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2438  285/2005

Αριθµός 285
Οι περί  Τύπου Οχηµάτων (Κατηγορίας Μ, Ν και Ο), των Κατασκευαστι=

κών Στοιχείων, Συστηµάτων και Χωριστών Τεχνικών Μονάδων τους Κανονισµοί του
2005, οι οποίοι εκδόθηκαν από το Υπουργικό Συµβούλιο µε βάση το άρθρο 13 του περί

 Οχηµάτων Νόµου του 2005, αφού κατατέθηκαν στη Βουλή των Αντι=
προσώπων  εγκρίθηκαν από αυτή, δηµοσιεύονται στην Επίσηµη Εφηµερίδα της
∆ηµοκρατίας, µε βάση το εδάφιο (3) του άρθρου 3 του περί Καταθέσεως στη Βουλή των
Αντιπροσώπων των Κανονισµών που Εκδίδονται µε Εξουσιοδότηση Νόµου, Νόµου (Ν.
99 του 1989 όπως τροποποιήθηκε µε το Ν. 227 του 1990).

Ο ΠΕΡΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ  2005

Επίσηµη

Εφηµερίδα της

Ε.Ε.: L 042,

σ.

13.11.2004,

Κανονισµοί δυνάµει του άρθρου 13 του Νόµου

Για σκοπούς εναρµόνισης µε την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας µε

τίτλο —

«Οδηγία  του Συµβουλίου της 6ης Φεβρουαρίου 1970 περί

προσεγγίσεως των νοµοθεσιών των κρατών µελών που αφορούν στην

έγκριση των οχηµάτων µε κινητήρα  των  τους όπως

τροποποιήθηκε τελευταία µε την Οδηγία  της Επιτροπής

της 14ης Οκτωβρίου 2004».

 Υπουργικό Συµβούλιο, ασκώντας τις εξουσίες που του παρέχονται

δυνάµει του άρθρου 13 του περί Έγκρισης Τύπου Οχηµάτων Νόµου του

 2005.  εκδίδει τους ακόλουθους Κανονισµούς.

τίτλος.
 παρόντες ΚάνονισµοΓθα  περί

Οχηµάτων (Κατηγορίες Μ, Ν και Ο), των Κατασκευαστικών

Συστηµάτων και Χωριστών Τεχνικών Μονάδων τους Κανονισµοί του

2005.

Ερµηνεία. 2.,(1) Για τους σκοπούς των παρόντων Κανονισµών, εκτός αν από το

κείµενο προκύπτει διαφορετική



Πρώτο
Παράρτηµα,
∆εύτερο
Παράρτηµα.
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«βασικό όχηµα» σηµαίνει οποιοδήποτε ηµιτελές όχηµα, του οποίου ο

αναγνωριστικός αριθµός οχήµατος διατηρείται και κατά τη διάρκεια των

επόµενων σταδίων της διαδικασίας έγκρισης τύπου σε πολλαπλά

«διάταγµα» σηµαίνε! διάταγµα που εκδίδεται δυνάµει του άρθρου 12 του

«έγγραφο πληροφοριών» σηµαίνει έγγραφο που παρατίθεται στο Πρώτο

ή ∆εύτερο Παράρτηµα, σε επιµέρους τεχνική Οδηγία ή σε διάταγµα, το

οποίο καθορίζει τις πληροφορίες που πρέπει να χορηγεί ο αιτητής

έγκρισης τύπου*

«έγκριση τύπου σε πολλαπλά στάδια» σηµαίνει την έγκριση τύπου µε

βάση την οποία πιστοποιείται ότι, ανάλογα µε τη φάση ολοκλήρωσης,

ένας τύπος ηµιτελούς ή ολοκληρωµένου οχήµατος πληροί τις σχετικές

απαιτήσεις των παρόντων Κανονισµών που εφαρµόζονται για το κάθε

στάδιο'

«ηµιτελές όχηµα» σηµαίνει οποιοδήποτε όχηµα το οποίο χρειάζεται να

συµπληρωθεί µε ένα τουλάχιστον περαιτέρω στάδιο, προκειµένου να

πληρούνται οι σχετικές απαιτήσεις των παρόντων  ,

«ισχύον πιστοποιητικό συµµόρφωσης ΕΚ» σηµαίνει πιστοποιητικό

συµµόρφωσης ΕΚ, του οποίου η ισχύς δεν αναιρέθηκε λόγω έκδοσης

νέας ή τροποποιητικής επιµέρους τεχνικής Οδηγίας που να καθορίζει

ρητά για την αναίρεση της ισχύος

«κανονισµός ΟΕΕ/ΟΗΕ» σηµαίνει κανονισµό που αναφέρεται στον

Κανονισµό  των παρόντων Κανονισµών

«κατασκευαστικό στοιχείο» σηµαίνει διάταξη, όπως προβολέας, που

προορίζεται να αποτελέσει τµήµα οχήµατος και εµπίπτει στο πεδίο

εφαρµογής σχετικής επιµέρους τεχνικής Οδηγίας ή διατάγµατος, για την

οποία µπορεί να χορηγηθεί ξεχωριστή έγκριση τύπου ανεξαρτήτως του
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οχήµατος, εφόσον σχετική επιµέρους τεχνική Οδηγία ή διάταγµα το

προβλέπουν ρητά ,

«Νόµος» σηµαίνει τον περί Έγκρισης Τύπου Οχηµάτων Νόµο του

όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται/

«ολοκληρωµένο όχηµα» σηµαίνει το όχηµα που προκύπτει από τη

διαδικασία έγκρισης τύπου πολλαπλών σταδίων, το οποίο πληροί

τις σχετικές απαιτήσεις των παρόντων Κανονισµών

«όχηµα ειδικής χρήσης» σηµαίνει όχηµα ειδικής χρήσης που καθορίζεται

στον Κανονισµό

«όχηµα κατηγορίας Μ, Ν και Ο» σηµαίνει όχηµα κατηγορίας Μ, Ν και Ο

που αναφέρεται στον Κανονισµό

«πακέτο πληροφοριών» σηµαίνει το φάκελο πληροφοριών µαζί µε

οποιεσδήποτε εκθέσεις δοκιµών ή άλλα έγγραφα, τα οποία η τεχνική

υπηρεσία ή η αρµόδια αρχή έχει προσθέσει στο φάκελο πληροφοριών

κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των καθηκόντων

«πιστοποιητικό συµµόρφωσης ΕΚ» σηµαίνει το πιστοποιητικό που

εκδίδεται από τον κατασκευαστή οχήµατος µε βάση τον Κανονισµό

«σύστηµα» σηµαίνει σύστηµα οχήµατος, όπως φρένα, εξοπλισµός

ελέγχου εκποµπών ή εσωτερικοί εξοπλισµοί, το οποίο εµπίπτει στο

πεδίο εφαρµογής σχετικής επιµέρους τεχνικής Οδηγίας ή διατάγµατος

«τύπος οχήµατος» σηµαίνει τον τύπο οχήµατος, που περιλαµβάνει

παραλλαγές και εκδόσεις και που καθορίζεται στην παράγραφο (2) του

Κανονισµού



«φάκελος πληροφοριών» σηµαίνει τον πλήρη φάκελο που περιλαµβάνει

στοιχεία όπως δεδοµένα, σχέδια και φωτογραφίες που αναφέρονται στο

έγγραφο πληροφοριών, ο οποίος υποβάλλεται από τον αιτητή έγκρισης

τύπου σε τεχνική υπηρεσία ή την αρµόδια αρχή*

«χωριστή τεχνική µονάδα» σηµαίνει διάταξη, όπως η πίσω

προστατευτική διάταξη, που προορίζεται να αποτελέσει τµήµα οχήµατος

 εµπίπτει στο πεδίο εφαρµογής σχετικής επιµέρους τεχνικής Οδηγίας

ή διατάγµατος, για την οποία µπορεί να χορηγηθεί ξεχωριστή έγκριση

τύπου αλλά µόνο σε σχέση µε ένα ή περισσότερους συγκεκριµένους

τύπους οχήµατος, εφόσον σχετική επιµέρους τεχνική Οδηγία ή διάταγµα

το προβλέπουν ρητά.

(2) Όροι, η έννοια των οποίων δεν ορίζεται ειδικά στους παρόντες

Κανονισµούς, έχουν την έννοια που τους αποδίδεται στο Νόµο.

3.,(1) Οι παρόντες Κανονισµοί εφαρµόζονται στην έγκριση τύπου ,

(α) Καινούριων οχηµάτων κατηγορίας Μ, Ν και Ο, τα οττοία

κατασκευάζονται σε ένα ή περισσότερα στάδια και προορίζονται

 οδική  έχουν τουλάχιστο τέσσερις τροχούς και είναι

σχεδιασµένα για µέγιστη ταχύτητα που υπερβαίνει τα 25

χιλιόµετρα ανά ώρα, περιλαµβανοµένων και των οχηµάτων

παντός εδάφους και των οχηµάτων ειδικής χρήσης,

(β) στα κατασκευαστικά στοιχεία, συστήµατα, και χωριστές τεχνικές

µονάδες, που προορίζονται για χρήση σε τέτοιου είδους οχήµατα

και σε οχήµατα για τα οποία χορηγήθηκε έγκριση ΕΚ τύπου.

(2) Οι παρόντες Κανονισµοί δεν εφαρµόζονται —

(α) στην έγκριση τύπου µεµονωµένων οχηµάτων, και

Πεδίο
Εφαρµογής.
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(β) στα

Αίτηση
χορήγησης
έγκρισης τύπου.

Πρώτο
Παράρτηµα.

4.,(1)(α) Η αρµόδια αρχή δέχεται αίτηση για έγκριση τύπου οχήµατος

που υποβάλλεται από τον κατασκευαστή. Η αίτηση

συνοδεύεται από φάκελο πληροφοριών, του οποίου όλα τα

στοιχεία συµπληρώνει ο αιτητής και περιλαµβάνει τις

πληροφορίες οι οποίες απαιτούνται από το έγγραφο

πληροφοριών του Πρώτου Παραρτήµατος.

(β) Σε περίπτωση που υπάρχουν πιστοποιητικά έγκρισης τύπου,

που καθορίζονται και απαιτούνται από τις σχετικές επιµέρους

τεχνικές Οδηγίες ή τα διατάγµατα, τα οποία αναφέρονται στον

Κανονισµό 5(1) ή, όταν η αίτηση αφορά σε όχηµα ειδικής

χρήσης, στον Κανονισµό 5(3), τότε µε το φάκελο πληροφοριών

παρουσιάζονται και αυτά.

(γ)  πακέτο πληροφοριών κάθε κατασκευαστικού στοιχείου,

συστήµατος και χωριστής τεχνικής µονάδας που σχετίζεται µε

την αίτηση τίθεται στη διάθεση της αρµόδιας αρχής µέχρι την

ηµεροµηνία που η εν λόγω έγκριση τύπου είτε χορηγείται είτε

απορρίπτεται—

∆εύτερο
Παράρτηµα.

(2) Στην περίπτωση που δεν υπάρχουν ένα ή περισσότερα από τα

πιστοποιητικά έγκρισης τύπου που αναφέρονται στην παράγραφο

(1)(β), τα συνοδευτικά έγγραφα µιας αίτησης πρέπει να περιλαµβάνουν

φάκελο πληροφοριών που να περιέχει τις πληροφορίες, οι οποίες

απαιτούνται από το ∆εύτερο Παράρτηµα σε σχέση µε κάθε σχετική

επιµέρους τεχνική Οδηγία ή διάταγµα.

(3) Στην περίπτωση αίτηση  έγκριση τύπου σε πολλαπλά στάδια, οι

πληροφορίες που πρέπει να χορηγηθούν από τον κατασκευαστή

περιλαµβάνουν —
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(α) ΣΤΟ πρώτο στάδιο, τα µέρη εκείνα του φακέλου πληροφοριών και

των πιστοποιητικών έγκρισης τύπου που απαιτούνταν για

ολοκληρωµένο όχηµα, τα οποία αντιστοιχούν στο στάδιο

ολοκλήρωσης του βασικού οχήµατος,

(β) από το δεύτερο στάδιο και για καθένα από τα επόµενα στάδια, τα

µέρη εκείνα του φακέλου πληροφοριών και των πιστοποιητικών

έγκρισης τύπου, τα οποία αφορούν στο τρέχον στάδιο

κατασκευής και αντίγραφο του πιστοποιητικού έγκρισης τύπου για

το ηµιτελές όχηµα που είχε χορηγηθεί στο προηγούµενο στάδιο

κατασκευής. Επιπλέον, ο κατασκευαστής υποβάλει πλήρεις

λεπτοµέρειες των αλλαγών και προσθηκών που ο κατασκευαστής

 επιφέρει στο ηµιτελές όχηµα.

(4) Η αρµόδια αρχή δέχεται αίτηση για έγκριση τύπου συστήµατος,

κατασκευαστικού στοιχείου ή χωριστής τεχνικής µονάδας, που

υποβάλλεται από τον κατασκευαστή. Η αίτηση συνοδεύεται από φάκελο

πληροφοριών του οποίου το περιεχόµενο καθορίζεται στο έγγραφο

πληροφοριών σχετικής επιµέρους τεχνικής Οδηγίας ή διατάγµατος.

(5) Όλες  αφορούν  οχήµατος,

κατασκευαστικού στοιχείου ή χωριστής τεχνικής µονάδας που

σχετίζονται µεταξύ τους όσον αφορά στην τροποποίηση ή επέκταση της

αρχικής έγκρισης ΕΚ τύπου, υποβάλλονται στην ίδια αρµόδια αρχή που

χορήγησε την αρχική έγκριση ΕΚ τύπου. Για κάθε ξεχωριστό τύπο προς

έγκριση υποβάλλεται ξεχωριστή αίτηση.

(6) Κατασκευαστής που έχει υποβάλει αίτηση για έγκριση ΕΚ τύπου

οχήµατος, συστήµατος, κατασκευαστικού στοιχείου ή χωριστής τεχνικής

µονάδας βάσει των παρόντων Κανονισµών, δε δικαιούται να υποβάλει

παρόµοια αίτηση για το ίδιο όχηµα, σύστηµα, κατασκευαστικό στοιχείο ή

χωριστή τεχνική µονάδα σε άλλη αρµόδια αρχή κράτους µέλους.
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(7) Κατασκευαστής που  υποβάλει αίτηση για έγκριση ΕΚ τύπου

οχήµατος, συστήµατος, κατασκευαστικού στοιχείου ή χωριστής τεχνικής

µονάδας σε άλλο κράτος µέλος, δε δικαιούται να υποβάλει παρόµοια

αίτηση  το  όχηµα, σύστηµα, κατασκευαστικό στοιχείο ή χωριστή

τεχνική µονάδα στη ∆ηµοκρατία.

5.,(1) Η αρµόδια αρχή χορηγεί έγκριση τύπου οχήµατος, εφόσον ο

τύπος οχήµατος είναι σύµφωνος µε τα στοιχεία που περιέχονται στο

έγγραφο πληροφοριών και πληροί τις τεχνικές απαιτήσεις που

καθορίζονται στον κατάλογο απαιτήσεων του Τρίτου Παραρτήµατος.

(2) Η διαδικασία που ακολουθείται για τη χορήγηση της έγκρισης τύπου

είναι αυτή που καθορίζεται στο Τέταρτο Παράρτηµα  στην

περίπτωση έγκρισης τύπου σε πολλαπλά στάδια, στο Πέµπτο

Παράρτηµα.

(3) Η αρµόδια αρχή χορηγεί έγκριση τύπου οχήµατος ειδικής χρήσης

Εκτο Παράρτηµα.  αναφέρεται στο Έκτο Παράρτηµα εφόσον το όχηµα συµµορφώνεται

προς τα στοιχεία του φακέλου πληροφοριών και πληροί τις τεχνικές

 κατάλογο απαιτήσεων του

Παραρτήµατος:

Νοείται ότι στην περίπτωση έγκρισης τύπου οχήµατος ειδικής

χρήσης που εµπίπτει σε κατηγορία διαφορετική της  και υπάγεται στη

διαδικασία έγκρισης τύπου σε πολλαπλά στάδια, η αρµόδια αρχή µπορεί

να χορηγήσει έγκριση τύπου οχήµατος µε βάση τα πιστοποιητικά

έγκρισης τύπου που έχουν χορηγηθεί στον κατασκευαστή για το βασικό

ή το ηµιτελές όχηµα των κατηγοριών αυτών εφόσον οι διατάξεις του

Έκτου Παραρτήµατος επιτρέπουν να πληρούνται οι απαιτήσεις που

ισχύουν για την κατηγορία στην οποία ανήκει το βασικό ή το ηµιτελές

όχηµα. Σε αυτή την περίπτωση ο κατασκευαστής συµπληρώνει σχετική

Προϋποθέσεις και
διαδικασία
χορήγησης
έγκρισης τύπου
και διασφάλιση της
συµµόρφωσης της
παραγωγής.

Τρίτο Παράρτηµα.

Τέταρτο
Παράρτηµα.
Πέµπτο
Παράρτηµα.



Έβδοµο
Παράρτηµα.
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δήλωση, πρότυπο της οποίας περιλαµβάνεται στο Έβδοµο Παράρτηµα.

(4) Η αρµόδια αρχή χορηγεί έγκριση τύπου συστήµατος που σχετίζεται

µε συγκεκριµένο τύπο οχήµατος όταν αυτό συµµορφώνεται προς τα

στοιχεία του φακέλου πληροφοριών  πληροί  τεχνικές απαιτήσεις

που καθορίζονται στον κατάλογο απαιτήσεων του Τρίτου

Παραρτήµατος, ή στην περίπτωση οχήµατος ειδικής χρήσης, του Έκτου

Παραρτήµατος.  ίδιο ισχύει  κατασκευαστικό στοιχείο ή χωριστή

τεχνική µονάδα νοουµένου  σχετικές επιµέρους τεχνικές Οδηγίες ή

τα διατάγµατα προβλέπουν ρητά τη δυνατότητα έκδοσης ξεχωριστής

έγκρισης τύπου.

Όγδοο
Παράρτηµα.

(5) Η αρµόδια αρχή =

(α) Όταν χορηγεί έγκριση τύπου λαµβάνει τα προβλεπόµενα στο

Όγδοο Παράρτηµα µέτρα ως προς την έγκριση αυτή ώστε να

επαληθεύει, εν ανάγκη σε συνεργασία µε τις αρµόδιες αρχές

άλλων κρατών µελών, τη λήψη των κατάλληλων µέτρων που

εξασφαλίζουν ότι τα παραγόµενα οχήµατα, συστήµατα,

κατασκευαστικά στοιχεία ή χωριστές τεχνικές µονάδες,

συµµορφώνονται προς τον εγκεκριµένο τύπο.

(β) τηρεί τις διαδικασίες του Όγδοου Παραρτήµατος ώστε να

επαληθεύει ότι τα µέτρα που αναφέρονται στην υποπαράγραφο

(α) εξακολουθούν να είναι επαρκή και ότι τα κατασκευαζόµενα

οχήµατα, συστήµατα, κατασκευαστικά στοιχεία ή χωριστές

τεχνικές µονάδες, εξακολουθούν να συµµορφώνονται προς τον

εγκεκριµένο τύπο. Στην περίπτωση αυτή η επαλήθευση της

συµµόρφωσης της παραγωγής προς τον εγκεκριµένο τύπο

περιορίζεται στις διαδικασίες που περιγράφονται στα σηµεία 2

3 του Όγδοου Παραρτήµατος και στις σχετικές επιµέρους τεχνικές

Οδηγίες που περιέχουν ειδικές απαιτήσεις.



Χορήγηση
έγκρισης τύπου,
καταχώρηση σε
µητρώο
ενηµέρωση
κρατών µελών

 Επιτροπής.

Ένατο
Παράρτηµα.
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6.,(1) Σε περίπτωση έγκρισης αίτησης που υποβάλλεται µε βάση τον

Κανονισµό 4 η αρµόδια αρχή ,

(α) Συµπληρώνει όλα τα σχετικά µέρη του πιστοποιητικού έγκρισης

τύπου, όπως αυτό καθορίζεται στο Ένατο Παράρτηµα για τα

οχήµατα ή σε Παράρτηµα σχετικής επιµέρους τεχνικής Οδηγίας ή

διατάγµατος για τα κατασκευαστικά στοιχεία, συστήµατα και

χωριστές τεχνικές µονάδες,

∆έκατο
Παράρτηµα.

(β) συµπληρώνει τα σχετικά τµήµατα του δελτίου αποτελεσµάτων

δοκιµών που επισυνάπτεται στο πιστοποιητικό έγκρισης τύπου

του οχήµατος, όπως αυτό καθορίζεται στο ∆έκατο Παράρτηµα,

και

(γ) συντάσσει ή επαληθεύει τα περιεχόµενα του ευρετηρίου του

πακέτου πληροφοριών.

Εντέκατο
(2)  πιστοποιητικό έγκρισης τύπου αριθµείται σύµφωνα µε τη µέθοδο

 µαζί µε τα συνηµµένα του έγγραφα.

(3) Η αρµόδια αρχή καταχωρίζει σε µητρώο αντίγραφο των εγκρίσεων

τύπου που χορηγεί ή αρνείται να χορηγήσει.

(4) Σε περίπτωση που το προς έγκριση κατασκευαστικό στοιχείο ή

χωριστή τεχνική µονάδα µπορεί να λειτουργήσει ή παρουσιάζει ειδικό

χαρακτηριστικό µόνο σε συνδυασµό µε άλλα µέρη του οχήµατος και για

το λόγο αυτό η συµµόρφωση προς µια ή περισσότερες απαιτήσεις

µπορεί να επαληθευθεί µόνο όταν το προς έγκριση κατασκευαστικό

στοιχείο ή χωριστή τεχνική µονάδα λειτουργεί σε συνδυασµό µε άλλα
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µέρη του οχήµατος, πραγµατικά ή εξοµοιωµένα, το πεδίο εφαρµογής της

έγκρισης τύπου του κατασκευαστικού στοιχείου ή της χωριστής τεχνικής

µονάδας περιορίζεται ανάλογα. Σε τέτοια περίπτωση, η αρµόδια αρχή

αναφέρει στο πιστοποιητικό έγκρισης τύπου κατασκευαστικού στοιχείου

ή χωριστής τεχνικής  τους ενδεχόµενους περιορισµούς στη

χρήση του και τις τυχόν προϋποθέσεις εφαρµογής του. Η τήρηση των

περιορισµών και προϋποθέσεων αυτών επαληθεύεται από την αρµόδια

αρχή κατά το χρόνο έγκρισης τύπου του οχήµατος.

(5) Η αρµόδια αρχή όταν χορηγεί έγκριση τύπου για οχήµατα που

προβλέπονται στην υποπαράγραφο (γ) της παραγράφου (2) του

Κανονισµού 8 ή για οχήµατα ειδικής χρήσης που αναφέρονται στο Έκτο

Παράρτηµα, αναφέρει ρητά στο πιστοποιητικό έγκρισης τύπου τους

περιορισµούς που τέθηκαν και τις εξαιρέσεις που τυχόν έγιναν.

(6) Η αρµόδια αρχή, όταν χορηγεί έγκριση τύπου που περιέχει

περιορισµούς ή εξαιρέσεις από κάποια διάταξη σχετικής επιµέρους

τεχνικής Οδηγίας ή διατάγµατος για σύστηµα, κατασκευαστικό στοιχείο ή

χωριστή τεχνική µονάδα που αφορά σε οχήµατα που προβλέπονται

στην υποπαράγραφο (γ) της παραγράφου (2) του Κανονισµού 8, ή που

αφορά σε οχήµατα ειδικής χρήσης που αναφέρονται στο Έκτο
Έκτο Παράρτηµα.

Παράρτηµα, αναφέρει ρητά στο πιστοποιητικό έγκρισης τύπου τους

περιορισµούς που τέθηκαν και τις εξαιρέσεις που τυχόν έγιναν.

(7) Η αρµόδια αρχή µεριµνά ώστε, όσον αφορά σε πιστοποιητικά

έγκρισης ΕΚ τύπου οχηµάτων ,

(α) Να αποστέλλει αντίγραφα µαζί µε τα προσαρτήµατα τους στις

αντίστοιχες αρχές των άλλων κρατών µελών εντός ενός µηνός,

(β) να ενηµερώνει τα άλλα κράτη µέλη για κάθε έγκριση ΕΚ τύπου

οχήµατος που αποσύρει και για κάθε αίτηση για έγκριση τύπου

οχήµατος που απορρίπτει.

Έκτο Παράρτηµα.
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(8) Η αρµόδια αρχή µεριµνά ώστε, όσον αφορά σε πιστοποιητικά

έγκρισης ΕΚ τύπου συστηµάτων, κατασκευαστικών στοιχείων ή

χωριστών τεχνικών µονάδων ,

(α) Να αποστέλλει µέσα στην πρώτη εβδοµάδα κάθε µήνα, στις

αντίστοιχες αρχές των άλλων κρατών µελών κατάλογο των

εγκρίσεων που έχει χορηγήσει ή αποσύρει και των αιτήσεων που

 απορρίψει κατά τη διάρκεια του προηγούµενου µήνα.

περιλαµβάνοντας σε αυτόν τις λεπτοµέρειες που αναφέρονται στο

∆ωδέκατο Παράρτηµα,

(β) µετά από αίτηση αρµόδιας για τις εγκρίσεις τύπου αρχής άλλου

κράτους µέλους, να αποστέλλει αντίγραφο του πιστοποιητικού

έγκρισης ΕΚ τύπου και όπου αυτό είναι δυνατό, του σχετικού

εγγράφου πληροφοριών.

7.,(1) Ο κατασκευαστής, ο οποίος εξασφάλισε έγκριση τύπου από την

αρµόδια αρχή, πρέπει να ενηµερώνει γραπτώς την αρµόδια αρχή για

οχήµατος, συστήµατος, κατασκευαστικού στοιχείου ή χωριστής τεχνικής

µονάδας ή να τροποποιήσει τις ενδείξεις που αναφέρονται στο πακέτο

πληροφοριών.

(2) Η αρµόδια αρχή αποδέχεται αίτηση τροποποίησης ή επέκτασης

έγκρισης τύπου µόνο για τύπο οχήµατος, συστήµατος, κατασκευαστικού

στοιχείου ή χωριστής τεχνικής µονάδας για τα οποία έχει χορηγήσει την

αρχική έγκριση τύπου.

(3) Μετά από αίτηση τροποποίησης έγκρισης τύπου οχήµατος,

Τροποποίηση της
έγκρισης τύπου.

∆ωδέκατο
Παράρτηµα.
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κατασκευαστικού στοιχείου, συστήµατος ή χωριστής τεχνικής µονάδας,

εάν τα στοιχεία που περιλαµβάνονται στο πακέτο πληροφοριών έχουν

αλλάξει, η αρµόδια αρχή ,

(α) Εκδίδει  χρειαστεί  αναθεωρηµένες σελίδες του πακέτου

πληροφοριών, σηµειώνοντας σε κάθε αναθεωρηµένη σελίδα τη

φύση της τροποποίησης και την ηµεροµηνία επανέκδοσης ή

εκδίδει ενοποιηµένη και ενηµερωµένη νέα έκδοση του

τροποποιηµένου πακέτου πληροφοριών συνοδευόµενη από

λεπτοµερή περιγραφή της τροποποίησης,

(β) σε κάθε περίπτωση αναθεώρησης σελίδων ή ενοποιηµένης νέας

έκδοσης, τροποποιεί και το ευρετήριο του πακέτου πληροφοριών

ώστε να εµφαίνονται οι ηµεροµηνίες τελευταίας αναθεώρησης

των σελίδων ή η ηµεροµηνία της ενοποιηµένης νέας έκδοσης, και

(γ) εφόσον ,

 Έχουν τροποποιηθεί οποιεσδήποτε πληροφορίες του

πιστοποιητικού έγκρισης τύπου, εξαιρουµένων των

 του,

(ϋ) στην περίπτωση κατασκευαστικού στοιχείου, συστήµατος ή

χωριστής τεχνικής µονάδας έχουν τροποποιηθεί οι

απαιτήσεις επιµέρους τεχνικής Οδηγίας µετά την

αναγραφόµενη στην τρέχουσα έγκριση ηµεροµηνία, ή

στην περίπτωση οχήµατος, απαιτούνται περαιτέρω

επιθεωρήσεις ή έχουν τροποποιηθεί οι απαιτήσεις

επιµέρους τεχνικής Οδηγίας που απαγορεύουν τη  σε

κυκλοφορία εγκεκριµένου τύπου οχήµατος σε

µεταγενέστερη ηµεροµηνία από την αναγραφόµενη στην

τρέχουσα έγκριση τύπου του οχήµατος,
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η αρµόδια αρχή χαρακτηρίζει την τροποποίηση ως επέκταση και εκδίδει

αναθεωρηµένο πιστοποιητικό έγκρισης, που φέρει αριθµό επέκτασης,

στο οποίο φαίνεται ο λόγος  την επέκταση και η ηµεροµηνία

επανέκδοσης.

(4) Αν η αρµόδια αρχή διαπιστώνει ότι κάποια τροποποίηση πακέτου

πληροφοριών που αναφέρεται στην παράγραφο (3) καθιστά αναγκαίες

νέες δοκιµές ή ελέγχους ,

(α) Ενηµερώνει σχετικά τον κατασκευαστή και

(β) εκδίδει τα έγγραφα που αναφέρονται στις εν λόγω παραγράφους

µόνο µετά την επιτυχή διεξαγωγή νέων δοκιµών ή ελέγχων.

(5) Στην περίπτωση τροποποίησης έγκρισης ΕΚ τύπου οχήµατος, η

αρµόδια αρχή µεριµνά ώστε τα τροποποιηµένα έγγραφα να

αποστέλλονται σε όλες τις άλλες αρµόδιες για τις εγκρίσεις τύπου αρχές

εντός ενός µηνός.

(6) Όταν έγκριση ΕΚ τύπου οχήµατος, που η αρµόδια αρχή έχει

χορηγήσει πρόκειται να σταµατήσει να είναι έγκυρη επειδή  παύσουν

να ισχύουν µία ή περισσότερες από τις εγκρίσεις τύπου που είχαν

χορηγηθεί βάσει επιµέρους τεχνικών Οδηγιών που αναφέρονται στο

πακέτο πληροφοριών ή λόγω εισαγωγής νέας επιµέρους τεχνικής

Οδηγίας, η αρµόδια αρχή κοινοποιεί αυτό το γεγονός, το αργότερο ένα

µήνα πριν παύσει να ισχύει ή έγκριση ΕΚ τύπου, στις αρµόδιες για την

έγκριση αρχές των άλλων κρατών µελών, αναφέροντας τη σχετική

ηµεροµηνία ή τον αριθµό αναγνώρισης του τελευταίου οχήµατος που

έχει παραχθεί σύµφωνα µε το παλαιό πιστοποιητικό.



Εξαιρέσεις
εναλλακτικές
διαδικασίες.

8.,(1) Η αρµόδια αρχή µπορεί να εξαιρεί από την εφαρµογή διατάξεων

επιµέρους τεχνικών Οδηγιών ή διαταγµάτων —

(α) Οχήµατα που προορίζονται για χρήση από τις ένοπλες δυνάµεις,

πολιτική άµυνα, πυροσβεστικές υπηρεσίες και δυνάµεις

υπεύθυνες για την τήρηση της δηµόσιας τάξης,

(β) οχήµατα εγκριθέντα σύµφωνα µε την παράγραφο (2) του

παρόντος Κανονισµού.

(2) Η αρµόδια αρχή µπορεί, µετά από αίτηση του κατασκευαστή, να

εξαιρέσει από την εφαρµογή διατάξεων επιµέρους τεχνικών Οδηγιών ή

διαταγµάτων ,

(α) οχήµατα που παράγονται σε µικρές σειρές. Στην περίπτωση αυτή

ισχύουν τα ακόλουθα:

∆έκατο Τρίτο
Παράρτηµα,
Μέρος Α.

 Ο αριθµός οχηµάτων µιας οικογένειας τύπων που

λαµβάνουν έγκριση τύπου για σκοπούς εγγραφής ή για να

πωληθούν ή να διατεθούν για χρήση  έτος στο έδαφος

της ∆ηµοκρατίας µε βάση την παρούσα παράγραφο,

περιορίζεται  ανώτατο όριο στον αριθµό µονάδων που

αναφέρεται στο Μέρος Α του ∆έκατου Τρίτου

Παραρτήµατος

(Π) κάθε χρόνο η αρµόδια αρχή αποστέλλει στην Επιτροπή

κατάλογο των εγκρίσεων τύπου που παραχωρεί σε

κατασκευαστές για οχήµατα παραγόµενα σε µικρές σειρές"

(iii) η αρµόδια αρχή αποστέλλει αντίγραφο του πιστοποιητικού

έγκρισης τύπου και των συνηµµένων εγγράφων του για

οχήµατα παραγόµενα σε µικρές σειρές για τα οποία έχει

χορηγήσει έγκριση τύπου, στις αρµόδιες αρχές των άλλων



2452

κρατών µελών που  προσδιορίσει ο κατασκευαστής

στην αίτηση του, δηλώνοντας τη φύση των εξαιρέσεων

που έχουν

 Όταν η αρµόδια αρχή λάβει αντίγραφο πιστοποιητικού

έγκρισης τύπου και των συνηµµένων εγγράφων του

οχήµατα παραγόµενα σε µικρές σειρές από αρµόδια για τις

εγκρίσεις τύπου αρχή άλλου κράτους µέλους αποφασίζει,

εντός τριών µηνών, κατά πόσο και για ποιο αριθµό

µονάδων αποδέχεται την έγκριση τύπου για οχήµατα που

πρόκειται να εγγραφούν και να κυκλοφορήσουν στο

 της ∆ηµοκρατίας·

(ν) για τους σκοπούς των εγκρίσεων τύπου που χορηγούνται

σύµφωνα µε την παρούσα υποπαράγραφο, οι απαιτήσεις

των Κανονισµών 4,  6  7 εφαρµόζονται εφόσον

κρίνεται σκόπιµο από την αρµόδια

 όταν χορηγείται εξαίρεση σύµφωνα µε την παρούσα

υποπαράγραφο, η αρµόδια αρχή µπορεί να ζητήσει να

τηρηθούν εκ µέρους του κατασκευαστή εναλλακτικές

διαδικασίες και απαιτήσεις όπως αυτή κρίνει σκόπιµο"

 πιστοποιητικό έγκρισης τύπου που εκδίδεται µε βάση την

παρούσα υποπαράγραφο δεν φέρει τους χαρακτήρες

«ΕΚ» στον τίτλο του και αναφέρει ρητά τους περιορισµούς

που τέθηκαν και τις εξαιρέσεις που έγιναν,

(β) οχήµατα τέλους σειράς.  περιπτώσεις αυτές ισχύουν τα

ακόλουθα:

(i) Η αρµόδια αρχή δύναται, εντός των ορίων που περιέχονται

στο Μέρος Β του ∆έκατου Τρίτου Παραρτήµατος και για

περιορισµένη περίοδο, να αποδεχτεί την έγκριση τύπου

καινούργιων οχηµάτων σύµφωνων προς ένα τύπο

οχήµατος, η έγκριση του οποίου δεν ισχύει πλέον,

∆έκατο Τρίτο
Παράρτηµα,
Μέρος Β.
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νοουµένου  τα οχήµατα βρίσκονται στο έδαφος της

Ευρωπαϊκής Ένωσης  συνοδεύονται από έγκυρο

πιστοποιητικό συµµόρφωσης που χορηγήθηκε όταν ίσχυε

ακόµη η έγκριση τύπου του εν λόγω τύπου οχήµατος, αλλά

δεν είχαν ακόµα εγγραφεί ή δεν είχαν διατεθεί για χρήση

πριν από τη λήξη ισχύος της εν λόγω έγκρισης. Η

δυνατότητα αυτή περιορίζεται σε µια περίοδο δώδεκα

µηνών για τα έτοιµα οχήµατα και σε περίοδο δεκαοκτώ

µηνών για τα οχήµατα που η κατασκευή τους

ολοκληρώνεται µετά την ηµεροµηνία κατά την οποία παύει

να ισχύει η έγκριση τύπου"

(ϋ) προκειµένου να εφαρµοστούν οι διατάξεις της υπό,

υποπαραγράφου  της παρούσας υποπαραγράφου σε

έναν ή περισσότερους τύπους οχηµάτων µιας

συγκεκριµένης κατηγορίας, ο κατασκευαστής υποβάλλει

αίτηση στην αρµόδια αρχή. Στην αίτηση πρέπει να

προσδιορίζονται οι τεχνικοί ή/και οικονοµικοί λόγοι που την

αιτιολογούν. Εντός τριών µηνών από την ηµεροµηνία

αίτησης, η αρµόδια αρχή αποφασίζει εάν και πόσες µονάδες

•  αποδεχτεί για το συγκεκριµένο τύπο οχήµατος"

(ίϋ) η αρµόδια αρχή κοινοποιεί κάθε χρόνο στην Επιτροπή

κατάλογο µε εξαιρέσεις που χορηγήθηκαν βάσει της

παρούσας υποπαραγράφου,

(Υ) οχήµατα, κατασκευαστικά στοιχεία, συστήµατα ή χωριστές

τεχνικές µονάδες που έχουν σχεδιαστεί σύµφωνα µε τεχνολογίες

ή αρχές εκ φύσεως ασυµβίβαστες προς απαιτήσεις επιµέρους

τεχνικών Οδηγιών.  περιπτώσεις αυτές ισχύουν τα ακόλουθα:

(i) Η αρµόδια αρχή χορηγεί την έγκριση αφού πρώτα συντάξει

έκθεση µε τα ακόλουθα στοιχεία:
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(αα)  λόγο  τον οποίο η οικεία τεχνολογία ή αρχή καθιστά

το όχηµα, το κατασκευαστικό στοιχείο, το σύστηµα ή την

χωριστή τεχνική µονάδα ασυµβίβαστα µε τις απαιτήσεις

µιας ή περισσότερων επιµέρους τεχνικών Οδηγιών

(ββ) περιγραφή των προβληµάτων ασφαλείας και προστασίας

περιβάλλοντος και των µέτρων που ελήφθησαν

(γγ) περιγραφή των δοκιµών  των αποτελεσµάτων τους,

που καταδεικνύουν επίπεδο ασφάλειας  προστασίας

του περιβάλλοντος τουλάχιστον ισοδύναµο µε αυτό που

εξασφαλίζουν οι απαιτήσεις των σχετικών επιµέρους

τεχνικών Οδηγιών

(δδ) προτάσεις τροποποιήσεων των σχετικών επιµέρους

τεχνικών Οδηγιών ή προτάσεις νέων σχετικών επιµέρους

τεχνικών Οδηγιών

(ϋ) η αρµόδια αρχή αναγράφει στο σχετικό πιστοποιητικό

έγκρισης τύπου  η συγκεκριµένη έγκριση τύπου ισχύει

 µόνο στη ∆ηµοκρατία"

Η αρµόδια αρχή µεριµνά ώστε ,

(αα) Να αποστέλλει µέσα σε ένα µήνα από την έκδοση της

έγκρισης τύπου που αναφέρεται στην παρούσα

υποπαράγραφο, αντίγραφο του πιστοποιητικού έγκρισης

τύπου και των προσαρτηµάτων του στις αρµόδιες αρχές

των άλλων κρατών µελών και στην Επιτροπή και

(ββ) να αποστέλλει αίτηση στην Επιτροπή, για να της επιτραπεί
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να χορηγήσει έγκριση τύπου µη περιορισµένης

γεωγραφικής ισχύος, η οποία συνοδεύεται από φάκελο

που περιέχει τα στοιχεία της έκθεσης που αναφέρεται στην

υπό,υποπαράγραφο (ί) της παρούσας υποπαραγράφου.

Εάν η αίτηση που υποβάλλεται στην Επιτροπή εγκριθεί, η

αρµόδια αρχή χορηγεί έγκριση τύπου µη περιορισµένης

γεωγραφικής ισχύος αλλά  οποιουσδήποτε άλλους

περιορισµούς που πιθανώς να ορίζονται στη σχετική

απόφαση της Επιτροπής. Σε καµιά περίπτωση η ισχύς

µιας τέτοιας έγκρισης τύπου δεν µπορεί να είναι βραχύτερη

των τριάντα έξι

 όταν οι σχετικές επιµέρους τεχνικές Οδηγίες

προσαρµοστούν στην τεχνική πρόοδο έτσι ώστε τα

οχήµατα, τα κατασκευαστικά στοιχεία, συστήµατα ή

χωριστές τεχνικές, για τα οποία χορηγήθηκαν εγκρίσεις

τύπου σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρούσας

υποπαραγράφου, να συµφωνούν µε τις τροποποιηθείσες

επιµέρους τεχνικές Οδηγίες, η αρµόδια αρχή ,

(αα) µετατρέπει τις εγκρίσεις αυτές σε εγκρίσεις ΕΚ τύπου

δίδοντας τα αναγκαία χρονικά περιθώρια για να προβεί ο

κατασκευαστής στις αναγκαίες αλλαγές όπως τις

επισηµάνσεις έγκρισης τύπου στα κατασκευαστικά

στοιχεία,

(ββ) διαγράφει οποιαδήποτε αναφορά για περιορισµούς ή

εξαιρέσεις και

(γγ) αντικαθιστά κάθε ειδικό αριθµό έγκρισης µε κανονικό

αριθµό έγκρισης ΕΚ τύπου
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(ν) Εάν δε γίνουν  αναγκαίες ενέργειες  να

αναπροσαρµοστούν  σχετικές επιµέρους τεχνικές

Οδηγίες, η ισχύς των εγκρίσεων που χορηγήθηκαν µε

βάση τις διατάξεις της παρούσας υποπαραγράφου µπορεί

να επεκταθεί, εφόσον η αρµόδια αρχή το ζητήσει, µόνο

µετά από νέα απόφαση της Επιτροπής"

 Τα πιστοποιητικά έγκρισης τύπου που εκδίδονται

σύµφωνα µε την παρούσα υποπαράγραφο δε φέρουν τους

χαρακτήρες «ΕΚ» στον τίτλο τους εκτός από την

περίπτωση που η Επιτροπή  εγκρίνει τη σχετική

έκθεση που αναφέρεται στην υπό,υποπαράγραφο  της

παρούσας υποπαραγράφου. Τα πιστοποιητικά αυτά

πρέπει να αναφέρουν ρητά τους περιορισµούς που

τέθηκαν και  εξαιρέσεις που έγιναν.

9.,(1) ∆εν υπάρχει συµµόρφωση προς τον εγκεκριµένο τύπο όταν

διαπιστώνεται η ύπαρξη αποκλίσεων από τα στοιχεία του

πιστοποιητικού έγκρισης τύπου ή του πακέτου πληροφοριών και όταν

αυτές οι αποκλίσεις δεν έχουν εγκριθεί από την αρµόδια αρχή σύµφωνα

 τον Κανονισµό 7.

(2) Εάν η αρµόδια αρχή έχει χορηγήσει έγκριση τύπου για όχηµα,

κατασκευαστικό στοιχείο ή χωριστή τεχνική µονάδα  διαπιστώσει

(α) Όχηµα που συνοδεύεται µε πιστοποιητικό συµµόρφωσης ή

(β) κατασκευαστικό στοιχείο, σύστηµα ή χωριστή τεχνική µονάδα

που φέρει σήµα της έγκρισης τύπου,

δε συµµορφώνεται προς το εγκεκριµένο τύπο, ειδοποιεί ανάλογα τον

Μη συµµόρφωση
προς τον
εγκεκριµένο τύπο
και ενηµέρωση
Επιτροπής και
κρατών µελών.
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κατασκευαστή επισηµαίνοντας τα σηµεία µη συµµόρφωσης  του

αναφέρει την προθεσµία για επανασυµµόρφωση.

(3) Εάν η προθεσµία που δόθηκε σύµφωνα µε την παράγραφο (2) δεν

τηρηθεί, η αρµόδια αρχή  εξουσία να επιβάλει διοικητικό πρόστιµο

όπως προβλέπεται στο εδάφιο (5) του άρθρου 8 του Νόµου.

