
Ο∆ΗΓΙΑ 2004/11/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της 11ης Φεβρουαρίου 2004
για την τροποποίηση της οδηγίας 92/24/EΟΚ του Συµβουλίου σχετικά µε τις συσκευές περιορισµού της
ταχύτητας ή συναφή συστήµατα περιορισµού της ταχύτητας ορισµένων κατηγοριών οχηµάτων µε

κινητήρα

TΟ 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 Επιτροπής,

τη γνώµη της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής,

Αποφασίζοντας σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 251 της
συνθήκης (1),

Εκτιµώντας τα ακόλουθα:

(1) Θα πρέπει να ληφθούν µέτρα ώστε να εξασφαλισθεί η
εύρυθµη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς.

(2) Η οδηγία 92/24/ΕΟΚ του Συµβουλίου (2) συγκαταλέγεται
στις επιµέρους οδηγίες στο πλαίσιο της διαδικασίας κοινο-
τικής έγκρισης που καθιερώθηκε µε την οδηγία 70/156/
ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 6ης Φεβρουαρίου 1970, περί
προσεγγίσεως των νοµοθεσιών των κρατών µελών που αφο-
ρούν στην έγκριση των οχηµάτων µε κινητήρα και των
ρυµουλκουµένων τους (3). Οι διατάξεις και οι ορισµοί της
οδηγίας 70/156/ΕΟΚ σχετικά µε τα οχήµατα, τα συστήµατα
οχηµάτων, τα µέρη και τις χωρικές τεχνικές ενότητες εφαρ-
µόζονται ούτως στην παρούσα οδηγία.

(3) Οι συσκευές περιορισµού της ταχύτητας για οχήµατα που
χρησιµοποιούνται για τη µεταφορά επιβατών και για τη
µεταφορά εµπορευµάτων µε µέγιστη µάζα που υπερβαίνει
τους 10 τόνους είχαν θετική συµβολή στην οδική ασφάλεια
και στη µείωση των σοβαρών τραυµατισµών σε περιπτώσεις
ατυχηµάτων, καθώς και στη µείωση της ατµοσφαιρικής
ρύπανσης και της κατανάλωσης καυσίµων.

(4) Η οδηγία 92/6/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 10ης Φεβρουα-
ρίου 1992, σχετικά µε την εγκατάσταση και τη χρήση διατά-
ξεων περιορισµού της ταχύτητας σε ορισµένες κατηγορίες
οχηµάτων µε κινητήρα στην Κοινότητα (4), επεκτάθηκε ώστε
να καλύπτει ελαφρύτερα οχήµατα µε κινητήρα των κατηγο-
ριών M2 και N2. Είναι, εποµένως, απαραίτητο να τροπο-
ποιηθεί το πεδίο εφαρµογής της οδηγίας 92/24/EΟΚ όσον
αφορά τις απαιτήσεις κατασκευής των συσκευών περιορι-
σµού της ταχύτητας αναλόγως, ώστε να καλύπτονται οι ίδιες
κατηγορίες οχηµάτων µε κινητήρα.

(5) Η οδηγία 92/24/EΟΚ θα πρέπει, εποµένως, να τροποποιηθεί
αναλόγως,

ΕΞΕ∆ΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Ο∆ΗΓΙΑ:

Άρθρο 1

Η οδηγία 92/24/ΕΟΚ τροποποιείται ως εξής:

1. Το άρθρο 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:

«Άρθρο 1

Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, νοούνται ως:
— “όχηµα”: οιοδήποτε όχηµα µε κινητήρα των κατηγοριών M2,

M3, N2 ή N3, όπως καθορίζεται στο παράρτηµα II της οδη-
γίας 70/156/EΟΚ, το οποίο προορίζεται να χρησιµοποιηθεί
στο οδικό δίκτυο και έχει τουλάχιστον τέσσερις τροχούς και
εκ κατασκευής µέγιστη ταχύτητα ανώτερη των 25 km/h,·

— “συσκευή περιορισµού της ταχύτητας”: η συσκευή που
περιορίζει την ταχύτητα και προορίζεται να χρησιµοποιηθεί
σε όχηµα που εµπίπτει στο πεδίο εφαρµογής της παρούσας
οδηγίας, για την οποία µπορεί να χορηγηθεί έγκριση τύπου
για χωριστή τεχνική ενότητα κατά την έννοια της οδηγίας
70/156/ΕΟΚ. Τα εκ κατασκευής ενσωµατωµένα στα
οχήµατα συστήµατα περιορισµού της ταχύτητας, πρέπει να
πληρούν τις ίδιες απαιτήσεις µε τις συσκευές περιορισµού
της ταχύτητας.».

