Ι του παραρτήµατος IV:
Αντικείµενο

«58. Προστασία
των πεζών

Οδηγία

2003/102/ΕΚ

Αναφορά στην
ΕΕ

ΕΕ L 321
της
6.12.2003,
σ. 15.

(6) Μέγιστης µάζας που δεν υπερβαίνει τους 2,5 τόνους.
(7) Προερχόµενα από οχήµατα της κατηγορίας Μ1.»

∆υνατότητα εφαρµογής
M1

X (6)

M2

M3

N1

X (6) (7)

N2

N3

O1

O2

O3

O4
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4. Το παράρτηµα ΧΙ τροποποιείται ως εξής:
— Παρεµβάλλεται το ακόλουθο σηµείο 58 στο προσάρτηµα 1:
Σηµείο

Αντικείµενο

Προστασία
πεζών

«58.

Oδηγία

των

M1
≤ 2 500 (1) kg

2003/102/EΚ

M1
> 2 500 (1) kg

M3

M2

X»

— Παρεµβάλλεται το ακόλουθο σηµείο 58 στο προσάρτηµα 2:
Σηµείο

Αντικείµενο

Προστασία
πεζών

«58.

Οδηγία

των

M1

M2

M3

N1

N2

N3

O1

O2

O3

O4

2003/102/ΕΚ»

— Παρεµβάλλεται το ακόλουθο σηµείο 58 στο προσάρτηµα 3:
Σηµείο

«58.

Αντικείµενο

Προστασία
πεζών

Οδηγία

των

M2

M3

N1

N2

N3

O1

O2

O3

O4

2003/102/ΕΚ»

Άρθρο 7
1.
Τα κράτη µέλη θέτουν σε ισχύ τις νοµοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις που απαιτούνται προκειµένου να συµµορφωθούν µε την οδηγία το αργότερο µέχρι τις 31 ∆εκεµβρίου 2003. Πληροφορούν αµέσως
την Επιτροπή σχετικά.
Εφαρµόζουν τις εν λόγω διατάξεις από την 1η Ιανουαρίου 2004.
Οι διατάξεις αυτές, όταν θεσπίζονται από τα κράτη µέλη, αναφέρονται στην παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται από
την αναφορά αυτή κατά την επίσηµη δηµοσίευσή τους. Ο τρόπος της αναφοράς καθορίζεται από τα κράτη µέλη.
2.
Τα κράτη µέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή το κείµενο των ουσιωδών διατάξεων εσωτερικού δικαίου τις
οποίες θεσπίζουν στον τοµέα που διέπεται από την παρούσα οδηγία.
Άρθρο 8
Η παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει την επόµενη ηµέρα από τη δηµοσίευσή της στην Επίσηµη Εφηµερίδα της
Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Άρθρο 9
Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη µέλη.
Βρυξέλλες, 17 Νοεµβρίου 2003.
Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Για το Συµβούλιο

Ο Πρόεδρος

Ο Πρόεδρος

P. COX

G. ALEMANNO
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
TEΧΝΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ
1.

ΠΕ∆ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Η οδηγία εφαρµόζεται στις πρόσθιες επιφάνειες των οχηµάτων. Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, ως όχηµα
νοείται κάθε µηχανοκίνητο όχηµα όπως ορίζεται στο άρθρο 2 και στο παράρτηµα ΙΙ της οδηγίας 70/156/EΟΚ, της
κατηγορίας M1, µέγιστης µάζας που δεν υπερβαίνει τους 2,5 τόνους, και της κατηγορίας Ν1 προερχόµενο από την
κατηγορία M1, µέγιστης µάζας που δεν υπερβαίνει τους 2,5 τόνους.

2.

ΟΡΙΣΜΟΙ
Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας:

2.1.

«Κολώνα Α» είναι το πλέον πρόσθιο και εξωτερικό στήριγµα της οροφής που εκτείνεται από το πλαίσιο έως την οροφή
του οχήµατος.

2.2.

«Προφυλακτήρας» είναι η πρόσθια, κατώτερη, εξωτερική δοµή του οχήµατος. Περιλαµβάνει όλες τις δοµές που προορίζονται να εξασφαλίζουν προστασία στο όχηµα όταν έρχεται σε µετωπική σύγκρουση σε χαµηλή ταχύτητα µε άλλο
όχηµα και επίσης τυχόν προσαρτήµατα στη δοµή αυτή.