(4) Χωρίς επηρεασµό της παραγράφου  εάν ο κατασκευαστής, µετά

την προθεσµία που αναφέρεται στην παράγραφο  εξακολουθεί να

παράγει οχήµατα, συστήµατα, κατασκευαστικά στοιχεία ή χωριστές

τεχνικές µονάδες που δεν είναι σύµφωνα µε τον εγκεκριµένο τύπο, η

αρµόδια αρχή µπορεί να αναστείλει ή να ακυρώσει την ισχύουσα

έγκριση τύπου,

(5) Η αρµόδια αρχή κοινοποιεί στις αντίστοιχες αρχές των άλλων

κρατών µελών τα ληφθέντα κατά την παράγραφο (3) και (4) µέτρα.

(6) Εάν η  αρχή διαπιστώσει ότι οχήµατα, κατασκευαστικά

στοιχεία, συστήµατα ή χωριστές τεχνικές  που συνοδεύονται

από έγκυρο πιστοποιητικό συµµόρφωσης ή φέρουν σήµα έγκρισης δε

 προς  ενηµερώνει σχετικά

αρµόδια αρχή του κράτους µέλους που χορήγησε τη σχετική έγκριση

τύπου.

(7) Όταν αρµόδια αρχή κράτους µέλους ζητήσει από την αρµόδια αρχή

να επαληθεύσει ότι τα παραγόµενα οχήµατα, κατασκευαστικά στοιχεία,

συστήµατα ή χωριστές τεχνικές µονάδες, για τα οποία η αρµόδια αρχή

 χορηγήσει έγκριση τύπου, συµµορφώνονται προς τον εγκεκριµένο

τύπο, τότε αυτή διενεργεί, το συντοµότερο δυνατό  οπωσδήποτε

µέσα σε έξι µήνες από την ηµεροµηνία της αίτησης, τη ζητούµενη

επαλήθευση.
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(8) Εάν η αρµόδια αρχή ενηµερώσει ή ενηµερωθεί από αρµόδια αρχή

κράτους µέλους για έλλειψη συµµόρφωσης οχήµατος, συστήµατος,

κατασκευαστικού στοιχείου ή χωριστής τεχνικής µονάδας και η αρµόδια

αρχή που χορήγησε την έγκριση αµφισβητήσει την κοινοποιηθείσα

έλλειψη συµµόρφωσης, η αρµόδια αρχή, και στις δύο περιπτώσεις,

ενηµερώνει σχετικά την Επιτροπή.

(9) Η αρµόδια αρχή ενηµερώνει, µέσα σε ένα µήνα,  αντίστοιχες

αρµόδιες αρχές των άλλων κρατών µελών σχετικά µε απόσυρση

έγκρισης τύπου µε βάση τον παρόντα Κανονισµό  τους λόγους που

δικαιολογούν την απόσυρση.

Αναγνώριση
ισοδυναµίας µε
κανονισµούς
ΟΕΕ/ΟΗΕ.

Τρίτο Παράρτηµα.

 Η αρµόδια αρχή αναγνωρίζει την ισοδυναµία κανονισµών ΟΕΕ/ΟΗΕ

που περιλαµβάνονται στο ∆εύτερο Μέρος του Τρίτου Παραρτήµατος µε

τις αντίστοιχες επιµέρους τεχνικές Οδηγίες ή σχετικά αντίστοιχα

διατάγµατα και αποδέχεται εγκρίσεις  σύµφωνα µε

τέτοιους κανονισµούς και τα σήµατα έγκρισης που προβλέπονται από

αυτούς.

Προϋποθέσεις για
πώληση, εγγραφή

κυκλοφορία,
πιστοποιητικό
συµµόρφωσης και
σήµανση.

∆έκατο Τέταρτο
Παράρτηµα.

 ,(1) Τηρουµένων των διατάξεων της παραγράφου (5) του παρόντος

 οχήµατα συνοδεύονται µε ισχύον πιστοποιητικό

συµµόρφωσης ΕΚ, που καθορίζεται στο ∆έκατο Τέταρτο Παράρτηµα και

αποτελεί  προϋπόθεση για την πώληση, εγγραφή και

σε κυκλοφορία των οχηµάτων αυτών, στην περίπτωση δε ηµιτελών

καινούριων οχηµάτων της κατηγορίας  αυτά επιτρέπεται να

πωλούνται αλλά δεν εγγράφονται και δεν τίθενται σε κυκλοφορία ενόσω

δεν είναι ολοκληρωµένα.

(2) Ο κατασκευαστής, ως κάτοχος έγκρισης ΕΚ τύπου οχήµατος, εκδίδει

πιστοποιητικό συµµόρφωσης ΕΚ για κάθε όχηµα που έχει

κατασκευαστεί σύµφωνα µε τον εγκεκριµένο τύπο οχήµατος και µεριµνά

ώστε αυτό να τυπώνεται κατά τρόπο που να µην επιτρέπει την
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πλαστογράφηση του, σε χαρτί εκτύπωσης που προστατεύεται είτε µε

έγχρωµες γραφικές παραστάσεις είτε µε υδατόσηµα µε το

αναγνωριστικό σήµα του

(3) Στην περίπτωση ηµιτελούς  ολοκληρωµένου τύπου οχήµατος, ο

κατασκευαστής συµπληρώνει µόνο τα σηµεία της σελίδας 2 του

πιστοποιητικού συµµόρφωσης τα οποία έχουν προστεθεί ή

τροποποιηθεί κατά το τρέχον στάδιο έγκρισης τύπου και επισυνάπτει

στο πιστοποιητικό αυτό όλα τα πιστοποιητικά συµµόρφωσης που είχαν

εκδοθεί σε προηγούµενα στάδια.

(4)(α) Τηρουµένων των διατάξεων της παραγράφου (6) του παρόντος

Κανονισµού, κατασκευαστικά στοιχεία, συστήµατα και χωριστές

τεχνικές µονάδες  ότι συνάδουν µε τις τεχνικές

απαιτήσεις των παρόντων Κανονισµών όταν έχει εξασφαλιστεί

αυτά έγκριση τύπου µε βάση τους παρόντες Κανονισµούς.

(β) Κάθε κατασκευαστικό στοιχείο ή χωριστή τεχνική µονάδα, που

παράγεται σύµφωνα µε τον εγκεκριµένο τύπο, φέρει τη σήµανση

που καθορίζεται σε κάθε περίπτωση στο σχετικό αντίστοιχο

 Οδηγία,,

σχετικό πρότυπο ή άλλο διεθνή τεχνικό κανονισµό των οποίων ο

αριθµός και τίτλος αναφέρεται σε διάταγµα.

(γ) Για κάθε κατασκευαστικό στοιχείο και χωριστή τεχνική µονάδα

που παράγεται σύµφωνα µε εγκεκριµένο τύπο ο κατασκευαστής

επιθέτει ,

(i)  βιοµηχανικό ή εµπορικό σήµα του,

(Π) ενδείξεις αναφοράς στον τύπο, και

(iii) εφόσον προβλέπεται από τη σχετική επιµέρους τεχνική
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Οδηγία, το σήµα ή τον αριθµό της έγκρισης τύπου:

Νοείται ότι στην περίπτωση αυτή ο κατασκευαστής µπορεί να

επιλέξει να µην επιθέσει το βιοµηχανικό ή εµπορικό σήµα του ή την

ένδειξη του τύπου.

(5) Οι απαιτήσεις της παραγράφου (1) δεν ισχύουν για ,

(α) Οχήµατα που προορίζονται για χρήση από τις ένοπλες δυνάµεις,

πολιτική άµυνα, πυροσβεστικές υπηρεσίες και δυνάµεις

υπεύθυνες για την τήρηση της δηµόσιας τάξης,

(β) οχήµατα εγκριθέντα σύµφωνα µε την παράγραφο (2) του

Κανονισµού 8 των παρόντων Κανονισµών,

(γ) οχήµατα για τα οποία δεν προβλέπεται η έγκριση ΕΚ τύπου

ολοκληρωµένου οχήµατος µε βάση τους παρόντες Κανονισµούς,

όπως οχήµατα ειδικής χρήσης, και

(δ) οχήµατα άλλα από οχήµατα κατηγορίας  τα οποία δεν είναι

δυνατή η χορήγηση έγκρισης ΕΚ τύπου λόγω µη συµπλήρωσης

των απαιτήσεων που καθορίζονται  επιµέρους τεχνικές

Οδηγίες που περιλαµβάνονται στο Τρίτο Παράρτηµα που να

καθιστά δυνατή την έγκριση ΕΚ τύπου ολοκληρωµένου οχήµατος.

(6) Οι απαιτήσεις της παραγράφου (4) δεν ισχύουν για κατασκευαστικά

στοιχεία, συστήµατα και χωριστές τεχνικές µονάδες που προορίζονται ,

(α) Για χρήση από τις ένοπλες δυνάµεις, πολιτική άµυνα,

πυροσβεστικές υπηρεσίες και δυνάµεις υπεύθυνες για την τήρηση

της δηµόσιας τάξης,

Τρίτο Παράρτηµα.
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(β) για οχήµατα εγκριθέντα σύµφωνα µε την παράγραφο (2) του

Κανονισµού  σε σχέση µόνο µε τις συγκεκριµένες εξαιρέσεις

που τους έχουν παραχωρηθεί και τηρουµένων των περιορισµών

και εναλλακτικών µέτρων που τους έχουν επιβληθεί,

(γ) για οχήµατα για τα οποία δεν προβλέπεται η έγκριση ΕΚ τύπου

ολοκληρωµένου οχήµατος µε βάση τους παρόντες Κανονισµούς,

όπως οχήµατα ειδικής χρήσης σε σχέση µόνο µε τα µέρη εκείνα

 τα οποία δεν καλύπτονται από επιµέρους τεχνικές Οδηγίες ή

διατάγµατα ή µε  συγκεκριµένες εξαιρέσεις που τους έχουν

παραχωρηθεί, τηρουµένων όµως των περιορισµών και

εναλλακτικών µέτρων που τους έχουν επιβληθεί, και

(δ) για οχήµατα που αναφέρονται στην υποπαράγραφο (δ) της

παραγράφου (5) του παρόντος Κανονισµού, σε σχέση µόνο µε τα

µέρη εκείνα για τα οποία δεν καλύπτονται από επιµέρους τεχνικές

Οδηγίες ή διατάγµατα.

(7) Ο κατασκευαστής, ως κάτοχος πιστοποιητικού έγκρισης τύπου το

οποίο, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου (4) του Κανονισµού 8,

 περιορισµούς χρήσης,=  κάθε

σχετικό κατασκευαστικό στοιχείο ή χωριστή τεχνική µονάδα, λεπτοµερείς

πληροφορίες σχετικά µε τους περιορισµούς αυτούς και αναφέρει τις

προϋποθέσεις τοποθέτησης.

(8) Ο κατασκευαστής που κατέχει έγκριση ΕΚ τύπου που χορηγήθηκε

από την αρµόδια αρχή οφείλει να διατηρεί µητρώο που να περιέχει τον

αριθµό αναγνώρισης (serial number) του πιστοποιητικού συµµόρφωσης

και τον αριθµό ταυτότητας του οχήµατος µε το οποίο σχετίζεται το

πιστοποιητικό συµµόρφωσης ΕΚ που εκδίδει για κάθε όχηµα.



∆έκατο Τέταρτο
Παράρτηµα.
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(9) Η αρµόδια αρχή µπορεί,  λόγους φορολόγησης ή έκδοσης άδειας

κυκλοφορίας οχηµάτων, να ζητά, για κάθε όχηµα, να προστεθούν στο

πιστοποιητικό συµµόρφωσης ΕΚ στοιχεία που δεν αναφέρονται στο

∆έκατο Τέταρτο Παράρτηµα. Στην περίπτωση αυτή —

(α) Ενηµερώνει τρεις µήνες τουλάχιστο νωρίτερα την Επιτροπή και

τα άλλα κράτη µέλη,

(β) ζητά µόνο στοιχεία τα οποία αναφέρονται ρητά στο πακέτο

πληροφοριών ή µπορούν να προκύψουν από απλό υπολογισµό

µε βάση το πακέτο αυτό.

Απαγόρευση
κυκλοφορίας,
εγγραφής,
πώλησης και
χρήσης και
άρνηση
χορήγησης
έγκρισης τύπου
για λόγους
ασφάλειας.

 Εάν η αρµόδια αρχή διαπιστώσει ότι οχήµατα, κατασκευαστικά

στοιχεία, συστήµατα ή χωριστές τεχνικές µονάδες εγκεκριµένου τύπου

ενέχουν σοβαρό κίνδυνο για την οδική ασφάλεια ή για την ασφάλεια του

χρήστη παρόλο που συνοδεύονται από  πιστοποιητικό

συµµόρφωσης ή φέρουν κατάλληλο σήµα µπορεί, κατά µέγιστο όριο 6

µηνών, να απαγορεύσει την κυκλοφορία ή την εγγραφή ή τη

τους για χρήση.

(2) Στην περίπτωση που εφαρµόζεται η παράγραφος (1), η αρµόδια

αρχή µεριµνά ώστε να ενηµερώνει, µέσα σε επτά µέρες, τις αρµόδιες

αρχές των άλλων κρατών µελών και την Επιτροπή, δηλώνοντας τους

λόγους στους οποίους βασίστηκε η απόφαση της. Εάν η αρµόδια αρχή

του κράτους µέλους που χορήγησε την έγκριση τύπου αµφισβητήσει τον

προβαλλόµενο κίνδυνο για την οδική ασφάλεια, η αρµόδια αρχή τηρεί

ενήµερη την Επιτροπή.

(3) Εάν η αρµόδια αρχή διαπιστώσει ότι όχηµα, σύστηµα,

κατασκευαστικό στοιχείο ή χωριστή τεχνική µονάδα, παρόλο που

συµµορφώνεται προς  διατάξεις της παραγράφου (1) του Κανονισµού

5, ενέχει σοβαρό κίνδυνο για την οδική ασφάλεια, µπορεί να αρνηθεί την
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έκδοση έγκρισης τύπου.

(4) Στην περίπτωση που εφαρµόζεται η παράγραφος  η αρµόδια

αρχή ενηµερώνει, µέσα σε επτά µέρες από την ηµεροµηνία της

απόφασης της, τις αρµόδιες αρχές των άλλων κρατών µελών και την

Επιτροπή, δηλώνοντας τους λόγους επί των οποίων βασίστηκε η

απόφαση της.

(5) Σε περίπτωση που η αρµόδια αρχή ασκήσει τις εξουσίες που της

παρέχονται δυνάµει της παραγράφου (1) και οποιοδήποτε πρόσωπο

 όχηµα, κατασκευαστικό στοιχείο ή χωριστή τεχνική µονάδα σε

κυκλοφορία ή το πωλήσει ή το  σε χρήση, τότε διαπράττει αδίκηµα

που τιµωρείται µε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τους δώδεκα

µήνες ή µε χρηµατική ποινή που δεν υπερβαίνει τις χίλιες λίρες ή και µε

τις δύο ποινές µαζί.

Κατηγορίες
οχηµάτων,
τύπος οχήµατος,
παραλλαγές,
εκδόσεις και
τύπος
αµαξώµατος.

∆έκατο Πέµπτο
Παράρτηµα.

13,(1) Τα οχήµατα διαχωρίζονται σε κατηγορίες ως ακολούθως:

(α) Όχηµα κατηγορίας Μ, όπως καθορίζεται στην παράγραφο 1 του

Μέρους Α του ∆έκατου Πέµπτου Παραρτήµατος,

(β) όχηµα κατηγορίας Ν, όπως καθορίζεται στην παράγραφο 2 του

Μέρους Α του ∆έκατου Πέµπτου Παραρτήµατος,

(Υ)  κατηγορίας Ο, όπως καθορίζεται στην παράγραφο 3 του

Μέρους Α του ∆έκατου Πέµπτου Παραρτήµατος,

(δ) όχηµα παντός εδάφους, δηλαδή όχηµα της κατηγορίας Μ ή Ν,

που καθορίζεται στην παράγραφο 4 του Μέρους Α του ∆έκατου



Κοινοποίηση
αποφάσεων και
ένδικα µέσα.
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Πέµπτου Παραρτήµατος,

(ε) όχηµα ειδικής χρήσης, δηλαδή όχηµα της κατηγορίας Μ, Ν ή Ο,

που καθορίζεται στην παράγραφο 5 του Μέρους Α του ∆έκατου

Πέµπτου Παραρτήµατος.

 Ο τύπος οχήµατος συνίσταται σε οχήµατα τα οποία είναι

πανοµοιότυπα τουλάχιστον ως προς τα ουσιώδη στοιχεία που

προσδιορίζονται στο Μέρος Β του ∆έκατου Πέµπτου Παραρτήµατος,

µπορεί δε να περιλαµβάνει διάφορες παραλλαγές και εκδόσεις όπως

καθορίζονται στο ίδιο Μέρος του ιδίου Παραρτήµατος.

(3) Ο τύπος αµαξώµατος είναι αυτός που καθορίζεται στο Μέρος Γ του

∆έκατου Πέµπτου Παραρτήµατος.

14. Όλες οι αποφάσεις που λαµβάνονται σύµφωνα µε τις διατάξεις των

παρόντων Κανονισµών που πιθανώς να στερήσουν από το

ενδιαφερόµενο µέρος τη δυνατότητα εγγραφής του οχήµατος ή να του

απαγορεύσουν την πώληση ή διάθεση για χρήση οχήµατος,

κατασκευαστικού στοιχείου, συστήµατος ή χωριστής τεχνικής µονάδας,

 οποίων"

βασίζονται. Η απόφαση κοινοποιείται στο ενδιαφερόµενο µέρος, το

οποίο, ταυτόχρονα, ενηµερώνεται από την αρµόδια αρχή και για τα

ένδικα µέσα που του παρέχονται βάσει του Νόµου.

Τέλη. 15.  των τελών που καταβάλλονται για χορήγηση έγκρισης

τύπου, για έκδοση πιστοποιητικών, για ελέγχους ή δοκιµές ή

επαληθεύσεις τεχνικών προδιαγραφών καθώς και για άλλες υπηρεσίες

που προσφέρει η αρµόδια αρχή καθορίζονται από την αρµόδια αρχή

βάσει των πραγµατικών εξόδων της αρµόδιας αρχής, στα οποία

προστίθενται διοικητικά έξοδα, µε ελάχιστη χρέωση είκοσι λιρών.
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Κοινοποίηση
στοιχείων
τεχνικών
υπηρεσιών.

των
 Η αρµόδια αρχή γνωστοποιεί στην Επιτροπή  αρµόδιες

αρχές των άλλων κρατών µελών τα ονόµατα και τις διευθύνσεις των

τεχνικών υπηρεσιών που ορίζει µε βάση το άρθρο 11(1) του Νόµου,

διευκρινίζοντας το είδος των δοκιµών και το πεδίο εργασιών  τις

οποίες  ορισθεί καθεµιά από τις εν λόγω υπηρεσίες.

Κατάργηση.

Επίσηµη
Εφηµερίδα
Παράρτηµα

11.3.2002.

17.,(1) Οι περί Έγκρισης Τύπου Οχηµάτων, των  τους

κα! των Χωριστών Τεχνικών Μονάδων τους Κανονισµοί του

καταργούνται.

(2) Τηρουµένων των διατάξεων της παραγράφου (3), αποφάσεις,

ορισµοί, εξουσιοδοτήσεις, εγκρίσεις και άλλες διοικητικές πράξεις που

εγκρίθηκαν, δηµοσιεύθηκαν, γνωστοποιήθηκαν, λήφθηκαν ή έγιναν µε

βάση τις διατάξεις των Κανονισµών που αναφέρονται στην παράγραφο

 λογίζονται ως να έγιναν, και ισχύουν µέχρι να καταργηθούν, µε βάση

τις διατάξεις των παρόντων Κανονισµών.

∆έκατο Τέταρτο
Παράρτηµα.

(3) Τα πιστοποιητικά συµµόρφωσης ΕΚ που εκδόθηκαν δυνάµει των

Κανονισµών που αναφέρονται στην παράγραφο (1) πρέπει, µε την

 παρόντων, Κανονισµών, ,να, είναι σύµφωνα, µε  το

υπόδειγµα που καθορίζεται στο ∆έκατο Τέταρτο Παράρτηµα και να

πληρούν της απαιτήσεις της παραγράφου (2) του Κανονισµού  των

παρόντων Κανονισµών.
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ΠΡΩΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

(Κανονισµός  (α))

 ΠΑ ΤΟΥΣ  ΤΗΣ  ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

ΜΕΡΟΣ i

Όπου στο παρών Παράρτηµα αναφέρεται η λέξη «οδηγία» αυτή σηµαίνει «επιµέρους τεχνική Οδηγία».

 ∆εύτερο Παράρτηµα για επεξηγηµατικές σηµειώσεις.

 rfvuvn

 ή  tixcu

 TIC  Ν

0.

0.2.1.

U.J.I.  tt>

Όνοµα και διεύθυνση  εξουσιοδοτηµένου  εφόσον υπάρχει

1.

 ;

2.  nun:

 :µ:
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 ∆ιαστάσεις  οχήµατος (από άκρο σε άκρο)

2.4.2  πλαίσιο µε αµάξωµα

2.4.2.1. Μήκος

2.4.2.1.1. Μήκος της επιφάνειας

2.4.2.2. Πλάτος

2.4.2.2.1. Πάχος τοιχωµάτων (at περίπτωση οχηµάτων που είναι σχεδιασµένα για τη µεταφορά εµπορευµάτων σε ελεγχόµενη
θερµοκρασία):

2.4.2.3.  (σε κατάσταση λειτουργίας)  ρυθµιζόµενες καθ'  αναρτήσεις, να δειχθεί η κανονική θέση
πορείας):

2.6.  του οχήµατος µε το αµάξωµα  στην περίπτωση ρυµουλκού οχήµατος κατηγορίας άλλης από την Μ,,
διάταξη ζεύξης, εάν έχει τοποθετηθεί από τον κατασκευαστή, οε ετοιµότητα λειτουργίας, ή µάζα του πλαισίου ή
του πλαισίου  θάλαµο, χωρίς  ή/και διάταξη ζεύξης, εάν ο κατασκευαστής  τοποθετεί το
ή/και τη διάταξη ζεύξης (συµπεριλαµβανοµένων υγρών, εργαλείων, εφεδρικού τροχού, εάν  τοποθετηθεί,
οδηγού και, για τα λεωφορεία  πούλµαν, συνοδού εάν υπάρχει θέση συνοδού στο όχηµα)  (µέγιστη και
ελάχιστη  για κάθε παραλλαγή):

2.6.1. Κατανοµή της εν λόγω µάζας µεταξύ των αξόνων και, στην περίπτωση  ή
 φορτίο στο σηµείο ζεύξης (µέγιστο και ελάχιστο για κάθε παραλλαγή):

2.7. Ελάχιστη µαία του ολοκληρωµένου οχήµατος όπως  τον κατασκευαστή, σε περίπτωση ηµιτελούς

2.S. Μέγιστη τεχνικώς αποδεκτή µάζα  οχήµατος που δηλώνεται από τον κατασκευαστή

 Κατανοµή της  λόγω µάζας  των αξόνων και, στην περίπτωση  ή
 φορτίο  σηµείο ζεύξης

2.9. Μέγιστο/ή τεχνικώς αποδεκτό/ή φορτίο/µάζα σε κάδε άξονα:

 Μέγιστο/ή τεχνικώς αποδεκτό/ή φορτίο/µάζα σε κάθε οµάδα αξόνων:

2.11. Μέγιστη τεχνικώς αποδεκτή µάζα έλξης του  οχήµατος για

2.11.1. Ρυµουλκούµενο µε ράβδο ζεύξης:

=  =

2.11.3.  ρυµουλκούµενο:

2.11.4. Μέγιστη τεχνικώς αποδεκτή  του συνδυασµού:

2.11.5.  όχηµα  είναι  κατάλληλο για τη ρυµούλκηση φορτίων  1.2 του παραρτήµατος Π της οδη=
γίας 77/389/ΕΟΚ)

2.11.6. Μέγιστη  άνευ πέδης:

2.12. Μέγιστο τεχνικώς αποδεκτό στατικό κατακόρυφο  στο σηµείο ζεύξης

2.12.1. Του µηχανοκίνητου οχήµατος:

2.16. Μέγιστες επιτρεπόµενες µάζες για την ταξινόµηση/κυκλοφορία  εφόσον δίδονται οι τιµές αυτές,
 να επαληθεύονται µε βάση τις  του παραρτήµατος TV της οδηγίας

2.16.1. Για την ταξινόµηση/κυκλοφορία µέγιστη αποδεκτή µάζα φορτίου [µπορούν να αναγραφούν πολλές τιµές για κάθε
σύνολο τεχνικών προδιαγραφών

2.16.2. Για την ταξινόµηση/κυκλοφορία µέγιστο αποδεκτό φορτίο σε κάθε άξονα  για τα ηµιρυµουλκούµενο ή τα κεν=
 ρυµουλκούµενα, προοριζόµενο φορτίο στο σηµείο ζεύξης δηλούµενο από τον κατασκευαστή εφόσον

αυτό είναι µικρότερο  τη µέγιστη τεχνικά αποδεκτή µάζα επί του σηµείου ζεύξης [µπορούν να αναγραφούν
πολλές τιµές νια κάθε σύνολο τεχνικών προδιαγραφών
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2.16.3. Για την  µέγιστο αποδεκτά φορτίο σε κάθε οµάδα αξόνων [µπορούν να αναγραφούν
πολλές τιµές για κάδε σύνολο τεχνικών προδιαγραφών

 Για την ταξινόµηση/κυκλοφορία µέγιστη αποδεκτή  έλξης (µέγιστη και ελάχιστη) [µπορούν να αναγραφούν
πολλές τιµές για κάδε σύνολο τεχνικών προδιαγραφών

2.16.5. Για την ταξινόµηση/κυκλοφορία µέγιστη αποδεκτή  του συνδυασµού [µπορούν να αναγραφούν πολλές τιµές
για κάδε σύνολο τεχνικών προδιαγραφών

3.  περίπτωση  που µπορεί να λειτουργεί µε

κ.λπ. είτε σε συνδυασµό µε άλλο καύσιµο, τα  επαναλαµβάνονται

3.1. Κατασκευ αστής:

3.1.1.  κινητήρα που έδωσε ο κατασκευαστής όπως αναγράφεται στον κινητήρα:

3.2. Κινητήρας εσωτερικής καύσης

3.2.1.1. · Αρχή  επιβαλλόµενη ανάφλεξη/ανάφλεξη  συµπίεση, τετράχρονος/δίνρονος

3.2.1.2. Αριθµός και διάταξη κυλίνδρων:

3.2.1.3. Κυβισµός κινητήρα  ... cm3

 Κανονικές στροφές κινητήρα σε βραδυπορεία  ... rain"1

 Μέγιστη καθαρή ισχύς  ... k\V στις ...  (τιµή δηλούµενη  τον κατασκευαστή)

3.2.1.9. Μέγιστες  στροφές του κι\ητήρα που  ο  ....

3.2.2. Καύσιµο:  ...

3.2.2.1. Αριθµός  •

3.2.2.2.  ΡΟΝ  αµόλυβδης

3.2.4. Τροφοδοσία καυσίµου

3.2.4.1. Με

3.2.4.2. Με έγχυση καυσίµου (µόνο στην περίπτωση ανάφλεξης µε  ναι/όχι

3.2.4.2.2. Αρχή λειτουργίας: άµεση

3.2.4.3. Με έγχυση καυσίµου (µόνο στην περίπτωση ανάφλεξης µε συµπίεση): ναι/όχι

3.2.7.  ψύξης (µε υγρό/αέρα)

3.2.S.  αέρα

3.2.12. Λαµβανόµενα µέτρα κατά της ρύπανσης του αέρα

3.2.12.2.  αντιρρυπαντικές διατάξεις (εφόσον  και δεν καλύπτονται σε άλλο εδάφιο)

3.2.12.2.1. Καταλυτικός µετατροπέας: ναι/όχι

3.2.12.2.2.  ναι/όχι (1)

3.2.12.2.3.  έγχυση:

3.2.12.2.4.  αερίων εξάτµισης: ναι/όχι

3.2.12.2.5. Σύστηµα ελέγχου αναθυµιάσεων: ναι/όχι



3.2.12.2.6.

3.2.12.2.7.

3.2.13.

3.2.15.

3.2.16.

3.3.

3.3.1.

3.3.1.1.

3.3.1.2.

3.3.2.

3.3.2.4.

3.6.5.
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Παγίδα σωµατιδίων: ναι/όχι

Ενσωµατωµένο σύστηµα διάγνωσης (ΟΒ∆):

Αλλα συστήµατα (περιγραφή  λειτουργία):

4.

4.2.

4.5.

4.5.1.

Θέση  συµβόλου του συντελεστή απορρόφησης (µόνο στην περίπτωση  ανάφλεξης µε συµ=
πίεση):

 τροφοδοσίας µε φυσικό αέριο (LPG): ναι/όχι

 τροφοδοσίας µε φυσικό αέριο  ναι/όχι

Ηλεκτρικός κινητήρας

Τύπος  διέγερση):

Μέγιστη ισχύς  ... kW

Ονοµαστική  ... V

Θέση:

Θερµοκρασία λιπαντικού

 ... Κ

ανώτατη: ...

 ΤΗΣ

Τύπος (µηχανικό, υδραυλικό, ηλεκτρικό

 ταχυτήτων

Τύπος  (συνεχώς  σνέση µετάδοσης)]

 —

 για CVT

1

3

Ελάχιστη για

Εσωτερικές σχέσης TOU

στροφών κινητήρα προς
 του

από το

 στροφών
του  από το

 προς  οτροφές του
κινητήριου τροχού)

Ολικές  µετάδοσης

4.7. Ανώτατη ταχύτητα του οχήµατος
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5. ΑΞΟΝΕΣ

5.1. Περιγραφή κάδε άξονα:

5.2. Μάρκα:

5.3. Τύπος:

5.4. Θέση

5.5. Θέση  να  φορτίο:

6.

6.2. Τύπο; και σχεδίαση της ανάρτησης εκάστου άξονα ή τροχού:

6.2.1.

6.2.3. Πνευµατική ανάρτηση για  (ους)  ναι/όχι

6.2.3.1.  για  άξονα ισοδύναµη προς την πνευµατική ανάρτηση: ναι/όχι

6.2.3.2.  και  της ταλάντωσης της δονούµενης

6.6.1.  (για τα  δίνεται ο κωδικός µεγέθους, ο δείκτης ελάχιστης ικανότητας
φόρτισης και το σύµβολο της κατηγορίας ελάχιστης  για τους τροχούς δίνεται το (τα)

 και η (οι)

6.6.1.1. Αξονες

6.6.1.1.1.  1:

6.6.1.1.2. Αξονας 2:

6.6.1.2. Τυχόν εφεδρικός

6.6.2. Ανω και κάτω όρια

6.6.2.1. Αξονας 1:

6.6.2.2.  2:

7.

 Μετάδοση κίνησης  χειρισµός

7.2.1. Τύπος µετάδοσης κίνησης του συστήµατος διεύθυνσης (να  κατά περίπτωση, για τους εµπρόσθιους
και τους οπίσθιους τροχούς):

7.2.2. Σύνδεση µε τους τροχούς (συµπεριλαµβάνονται µέσα διαφορετικά από τα  να προσδιοριστεί, κατά περί=
πτωση, για τους εµπρόσθιους και τους  τροχούς):

7.2.3. Τυχόν τρόπος υποβοήθησης:

S.

S.5.  των τροχών κατά την πέδηση:

 περιγραφή των συστηµάτων πέδησης (σύµφωνα µε το σηµείο 1.6 της προσθήκης του προσαρτήµατος 1
του  IX της οδηγίας

8.11. Χαρακτηριστικά του (των)  συνεχούς πέδησης:
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9. ΑΜΑΞΩΜΑ

9.1  ,

9.3. Θύρες επιβατών, µάνδαλο και

. 9.3.1. ∆ιάταξη και αριθµός Θυρών:

 9.9.  έµµεση:: όρασης

 κάθε κάτοπτρο)

 Σήµα  ΕΚ τύπου:

 Παραλλαγή:

 (σχεδιαγράµµατα) για τον εντοπισµό τον κατόπτρου όπου  εµφαίνεται η θέση
κατόπτρου αναφορικά µε το αµάξωµα του οχήµατος:

 Λεπτοµέρειες του τρόπου  του,  του τµήµατος του αµαξώµατος
του οχήµατος επί του οποίου έχει τοποθετηθεί:

 Προαιρετικός εξοπλισµός που δύναται να  το προ; τα πίσω οπτικό πεδίο:

 Σύντοµη περιγραφή των η?.εκτρικών εξαρτηµάτων (εφόσον υπάρχουν) του

 έµµεσης όρασης πλην των κατόπτρων

 Τύπος και χαρακτηριστικά  πλήρης περιγραφή της συσκευής)

9.9.2.1.1. Εφόσον πρόκειται για  λήψη; — οθόνης, απόσταση  (mm), αντίθεση, εύρος φωτει=
νότητας, διόρθωση αντανάκλασης, απόδοση απεικόνισης  συχνότητα ανανέ=
ωση: ειδώλου, εύρος  τη; οθόνης:

 σχέδια για την αναγνώριση του συνόλου τη;
 οδηγιών  θέση για  ΕΚ τύπου πρέπει να εµφαίνεται στα

9.10. Εσωτερικός εξοπλισµός

9.10.3.

9.10.3.1.

9.10.3.2. Θέση

9.10.3.2.1.  θέβεων

9.10.3.2.2.  σχεδιασµένες  χρήση µόνον  το  είναι οε

 υποστηριγµάτων

9.10.4.2.  τύπου, εφόσον
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9.12.2. Είδος  θέση συµπληρωµατικών συστηµάτων  (σηµειώσατε

Πρώτη σειρά Ι

 j

U

 αερόσακος Μετωπικός αερόσακο;
 της

 =  οδηγού.  C
 Ο  να  άνω  ή  που  τριών

 κατά

9.17.  το νόµο (οδηγία

9.17.1.  ή/και  των  Επιγραφών,  του

9.17.4. Πιστοποιητικό  τις  του  1.1.1. του  Π της

οδηγίας

9.17.4.1. Επεξήγηση των χαρακτήρων  δευτέρου µέρους  του τρίτου µέρους
για την ικανοποίηση των απαιτήσεων του τµήµατος σηµείου του προτύπου ISO 3779=1983:

9.17.4.2. Εάν χρησιµοποιούνται  στο δεύτερα µέρος για την ικανοποίηση  του τµήµατος 5.4
του  ISO 3779=1983, να αναφέρονται οι χαρακτήρες  ,

9.23.1.

11.

11.1.

11.3.

 των

 του
οχήµατος  τη  τις διαστάσει;,  τα

 τον  Η
 να  ι  στο

όχηµα

ΖΕΥΞΗΣ ΜΕΤΑΞΥ  ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ

Κλάση και τύπος της{των)  τοποθετηθεί ή πρόκειται να  . . .

Οδηγίες ταυ κατασκευαστή για τη  της διάταξης  του συγκεκριµένου τύπου στο  και
φωτογραφίες ή  των  αυτό πρόσθετες πληροφορίες, εάν η χρήση του τύπου

 ορισµένες παραλλαγές ή εκδόσεις  του οχήµατος:
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11.4. Πληροφορίες  την τοποθέτηση  βραχιόνων ρυµούλκησης ή την στερέωση πινακίδων:

11.5.  έγκρισης ΕΚ τύπου, εφόσον

 3.  ΠΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΕΝΑ ΠΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΠΙΒΑΤΩΝ  ΤΩΝ
ΟΚΤΩ ΘΕΣΕΩΝ ΕΚΤΟΙ ΤΗΣ  Ο∆ΗΓΟΥ

13.1. Κλάση οχήµατος (Κλάση  IH. Κλάση  Β):

 µπορεί  το  διαθέτει
και  οχηµάτων):

13.3. Αριθµός  και όρθιοι):

13.3.1.  (Ν):

13.3.2. Άνω όροφος

13.3.3. Κάτω όροφος

13.4.  καθήµενων επιβατών:

13.4.1.  (Α):

13.4.2. Ανω όροφος  ("'):

13.4.3. Κάτω όροφος  <

 Για την  Ο

 Μάρκα  ονοµασία του κατασκευαστή):

0.2. Τύπος:

0.2.1.  (εάν

0.3. Μέσα αναγνώρισης του τύπου, εφόσον  του οχήµατος (Ρ):

 Χηµείο σήµανσης·.  •

0.4. Κατηγορία του οχήµατος

0.4.1. Ταξινόµηση  αναλόγως των επικίνδυνων εµπορευµάτων τα  να µεταφέρει το  . . .

0.5. Όνοµα  διεύθυνση του κατασκευαστή:

 και  του (των)

1.  ΤΟΥ

 Φωτογραφίες ή/και σχέδια αντιπροσωπευτικού

1.3. Αριθµός  τροχών:

1.3.2.  αξόνων:

1.4. Τυχόν πλαίσιο (γενικό σχέδιο): ,

2.  ΚΑΙ  (σε kg και  είναι δυνατόν, να γίνεται παραποµπή σε σχέδιο)

2.1.  (µε πλήρες φορτίο)



2474

2.3.1. Μετατρόχιο κάθε

2.3.2.  των υπολοίπων

2.4.  του οχήµατος (από άκρο σε άκρο)

2.4.2.  πλαίσιο ρε

2.4.2.1. 2.4.2.1. Μήκος

2.4.2.1.1. Μήκος της  φόρτωσης:

2.4.2.2. Πλάτος

2.4.2.2.1. Πάχος τοιχωµάτων (σε περίπτωση οχηµάτων που είναι σχεδιασµένα για τη µεταφορά εµπορευµάτων σε ελεγχόµενη
θερµοκρασία):

2.4.2.3.  (σε κατάσταση λειτουργίας)  (για ρυθµιζόµενες καθ'  αναρτήσεις, να δειχθεί η κανονική θέση
πορείας):

2.6. Μάζα  οχήµατος µε το αµάξωµα  στην περίπτωση ρυµουλκού οχήµατος κατηγορίας άλλης  την  µε
διάταξη ζεύξης, εάν έχει τοποθετηθεί από τον  σε ετοιµότητα λειτουργίας, ή  του πλαισίου ή
του πλαισίου µε θάλαµο, χωρίς αµάξωµα ή/και διάταξη ζεύξης εάν ο κατασκευαστής δεν τοποθετεί το
ή/και τον διάταξη ζεύξης (συµπεριλαµβανοµένων υγρών, εργαλείων, εφεδρικού τροχού, εάν  τοποθετηθεί, και
οδηγού και, για τα λεωφορεία και πούλµαν, συνοδού εάν υπάρχει θέση συνοδού στο όχηµα)  (µέγιστη και
ελάχιστη τιµή για κάθε παραλλαγή):

2.6.1. Κατανοµή της  λόγω  µεταξύ των αξόνων  περίπτωση  ή
 φορτίο οτο σηµείο ζεύξης (µέγιστο και ελάχιστο για κάθε παραλλαγή):

 Ελάχιστη  του ολοκληρωµένου οχήµατος όπως δηλώνεται από τον κατασκευαστή, σε περίπτωση ηµιτελούς

2.S. Μέγιστη τεχνικώς αποδεκτή µάζα  οχήµατος που δηλώνεται από τον κατασκευαστή  (*):

 Κατανοµή της εν λόγω  µεταξύ των αξόνων  στην περίπτωση ηµιρυµουλκουµένου ή
 φορτίο οτο σηµείο ζεύξης

2.9. Μέγιστο/ή τεχνικώς  φορτίο/µάζα σε κάθε άξονα:

 Μέγιστο/ή τεχνικώς αποδεκτό/ή

 Μέγιστο τεχνικώς  στατικό κατακόρυφο φορτίο/µάζα στο σηµείο ζεύξης

2.12.2. Του ηµιρυµουλκουµένου ή

2.16. Μέγιστες επιτρεπόµενες µάζες για την ταξινόµηση/κυκλοφορία (προαιρετικό: εφόσον δίδονται οι  αυτές,
=ρέπει να επαληθεύονται µε βάση τις απαιτήσεις του παραρτήµατος IV της οδηγίας 97/27/ΕΕ):

2.16.1. Για την ταξινόµηση/κυκλοφορία µέγιστη  µάζα φορτίου [µπορούν να αναγραφούν πολλές τιµές για κάθε
σύνολο  προδιαγραφών

 Για την  µέγιστο αποδεκτό φορτίο σε κάθε άξονα και για τα  ή τα
 ρυµουλκούµενα, προοριζόµενο φορτίο στο σηµείο  δηλούµενο από τον κατασκευαστή εφόσον

αυτό είναι µικρότερο από τη µέγιστη τεχνικά αποδεκτή µάζα επί του σηµείου ζεύέης [µπορούν να αναγραφούν
πολλές τιµές για  σύνολο τεχνικών προδιαγραφών

2.16.3. Για την  µέγιστο αποδεκτό φορτίο σε κάδε οµάδα αξόνων [µπορούν να αναγραφούν
πολλές τιµές  κάθε σύνολο τεχνικών προδιαγραφών

2.16.=. Για την ταξινόµηση/κυκλοφορία µέγιστη αποδεκτή µάζα  (µέγιστη και ελάχιστη) [µπορούν να αναγραφούν
πολλές τιµές  κάθε σύνολο τεχνικών προδιαγραφών

2.16.5. Για την ταξινόµηση/κυκλοφορία µέγιστη  µάζα του συνδυασµού [µπορούν να αναγραφούν πολλές τιµές
για κάδε σύνολο τεχνικών



2475

5. ΑΞΟΝΕΣ

5.1. Περιγραφή κάδε άξονα:

5.2. Μάρκα:

5.3. Τύπος:

5.4. Θέση

5.5. Θέση  δυνάµενου (ων) να  φορτίο:

6. ΑΝΑΡΤΗΣΗ

6.2. Τύπος και σχεδίαση της ανάρτησης εκάστου άξονα ή τροχού:

6.2.1.

 επισώτρου/τροχού  τα επίσωτρα δίνεται ο κωδικός µεγέθους, ο δείκτης  ικανότητας
φόρτισης και το σύµβολο της κατηγορίας ελάχιστης  για τους τροχούς δίνεται το (τα) µέγεθος(=η)

 και η (οι)

 Αξονες

6.6.1.1.1. Αξονας 1:

6.6.1.1.2.  2:

6.6.1.2. Τυχόν εφεδρικός

6.6.2. Ανω και κάτω όρια  κύλισης

 1:

6.6.2.2. Αξονας 2:

7.2. Μετάδοση κίνησης και

7.2.1. Τύπος µετάδοσης κίνησης του συστήµατος διεύθυνσης (να  κατά περίπτωση, για τους εµπρόσθιους
και τους οπίσθιους τροχούς):

7.2.2.  µε τους τροχούς (συµπεριλαµβάνονται µέσα διαφορετικά από τα  να προσδιοριστεί, κατά περί=
πτωση, για τους εµπρόσθιους και τους οπίσθιους τροχούς):

7.2.3. Ενδεχοµένως, µέθοδος ενίσχυσης:

S.

 Σύοτηµα αντιεµπλοκής των τροχών κατά την πέδηση:

S.9.  περιγραφή των συστηµάτων πέδησης (σύµφωνα µε το σηµείο 1.6 της προσθήκης του προσαρτήµατος 1
του παραρτήµατος IX της οδηγίας

9.

9.1. Τύπος

9.17. Πινακίδες προβλεπόµενες υπό του νόµοιι (οδηγία

9.17.1. Φωτογραφίες ή/και σχέδια των θέσεων των  πινακίδων και επιγραφών, καθώς  του αριθµού πλαισίου:



2476

9.17.4. Πιστοποιητικό συµµόρφωσης του κατασκευαστή προς τις  του σηµείου 1.1.1 του παραρτήµατος Π της
οδηγίας

9.17.4.1. Επεξήγηση των χαρακτήρων του δευτέρου µέρους και, κατά περίπτωση, του τρίτου µέρους που χρησιµοποιούνται
για την ικανοποίηση των απαιτήσεων  τµήµατος 5.3 του πρότυπου ISO

9.17.4.2. Εάν χρησιµοποιούνται χαρακτήρες στο δεύτερο µέρος  την ικανοποίηση των απαιτήσεων του τµήµατος 5.4
του προτύπου ISO 3779=19S3, να  οι χαρακτήρες αυτού

Π.  ΜΕΤΑΞΥ ΡΥΜΟΥΛΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΗΜΙΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΩΝ

11.1. Κλάση και τύπος της (των)  ζεύξης που  τοποθετηθεί ή πρόκειται να  .