2. Στο παράρτηµα Ι σηµείο 1.1 τρίτο εδάφιο η πρώτη πρόταση
αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
«Σκοπός της παρούσας οδηγίας είναι ο περιορισµός, σε µια
καθορισµένη τιµή, της ανώτατης ταχύτητας πορείας των οχηµά-
των µεταφοράς εµπορευµάτων των κατηγοριών N2 και N3 και
των οχηµάτων µεταφοράς επιβατών των κατηγοριών M2 και
M3.».

Άρθρο 2

1. Από τις 17 Νοεµβρίου 2004, τα κράτη µέλη δεν µπορούν,
για λόγους που αφορούν τις συσκευές περιορισµού της ταχύτητας
ή παρόµοια συστήµατα:

— να αρνούνται τη χορήγηση της έγκρισης τύπου ΕΚ ή εθνικής
έγκρισης τύπου για όχηµα, συσκευή περιορισµού της ταχύτητας
ή συναφές σύστηµα περιορισµού της ταχύτητας,

— να απαγορεύουν την ταξινόµηση, πώληση ή χρήση οχήµατος ή
να αρνούνται την πώληση ή τη χρήση συσκευής περιορισµού
της ταχύτητας ή συναφούς συστήµατος περιορισµού της
ταχύτητας,

εφόσον τα οχήµατα, οι συσκευές περιορισµού της ταχύτητας ή τα
συναφή συστήµατα περιορισµού της ταχύτητας πληρούν τις διατά-
ξεις της οδηγίας 92/24/EΟΚ.

2. Από την 1η Ιανουαρίου 2005, τα κράτη µέλη απαγορεύουν,
για λόγους που αφορούν τις συσκευές περιορισµού της ταχύτητας
ή συναφή συστήµατα περιορισµού της ταχύτητας, την πώληση, την
ταξινόµηση ή τη χρήση οχηµάτων, συσκευών περιορισµού της
ταχύτητας ή συναφών συστηµάτων περιορισµού της ταχύτητας που
δεν πληρούν τις διατάξεις της οδηγίας 92/24/EΟΚ.
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(1) Γνώµη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 9ης Οκτωβρίου 2003 (δεν
έχει ακόµα δηµοσιευθεί στην Επίσηµη Εφηµερίδα) και απόφαση του Συµ-
βουλίου της 20ής Ιανουαρίου 2004.

(2) ΕΕ L 129 της 14.5.1992, σ. 154.
(3) 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).

(4) ΕΕ L 57 της 2.3.1992, σ. 27· οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία
από την οδηγία 2002/85/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου (ΕΕ L 327 της 4.12.2002, σ. 8).



Άρθρο 3

1. Πριν από τις 17 Νοεµβρίου 2004, τα κράτη µέλη θεσπίζουν
και δηµοσιεύουν τις νοµοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές
διατάξεις που είναι αναγκαίες για να συµµορφωθούν προς την
παρούσα οδηγία. Ενηµερώνουν αµέσως την Επιτροπή σχετικά. Εφαρ-
µόζουν τις διατάξεις αυτές από τις 18 Νοεµβρίου 2004.

2. Οι διατάξεις αυτές, όταν θεσπίζονται από τα κράτη µέλη
αναφέρονται στην παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται από την ανα-
φορά αυτή κατά την επίσηµη δηµοσίευσή τους. Ο τρόπος της ανα-
φοράς αυτής καθορίζεται από τα κράτη µέλη.

3. Τα κράτη µέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή το κείµενο των
ουσιωδών διατάξεων εσωτερικού δικαίου που θεσπίζουν στο πεδίο
που διέπει η παρούσα οδηγία.

Άρθρο 4

Η παρούσα οδηγία τίθεται σε ισχύ την τρίτη ηµέρα από τη δηµο-
σίευσή της στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Άρθρο 5

Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη µέλη.

Στρασβούργο, 11 Φεβρουαρίου 2004.

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Ο Πρόεδρος

P. COX

Για το Συµβούλιο

Ο Πρόεδρος

M. McDOWELL
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