2.3.

«Πρόσθιο άκρο του καλύµµατος κινητήρα» είναι η πρόσθια ανώτερη εξωτερική δοµή περιλαµβανοµένων του καλύµµατος του κινητήρα και των φτερών, των ανωτέρων και πλευρικών τµηµάτων του περιβλήµατος των προβολέων και τυχόν
άλλων προσαρτηµάτων.

2.4.

«Άνω µέρος του καλύµµατος κινητήρα» είναι η εξωτερική δοµή η οποία περιλαµβάνει την ανώτερη επιφάνεια όλων των
εξωτερικών δοµών εκτός του αλεξηνέµου, των κολωνών Α και των δοµών προς το πίσω µέρος αυτών. Εποµένως, περιλαµβάνει, χωρίς όµως να περιορίζεται σε αυτά, το κάλυµµα κινητήρα, τα φτερά, τους νεροχύτες, τον άξονα του καθαριστήρα και το κατώτερο πλαίσιο του αλεξηνέµου.

2.5.

«Κριτήριο επιδόσεων κεφαλής (ΚΕΚ)» είναι ο υπολογισµός, σε µια δεδοµένη χρονική περίοδο, της µέγιστης επιτάχυνσης
που σηµειώνεται κατά τη διάρκεια της κρούσης.

2.6.

«Αλεξήνεµο» είναι η πρόσθια υάλινη επιφάνεια του οχήµατος που πληροί όλες τις σχετικές απαιτήσεις του παραρτήµατος Ι της οδηγίας 77/649/EΟΚ (1).

2.7.

«Τύπος οχήµατος» είναι η κατηγορία οχηµάτων που, έµπροσθεν των κολωνών Α, δεν διαφέρουν ως προς σηµαντικές
παραµέτρους όπως:
— η δοµή,
— οι κύριες διαστάσεις,
— τα υλικά των εξωτερικών επιφανειών του οχήµατος,
— η διάταξη των κατασκευαστικών στοιχείων (εξωτερική ή εσωτερική),

στο βαθµό που µπορεί να θεωρηθεί ότι έχουν αρνητική επίπτωση στα αποτελέσµατα των δοκιµών κρούσης που περιγράφονται
στην παρούσα οδηγία.
2.8.

«Μέγιστη µάζα» είναι η µέγιστη τεχνικά αποδεκτή µάζα έµφορτου οχήµατος, που δηλώνεται από τον κατασκευαστή
σύµφωνα µε το σηµείο 2.8 του παραρτήµατος Ι της οδηγίας 70/156/ΕΟΚ.

3.

∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ∆ΟΚΙΜΕΣ

3.1.

Απαιτείται η διεξαγωγή των ακόλουθων δοκιµών· ωστόσο, οι οριακές τιµές που ορίζονται στα σηµεία 3.1.3 και 3.1.4
απαιτούνται µόνο για τη διαδικασία παρακολούθησης.

3.1.1.

∆οκιµή οµοιώµατος ποδιού προς προφυλακτήρα: Πρέπει να εκτελείται η µία από τις δοκιµές οµοιώµατος ποδιού που
περιγράφονται στα σηµεία 3.1.1.1 και 3.1.1.2:

3.1.1.1. ∆οκιµή οµοιώµατος κάτω µέρους ποδιού προς προφυλακτήρα: Η δοκιµή εκτελείται µε ταχύτητα πρόσκρουσης 40 km/
h. Η µέγιστη δυναµική γωνία κάµψεως του γόνατος δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 21,0 °, η µέγιστη δυναµική διατµητική µετατόπιση του γόνατος δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 6,0 mm, και η επιτάχυνση που µετράται στο άνω άκρο της
κνήµης δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 200 g.
3.1.1.2. ∆οκιµή οµοιώµατος άνω µέρους ποδιού προς προφυλακτήρα: Η δοκιµή εκτελείται µε ταχύτητα πρόσκρουσης 40 km/
h. Tο στιγµιαίο άθροισµα των δυνάµεων πρόσκρουσης ως προς το χρόνο δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 7,5 kN και η
ροπή κάµψεως επί του κρουστικού εκκρεµούς τα 510 Nm.
(1) Οδηγία 77/649/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 27ης Σεπτεµβρίου 1977, περί προσεγγίσεως των νοµοθεσιών των κρατών µελών που αφορούν στο
οπτικό πεδίο του οδηγού των οχηµάτων µε κινητήρα (ΕΕ L 267 της 19.10.1977, σ. 1)· οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία
90/630/ΕΟΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 341 της 6.12.1990, σ. 20).
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3.1.2.