11.5.  έγκρισης ΕΕ τύπου, εφόσον

ΜΕΡΟΣ Π

Πίνακας που, για τις διάφορες εκδόσεις οχηµάτων,  τους επιτρεπτούς συνδυασµούς των σηµείων εκείνων του
µέρους Ι για τα οποία υπάρχουν πολλαπλές καταχωρίσεις.  περίπτωση των σηµείων αυτών, κάθε καταχώριση χαρακτηρίζε=
ται από γράµµα υπό  προθέµατος το οποίο χρησιµοποιείται στον εν λόγω πίνακα για να  ποια καταχώριση (ή κατα=
χωρίσεις) σχετική µε συγκεκριµένο σηµείο εφαρµόζεται  συγκεκριµένη έκδοση.

Για κάθε παραλλαγή του τύπου κατασκευάζεται ιδιαίτερος πίνακας.

 καταχωρίσεις για τις οποίες  περιορισµοί στους συνδυασµούς τους για κάποια παραλλαγή  να
αναγράφονται στη στήλη µε επικεφαλίδα

 σηµείου Όλα Έκδοση 1  2 κλπ. Έκδοση αριθ.

Οι πληροφορίες αυτές είναι δυνατόν να παρουσιάζονται υπό εναλλακτική µορφή ή  εφόσον πληρούται ο βασικός
σκοπός.
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Κάθε παραλλαγή και κάθε έκδοση πρέπει να χαρακτηρίζονται από ψηφιακό κωδικό ή αριθµό αποτελούµενο από
συνδυασµό ψηφίων και  ο οποίος πρέπει να αναγράφεται επίσης στο πιστοποιητικό συµµόρφωσης
(∆έκατο Τέταρτο Παράρτηµα) του συγκεκριµένου οχήµατος.

Στην περίπτωση παραλλαγής δυνάµει του Έκτου Παραρτήµατος ή του Κανονισµού  ο κατασκευαστής
αποδίδει ειδικό κωδικό.

ΜΕΡΟΣ III

Αριθµοί έγκρισης ΕΚ τύπου βάσει επιµέρους τεχνικών Οδηγιών

∆ώστε τις πληροφορίες που απαιτούνται από τον ακόλουθο πίνακα σε σχέση µε τα ισχύοντα στοιχεία  το
εν λόγω όχηµα στο Τρίτο  Έκτο Παράρτηµα. (Πρέπει να περιλαµβάνονται όλες οι σχετικές εγκρίσεις για κάθε
αντικείµενο)

Αριθµός έγκρισης
ΕΚ τύπου

Κράτος µέλος που
εκδίδει την έγκριση

Επέκταση

(ηµεροµηνία)
Παραλλαγή (=ες),/
έκδοση(=εις)

C)  αναφέρεται εφόσον δεν συνάγεται από τον αριθµό έγκρισης τύπου ΕΚ.

Υπογραφή:

Θέση στον Οργανισµό:

Ηµεροµηνία:



2478

∆ΕΥΤΕΡΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

(Κανονισµός 4(2))

ΠΛΗΡΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ ΤΗΣ  ΤΥΠΟΥ
ΟΧΗΜΑΤΟΣ

Όλα τα πληροφοριακά έγγραφα στους παρόντες Κανονισµούς και σε επιµέρους τεχνικές Οδηγίες πρέπει να
αποτελούνται µόνο από αποσπάσµατα του παρόντος συνολικού καταλόγου και να συµµορφώνονται µε το σύστηµα
αρίθµησης αυτού.

Οι ακόλουθες πληροφορίες παρέχονται, κατά περίπτωση, εις τριπλούν και περιλαµβάνουν πίνακα περιεχοµένων. Τυχόν
σχέδια πρέπει να υποβάλλονται σε κατάλληλη κλίµακα και µε επαρκείς λεπτοµέρειες σε µέγεθος Α4 η σε φάκελο
µορφής Α4. Τυχόν φωτογραφίες πρέπει να παρουσιάζουν επαρκείς λεπτοµέρειες.
Στην περίπτωση συστηµάτων, κατασκευαστικών στοιχείων ή ιδιαίτερων τεχνικών ενοτήτων µε ηλεκτρονικό χειρισµό
πρέπει να δίνονται οι πληροφορίες σχετικά µε την απόδοση τους.

Όπου στο παρών Παράρτηµα αναφέρεται η λέξη «οδηγία» αυτή σηµαίνει «επιµέρους τεχνική Οδηγία»

(Επεξηγηµατικές σηµειώσεις καθορίζονται στην τελευταία σελίδα του παρόντος Παραρτήµατος).

0. ΓΕΝΙΚΑ

 ,  ,

0.2.  , . ,  , , . . = ,

 , ,

 όχηµα:

 ή/και του εξουσιοδοτηµένου αντιπρόσωπου αν

 ffljijno
 ΕΚ  ,

1 ΓΕΝΙΚΑ  TOY
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1.2.7 Πίνακας της εγκατάστασης και της χρήσης ποµπών ραδιοσυχνοτήτων στο όχηµα, εφόσον υπάρχει
(βλέπε Παράρτηµα Ι, σηµείο  της επιµέρους τεχνικής Οδηγίας 72/245/ΕΟΚ όπως
τροποποιήθηκε µέχρι την Οδηγία

ζώνες συχνότητας
(ΗΣ)

ανώτατη ισχύς εξόδου  κεραίας στο όχηµα,
ειδικές συνθήκες για εγκατάσταση ή/και

χρήση

Ο αιτών την έγκριση τύπου πρέπει επίσης να υποβάλλει, κατά περίπτωση:

Προσάρτηµα 1
Κατάλογο µε τη µάρκα και τον τύπο όλων των ηλεκτρικών ή/και ηλεκτρονικών κατασκευαστικών
στοιχείων που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής της επιµέρους τεχνικής Οδηγίας 72/245/ΕΟΚ όπως
τροποποιήθηκε µέχρι την Οδηγία 2004/104/ΕΚ (βλέπε Παράρτηµα Ι σηµεία 2.1.9 και 2.1.10 της εν
λόγω Οδηγίας) και δεν περιλαµβάνονται σε προηγούµενο κατάλογο.

Προσάρτηµα 2
Σχηµατικές αναπαραστάσεις ή σχέδιο της γενικής διάταξης των ηλεκτρικών ή/και ηλεκτρονικών
κατασκευαστικών στοιχείων (που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής της επιµέρους τεχνικής Οδηγίας

 όπως τροποποιήθηκε µέχρι την Οδηγία 2004/104/ΕΚ)  της γενικής διάταξης της
δέσµης καλωδίων.

Προσάρτηµα 3

Περιγραφή του οχήµατος που έχει επιλεγεί ως αντιπροσωπευτικό του τύπου:

Τύπος αµαξώµατος:

Σύστηµα διεύθυνσης (αριστερά ή δεξιά):

Μεταξόνιο:

Προσάρτηµα 4
Σχετική(,ές) έκθεση(,εις) δοκιµών που υποβάλλεται(,ονται) από τον κατασκευαστή ή τα
εγκεκριµένα/αναγνωρισµένα εργαστήρια, προκειµένου να συνταχθεί το πιστοποιητικό έγκρισης
τύπου.

1.3 Αριθµός αξόνων και τροχών:
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 θέση αξόνων µε  τροχούς;

1.3.2. Αριθµός και δέση διευθυντηρίων αξόνων: ,

1.3.3. Κινητήριοι άξονες (αριθµός, θέση, ζεύξη):

1.4. Τυχόν πλαίσιο {γενικό σχέδιο):

1.5. Υλικά των  του πλαισίου  ,

1.6. Θέση και διάταξη του κινητήρα:

1.7. Θάλαµος οδήγησης (πρόσω ή µε καλύπτρα)

1.8. Θέση πηδαλίου διευθύνσεως: αριστερά/δεξιά

1.8.1. Όχηµα εξοπλισµένο για οδήγηση σε  κατεύθυνση κυκλοφορίας

1.9. Να προσδιοριστεί εάν το µηχανοκίνητο όχηµα  έλκει  ή άλλα ρυµουλκούµενα
και εάν το ρυµουλκούµενο είναι  διαθέτει ράβδο ζεύξης ή είναι
ρυµουλκούµενο Να προσδιοριστούν τα οχήµατα που είναι  σχεδιασµένα για τη µεταφορά εµπο=
ρευµάτων υπό ελεγχόµενη θερµοκρασία:

2.  (σε kg και mm) (όπου  δυνατόν, να γίνεται παραποµπή σε

2.1.  (µε πλήρες φορτίο)

2.1.1.  περίπτωση

2.1.1.1. Απόσταση µεταξύ του άξονα του πείρου περιστροφής της έδρας ζεύξης και του απώτατου άκρου του
ηµιρυµουλκουµένου:

2.1.1.2. Μέγιστη απόσταση µεταξύ του άξονα του  περιστροφής της έδρας ζεύξης και τυχαίου σηµείου στο
πρόσθιο µέρος του ηµιρυµουλκουµένου:

2.1.1.3. Ειδικό µεταξόνιο  [όπως ορίζεται στο σηµείο 7.6.1.2 του παραρτήµατος Ι της οδηγίας
 του Ευρωπαϊκού  και του  (ΕΕ  233 της  σ. 1)]:

2.2. Στην περίπτωση οχήµατος έλκοντος

2.2.1. Φορτίο έδρας ζεύξης (µέγιστο και ελάχιστο· να αναφερθούν  επηρεπτές τιµές σε περίπτωση ηµιτελούς
οχήµατος)

2.2.2. Μέγιστο  της έδρας ζεύξης (τυποποιηµένο)

2.3. Μετατρόχιο(=α) και

2.3.1. Μετατρόχιο εκάστου διευθυντηρίου άξονα

2.3.2. Μετατρόχιο των  αξόνων

2.3.3. Πλάτος του ευρύτερου πίσω άξονα:

2.3.4. Εύρος του εµπρόσθιου άξονα (µετρουµένου στο ακραίο τµήµα των ελαστικών  εξαιρουµένου του
εξογκώµατος των ελαστικών  πλησίον του

2.4. ∆ιαστάσεις του οχήµατος (από άκρο σε άκρο)

2.4.ί: Για πλαίσιο χωρίς αµάξωµα

2.4.1.1. Μήκος

2.4.1.1.1. Μέγιστο επιτρεπτό µήκος:

2.4.1.1.2. Ελάχιστο επιτρεπτό µήκος: ,

2.4.1.2. Πλάτος
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2.4.1.11.  ,

2.4,1.2,2.

2.4.1.3.  rct:0'  ferOtl
 , , , , , , , ,

 .

2.4,1.4,1.

 4.5  Λ  του νόµου.

 	αν

 ftuv}

 τον  TO»

 Για

 , ,

 Γ ) : ,

 flcpi]  να ftajTlti η

 ,

 ,

 , , ,.

2.4.2.6.  4.5  A  νόµου.

 , . . . , . . . ,

 ί:

 µη
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 Θέση ταυ κέντρου  οχήµατος,  µε την µεγίστη τεχνικώς επιτρεποµένη
φόρτωσης, στη  την  την

 Για αµαξώµατα που εγκρίνονται χωρίς πλαίσιο

2.4.3.1. Μήκος C):

2.4.3.2. Πλάτος

 Ονοµαστικό  ετοιµότητα  (Ψ) ή  αµαξώµατος (για
 κανονική θέση πορείας): ·

2.5 Μάζα γυµνού πλαισίου (νωρίς  ψυκτικό µέσο, λιπαντικά, καύσιµο,  τροχό, εργα=
λεία  οΕηγό):

2.5.1. Κατανοµή της ανωτέρω µάζας µεταξύ των αξόνων:

 . Μάζα του οχήµατος ρε το αµάξωµα  στην  ρυµουλκού οχήµατος κατηγορίας άλλης  την
 εάν έχει  τον κατασκευαστή, σε ετοιµότητα  ή  του

πλαισίου ή του πλαισίου µε  ή/και πείρο ζεύξης εάν ο κατασκευαστής δεν τοποθετεί
TO αµάξωµα  τον πείρο ζεύξης  υγρών, εργαλείων, εφεδρικού τροχού και οδηγού

 για τα λεωφορεία και πούλµαν,  εάν υπάρχει θέση συνοδού στο  και
ελάχιστη τιµή για κάδε παραλλαγή):

2.6.1. Κατανοµή της ανωτέρω µάζας  στην  ή
 ρυµουλκούµενου, φορτίο στο σηµείο  (µέγιστο και ελάχιστο για κά9ε παραλλαγή):

2.7. Ελάχιστη µάζα του οχήµατος όπως δηλώνεται από τον κατασκευαστή, σε περίπτωση ηµιτελούς  .

2.7.1. Κατανοµή της ανωτέρω µάζας  των  στην περίπτωση  ή
 φορτίο στο σηµείο

2.S. Μέγιστη τεχνικώς αποδεκτή µάζα  οχήµατος που δηλώνεται από τον κατασκευαστή  . . . .

 Κατανοµή της ανωτέρω µάζας  περίπτωση  ή
 φορτίο  σηµείο

2.9. . Μέγιστη τεχνικώς αποδεκτή µάζα σε κάδε

2.10. Μέγιστη τεχνικώς αποδεκτή µάζα σε κάδε οµάδα αξόνων:

2.11. Μέγιστη τεχνικώς αποδεκτή µάζα έλξης του µηχανοκίνητου οχήµατος

2.11.1.  Ρυµουλκούµενο µε ράβδο

2.11.2.

— 2.11.3

2.11.3.1. Μέγιστος λόγος της προεξοχής ζεύξης  προς το µεταξόνιο:

2.11.3.2. Μέγιστη τιµή V: ."

2.11.4. Μέγιστη τεχνικώς αποδεκτή µάζα του συνδυασµού

2.11.5.  όχηµα  είναι  κατάλληλο  τη  φορτίων [σηµείο 1.2 του παραρτήµατος H της
 του  (EEL 145 της 13.6.1977, ο. 41)]'

2.11.6 Μέγιστη µάζα ρυµουλκούµενου άνευ

2.12. Μέγιστο  τεχνικώς  |ή στατικό |ή κατακόρυφο /ή φορτίο/µάζα στο σηµείο ζεύξης

2.12.1. Του µηχανοκίνητου
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2.12.2. Του  ή  ρυµουλκούµενου:

2.12.3. Μέγιστη τεχνικώς  µάζα του πείρου ζεύξης  δεν  τοποθετηθεί από τον κατασκευαστή): . . .

2.13.

2.14. Λόγος ισχύος  προς µέγιστη µάζα:

2.14.1. Λόγος ισχύος κινητήρα/µέγιστη  αποδεκτή µάζα φορτίου του συνδυασµού (όπως  στο
τµήµα 7.10 του παραρτήµατος ί της οδηγίας 97/27/ΕΚ): kW/kg

2.15. Ικανότητα εκκίνησης σε ανωφέρεια (όχηµα άνευ ρυµουλκούµενου) Ο***):

2.16. Μέγιστες επιτρεπόµενες  για την ταξινόµηση/κυκλοφορία (προαιρετικό: εφόσον δίδονται οι τιµές αυτές,
πρέπει να επαληθεύονται µε βάση τις απαιτήσεις του παραρτήµατος IV της οδηγίας 97/27/ΕΚ):

2.16.1. Για την ταξινόµηση/κυκλοφορία µέγιστη  µάζα φορτίου  να αναγραφούν πολλές τιµές για
κάθε σύνολο τεχνικών προδιαγραφών (#)]:

2.16.2. Για την  ση/κυκλοφορία µέγιστο αποδεκτό φορτίο σε κάθε  και για τα  ή τα
 φορτίο στο σηµείο ζεύξης δηλούµενο από τον κατασκευαστή

εφόσον αυτό είναι µικρότερο από τη µέγιστη τεχνικά αποδεκτή  επί του σηµείου ζεύξης [µπορούν να
αναγραφούν πολλές τιµές  κάθε σύνολο τεχνικών προδιαγραφών

2.16.3. Πα την ταξινόµηση/κυκλοφορία µέγιστο αποδεκτό φορτίο σε κάθε οµάδα αξόνων  να αναγραφούν
πολλές τιµές για κάθε σύνολο τεχνικών προδιαγραφών

2.16.4. Για την ταξινόµηση/κυκλοφορία µέγιστη αποδεκτή  (µέγιστη και ελάχιστη) [µπορούν να ανα=
γραφούν πολλές τιµές για κάθε σύνολο τεχνικών προδιαγραφών (#)]:

2.16.5. Για την ταξινόµηση/κυκλοφορία µέγιστη αποδεκτή µάζα του συνδυασµού [µπορούν να αναγραφούν πολλές
τιµές  κάθε σύνολο τεχνικών προδιαγραφών

3.  ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  (Στην περίπτωση οχήµατος που µπορεί να λειτουργεί είτε µε βεν=
ζίνη ή  είτε σε συνδυασµό µε άλλο καύσιµο, τα θέµατα

3.1. Κατασκευαστής:

3.1.1. Κωδικός αριθµός κινητήρα  έδωσε ο  όπως αναγράφεται  κινητήρα:

3.2. Κινητήρας εσωτερικής καύσης

3.2.1. Ιδιαίτερες πληροφορίες για τον κινητήρα

3.2.1.1.  λειτουργίας: επιβαλλόµενη  µε συµπίεση, τετράχρονος/δίχρονος

3.2.1.2. Αριθµός και  κυλίνδρων:

3.2.1.2.1. ∆ιάµετρος

3.2.1.2.2. Stroke  mm ∆ιαδροµή εµβόλου

3.2.1.2.3.  ανάφλεξης:

3.2.1.3.  κινητήρα  cm3

3.2.1.4. Ογκοµετρικός λόγος συµπίεσης

3.2.1.5.  του θαλάµου καύσης, της κεφαλής  περίπτωση κινητήρων επιβαλλόµενης  των
ελατηρίων του εµβόλου:

3.2.1.6. Κανονικές στροφές κινητήρα σε

3.2.1.6.1. Υψηλές στροφές κινητήρα σε
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3.2.1.7.

3.2.1.9.

3.2,1.10.

3.2.2.

3.2.2.1.

3.2.2.2.

3.2.2.3.

3.2.3.

3.2.3.1.

3.2.3.1.1.

3.2.3.1.2.

3.2.3.1.3.

3.2.3.2.

3.2.3.2.1.

3.2.3.2.2.

3.2.3.2.3.

3.2.4.

3.2.4.1.

3.2.4.1.1.

3.2A1.2.

3.2.4.1.3.

3.2.4.1.4.

3.2.4.1.4.1.

3.2.4.1.4.2.

3.2.4.1.4.3.

3.2.4.1.4.4.

3.2.4.1.4.5.

Κατ' όγκο περιεκτικότητα  καυσαερίων  του άνθρακα,  τον κινητήρα σης στροφές
 %

 από τον κατασκευαστή (µόνο κινητήρες επιβαλλόµενης ανάφλεξης)

Μέγιστη  mm"1  δηλούµενη από τον κατασκευαστή)

Μέγιστες επιτρεπόµενες στροφές του κινητήρα που  ο κατασκευαστής:

Μέγιστη καδαρή ροπή fi:  (τιµή  από τον κατασκευαστή)

Καύσιµο:

Αριθµός RON οκτανίων

Αριθµός RON οκτανίων αµόλυβδης

Στόµιο  καυσίµου: άνοιγµα περιορισµένης πρόσβασης/σήµα

 καυσίµου

 καυσίµου

Αριθµός, χωρητικότητα, υλικό

 και  περιγραφή της (των)  µε όλες τις συνδέσεις και γραµµές του συστήµατος
 και αερισµού, κλειδαριές, δικλείδες και εξαρτήµατα

 εµφαίνεται ευκρινώς η θέση της (των)  στο

Βοηθητική(ές)  καυσίµου

Αριθµός, χωρητικότητα,  κατασκευής:

 και τεχνική περιγραφή της (των)  µε όλες τις  και γραµµές του συστήµατος
αναπνοής και αερισµού, κλειδαριές,  και εξαρτήµατα  •

 όπου εµφαίνεται ευκρινώς η Θέση της (των)  στο όχηµα:

Τροφοδοσία

Με  ναι/όχι

Μάρκα(=ες):

Τύπος(=οι):

Αναγραφόµενος

Ρυθµίσεις

 λεκάνης

 βαλβίδα

 ψυχρού κινητήρα: χειροκίνητο/αυτόµατο

Αρχή(=ές) λειτουργίας:

Όρια λειτουργίας/θέσεις ρύθµισης

Ή καµπύλη παροχής καυσίµου
 της ροής αέρα  των

απαιτούµενων Θέσεων ρύθµισης για την
παραµονή επί της καµπύλης
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3.2.4.2.

3.2.4.2.1.

3.2.4.2.2.

3.2.4.2.3.

3.2.4.2.3.1.

3.2.4.2.3.2.

3.2.4.2.3.3.

3.2.4.2.3.4.

3.2.4.2.3.5.

3.2.4.2.3.6.

3.2.4.14.

3.2.4.2.4.1.

3.2.4.2.4.2.

3.2.4.2.4.2.1.

3.2.4.2.4.2.2.

3.2.4.2.5.

3.2.4.2.5.1.

3.2.4.2.5.2.

3.2.4.2.6.1.

3.2.4.2.6.2.

=3.2.4.2.6.3.

3.2.4.2.7.

3.2.4.2.7.1.

3.2.4.2.7.2.

3.2.4.2.7.3.

3.2.4.2.8.2.

3.2.4.2.S.3.

3.2.4.2.9.

3.2.4.2.9.1

Με έγχυση καυσίµου (µόνο στην  ανάφλεξης µε συµπίεση):

Περιγραφή του

Αρχή λειτουργίας: άµεση

Αντλία έγχυσης

 ,

 ,

Μέγιστη  καυσίµου  ... mm3 ανά διαδροµή ή κύκλο όταν η αντλία στρέφεται στις: ...
ή,  χαρακτηριστική καµπύλη:

Χρονισµός έγχυσης{3):

Καµπύλη  της

∆ιαδικασία  κλίνη δοκιµών/κινητήρας

Ρυθµιστής στροφών

Χηµείο διακοπής τροφοδοσίας

 διακοπής τροφοδοσίας υπό φορτίο:

Χηµείο διακοπής τροφοδοσίας άνευ φορτίου;

 έγχυσης

Μήκος

Εσωτερική  mm

Τύπος(=οι):

Πίεση ανοίγµατος  ή  καµπύλη  _

Σύστηµα  ψυχρού κινητήρα

Περιγραφή:

 µέσο

Περιγραφή του

Μονάδα  ελέγχου
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3.2.4.3.

3.2.4.3.1.

3.2.4.3=2.

3.2.4.3.3.

3.2.4.3.4.

3.2.4.3.4.2.

3.2.4.3.4.3.

3.2.4.3.4.4.

3.2.4.3.4.5.

3.2.4.3.4.6.

3.2.4.3.4.7.

 AS.

3.2.4.3.4.9.

3.2.4.3.4.10.

3.2.4.3.4.11.

3.2.4.3.5.

3.2.4.3.6.

3.2.4.3.7.

3.2.4.3.7.1.

3.2.4.4.

3.2A4.1.

3.2.5.

3.2.5.1.

3.2.5.2.

3.2.5.2.1.

3.2.5.2.2.

3.2.6.

3.2.6.1.

3.2.6.2.

3.2.6.3.

 περίπτωση συστηµάτων διαφορε=
τικών από τα  συνεχούς
έγχυσης να δοθούν
λεπτοµέρειες

Περιγραφή του συστήµατος:

Με  (µόνο στην περίπτωση  συµπίεση): ναι/όχι

Αρχή  πολλαπλή εισαγωγή [ενός/πολλαπλών σηµείων  είδους (να
προσδιοριστεί)

Περιγραφή  συστήµατος

Τύπος ή αριθµός της µονάδας ελέγχου

Τύπος του  καυσίµου:

Τύπος του αισθητήρα ροής αέρα:

Τύπος  κατανεµητή καυσίµου:

 του ρυθµιστή πίεσης

Τύπος του

Τύπος του κοχλία ρύθµισης των στροφών  .

Τύπος του περιβλήµατος της στραγγαλιστικής  .

 του αισθητήρα θερµοκρασίας νερού:

Τύπος  αισθητήρα θερµοκρασίας

Τύπος του διακόπτη θερµοκρασίας αέρα:

Εγχυτήρες πίεση ανοίγµατος  kPa ή χαρακτηριστική καµπύλη

Χρόνος  ·

 εκκίνησης ψυχρού κινητήρα

Αρχή(ές) λειτουργίας

Όρια λειτουργίας/θέσεις ρύθµισης

Αντλία τροφοδοσίας

Πίεση  kPa ή χαρακτηριστική καµπύλη

Ηλεκτρικό σύστηµα

Ονοµαστική τάση: V,  /αρνητική γείωση

Γεννήτρια

Τύπος

Ονορηστική ισχύς εξόδου:

Τύπος(=οι):

Αρχή

VA
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 Καµπύλη  έγχυσης

3.2.6.5. Στατικός χρονισµός της  πριν από το

3.2.6.6.  επαφών

3.2.6.7.  κλεισίµατος επαφών  µοίρες

3.2.7.  µε υγρό/αέρα

3.2.7.1. Ονοµαστική ρύθµιση του µηχανισµού ελέγχου της θερµοκρασίας του κινητήρα

3.2.7.2. Υγρό

3.2.7.2.1. Είδος υγρού:

3.2.7.2.2.

3.2.7.2.3. Χαρακτηριστικά: είτε

3.2.7.2.3.1.

3.2.7.2.3.2.

3.2.7.2.4.  µετάδοσης της κίνησης:

3.2.7.2.5. Περιγραφή του ανεµιστήρα και του κινητήριου µηχανισµού του:

3.2.7.3. Αέρας

3.2.7.3.1.  ναι/όχι

3.2.7.3.2. Χαρακτηριστικά: είτε

3.2.7.3.2.1.

3.2.7.3.2.2. Τύπος(,οι):

3.2.7.3.3. Σχέση(=εις) µετάδοσης της

 εισαγωγής αέρα

3.2.8.1.1.

3.2.8.1.2. ·

 Περιγραφή του συστήµατος (π.χ. µέγιστη πίεση  .. . kPa· θυρίδα διαφυγής, εάν υπάρχει): . ..

 Ενδιάµεσος  ναι/όχι

 αναρροφώµενου αέρα στις ονοµαστικές στροφέ του κινητήρα και υπό φορτίο 100 %

Ελάχιστη αποδεκτή: kPa

Μέγιστη  kPa

 Περιγραφή και σχέδια των σωλήνων εισαγωγής  των  τους (αεραγωγός, θερµαντική συσκευή,
 στόµια λήψης αέρα

 Περιγραφή της πολλαπλής εισαγωγής (να περιληφθούν  ή/και φωτογραφίες):

 Φίλτρο αέρα, σχέδια: είτε



2488

3.2.S.4.3.  εισαγωγής, σχέδια: είτε

3.2.8.4.3.2.

3.2.9.  εξάτµισης

3.2.9.1. Περιγραφή ή/και σχέδιο της πολλαπλής

3.2.9.2. Περιγραφή ή/και  του συστήµατος

3.2.9.3. Μέγιστη αποδεκτή  της  ονοµαστικές στροφές  κινητήρα και υπό φορτίο 100
kPa

3.2.9.4.  Για το  κεντρικό  οπίσθιο τµήµα του σιγαστήρα: κατασκευή, τύπος,
 όταν έχει σηµασία για τον  θόρυβο: µέτρα µείωσης του  διαµέρισµα του

κινητήρα και επί του κινητήρα:

3.2.9.5. Θέση  της  ,

3.2.9.6.  µε ινώδη

3.2.10. Ελάχιστες διατοµές των  εισαγωγής

3.2.11. Χρονισµός βαλβίδων ή ισοδύναµα δεδοµένα

3.2.11.1. Μέγιστη  βαλβίδων, γωνίες ανοίγµατος και κλεισίµατος ή λεπτοµέρειες  εναλλακτικών
συστηµάτων διανοµής, ως προς τα νεκρά σηµεία:

3.2.11.2. Κλίµακες αναφοράς ή/και

3.2.12. Λαµβανόµενα µέτρα κατά της ρύπανσης του αέρα

3.2.12.1.  ανακύκλωσης των αερίων του  (περιγραφή και σχέδια):

3.2.12.2.  διατάξεις (εφόσον υπάρχουν και δεν καλύπτονται σε άλλο εδάφιο)

3.2.12.2.1. Καταλυτικός  ναι/όχι

3.2.12.2.1.1. Αριθµός καταλυτικών µετατροπέων και στοιχείων:

3.2.12.2.1.2. ∆ιαστάσεις, σχήµα και όγκος  µετατροπέα(ων):

3.2.12.2.1.3. Είδος καταλυτικής δράσης:

3.2.12.2.1.4. Ολική γόµωση µε πολύτιµα µέταλλα:

3.2.12.2.1.5.  συγκέντρωση:

3.2.12.2.1.6.  (κατασκευή και υλικό): ·

3.2.12.2.1.7. Πυκνότητα κυψέλης:

3.2.12.2.1.8. Είδος περιβλήµατος

3.2.12.2.1.9. Θέση  (σηµείο και  αναφοράς στη γραµµή

3.2.12.2.1.10. Θερµική ασπίδα: ναι/όχι

3.2.12.2.2. Αισθητήρας  vat/όχι
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3.2.12.2.2.1. Τύπος:

3.2.12.2.2.2. Θέση:

3.2.12.2.2.3. Περιοχή ρύθµισης:

3.2.12.2.3. Απευθείας έγχυση: ναι/όχι

3.2.12.2.3.1. Τύπος  αέρα, αεραντλία

3.2.12.2.4.  αερίων εξάτµισης: ναι/όχι

3.2.12.2.4.1. Χαρακτηριστικά (παροχή

3.2.12.2.5. Χύστηµα ελέγχου αναθυµιάσεων: ναι/όχι (Μ

3.2.12.2.5.1. Λεπτοµερής περιγραφή των συσκευών και των  τους:

3.2.12.2.5.2.  συστήµατος ελέγχου των αναθυµιάσεων:

3.2.12.2.5.3. Χχέδιο  ενεργού άνθρακα:

3.2.12.2.5.4. Ξηρά µάζα  gr

3.2.12.2.5.5.  διάγραµµα της δεξαµενής καυσίµου µε  της χωρητικότητας και του υλικού κατασκευής

3.2.12.2.5.6.  θερµικής ασπίδας  δεΕαµενής και συστήµατος εξάτµισης:

3.2.12.2.6. Παγίδα σωµατιδίων: ναι/όχι

3.2.12.2.6.1. ∆ιαστάσεις,  και χωρητικότητα της παγίδας σωµατιδίων:

3.2.12.2.6.2. Τύπος  είδος παγίδας σωµατιδίων:

3.2.12.2.6.3. Θέση (απόσταση αναφοράς στη γραµµή της

3.2.12.2.6.4. Μέθοδος ή σύστηµα αναγέννησης, περιγραφή ή/και

3.2.12.2.7. Ενσωµατωµένο σύστηµα διάγνωσης  ναι/όχι

3.2.12.2.7.1.  περιγραφή ή/και σκαρίφηµα του δείκτη δυσλειτουργίας (ΜΙ):

 Κατάλογος και σκοπός των κατασκευαστικών  που

3.2.12.2.7.3. Γραπτή περιγραφή (γενικές αρχές λειτουργίας) για

3.2.12.2.7.3.1. Κινητήρες επιβαλλόµενης ανάφλεξης

3.2.12.2.7.3.1.1. • Παρακολούθηση καταλύτη

3.2.12.2.7.3.1.2. Ανίχνευση διαλείψεων

3.2.12.2.7.3.1.3. Παρακολούθηση αισθητήρα οξυγόνου

3.2.12.2.7.3.1.4. Αλλα κατασκευαστικά στοιχεία που παρακολουθούνται  το σύστηµα  ί1):

3.2.12.2.7.3.2. Κινητήρες ανάφλεξης δια συµπιέσεως

3.2.12.2.7.3.2.1. Παρακολούθηση καταλύτη

3.2.12.2.7.3.2.2. Παρακολούθηση παγίδας σωµατιδίων

3.2.12.2.7.3.2.3. Παρακολούθηση ηλεκτρονικού συστήµατος τροφοδοσίας καυσίµου
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3.2.12.2.7.3.2.4.  κατασκευαστικά στοιχεία που  από το

3.2.12.2.7.4. Κριτήρια για ενεργοποίηση του δείκτη δυσλειτουργίας (καθορισµένος αριθµός κύκλων οδήγησης ή στατι=
στική µέθοδος):

3.2.12.2.7.5. Κατάλογος όλων των κωδικών εξόδου του ενσωµατωµένου συστήµατος διάγνωσης  και χρησιµο=
ποιούµενοι  (µε επεξήγηση εκάστου):

3.2.12.2.S.  συστήµατα  και λειτουργία):

3.2.13. Θέση ένδοξης συµβόλου του συντελεστή απορρόφησης (µόνο στην περίπτωση κινητήρων ανάφλεξης µε
συµπίεση):

3.2.14. Λεπτοµέρειες τυχόν  µελετηµένων για  καυσίµου (εάν  καλύπτονται σε άλλα
σηµεία):

3.2.15.  τροφοδοσίας µε φυσικό αέριο  ναι/όχι

 Αριθµός έγκρισης τύπου ΕΚ σύµφωνα µε την οδηγία  του  (Η L 76 της 6.4.1970,
σ.  (όταν η οδηγία τροποποιηθεί για να  δεξαµενές καυσίµου για αέρια καύσιµα):

3.2.15.2. Ηλεκτρονική µονάδα ελέγχου ρύθµισης του κινητήρα σε οχήµατα τροφοδοτούµενα µε υγραέριο

3.2.15.2.1.

3.2.15.2.2. Τύπος(=οι):

3.2.15.2.3. ∆υνατότητες σχετικών µε τις εκποµπές ρυθµίσεων:

3.2.15.3. Περαιτέρω τεκµηρίωση

3.2.15.3.1. Περιγραφή της προστασίας του καταλύτη κατά τη µετάβαση από τη βενζίνη στο υγραέριο ή

3.2.15.3.2. ∆ιάταξη συστήµατος (ηλεκτρικές συνδέσεις, συνδέσεις  εύκαµπτοι σωλήνες αντιστάθµισης

3.2.15.3.3.  του συµβόλου:

3.2.16.  τροφοδοσίας µε φυσικό αέριο (NG): ναι/όχι

3.2.16.1. Αριθµός έγκρισης τύπου ΕΚ σύµφωνα µε την οδηγία 70/221/ΕΟΚ (όταν η οδηγία τροποποιηθεί για να
καλύπτει δεξαµενές καυσίµου για αέρια καύσιµα):

 Ηλεκτρονική µονάδα ελέγχου ρύθµισης του κινητήρα σε οχήµατα τροφοδοτούµενα µε φυσικό αέριο

3.2.16.2.1.

3.2.16.2.2.

 ∆υνατότητες σχετικών µε τις εκποµπές

3.2.16.3. Περαιτέρω

3.2.16.3.1. Περιγραφή της προστασίας του καταλύτη κατά τη µετάβαση από βενζίνη σε φυσικό αέριο ή  .

3.2.16.3.2.  συστήµατος (ηλεκτρικές συνδέσεις, συνδέσεις  εύκαµπτοι  αντιστάθµισης

3.2.16.3.3.  του συµβόλου:

3.3. Ηλεκτρικός κινητήρας

3.3.1. Τύπος (πηνίο, διέγερση):

3.3.1.1. Μέγιστη ισχύς εξόδου:

3.3.1.2. Ονοµαστική τάση: V

3.3.2.



249;

3.3.2.1. Αριθµός στοιχείων:

3.3.2.2.  kg

3.3.2.3.  Ah (Αµπερώρες)

3.3.2.4. Θέση:

3.4. Αλλου είδους κινητήρες ή συνδυασµοί  που αφορούν τα µέρη των εν λόγω
κινητήρων):

3.5. Εκποµπές  καυσίµου  (δηλούµενη τιµή από τον καταναλωτή)

3.5.1.

3.5.1.1.  εκποµπών CO; (για κυκλοφορία

3.5.1.2. Μαία εκποµπών  κυκλοφορία εκτός πόλεως):

3.5.1.3.  εκποµπών  (συνδυασµένος κύκλος): g/km

3.5.2. Κατανάλωση καυσίµου

3.5.2.1. Κατανάλωση καυσίµου (για κυκλοφορία εντός πόλεως): λ/100  κµ

3.5.2.2. Κατανάλωση καυσίµου  κυκλοφορία εκτός πόλεως): λ/100  κµ

3.5.2.3. Κατανάλωση καυσίµου  κύκλος) λ/100  κµ

 Θερµοκρασίες επιτρεπόµενες από τον κατασκευαστή

3.6.1.  ψύξης

3.6.1.1.

Ανώτατη θερµοκρασία στην  Κ

3.6.1.2. Αερόψυκτο

3.6.1.2.1.  αναφοράς:

3.6.1.2.2. Ανώτατη  στο σηµείο αναφορά::

3.6.2. Ανώτατη θερµοκρασία  από τον ενδιάµεσο  Κ

3.6.3. Ανώτατη θερµοκρασία αερίων εξαγωγής στο σηµείο του (των)  δίπλα στο (στα)
ρικό(=ά) παρέµΡυσµα(=τα) της πολλαπλής  Κ

3.6.4. Θερµοκρασία καυσίµου

 Κ

 Κ

3.6.5. Θερµοκρασία λιπαντικού

κατάτατη: Κ

ανώτατη:  Π

3.". Μηχανισµοί κινούµενοι από τον κινητήρα

Μέγιστη αποδεκτή ισχύς απορροφώµενη από τους  από τον κινητήρα µηχανισµούς, όπως προ=
διαγράφεται και υπό τις συνθήκες λειτουργίας που  το σηµείο 5.1.1 του παραρτήµατος Ι της οδηγίας

 του  (ΕΕ L 375 της  σ. 46), σε κάθε αριθµό στροφών του κινητήρα,
όπως  στο σηµείο 4.1 του παραρτήµατος ΠΙ της οδηγίας  του  L 36 της

 σ. 33).
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3.7.1.  στροφές

3.7.2.  ενδιάµεσες στροφές: kW

3.7.3.  ονοµαστικές  kW

3.S.  λίπανσης

3.8.1. Περιγραφή

 Θέση του δοχείου λιπαντικού:

 τροφοδοσίας (µε αντλία/έγχυση στην  µε το καύσιµο κλπ.)

 Αντλία λίπανσης

3.8.2.1.  ".

 Τύπος(=οι):

 ρε  καύσιµο

 λαΒιού: ναι/όχι

3.8.4.1. ΧχέΒιο(α):

3.9.  ΑΕΡΙΟΥ  µε διαφορετική
πληροφορίες)

3.9.1. Καύσιµο:

3.9.2.  ή  πίεσης

3.9.2.1.

3.9.2.2. Τύπος(=οι):

3.9.2.3.  σταδίων µείωσης της

3.9.2.4.  τελικού

ελάχιστη: kPa

µέγιστη: kPa

3.9.2.5. Αριθµός κυρίων σηµείων ρύθµισης:

3.9.2.6. Αριθµός ενδιάµεσων σηµείων ρύθµισης:

3.9.2.7. Αριθµός πιστοποίησης  σύµφωνα µε /

3.9.3. Χύστηµα καυσίµου:  αερίου/έγχυση

3.9.3.1. Ρύθµιση της αναλογίας του µείγµατος

3.9.3.2. Περιγραφή συστήµατος ή/και διάγραµµα και σχέδια:

3.9.3.3.  πιστοποίησης ΕΚ σύµφωνα µε /

3.9.4. Μονάδα ανάµειξης
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3.9.4.2.

3.9.4.3.

3.9.4.4. Θέση:

3.9.4.5. ∆υνατότητες προσαρµογής

3.9.4.6. Αριθµός πιστοποίησης ΕΚ σύµφωνα µε /

3.9.5.  πολλαπλή εισαγωγής

3.9.5.1. Έγχυση: ένα σηµείο/πολλαπλά σηµεία

3.9.5.2. Έγχυση: συνεχής/συγχρονική/ διαδοχική

3.9.5.3.  έγχυσης

3.9.5.3.2. Τύπος{=οι):

3.9.5.3.3. ∆υνατότητες προσαρµογής

3.9.5.3.4. Αριθµός πιστοποίησης ΕΚ σύµφωνα µε / /ΕΚ:

3.9.5.4.  υπάρχει)

3.9.5.4.1.

3.9.5.4.2.

3.9.5.4.3. Αριθµός πιστοποίησης ΕΚ σύµφωνα µε , / /ΕΚ:

3.9.5.5.

3.9.5.5.1.

3.9.5.5.2.  ..'.

3.9.5.5.3. Αριθµός πιστοποίησης ΕΚ σύµφωνα µε / /ΕΚ:

 Απευθείας έγχυση

3.9.6.1. Αντλία  πίεσης

3.9.6.1.1.

3.9.6.1.2.

3.9.6.1.3. Χρόνος έγχυσης:

3.9.6.1.4. Αριθµός πιστοποίησης ΕΚ σύµφωνα µε / /ΕΚ:

3.9.6.2.1.

3.9.6.2.2.

3.9.6.2.3. Πίεση ανοίγµατος ή  καµπύλη

3.9.6.2.4. Αριθµός πιστοποίησης ΕΚ σύµφωνα µε / /ΕΚ:
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3.9.7. Μονάδα ηλεκτρονικού ελέγχου (ECU)

3.9.7.1.

3.9.7.2.

3.9.7.3. ∆υνατότητες προσαρµογής:

 Ειδικός  καύσιµο φυσικό αέριο

 Περίπτωση 1 (µόνο προκειµένου για εγκρίσεις κινητήρων  καύσιµα συγκεκριµένης σύνθεσης)

 καυσίµου:

 (CH.): συνήδης: ... %  ελάχ. ... % mole  ... % mole

αι8άνιο  ... % mole ελάχ. ... %  ... So

προπάνιο  συνήθης: ... %  ελάχ. ... % mote  ... %

βουτάνιο  συνήδης: ... % mole  ... % mole  ... % mole

 συνήθης: ... % mole ελάχ. ... % mole µέγ. ... % mole

οξυγόνο  συνήθης: ... % mole ελάχ. ... % mole  ...  mole

αδρανές αέριο  He συνήδης: ... % mole  ... % mole µή'. ... % mole

 '

3.9.8.1.2.

3.9.S.1.2.1

3.9.8.1.3. Αλλες πληροφορίες (αν έχει εφαρµογή):

 Θερµοκρασία καυσίµου

ελάχιστη: Κ

µέγιστη: Κ

για  κινητήρες αερίου στο τελικό στάδιο του ρυθµιστή πίεσης.

ελάχιστη: kPa

µέγιστη: kPa

στο τελικό στάδιο του  πίεσης, µόνο για τους κινητήρες φυσικού αερίου.

3.9.S.2. Περίπτωση 2 (µόνο προκειµένου για εγκρίσεις κινητήρων για πολλά καύσιµα συγκεκριµένη; σύνδεσης)

4.  ΤΗΣ

4.1. Σχέδιο του συστήµατος µετάδοσης της κίνησης:

4.2. Τύπος (µηχανικά, υδραυλικό,

4.2.1. Σύντοµη περιγραφή των (τυχόν) ηλεκτρικών/ηλεκτρονικών

4.3.  αδρανείας του  του

4.3.1. Πρόσθετη  του κιβωτίου ταχυτήτων στο νεκρό σηµείο:
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4.4.

4.4.1.

4.5.

4.5.1.

4.5.1

4.5.3.

4.6.

4.7.

4.8.

4.S.2.

4.8.5.

4.9.

5.

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

 (τύπος):

Μέγιστη µετατροπή

Κιβώτιο ταχυτήτων

Τύπο;  (συνεχώς µεταβαλλόµενη σχέση µετάδοσης)]

Θέση ως προς τον

Μέθοδος χειρισµού:

 µετάδοσης

Ταχύτητα

Μέγιστη νια CVT

1

3

Ελάχιστη για CVT
Όπισθεν

Εσωτερικές σχέσεις του
 ταχυτήτων (σχέσεις

στροφών κινητήρα προς
στροφές του

από

µετάδοσης (σχέσεις
του  το

 στροφές
του κινητήριου τροχού)

Ολικές  µετάδοσης

Ανώτατη ταχύτητα του  (σε

Μετρητής ταχύτητας (στην περίπτωση ταχογράφου δίνεται µόνο το σήµα έγκρισης)

Τρόπος λειτουργίας και περιγραφή του κινητήριου µηχανισµού:

 του οργάνου:

 to  του  οδηγίας
 του  (ΕΕ L 196 της 26.7.1975, α 1)]: '

Ολική  µετάδοσης (σύµφωνα µε το σηµείο 2.1.2 του παραρτήµατος Π της οδηγίας  ή
ισοδύναµα  ".

∆ιάγραµµα της κλίµακας του µετρητή ταχύτητας ή άλλες µορφές απεικόνισης

Αναστολέας διαφορικού:

ΑΞΟΝΕΣ

Περιγραφή εκάστου

Τύπος:

Θέση

Θέση  να  φορτίο:
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6.

6.1.  συστήµατος ανάρτησης:

6.2. Τύπος  σχεδίαση της ανάρτησης εκάστου  ή οµάδας αΕόνων ή τροχού:

6.2.1.  ναι/όχι/προαιρετικοί

6.2.2. Σύντοµη περιγραφή των (τυχόν) ηλεκτρικών/ηλεκτρονικών

6.2.3. Πνευµατική ανάρτηση  ναι/όχι

6.2.3.1. Ανάρτηση για κατευθυντήριο  ισοδύναµη  την πνευµατική ανάρτηση: ναι/όχι

6.2.3.2. Συχνότητα και απόσβεση της ταλάντωσης της δονούµενης µάζας:

6.3. Χαρακτηριστικά των µερών της ανάρτησης  λειτουργούν ως ελατήρια (φύση, χαρακτηριστικά των υλικών
και

6.4.

6.5. Αποσβεστήρες κραδασµών (αµορτισέρ):

6.6. Επίσωτρα και τροχοί

6.6.1.  (για τα  δίνεται ο κωδικός µεγέθους, ο δείκτης ελάχιστης
τητας φόρτισης και το σύµβολο της κατηγορίας ελάχιστης  για τα επίσωτρα κατηγορίας Ζ που
προορίζονται για οχήµατα µε µέγιστη ταχύτητα άνω των 300  παρέχονται αντίστοιχες
για τους  δίνεται το (τα)  σώτρων  η (οι)

6.6.1.1.

6.6.1.1.1.  1:

6.6.1.1.2.  2:

6.6.1.2. Τυχόν εφεδρικός

6.6.2. Ανω και κάτω όριο  κύλισης

6.6.2.1.  1:

 Αξονας 2:

6.6.3.  τον  του οχήµατος

6.6.4.  τον κατασκευαστή συνδυασµός  στον εµπρόσθιο ή/και στον
 κατάλληλος για τον τύπο του οχήµατος

6.6.5. Σύντοµη περιγραφή τυχόν εφεδρικού τροχού προσωρινής χρήσης:

 ΣΎΣΤΗΜΑ

7.1. Σχηµατικό διάγραµµα του (των)  που να δείχνει τη γεωµετρία του συστήµατος

7.2. Μετάδοση κίνησης και χειρισµός

7.2.1. Τύπος µετάδοσης κίνησης του συστήµατος  (να προσδιοριστεί,  για τους εµπρό=
σθιους και τους  τροχούς):

7.2.2.  µε τους τροχούς (συµπεριλαµβάνονται µέσα διαφορετικά από τα  να προσδιοριστεί, κατά
 τους εµπρόσθιους και τους οπίσθιους τροχούς):
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".2.3.  ,

 Τρόπος

7.2.4.  όπου  τα  διαφόρων
 τη

7.2.5.  του συστήµατος

7.2.0.  του

 των

7.3.1. προς τα

 τα  του  (ή

S.

 τα  µέσα

 στο  Ι. σηµείο 1.6  οδη=
γίας  L 202 της  σ. 37}] και  ή  τρο=

 οποίους  τους τροχούς  µάρκα
 κροτηµάτων  δίσκοι,

 του  ανάρτησης):

S.2.
1.2  ρε

 στο
 µε  στην  κύριων  της

 του συστήµατος  rrpi=

S.2.2.  πέδησης: ,

 σε  του

 σε
έλκέλκουν

S.4.  όχηµα είναι  µε

S.5.  των  την  ί"'!

8.5.1.  κατά την  της
 το·.·  ηλεκτρικό

 ή

 µε to  1.1.4.2 του  Π  οδη=
γίας  το  του Έκτου Παραρτήµατος των  Κανονισµών, κατά περίτπωση.

 τον  ίνα
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 τα συστήµατα πέδησης που λειτουργούν µε πεπιεσµένο αέρα, πίεση λειτουργίας π2 στον (στους)
 πίεσης:

 Για τα συστήµατα πέδησης που λειτουργούν  το κενό της µηχανής, το αρχικό επίπεδο ενέργειας στον
(στους) ταµιευτήρα(ες):

S.S. Υπολογισµός του συστήµατος πέδησης: Καθορισµός  λόγου µεταξύ των συνολικών δυνάµεων πέδησης
στην περιφέρεια των τροχών και της δύναµης που ασκείται στη διάταξη χειρισµού της πέδησης:

 περιγραφή των συστηµάτων πέδησης (σύµφωνα µε το σηµείο 1.6 της προσθήκης του προ=
σαρτήµατος 1 του παραρτήµατος  της οδηγίας 71/320/ΕΟΚ):

 Σε περίπτωση που ζητείται εξαίρεση οπό τις δοκιµές τύπου Ι ή/και τύπου  να δηλώνεται ο αριθµός της
έκθεσης σύµφωνα µε το προσάρτηµα 2 του παραρτήµατος  της οδηγίας 71/320/ΕΟΚ:

 Χαρακτηριστικά του (των)  συνεχούς πέδησης:

9. ΑΜΑΞΩΜΑ

9.1. Τύπος αµαξώµατος:

9.2. Χρησιµοποιούµενα υλικά και µέθοδοι

9.3. Θύρες  µάνδαλο και

9.3.1. ∆ιάταξη και αριθµός θυρών:

9.3.1.1.  διεύθυνση και µέγιστη γωνία

9.3.2. Σχέδιο µανδάλων και  θέση τους  των

9.3.3. Τεχνική περιγραφή µανδάλων και γιγγλυµών:

9.3.4. Λεπτοµέρειες (µε διαστάσεις) εισόδων, βαθµίδων και τυχόν αναγκαίων χειρολαβών:

9.4. Οπτικό πεδίο [οδηγία 77/649/ΕΟΚ  (ΕΕ L 267 της 19.10.1977, σ. 1)]

9.4.1.  των ώριων σηµείων αναφοράς µε επαρκείς λεπτοµέρειες ώστε να καθίστανται άµεσα αναγνωρίσιµα
και να εντοπίζεται η θέση του καθενός ως προς  και ως προς το σηµείο

9.4.2.  ή  όπου φαίνεται η θέση των τµηµάτων των κατασκευαστικών στοιχείων εντός
γωνίας  του πρόσω οπτικού πεδίου:

9.5.  και λοιπά παράθυρα

9.5.1.

9.5.1.1. Χρησιµοποιούµενα υλικά:

9.5.1.2. Τρόπος στερέωσης:

9.5.1.3. Γωνία κλίσης

9.5.1.4.  έγκρισης ΕΚ

9.5.2. Λοιπά παράθυρα

9.5.2.1. Χρησιµοποιούµενα υλικά:

9.5.2.2.  έγκρισης  τύπου:

9.5.2.3. Σύντοµη περιγραφή (τυχόν) ηλεκτρικών/ηλεκτρονικών  του µηχανισµού ανύψωσης των
παραθύρων:
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9.5.3. Υαλοπίνακας  οροφής

9.5.3.1. Χρησιµοποιούµενα

9.5.3.2.  έγκριση; ΕΚ τύπου:

9.5.4. Λοιποί υαλοπίνακες

9.5.4.1. Χρησιµοποιούµενα

9.5.4.2. Αριδµός(=οί)  ΕΚ τύπου:

9.6.

 Λεπτοµερής τεχνική περιγραφή (συµπεριλαµβανοµένων φωτογραφιών ή σχεδίων):

9.7.  νερού

9.7.1. Λεπτοµερής τεχνική περιγραφή (συµπεριλαµβανοµένων φωτογραφιών ή σχεδίων) ή εάν είναι εγκεκριµένος ως
 τεχνική  έγκρισης ΕΚ

9.S.  απσπάγωσης και

 Λεπτοµερής τεχνική περιγραφή (συµπεριλαµβανοµένων φωτογραφιών ή σχεδίων):

 Μέγιστη ηλεκτρική κατανάλωση: fcW

9.9.  έµµεση; όραση;

 ]. Κάτοπτρα (κατάσταση  κάθε κάτοπτρο)

 Κατασκευαστή;:

 έγκρισης ΕΚ τύπου:

 Παραλλαγή:

 (σχεδιαγράµµατα)  τον εντοπισµό του κατόπτρου όπου  η  ταυ
κατόπτρου αναφορικά µε το αµάξωµα του οχήµατος:

 του τρόπου  του,  του  του αµαξώµατος
 οχήµατος επί του οποίου έχει τοποθετηθεί:

 που δύναται να  το π ρ ο ; τα πίσω αττικό πεδίο:

 περιγραφή των ηλεκτρικών εξαρτηµάτων (εφόσον υπάρχουν) του συστήµατος

 έµµεση;  πλην των κατόπτρων

 Ρύπος και χαρακτηριστικά  πλήρης περιγραφή τ η ; συσκευή;)

 Εφόσον  για συσκευή λήψη; = οθόνης, απόσταση ανίχνευση;  αντίθεση, εύρος φωτει=
νότητας, διόρθωση  απόδοση απεικόνισης  συχνότητα ανανέ=
ωσης ειδώλου, εύρο; φωτεινότητας τ η ;

 σχέδια για την αναγνώριση του συνόλου της συσκευής,
των οδηγιών  η  για το σήµα έγκριση; ΕΚ τύπου πρέπει να εµφαίνεται στα

 Εσωτερικός εξοπλισµός

 Εσωτερικός εξοπλισµός προστασίας των  του  της
 σ. 2)]

9.10.1.1.  διάταξης ή φωτογραφίες όπου εµφαίνεται η  των  τοµών ή

9.10.1.2. Φωτογραφία ή  όπου εµφαίνεται η γραµµή αναφοράς, περιλαµβανοµένης της εξαιρούµενης περιοχής
(παράρτηµα Ι σηµείο 2.3.1 της οδηγίας

9.10.1.3. Φωτογραφίες, σχέδια ή/και  των εσωτερικών εξαρτηµάτων, όπου  τα τµήµατα του δια=
µερίσµατος επιβατών και τα χρησιµοποιούµενα υλικά (µε εξαίρεση τα εσωτερικά κάτοπτρα οδήγησης), η

 των  ο ουρανός και η συρόµενη οροφή, το υποστήριγµα κεφαλής, τα καθίσµατα και τα
 (σηµείο 3.2 του παραρτήµατος 1 της

9.10.2. ∆ιάταξη και αναγνώριση των  των προειδοποιητικών λυχνιών  των

9.10.2.1. Φωτογραφίες ή/και σχέδια διάταξης των συµβόλων και χειριστηρίων προειδοποιητικών λυχνιών και δεικτών:

 ή/και σχέδια των αναγνωριστικών σηµάτων των χειριστηρίων, προειδοποιητικών λυχνιών και
δεικτών,  τω1.1 τµηµάτων του οχήµατος που  στην οδηγία  του Ιυµβου=
λίου (ΕΕ  της  3)
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9.10.2.3.  πίνακας

 όχηµα είναι εξοπλισµένο µε τα εξής  δείκτες και προειδοποιητικές λυχί'ίες κατ' εφαρµογή των
παραρτηµάτων Π και ΠΙ της οδηγίας

 προειδοποιητικές λυχνίες και δείκτες για τα οποία, όταν  είναι υποχρε=
ωτικά τα µέσα αναγνώρισης και σύµβολα που χρησιµοποιούνται γ ια το σκοπό αυτό

Α/Α
συµβό=

λου

1

2

3

4

5

6

7

S

9

10

11

12

13

14

15

 —

. 1 "

18

19

20

21

22

23

ο

ft
c

'ενικός διακόπτης φωτισµού

 διασταύρωσης

 πορείας

Πλευρικοί) φανοί δέσης

 οµίχλης

Οπίσθιος φανός οµίχλης

 των

Φανοί σταθµεύσεως

∆είκτες κατεύθυνσης

 κινδύνου

Υαλοκαθαριστήρας

 νερού

 υαλοκαθα=
ριστήρα και
νερού

 καθαρισµού των
εµπρόσθιων φανών

Σύστηµα

 οπίσθιου
παραθύρου

Ανεµιστήρας αερισµού

Προθέρµανση ελαίου πετρε=
λαιοκινητήρα

 (τσοκ)

Βλάβη πέδης

 καυσίµου

Φόρτιση συσσωρευτή

Θερµοκρασία ψυκτικού µέσου

του κινητήρα

 χη=
Χηµείο

λυχνία

=
 ή  υπάρχει

= προαιρετικό.
=  στο χειριστήριο; στο  ή  προειδοποιητική
=
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Χειριστήρια, προειδοποιητικές λυχνίες και δείκτες νια  οποία, όταν  είναι προαιρε=
τικά τα µέσα αναγνώρισης και σύµβολα που χρησιµοποιούνται για το σκοπό αυτό

συµβό=
λου

1

3

4

5

6

7

ε

9

10

∆ιάταξη

Χειρόφρενο

 οπίσθιου
παραθύρου

 νερού

 και
νερού οπίσθιου παραθύρου

 διαλεί=
πουσας λειτουργίας

Ηχητικά όργανα (κλάξον)

Εµπρόσθιο κάλυµµα (καπό
µηχανής)

Οπίσθιο κάλυµµα (πορτ=
µπαγκάζ)

Ζώνη ασφαλείας

Πίεση ελαίου κινητήρα

Αµόλυβδη

Υπάρχει Υπάρχει
 ft

 ναι.
=  ή δεν
ο =

 πάνω  χειριστήριο,  ή  λυχνία.
c  γειτνιάζει

9.10.3.

9.10.3.1.  =. '

9.10.3.2. Θέση και

9.10.3.11. Αριθµός θέσεων

9.10.3.2.2. Θέση(=εις)  σχεδιασµένες προς χρήση µόνον εφόσον το όχηµα είναι σε στάθµευση:

9.10.3.3. Μάζα:

9.10.3.4. Χαρακτηριστικά: για  που δεν  εγκριθεί ως κατασκευαστικά  περιγραφή και

9.10.3.4.1. των καθισµάτων και των

9.10.3.4.2. του συστήµατος ρύθµισης:

9.10.3.4.3. των συστηµάτων µετατόπισης

9.10.3.4.4. των  των ζωνών ασφαλείας (εάν είναι ενσωµατωµένες στο κάθισµα):
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 Ρ

 =  =

 ή

fl.lQ=4.5,5.

 s·.

9.10.5.1.
τη  του

 η

9.10.5.2.2

 5.
 to

 αέρα.

 Σύντοµη περιγραφή του τύπου του οχήµατος όσον αφορά το  σύστηµα καύσης και τον
αυτόµατο έλεγχο:

 σχέδιο διάταξης της  συσκευής καύσης, του συστήµατος εισαγωγής αέρα, του
συστήµατος εξάτµισης, της δεξαµενής καυσίµων, του συστήµατος τροφοδοσίας του κινητήρα
(συµπεριλαµβανοµένων των βαλβίδων) και των ηλεκτρικών συνδέσεων, στο οποίο φαίνονται οι

 τους στο όχηµα.

9.10.5.4 Μέγιστη ηλεκτρική κατανάλωση: kW

p
 1



9.10.6.2.

9.10.7.

9.10.7.1.

9.10.7.1.1.

9.10.7.1.2.

9.10.7.1.2.1.

9.10.7.1.2.2.

9.10.7.1.2.3.

9.10.7.1.2.4.

9.10.7.2.

9.10.7.2.1.

9.10.7.2.2.

9.10.7.2.2.1.

9.10.7.2.2.2.

9.10.7.2.2.3.

9.10.7.2.2.4.

9.10.7.3.

9.10.7.3.2.

= 9.10.7.3.2.1.=

9.10.7.3.2.2.

9.10.7.3.2.3.

9.10.7.3.2.4.

9.10.7.4.

9.10.7.4.1.

9.10.7.4.2.

9.10.7.4.2.1.

9.10.7.4.2.3.

9.10.7.4.2.4.
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 ή/και  των  στοιχείων του οχήµατος πέραν εκείνων που
περιγράφηκαν στο σηµείο 9.10.6.1, για τα οποία ο κατασκευαστής σε συµφωνία µε την τεχνική υπηρεσία

 ότι  στη συµπεριφορά του µηχανισµού διεύθυνσης σε περίπτωση πρόσκρουσης

 κατά την καύση των υλικών που χρησιµοποιούνται στην εσωτερική διαρρύθµιση ορισµένων
κατηγοριών  οχηµάτων [οδηγία  του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του

 281 'της 23.11.1995, σ. 1)]

 που χρησιµοποιείται (=ούνται) για την εσωτερική επένδυση της οροφής

 έγκρισης ΕΚ τύπου κατασκευαστικού στοιχείου, εφόσον

Για µη εγκριθέντα υλικά

Προσδιορισµός  /

 αριθµός στρωµάτων

Τύπος επίστρωσης

Μέγιστο/ελάχιστο  / mm

 που χρησιµοποιούνται για το οπίσθιο και τα πλευρικά τοιχώµατα

Αριθµός(οί) έγκρισης ΕΚ τύπου κατασκευαστικού στοιχείου, εφόσον

Για µη εγκριθέντα υλικά

Προσδιορισµός βασικού(ών) υλικού(ών): /

 υλικό, αριθµός στρωµάτων

Τύπος επίστρωσης

Μέγιστο/ελάχιστο πάχος: /

 δαπέδου

 έγκρισης ΕΚ τύπου κατασκευαστικού στοιχείου, εφόσον

Για µη εγκριθέντα υλικά

 υλικό,  στρωµάτων

Τύπος επίστρωσης

Μέγιστο/ελάχιστο  ram

Υλνκό(ά) επένδυσης καθισµάτων

 ΕΚ τύπου κατασκευαστικού στοιχείου, εφόσον

Για µη εγκριθέντα υλικά

Προσδιορισµός βασικούίών) υλικού(ών):

Σύνθετο/απλό  υλικό, αριθµός στρωµάτων

Τύπος επίστρωσης

 j
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9.10.7.5.  που  για τους αγωγούς θέρµανσης  αερισµού

9.10.7.5.1.  έγκρισης ΕΚ τύπου κατασκευαστικού  εφόσον υπάρχει:

9.10.7.5.2. Για µη  υλικά

9.10.7.5.2.1.  /

9.10.7.5.2.2.  υλικό,  στρωµάτων

9.10.7.5.2.3. Τύπος επίστρωσης

9.10.7.5.2.4.  πάχος: / ram

9.10.7.6.  για τις  αποσκευών

9.10.7.6.1. Αριθµός(οί) έγκρισης ΕΚ τύπου

9.10.7.6.2. Για µη εγκριθέντα υλικά

9.10.7.6.2.1. Προσδιορισµός  /

9.10.7.6.2.2.  αριθµός στρωµάτων

9.10.7.6.2.3. Τύπος επίστρωσης

 Μέγιστο/ελάχιστο  / mm

9.10.7.7.  χρησιµοποιείται(ούνται)  χρήσεις

9.10.7.7.1. Προοριζόµενες χρήσεις

9.10.7.7.2.  έγκρισης ΕΚ τύπου κατασκευαστικού στοιχείου, εφόσον

9.10.7.7.3. Για µη εγκριθέντα υλικά

9.10.7.7.3.1. Προσδιορισµός

9.10.7.7.3.2.  υλικό, αριθµός στρωµάτων

9.10.7.7.3.3. Τύπος επίστρωσης

9.10.7.7.3.4. Μέγιστο/ελάχιστο πάχος \ mm

 στοιχεία που έχουν εγκριθεί ως  διατάξεις  διαχωριστικά  ράφια

αποσκευών, κλπ.)

 έγκρισης ΕΚ τύπου κατασκευαστικού στοιχείου:

 Για την πλήρη  διαχωριστικό  θέση αποσκευών,

9.11. Εξωτερικές προεξοχές [οδηγία  266 της 2.10.1974, σ. 4) και οδηγία  (ΕΕ L

 της 31.12.1992, σ. 17)]
9.11.1. Γενική διάταξη (σχέδιο ή φωτογραφίες),  εµφαίνεται η θέοη των συνηµµένων τοµών και όψεων:

9.11.2. Σνέδια  φωτογραφίες,  και κατά περίπτωση, των ορθοστατών των θυρών και παραθύρων, στοµίων
λήψης  ψυγείου, υαλοκαθαριστήρων, υδρορροών, λαβών,
και µανδάλων Θυρών, αγκίστρων, κρίκων πρόσδεσης, διακοσµητικών λωρίδων, συµβόλων, εµβληµάτων και

 καθώς επίσης και οποιωνδήποτε άλλων εξωτερικών προεξοχών και τµηµάτων της εξωτερικής
επιφάνειας που µπορεί να θεωρηθούν κρίσιµης σηµασίας (π.χ. εξοπλισµός φωτισµού). Εάν τα
στην προηγούµενη πρόταση µέρη Θεωρείται ότι δεν έχουν σηµασία, είναι δυνατόν να αντικατασταθούν για
λόγους τεκµηρίωοης από φωτογραφίες, συνοδευόµενες εάν  λεπτοµέρειες
ή/και κείµενο:



9.11.3.

9.11.4.

9.12.

9.12.1.

9.12.2.
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 µερών της  επιφάνειας σύµφωνα  το παράρτηµα Ι  6.9.1 της οδηγίας
 ' '..'. '...

 του ίχνους προβολής επί  επιπέδου: ,

 ασφαλείας  λοιπά συστήµατα

Αριθµός και θέση των  ασφαλείας  συστηµάτων συγκράτησης, καθώς και  στα οποία
δύνανται να

Πρώτη σειρά
καθισµάτων

∆εύτερη σειρά

 πλήρους εγκρίσεως ΕΚ
τύπου Παραλλαγή, εάν υπάρχει

∆ιάταξη ρύθµισης της
ασφαλείας

(σηµειώσατε

(L =  οδηγού,  = πλευρά συνοδηγού, C = κέντρο)
 Ο πίνακας µπορεί να επεκταθεί  οχήµατα µε άνω των δύο σεφών  ή  οχήµατα που  των

τριών

Είδος και  συµπληρωµατικών συστηµάτων συγκράτησης (σηµειώσατε

Πρώτη σειρά Ι
καθισµάτων

 Ι
καθισµάτων  1

Μετωπικός αερόσακος Μετωπικός αερόσακος  της

 = πλευρό οδηγού,  = πλευρά συνοδηγού, C
 Ο πίνακας µπορεί να  µε άνω των δύο  ή  οχήµατα  διαθέτουν άνω των

τριών  κατά πλάτος.

9.12.3.

9.12.4.

9.13.

9.13.1.

9.13.2.

 αγκυρώσεων  ασφαλείας και  της συµµόρφωσης προς την
 (δηλαδή αριθµός έγκρισης ΕΚ τύπου ή πρακτικό δοκιµής):

 περιγραφή των (τυχόν) ηλεκτρικών/ηλεκτρονικών

 ασφαλείας

Φωτογραφίες ή/και σχέδια του  όπου εµφαίνονται η  και οι διαστάσεις των υπαρχουσών
και ενεργών  σηµείων

Σχέδια αγκυρώσεων των  ασφαλείας και των µερών του σώµατος του οχήµατος όπου είναι στερεωµένα
τα ανωτέρω (µε ένδειξη του υλικού): •



2506

9.13.3. Προσδιορισµός των τύπων  των ζωνών ασφαλείας  επιτρέπεται να τοποθετούνται στις  µε
τις οποίες είναι εφοδιασµένο το όχηµα:

Πρώτη σειρά

∆εξιό κάθισµα

Κεντρικό κάθισµα

Αριστερό κάθισµα '

των

κάτω
αγκυρώσεις

κάτω
 αγκυρώσεις

άνω

κάτω
αγκυρώσεις

∆εύτερη σειρά καθισµάτων
("άνω

∆εξιό κάθισµα
 κάτω

Κεντρικό κάθισµα

Αριστερά κάθισµα

f άνω

κάτω

άνω

κάτω

[εξωτερικά

Γ δεξιά

[εσωτερικά

Γ εξωτερικά

[αριστερά

[ εξωτερικά

[εσωτερικά

Σώµα οχήµατος

=

Ο  µπορεί να  για  µε  δύο σειρών  ή για  που  άλ'ω
τριών καθισµάτων κατά πλάτος.

9.13.4. Περιγραφή ενός συγκεκριµένου τύπου  ασφαλείας για τον οποίον η  τοποθετείται στο ερεισί=
 ή  σύστηµα διάχυσης της ενέργειας:

9.14. Χώρος τοποθέτησης των οπίσθιων πινακίδων κυκλοφορίας (όπου  να αναφέρονται  µέγιστες και
ελάχιστες διαστάσεις και να χρησιµοποιηθούν σχέδια)

9.14.1.  της άνω ακµής άνωθεν του οδοστρώµατος

9.14.2. Ύψος της κάτω  άνωθεν του οδοστρώµατος:

9.14.3.

9.14.4.

Απόσταση του κέντρου από το διάµηκες επίπεδο συµµετρίας του οχήµατος:

 από το  άκρο του οχήµατος:
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9.14.3.  (µήκος χ πλάτος):

9.14.6. Κλίση  επιπέδου ως προς την κατακόρυφο:

9.14.7. Γωνία ορατότητας

 Προστασία προσθίου µέρους έναντι ενσφηνώσεως (οδηγία

9.15.0.

9.15.1.  των µερών του οχήµατυς πυυ συµβάλλουν  από την ενσφήνωση από
σχέδιο του οχήµατος ή/και του πλαισίου µε τη θέση και τον τρόπο τοποθέτησης του απώτατου

 στερέωσης ή/και τοποθέτησης του συστήµατος προστασίας  την ενσφήνωση από πίσω.
Εφόσον δεν πρόκειται για ειδική  το σχέδιο πρέπει να  καθαρά ότι έχουν προβλεφθεί
απαιτούµενες διαστάσεις:

9.15.2. Εφόσον υπάρχει ειδική  πλήρης περιγραφή ή/και σχέδιο του συστήµατος προστασίας οπό την
ενσφήνωση άλλου οχήµατος από πίσω (περιλαµβανοµένων των στηριγµάτων και  ή
έγκρισης ΕΚ τύπου, αν  εγκριθεί ως ιδιαίτερη τεχνική ενότητα:

9.16. Προφυλακτήρες τροχών [οδηγία  του Συµβουλίου (ΕΕ  168 της 26.6.197S, σ. 45)]

 Σύντοµη περιγραφή του οχήµατος όσον αφορά τους προφυλακτήρες των τροχών:

9.16.2. Λεπτοµερή σχέδια των προφυλακτήρων των τροχών και της θέσης τους στο όχηµα, όπου εµφαίνονται οι
προδιαγραφόµενες  σχήµα 1 του παραρτήµατος Ι της οδηγίας 78/549/ΕΟΚ διαστάσεις και λαµβάνονται
υπόψη τα πέρατα των συνδυασµών

9.17. Πινακίδες προβλεπόµενες υπό του νόµου [οδηγία  του Συµβουλίου (ΕΕ L 24 της 30.1.1976, σ.

1)]

9.17.1. Φωτογραφίες ή/και σχέδια των θέσεων των ανωτέρω πινακίδων και επιγραφών, καθώς και του αριθµού
πλαισίου:

9.17.2. Φωτογραφίες ή/και οχέδια των υποχρεωτικώς προβλεποµένων τµηµάτων των πινακίδων Kat επιγραφών
(πλήρες  παράδειγµα):

9.17.3. Φωτογραφίες ή/και οχέδια του αριθµού πλαισίου (πλήρες  µε διαστάσεις):

9.17.4. Πιστοποιητικό συµµόρφωσης του κατασκευαστή προς τις απαιτήσεις του σηµείου 1.1.1 του παραρτήµατος
Π της οδηγίας 76/114/ΕΟΚ

9.17.4.1. Επεξήγηση των χαρακτήρων του δευτέρου µέρους και, κατά περίπτωση, του τρίτου µέρους που χρησιµο=
ποιούνται για την ικανοποίηση των απαιτήσεων του τµήµατος 5.3 του πρότυπου ISO 3779=1983:

9.17.4.2. Εάν χρησιµοποιούνται χαρακτήρες στο δεύτερο µέρος για την ικανοποίηση των απαιτήσεων του τµήµατος
5.4 του προτύπου ISO  να αναφέρονται οι χαρακτήρες

 παρασίτων ραδιοφώνου

 Περιγραφή και  των όγκων και συστατικών υλικών του τµήµατος του
 το διαµέρισµα του κινητήρα και του πλησιέστερου προς αυτό τµήµατος του διαµερίσµατος

επιβατών:

9.18.2.  ή φωτογραφίες της θέσης µεταλλικών κατασκευαστικών στοιχείων που στεγάζονται στο διαµέρισµα
του κινητήρα (π,χ. συσκευές θέρµανσης, εφεδρικός τροχός, φίλτρο αέρα, σύστηµα διεύθυνσης  . . . .

 Πίνακας και σχέδιο του παρασιτικού

9.18.4. Ιτοιχεία για την ονοµαστική  των αντιστάσεων συνεχούς ρεύµατος και, εφόσον υπάρχουν καλώδια
 που παρουσιάζουν ηλεκτρική αντίσταση, στοιχεία για την ονοµαστική  τους ανά

µέτρο
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9.19. Πλευρική  (οδηγία

9.19.0.

9.19.1.  των µερών too  που συµβάλλουν στην πλευρική προστασία, δηλαδή σχέδιο του οχήµατος
 του πλαισίου µε τη  και τον τρόπο  του (των)  σχέδιο στερέωσης ή/και

τοποθέτησης της (των)  πλευρικής  Εφόσον  πλευρική προστασία
χωρίς  το σχέδιο πρέπει να δείχνει  έχουν προβλεφθεί  απαιτούµενες

9.19.2. Εφόσον υπάρχει(ουν)  πλευρικής προστασίας, πλήρης περιγραφή ή/και  της (τον) εν λόγω
 (συµπεριλαµβανοµένων των στηριγµάτων και εξαρτηµάτων) ή  έγκρισης  τύπου

των  της (τους):

 της εκτόξευσης σταγονιδίων (οδηγία

9.20.0.  ναι/όχι/ατελές

9.20.1.  περιγραφή του οχήµατος όσον αφορά το σύστηµα κατά της εκτόξευσης σταγονιδίων και τα
 το συνιστούν:

9.20.2. Λεπτοµερή  του συστήµατος κατά της εκτόξευσης σταγονιδίων και δέση του επί του οχήµατος, όπου
εµφαίνονται οι προδιαγραφόµενες στα οχήµατα του παραρτήµατος ΠΙ της οδηγίας  διαστάσεις
και λαµβάνονται υπόψη τα πέρατα των

9.20.3.  έγκρισης ΕΕ τύπου  της  αν

9.21.  οτην πλευρική

9.21.1. Λεπτοµερής περιγραφή, περιλαµβανοµένων φωτογραφιών ή/και σχεδίου, του τύπου του οχήµατος  σχέση
προς την κατασκευή, τις διαστάσεις, τις  και τα συστατικά υλικά των πλευρικών τοιχωµάτων του
διαµερίσµατος επιβατών  και εσωτερικά), συµπεριλαµβανοµένων ειδικών λεπτοµερειών του
συστήµατος προστασίας, κατά περίπτωση

9.22.  προστασία έναντι ενσφηνώσεως

9.22.1.  των τµηµάτων του οχήµατος  αφορούν την πρόσθια προστασία έναντι ενσφηνώσεως, δηλαδή
σχέδιο του οχήµατος ή/και του πλαισίου, µε  και εξάρτηση του ευρύτερου  άξονα, σχέδιο της
εξάρτησης ή/και της στερέωσης της  προστασίας έναντι  Εφόσον η προστασία έναντι
ενσφηνώσεως δεν αποτελεί ειδική διάταξη, το σχέδιο πρέπει να  σαφώς ότι πληρούνται οι
απαιτούµενες διαστάσεις

9.22.2.  περίπτωση ειδικής  πλήρης περιγραφή ή/και σχέδιο της  προστασίας έναντι
ενσφηνώσεως (περιλαµβανοµένων  και στερεώσεων1), ή. εφόσον έχει  ως χωριστή τεχνητή

 έγκρισης τύπου

' 9.23.

 ή/και
 όσον αφορά τη  τ ι ;  αναφοράς

 τον  του οχήµατος  και  Η εν λόγω
 πρέπει να περιέχει  που είναι
 στο

 ΦΩΤΕΙΝΕ

10.1. Πίνακας όλων των διατάξεων:  καταλόγου, µάρκα, µοντέλο, σήµα έγκρισης τύπου ΕΚ, µέγιστη
ένταση των φανών πορείας,  ενδεικτική

10.2. Ιχέδιο της δέσης των συστηµάτων φωτισµού  φωτεινής σηµατοδότησης . . .

10.3.  κάδε φανό και ανακλαστήρα  στην οδηγία  (ΕΕ  262 της
27.9.1976, σ. 1) (όπως τροποποιήθηκε) να  οι εξής πληροφορίες (γραπτώς ή/και µε διάγραµµα)

 την έκταση της

 Χρησιµοποιούµενη  τον  της εµφανούς επιφάνειας (παράγραφος 2.10 των εγγράφων
που αναφέρονται στο παράρτηµα Π της οδηγίας  σηµείο 1):

10.3.3. Αξονας και κέντρο αναφοράς

10.3.4. Τρόπος λειτουργίας των κρυφών φανών:

10.3.5. Τυχόν οδικές προβλέψεις τοποθέτησης και συνδεσµολογίας:
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10.4.1.

10.4.2.

10.4.3.

10.4.4.

10.4.5.

10.4.6.

10.5.

11.

11.1.

11.2.

11.3.

11.4.

11.5.

12.

12.1.

12.1.1.

12.1.2.

12.1.3.

12.1.4.

12.1.5.

12.2.1.

12.2.1.1.

Φανοί διασταύρωσης: κανονικός προσανατολισµός σύµφωνα µε  παράγραφο 6.2.6.1 των Εγγράφων που
αναφέρονται στο παράρτηµα Π της οδηγίας 76/756/ΕΟΚ, σηµείο 1

Τιµή αρχικής ρύθµισης:

Θέση τη;  . .

Περιγραφή/σχέδιο  και τύπος της
των φανών  αυτόµατη, ρυθµιζόµενη µε το  κατά
βήµατα, συνεχούς ρύθµισης):

Εφαρµόζεται µόνο σε οχήµατα µε
 οριζοντίωσης των φανών

 αναφοράς:

 που περιγράφουν τις συνθήκες φόρτωσης:

 περιγραφή (τυχόν) ηλεκτρικών/ηλεκτρονικών  διαφορετικών από

ΖΕΥΞΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΡΥΜΟΥΛΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ

Κλάση  της (των)  ζεύξης που έχει ή πρόκειται να τοποθετηθεί:

Τιµές D,  S και V της (των)  ή ελάχιστες  D,  S και V
της (των)  που πρόκειται να  daN

Οδηγίες του κατασκευαστή για τη συνάρµοση της διάταξης ζεύξης του συγκεκριµένου τύπου στο όχηµα
και φωτογραφίες ή σχέδια των σηµείων στερέωσης σ' αυτό  πληροφορίες, εάν η χρήση του τύπου
ζεύξης περιορίζεται σε ορισµένες παραλλαγές ή εκδόσεις τύπου του οχήµατος

Πληροφορίες για την τοποθέτηση αδικών βραχιόνων ρυµούλκησης ή την στερέωση

 έγκρισης ΕΚ τύπου:

∆ΙΑΦΟΡΑ

 όργανο(α):

Θέση, τρόπος στερέωσης, τοποθέτηση και προσανατολισµός του συστήµατος, µε

Αριθµός

 έγκρισης EEC τύπου:

∆ιάγραµµα ηλεκτρικού/πνευµατικού

Ονοµαστική τάση ή πίεση:

 του συστήµατος στερέωσης:

 σκευές αποτροπής της αυθαίρετης χρήση; του οχήµατος

Προστατευτική

Λεπτοµερής περιγραφή του τύπου του οχήµατος όσον αφορά τη  και σχεδίαση του  ή
της µονάδας στην οποία επενεργεί  σύστηµα προστασίας:

 της προστατευτικής  της  της στο όχηµα: .
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12.2.1.3. Τεχνική περιγραφή της

12.2.1.4. Λεπτοµέρειες για τους χρησιµοποιούµενους συνδυασµούς

 ∆ιάταξη ακινητοποίησης του οχήµατος

12.2.1.5.1. Αριθµός έγκρισης ΕΚ  εφόσον

12.2.1.5.2. Για διατάζεις ακινητοποίησης που 5εν έχουν ακόµη εγκριθεί

12.2.1.5.2.1. Λεπτοµερής τεχνική περιγραφή της διάταξη: ακινητοποίησης του οχήµατος και των λαµβανοµένων µέτρων
 της ακούσιας  της.

12.2.1.5.2.2. Χύστηµα(=τα) στο (στα) οποίο(=α! επενεργεί η διάταξη  του οχήµατος:

12.2.1.5.2.3. Αριθµός (τυχόν) µεταβλητών  αριθµών:

12.2.2. Τυχόν σύστηµα συναγερµού

12.2.2.1. Αριθµός έγκρισης  τύπου, εφόσον

12.2.2.2. Για συστήµατα συναγερµού που δεν έχουν ακόµη

12.2.2.2.1. Λεπτοµερής περιγραφή του συστήµατος  και των µερών ταυ οχήµατος που σχετίζονται µε το
τοποθετηµένο σύστηµα συναγερµού:

12.2.2.2.2. Κατάλογος των κύριων κατασκευαστικών στοιχείων του  συναγερµού:

12.2.3. Σύντοµη περιγραφή των (τυχόν) ηλεκτρικών/ηλεκτρονικών

12.3.  ρυµούλκησης

12.3.1. Εµπρός  πρόσδεσης/άλλη

12.3.2. Πίσω:  πρόσδεσης/άλλη

12.3.3.  ή φωτογραφία του πλαισίου/περιοχής του οµοιώµατος, στο οποίο εµφαίνεται η 8έση, η κατασκευή
 η στερέωση της (των)  ρυµούλκησης

12.4. Λεπτοµέρειες τυχόν συστηµάτων ασχέτων προς τον  που έχουν µελετηθεί για να  την
κατανάλωση καυσίµου (εάν δει' καλύπτονται από άλλα σηµεία):

12.5. Λεπτοµέρειες τυχόν συστηµάτων ασχέτων προς τον κινητήρα, που έχουν µελετηθεί για τη  του
θορύρου (εάν  καλύπτονται από άλλα σηµεία):

 Περιοριστές ταχύτητας (οδηγώ

12.6.2.

12.6.3.  έγκρισης τύπου  εφόσον

12.6.4. Ταχύτητα ή κλίµακα ταχυτήτων στην οποία µπορεί να λειτουργήσει ο περιοριστής ταχύτητας: . . . .

 ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΕΝΑ  ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΠΙΒΑΤΩΝ  ΤΩΝ

ΟΚΤΩ  ΕΚΤΟΙ  Ο∆ΗΓΟΥ

 Κλάση  (Κλάση 1, Κλάση Η, Κλάση  Β):

 ενότητας:



13.1.2. Τύποι πλαισίου στους οποίους µπορεί να εγκατασταθεί το αµάξωµα  διαθέτει έγκριση

 τύπου  και τύποι ηµιτελούς οχήµατος]:

13.2. Χώρος επιβατών

13.2.1.  εµβαδόν

 όροφος

13.2.3. Κάτω όροφος

13.2.4. Για όρθιους επιβάτες

 13.3. Αριθµός επιβατών (καθήµενοι και όρ9ιοι):

13.3.1. Σύνολο (Ν):

13.3.2. Ανω όροφος  .'

13.3.3. Κάτω όροφος

 Αρι9µός καθήµενων επιβατών:

13.4.1. Σύνολο (Α):

13.4.2. Ανω όροφος

13.4.3. Κάτω όροφος

13.5. Αριθµός 9υρών

13.6. Αριθµός εξόδων κινδύνου (θύρες,  καταπακτές διαφυγής, κλιµακοστάσιο επικοι=
νωνίας και

13.6.1. Σύνολο:

13.6.2. Ανω όροφος

13.6.3. Κάτω όροφος

13.7. Όγκος διαµερισµάτων αποσκευών

13.S. Όγκος  τη µεταφορά αποσκευών επί της οροφής

 Τεχνικές διατάξεις διευκόλυνσης της πρόσβασης στο όχηµα (π.χ. κεκλιµένο επίπεδο,

13.10. Αντοχή

13.10.1. Αριθµός έγκρισης ΕΚ  εάν υπάρχει

13.10.2. Για υπερκατασκευές που δεν έχουν ακόµη εγκριθεί

13.10.2.1. Λεπτοµερής περιγραφή της υπερκατασκευής του τύπου  συµπεριλαµβανοµένων
των  του, της διάταξης και των υλικών από τα οποία αποτελείται και της

 του σε οποιοδήποτε πλαίσιο:

13.10.2.2. Σχέδια του οχήµατος και των µερών της εσωτερικής του διάταξης τα οποία επηρεάζουν
την αντοχή της  ή τον  χώρο:

13.10.2.3. Θέση κέντρου βάρους οχήµατος σε ετοιµότητα λειτουργίας στη διαµήκη, την εγκάρσια και
την κατακόρυφη διεύθυνση:

13.10.2.4. Μέγιστη απόσταση µεταξύ των αξόνων των εξωτερικών:

13.11. Όροι της παρούσας οδηγίας που πρέπει να εκπληρωθούν και να αποδειχθούν για τη συ=
γκεκριµένη χωριστή τεχνική ενότητα
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14.  ΟΧΗΜΑΤΑ ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΕΝΑ ΠΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ
 [Οδηγία  Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του  (ΕΕ  11 της 16.1.1999,

σ. 25))

 Ηλεκτρικός  σύµφωνα µε την οδηγώ  (ΕΕ  319 της 11.12.1994, α 7.)

14.1.1. Προστασία από την  αγωγών:

14.1.2. Τύπος διακόπτη

14.1.3. Τύπος και λειτουργία του γενικού διακόπτη του συσσωρευτή:

14.1.4. Περιγραφή και θέση του  ασφαλείας  ταχογράφου:

14.1.5. Περιγραφή µονίµως ενεργοποιηµένων  Να αναφερθεί το πρότυπο ΕΚ που  , . .

14.1.6.  προστασία ηλεκτρικής εγκατάστασης ευρισκόµενης  διαµερίσµατος του οΕηγού:

14.2. Πρόληψη κινδύνου πυρκαγιάς

14.2.1. Τύπος µη  υλικού  διαµέρισµα του

14.2.2. Τύπος (τυχόν) θερµικής  πίσω  το διαµέρισµα του οδηγού:

14.2.3. Θέση και  προστασία

14.2.4. Θέση και θερµική προστασία του συστήµατος

14.2.5. Τύπος και είδος 8ερµικής προστασίας του συστήµατος συνεχούς πέδησης

14.2.6. Τύπος, είδος  των

14.3. Τυχόν ειδικές απαιτήσεις  το αµάξωµα σύµφωνα µε την  94/55/ΕΚ

14.3.1. Περιγραφή µέτρων προς συµµόρφωση µε  για τα οχήµατα τύπου  και τύπου  . . .

14.3.2.  περίπτωση οχηµάτων  αντίσταση στην

Επεξηγηµατικές

 ανώτερες  τιµές  κάδε

 τα  τα σηµάδια που πρέπει να  παράρτηµα  σηµεία 1.1.3  1.1.4 της οδηγίας
 ζωνών τύπου «Ι», προσδιορίστε τη φύση του

 Οι  τα  δεν  να  στο σηµείο αυτό,  οι
 στο σχετικό

Π  τόσο  αέριο  στα οποία το
 or  ή  νο  ο κινητήρας  η  του

δεν  15  όσον  µόνο αέριο καύσιµο.