∆οκιµή οµοιώµατος κεφαλής παιδιού/µικρόσωµου ενήλικα προς άνω επιφάνεια καλύµµατος κινητήρα: Η δοκιµή εκτελείται µε ταχύτητα πρόσκρουσης 35 km/h µε κρουστικό εκκρεµές βάρους 3,5 kg. Tο κριτήριο επιδόσεων κεφαλής
(ΚΕΚ) δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 1 000 για τα δύο τρίτα της επιφάνειας του καλύµµατος που υποβάλλεται σε δοκιµή
και τα 2 000 για το υπολειπόµενο ένα τρίτο της επιφάνειας του καλύµµατος που υποβάλλεται σε δοκιµή.

3.1.3.

∆οκιµή οµοιώµατος άνω µέρους ποδιού προς πρόσθιο άκρο του καλύµµατος του κινητήρα: Η δοκιµή εκτελείται µε
ταχύτητα πρόσκρουσης µέχρι 40 km/h. Το στιγµιαίο άθροισµα των δυνάµεων πρόσκρουσης ως προς το χρόνο δεν
πρέπει να υπερβαίνει τα 5,0 kN και η ροπή κάµψεως επί του κρουστικού εκκρεµούς θα καταγράφεται και θα συγκρίνεται µε την τιµή αναφοράς 300 Nm.

3.1.4.

∆οκιµή οµοιώµατος κεφαλής ενήλικα προς αλεξήνεµο: Η δοκιµή εκτελείται µε ταχύτητα κρούσης 35 km/h µε εκκρεµές
κρούσης βάρους 4,8 kg. Tο ΚΕΚ θα καταγράφεται και θα συγκρίνεται µε την τιµή αναφοράς 1 000.

3.2.

Απαιτείται η διεξαγωγή των ακόλουθων δοκιµών:

3.2.1.

Οµοίωµα ποδιού προς προφυλακτήρα. Πρέπει να εκτελείται η µία από τις δοκιµές οµοιώµατος ποδιού που περιγράφονται στα σηµεία 3.2.1.1 και 3.2.1.2:

3.2.1.1. ∆οκιµή οµοιώµατος κάτω µέρους ποδιού προς προφυλακτήρα: Η δοκιµή εκτελείται µε ταχύτητα κρούσης 40 km/h. Η
µέγιστη δυναµική γωνία κάµψεως του γόνατος δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 15,0 °, η µέγιστη δυναµική µετατόπιση
διάτµησης του γόνατος δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 6,0 mm και η επιτάχυνση που µετράται στο άνω άκρο της κνήµης
δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 150 g.
3.2.1.2. ∆οκιµή οµοιώµατος άνω µέρους ποδιού προς προφυλακτήρα: Η δοκιµή εκτελείται µε ταχύτητα κρούσης 40 km/h. Tο
στιγµιαίο άθροισµα των δυνάµεων πρόσκρουσης ως προς το χρόνο δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 5,0 kN και η ροπή
κάµψεως επί του κρουστικού εκκρεµούς, δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 300 Nm.
3.2.2.

∆οκιµή οµοιώµατος κεφαλής παιδιού προς κάλυµµα κινητήρα: Η δοκιµή εκτελείται µε ταχύτητα κρούσης 40 km/h µε
τη βοήθεια κρουστικού εκκρεµούς βάρους 2,5 kg. Tο ΚΕΚ δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 1 000 για ολόκληρη την
επιφάνεια του καλύµµατος που υποβάλλεται σε δοκιµή.

3.2.3.

∆οκιµή οµοιώµατος άνω µέρους ποδιού προς πρόσθιο άκρο καλύµµατος κινητήρα: Η δοκιµή εκτελείται µε ταχύτητα
κρούσης µέχρι 40 km/h. Tο στιγµιαίο άθροισµα των δυνάµεων κρούσης ως προς το χρόνο δεν πρέπει να υπερβαίνει τα
5,0 kN και η ροπή κάµψεως επί του κρουστικού εκκρεµούς δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 300 Nm.

3.2.4.

∆οκιµή οµοιώµατος κεφαλής ενηλίκου προς κάλυµµα κινητήρα: Η δοκιµή εκτελείται µε ταχύτητα κρούσης 40 km/h µε
τη βοήθεια κρουστικού εκκρεµούς βάρους 4,8 kg. Το ΚΕΚ δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 1 000 για ολόκληρη την επιφάνεια του καλύµµατος που υπόκειται σε δοκιµή.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II
∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΥΠΟΥ
1.

ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΚΡΙΣΕΩΣ ΕΚ ΤΥΠΟΥ

1.1. Η αίτηση εγκρίσεως ΕΚ τύπου βάσει του άρθρου 3 παράγραφος 4 της οδηγίας 70/156/ΕΟΚ ενός τύπου οχήµατος όσον
αφορά την προστασία των πεζών πρέπει να υποβάλλεται από τον κατασκευαστή.
1.2. Υπόδειγµα του πληροφοριακού εγγράφου περιλαµβάνεται στο προσάρτηµα 1.
1.3. Αντιπροσωπευτικό όχηµα του προς έγκριση τύπου οχήµατος υποβάλλεται στην τεχνική υπηρεσία που είναι υπεύθυνη για
τη διεξαγωγή των δοκιµών εγκρίσεως τύπου.
2.

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΓΚΡΙΣΕΩΣ ΕΚ ΤΥΠΟΥ

2.1. Εάν οι δοκιµές που αναφέρονται στο παράρτηµα Ι διεξάγονται σύµφωνα µε τις προδιαγραφές που προβλέπονται στο εν
λόγω παράρτηµα και τις τεχνικές προδιαγραφές που αναφέρονται στο άρθρο 3 της παρούσας οδηγίας, χορηγείται η
έγκριση ΕΚ τύπου βάσει του άρθρου 4 παράγραφοι 1 και 3 της οδηγίας 70/156/EΟΚ.
2.2. Υπόδειγµα του πιστοποιητικού εγκρίσεως ΕΚ τύπου περιέχεται στο προσάρτηµα 2.
2.3. Αριθµός εγκρίσεως, σύµφωνα µε το παράρτηµα VII της οδηγίας 70/156/ΕΟΚ, δίδεται σε κάθε τύπο εγκεκριµένου οχήµατος. Το ίδιο κράτος µέλος δεν επιτρέπεται να χορηγεί τον ίδιο αριθµό σε άλλο τύπο οχήµατος.
2.4. Σε περίπτωση αµφιβολίας, κατά την επαλήθευση της συµµόρφωσης του οχήµατος προς τις απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας, λαµβάνονται υπόψη τυχόν δεδοµένα ή αποτελέσµατα δοκιµών που παρέχονται από τον κατασκευαστή, τα οποία µπορούν να εξετάζονται επίσης κατά την επικύρωση των δοκιµών εγκρίσεως που διεξήχθησαν από την αρµόδια για τις εγκρίσεις αρχή.
3.

MΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ

3.1. Οποιαδήποτε µετατροπή του οχήµατος που επηρεάζει τη γενική µορφή της πρόσθιας δοµής του οχήµατος, η οποία, κατά
την κρίση της αρχής θα έχει σηµαντική επίδραση στα αποτελέσµατα των δοκιµών, συνεπάγεται επανάληψη της δοκιµής.
3.2. Σε περίπτωση µετατροπής τύπου οχήµατος που έχει εγκριθεί βάσει της παρούσας οδηγίας, ισχύουν οι διατάξεις του
άρθρου 5 της οδηγίας 70/156/ΕΟΚ.
4.

ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

4.1. Μέτρα για τη διασφάλιση της συµµόρφωσης παραγωγής λαµβάνονται σύµφωνα µε τις διατάξεις που προβλέπονται στο
άρθρο 10 της οδηγίας 70/156/ΕΟΚ.
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Προσάρτηµα 1 του παραρτήµατος ΙΙ
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Προσάρτηµα 2 του παραρτήµατος ΙΙ
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