 Μάνο  το  του ορισµού των οχηµάτων παντός

 κατά  η  για κάθε  του τύπου  rival

 ∆ιαγράφεται  ίσε  ισχύουν  της µιας

 Προσδιορίστε τα

 γ ια  διάταξη υπάρχει έγκριση τ ύ π ο υ , η διάταξη αυτή δεν  να  και αρκεί να  παραποµπή  εν
 δεν απαιτείται να  εάν ο  κατασκευής τ η ς είναι  από τα  διαγράµµατα

ή  κ ά θ ε σηµείο γ ι α το οποίο απαιτούνται  να  των
εγγράφων.

 τα µέσα αναγνώρισης τ ο υ  άσχετους προς την περιγραφή τ ο υ τύπου του οχήµατος,
 ή ιδιαίτερης τεχνικής ενότητας π ο υ καλύπτονται  το παρόν  έγγραφο, οι εν  συµβολίζονται

 στην  µε

 Κατατασσόµενα  µε τους  στο παράρτηµα  τµήµα Α ορισµούς.



2513

.  rival δυνατόν, ορίζεται σύµφωνα µε το

— περιγραφή του

— το  διαρροής,

— το όριο θραύσης στη δοκιµή

— η επιµήκυνση

— η σκληρότητα

 υπάρχει έκδοση µε κανονικό Θάλαµο οδήγησης και άλλη  και οι δύο σειρές µάζας και διαστάσεων.

 Πρότυπο ISO 612=197Ε, όρος  6.4.

 Πρότυπο ISO  όρος  6.19.2.

 Πρότυπο ISO 612=197Ε, όρος  6.20.

ft Πρότυπο ISO  όρος αριδ. 6.5.

0 Πρότυπο ISO 612=197E, όρος  6.1 και για οχήµατα εκτός της κατηγορίας  σηµείο 2.4.1 του παραρτήµατος 1 της οδηγίας
 του  113 της  σ. S). Οδηγία  παράρτηµα 1, τµήµα 2.4.1.

 Πρότυπο ISO  όρος  6.2.  εκτός της κατηγορίας  Οδηγία  παράρτηµα Ι, τµήµα 2.4.2.

 ISO  όρος  6.3. και για οχήµατα  κατηγορίας  Οδηγία 97/27/ΕΚ, παράρτηµα Ι, τµήµα 2.4.3.

 Πρότυπο  612=197Ε, όρος  6.6.

 Πρότυπο ISO 612=197S,  6.7.

 Πρότυπο ISO 612=197Ε, όρος  6.10.

ft Πρότυπο ISO  6.11.

f t Πρότυπο ISO  ό ρ ο ς

 Πρότυπο  ό ρ ο ς  6.1S.1.

 Η  τ ο υ  (τυχόν) σ υ ν ο δ η γ ο ύ εκτιµάται at 75 kg  τα οποία  Β kg η µάζα τ ο υ επιβάτη  7  µάζα  rao=
 σύµφωνα µε το π ρ ό τ υ π ο  2416=1992), η δεξαµενή καυσίµου πληρούται έως το 90 % και τα υπόλοιπα συστήµατα που

περιέχουν  χρησιµοποιηµένο  το 1 0 0 % τ η ς χωρητικότητας  ο κατασκευαστής.

 «Προεξοχή ζεύξης» είναι η οριζόντ ια απόσταση µεταξύ της ζεύξης γ ι α  ρυµουλκούµενα και τ ο υ κέντρου  (των)

 περίπτωση µη  κινητήρων  συστηµάτων, δίνονται από τον κατασκευαστή στοιχεία ισοδύναµα  εκείνα που
 εδώ.

 Η  α υ τ ή πρέπει να στρογγυλεύεται στο πλησιέστερο δέκατο

 Η τιµή  να υπολογίζεται µε  3,1416  στρογγυλεύεται στο πλησιέστερο c m 3 .

 σύµφωνα µε  απαιτήσεις τ η ς οδηγίας

 Ευρίσι:εται σύµφωνα µε  τ η ς οδηγίας

 Τα  να  τυχόν προτεινόµενες

Ρ») Επιτρέπεται ανοχή 5

 Ως σηµείο  ή «σηµείο α ν α φ ο ρ ά ς  νοείται σηµείο  τ ο υ  γ ι ο  δέση
 και  ως π ρ ο ς το τρισδιάστατο  ό π ω ς ορίζεται στο παράρτηµα  τ η ς οδηγίας

 Για τα ρ υ µ ο υ λ κ ο ύ µ ε ν α ή  καθώς  για τα οχήµατα π ο υ έχουν  µε ρυµουλκούµενο ή  τα
οποία ασκούν α ξ ι ό λ ο γ ο κ α τ α κ ό ρ υ φ ο φ ο ρ τ ί ο στον πείρο ή τροχό  το φορτίο διαιρούµενο  την  επιταχύνσεως της

 περιλαµβάνεται στη µέγιστη τεχνικώς αποδεκτή

 προωθηµένο σύστηµα  νοείται η διάταξη  α π ό το µισό τ ο υ µήκους τ ο υ κινητήρα είναι
πίσω από το πιο ε µ π ρ ό ς σηµείο τ η ς βάσης τ ο υ  του άξονα τ ο υ τιµονιού στο εµπρόσθιο τέταρτο του
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ΤΡΙΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

[Κανονισµός 5(1) και

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ  ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ ΤΗΣ  ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ

ΠΑ ΣΚΟΠΟΥΣ ΕΚΑΟΣΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΕΚ ΤΥΠΟΥ

Οι απαιτήσεις εφαρµόζονται όπου υπάρχει η ένδειξη «Χ» για κάθε κατηγορία οχήµατος στον πιο κάτω
πίνακα, λαµβάνοντας υπόψη  ηµεροµηνίες και το πεδίο εφαρµογής των διαταγµάτων και των
σχετικών επιµέρους τεχνικών Οδηγιών.

Θέµ

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

α
ιγραφόµενο στοιχείο /

 του οχήµατος)

Εκποµπές

∆εξαµενές καυσίµων/
πίσω προστατευτικές
διατάξεις

 της πίσω
πινακίδας κυκλοφορίας

Καταβαλλόµενη
προσπάθεια επί του
πηδαλίου

 και γιγγλυµοί

Ακουστική
προειδοποίηση

Ορατότητα προς τα
πίσω και

Συσκευές έµµεσης
όρασης

Πέδηση

Εξουδετέρωση
παρασίτων

Καπνός
πετρελαιοκινητήρων

Αριθµός σχετικού
αντίστοιχου
διατάγµατος και
αναφορά στη

Επίσηµης
Εφηµερίδας της
∆ηµοκρατίας

Κ.∆.Π. 469/2003,

Κ.∆.Π. 27/2005,
3946,21.1.2005

Κ.∆.Π. 471/2003,

3721,6.6.2003

Κ.∆.Π. 472/2003,
3721,6.6.2003

Κ.∆.Π. 473/2003,
3721,6.6.2003

 474/2003,
3721,6.6.2003

 475/2003,

3721,6.6.2003

Κ.∆.Π. 476/2003,
3721,6.6.2003

 24/2005,
3946,21.1.2005

Κ.∆.Π. 477/2003,
3721,6.6.2003

Κ.∆.Π.

3721,6.6.2003

Κ.∆.Π. 479/2003,
3721,6.6.2003

Αριθµός σχετικής
επιµέρους τεχνικής
Οδηγίας που υιοθετείται

 όπως
τροποποιήθηκε µέχρι την

70/220/ΕΟΚ όπως
τροποποιήθηκε µέχρι την

 /ΕΟΚ όπως
τροποποιήθηκε µέχρι την
2000/8/ΕΚ

 όπως
τροποποιήθηκε µέχρι την

70/387/ΕΟΚ όπως
τροποποιήθηκε µέχρι

 /ΕΚ

70/388/ΕΟΚ όπως
τροποποιήθηκε µέχρι την
87/354/ΕΟΚ

τροποποιήθηκε µέχρι την
Οδηγία

2003/97/ΕΚ

 όπως
τροποποιήθηκε µέχρι την

72/245/ΕΟΚ όπως
τροποποιήθηκε µέχρι την
95/54/ΕΚ

72/306/ΕΟΚ όπως
τροποποιήθηκε µέχρι την
97/20/ΕΚ

Εφαρµογή Απαιτήσεων

Χ

Χ(5)

χ

χ

χ

χ

χ

χ

χ

χ

χ

Χ

χ

Χ(5)

χ

χ

—

χ

χ

χ

χ

χ

χ

Χ

χ

Χ(5)

χ

χ

—

χ

χ

χ

χ

χ

χ

Ν1

Λ

γΛ

Χ(5)

χ

χ

χ

χ

χ

χ

χ

χ

χ

Ν2

ν

Χ(5)

χ

χ

χ

χ

χ

χ

χ

χ

χ

Ν3

χό

χ

χ

χ

χ

χ

χ

χ

χ

χ

1

χ

χ

—

χ

χ

2

χ

χ

χ

χ

03

Χ

χ

χ

χ

χ

4

Λ

Χ

χ

—

χ

χ
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Θέµ

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

α
ιγραφόµενο στοιχείο /
)ς του οχήµατος)

Εσωτερικός
εξοπλισµός

Αντικλεπτικά και
διατάξεις
ακινητοποίησης

Προστατευτική διάταξη
συστήµατος
διεύθυνσης

Αντοχή καθισµάτων

Εξωτερικές προεξοχές

Ταχύµετρο και
οπισθοπορεία

 αναγνώρισης
οχήµατος

Αγκυρώσεις ζωνών
ασφαλείας

Εγκατάσταση
φωτισµού και διατάξεις
φωτεινής

Αντανακλαστήρες

Φανοί όγκου,
εµπρόσθιοι,
(πλευρικοί), οπίσθιοι
(πλευρικοί), πεδήσεως,
ένδειξης πλευράς,
πορείας ηµέρας

∆είκτες κατεύθυνσης

Φανοί πίσω πινακίδας
κυκλοφορίας

Προβολείς
(περιλαµβανοµένων
των λαµπτήρων)

Αριθµός σχετικού
αντίστοιχου
διατάγµατος και
αναφορά στη
δηµοσίευση
Επίσηµης
Εφηµερίδας της
∆ηµοκρατίας

Κ.∆.Π.
3721,6.6.2003

Κ.∆.Π. 481/2003,
3721, 6.6.2003

Κ.∆.Π. 482/2003,
3721, 6.6.2003

Κ.∆.Π. 483/2003,
3721,6.6.2003

Κ.∆.Π.
3721,6.6.2003

Κ.∆.Π. 485/2003,
3721,6.6.2003

Κ.∆.Π. 486/2003,

3721,6.6.2003

Κ.∆.Π. 487/2003,

3721,6.6.2003

Κ.∆.Π. 488/2003,

3721,6.6.2003

Κ.∆.Π. 489/2003,
3721,6.6.2003

Κ.∆.Π. 490/2003,

3721,6.6.2003

Κ.∆.Π. 491/2003,
3721,6.6.2003

Κ.∆.Π. 492/2003,

3721,6.6.2003

Κ.∆.Π.

3721,6.6.2003

Αριθµός σχετικής
επιµέρους τεχνικής
Οδηγίας που υιοθετείται

74/60/ΕΟΚ όπως
τροποποιήθηκε µέχρι την
2000/4/ΕΚ

 όπως
 µέχρι την

95/56/ΕΚ

74/297/ΕΟΚ όπως
τροποποιήθηκε µέχρι την

74/408/ΕΟΚ όπως
τροποποιήθηκε µέχρι
την96/37/ΕΚ

74/483/ΕΟΚ όπως
τροποποιήθηκε µέχρι την
87/354/ΕΟΚ

75/443/ΕΟΚ όπως
τροποποιήθηκε µέχρι την
97/39/ΕΚ

 όπως
τροποποιήθηκε µέχρι την
87/354/ΕΟΚ

 όπως
τροποποιήθηκε µέχρι την
96/38/ΕΚ

 όπως
τροποποιήθηκε µέχρι την
97/28/ΕΚ

 όπως
τροποποιήθηκε µέχρι την
97/29/ΕΚ

 όπως
τροποποιήθηκε µέχρι την
97/30/ΕΚ

 όπως
τροποποιήθηκε µέχρι την

 όπως
τροποποιήθηκε µέχρι την

 όπως
τροποποιήθηκε µέχρι την

Εφαρµογή Απαιτήσεων

Λ

Χ

χ
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χ

χ

χ
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Χ

χ
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χ
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χ
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χ
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Λ
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Θέµ

(ττερ

26.

27.

28.

29.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

 στοιχείο /
)ς του οχήµατος)

Φανοί οµίχλης
πρόσθιοι)

Αγγιστρα
ρυµουλκήσεως

Φανοί οµίχλης
οπίσθιοι)

Φανοί οπισθοπορείας

Φανοί στάθµευσης

Ζώνες ασφαλείας

 οπτικό πεδίο

Αναγνώριση
χειριστηρίων

Αποπάγωση/
αποθάµβωση

 /

Συστήµατα

Προστατευτικά τροχών

Υποστηρίγµατα
κεφαλής

Εκποµπές  /
κατανάλωση καυσίµου

Ισχύς κινητήρα

Εκποµπές
πετρελαιοκινητήρων

Αριθµός σχετικού

διατάγµατος και
αναφορά στη
δηµοσίευση
Επίσηµης
Εφηµερίδας της
∆ηµοκρατίας

Κ.∆.Π. 494/2003,

Κ.∆.Π. 495/2003,
3721,6.6.2003

Κ.∆.Π. 496/2003,
3721,6.6.2003

Κ.∆.Π. 497/2003,

Κ.∆.Π. 498/2003,
3721, 6.6.2003

Κ.∆.Π. 499/2003,
3721,6.6.2003

Κ.∆.Π. 500/2003,
3721,6.6.2003

Κ.∆.Π. 501/2003,
3721,6.6.2003

Κ.∆.Π. 502/2003,

3721,6.6.2003

Κ.∆.Π.

3721,6.6.2003

Κ.∆.Π.
3946,21.1.2005

 504/2003,

3721,6.6.2003

Κ.∆.Π. 505/2003,

3721,6.6.2003

Κ.∆.Π. 23/2005,
3946,21.1.2005

Κ.∆.Π. 507/2003,
3721,6.6.2003

 508/2003,

3721,6.6.2003

Αριθµός σχετικής
τπµέρους τεχνικής

Οδηγίας που υιοθετείται

 όπως
 µέχρι την

77/389/ΕΟΚ όπως
τροποποιήθηκε µέχρι την
96/64/ΕΚ

τροποποιήθηκε µέχρι την

77/539/ΕΟΚ όπως
τροποποιήθηκε µέχρι την

77/540/ΕΟΚ όπως
τροποποιήθηκε µέχρι την

 όπως
τροποποιήθηκε µέχρι την

 όπως
τροποποιήθηκε µέχρι την
90/630/ΕΟΚ

 όπως
τροποποιήθηκε µέχρι
την93/91/ΕΟΚ

 όπως
τροποποιήθηκε µέχρι την

 όπως
τροποποιήθηκε µέχρι την

78/549/ΕΟΚ όπως
τροποποιήθηκε µέχρι την

78/932/ΕΟΚ όπως
τροποποιήθηκε µέχρι την
87/354/ΕΟΚ

 όπως
τροποποιήθηκε µέχρι την

 όπως
τροποποιήθηκε µέχρι την

 όπως
τροποποιήθηκε µέχρι την

Εφαρµογή Απαιτήσεων
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Λ
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Λ
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Α

χ

χ

χ

χ

1

χ

2

—

Χ

3

—

Χ

4

Χ



2517

Θέµ

42.

43.

44.

45.

46.

47.

48.

49.

50.

51.

52.

53.

54.

55.

α
 στοιχείο /

 του οχήµατος)

Πλευρική προστασία

Συστήµατα κατά της
εκτόξευσης
σταγονιδίων

Μάζες και διαστάσεις
(κατηγορία

Υαλοπίνακες
ασφαλείας

Επίσωτρα

Περιοριστές ταχύτητας

Μάζες και
διαστάσεις(οχήµατα
εκτός αυτών που
αναφέρονατι στο
σηµείο 44)

Εξωτερικές προεξοχές
θαλάµων

Ευφλεξιµότητα

Λεωφορεία και
πούλµαν

Μετωπική σύγκρουση

Πλευρική πρόσκρουση

Αριθµός σχετικού
αντίστοιχου
διατάγµατος και
αναφορά στη
δηµοσίευση
Επίσηµης ·
Εφηµερίδας της

∆ηµοκρατίας

Κ.∆.Π. 509/2003,
3721,6.6.2003

Κ.∆.Π. 510/2003,

3721,6.6.2003

Κ.∆.Π. 511/2003,

3721,6.6.2003

Κ.∆.Π. 512/2003,
3721,6.6.2003

Κ.∆.Π. 513/2003,
3721,6.6.2003

Κ.∆.Π. 514/2005,
3721,6.6.2003

Κ.∆.Π. 520/2003,
3721,6.6.2003

Κ.∆.Π. 515/2003,

Κ.∆.Π. 516/2003
3721,6.6.2003

Κ.∆.Π. 517/2003,
3721,6.6.2003

Κ.∆.Π. 525/2003,
3721,6.6.2003

Κ.∆.Π.
3721,6.6.2003

Κ.∆.Π.
3721,6.6.2003

Αριθµός σχετικής
επιµέρους τεχνικής
Οδηγίας που υιοθετείται

89/297/ΕΟΚ

 όπως
τροποποιήθηκε µέχρι την
95/48/ΕΚ

 όπως
τροποποιήθηκε µέχρι την

92/23/ΕΟΚ όπως
τροποποιήθηκε µέχρι την

92/24/ΕΟΚ

97/27/ΕΚ όπως
τροποποιήθηκε µέχρι την

95/28/ΕΚ

 όπως
τροποποιήθηκε µέχρι την
99/89/ΕΚ

96/27/ΕΚ

Εφαρµογή Απαιτήσεων
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Θέµ

µέρ

56.

57.

58.

α
 στοιχείο /

 του οχήµατος)

Οχήµατα που
προορίζονται για τη
µεταφορά επικίνδυνων
εµπορευµάτων

Πρόσθια προστασία
έναντι ενσφηνώσεως

Προστασία των πεζών

Αριθµός σχετικού
αντίστοιχου
διατάγµατος και
αναφορά στη
δηµοσίευση
Επίσηµης
Εφηµερίδας της
∆ηµοκρατίας

Κ.∆.Π. 522/2003,
3721,6.6.2003

Κ.∆.Π. 523/2003,
3721,6.6.2003

 30/2005,

Αριθµός σχετικής
επιµέρους τεχνικής
Οδηγίας που υιοθετείται

2000/40/ΕΚ

Εφαρµογή Απαιτήσεων

Μ2 Ν1

Χ(4)

Χ(6)

Ν2

Χ(4)

Χ

Ν3

Χ(4)

Χ

01 02

Χ(4)

03

Χ(4)

04

Χ(4)

 Τα οχήµατα αυτής της κατηγορίας πρέπει να είναι εξοπλισµένα µε κατάλληλη διάταξη
αποθάµβωσης και αποπάγωσης αλεξήνεµου.

 Τα οχήµατα αυτής της κατηγορίας πρέπει να είναι εξοπλισµένα µε κατάλληλες διατάξεις
εκτόξευσης νερού και καθαρισµού αλεξήνεµου.

 Οι απαιτήσεις του ∆ιατάγµατος µε αρ. Κ.∆.Π. 516/2003 εφαρµόζονται µόνο στα οχήµατα που είναι
εφοδιασµένα µε ζεύξεις.

 Οι απαιτήσεις του ∆ιατάγµατος µε αρ. Κ.∆.Π. 522/2003 εφαρµόζονται µόνο αν ο κατασκευαστής
υποβάλλει αίτηση για έγκριση ΕΚ τύπου οχήµατος που προορίζονται για τη µεταφορά επικίνδυνων
εµπορευµάτων.

 Στην περίπτωση οχηµάτων LPG (υγραερίου) και CNG (συµπιεσµένου φυσικού αερίου), για τα
οποία εκκρεµεί η έγκριση τροποποιήσεων βάσει του ∆ιατάγµατος µε αρ. Κ.∆.Π. 471/2003 ώστε να
περιληφθούν και οι δεξαµενές για LPG και CNG, απαιτείται έγκριση τύπου οχήµατος σύµφωνα µε
τον Κανονισµό ΟΗΕ/ΟΕΕ 67,01 ή 110.

 Μέγιστης µάζας που δεν υπερβαίνει τους 2,5 τόνους.

 Προερχόµενα από οχήµατα της κατηγορίας
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Β ΠΑ ΣΚΟΠΟΥΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

 Οι απαιτήσεις εφαρµόζονται όπου υπάρχει η ένδειξη «Χ» για κάθε κατηγορία οχήµατος στον πιο κάτω πίνακα
λαµβάνοντας υπόψη τις ηµεροµηνίες και το πεδίο εφαρµογής των διαταγµάτων και των σχετικών επιµέρους
τεχνικών Οδηγιών.

2. Η ένδειξη «Φ» δεικνύει ότι το περιγραφόµενο στοιχείο / µέρος του οχήµατος πρέπει να υπάρχει.
 µε τις απαιτήσεις του σχετικού αντίστοιχου διατάγµατος ή επιµέρους τεχνικής Οδηγίας θεωρείται

ότι ικανοποιεί τις τεχνικές απαιτήσεις της αρµόδιας αρχής. Μη συµµόρφωση επιτρέπεται, νοουµένου ότι το
περιγραφόµενο στοιχείο / µέρος του οχήµατος συνάδει µε τις απαιτήσεις του περί Μηχανοκινήτων Οχηµάτων
και Τροχαίας Κινήσεων Νόµου και των Κανονισµών και ∆ιαταγµάτων που εκδίδονται δυνάµει του.

Θέµ

(πει:
µέρ(

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

α
 στοιχείο /

 του οχήµατος)

Εκποµπές

∆εξαµενές καυσίµων

Πίσω προστατευτικές
διατάξεις

 της πίσω
πινακίδας κυκλοφορίας

Καταβαλλόµενη
προσπάθεια επί του
πηδαλίου

Μάνταλα και γιγγλυµοί

Ακουστική
προειδοποίηση

Ορατότητα προς τα
πίσω και

Συσκευές έµµεσης
όρασης

Πέδηση

Αριθµός σχετικού
αντίστοιχου
διατάγµατος και
αναφορά στη

Επίσηµης
Εφηµερίδας της
∆ηµοκρατίας

 469/2003,

Κ.∆.Π. 27/2005,
3946,21.1.2005

Κ.∆.Π. 471/2003,
3721,6.6.2003

Κ.∆.Π. 471/2003,
3721,6.6.2003

Κ.∆.Π. 472/2003,
3721,6.6.2003

Κ.∆.Π. 473/2003,
3721,6.6.2003

 474/2003,
3721,6.6.2003

Κ.∆.Π. 475/2003,
3721,6.6.2003

Κ.∆.Π. 476/2003,
3721,6.6.2003

Κ.∆.Π. 24/2005,

3721,6.6.2003

Αριθµός σχετικής
επιµέρους τεχνικής
Οδηγίας που υιοθετείται

 όπως
τροποποιήθηκε µέχρι την

70/220/ΕΟΚ όπως
τροποποιήθηκε µέχρι την

 όπως
τροποποιήθηκε µέχρι την
2000/8/ΕΚ

 όπως
τροποποιήθηκε µέχρι την
2000/8/ΕΚ

70/222/ΕΟΚ

 /ΕΟΚ όπως
τροποποιήθηκε µέχρι την

70/387/ΕΟΚ όπως
τροποποιήθηκε µέχρι την

70/388/ΕΟΚ όπως
τροποποιήθηκε µέχρι την
87/354/ΕΟΚ

τροποποιήθηκε µέχρι την
Οδηγία

2003/97/ΕΚ

τροποποιήθηκε µέχρι την

Εφαρµογή Απαιτήσεων

r

χ

χ

χ

χ

χ

χ

χ

χ χ χ

Ν1

γ
Λ

,  .

Χ

Ν2

Φ

Χ

Ν3

t

Φ

χ

01 02 3

Φ
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Φ
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Θέµ

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

α
 στοιχείο /

)ς του οχήµατος)

Εξουδετέρωση
παρασίτων

πετρελαιοκινητήρων

Εσωτερικός
εξοπλισµός

Αντικλεπτικά και
διατάξεις
ακινητοποίησης

Προστατευτική διάταξη
συστήµατος
διεύθυνσης

Αντοχή καθισµάτων

Εξωτερικές προεξοχές

Ταχύµετρο
οπισθοπορεία

Πινακίδες αναγνώρισης
οχήµατος

Αγκυρώσεις ζωνών
ασφαλείας

Εγκατάσταση
φωτισµού και διατάξεις
φωτεινής
σηµατοδότησης

Αντανακλαστήρες

Φανοί όγκου,
εµπρόσθιοι,
(πλευρικοί), οπίσθιοι
(πλευρικοί), πεδήσεως,
ένδειξης πλευράς,
πορείας ηµέρας

∆είκτες κατεύθυνσης

Αριθµός σχετικού
αντίστοιχου
διατάγµατος και
αναφορά στη

Επίσηµης
Εφηµερίδας της
∆ηµοκρατίας

Κ.∆.Π. 478/2003,
3721,6.6.2003

Κ.∆.Π. 479/2003,

Κ.∆.Π. 480/2003,
3721,6.6.2003

Κ.∆.Π. 481/2003,

Κ.∆.Π. 482/2003,
3721,6.6.2003

Κ.∆.Π. 483/2003,
3721,6.6.2003

Κ.∆.Π. 484/2003,
3721,6.6.2003

Κ.∆.Π. 485/2003,
3721,6.6.2003

Κ.∆.Π. 486/2003,
3721,6.6.2003

Κ.∆.Π. 487/2003, —
3721,6.6.2003

Κ.∆.Π. 488/2003,
3721,6.6.2003

Κ.∆.Π. 489/2003,
3721,6.6.2003

Κ.∆.Π. 490/2003,
3721,6.6.2003

Κ.∆.Π. 491/2003,
3721,6.6.2003

Αριθµός σχετικής
επιµέρους τεχνικής
Οδηγίας που υιοθετείται

72/245/ΕΟΚ όπως
τροποποιήθηκε µέχρι την
95/54/ΕΚ

 όπως
τροποποιήθηκε µέχρι την
97/20/ΕΚ . .

74/60/ΕΟΚ όπως
τροποποιήθηκε µέχρι την
2000/4/ΕΚ

τροποποιήθηκε µέχρι την
95/56/ΕΚ

 όπως
τροποποιήθηκε µέχρι την

74/408/ΕΟΚ όπως
τροποποιήθηκε µέχρι
την96/37/ΕΚ

74/483/ΕΟΚ όπως
τροποποιήθηκε µέχρι την
87/354/ΕΟΚ

75/443/ΕΟΚ όπως
τροποποιήθηκε µέχρι την
97/39/ΕΚ

 όπως
τροποποιήθηκε µέχρι την
87/354/ΕΟΚ

τροποποιήθηκε µέχρι την
96/38/ΕΚ

 όπως
τροποποιήθηκε µέχρι την
97/28/ΕΚ

 όπως
τροποποιήθηκε µέχρι την

 όπως
τροποποιήθηκε µέχρι την
97/30/ΕΚ

76/759/ΕΟΚ όπως
τροποποιήθηκε µέχρι την

Εφαρµογή Απαιτήσεων

Λ

Λ

χ

χ

χ

χ

χ

χ

χ

χ

χ

Φ

 —

Φ

Φ

Φ

Φ

Φ

Φ

Φ

Φ

Ν1

Φ
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Φ

Φ

Φ
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Φ
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Φ

Φ
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Θέµ

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

α
>ιγραφόµενο στοιχείο /
)ς του οχήµατος)

Φανοί πίσω πινακίδας
κυκλοφορίας

Προβολείς
 βανοµένων

των λαµπτήρων)

Φανοί οµίχλης

Άγγιστρα
ρυµουλκήσεως

Φανοί οµίχλης
(οπίσθιοι)

Φανοί οπισθοπορείας

Φανοί στάθµευσης

Ζώνες ασφαλείας

Πρόσθιο οπτικό πεδίο

χειριστηρίων

Αποπάγωση/
αποθάµβωση

 /
υαλοκαθαριστήρας

Συστήµατα

Προστατευτικά τροχών

Υποστηρίγµατα
κεφαλής

Εκποµπές  /
κατανάλωση καυσίµου

Αριθµός σχετικού
αντίστοιχου
διατάγµατος και
αναφορά στη
δηµοσίευση
ϊττίσηµης
Εφηµερίδας της
∆ηµοκρατίας

Κ.∆.Π.
3721,6.6.2003

Κ.∆.Π. 493/2003,
3721,6.6.2003

Κ.∆.Π. 494/2003,
3721,6.6.2003

Κ.∆.Π. 495/2003,
3721,6.6.2003

Κ.∆.Π. 496/2003,
3721,6.6.2003

Κ.∆.Π. 497/2003,
3721,6.6.2003

Κ.∆.Π.
3721,6.6.2003

Κ.∆.Π. 499/2003,
3721,6.6.2003

Κ.∆.Π. 500/2003,
3721,6.6.2003

Κ.∆.Π. 501/2003,
3721,6.6.2003

Κ.∆.Π. 502/2003,
 6.6.2003

Κ.∆.Π. 503/2003,
3721,6.6.2003

Κ.∆.Π.
3946,21.1.2005

Κ.∆.Π. 504/2003,
3721,6.6.2003

Κ.∆.Π. 505/2003,
3721,6.6.2003

Κ.∆.Π. 23/2005,
3946,21.1.2005

Αριθµός σχετικής
 τεχνικής

Οδηγίας που υιοθετείται

 όπως
ροποποιήθηκε µέχρι την

 όπως
ροποποιήθηκε µέχρι την

 όπως
ροποποιήθηκε µέχρι την

77/389/ΕΟΚ όπως
ροποποιήθηκε µέχρι την

96/64/ΕΚ

77/538/ΕΟΚ όπως
ροποποιήθηκε µέχρι την

77/539/ΕΟΚ όπως
τροποποιήθηκε µέχρι την

77/540/ΕΟΚ όπως
τροποποιήθηκε µέχρι την

 όπως
τροποποιήθηκε µέχρι την
2000/3/ΕΚ

77/649/ΕΟΚ όπως
τροποποιήθηκε µέχρι την
90/630/ΕΟΚ

 όπως
τροποποιήθηκε µέχρι
την93/91/ΕΟΚ

 όπως
τροποποιήθηκε µέχρι την
94/68/ΕΚ

 όπως
τροποποιήθηκε µέχρι την

 όπως
τροποποιήθηκε µέχρι την

78/932/ΕΟΚ όπως
τροποποιήθηκε µέχρι την
87/354/ΕΟΚ

 όπως
τροποποιήθηκε µέχρι την
2004/3/ΕΚ

Εφαρµογή Απαιτήσεων

Χ

Χ

Χ

χ

Χ "

χ

χ

χ

χ

χ

χ
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)

Φ
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Φ
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Φ
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Φ

Φ
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Θέµ

40.

4 1 .

42.

43.

44.

45.

46.

47.

49.

50.

51.

52.

53.

54.

α
 στοιχείο /

 του οχήµατος)

σχύς κινητήρα

Εκποµπές
πετρελαιοκινητήρων

Πλευρική προστασία

Συστήµατα κατά της
εκτόξευσης
σταγονιδίων

Μάζες και διαστάσεις
[κατηγορία

Υαλοπίνακες
ασφαλείας

Επίσωτρα

Περιοριστές ταχύτητας

Μάζες και
διαστάσεις(οχήµατα
εκτός αυτών που
αναφέρονται στο
σηµείο 44)

Εξωτερικές προεξοχές
θαλάµων

Ζεύξεις

Ευφλεξιµότητα

Λεωφορεία και
πούλµαν

Μετωπική σύγκρουση

Πλευρική πρόσκρουση

Αριθµός σχετικού
αντίστοιχου
διατάγµατος και
αναφορά στη
δηµοσίευση
Επίσηµης
Εφηµερίδας της
∆ηµοκρατίας

3721,6.6.2003

 508/2003,
3721,6.6.2003

Κ.∆.Π. 509/2003,
3721,6.6.2003

Κ.∆.Π. 510/2003,
3721,6.6.2003

Κ.∆.Π. 511/2003,
3721,6.6.2003

Κ.∆.Π. 512/2003,

Κ.∆.Π. 513/2003,
3721,6.6.2003

Κ.∆.Π. 514/2005,
3721,6.6.2003

Κ.∆.Π. 520/2003,
3721,6.6.2003

Κ.∆.Π. 515/2003,
3721,6.6.2003

Κ.∆.Π. 516/2003,

Κ.∆.Π. 517/2003,
3721,6.6.2003

Κ.∆.Π /2005,
, 2005

Κ.∆.Π.
3721,6.6.2003

Κ.∆.Π.
3721,6.6.2003

Αριθµός σχετικής
επιµέρους τεχνικής
Οδηγίας που υιοθετείται

τροποποιήθηκε µέχρι την

 όπως
τροποποιήθηκε µέχρι την

89/297/ΕΟΚ

τροποποιήθηκε µέχρι την
95/48/ΕΚ

92/22/ΕΟΚ όπως
τροποποιήθηκε µέχρι την

92/23/ΕΟΚ όπως
τροποποιήθηκε µέχρι την

97/27/ΕΚ όπως
τροποποιήθηκε µέχρι την

94/20/ΕΚ

Μέρος των τεχνικών
απαιτήσεων της

 όπως
τροποποιήθηκε µέχρι την
99/89/ΕΚ

96/27/ΕΚ

Εφαρµογή Απαιτήσεων

Μ1

Λ

χ

χ

χ

Χ(3)

χ

χ

Μ2

Χ

χ

χ

Μ3

Χ

χ

χ
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Χ

χ

χ
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Φ

Χ

χ
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Θέµ

µέρ

55.

56.

57.

58.

α
 στοιχείο /

 του οχήµατος)

Οχήµατα που
προορίζονται για τη
µεταφορά επικίνδυνων
εµπορευµάτων

Πρόσθια προστασία
έναντι ενσφηνώσεως

 των πεζών

Αριθµός σχετικού
αντίστοιχου
διατάγµατος και
αναφορά στη
δηµοσίευση
Επίσηµης
Εφηµερίδας της
∆ηµοκρατίας

 522/2003,
3721,6.6.2003

3721,6.6.2003

Κ.∆.Π. 30/2005,
3946,21.1.2005

Αριθµός σχετικής
επιµέρους τεχνικής
Οδηγίας που υιοθετείται

2000/40/ΕΚ

Εφαρµογή Απαιτήσεων

Χ(5)

Ν1

Χ(5)

Ν2

Χ(4)

Χ

Ν3

Χ(4)

Χ

01

Χ(4)

02 03

Χ(4)

04

 Σε ότι αφορά στις δεξαµενές, στην περίπτωση οχηµάτων LPG (υγραερίου) και  (συµπιεσµένου φυσικού
αερίου), για τα οποία εκκρεµεί η έγκριση τροποποιήσεων βάσει του ∆ιατάγµατος µε αρ. Κ.∆.Π. 471/2003
ώστε να περιληφθούν και οι δεξαµενές για LPG και CNG, απαιτείται έγκριση τύπου οχήµατος σύµφωνα µε
τον Κανονισµό ΟΗΕ/ΟΕΕ 67,01 ή 110.

 Οι απαιτήσεις του σχετικού ∆ιατάγµατος εφαρµόζονται  τα οχήµατα κατηγορίας  µε µικτό βάρος πέραν
των  τόνων και για τα οχήµατα κατηγορίας Ν3. Για τα υπόλοιπα οχήµατα οι απαιτήσεις εφαρµόζονται από
την

 Οι απαιτήσεις του ∆ιατάγµατος µε αρ. Κ.∆.Π. 516/2003 εφαρµόζονται µόνο στα οχήµατα που είναι
εφοδιασµένα µε ζεύξεις.

 Οι απαιτήσεις του ∆ιατάγµατος µε αρ. Κ.∆.Π. 522/2003 εφαρµόζονται µόνο αν ο κατασκευαστής υποβάλλει
αίτηση για έγκριση ΕΚ τύπου οχήµατος που προορίζονται για τη µεταφορά επικίνδυνων εµπορευµάτων κατ'
απαίτηση του Νόµου 29(Ι)/2004.

 Μέγιστης µάζας που δεν υπερβαίνει τους 2,5 τόνους.,

 Προερχόµενα από οχήµατα της κατηγορίας Μ1.
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∆ΕΥΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ

Όπου γίνεται αναφορά σε επιµέρους  Οδηγία στο Πρώτο Μέρος του παρόντος
Παραρτήµατος, έγκριση εκδοθείσα δυνάµει των ακόλουθων κανονισµών της Οικονοµικής
Επιτροπής για την Ευρώπη των Ηνωµένων Εθνών σε σχέση µε το ίδιο περιγραφόµενο
στοιχείο / µέρος του οχήµατος (λαµβάνοντας υπόψη το πεδίο  και την
τροποποίηση καθενός από τους κανονισµούς  που αναφέρονται κατωτέρω)
αναγνωρίζεται ως ισοδύναµη της έγκριση τύπου που χορηγείται δυνάµει του σχετικού
αντίστοιχου διατάγµατος ή επιµέρους τεχνικής Οδηγίας.

Οι κανονισµοί αυτοί είναι εκείνοι στους οποίους προσχώρησε η Κοινότητα ως συµβαλλόµενο
µέρος της αναθεωρηµένης συµφωνίας της Γενεύης του  της Οικονοµικής Επιτροπής για
την Ευρώπη των Ηνωµένων Εθνών βάσει της απόφασης 97/836/ΕΚ της Συµβουλίου  L
346 της 17.12.1997, σ.  επόµενων αποφάσεων του Συµβουλίου, όπως προβλέπεται στο
άρθρο 3 παράγραφος 3 της εν λόγω απόφασης.

Κάθε περαιτέρω τροποποίηση των κανονισµών της ΟΕΕ του ΟΗΕ που αναφέρονται στη
συνέχεια  ισοδύναµη και υπάγεται στην απόφαση της Κοινότητας που προβλέπεται
στο άρθρο 4 παράγραφος 2 της απόφασης 97/836/ΕΚ.

Θέµα
(περιγραφόµενο στοιχείο / µέρος του οχήµατος)

1.

1.

2.

2.

3.

3.

3.

3.

5.

6.

7.

8.

9.

9.

9.

10.

11.

12.

13.

13.

13.

14.

15.

Ανταλλακτικοί σιγαστήρες

Εκποµπές

Ανταλλακτικοί καταλυτικοί µετατροπείς

Πίσω προστατευτική διάταξη

∆εξαµενές καυσίµων

∆εξαµενές καυσίµων

∆εξαµενές καυσίµων

Καταβαλλόµενη προσπάθεια επί του

πηδαλίου

Μάνδαλο και γιγλυµοί

Ακουστική προειδοποίηση

Συσκευές έµµεσης όρασης

Πέδηση

Πέδηση

Πέδηση (επένδυση)

Εξουδετέρωση παρασίτων

Καπνός πετρελαιοκινητήρων

Εσωτερικός εξοπλισµός

Αντικλεπτικά

∆ιάταξη ακινητοποίησης

Συστήµατα συναγερµού

Συµπεριφορά του συστήµατος διεύθυνσης
στη σύγκρουση

Αντοχή καθισµάτων

Αριθµός βασικού
κανονισµού
ΟΕΕ/ΟΗΕ

51

59

83

103

58

34

67

110

79

11

28

46

13

13Η

90

10

24

21

18

97

97

12

17

 τροποποιήσεων

02

00

03

00

01

01

01

00

01

02

00

01

09

00

01

02

03

01

02

00

00

03

06
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Θέµα
(περιγραφόµενο στοιχείο / µέρος του οχήµατος)

15.

16.

17.

19.

20.

21.

22.

22.

22.

23

24.

25.

25.

25

25

25.

25

25.

25.

26.

28.

29

30.

31.

31.

38

38.

39.

40.

41.

42.

Αντοχή καθισµάτων (λεωφορεία και πούλµαν)

Εξωτερικές προεξοχές

Ταχύµετρο

 ζωνών ασφαλείας

Εγκατάσταση φωτισµού και διατάξεις
φωτεινής σηµατοδότησης

Αντανακλαστήρες

Φανοί όγκου / εµπρόσθιοι πλευρικοί /
οπίσθιοι πλευρικοί / πεδήσεως

Φανοί πορείας ηµέρας

Φανοί ένδειξης πλευράς

∆είκτες κατεύθυνσης

Φανοί οπίσθιας πινακίδας κυκλοφορίας

Προβολείς (λαµπτήρες  ή

Προβολείς (σφραγισµένης δέσµης)

Προβολείς  ή/και

Προβολείς

Προβολείς (σφραγισµένης δέσµης)

Φανοί µε λαµπτήρα
χρησιµοποιούµενοι σε εγκεκριµένα φωτιστικά
σώµατα

Φανοί πορείας µε φωτεινές πηγές
εκκενώσεως αερίων

Φωτεινές πηγές εκκενώσεως αερίων
χρησιµοποιούµενοι σε εγκεκριµένα φωτιστικά
σώµατα εκκενώσεως αερίων
Φανοί οµίχλης (πρόσθιοι)

Φανοί οµίχλης (οπίσθιοι)

Φανοί οπισθοπορείας

Φανοί σταθµεύσεως

Ζώνες ασφαλείας

Συστήµατα συγκράτησης για παιδιά

Υποστηρίγµατα κεφαλής (συνδυασµένα µε
καθίσµατα)

Υποστηρίγµατα κεφαλής

Κατανάλωση καυσίµου

Ισχύς κινητήρα

Εκποµπές πετρελαιοκινητήρων

Πλευρική προστασία

Αριθµός βασικού
κανονισµού
ΟΕΕ/ΟΗΕ

80

26

39

14

48

3

87

91

6

4

1

5

8

20

31

37

98

99

19

38

23

77

16

44

17

25

101

85

49

73

 τροποποιήσεων

01

02

00

04

01

02

02

00

00

01

00

01

02

04

02

02

03

00

00

02

00

00

00

04

03

06

04

00

00

02

00
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Θέµα
(περιγραφόµενο στοιχείο / µέρος του οχήµατος)

45.

46.

46

46

47

52

57

Υαλοπίνακες ασφαλείας

Επίσωτρα µηχανοκινήτων οχηµάτων και των
ρυµουλκούµενων τους

Επίσωτρα οχηµάτων επαγγελµατικής
χρήσεως και ρυµουλκούµενων τους

Εφεδρικοί τροχοί / επίσωτρα προσωρινής
χρήσεως

Περιοριστές Ταχύτητας

Αντοχή της υπερκατασκευής (λεωφορεία)

Πρόσθια προστασία έναντι ενσφηνώσεως

Αριθµός βασικού
κανονισµού
ΟΕΕ/ΟΗΕ

43

54

64

89

66

93

 τροποποιήσεων

00

02

00

00

00

00

00

Όταν οι επιµέρους τεχνικές Οδηγίες περιλαµβάνουν προδιαγραφές εγκατάστασης, οι
προδιαγραφές αυτές εφαρµόζονται επίσης στα κατασκευαστικά στοιχεία και στις
χωριστές τεχνικές µονάδες που έχουν εγκριθεί σύµφωνα µε τους κανονισµούς της
Οικονοµικής Επιτροπής για την Ευρώπη των Ηνωµένων Εθνών.
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ΤΕΤΑΡΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

(Κανονισµός 5(2)

 ΠΟΥ  ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝΤΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ  ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

1. Στην περίπτωση  υποβαλλόµενης  σκοπούς έγκρισης ΕΚ τύπου σύµφωνα µε
Κανονισµό 4(1) η αρµόδια αρχή:

α) επαληθεύει ότι όλες οι εγκρίσεις ΕΚ τύπου βάσει επιµέρους τεχνικών Οδηγιών εφαρµόζονται
•µε τις κατάλληλες οριακές τιµές της σχετικής επιµέρους τεχνικής Οδηγίας,

β) βεβαιώνονται, µέσω της παραποµπής στα έγγραφα, ότι η (οι) προδιαγραφή(,ες) και τα στοιχεία
που περιλαµβάνονται στο µέρος Ι του εγγράφου πληροφοριών του οχήµατος περιλαµβάνονται
στο πιστοποιητικό έγκρισης ΕΚ τύπου που έχει χορηγηθεί µε βάση τη σχετική επιµέρους
τεχνική Οδηγία. Όταν ένας αριθµός στήλης του µέρους Ι του εγγράφου πληροφοριών δεν
υπάρχει στο φάκελο εγκρίσεων τύπου που έχουν χορηγηθεί µε βάση επιµέρους τεχνική
Οδηγία, επιβεβαιώνεται ότι το αντίστοιχο στοιχείο ή χαρακτηριστικό είναι σύµφωνο προς τις
πληροφορίες του φακέλου του κατασκευαστή,

γ) σε επιλεγµένο δείγµα οχηµάτων από τον προς έγκριση τύπο διεξάγει ή φροντίζει να διεξαχθούν
επιθεωρήσεις µερών και συστηµάτων του οχήµατος ώστε να επαληθεύσει ότι το (τα) όχηµα(,
τα) είναι  σύµφωνα µε τα σχετικά δεδοµένα που περιλαµβάνονται στο
αυθεντικό πακέτο πληροφοριών σε σχέση µε όλες τις εγκρίσεις ΕΚ τύπου βάσει επιµέρους
τεχνικών Οδηγιών,

δ) όπου απαιτείται, διεξάγει ή φροντίζει να διεξαχθούν σχετικοί έλεγχοι εγκατάστασης που
αφορούν χωριστές τεχνικές µονάδες,

ε) όπου απαιτείται, διενεργεί ή αναθέτει τη διενέργεια των αναγκαίων ελέγχων όσον αφορά την
παρουσία των διατάξεων που προβλέπονται στις υποσηµειώσεις 1 και 2 του τµήµατος Α του
Πρώτου Μέρους του Τρίτου Παραρτήµατος των παρόντων Κανονισµών.

2. Ο αριθµός των ττρος επιθεώρηση οχηµάτων για τους σκοπούς της παραγράφου 1(γ) του
παρόντος Παραρτήµατος πρέπει να είναι επαρκής ώστε να επιτρέπει τον σωστό έλεγχο των
διαφόρων συνδυασµών που πρόκειται να λάβουν έγκριση τύπου, σύµφωνα µε τα ακόλουθα
κριτήρια:

 ,

Κριτήρια

Κινητήρας

Κιβώτιο ταχυτήτων

Αριθµός αξόνων

Κινητήριοι άξονες (αριθµός,
 ζεύξη)

∆ιευθυντήριοι άξονες
(αριθµός και

Τύποι αµαξώµατος

Αριθµός

 πηδαλίου διεύθυνσης

Αριθµός καθισµάτων

Επίπεδο εξοπλισµού

Μ

Χ

Χ

,

χ

, Χ

χ

χ

χ

χ

χ

Χ

χ

χ

V

Χ

ν
Λ

χ

ν
/\

Χ

Χ

Χ

Χ

Χ

ν

χ

χ

χ

χ

χ

Χ

χ

χ

χ

χ

χ

χ

χ

χ

Χ

Χ

χ

ν

χ

χ

χ

χ

χ

χ

Χ

χ

χ

χ

χ

χ

χ

χ

χ

χ

,

,

χ

,

χ

χ

χ

,

,

,

!

!

χ

,

χ

χ

χ

,

,

,

,

,

χ

,

χ

χ

χ

,

,

,

. Ρ Α _

,

,

' χ

,

χ

χ

χ

,

,

,
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3. Στην περίπτωση αίτησης υποβαλλόµενης σύµφωνα µε Κανονισµό 4(2), η αρµόδια αρχή:

α) φροντίζει για τη διεξαγωγή των απαραίτητων δοκιµών  ελέγχων όπως απαιτεί καθεµία από
τις σχετικές επιµέρους τεχνικές Οδηγίες,

β) επαληθεύει ότι το όχηµα συµµορφώνεται προς τα στοιχεία του φακέλου πληροφοριών του
οχήµατος και  πληροί τις τεχνικές απαιτήσεις καθεµίας από τις σχετικές επιµέρους τεχνικές
Οδηγίες.

γ) όπου απαιτείται, διεξάγει ή φροντίζει να διεξαχθούν σχετικοί έλεγχοι εγκατάστασης που
αφορούν χωριστές τεχνικές µονάδες,·

δ) όπου  διενεργεί ή αναθέτει τη διενέργεια των αναγκαίων ελέγχων όσον αφορά την
παρουσία των διατάξεων που προβλέπονται στις υποσηµειώσεις 1  2 του τµήµατος Α του
Πρώτου Μέρους του Τρίτου Παραρτήµατος των παρόντων Κανονισµών.
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ΠΕΜΠΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

. (Κανονισµός 5(2))

∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΞΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝΤΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΚ ΤΥΠΟΥ ΣΕ
ΠΟΛΛΑΠΛΑ ΣΤΑ∆ΙΑ

1. ΓΕΝΙΚΑ

1.1. Για να προχωρήσει υπό ικανοποιητικές συνθήκες η διαδικασία έγκρισης ΕΚ τύπου σε πολλαπλά
στάδια, απαιτείται συντονισµένη δράση όλων των ενδιαφερόµενων κατασκευαστών. Για το
σκοπό αυτό, πριν χορηγηθεί µία έγκριση τύπου για το πρώτο ή κάποιο µεταγενέστερο στάδιο, η
αρµόδια αρχή διασφαλίζει ότι υφίστανται κατάλληλοι όροι µεταξύ των διαφόρων κατασκευαστών
σε ότι αφορά στην προσκόµιση και την ανταλλαγή εγγράφων και πληροφοριών που είναι
αναγκαία για να εξασφαλιστεί ότι το ολοκληρωµένο όχηµα πληροί τις απαιτήσεις όλων των
επιµέρους τεχνικών οδηγιών που αναφέρονται στο Τρίτο Παραρτήµατα ή, ανάλογα µε την
περίπτωση στο Έκτο Παράρτηµα των παρόντων Κανονισµών. Τα δεδοµένα αυτά πρέπει να
περιλαµβάνουν λεπτοµέρειες για τις εγκρίσεις τύπου των σχετικών συστηµάτων,
κατασκευαστικών στοιχείων ή τεχνικών ενοτήτων και για τα στοιχεία που αποτελούν
αναπόσπαστο µέρος του ηµιτελούς οχήµατος που δεν έχουν ακόµη εγκριθεί.

1.2. Εγκρίσεις ΕΚ τύπου που αφορούν στη διαδικασία πολλαπλών σταδίων χορηγούνται για το
εκάστοτε τρέχων στάδιο κατασκευής του τύπου οχήµατος και συµπεριλαµβάνουν όλες τις
εγκρίσεις τύπου που είχαν χορηγηθεί σε προηγούµενα στάδια.

 Σε µία έγκριση ΕΚ τύπου πολλαπλών σταδίων, κάθε κατασκευαστής είναι υπεύθυνος για την
έγκριση τύπου και τη συµµόρφωση της παραγωγής όλων των συστηµάτων, κατασκευαστικών
στοιχείων ή τεχνικών ενοτήτων που κατασκευάζει ή προσθέτει στο προηγούµενο στάδιο. ∆εν
είναι υπεύθυνος για τα στοιχεία που εγκρίθηκαν σε προηγούµενο  εκτός αν τροποποιεί τα
µέρη του οχήµατος σε σηµείο που να καθιστά άκυρη την έγκριση τύπου που χορηγήθηκε
προηγουµένως.

2.

Η αρµόδια

α) επαληθεύει  όλες οι εγκρίσεις ΕΚ τύπου µε βάση τις επιµέρους τεχνικές Οδηγίες έχουν
εφαρµογή στην κατάλληλη προδιαγραφή της σχετικής επιµέρους τεχνικής

β) διασφαλίζει ότι όλα τα αναγκαία στοιχεία, αναφορικά µε το στάδιο περάτωσης του οχήµατος,
περιλαµβάνονται στο φάκελο πληροφοριών,

γ) όσον αφορά στην τεκµηρίωση, µεριµνά ώστε η(οι) προδιαγραφή(ες) του οχήµατος και τα
δεδοµένα που περιέχονται στο µέρος Ι του φακέλου πληροφοριών του οχήµατος να
περιλαµβάνονται στα δεδοµένα που περιέχει το πακέτο πληροφοριών ή στα πιστοποιητικά
έγκρισης ΕΚ τύπου των επιµέρους τεχνικών Οδηγιών.  περίπτωση πλήρους οχήµατος,
όταν ένα σηµείο του Μέρους Ι του φακέλου πληροφοριών δεν περιλαµβάνεται στο πακέτο
πληροφοριών της σχετικής επιµέρους τεχνικής Οδηγίας, επιβεβαιώνει ότι το µέρος του
σχετικού χαρακτηριστικού συνάδει µε τις ενδείξεις που περιλαµβάνει ο φάκελος
πληροφοριών,

δ) επί δείγµατος οχηµάτων του προς έγκριση τύπου διενεργεί, ή φροντίζει να διενεργηθούν,
επιθεωρήσεις µερών οχήµατος ή συστηµάτων προκειµένου να επαληθεύσει κατά πόσον το
(τα) όχηµα(,τα) έχει(,ουν) κατασκευαστεί σύµφωνα µε τα σχετικά δεδοµένα που
περιλαµβάνονται στο αυθεντικό πακέτο πληροφοριών αναφορικά µε όλες τις εγκρίσεις τύπου
που χορηγούνται βάσει επιµέρους τεχνικών Οδηγιών,

ε) όπου απαιτείται, διεξάγει ή φροντίζει να διεξαχθούν σχετικοί έλεγχοι εγκατάστασης για τις
χωριστές τεχνικές µονάδες.
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3. Ό αριθµός των προς επιθεώρηση οχηµάτων  τους σκοπούς της παραγράφου 2(δ) του
παρόντος Παραρτήµατος πρέπει να είναι επαρκής ώστε να επιτρέπει τον σωστό έλεγχο των
διαφόρων συνδυασµών που πρόκειται να λάβουν έγκριση ΕΚ τύπου, συναρτήσει του σταδίου
ολοκλήρωσης του οχήµατος και των ακόλουθων κριτηρίων:

— κινητήρας,

— κιβώτιο ταχυτήτων,

— κινητήριοι άξονες (αριθµός,  ζεύξη),

— διευθυντήριοι άξονες (πλήθος και

— τύποι αµαξώµατος,

— αριθµός

—  πηδαλίου διευθύνσεως,

— αριθµός

— επίπεδο εξοπλισµού.

4.  ΟΧΗΜΑΤΟΣ

Κατά τη διάρκεια του δευτέρου σταδίου και των µετέπειτα σταδίων, εκτός από την πινακίδα που
καθορίζεται στην επιµέρους τεχνική Οδηγία  κάθε κατασκευαστής τοποθετεί στο
όχηµα µία συµπληρωµατική πινακίδα, υπόδειγµα της οποίας φαίνεται στο Προσάρτηµα του
παρόντος Παραρτήµατος. Η πινακίδα αυτή στερεώνεται σταθερά σε εµφανές και ευπρόσιτο
σηµείο σε µέρος του οχήµατος που δεν µπορεί υπόκειται σε αντικατάσταση κατά τη διάρκεια
χρήσης του οχήµατος. Η πινακίδα αυτή φέρει καθαρά και ανεξίτηλα τις πληροφορίες µε τη σειρά
που παρατίθενται πιο κάτω:

— επωνυµία του κατασκευαστή,

— τοµείς  3  4 του αριθµού έγκρισης ΕΚ τύπου,

— στάδιο έγκρισης τύπου,

— αριθµός αναγνώρισης του οχήµατος,

— µέγιστη αποδεκτή µάζα του

 αποδεκτή µάζα του έµφορτου συνδυασµού (όταν στο όχηµα µπορεί να

— µέγιστη αποδεκτή µάζα σε κάθε άξονα, αρχίζοντας από τον εµπρόσθιο προς τον οπίσθιο
άξονα Ο,

— στην περίπτωση  ή  ρυµουλκούµενου, η µέγιστη
επιτρεπόµενη µάζα στον πείρο

Εκτός εκεί όπου απαιτείται διαφορετικά για τα  πάνω, η πινακίδα πρέπει να συνάδει µε τις
απαιτήσεις της επιµέρους τεχνικής Οδηγίας

 Μόνον εφόσον η τιµή αυτή έχει τροποποιηθεί στο τρέχων στάδιο έγκρισης τύπου.
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Προσάρτηµα του Πέµπτου Παραρτήµατος

(Υπόδειγµα της συµπληρωµατικής πινακίδας του κατασκευαστή)

 πιο κάτω  ως παράδειγµα.

1 500

2 500

2609

3
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[Κανονισµός 5(3) και 6]

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΕΙ∆ΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑ!
Για σκοπούς έγκρισης ΕΚ τύπου για τα οχήµατα ειδικής χρήσης εφαρµόζονται οι ενδείξεις που
φαίνονται στους πίνακες των Προσαρτηµάτων 1 µέχρι 4 του παρόντος Παραρτήµατος. Για
σκοπούς εθνικής έγκρισης τύπου για τα οχήµατα ειδικής χρήσης εφαρµόζονται οι ενδείξεις που
φαίνονται στους πίνακες των Προσαρτηµάτων 1 µέχρι 4 του παρόντος Παραρτήµατος στα

 για τα οποία υπάρχει η ένδειξη «Χ» στη παράγραφο Β του Πρώτου Μέρους του Τρίτου
Παραρτήµατος.

Προσάρτηµα 1
 τα

2

4

6

7

S

0

10

π

12

14

Κ)

Αντικείµενο

Εκποµπές

∆εξαµενές
πίσω προστατευτικές
διατάξεις

 της πίσω πινα=
κίδας κυκλοφορίας

Καταβαλλόµενη
προσπάθεια επί του
πηδαλίου

 και

 προειδο=

 Συσκευές
έµµεσης όρασης

Εξουδετέρωση

Καπνός πετρελαιοκινη=
τήρων

Εσωτερικό; εξοπλισµός

Αντικλεπτικά και
 ακινητοποίησης

 ή  άταξ η
 διεύθυνσης

Αντοχή καθισµάτων

Εξωτερικές προεξοχές

Ταχύµετρο και οπισθο=

Πινακίδες
µενες από το

 ζωνών
ασφαλείας

Αριθµός

70/222/ΕΟΚ

75/44.VEOK

Μ,
 Ο

kg

Q

F

Χ

Χ

Β

Χ

Χ

Χ

Χ

Η

C

Χ

Χ

D

Χ για το
 Λ

 το
υπόλοιπο

µέρος

Χ

Χ

D

Μ, > 2.500 Ο

G

F

Χ

G

G + Β

Χ .

G

G

Χ

G + C

G

G

G + D

G για το
 Λ

 το

µέρος

Χ

Χ

G

Μ,

G +

G

F

Χ

G

Χ

G

G

Χ

Η

G

G +

Χ

Χ

G  L

Μ,

G + Η

G

F

Χ

G

Χ

G

G

Χ

Η

G

G  D

Χ

Χ

G
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26
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34

35

36

57

39

40

Εγκατάσταση φωτισµού
και  φωτεινής

Φανοί
σθιοι
οπίσθιοι πλευρικοί,

 πορείας
 ένδειξης

πλευράς

∆είκτες κατεύθυνσης

Φανοί οπίσθιας πινα=
κίδας κυκλοφορίας

λαµβανοµένων των

Φανοί οµίχλης

Άγκιστρα
σε

Φανοί οµίχλης
(οπίσθιοι)

Φανοί

Φανοί σταθµεύσεως

Ζώνε: ασφαλείας

 πεδίο

Αναγνώριση χειριστη=
ρίων

Συστήµατα

Προστατευτικά

Υποστηρίγµατα
κεφαλής

Εκποµπές CO,/
κατανάλωση

Εκποµπές πετρελαιο=
κινητήρων

 S/EOK

ΕΟΚ

 1269/
ΕΟΚ

Μ,

kc

Α

Χ

Χ

Χ

Χ

Χ

Χ

Ε

Χ

Χ

Χ

D

Χ

Χ

Χ

Χ

Χ

Χ

D

Α/Λ

Χ

Μ,  2 500
kg

Α+Ο+Ν
το

 το
υπόλοιπο

µέρος

Χ

Χ

Χ

Χ

Χ

Χ

Ε

Χ

Χ

Χ

G  Μ

G

Χ

 0

G + 0

Χ

G

G + D

Α/Α

Χ

G +

Μ,

A+G+N για
το θάλαµο=
Α+Ν για το
υπόλοιπο

µέρος

Χ

Χ

Χ

Χ

Χ

Χ

Ε

Χ

Χ

Χ

G  Μ

Χ

Ο

0

Χ

Χ

G

Μ,

το
 το

Χ

Χ

Χ

Χ

Χ

Χ

Ε

Χ

Χ

Χ

G  Μ

Χ

0

0

Χ

Χ  ,

G
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Μάζες  διαστάσεις

Υαλοπίνακες ασφαλείας

Περιοριστές ταχύτητας

 διαστάσεις
(οχήµατα  των

 στο
σηµείο

Ζεύξεις

Λεωφορεία
Πούλµαν

• Μετωπική σύγκρουση

 ή  η

 των

Αριθµός Μ,

Χ

Χ

Χ

ΑΛΛ

Χ

Μ, >2
kg

Χ

G

G

Α/Λ

AM

Μ

G

G

X

G

A

G

X

X

G

G για το
 Χ

για το
υπόλοιπο

µέρος

Α

 Μέγιστη  αποδεκτή
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 2

Θωρακισµένα

Ι

,1

4

5

S

II

καυσίµων πίσω

Θέση  πίσω
πινακίδας

 επί

 και

Ουρών

προειδοποίηση

έµµεση;

Εσωτερικός

Αντικλεπτικά
και διατάξεις

 συστή=
µατος
διεύθυνσης

Αντοχή
καθισµάτων

Εξωτερικές

Ταχύµετρο και

(προβλεπόµενες
 νόµο)

Αριθµό;

 Ι

 ΕΟΚ

Μ,

Χ

Λ

Χ

Χ

Χ

Χ

Α +

Α

Χ

Χ

Χ

Λ

Χ

 Ά

Χ

Α

Χ

Χ

Μ,

Χ

Α

Χ

Χ

Χ

Α

Χ

Χ

Χ

Χ

D

Χ

Χ

Μ,,

Χ

Α

Χ

Χ

Χ

Κ

Λ

Χ

Χ

Χ

Χ

D

Χ

Χ

Χ

Λ

Χ

Χ

Χ

Χ

Α +
Κ

Α

Χ

Χ

Χ

Χ

D

Χ

Χ

Ν.

Χ

Λ

Χ

Χ

Χ

Χ

Λ =
Κ

Α

Χ

Χ

Χ

Χ

D

Χ

Χ

Ν;

Χ

Λ

Χ

Χ

Χ

Χ

Α +
Κ

Α

Χ

Χ

Χ

Χ

D

Χ

Χ

Χ

Χ

Χ

Χ

Χ

Χ

Χ

Χ

Χ

Χ

Χ

Χ

ο.

Χ

Χ

Χ

Χ

Χ

Χ

Χ

Χ

Χ

Χ

Χ

Χ
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φωτισµού και

φωτεινής σηµα=

Φανοί
εµπρόσθιοι

οπίσθιοι πλευ=

ένδειξης
πλευράς

Φανοί οπίσθιας
πινακίδας
κυκλοφορίας

Προβολείς
(συµπεριλαµβα=

 των
λαµπτήρων)

Φανοί οµίχλη;
(πρόσθιοι)

Άγκιστρα
ρυµουλκήσει»;

Φανοί οµίχλης
(οπίσθιοι)

Φανοί οπισθο=

Φανοί σταθµεύ=
σεως

 ασφα=
λείας

Πρόσθιο οπτικό

Αναγνώριση
χειριστηρίων

υαλοκαθαρι=

76

 "56

76

76

 760

76V7C=2

"7  SO ΕΟΚ

77

77

"•540 ΕΟΚ

 ΕΟΚ

Μ,

Α

A
Ν

Χ

Χ

Χ

Χ

Χ

Χ

Λ

Χ

Χ

Χ

Α

S

Χ

Α

Α

Χ

Μ,

Λ

Α +
Ν

Χ

Χ

Χ

Χ

Χ

Χ

Λ

Χ

Χ

Χ

Α

Χ

Ο

0

Χ

Μ,

Λ

Ν

Χ

Χ

Χ

Χ

Χ

Χ

Λ

Χ

Χ

Χ

Χ

ο

ο

Χ

Λ

Α +
Ν

Χ

Χ

Χ

Χ

Χ

Χ

Λ

Χ

Χ

Χ

Λ

Χ

0

0

Χ

Λ

 +

Ν

Χ

Χ

Χ

Χ

Χ

Χ

Λ

Χ

Χ

Χ

Α

Χ

ο

ο

Χ

Λ

Α +
Ν

Χ

Χ

Χ

Χ

Χ

Χ

Λ

Χ

Χ

Χ

Λ

Χ

ο

ο

Χ

ο,

Ν

Χ

Χ

Χ

Χ

Χ

Χ

Χ

ο.

Ν

Χ

Χ

Χ

Χ

Χ

Χ

Χ

ο

 =
Ν

Χ

Χ

Χ

Χ

Χ

Χ

Χ

Α
Ν

Χ

Χ

Χ

Χ

Χ

Χ

Χ
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Προστατευτικά
τροχών

Υποστηρίγµατα

Εκποµπές CO,

καυσίµων

Ισχύς

Εκποµπές
πετρελαιοκινη=
τήρων

Πλευρική

 κατά
 εκτόξευσης

σταγονιδίων

Μάζες
διαστάσεις
(αυτοκίνητα)

Υαλοπίνακες

Περιοριστές
ταχύτητας

διαστάσεις
 πλι\\·

των αναφερό=
µενων στο

 44)

προεξοχές
θαλάµων

Ζεύξεις

Λεωφορεία
Πούλµαν

Μετωπική

Πλευρική
πρόσκρουση

Οχήµατα

 τη "
µεταφορά
επικίνδυνων

SU
hOK

 κ

SS 77 hOK

92

07.27

 Κ

2001/85/EK

 liK

 27 UK.

flS'OI=hK

X

X

X

A

X

 A

A

X

 A

 Λ

Μ,

Χ

Χ

Α

Χ

Χ

Χ

Χ

Α

Χ

Χ

Χ

Χ

Χ

Χ

 Α

Λ

Χ

Α

Χ

 Α

 (Μ

Ν.

Χ

Χ

Χ

Χ

 Α

Α

Χ

Χ

Λ

Χ

Ν,

Χ

Χ

Χ

Χ

Α Α

Α

Χ

V

Λ

Χ

 Α

Λ

Χ

Χ

 Α

Α

Χ

Χ

0,

Χ

Χ

 Ά

Α

Χ

Χ

Χ

Χ

 Λ

Α

Χ

Χ

Χ . ' )
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Αντικείµενο

Πρόσθια
προστασία

 των

Αριθµό; Μ, Μ, Μ, Ν, Ν.

Χ Χ

ο, 0, ο_

ι')  εφαρµόζονται µόνον  για έγκριση ΕΚ
 οχήµατος το  προορίζεται  την µεταφορά  εµπορευµάτων.
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Προσάρτηµα 3
 των

Εφαρµογή  εξαιρέσεων
 ν  αρχή. ότι τ

 του.

επιτρέπεται µόνο εάν ο κατασκευαστής  µε τρόπο ικανοποιητικό για
 όχηµα δεν µπορεί να  τις  λόγω της

Θέµ=
α

!

2

4

6

7

S

Π

17

Αντικείµενο

Εκποµπές

καυσίµων/πίσω

διατάξεις

Θέση της πίσω
 κυκλο=

Καταβαλλόµενη
προσπάθεια επί
του

 και

Ακουστική

 προς
τα πίσω

Εξουδετέρωση
παρασίτων ραδιο=
φώνου

Καπνός πετρε=
λαιοκινήτων

Αντικλεπτικά και
διατάξεις ακινη=

διάταξη συστή=
µατος διεύθυνσης

Ταχύµετρο και

(προβλεπόµενες
από το νόµο)

Μ,

0

F

=\  R

Χ

Χ

Χ

χ

χ

χ

D

Χ

Χ

D

Μ,

11

Ο

F

A + R

Χ

Χ

χ

χ

χ

Η

Χ

D

Χ

Χ

D

ΐ

\ + R

Χ

Β

Χ

Χ

Χ

Χ

11

χ

χ

D

Χ

Χ

D

Ν,

11

ο

F

 R

Χ

Β

Χ

Χ

Χ

χ

Η

Χ

D

Χ

Χ

D

Ν,

Η

0

F

Α+ R

Χ

Β

Χ

Χ

Χ

χ

χ

D

Χ

χ

D

Χ

Λ + R

Χ

Χ

Χ

Χ

0 ,

Χ

Χ

Χ

χ

χ

ο,

χ

Χ

χ

χ

χ

χ

\ +

χ

χ

χ

χ
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Εγκατάσταση
φωτισµού

φωτεινής

Φανοί
εµπρόσθιοι πλευ=

 οπίσθιοι
 πεδή=

 πορείας

πλευράς

κατεύθυνσης

Φανοί οπίσθιας
πινακίδας κυκλο=
φορίας

Προβολείς
(συµπεριλαµβα=
νοµένων των
λαµπτήρων)

Φανοί οµίχλης

 οµίχλης
(οπίσθιοι)

Φανοί

Φανοί σταθµεύ=
σεως

 ασφαλείας

Αναγνώριση
χειριστηρίων

Αποπάγωσιι

 r ή

Αριθµό;

77

 EOK

2Q01/56/EK

SO

SS 77 EOK

SO

A
Ν

X

X

X

X

X

X

A

X

X

X

D

X

0

0

X

X

II

M,

Λ
Ν

Χ

Χ

Χ

Χ

Χ

Χ

Α

Χ

Χ

Χ

D

Χ

ο

ο

Χ

Χ

Η

Ν,

Ν

Χ

Χ

Χ

Χ

Χ

Χ

Α

Χ

Χ

Χ

D

Χ

ο

ο

Χ

Χ

Ν,

Λ

Χ

Χ

Χ

Χ

Χ

Χ

Α

Χ

Χ

Χ

D

Χ

ο

ο

Χ

Χ

Η

Χ

Χ

Ν,

Χ

Χ

Χ

Χ

Χ

Χ

Λ

Χ

Χ

Χ

D

Χ

ο

ο

Χ

Χ

Χ

Χ

Λ +
Ν

Χ

Χ

Χ

Χ

Χ

Χ

Χ

Λ
Ν

Χ

Χ

Χ

Χ

Χ

Χ

Χ

ο,

Ν

Χ

Χ

Χ

Χ

Χ

Χ

Χ

Χ

Χ

Χ

Χ

Χ

Χ

Χ

Χ

Χ

Χ

Χ
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Υαλοπίνακες
ασφαλείας

Περιοριστές
ταχύτητας

 και
διαστάσεις

Εξωτερικές
προεξοχές

Λεωφορεία και
Πούλµαν

Πλευρική
πρόσκρουση

 προορι=
ζόµενα νια τη
µεταφορά επικίν=

 ν ουσιών

Πρόσθια
προστασία έναντι

Προστασία των

Αριθµός Η.

J

Χ

Χ

Χ

Χ

Μ,

Χ

Χ

Χ

Χ

Χ

Χ

J

Χ

Χ

Χ

Χ

Α

Ν,

J

Χ

Χ

Χ

Χ

Χ

Χ

Χ

Ν,

J

Χ

Χ

Χ

Χ

Χ

Χ

Χ

ο,

Χ

Χ

Χ

0,

J

Χ

Χ

Χ

Χ

ο.

Χ

Χ

$

Χ

Χ

J

Χ

Χ

Χ

Χ
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Προσάρτηµα 4
Κινητοί γερανοί

Θέµ=
α

Ι

.1

4

5

6

7

S

11

15

17

20

23

24

25

27

2S

20

30

 κείµενο

Εκποµπές

 προστατευτικές διατάξεις

Θέση της  πινακίδας κυκλοφορίας

Καταβαλλόµενη προσπάθεια επί του

 και  Ουρών

Ακουστική

Ορατότητα προς TO

Πέδηση

Εξουδετέρωση παρασίτων ραδιοφώνου

Καπνός

Εσωτερικός

Αντικλεπτικά  διατάξεις ακινητοποίησης

Αντοχή καθισµάτων

Ταχύµετρο

Πινακίδες (προβλεπόµενες από το νόµο)

 και διατάξεις  σηµατο=
δότησης

 ή ρες

Φανοί  εµπρόσθιοι (πλευρικοί), οπίσθιοι
 πορείας ηµέρας

∆είκτες κατεύθυνσης

Φανοί οπίσθιας πινακίδας κυκλοφορίας

Προβολείς (συµπεριλαµβανοµένων των λαµπτήρων)

Φανοί οµίχλης (πρόσθιοι)

Αγκιστρα

Φανοί οµίχλης (οπίσθιοι)

Φανοί

Φανοί σταθµεύσεως

Αριθµοί

70

 γερανοί
 Ν.

Τ

Χ

χ

χ

Χ [επιτρέπεται

 των

Α

Χ

Χ

υ

χ

χ

χ

χ ·

D

Χ

χ

D

Λ •'	 Υ

Χ

Χ

χ

χ

χ

χ

Α

Χ

χ

χ
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Ζώνες

Ισχύς κινητήρα

 πετρελαιοκινητήρων

Πλευρική προστασία

 κατά της εκτόξευσης σταγονιδίων

Υαλοπίνακες

 ταχύτητας

Μάζες και

Εξωτερικές προεξοχές

Ζεύξεις

Πρόσθια προστασία έναντι ενσφηνώσεως

 γερανοί
κατηγορία: Ν,

D

Χ

0

0

Χ

Χ

ν

Χ

Χ

J

Λ. εφόσον
τηρούνται οι

του ISO
 (Ε)

του  Stan=
dards Manual

Χ

Χ

Χ

Χ

Χ
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 στους  Προσαρτηµάτων 1 µέχρι 4

Χ Χωρίς εξαιρέσεις εκτός εκείνων που προβλέπει η επιµέρους τεχνική Οδηγία.

 Η επιµέρους τεχνική Οδηγία είναι άνευ αντικειµένου (δεν υπάρχουν απαιτήσεις).

Α Επιτρέπεται εξαίρεση εφόσον η ειδική χρήση καθιστά αδύνατη την  συµµόρφωση. Ο
κατασκευαστής πρέπει να αποδείξει, µε τρόπο ικανοποιητικό για την αρµόδια αρχή , ότι το
όχηµα δεν µπορεί να είναι  προς τις απαιτήσεις λόγω της ειδικής χρήσης του.

Β Εφαρµογή περιοριζόµενη στις  πρόσβασης στα καθίσµατα που είναι σχεδιασµένα για
κανονική χρήση όταν το όχηµα κινείται επί οδού, και εφόσον η απόσταση του σηµείου R.
του καθίσµατος από το µέσο επίπεδο της επιφανείας της  µετρούµενη κάθετα προς
το διαµήκες επίπεδο συµµετρίας του οχήµατος, δεν υπερβαίνει τα  mm.

 Εφαρµογή περιοριζόµενη στο µέρος του οχήµατος µπροστά από το πλέον οπίσθιο
κάθισµα που είναι σχεδιασµένο για κανονική χρήση όταν το όχηµα κινείται επί οδού, καθώς
επίσης περιοριζόµενη στην περιοχή κρούσης του κεφαλιού, όπως αυτή ορίζεται στην
επιµέρους τεχνική Οδηγία 74/60/ΕΟΚ.

D Εφαρµογή περιοριζόµενη στα καθίσµατα που είναι σχεδιασµένα για κανονική χρήση όταν
το όχηµα κινείται επί οδού.

Ε Πρόσθιοι µόνον.

F Επιτρέπεται η µετατροπή στη διαδροµή και το µήκος του αγωγού τροφοδοσίας καυσίµου
και η εκ νέου τοποθέτηση της δεξαµενής επί του οχήµατος

 Απαιτήσεις ανάλογα µε την κατηγορία του βασικού/ηµιτελούς οχήµατος (το πλαίσιο του
οποίου χρησιµοποιήθηκε για την κατασκευή του οχήµατος ειδικής χρήσεως). Στα
ηµιτελή/ολοκληρωµένα οχήµατα, είναι δυνατόν να γίνει δεκτό ότι πληρούνται οι απαιτήσεις

 τα οχήµατα της αντίστοιχης κατηγορίας Ν (βάσει της µέγιστης µάζας).

Η Επιτρέπεται µετατροπή του µήκους του συστήµατος εξάτµισης µετά τον τελευταίο
σιγαστήρα έως 2m  περαιτέρω δοκιµή. .

J  υλικό όλων των υαλοπινάκων εκτός εκείνου του οδηγού (αλεξήνέµο και πλευρικοί
υαλοπίνακες) µπορεί να είναι είτε ύαλος ασφαλείας είτε άκαµπτο διαφανές πλαστικό.

Κ Επιτρέπονται πρόσθετες διατάξεις συναγερµού.

L Εφαρµογή περιοριζόµενη στα καθίσµατα που είναι σχεδιασµένα για κανονική χρήση όταν
το όχηµα κινείται επί οδού. Απαιτούνται τουλάχιστον αγκυρώσεις για ζώνες κάτω του
υπογαστρίου στα πίσω καθίσµατα.

Μ Εφαρµογή περιοριζόµενη στα καθίσµατα που είναι σχεδιασµένα για κανονική χρήση όταν
το όχηµα κινείται επί οδού. Απαιτούνται τουλάχιστον αγκυρώσεις για ζώνες κάτω του
υπογαστρίου σε όλα τα πίσω καθίσµατα.

Ν Με την προϋπόθεση ότι έχουν εγκατασταθεί όλες  υποχρεωτικές διατάξεις φωτισµού και
ότι δεν επηρεάζεται το γεωµετρικό πεδίο ορατότητας.

Ο  όχηµα εξοπλίζεται µε κατάλληλο σύστηµα εµπρός.

 Επιτρέπεται µετατροπή του µήκους του συστήµατος εξάτµισης µετά τον τελευταίο
σιγαστήρα έως 2m χωρίς περαιτέρω δοκιµή. Η έγκριση ΕΚ τύπου που έχει εκδοθεί για το
πλέον αντιπροσωπευτικό βασικό όχηµα εξακολουθεί να ισχύει ανεξαρτήτως µεταβολής του
βάρους αναφοράς.

R Εφόσον οι πινακίδες κυκλοφορίας όλων των κρατών µελών είναι δυνατόν να
τοποθετηθούν και να παραµένουν ορατές.

S Ο συντελεστής διάδοσης του φωτός είναι τουλάχιστον 60% και η γωνία του στύλου
επισκίασης «Α» δεν είναι άνω

Τ ∆οκιµασία προς εκτέλεση µόνο µε το πλήρες/ολοκληρωµένο όχηµα.  όχηµα µπορεί να
υποβληθεί σε δοκιµασία σύµφωνα µε την επιµέρους τεχνική Οδηγία  Όσον
αφορά το στοιχείο 5.2.2.1 του παραρτήµατος Ι της επιµέρους τεχνικής Οδηγίας

 ισχύουν οι ακόλουθες οριακές τιµές:
81 αΒ(Α) για οχήµατα µε ισχύ κινητήρα µικρότερη των 75
83 dB(A) για οχήµατα µε ισχύ κινητήρα όχι µικρότερη των 75  αλλά µικρότερη TOJV
84 dB(A) για οχήµατα µε ισχύ κινητήρα όχι µικρότερη των  kW.
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U ∆οκιµασία προς εκτέλεση µόνο µε το πλήρες/ολοκληρωµένο όχηµα. Οχήµατα που φέρουν
µέχρι και τέσσερις άξονες πρέπει να συµµορφώνονται µε όλες  απαιτήσεις που
καθορίζονται στην επιµέρους τεχνική Οδηγία  Γίνονται αποδεκτές
παρεκκλίσεις για  που φέρουν περισσότερους από τέσσερις άξονες εφόσον ,

αιτιολογούνται από το συγκεκριµένο τρόπο κατασκευής,
πληρούνται οι επιδόσεις πέδησης που αφορούν πέδηση στάθµευσης και κυρίως
πέδηση και εφεδρική πέδηση που προβλέπονται στην επιµέρους τεχνική Οδηγία
71/320/ΕΟΚ.

V Για κινητήρες µε µέγιστη καθαρή ισχύ άνω των  kW, µπορεί να γίνει αποδεκτή η
συµµόρφωση µε την επιµέρους τεχνική Οδηγία

Υ Εφόσον έχουν εγκατασταθεί όλες οι υποχρεωτικές διατάξεις φωτισµού.

Σηµείωση: Όπου στους πιο πάνω Πίνακες αναφέρεται η λέξη «Οδηγία» αυτή σηµαίνει
«επιµέρους τεχνική Οδηγία»
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ΕΒ∆ΟΜΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

 5(3))

∆ήλωση του κατασκευαστή βασικού/ηµιτελούς οχήµατος κατηγορίας διαφορετικής από την

Αριθµός δήλωσης:

Ο υπογεγραµµένος, δηλώνω ότι το όχηµα που περιγράφεται πιο κάτω κατασκευάστηκε στο
εργοστάσιο µας και ότι είναι όχηµα που κατασκευάστηκε εκ νέου.

0.1.

0.2.

0.2.1.

0.3.

0.8.

Μάρκα (εµπορική επωνυµία του κατασκευαστή):

Τύπος:

Εµπορική (ές) ονοµασία (ες) (αν υπάρχουν):

Μέσα αναγνώρισης του τύπου:

∆ιεύθυνση(εις) του(των)  συναρµολόγησης:

Επίσης, ο υπογεγραµµένος δηλώνω ότι το όχηµα κατά την παράδοση του ήταν σύµφωνο προς της
εξής επιµέρους τεχνικές Οδηγίες

Αντικείµενο

1. Ηχοστάθµες

2. Εκποµπές

3.

κλπ.

Αριθµός επιµέρους
τεχνικής Οδηγίας

Αριθµός έγκρισης ΕΚ
τύπου

Κράτος µέλος που
χορήγησε την έγκριση
ΕΚ τύπου

 Αναφέρεται εφόσον δεν συνάγεται από τους αριθµούς έγκρισης ΕΚ τύπου.

(Τόπος) (Υπογραφή) (Ηµεροµηνία)
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ΟΓ∆ΟΟ

(Κανονισµός

∆ΙΑ∆ΙΚΑΣ1ΕΣ  ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Η διαδικασία συµµόρφωσης της παραγωγής εφαρµόζεται µε  να εξασφαλίζεται ,

(α) συµµόρφωση προς τον εγκεκριµένο τύπο, περιλαµβανοµένης εκτίµησης των
συστηµάτων διαχείρισης της ποιότητας που αναφέρεται  κάτω ως «αρχική εκτίµηση»'1', και

(β) επαλήθευση των ελέγχων που σχετίζονται µε το υπό εξέταση  και προϊόν που
αναφέρεται πιο κάτω ως «διακανονισµοί της συµµόρφωσης της παραγωγής».

 ΑΡΧΙΚΗ

1.1. Η αρµόδια αρχή επαληθεύει, πριν χορηγήσει έγκριση ΕΚ τύπου, την ύπαρξη
ικανοποιητικών διακανονισµών και διαδικασιών για τη διασφάλιση αποτελεσµατικού
ελέγχου, ώστε όσα κατασκευαστικά στοιχεία, συστήµατα, χωριστές τεχνικές µονάδες ή
οχήµατα ευρίσκονται σε στάδιο παραγωγής να συµµορφώνονται προς τον εγκεκριµένο
τύπο.

1.2. Η απαίτηση της παραγράφου 1.1 επαληθεύεται µέχρι ικανοποίησης της αρµόδιας αρχής.
Η αρµόδια αρχή ικανοποιείται σε ότι αφορά στην αρχική εκτίµηση και στους αρχικούς
διακανονισµούς συµµόρφωσης που καθορίζονται στην παράγραφο 2 εφαρµόζοντας ένα
από τους διακανονισµούς που περιγράφονται  παραγράφους 1.2.1 µέχρι 1.2.3, ή
συνδυασµό των διακανονισµών αυτών που,  εφαρµόζεται µερικώς ή ολικός.

1.2.1. Η αρχική εκτίµηση ή/και η επαλήθευση των διακανονισµών συµµόρφωσης της
παραγωγής µπορεί να διενεργηθεί στην πράξη από την αρµόδια αρχή ή την τεχνική
υπηρεσία που έχει υποδειχθεί  τον σκοπό αυτό από την αρµόδια αρχή.

1.2.1.1.  αφορά στην έκταση της αρχικής εκτίµησης που  διενεργήσει, η αρµόδια αρχή
µπορεί να λάβει υπόψη διαθέσιµες πληροφορίες σχετικά µε:

την πιστοποίηση του κατασκευαστή που αναφέρεται στην παράγραφο 1.2.3 πιο
κάτω, η οποία δεν έτυχε έγκρισης δυνάµει της εν λόγω παραγράφου,

στην περίπτωση έγκρισης ΕΚ τύπου κατασκευαστικού στοιχείου ή χωριστής
τεχνικής µονάδας, εκτιµήσεις  τα συστήµατα διαχείρισης της ποιότητας του
κατασκευαστή του κατασκευαστικού στοιχείου ή της χωριστής τεχνικής µονάδας
που πραγµατοποιούνται από κατασκευαστή(,ές) οχήµατος, σύµφωνα µε µεθόδους
που εφαρµόζονται στον οικείο βιοµηχανικό κλάδο και πληρούν τις απαιτήσεις του
προτύπου  ή  ISO 9001:2000, µε επιτρεπόµενη εξαίρεση τις
απαιτήσεις που αφορούν στη σχεδίαση και στην ανάπτυξη, υπορήτρα 7.3
«Customer Satisfaction and continual improvement».

1.2.2 Η αρχική εκτίµηση ή/και η επαλήθευση των διακανονισµών συµµόρφωσης της
παραγωγής µπορεί να διενεργηθεί στην πράξη από αρµόδια για εγκρίσεις τύπου
οχηµάτων αρχή άλλου κράτους µέλους ή από τεχνική υπηρεσία που υποδεικνύεται για το
σκοπό αυτό από την αρµόδια αρχή.

 Στην πρώτη περίπτωση, η αρµόδια αρχή αναµένει τη δήλωση συµµόρφωσης εκ µέρους
της αρµόδιας για εγκρίσεις τύπου οχηµάτων αρχής του άλλου κράτους µέλους, στην
οποία  αναφέρονται τα τµήµατα και οι εγκαταστάσεις της παραγωγής που καλύπτονται
από τη δήλωση ως σχετικές προς ,

το προϊόν που πρόκειται να λάβει έγκριση ΕΚ τύπου και

την οδηγία σύµφωνα µε την οποία  εγκριθεί το προϊόν αυτό

1.2.2.3 Η αρµόδια αρχή µπορεί να διενεργήσει επαλήθευση των διακανονισµών συµµόρφωσης
της παραγωγής επ' ονόµατι άλλης αρµόδιας για εγκρίσεις τύπου οχηµάτων αρχής και
επιπρόσθετα µόλις της κατατεθεί αίτηση έκδοσης δήλωσης συµµόρφωσης από αρµόδια
αρχή κράτους µέλους αποστέλλει αµελλητί τη δήλωση συµµόρφωσης ή αναφέρει ότι δεν
είναι σε  να παραχωρήσει τέτοια δήλωση. Η δήλωση συµµόρφωσης  πρέπει να
περιλαµβάνει τουλάχιστον:
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Τον όµιλο ή εταιρεία:

Τον επιµέρους οργανισµό:

Τα εργοστάσια/τοποθεσίες:

 φάσµα παραγωγής οχηµάτων:

Τα τµήµατα/εγκαταστάσεις που
ανασκοπήθηκαν:

Τα έγγραφα που εξετάστηκαν:

Την εκτίµηση

(π.χ.

(π.χ. Ευρωπαϊκό Τµήµα)

(π.χ. εργοστάσιο κινητήρων 1
/Ηνωµένο Βασίλειο, εργοστάσιο
οχηµάτων 2 /Γερµανία)

(π.χ. όλα τα µοντέλα της κατηγορίας

(π.χ. συναρµολόγησης κινητήρα,
 και συναρµολόγηση

αµαξώµατος, συναρµολόγηση
οχήµατος)

(π.χ. εγχειρίδιο ποιότητας της εταιρείας
και των εγκαταστάσεων παραγωγής

 διαδικασίες)

(π.χ. διενεργήθη: 18  30
 2005)

(π.χ. σχεδιαζόµενη επίσκεψη
επίβλεψης: Μάρτιος 2007)

1.2.3. Η αρµόδια αρχή δέχεται επίσης την κατάλληλη πιστοποίηση TOU κατασκευαστή στο
πρότυπο  ISO  (το πεδίο εφαρµογής του οποίου καλύπτει τα τµήµατα και

 εγκαταστάσεις παραγωγής και το (τα) προς έγκριση προϊόν(,τα)) ή του  ISO
9001:2000, µε την επιτρεπόµενη εξαίρεση των απαιτήσεων που αφορούν στη σχεδίαση
και στην ανάπτυξη, υπορήτρα 7.3 «Customer Satisfaction and continual improvement» ή
ισοδύναµο πρότυπο, ως ικανοποιητικό τεκµήριο για συµµόρφωση µε τις απαιτήσεις
αρχικής εκτίµησης του σηµείου 1.2. Ο κατασκευαστής παρέχει λεπτοµέρειες για την
πιστοποίηση και αναλαµβάνει να ενηµερώνει την αρµόδια αρχή για τυχόν αναθεωρήσεις
που αφορούν την ισχύ ή το πεδίο εφαρµογής της πιστοποίησης.

Για τους σκοπούς της παρούσας παραγράφου «κατάλληλη πιστοποίηση» σηµαίνει
πιστοποίηση που παρέχεται από οργανισµό πιστοποίησης που συµµορφώνεται µε το
πρότυπο ΕΝ  και που είτε ορίζεται ως τέτοιος από την αρµόδια αρχή είτε είναι
διαπιστευµένος µε την ιδιότητα αυτή από εθνικό οργανισµό διαπίστευσης ενός κράτους
µέλους ο οποίος αναγνωρίζεται από την αρµόδια για τις εγκρίσεις τύπου οχηµάτων αρχή
του κράτους αυτού.

Η αρµόδια αρχή ενηµερώνει τις αρµόδιες για τις εγκρίσεις τύπου οχηµάτων αρχές των
κρατών µελών για τους οργανισµούς πιστοποίησης που έχουν ορίσει και για τους
οργανισµούς διαπίστευσης που έχουν, καθώς και για κάθε αναθεώρηση σχετικά µε την
εγκυρότητα ή το πεδίο δράσεως των εν λόγω οργανισµών.

 Για την έγκριση τύπου ολοκληρωµένου οχήµατος, οι αρχικές εκτιµήσεις που έχουν
διενεργηθεί για τη χορήγηση έγκριση τύπου συστηµάτων, κατασκευαστικών
και χωριστών τεχνικών µονάδων του οχήµατος δεν χρειάζεται να επαναληφθούν,
συµπληρώνονται όµως µε εκτίµηση που καλύπτει τους χώρους και τις δραστηριότητες
που αφορούν στη συναρµολόγηση του οχήµατος ως συνόλου και δεν έχουν καλυφθεί
από προηγούµενες εκτιµήσεις.

2. ∆ΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ  ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

2.1. Κάθε όχηµα, σύστηµα, κατασκευαστικό στοιχείο ή χωριστή τεχνική µονάδα που
εγκρίνεται σύµφωνα µε τους παρόντες κανονισµούς ή σχετική επιµέρους τεχνική Οδηγία
κατασκευάζεται έτσι ώστε να συµµορφώνεται  τον εγκεκριµένο τύπο.
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Πρέπει δηλαδή να συµµορφώνεται προς τις απαιτήσεις TOJV παρόντων Κανονισµών ή της
σχετικών επιµέρους τεχνικών Οδηγιών που.περιλαµβάνονται στον πλήρη κατάλογο του
Τρίτου ή Έκτου Παραρτήµατος.

2.2. Η αρµόδια αρχή, κατά τη χορήγηση έγκρισης τύπου επαληθεύει την ύπαρξη επαρκών
διακανονισµών και τεκµηριωµένων προγραµµάτων ελέγχου, τα οποία συµφωνούνται µε
τον κατασκευαστή για κάθε έγκριση τύπου, για τη διεξαγωγή σε καθορισµένα διαστήµατα
των δοκιµών ή εξετάσεων που χρειάζονται για την επιβεβαίωση της συνεχούς
συµµόρφωσης  τον εγκεκριµένο τύπο, περιλαµβανοµένων ιδιαίτερα και των
δοκιµών που προσδιορίζονται κατά περίπτωση στις επιµέρους τεχνικές Οδηγίες.

2.3. Ο κάτοχος της έγκρισης τύπου πρέπει ιδίως

2.3.1. ∆ιασφαλίζει την ύπαρξη και εφαρµογή διαδικασιών για τον αποτελεσµατικό έλεγχο της
συµµόρφωσης προϊόντων (οχηµάτων, συστηµάτων, κατασκευαστικών στοιχείων ή
χωριστών τεχνικών µονάδων) προς τον εγκεκριµένο τύπο.

2.3.2. Έχει πρόσβαση στον εξοπλισµό δοκιµής ή άλλο κατάλληλο εξοπλισµό που είναι
αναγκαίος για τον έλεγχο της συµµόρφωσης προς κάθε εγκεκριµένο τύπο.

2.3.3. ∆ιασφαλίζει ότι τα αποτελέσµατα των δοκιµών ή ελέγχων καταγράφονται και ότι τα
συνηµµένα δικαιολογητικά παραµένουν διαθέσιµα για χρονικό διάστηµα το οποίο
προσδιορίζεται σε συµφωνία µε την αρµόδια αρχή.  χρονικό αυτό διάστηµα δεν
απαιτείται να υπερβαίνει τη δεκαετία.

2.3.4. Αναλύει τα αποτελέσµατα κάθε τύπου δοκιµής ή ελέγχου, προκειµένου να επαληθεύει και
να διασφαλίζει τη σταθερότητα των χαρακτηριστικών του προϊόντος, αφήνοντας
περιθώρια  ανοχές που είναι σύµφυτες στη βιοµηχανική παραγωγή.

2.3.5. ∆ιασφαλίζει  για κάθε τύπο προϊόντος διεξάγονται τουλάχιστον οι έλεγχοι που
προβλέπονται στους παρόντες κανονισµούς και οι δοκιµές που προβλέπονται στις
ισχύουσες σχετικές επιµέρους τεχνικές Οδηγίες που περιλαµβάνονται στον πλήρη
κατάλογο του Τρίτου ή Έκτου Παραρτήµατος.

 ∆ιασφαλίζει ότι εφόσον διαπιστωθεί,  οποιοδήποτε σύνολο δειγµάτων ή δοκιµίων
κατόπιν σχετικής δοκιµής, ότι δεν υπάρχει συµµόρφωση, διενεργείται περαιτέρω
δειγµατοληψία και δοκιµή ή έλεγχος. Λαµβάνονται όλα τα απαραίτητα µέτρα για την
αποκατάσταση της συµµόρφωσης της αντίστοιχης παραγωγής.

2.3.7. Στην περίπτωση έγκριση ΕΚ τύπου ολοκληρωµένου οχήµατος, οι έλεγχοι που
αναφέρονται στην  2.3.5 περιορίζονται στην επαλήθευση της τήρησης των
προδιαγραφών ορθής κατασκευής που σχετίζονται µε την έγκριση τύπου και ειδικότερα
στο έγγραφο  που ορίζει το Πρώτο Παράρτηµα και τις πληροφορίες που
απαιτούνται για τα πιστοποιητικά συµµόρφωσης που περιλαµβάνει το ∆έκατο Τέταρτο
Παράρτηµα των παρόντων Κανονισµών.

3.

3.1. Η αρµόδια αρχή µπορεί ανά πάσα στιγµή να επαληθεύει τις µεθόδους ελέγχου της
συµµόρφωσης οι οποίες εφαρµόζονται σε κάθε µονάδα παραγωγής.

3.1.1. Ο συνήθης διακανονισµός προβλέπει την παρακολούθηση της συνεχούς
αποτελεσµατικότητας των διαδικασιών που καθιερώνονται βάσει της παραγράφου 1.2
(αρχική εκτίµηση  συµµόρφωση της παραγωγής) του παρόντος Παραρτήµατος.

3.1.1.1. ∆ραστηριότητες επιτήρησης διεξαγόµενες από οργανισµό πιστοποίησης (ορισµένο ή
διαπιστευµένο όπως απαιτείται από την παράγραφο  του παρόντος Παραρτήµατος)
γίνονται δεκτές ότι πληρούν τις απαιτήσεις της παραγράφου 3.1.1 σχετικά µε διαδικασίες
που  κατά την αρχική εκτίµηση (παράγραφος 1.2.3).

3.1.1.2. Η κανονική συχνότητα των επαληθεύσεων από την αρµόδια αρχή (πέραν εκείνων της
παραγράφου 3.1.1.1) θα είναι τέτοια ώστε να διασφαλίζεται ότι οι σχετικοί έλεγχοι που
διενεργούνται σύµφωνα µε τα µέρη 1 και 2 του παρόντος Παραρτήµατος επανεξετάζονται
εντός χρονικού  καθορίζεται κατά την κρίση της αρµόδιας αρχής.
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3.2. Σε κάθε επανεξέταση, τα µητρώα δοκιµών ή ελέγχων και τα µητρώα παραγωγής τίθενται
στη διάθεση της αρµόδιας αρχής ή του εξουσιοδοτηµένου αντιπρόσωπου της, που για
τους  του παρόντος παραρτήµατος µπορεί να αναφέρεται σαν επιθεωρητής.
Ειδικότερα δε τίθενται στη διάθεση του επιθεωρητή τα µητρώα TOJV δοκιµών και ελέγχων
που αναφέρεται ότι απαιτούνται στην παράγραφο 2.2 του παρόντος Παραρτήµατος.

3.3. Εφόσον το επιτρέπει η φύση της δοκιµής, ο επιθεωρητής µπορεί να επιλέξει τυχαία
δείγµατα τα οποία δοκιµάζονται στο εργαστήριο του κατασκευαστή (ή από την τεχνική
υπηρεσία εφόσον το προβλέπει η σχετική επιµέρους τεχνική Οδηγία). Ο ελάχιστος
αριθµός δειγµάτων καθορίζεται σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα της επαλήθευσης του
ιδίου του κατασκευαστή.

3.4. Όταν το επίπεδο ελέγχου φαίνεται ανεπαρκές ή όταν  απαραίτητο να
επαληθευθεί η εγκυρότητα των δοκιµών που διεξάγονται  εφαρµογή της παραγράφου
3.3, ο επιθεωρητής επιλέγει δείγµατα τα οποία αποστέλλονται στην τεχνική υπηρεσία η
οποία διεξήγαγε τις δοκιµές έγκρισης ΕΚ τύπου.

3.5. Η αρµόδια αρχή µπορεί να διεξάγει οποιοδήποτε έλεγχο ή δοκιµή που προβλέπεται
στους παρόντες κανονισµούς ή σε σχετική επιµέρους τεχνική Οδηγία.

3.6. Όταν διαπιστώνονται µη ικανοποιητικά αποτελέσµατα κατά τη διάρκεια επιθεώρησης ή
επανεξέτασης, η αρµόδια αρχή µπορεί να λαµβάνει όλα τα απαραίτητα µέτρα που κρίνει
ότι χρειάζονται για την αποκατάσταση της συµµόρφωσης της παραγωγής το ταχύτερο
δυνατό.

 Οδηγίες για τη διοργάνωση και τη διεξαγωγή των εκτιµήσεων περιέχει το πρότυπο
τµήµατα 1, 2 και 3.

 Για παράδειγµα, η σχετική επιµέρους τεχνική Οδηγία εάν το προϊόν που  εγκριθεί είναι σύστηµα,
κατασκευαστικό στοιχείο ή χωριστή τεχνική µονάδα και η οδηγία  εάν είναι πλήρες
όχηµα.
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 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

 διαστάσεις:

 ΕΚ ΤΥΠΟΥ

Σφραγίδα της Αρµόδιας Αρχής

Ανακοίνωση που αφορά: για τύπο:

— έγκριση  — πλήρους

— επέκταση έγκρισης τύπου  — ολοκληρωµένου

— απόρριψη έγκρισης  — ατελούς

— ανάκληση έγκρισης  — οχήµατος µε πλήρεις και ηµιτελείς

— οχήµατος µε ολοκληρωµένες και ηµιτελείς

βάσει των περί Έγκρισης Τύπου Οχηµάτων (Κατηγορίας Μ, Ν και Ο), των κατασκευαστικών
στοιχείων, συστηµάτων και Χωριστών Τεχνικών Μονάδων τους Κανονισµών του 2005 (Οδηγία

 όπως τροποποιείται)

Αριθµός έγκρισης τύπου: :

Λόγος επέκτασης:

0.1 Μάρκα (εµπορική ονοµασία του κατασκευαστή):

0.2 Τύπος:

0.2.1. Εµπορική (ές) ονοµασία (ές)(2):

0.3 Μέσα αναγνώρισης του τύπου, εφόσον σηµειώνεται επί του οχήµατος:

0.3.1 Σηµείο σήµανσης:

0.4 Κατηγορία οχήµατος

0.5 Όνοµα και διεύθυνση του κατασκευαστή του πλήρους οχήµατος

Όνοµα και διεύθυνση του κατασκευαστή του βασικού

Όνοµα και διεύθυνση του κατασκευαστή του τελευταίου σταδίου κατασκευής του
ηµιτελούς οχήµατος

Όνοµα  διεύθυνση του κατασκευαστή του ολοκληρωµένου οχήµατος(1)

0.8 Όνοµα (τα) και διεύθυνση (εις) του των εργοστασίου (ων) συναρµολόγησης:
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Ο κάτωθι υπογεγραµµένος πιστοποιώ την ακρίβεια όσων περιγράφει ο κατασκευαστής στο
συνηµµένο έγγραφο πληροφοριών του (των) οχήµατος(ων) που περιγράφεται  ανωτέρω [η
αρχή που είναι αρµόδια για την έγκριση τύπου επέλεξε δείγµα (τα), το οποίο (τα οποία) ο
κατασκευαστής παρέδωσε ως πρωτότυπο(α) του τύπου οχήµατος] και ότι τα συνηµµένα
αποτελέσµατα δοκιµών ισχύουν για τον τύπο οχήµατος.

 Για πλήρη και ολοκληρωµένα οχήµατα / παραλλαγές
Ο τύπος οχήµατος πληροί/δεν πληροί(1)  τεχνικές απαιτήσεις όλων των σχετικών
αντίστοιχων διαταγµάτων / επιµέρους τεχνικών Οδηγιών  όπως προβλέπεται στο Τρίτο
Παράρτηµα και στο Έκτο Παράρτηµα  των  Έγκρισης Τύπου Οχηµάτων (Κατηγορίας

_ Μ, Ν και Ο), των κατασκευαστικών στοιχείων, συστηµάτων και Χωριστών Τεχνικών Μονάδων
τους Κανονισµών του 2005.

2. Για ηµιτελή οχήµατα / παραλλαγές(1):
Ο τύπος οχήµατος πληροί / δεν πληροί  τις τεχνικές προδιαγραφές των σχετικών
αντίστοιχων διαταγµάτων / επιµέρους τεχνικών Οδηγιών  που περιλαµβάνονται στον
πίνακα στη 2η πλευρά.

3. Έγκριση τύπου χορηγείται / απορρίπτεται / ανακαλείται

4. Η έγκριση τύπου χορηγείται σύµφωνα µε τον Κανονισµό 8(2)(γ) και έχει διάρκεια ισχύος έως
ηη/µµ/εε.

(τόπος) (υπογραφή) (ηµεροµηνία)

Συνηµµένα: Πακέτο πληροφοριών.
Αποτελέσµατα δοκιµών (βλέπε ∆έκατο Παράρτηµα).
Ονοµατεττώνυµο(α) και δείγµα(τα) της υπογραφής του (των) προσώπου(ων) που
είναι εξουσιοδοτηµένο(α) να υπογράψει (ουν) πιστοποιητικά συµµόρφωσης και
δήλωση της  τους στην εταιρεία.

Σηµείωση  Εφόσον το παρόν υπόδειγµα χρησιµοποιείται για έγκριση τύπου βάσει της
παραγράφου (2) του Κανονισµού 8, οι χαρακτήρες «ΕΚ» παραλείπονται από τον
τίτλο του πιστοποιητικού, εξαιρέσει της περίπτωσης που αναφέρεται στην
υποπαράγραφο (γ) της παραγράφου (2) του Κανονισµού 8, κατά την οποία η
Επιτροπή έχει εγκρίνει την έκθεση.

Σηµείωση 2: Εφόσον το παρόν υπόδειγµα χρησιµοποιείται για Εθνική έγκριση τύπου
διαγράφονται οι αναφορές σε επιµέρους τεχνικές Οδηγίες και  φέρει την
επικεφαλίδα «Πιστοποιητικό Εθνικής έγκρισης τύπου οχήµατος».

(1) ∆ιαγράφεται ότι δεν ισχύει,
(2) Εάν δεν είναι διαθέσιµη κατά τη χρονική στιγµή χορήγησης της έγκρισης, το σηµείο αυτό

συµπληρώνεται, το αργότερο, όταν το όχηµα τίθεται σε εµπορική κυκλοφορία.
(3) Όπως ορίζεται στο ∆έκατο Πέµπτο Παράρτηµα.
(4) Βλέπε 2η πλευρά
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 2

Η παρούσα έγκριση ΕΚ τύπου βασίζεται, για τα ηµιτελή  τα ολοκληρωµένα οχήµατα ή παραλλαγές,
στην (στις) έγκριση(εις) τύπου για ηµιτελή οχήµατα που παρατίθενται κατωτέρω:

Στάδιο 1: Κατασκευαστής βασικού οχήµατος:,

Αριθµός έγκρισης ΕΚ τύπου:

Με ηµεροµηνία:

Ισχύει για παραλλαγές:

Στάδιο 2: Κατασκευαστής:

Αριθµός έγκρισης ΕΚ τύπου:

Με ηµεροµηνία:

Ισχύει για παραλλαγές:

Στάδιο 3: Κατασκευαστής: ,

Αριθµός έγκρισης τύπου:

Με ηµεροµηνία:

Ισχύει για παραλλαγές:

Εφόσον η έγκριση τύπου περιλαµβάνει µία ή περισσότερες ηµιτελείς παραλλαγές, αναφέρατε τις
πλήρεις παραλλαγές και τις ολοκληρωµένες παραλλαγές.

Πλήρεις / ολοκληρωµένες παραλλαγές:

Κατάλογος απαιτήσεων που ισχύουν για τον εγκεκριµένο τύπο ηµιτελούς οχήµατος ή παραλλαγής
(ανάλογα, βάσει του πεδίου εφαρµογής της τελευταίας τροποποίησης καθεµιάς από τις επιµέρους
τεχνικές Οδηγίες που αναφέρονται κατωτέρω).

Σηµείο Θέµα Αριθµός επιµέρους
τεχνικής Οδηγίας

Τελευταία
τροποποίηση

Εφαρµόζεται
παραλλαγές

(Αναφέρατε µόνον τα θέµατα για τα οποία υπάρχει έγκριση ΕΚ τύπου βάσει επιµέρους τεχνικής
Οδηγίας)

Για τα οχήµατα ειδικής χρήσεως, χορηγούµενες εξαιρέσεις ή ειδικές διατάξεις που ισχύουν βάσει του
Έκτου παραρτήµατος και εξαιρέσεις βάσει του Κανονισµού 8(2)(γ).

Αριθµός επιµέρους
τεχνικής Οδηγίας Αριθµός σηµείου Είδος έγκρισης και φύση

εξαίρεσης
Εφαρµόζεται στις

παραλλαγές
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∆ΕΚΑΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

[Κανονισµός  )(β)]

(Συµπληρώνονται από την αρµόδια αρχή και επισυνάπτονται στο πιστοποιητικό έγκρισης ΕΚ τΰπου οχήµατος)

Σε κάθε περίπτωση, µε τις πληροφορίες  αποσαφηνίζεται η παραλλαγή και έκδοση για τις οποίες

αυτές ισχύουν. Μια έκδοση δεν µπορεί να έχει πολλά αποτελέσµατα δοκιµών. Ωστόσο, επιτρέπεται

συνδυασµός πολλών αποτελεσµάτων ανά έκδοση εφόσον φαίνεται η χειρότερη περίπτωση. Στην

τελευταία περίπτωση, σε σηµείωση πρέπει να αναφέρεται ότι στα σηµεία µε (*) αναφέρονται τα

χειρότερα αποτελέσµατα.

1.

2.

2.1.

Αποτελέσµατα των δοκίµων ηχοστάθµης

Αριθµός της βασικής επιµέρους τεχνικής Οδηγίας  της τελευταίας τροποποιητικής της

Οδηγίας που ισχύει για την έγκριση ΕΚ τύπου. Όταν πρόκειται για Οδηγία µε δυο ή

περισσότερα στάδια  αναφέρεται επίσης το στάδιο εφαρµογής:

Σε κίνηση (db(A)/E):

Σε στάση (db(A)/E):

σε

Αποτελέσµατα των δοκιµών εκποµπών

Βασική οδηγία

— Οδηγία 70/220/ΕΟΚ σχετικά µε τις εκποµπές οχηµάτων µε κινητήρα.

— Οδηγία 88/77/ΕΟΚ σχετικά µε τις εκποµπές µηχανών που χρησιµοποιούνται σε

οχήµατα.

— Οδηγία 72/306/ΕΟΚ σχετικά µε τον καπνό από πετρελαιοκινητήρες.

Οδηγία 70/220/ΕΟΚ σχετικά µε τις εκποµπές οχηµάτων µε κινητήρα.

Αναφέρετε την τελευταία τροποποιητική επιµέρους τεχνική Οδηγία που ισχύει για την έγκριση.

Σε περίπτωση οδηγίας µε δύο ή περισσότερα στάδια εφαρµογής, αναφέρετε επίσης το στάδιο

εφαρµογής:

Καύσιµο(,α)(2):.... (ντίζελ, βενζίνη, LPG,  «δύο καυσίµων»: βενζίνη/LPG, «δύο

καυσίµων»:  αιθανόλη

 ∆οκιµή τύπου Ι  — εκποµπές οχηµάτων στον κύκλο δοκιµών µετά από κρύα εκκίνηση

Παραλλαγή/Έκδοση

HC
ΝΟχ
HC + ΝΟχ
Σωµατίδια
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 ∆οκιµή τύπου  δεδοµένα εκποµπών που απαιτούνται για τεχνικό έλεγχο:

Τύπος II, δοκιµή σε χαµηλές στροφές

Παραλλαγή/Έκδοση

C0%

Στροφές κινητήρα

 λαδιού κινητήρα

Τύπος II, δοκιµή σε ψηλές στροφές:

Παραλλαγή/Έκδοση

C0%

Τιµή λάµδα

Στροφές κινητήρα

 λαδιού κινητήρα

 Αποτελέσµατα δοκιµής τύπου

 Αποτελέσµατα δοκιµής τύπου IV (δοκιµή εξαερούµενων καυσίµων): g/δοκιµή

 Αποτελέσµατα δοκιµής τύπου V  την ανθεκτικότητα:

— Τύπος ανθεκτικότητας:  000 km/δεν ισχύει

— Συντελεστής επιδείνωσης DF: υπολογιζόµενος/σταθερός

— Τιµή προσδιορισµού:

CO:...

HC:...

 Αποτελέσµατα δοκιµής τύπου VI για τις εκποµπές σε χαµηλή  περιβάλλοντος:

Παραλλαγή

CO

HC g/km

2.1.7. OBD: ναι/όχι(1)

2.2. Οδηγία 88/77/ΕΟΚ σχετικά µε τις εκποµπές µηχανών που χρησιµοποιούνται σε οχήµατα.

Αναφέρεται η τελευταία τροποποιητική οδηγία που ισχύει για την έγκριση. Σε περίπτωση

οδηγίας µε δύο ή περισσότερα στάδια εφαρµογής, αναφέρεται επίσης το στάδιο εφαρµογής:

 (ντίζελ, βενζίνη, LPG, NG; αιθανόλη)
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2.2.1. Αποτελέσµατα της δοκιµής ESC

CO:

THC: g/kWh

 g/kWh

Μάζα σωµατιδίων  g/kWh

2.2.2. Αποτελέσµατα της δοκιµής ELR

Αιθάλη m

2.2.3. Αποτελέσµατα της δοκιµής ETC

CO:

THC: g/kWh

 g/kWh

 g/kWh

NOx: g/kWh

Μάζα σωµατιδίων  g/kWh

2.3. Οδηγία  σχετικά µε τον  από πετρελαιοκινητήρες.

Αναφέρεται η τελευταία τροποποιητική οδηγία που ισχύει για την έγκριση. Σε περίπτωση

οδηγίας µε δύο ή περισσότερα στάδια εφαρµογής, αναφέρεται επίσης το στάδιο εφαρµογής:

2.3.1. Αποτελέσµατα της δοκιµής µε ελεύθερη επιτάχυνση

Παραλλαγή/Έκδοση

∆ιορθωµένη τιµή του συντελεστή

απορρόφησης

Κανονικές στροφές κινητήρα σε Βραδυπορία

Ανώτατες στροφές κινητήρα

 λαδιού (ελαχ./µέγ.)

3. Αποτελέσµατα δοκιµών εκποµπών  καυσίµων

Αριθµός βασικής οδηγίας και τελευταίας τροποποιητικής οδηγίας που εφαρµόζεται για την έγκριση:

Παραλλαγή/Έκδοση

Εκπεµπόµενη µάζα  (κυκλοφορία εντός

πόλεως) (g/km)
Εκπεµπόµενη µάζα  (κυκλοφορία εκτός

πόλεως) (g/km)

Εκπεµπόµενη µάζα  (συνδυασµένος

κύκλος) (g/km)

Κατανάλωση καυσίµων (κυκλοφορία εντός

πόλεως)
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Κατανάλωση καυσίµων (κυκλοφορία εκτός

πόλεως)

Κατανάλωση καυσίµων (συνδυασµένος

κύκλος)

(α) Πα οχήµατα που χρησιµοποιούν ως καύσιµο φυσικό αέριο (NG), η µονάδα

αντικαθίσταται από

 Όπου έχει εφαρµογή.

 Όπου ισχύουν περιορισµοί για το καύσιµο αναφέρετε τους περιορισµούς αυτούς (π.χ.  το φυσικό αέριο η

κλίµακα L ή η κλίµακα Η).

 Να επαναληφθεί για βενζίνη και για αέριο καύσιµο όταν πρόκειται για όχηµα το οποίο µπορεί να

λειτουργήσει είτε µε βενζίνη είτε µε αέριο καύσιµο, Οχήµατα τα οποία χρησιµοποιούν και βενζίνη και αέριο

καύσιµο αλλά το σύστηµα βενζίνης υπάρχει µόνο για περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης ή µόνο για την εκκίνηση

και η χωρητικότητα της δεξαµενής βενζίνης δεν υπερβαίνει τα 15 λίτρα  για τη δοκιµασία ως

οχήµατα τα οποία λειτουργούν µονό µε αέριο καύσιµο.
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 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

 Α

 ΕΚ ΤΥΠΟΥ1

 Ο αριθµός έγκρισης ΕΚ τύπου αποτελείται από τέσσερα µέρη για τις εγκρίσεις τύπου πλήρους
οχήµατος και από πέντε µέρη για  εγκρίσεις συστηµάτων, κατασκευαστικών στοιχείων και
ιδιαίτερων τεχνικών ενοτήτων όπως περιγράφεται κατωτέρω. Σε όλες τις περιπτώσεις,  το
διαχωρισµό των µερών χρησιµοποιείται το στοιχείο «*».

Μέρος 1:  µικρός χαρακτήρας  ακολουθούµενος από τον αναγνωριστικό αριθµό της
∆ηµοκρατίας ως κράτους µέλους, δηλαδή «CY». Οι αριθµοί αναφοράς όλων των
κρατών µελών είναι:
— 1 για τη Γερµανία
— 2 για τη Γαλλία
— 3 για την Ιταλία
— 4 για τις Κάτω Χώρες
— 5 για τη Σουηδία
— 6 για το Βέλγιο
— 7  την Ουγγαρία
— 8 για την Τσεχική ∆ηµοκρατία
— 9  την Ισπανία
—  για το Ηνωµένο Βασίλειο
—  για την Αυστρία
—  για το Λουξεµβούργο
—  για τη Φινλανδία
— 18 για τη ∆ανία
— 20 για την Πολωνία
— 21 για την Πορτογαλία
— 23 για την Ελλάδα
— 24 για την Ιρλανδία
— 26 για τη Σλοβενία
— 27 για τη Σλοβακία
— 29 για την Εσθονία
— 32 για τη Λετονία
— 36 για τη Λιθουανία
—  για την Κύπρο
— ΜΤ για τη Μάλτα.

Μέρος 2: Στην περίπτωση οχήµατος ο αριθµός της Οδηγίας πλαίσιο για τις εγκρίσεις τύπου
οχηµάτων που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής των παρόντων Κανονισµών, ή σε
περίπτωση έγκρισης ΕΚ τύπου βάσει επιµέρους τεχνικής Οδηγίας, ο αριθµός της
βασικής επιµέρους τεχνικής Οδηγίας.

Μέρος 3: Αριθµός της τελευταίας τροποποιητικής οδηγίας που ισχύει για την έγκριση ΕΚ
τύπου.

Για τις εγκρίσεις ΕΚ τύπου  οχήµατος, πρόκειται για την τελευταία
Οδηγία που τροποποιεί άρθρο (ή άρθρα) της Οδηγίας

 Κατασκευαστικά στοιχεία και χωριστές τεχνικές µονάδες επισηµαίνονται σύµφωνα µε τη σχετική
επιµέρους τεχνική Οδηγίας.
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Για τις εγκρίσεις ΕΚ τύπου βάσει επιµέρους τεχνικών Οδηγιών, πρόκειται για την
τελευταία οδηγία που περιέχει τις ισχύουσες διατάξεις προς τις οποίες το σύστηµα, το
κατασκευαστικό στοιχείο ή η τεχνική µονάδα είναι σε συµµόρφωση.

Εάν µια Οδηγία ορίζει διάφορες ηµεροµηνίες εφαρµογής παραπέµποντας σε
διαφορετικές τεχνικές προδιαγραφές, προστίθεται ένας αλφαβητικός χαρακτήρας για
να προσδιορίζεται για ποια προδιαγραφή χορηγήθηκε η έγκριση τύπου.

Μέρος 4: Μια τετραψήφια ακολουθία αριθµών (αρχίζοντας µε µηδενικά όπου χρειάζεται) για
εγκρίσεις τύπου ΕΚ ολοκληρωµένου οχήµατος, ή τεσσάρων ή πέντε ψηφίων για
εγκρίσεις ΕΚ τύπου σύµφωνα µε επιµέρους τεχνικές Οδηγίες, για να δεικνύει το
βασικό αριθµό έγκρισης τύπου. Η ακολουθία αρχίζει από το  για κάθε βασική
οδηγία.

Μέρος 5: Μια διψήφια ακολουθία αριθµών (αρχίζοντας µε µηδενικά όπου χρειάζεται), η οποία
χαρακτηρίζει την επέκταση. Η ακολουθία αρχίζει από το 00 για κάθε βασικό αριθµό
έγκρισης τύπου.

2. Για τις εγκρίσεις τύπου ολοκληρωµένου οχήµατος, το µέρος 2 παραλείπεται.

3. Στην (στις)  αναγνώρισης του οχήµατος, το µέρος 5 παραλείπεται.

4. Παράδειγµα τρίτης έγκρισης ΕΚ τύπου συστήµατος (χωρίς επέκταση µέχρι στιγµής) που έχει
εκδοθεί από τη Γαλλία για την οδηγία σχετικά µε την πέδηση.

είτε

e2*88/77*91/542/A*0003*00 για µια οδηγία µε δύο στάδια εφαρµογής Α και Β.

5. Παράδειγµα δεύτερης επέκτασης της τέταρτης έγκρισης ΕΚ τύπου οχήµατος που έχει εκδοθεί
από το Ηνωµένο Βασίλειο:

όπου η οδηγία  είναι η τελευταία µέχρι στιγµής που τροποποιεί τα άρθρα της οδηγίας

 Παράδειγµα αριθµού έγκρισης ΕΚ τύπου τυπωµένου στην πινακίδα αναγνώρισης του οχήµατος:

Μέρος Β

 ΕΘΝΙΚΗΣ  ΤΥΠΟΥ

Χρησιµοποιείται το ίδιο σύστηµα όπως στο Μέρος Α πιο πάνω µε τη διαφορά ότι ,

(α) στο πρώτο µέρος δεν καταγράφεται ο µικρός χαρακτήρας

(β) το δεύτερο µέρος παραλείπεται.

(γ) στο τρίτο µέρος καταγράφεται, στην περίπτωση οχήµατος ο αριθµός έκδοσης των παρόντων
Κανονισµών στην επίσηµη εφηµερίδα της δηµοκρατίας και, στην περίπτωση έγκρισης ΕΚ τύπου
βάσει διατάγµατος, ο αριθµός έκδοσης του διατάγµατος στην επίσηµη εφηµερίδα της ∆ηµοκρατίας.
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∆Ω∆ΕΚΑΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

[Κανονισµός

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ  ΕΚ ΤΥΠΟΥ ΠΟΥ ΕΚ∆ΟΘΗΚΑΝ  ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
Ο∆ΗΓΙΩΝ

Σφραγίδα της αρµόδιας αρχής

Αριθµός καταλόγου:

Καλύπτει την περίοδο: : έως

Αναφέρονται υποχρεωτικά οι ακόλουθες πληροφορίες σχετικά µε κάθε έγκριση ΕΚ τύπου η οποία
χορηγήθηκε, απορρίφθηκε ή ανακλήθηκε κατά την προαναφερόµενη περίοδο:

Κατασκευαστής:

Αριθµός έγκρισης ΕΚ τύπου:

Λόγος επέκτασης (όπου εφαρµόζεται):

Σήµα:

Τύπος:

Ηµεροµηνία έκδοσης:

Ηµεροµηνία πρώτης έκδοσης (όταν πρόκειται για επέκταση):
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∆ΕΚΑΤΟ ΤΡΙΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

(Κανονισµός

ΟΡΙΑ  KAS  ΤΕΛΟΥΣ ΤΗΣ ΣΞΙΡΑΣ

Μέρος Α. ΟΡΙΑ ΜΙΚΡΩΝ ΣΕΙΡΩΝ

Ο αριθµός µονάδων µίας οµάδας τύπων, όπως ορίζονται κατωτέρω, που επιτρέπεται να
ταξινοµηθούν, να πωληθούν ή να τεθούν σε κυκλοφορία ετησίως στη ∆ηµοκρατία δεν µπορεί να
υπερβαίνει τις κατωτέρω καθοριζόµενες ποσότητες για τη σχετική κατηγορία οχήµατος.

Κατηγορία Μονάδες

500

250

500

250

(*) Για κινητούς γερανούς, 20 µονάδες.

Η «οµάδα τύπων» αποτελείται από οχήµατα τα οποία έχουν λάβει έγκριση τύπου βάσει του
Κανονισµού 8(2)(α) και δεν διαφέρουν όσον αφορά τα ακόλουθα βασικά σηµεία:

 Για τους σκοπούς της κατηγορίας

— τον κατασκευαστή,

— βασικές πτυχές της κατασκευής και µελέτης όσον αφορά τα εξής:

— πλαίσιο/λεκάνη πατώµατος (προφανείς και  διαφορές),

— συγκρότηµα παραγωγής ισχύος (εσωτερικής καύσης/ηλεκ,τρικό/υβριδικό).

2. Για τους σκοπούς της κατηγορίας  και

— τον κατασκευαστή,

 την κατηγορία,

— βασικές πτυχές της κατασκευής και µελέτης όσον αφορά τα εξής:

 πλαίσιο/λεκάνη πατώµατος (προφανείς και  διαφορές),

— συγκρότηµα παραγωγής ισχύος (εσωτερικής καύσης/ηλεκ,τρικό/υβριδικό),

 αριθµός αξόνων,
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3. Για τους σκοπούς της κατηγορίας  και

— τον κατασκευαστή,

— την κατηγορία,

— βασικές πτυχές της κατασκευής και µελέτης όσον αφορά τα εξής:

 πλαίσιο/λεκάνη πατώµατος (προφανείς και  διαφορές),

— συγκρότηµα παραγωγής ισχύος (εσωτερικής

— αριθµός αξόνων,

4. Για τους σκοπούς της κατηγορίας

— τον κατασκευαστή,

— την κατηγορία,

— βασικές πτυχές της κατασκευής και µελέτης όσον αφορά τα εξής:

 πλαίσιο/λεκάνη πατώµατος (προφανείς και  διαφορές),

— αριθµός αξόνων,

— ρυµουλκούµενο µε ράβδο ζεύξης/ηµιρυµουλκούµενο/  ρυµουλκούµενο,

— τύπος συστήµατος πέδησης (π.χ. άνευ πέδης αδρανείας/ηλεκτρικό).

Μέρος Β. ΟΡΙΑ  ΤΕΛΟΥΣ

Ο ανώτατος αριθµός πλήρων και ολοκληρωµένων οχηµάτων που τίθενται σε κυκλοφορία στη
∆ηµοκρατία βάσει της διαδικασίας τέλους σειράς που καθορίζεται στον Κανονισµό 8(2)(β) δεν
υπερβαίνει το  % για την κατηγορία  και για όλες τις υπόλοιπες κατηγορίες δεν  υπερβαίνει
το 30 % των οχηµάτων όλων των σχετικών τύπων που τέθηκαν σε κυκλοφορία στη ∆ηµοκρατία
κατά τους προηγούµενους συνεχόµενους δώδεκα µήνες από την ηµεροµηνία της αίτησης του
ενδιαφερόµενου.

Εάν το  % και το  % αντίστοιχα αντιπροσωπεύουν λιγότερα από  οχήµατα, η αρµόδια αρχή
µπορεί να επιτρέψει να τεθούν σε κυκλοφορία  οχήµατα κατ' ανώτατο όριο.

Τα πιστοποιητικά συµµόρφωσης των οχηµάτων που τέθηκαν σε κυκλοφορία µε βάση τις διατάξεις
του παρόντος Μέρους του Παρόντος Παραρτήµατος φέρει ειδική ένδειξη.
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∆ΕΚΑΤΟ ΤΕΤΑΡΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

[Κανονισµός 11(1) και 17J

για πλήρη / ολοκληρωµένα

ΜΕΡΟΣ Ι

Μέγιστο µέγεθος: Α4  χ 297 mm), ή  στο µέγεθος Α4

Ο υπογεγραµµένος:
(πλήρες όνοµα)

πιστοποιώ ότι το όχηµα:

 Μάρκα:

(εµπορική επωνυµία του κατασκευαστή)

 Τύπος:
Παραλλαγή ( ) :

 Εµπορική (ές) ονοµασία (ες) (εάν υφίστανται):

0.4 Κατηγορία:

0.5 Όνοµα και διεύθυνση του κατασκευαστή του βασικού οχήµατος:

Όνοµα και διεύθυνση του κατασκευαστή του τελευταίου σταδίου κατασκευής του

0.6 Θέση πινακίδων αναγνώρισης του οχήµατος:

Αναγνωριστικός αριθµός οχήµατος:
Σηµείο εναπόθεσης του αναγνωριστικού αριθµού του οχήµατος επί του πλαισίου:

βάσει του (των) τύπου(,ων) οχήµατος που περιγράφεται στην έγκριση

Βασικό όχηµα:

Κατασκευαστής:

Αριθµός έγκρισης τύπου:  ...

Ηµεροµηνία: :

Στάδιο 2: Κατασκευαστής:

Αριθµός έγκρισης τύπου:

Ηµεροµηνία:
συµµορφώνεται από κάθε άποψη προς τον πλήρη / ηµιτελή  τύπου που περιγράφεται µε τα ακόλουθα στοιχεία:
Αριθµός έγκρισης τύπου:
Ηµεροµηνία:

 όχηµα µπορεί να ταξινοµηθεί µόνιµα σε κράτος µέλος όπου η κυκλοφορία είναι από δεξιά /  και
χρησιµοποιούνται  µονάδες µέτρησης για το ταχύµετρο, χωρίς περαιτέρω εγκρίσεις τύπου.
Τόπος και ηµεροµηνία
Υπογραφή (θέση/αρµοδιότητα)

Επισυνάπτεται πιστοποιητικό συµµόρφωσης για κάθε στάδιο (ισχύει µόνο για τύπους οχηµάτων
πολλαπλών σταδίων κατασκευής).

 ∆ιαγράφεται ότι δεν ισχύει.
 Σηµειώστε και τον αναγνωριστικό κωδικό που αποτελείται από αριθµούς ή από αριθµούς σε

συνδυασµό µε γράµµατα. Ο εν λόγω κωδικός δεν µπορεί να περιέχει άνω των 25 ή 35 θέσεων για µια
παραλλαγή ή έκδοση αντίστοιχα.

 Σηµειώστε κατά π ό σ ο το όχηµα όπως έχει κατασκευαστεί είναι κατάλληλο για κυκλοφορία στο δεξιό ή
στο αριστερό µέρος της οδού ή και για τα δύο συστήµατα κυκλοφορίας.

 Σηµειώστε αν το ταχύµετρο έχει µετρικές ή µετρικές και βρετανικές µονάδες µέτρησης.
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 ή ολοκληρωµένα  κατηγορίας

(Οι τιµές και οι µονάδες που σηµειώνονται  δίδονται στα έγγραφα έγκρισης ΕΚ τύπου
σχετικών επιµέρους τεχνικών Οδηγιών.

Στην περίπτωση δοκιµών συµµόρφωσης της παραγωγής, οι τιµές πρέπει να. επαληθεύονται σύµφωνα µε
τις καθοριζόµενες στις σχετικές Οδηγίες µεθόδους, λαµβάνοντας υπόψη τις επιτρεπόµενες από τις εν λόγω
Οδηγίες ανοχές για τις δοκιµές συµµόρφωσης της παραγωγής).

1. Αριθµός Αξόνων: και τροχών:

2. Κινητήριοι άξονες:

3. Μεταξόνιο: mm

 Μετατρόχιο(α): 1 mm 2 mm 3 mm

6.1.. Μήκος: mm

7.1. Πλάτος: mm

8. Ύψος: mm

11. Οπίσθια προεξοχή: mm

 Μάζα του οχήµατος µε το αµάξωµα σε ετοιµότητα κίνησης: Kg

14.1. Μέγιστη τεχνικά αποδεκτή µάζα έµφορτου οχήµατος: Kg

14.2. Κατανοµή της εν λόγω µάζας µεταξύ των αξόνων: 1...; Kg 2.... Kg 3.... Kg

14.3. Μέγιστο τεχνικά αποδεκτό/ή φορτίο/µάζα σε κάθε άξονα: 1. ...Kg 2. ...Kg 3.... Kg κ.λ.π.

16. Μέγιστο αποδεκτό φορτίο στην οροφή: Kg

17. Μέγιστη µάζα ρυµουλκούµενου (µετά πέδης): Kg (άνευ πέδης):

18. Μέγιστη τεχνικά αποδεκτή µάζα του συνδυασµού: Kg

 Μέγιστο τεχνικά αποδεκτό φορτίο στο σηµείο ζεύξης του οχήµατος Kg

 Κατασκευαστής του κινητήρα:

21. Κωδικός κινητήρα:

22. Αρχή λειτουργίας:

 Απευθείας έγχυση: ναι / όχι

23. Αριθµός και διάταξη κυλίνδρων:

24. Κυβισµός: cm3

25.. Καύσιµο:

26. Μέγιστη καθαρή ισχύς:  στις στροφές / λεπτό

27. Συµπλέκτης (τύπος):
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28.. Κιβώτιο ταχυτήτων (τύπος):

29. Σχέσεις µετάδοσης: 1 2 3 4 5 6

30.. Τελική σχέση µετάδοσης:

32. Επίσωτρα και τροχοί: Άξονας 1: Άξονας 2: Άξονας 3:

(για τα επίσωτρα κατηγορίας Ζ που προορίζονται για οχήµατα µε µέγιστη ταχύτητα άνω των 300 Km/h
παρέχονται βασικά  των επίσώτρων).

34.  διεύθυνσης, τρόπος υποβοήθησης:

35. Σύντοµη περιγραφή της διατάξεως πέδησης:

37. Τύπος αµαξώµατος:

 Χρώµα

 ∆ιάταξη κα αριθµός

42.1. Αριθµός και  καθισµάτων:

 Σήµα εγκρίσεως της διάταξης ζεύξης, εφόσον είναι τοποθετηµένη:

44. Μέγιστη ταχύτητα: Km/h

45. Ηχοστάθµη:

Αριθµός της βασικής οδηγίας και της τελευταίας τροποποιητικής οδηγίας που εφαρµόζεται για την
έγκριση ΕΚ τύπου. Όταν πρόκειται για οδηγία µε δύο ή περισσότερα στάδια εφαρµογής, αναφέρεται
επίσης το στάδιο εφαρµογής.

εν στάσει: dB(A) σε στροφές κινητήρα

εν κινήσει: dB(A)

 Εκποµπές εξάτµισης

Αριθµός της βασικής οδηγίας και της τελευταίας τροποποιητικής οδηγίας που εφαρµόζεται για την
έγκριση ΕΚ τύπου. Όταν πρόκειται για οδηγία µε δύο ή περισσότερα στάδια εφαρµογής, αναφέρεται
επίσης το στάδιο εφαρµογής.

 διαδικασία δοκιµής

CO: HC: NO*: HC +

Αιθάλη (διορθωµένη τιµή συντελεστή απορρόφησης,  Αιωρούµενα σωµατίδια:...

2. διαδικασία δοκιµής (όπου εφαρµόζεται)

CO: ΝΟχ: NMHC: THC:  Αιωρούµενα σωµατίδια:...



2566

46.2.  / Κατανάλωση καυσίµων

Αριθµός της βασικής οδηγίας και της τελευταίας τροποποιητικής οδηγίας που ισχύει για την έγκριση
τύπου ΕΚ:

Κυκλοφορία εντός πόλεως:

Κυκλοφορία εκτός πόλεως:

Συνδυασµένος κύκλος:

Ειατοµπές

.... g/km

.... g/km

.... g/km

Κατανάλωση καυσίµου

47. Φορολογήσιµη ισχύς ή εθνικός(οί) κωδικός (οι) αριθµός (οι), κατά περίπτωση:

50.

51

Παρατηρήσεις:

Εξαιρέσεις: ....

Βέλγιο:

Γερµανία:

Ισπανία:

Ιταλία:

Λιθουανία:

Μάλτα:

Πολωνία:

Σλοβακία:

Ηνωµένο

Βασίλειο:

Τσέχικη

∆ηµοκρατία:

Εσθονία:

Γαλλία:

Κύπρος:

Λουξεµβούργο:

Κάτω Χώρες:

Πορτογαλία:

Φιλανδία:

∆ανία:

Ελλάδα:

Ιρλανδία:

Λετονία:

Ουγγαρία:

Αυστρία:

Σλοβενία:

Σουηδία:

 ∆ιαγράφεται ότι δεν ισχύει

(2) Αναφέρεται µόνο το (τα) βασικό(ά) χρώµα(τα) ως εξής: λευκό, κίτρινο, πορτοκαλί, ερυθρό,
πορφυρό/ιώδες, κυανό, πράσινο, φαιό, καφέ ή µέλαν.

(3) Να επαναληφθεί για βενζίνη και για αέριο καύσιµο όταν πρόκειται για όχηµα το οποίο µπορεί να
λειτουργήσει είτε µε βενζίνη είτε µε αέριο καύσιµο. Οχήµατα τα οποία χρησιµοποιούν και βενζίνη
και αέριο καύσιµο αλλά το σύστηµα βενζίνης υπάρχει µόνο για περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης ή
µόνο για την εκκίνηση και η χωρητικότητα της δεξαµενής βενζίνης δεν υπερβαίνει τα 15 λίτρα

 για τη δοκιµασία ως οχήµατα τα οποία λειτουργούν µόνο µε αέριο καύσιµο.
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 πλευρά

Για πλήρη ή ολοκληρωµένα οχήµατα των κατηγοριών  και

 τιµές και οι µονάδες που αναφέρονται κατωτέρω είναι αυτές nou περιέχονται  έγιφισης  ΕΚ των σχετικών
 περίπτωση δοκιµών συµµόρφωοης της παραγωγής, οι τιµές πρέπει να επαληθεύονται σύµφωνα µε τις καθοριζό=

µενες  σχετικές οδηγίες µε9όδους, λαµβάνοντας υπόψη τις  από τις εν λόγω οδηγίες ανοχές για τις δοκιµές
συµµόρφωσης της παραγωγής)

1. Αριθµός αξόνων; ... και τροχών: ...

2. Κινητήριοι

3. Μεταξόνιο: ... mm

5.  1. ... mm 2. ... mm 3.. . . mm 4.. . . mm

6.1. Μήκος: ... mm

6.3.  µεταξύ προσθίου άκρου του οχήµατος και κέντρου της διάταξης  ...

7.1. Πλάτος ...

S.  mm

10.1. Τµήµα εδάφους καλυπτόµενο από  ... m2

11. Οπίσθιο προεξοχή: ... mm

12.1.  του οχήµατος µε το αµάξωµα σε ετοιµότητα κίνησης: ...

14.1. Μέγιστη τεχνικώς αποδεκτή µάζα  οχήµατος: ... kg

14.2. Κατανοµή της ανωτέρω  µεταξύ των αξόνων: 1 kg 2. . . .  3. ... kg 4 . . . . kg

14.4. Τεχνικώς  κάθε άξονα: 1. ... kg 2 kg 3. . . . kg 4. ... kg

16. Μέγιστο αποδεκτό φορτίο στην οροφή: ... kg

17. Μέγιστη µάζα ρυµουλκούµενου (µετά πέδης)... kg; (άνευ πέδης): .... kg

18. Μέγιστη τεχνικώς αποδεκτή µάζα φορτίου του συνδυασµού ... kg

19.1. Μέγιστο τεχνικώς αποδεκτό φορτίο στο σηµείο ζεύξης του οχήµατος ... kg

 του κινητήρα:

21. Κωδικός

22. Αρχή  •

 Απευθείας έγχυση: ναι/όχι

23.  και διάταξη

24.  ... cm3

25. • Καύσιµο:

26. Μέγιστη καθαρή ισχύς:...  στις ...

27. Συµπλέκτης  ...

 Κιβώτιο ταχυτήτων (τύπος): ...

29.  1.. . . 2 . . . . 3 . . . . 4.. . . 5 . . . . 6... .
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30.

32.

33.1.

34.

35.

36.

37.

41.

42.2.

413.

43.1.

44.

45.

46.1.

•'47.

Τελική

 Αξονας 1: ... Αξονας  Αξονας  ...  ...

Κατευθυντήριος άξονας µε πνευµατική ανάρτηση ή ισοδύναµη διάταξη: ναι/όχι

Σύστηµα  τρόπος

 περιγραφή της διάταξης

Πίεση στη γραµµή τροφοδοσίας συστήµατος πέδησης  bar

Τύπος αµαξώµατος

∆ιάταξη και αριθµός θυρών:

Αριθµός δέσεων  (πλην του οδηγού): ,

 εγκρίσεως  τύπου της διάταξης ζεύξης, εφόσον είναι τοποθετηµένη:

Ανώτατη

Αριθµός της βασικής  και της  τροποποιητικής οδηγίας που ισχύει για την έγκριση ΕΚ τύπου. Όταν
πρόκειται για  µε δύο ή περισσότερα  αναφέρεται επίσης το στάδια

εν  ...  σε στροφές

 ... dB(A)

Εκποµπές εξάτµισης

Αριθµός της βασικής οδηγίας και της  τροποποιητικής οδηγίας που εφαρµόζεται για την έγκριση ΕΚ τύπου.
Όταν πρόκειται για  µε δύο ή περισσότερα στάδια εφαρµογής, αναφέρεται επίσης το

1. διαδικασία δοκιµής

CO: . . . HC: ...  ...  +  ...
Αιθάλη [διορθωµένη τιµή συντελεστή απορρόφησης  ... Αιωρούµενα  ...

2. διαδικασία δοκιµής  εφαρµόζεται)

CO: ...  ...  ...  ...  Αιωρούµενα  ...

Φορολογήσιµη ισχύς ή  κωδικός(=οί)  κατά περίπτωση:

 ..........

 .

Κάτω  .

 «...

 —

51.  . .
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2η πλευρά

 πλήρη ή ο λ ο κ λ η ρ ω µ έ ν α  των κατηγοριών  και

 τιµές  οι µονάδες που σηµειώνονται κατωτέρω δίδονται στα έγγραφα έγκρισης ΕΚ τύπου των σχετικών οδηγιών. Χτην
περίπτωση δοκιµών συµµόρφωσης της παραγωγής, οι τιµές πρέπει να επαληθεύονται σύµφωνα µε τις  στις σχε=
τικές οδηγίες µεθόδους,  υπόψη τις επιτρεπόµενες από τις εν λόγω οδηγίες ανοχές  τις δοκιµές συµµόρφωσης
της παραγωγής)

Χ.  αξόνων.... και τροχών: ...

2. Κινητήριοι

3. Μεταξόνιο: ... mm

4.1. Φορτίο πέµπτου τροχού (µέγιστο και ελάχιστο σε περίπτωση ρυθµιζόµενου πέµπτου τροχού):... mm

5.  1. . . . mm 2. ... ram 3. . . . mm 4. . . . mm

6.1. Μήκος:... mm

 Απόσταση  άκρου του οχήµατος  κέντρου της διάταξης ζεύξης: ... mm

6.5. Μήκος επιφανείας  mm

7.1.  ... mm

 mm

10.2. Τµήµα εδάφους καλυπτόµενο  το όχηµα (µόνο

11.  προεξοχή:... mm

12.1. Μάζα του οχήµατος µε το αµάξωµα σε ετοιµότητα  ... kg

14.1. Μέγιστη τεχνικώς αποδεκτή µάζα έµφορτου  kg

 Κατανοµή της ανωτέρω µάζας µεταξύ των αξόνων: 1. ... kg 2. ... kg 3. ... kg 4. ...

14.4. Τεχνικώς αποδεκτή µάζα σε κάδε  1. . . . kg 2 kg 3. . . . kg 4.... kg

15. Θέση  ή  να  φορτίο: ...

17. Μέγιστη τεχνικώς  µάζα έλξης του µηχανοκίνητου οχήµατος νια

17.1. Ρυµουλκούµενο µε  ζεύξης

17.2.

17.3.  ρυµουλκούµενο:

17.4.  αποδεκτή µέγιστη µάζα ρυµουλκούµενου  πέδης): ... kg

18. Μέγιστη τεχνικώς αποδεκτή µάζα φορτίου του συνδυασµού ... kg

19.1. Μέγιστο τεχνικώς αποδεκτό φορτίο στο σηµείο ζεύξης του οχήµατος ... kg

20. Κατασκευαστής του

21. Κωδικός

 Αρχή

22.1. Απευθείας έγχυση: ναι/όχι

23.  και διάταξη κυλίνδρων:
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 Κυβισµός:... cm3

25. Καύσιµο:

26.  ισχύς ...  στις ...

27.  (τύπος):...

28.  ταχυτήτων (τύπος):...

29.  µετάδοσης 1. ... 2.... 3 . . . . 4.... 5.... 6....

30. Τελική σχέση

32.  και  Αξονας  2:. . . Άξονας 3: ...  4: ...

33.1. Κατευθυντήριος άξονας µε πνευµατική ανάρτηση ή ισοδύναµη διάταξη: ναι/όχι

34.  διευθύνσεως, τρόπος υποβοήθησης:

35.  περιγραφή της διάταξης πέδησης:

36.  στη γραµµή τροφοδοσίας συστήµατος πέδησης  ... bar

37. Τύπος αµαξώµατος ...

 του οχήµατος  (µόνο για  ...

39. Χωρητικότητα Ρυτίου  για βυτιοφόρο): ... µ3

40. Μέγιστη ροπή ανύψωσης γερανού:...

41. ∆ιάταξη και αριθµός 8υρών:

 και  καθισµάτων:

43.1. Σήµα  ΕΚ τύπου της διάταξης ζεύξης, εφόσον είναι τοποθετηµένη:

44. Ανώτατη ταχύτητα: ...

45.

Αριθµός της βασικής οδηγίας  της τελευταίας τροποποιητικής οδηγίας που  την έγκριση ΕΚ
Όταν πρόκειται για οδηγία µε  ή περισσότερα στάδια εφαρµογής, αναφέρεται επίσης το στάδιο εφαρµογής ...

εν  ...  σε στροφές

εν  dB(A)

4S.1. Εκποµπές εξάτµισης

Αριθµός της ρασικής οδηγίας και της τελευταίας τροποποιητικής οδηγίας που  την έγκριση ΕΚ τύπου. Όταν
πρόκειται για οδηγία µε δύο ή περισσότερα στάδια εφαρµογής, αναφέρεται επίσης το στάδιο εφαρµογής: ...

1. διαδικασία δοκιµής

CO:.. .  ...  HC +  ...

Αιθάλη [διορθωµένη τιµή συντελεστή απορρόφησης (τη'1)] ... Αιωρούµενα  ...

2. διαδικασία δοκιµής (όπου εφαρµόζεται)

CO: ...  ...  ...  ...  : . . . Αιωρούµενα  ...
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46.2. Εκποµπές  καυσίµου

Αριθµός της βασικής  και τελευταία τροποποιητική οδηγία ισχύουσα  την έγκριση τύπου  .

 αστικής κυκλοφορίας:

 µη  κυκλοφορίας:

 των δύο:

g/km

g/km

Κατανάλωση καυσίµου

 km  αέρια  km

 για αέρια  km

 αέρια καύσιµα  00 km

 Στην περίπτωση οχήµατος το οποίο µπορεί να κινηθεί είτε µε βενζίνη  µε αέρια καύσιµα, επαναλαµβάνεται η
φράση "για βενζίνη και αέρια καύσιµα". Τα οχήµατα στα οποία το σύστηµα βενζίνης τοποθετείται µόνον για
λόγους  ανάγκης ή εκκίνησης και µόνον, και η  βενζίνης των οποίων  χωρητικότητα άνω
των  λίτρων  θεωρούνται για την δοκιµή ως οχήµατα τα οποία κινούνται µόνον µε αέριο καύσιµο.
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' 47. Φορολογήσιµη ισχύς ή  κατά περίπτωση:

Βέλγιο:

 ..

Ηνωµένο
Βασίλειο:

Τσεχική

 . ....

Κύπρος:

Κάτω Χώρες:

 ..._

 έγκριση ΕΚ τύπου σύµφωνα µε τις απαιτήσεις σχεδιασµού για τη µεταφορά επικίνδυνων εµπορευµάτων

... ναι/κλάση(εις):

 Έχει λάβει έγκριση ΕΚ τύπου σύµφωνα µε τις  σχεδιασµού για τη µεταφορά ορισµένων ζώων:

... ναι/κλάση(εις):

50.

5 1 ; Εξαιρέσεις:
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2η πλευρά

Για π λ ή ρ η ή ο λ ο κ λ η ρ ω µ έ ν α οχήµατα των κ α τ η γ ο ρ ι ώ ν

 Αριθµός αξόνων: ... και τροχών:...

3. Μεταξόνιο:... mm

5.  1 . . . . ram 2. . . . mm 3. . . . mm

6.1.  . . . mm

6.4. Απόσταση µεταξύ κέντρου της διάταξης ζεύξης και οπίσθιου άκρου του  mm

6.5. Μήκος επιφανείας φόρτωσης: ... mm

7.1.  ... mm

8.  . . .

10.3. Τµήµα εδάφους καλυπτόµενο από το όχηµα (µόνο  και

 Οπίσθια  . . . mm

12.1. Μάζα του οχήµατος µε το αµάξωµα σε  kg

14.1. Μέγιστη  αποδεκτή µάζα  kg

14.5. Κατανοµή της ανωτέρω µάζας µεταξύ των αξόνων  στην περίπτωση  ή
 φορτίο στο σηµείο  1.... kg  kg 3. . . . kg

14.6.  αποδεκτή µάζα σε  1. ... kg  ... kg 3. ... kg
...  περίπτωση  ή  ρυµουλκούµενου, φορτίο στο σηµείο  ... kg

15. Θέση  ή άξονα (ων)  να  φορτίο:...

 Για διατάξεις ζεύξης των κλάσεων Β, D, Ε και  µέγιστη  του ρυµουλκού οχήµατος (Γ) ή του συνδυασµού
οχήµατος (εάν Τ  32 000 kg):... kg

31 Επίσωτρα και  1: . . .  2 : . . . Αξονας 3 : . . .

 αξονας(=ες) µε πνευµατική ανάρτηση ή ισοδύναµη διάταξη: ναι/όχι

34.  διευθύνσεως, τρόπος

35.  περιγραφή της διάταξης πέδησης:

37. Τύπος

39. Χωρητικότητα βυτίου (µόνο  βυτιοφόρο):...

43.2.  εγκρίσεως της διάταξης ζεύξης, εφόσον είναι τοποθετηµένη:

'47. Φορολογήσιµη ισχύς ή  κατά περίπτωση:

Γερµανία:

 .....

Λουξεµβούργο: .......

Κάτω

 _
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 λάβει έγκριση ΕΚ τύπου  µε τις  σχεδιασµού  τη µεταφορά  εµπορευµάτων ...

48.2.  λάβει εγκριοη ΕΚ τύπου σύµφωνα µε τις  σχεδιασµού για τη µεταφορά  εµπορευµάτων ...

50.

51.  ..
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 ΕΚ.

 ηµιτελή οχήµατα

(Μέγιστο  Α4 (210  297  ή  στο  αυτό)

1η πλευρά

Ο υπογεγραµµένος:

(πλήρες όνοµα)

πιστοποιώ ότι το όχηµα:

0.1. Μάρκα  του κατασκευαστή):

0.2. Τύπος:

Παραλλαγή

έκδοση

0.4. Κατηγορία:

0.5. Όνοµα και  του κατασκευαστή του βασικού

Όνοµα και διεύθυνση του κατασκευαστή του  κατασκευής του οχήµατος

0.6. Θέση των υπό του νόµου προβλεποµένων

Αναγνωριστικός  του οχήµατος

Χηµείο εναπόθεσης του αναγνωριστικού  οχήµατος επί του πλαισίου:

βάσει του (των) τύπου (=ων) οχήµατος που περιγράφεται στην έγκριση τύπου

Βασικό

 έγκρισης ΕΕ τύπου:

Ηµεροµηνία:

 2:

 έγκρισης ΕΚ τύπου:

συµµορφώνεται από  άποψη  τον ηµιτελή τύπο που περιγράφεται στον

 έγκρισης ΕΚ τύπου:

 όχηµα δεν µπορεί να  µόνιµα χωρίς περαιτέρω εγκρίσεις ΕΚ τύπου.

(τόπος και ηµεροµηνία) (υπογραφή) (δέση)

 πιστοποιητικό συµµόρφωσης για κάδε
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 πλευρά

 ηµιτελή οχήµατα κατηγορίας

 τιµές και  µονάδες  αναφέρονται κατωτέρω είναι αυτές που περιέχονται στα έγγραφα έγκρισης τύπου ΕΚ των αχαϊκών
 περίπτωση  συµµόρφωσης της παραγωγής,  τιµές πρέπει να επαληθεύονται σύµφωνα µε τις

µενες  οχετικές οδηγίες  λαµβάνοντας υπόψη τις επιτρεπόµενες από τις  λόγω οδηγίες ανοχές για τις δοκιµές
συµµόρφωσης της παραγωγής)

1. Αριθµός  και τροχών: ...

2. Κινητήριοι

 Μεταξόνιο: ... mm

5.  1. ... mm 2.. . . mm 3.. . .

6.2. Μέγιστο επιτρεπτό µήκος του ολοκληρωµένου  mm

7.2. Μέγιστο επιτρεπτό πλάτος του ολοκληρωµένου

9.1.  κέντρου βάρους:... mm

9.2. Μέγιστο επιτρεπτό  του κέντρου βάρους του ολοκληρωµένου  ... mm

9.3. Ελάχιστο επιτρεπτό ύψος του κέντρου βάρους του ολοκληρωµένου  ... mm

13.1. Ελάχιστη  µάζα του ολοκληρωµένου οχήµατος ·•• kg

13.2. Κατανοµή της ανωτέρω µάζας µεταξύ των  1.... kg 2. ... kg 3.. . . kg

14.1. Μέγιστη τεχνικώς αποδεκτή µάζα  ... kg

14.2. Κατανοµή της ανωτέρω µάζας µεταξύ των  1. ... kg  kg 3.. . . kg

14.3. Μέγιστο τεχνικώς  φορτίο/µάζα σε κάθε  1. ... kg 2. ... kg 3....

16. Μέγιστο αποδεκτό φορτίο στην οροφή:... kg

17. Μέγιστη  (µετά πέδης):... kg (άνευ πέδης): ... kg

 Μέγιστη τεχνικώς  µάζα φορτίου του συνδυασµού: ... kg

19.1. Μέγιστο τεχνικώς αποδεκτό φορτίο  σηµείο ζεύξης του οχήµατος:... kg

20. Κατασκευαστής του

21. Κωδικός

 Αρχή λειτουργίας

22.1. Απευθείας έγχυση: ναι/όχι

23. Αριθµός και  κυλίνδρων:

24. Κυβισµός: ... cm3

 Καύσιµο:

26.  ...

2". Συµπλέκτης

 Κιβώτιο ταχυτήτων (τύπος):

29.  µετάδοσης 1.... 2 . . . . 3. ... 4.... 5. ... 6. ...
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30. Τελική σχέση

32.  τροχού  1: ...  2: ... Αξονας 3: ...

34.  διεύθυνσης, τρόπος

'33. Σύντοµη περιγραφή της διάταξης

41. ∆ιάταξη και αριθµός θυρών:

42.1 Αριθµός και θέση καθισµάτων:

43.1. Χήµα εγκρίσεως ΕΚ τύπου της διάταξης ζεύξης, εφόσον είναι τοποθετηµένη:

43.3. Τύποι και κλάσεις διατάξεων ζεύξης που είναι δυνατόν να τοποθετηθούν:

43.4.  τιµές ft: D /V

Αριθµός της βασικής οδηγίας και της τελευταίας τροποποιητικής οδηγίας που ισχύει για την έγκριση ΕΚ τύπου. Όταν
πρόκειται για οδηγία µε δύο ή περισσότερα στάδια εφαρµογής, αναφέρεται επίσης το στάδιο εφαρµογής: ...

εν  . . . dB(A)  στροφές  ...

εν  ...

46.1. Εκποµπές εξάτµισης

Αριθµός της βασικής οδηγίας και της τελευταίας τροποποιητικής οδηγίας που εφαρµόζεται για την έγκριση ΕΚ τύπου.
Όταν πρόκειται για οδηγία µε δύο ή περισσότερα στάδια εφαρµογής, αναφέρεται επίσης το στάδιο  ...

1. διαδικασία δοκιµής

 . . . H C ...  ...  +  ...
Αιθάλη [διορθωµένη τιµή συντελεστή απορρόφησης  ... Αιωρούµενα  ...

2. διαδικασία  (όπου εφαρµόζεται)

CO: . . .  ...  ...  ...  ... Αιωρούµενα σωµατίδια: ...

'47. Φορολογήσιµη ισχύς ή  κατά περίπτωση:

 .

 .................

 .

Ηνωµένο
Βασίλειο: _.

Τσεχική

Λουξεµβούργο:

Κάτω

Πορτογαλία·

 .

 ..

 .

 .....................

 _....

 _,

49. Πλαίσιο σχεδιασµένο µόνο  οχήµατα παντός εδάφους ναι/όχι

51. Εξαιρέσεις:
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2η πλευρά

 ηµιτελή ο χ ή µ α τ α των κατηγοριών  και

 τιµές και οι µονάδες που αναφέρονται κατωτέρω είναι αυτές που περιέχονται στα έγγραφα έγκρισης ΕΚ τύπου των σχετικών
 περίπτωση δοκιµών συµµόρφωσης της παραγωγής, οι τιµές πρέπει να  σύµφωνο µε  raSopito=

µενες στις σχετικές οδηγίες  λαµβάνοντας υπόψη τις επιτρεπόµενες από τις εν λόγω  ανοχές για τις
συµµόρφωσης της παραγωγής)

1.  αξόνων: ... και τροχών: ...

2. Κινητήριοι

3. Μεταξόνιο: ...

5.  1. ... mm 2.. . .  3. ... mm 4. ...

6.2. Μέγιστο Επιτρεπτό µήκος του ολοκληρωµένου οχήµατος ... mm

6.3. Απόσταση µεταξύ  άκρου του οχήµατος και κέντρου της  ...

7.2. Μέγιστο επιτρεπτό πλάτος του ολοκληρωµένου  ... mm

9.1.  κέντρου βάρους; ... mm

9.2. Μέγιστο επιτρεπτό  του κέντρου βάρους του ολοκληρωµένου οχήµατος:... mm

9.3. Ελάχιστο Επιτρεπτό  του κέντρου βάρους του ολοκληρωµένου  ... mm

12.3.  γυµνού πλαισίου:...

13.1. Ελάχιστη επιτρεπτή  του ολοκληρωµένου  ... kg

13.2.  µεταξύ  αξόνων: 1.... kg 2.... kg 3 . . . . kg 4. . . . kg

14.1. Μέγιστη τεχνικώς  µαία  σχήµατος:... kg

14.2.  ανωτέρω µάζας  των αξόνων: 1.... kg 2. . . . kg 3. . . . kg

14.4. Τεχνικώς  σε κάθε  1. ... kg 2.. . . kg 3.. . . kg 4 . . . . kg

16. Μέγιστο αποδεκτό φορτίο  οροφή: ...

17. Μέγιστη  ρυµουλκούµενου  kg; (άνευ πέΒης): ... kg

 Μέγιστη τεχνικώς αποΒεκτή µάζα φορτίου του συνδυασµού ... kg

19.1. Μέγιστο τεχνικώς αποδεκτό φορτίο στο  ζεύξης  kg

20. Κατασκευαστής του

21. Κωδικός

22. Αρχή λειτουργίας

22.1. Απευθείας έγχυση: ναι/6χι

23. Αριθµός και διάταξη κυλίνδρων:

24.  a n 3

25. Καύσιµο:

 Μέγιστη καθαρή ισχύς: ...  στις ...

 (τύπος):



2S.

29.

30.

3 3.1.

34.

35.

3D.

41.

43.1.

43.3.

43.4.

45.

46.1.

47.
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Κιβώτιο ταχυτήτων (τύπος):

Σχέσεις  1. ... 2. ... 3. ... Α. ... 5. ... 6. ...

Τελική σχέση µετάδοσης:

Επίπωτρα  τροχού Άξονας 1: . . . Αξονας 2: ...  3: ... Αξονας 4: ...

Κατευθυντήριος άξονας µε πνευµατική ανάρτηση ή ισοδύναµη διάταξη: ναι/όχι

 τρόπος υποβοήθησης:

 περιγραφή της διάταξης πέδησης

Πίεση στη γραµµή τροφοδοσίας συστήµατος πέδησης  ... bar

∆ιάταξη και  '

Σήµα εγκρίσεως της διάταξης ζεύξης,  είναι τοποδετηµένη:

Τύποι  κλάσεις διατάξεων ζεύξης που είναι δυνατόν να τοποΒετηδούν:

Χαρακτηριστικές τιµές  D

Αριθµός της βασικής οδηγίας και της  οδηγίας που ισχύει για την έγκριση ΕΚ τύπου. Όταν
πρόκειται  µε  ή περισσότερα στάδια εφαρµογής, αναφέρεται επίσης το στάδιο εφαρµογής

εν  ...  σε στροφές

εν κινήσει: ... dB(A)

Εκποµπές εξάτµισης  ...

 της βασικής οδηγίας και της τελευταίας τροποποιητικής οδηγίας που εφαρµόζεται για την έγκριση ΕΚ τύπου.
Όταν πρόκειται για οδηγία µε δύο ή περισσότερα στάδια εφαρµογής, αναφέρεται επίσης το στάδιο εφαρµογής:

1. διαδικασία δοκιµής

CO: ... HC: ...  ... HC +  ...

 τιµή συντελεστή απορρόφησης  (µ"1)]: ... Αιωρούµενα

2. διαδικασία δοκιµής (όπου εφαρµόζεται)

CO: ...  ...  ...  ...  Αιωρούµενα  ...

Φορολογήσιµη ισχύς ή  κατά περίπτωση:

Βέλγιο:

 .._.

 .

49. Πλαίσιο σχεδιασµένο µόνο για οχήµατα παντός  ναι/όχι

50. Παρατηρήσεις

51. Εξαιρέσεις



2580

 πλευρά

Για ηµιτελή ο χ ή µ α τ α των κατηγοριών

 τιµές  οι  που αναφέρονται κατωτέρω είναι αυτές που περιέχονται  έγγραφα έγκρισης τύπου ΕΚ των σχετικών
οδηγιών.  περίπτωση δοκιµών συµµόρφωσης της παραγωγής, οι τιµές πρέπει να  σύµφωνα µε τις
µενες στις σχετικές οδηγίες  λαµβάνοντας υπόψη τις επιτρεπόµενες από τις εν λόγω οδηγίες ανοχές για τις δοκιµές
συµµόρφωσης της παραγωγής)

1. Αριθµός αξόνων:...  τροχών....

2. Κινητήριοι άξονες:

3. Μεταξόνιο: ...

4.2. Φορτίο πέµπτου τροχού για όχηµα έλκον  (µέγιστα και ελάχιστο): ...

5. Μετατρόχιο(α): 1.... mm 2. ... mm 3. ... mm 4. . . .

6.2. Μέγιστο επιτρεπτό µήκος του ολοκληρωµένου  mm

6.3. Απόσταση µεταξύ προσθίου άκρου του οχήµατος και κέντρου της  Εεύξης: ...

7.2. Μέγιστο  πλάτος του ολοκληρωµένου  mm

9.1.  κέντρου βάρους:...

 Μέγιστο  του κέντρου βάρους ταυ ολοκληρωµένου οχήµατος:... mm

9.3.  επιτρεπτό  του κέντρου βάρους του ολοκληρωµένοι)  ... mm

12.3.  γυµνού πλαισίου:... kg

13.1. Ελάχιστη επιτρεπτή  του ολοκληρωµένου  kg

13.2.  αξόνων. 1.... kg 2. ... kg 3... . kg 4... . kg

14.1. Μέγιστη τεχνικώς αποδεκτή µάζα έµφορτου οχήµατος: ... kg

14.2.  µάζας µεταξύ  αξόνων: 1.... kg 2 . . . . kg 3 . . . . kg 4. . . . kg

14.4. Τεχνικώς αποδεκτή  σε κάδε άξονα: 1. ... kg 2.... kg 3. ... kg 4. ... kg

15. Θέση  ή άξονα(=ων)  να  φορτίο:

17. Μέγιστη τεχνικώς αποδεκτή µάζα έλξης του µηχανοκίνητου οχήµατος για

17.1. Ρυµουλκούµενο µε ράβδο ζεύξης:

17.2.

17.3.  ρυµουλκούµενο:

17.4. Τεχνικώς αποδεκτή µέγιστη µάζα ρυµουλκούµενου (άνευ πέδης): kg

18. Μέγιστη τεχνικώς αποδεκτή µάζα φορτίου του συνδυασµού: , kg

19.1. Μέγιστο τεχνικώς αποδεκτό  στο σηµείο ζεύξης του οχήµατος: kg

20. Κατασκευαστής του

21. Κωδικός κινητήρα:

22. Αρχή

22.1. Απευθείας έγχυση: ναι/όχι
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Αριθµός και  κυλίνδρων:

Κυβισµός:

Αξονας 4: . . .

24.

25. Καύσιµο: ,

26. Μέγιστη καθαρή ισχύς:...  cm; ...

27. •

2S. Κιβώτιο ταχυτήτων (τύπος):

29.  1. . . . 1 . . . 3. ... 4. ... 5. ... 6. ...

30.  σχέση

32.  1: ... Αξονας 2 : . . .  3: ...

33.1.  πνευµατική ανάρτηση ή ισοδύναµη διάταξη; ναι/όχι

 διευθύνσεως, τρόπος

35.  περιγραφή της

36. Πίεση στη γραµµή τροφοδοσίας συστήµατος πέδησης  ... bar

41.  και αριθµός θυρών:

 Αριθµός  καθισµάτων;

43.1.  της  είναι τοποθετηµένη:

43.3. Τύποι  κλάσεις  που είναι δυνατόν να

43.4. Χαρακτηριστικές τιµές  D  ...

45.

Αριθµός της βασικής οδηγίας και της  που ισχύει  την έγκριση ΕΚ τύπου.
πρόκειται για οδηγία µε  ή περισσότερα στάδια εφαρµογής, αναφέρεται επίσης το στάδιο

εν  ...  σε στροφές

εν

46.1. Εκποµπές

Εκποµπές εξάτµισης  Αριθµός της βασικής οδηγίας και της τελευταίας τροποποιητικής οδηγίας που  για την
έγκριση ΕΚ τύπου.  πρόκειται για οδηγία µε δύο ή περισσότερα στάδια εφαρµογής, αναφέρεται επίσης το στάδιο

• εφαρµογής

1.  ,

C O : . . . HO ...  ... HC +  ...
Αιθάλη [διορθωµένη τιµή συντελεστή απορρόφησης  ... Αιωρούµενα σωµατίδια: ...

 διαδικασία δοκιµής  εφαρµόζεται)

C O : . . .  . . .  . ..  ... Αιωρούµενα σωµατίδιο: ...

•  Φορολογήσιµη ισχύς ή  κατά περίπτωση:

Βέλγιο:

 .......

Ιρλανδία:

 .. .

 ....
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 Έχει  έγκριση ΕΚ  σύµφωνα  τις απαιτήσεις σχεδιασµού για τη µεταφορά επικίνδυνων εµπορευµάτων:

 Έχει λάβει έγκριση ΕΚ τύπου σύµφωνα  απαιτήσεις  για τη µεταφορά ορισµένων ζώων:
...  (εις):

49. Πλαίσιο  µόνο  παντός

51.
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 η µ ι τ ε λ ή ο χ ή µ α τ α των κ α τ η γ ο ρ ι ώ ν Ο ] ,

1.  αξόνων:... και τροχών. ...

3. Μεταξόνιο:...

5.  1. ... mm 2 . . . . mm 3. . . . mm

6.2. Μέγιστο  µήκος  ολοκληρωµένου οχήµατος:...

6.4. Απόσταση  της διάταξης ζεύξης και  του οχήµατος:...

 Μέγιστο  πλάτος του ολοκληρωµένου  . . .

 κέντρου  ... mm

9.2. Μέγιστα  ύφος του κέντρου βάρους του ολοκληρωµένου οχήµατος:... mm

9.3. Ελάχιστο  του κέντρου ράρους του ολοκληρωµένου  mm

12.3. Μάζα γυµνού πλαισίου: ... kg

13.1. Ελάχιστη επιτροπή  του ολοκληρωµένου οχήµατος: ... kg

13.2. Κατανοµή της ανωτέρω µάζας  των αξόνων: 1. ... kg 2. . . .

14.1. Μέγιστη τεχνικώς  έµφορτου  ... kg

14.5. Μέγιστη τεχνικώς αποδεκτή µάζα έµφορτου  1. ... kg 2.... kg

3. ... 1

3. . . .kg

14.fi.  αποδεκτή µάζα  κάδε  1,  ] 3. ... kg  περίπτωση
 ή  ρυµουλκούµενου, φορτίο  ... kg

15. Θέση  (ων)  ή  δυνάµενου (ων) να  φορτίο:...

19.2, Για  των κλάσεων Β, D,  και Η: µέγιστη  του ρυµουλκού  (Γ) ή του
 32 000  ... kg

32.  και τροχού  1: ...  2 : . . .  3: . . .

33.2.  µε  ή  διάταξη: ναι/όχι

34.  τρόπος  ,

35.  της

43.2.  εγκρίσεως ΕΚ  της  ζεύξης:

43.3. Τύποι και κλάσεις  ζεύξης που είναι  να

 Χαρακτηριστικές τιµές  D  ...

'*  = Φορολογήσιµη ισχύς ή  περίπτωση:

Βέλγιο:

Γερµανία:

 _..

Ηνωµένο

Κύπρος:  .......

 .

Κάτω

 .._

 ,

 ...„
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4S.1.  έγκριση  τύπου  µε  απαιτήσεις  για τη µεταφορά επικίνδυνων Εµπορευµάτων:

 έγκριση ΕΚ τύπου σύµφωνα  απαιτήσεις  για τη µεταφορά

51.
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∆ΕΚΑΤΟ ΠΕΜΠΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

(Κανονισµός 13)

 ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΚΑΙ  ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Όπου στο παρών Παράρτηµα αναφέρεται η λέξη «οδηγία» αυτή σηµαίνει «επιµέρους τεχνική
Οδηγία».

ΜΕΡΟΣ Α:  ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ. ΟΧΗΜΑΤΩΝ

 κατηγορίες οχηµάτων ορίζονται σύµφωνα µε την  ταξι=
νόµηση:

 αναφορά στη «µέγιστη  στους ακόλουθους ορισµούς,
εννοείται η «µέγιστη τεχνικώς αποδεκτή  οχήµατος» όπως
προσδιορίζεται  2.8  ∆ευτέρου Παραρτήµατος.

 Κατηγορία Μ: Μηχανοκίνητα οχήµατα τα οποία  σχεδιαστεί •
 κατασκευαστεί για

έχουν τουλάχιστον

Κατηγορία  Οχήµατα τα οποία έχουν σχεδιαστεί και κατα=
σκευαστεί γιο: τη µεταφορά προσώπων
περιλαµβάνοντα το πολύ  θέσεις

 του καθίσµατος του

Κατηγορία  έχουν σχεδιαστεί και
 για τη µεταφορά

περιλαµβάνοντα περισσότερες αχό οκτώ
 του καθίσµατος του οδηγού και έχοντα

µέγιστη µάζα που δεν  τους 5 τόνους.

Κατηγορία  Οχήµατα τα οποία έχουν σχεδιαστεί και
 για τη µεταφορά προσώπων,

 περισσότερες
πέραν του καθίσµατος τοι> οδηγού  και έχοντα
µέγιστη µάζα άνω των 5 τόνων.

Οι τύποι αµαξώµατος  οι κωδικοποιήσεις που είναι σχετικές
τα οχήµατα της κατηγορίας Μ ορίζονται στο τµήµα Γ του παρόντος
παραρτήµατος στην παράγραφο t (οχήµατα  Μ  και
στην παράγραφο 2  Μ, και  προκει=
µένου να χρησιµοποιηθούν για τους σκοπούς που καθορίζονται
στο εν λόγω τµήµα.
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 Ν: Μηχανοκίνητα οχήµατα τα  σχεδιαστεί
και  για τη  εµπορευµάτων

 έχουν τουλάχιστον  τροχούς.

 Οχήµατα  χα. οποία έχουν  και
 τη µεταφορά  και

 µέγιστη  υπερβαίνει
τόνους,

 Α',; Οχήµατα τα οποία τα οποία  και
κατασκευαστεί  τη µεταφορά  και
έχοντα µέγιστη µάζα άνω  3.5  12

Κατηγορία  Οχήµατα τα οποία τα οποία έχουν  και
 για τη µεταφορά  και

έχοντα µέγιστη µάζα  12

 ρυµουλκού οχήµατος που  ώστε TO
είναι  µε  ρυµουλκούµενο ή

 η  που λαµβάνεται υπόψη για την  του
 η  του  οχήµατος σε ετοιµότητα

 προσαυξηµένη  τη µάζα  αντιστοιχεί στο
µέγιστο στατικό κατακόρυφο φορτίο που µεταφέρεται στο

 από το  ή  ρυµουλκούµενο
 κατά  µε τη  µάζα του φορτίου του  του

Οι τύποι αµαξώµατος και οι  που είναι σχετικές µε
τα οχήµατα τη: κατηγορίας  ορίζονται στο τµήµα Γ του παρόντος

 στην παράγραφο  προκείµενου να χρησιµοποι=
 τους σκοπούς που καθορίζονται στο εν λόγω τµήµα.
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 0 Ρυµουλκούµενη

 µέγιστη:

 µέγιστης  10

 µ  νου η
 η µέγιστη  που  ι  Π]·,'

 στο στατικό
 τον  του;

 του  ή
 όταν  και φέρει το

 του.

 ι  σχετικέ;
τα  Ο  Γ

 στην  4  χρησιµοποι=
 του;  εν

4  Ε∆ΑΦΟΥΣ (σύµβολο

 τη:  Ν,  πολύ  τόνων
 τη:

 έναν  και
 που  ώστε vu

 οχηµάτων
 του  µετάδοση;

 του; δύο

 ή
 που

 να  30
 το
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 πληρούν τουλάχιστον πέντε από τις

— η  προσέγγισης να είναι  25

— η  τουλάχιστον

— η  να ctvui τουλάχιστον 20

— ο  από

— ο οπίσθιος  να απέχει  τα  τουλάχιστον

— το τµήµα  απέχει  το έδαφος
 200

4.2.  της  Ν,  άνω  2 τόνων ή
 Μ, ή  το πολύ  τόνων

 οι τροχοί
τους  κινητή=
ριοι.  οποία

 η  προς τον έναν
 εάν  οι

— τουλάχιστον  εµπρόσθιος  και
οπίσθιος  vu

µπορεί να  µετάδοση της κίνησης προς τον
εκ

να υπάρχει  ένας  τον
 ή τουλάχιστον  που  δίνει πι

µπορούν  25  υπολογισµένης

4.3.  της κατηγορίας  µέγιστης  άνω  12  ή
της  ως οχήµατα παντός
εάν  τροχοί είναι  ώστε να  ταυτόχρονο

 οχηµάτων στσ οποία
 η µετάδοση της κίνησης προς τον
 οι

να  η  στους µισοί·;

 υπάρχει  του
 ή τουλάχιστον ένας µηχανισµός που \ν δίνει

να µπορούν  πρανή  25
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να πληρούνται  από

— η  προσέγγισης να είναι  25

— η  να  τουλάχιστον 25

— η  κεκλιµένου  25

—  να  το
 ram.

— το  των  το  τουλάχι=
στον

—  οπίσθιο;  να απέχει  τη  τουλάχιστον
 ram,

 και

4 4.1. Τα  της  Ν, µέγιστη;  to πολύ 2
 της  Μ, σε

 τροχό
 στο ∆εύτερο Παραρτήµατος.

 µηχανοκίνητα  εκτός  που αναφέρονται στο
 vu φορτώνονται στη µέγιστη

 µάζα  δηλώνει ο κατασκευαστή;.

 Η ικανότητα αναρρίχησης στις απαιτούµενε; κλίσει; ί'25  και
 απλό υπολογισµό. Κατ'  όµως. οι

 να ζητήσουν νν.  όχηµα
 υπόψη τύπου για να υποβληθεί

4.4.4.  οι  (ες  και  οι
 δεν λαµβάνονται  οι

4.5. Ορισµοί  σκαριφήµατα  το  [Για
ορισµούς της γωνίας  της γωνίας

 ∆εύτερο Παραρτήµατος  και
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 από το  η
 εδάφους  του

 Τα

 «απόσταση  το έδαφος  η
 το  του  κύκλου

ποτ·  από το κέντρο τον
 άξονα  εσωτερικών

 τον
'

∆εν  ολόσωµο τµήµα  οχήµατος vu
 διαγραµµισµένο  του

 αναφέρεται η  το έδαφος
 τη  τους. για
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4.6.  προσδιορισµός

 συνδυάζεται µε το σύµβολο «Μ» ή µε
 Για  ένα όχηµα της κατηγορίας  το οποίο είναι

κατάλληλο  µη οδική χρήση πρέπει

5. «Όχηµα ειδική;  όχηµα τη; κατηγορίας Μ.  ή Ο που
 γιο τη  επιβατών ή εµπορευµάτων  του

οποίου η  λειτουργία απαιτεί ειδική  του
µατος ή/και  εξοπλισµό. Μηχανοκίνητο τροχόσπιτο.

5.1. «Μηχανοκίνητο τροχόσπιτο» νοείται ένα όχηµα ειδικής χρήσεως
της κατηγορώ;  που  κατασκευασµένο  ώστε να
διαθέτει χώρο  ο οποίος περιλαµβάνει  τον

 εξοπλισµό

— καθίσµατα και

—  για τον  ο οποίος µπορεί νσ δηµιουργείται από µετα=
τροπή

— χώρο

— χώρα

Ο  εξοπλισµός πρέπει νσ είναι  στο
χώρο του καθιστικού·  το τραπέζι µπορεί να είναι έτσι
σχεδιασµένο ώστε να αφαιρείται εύκολο.

5.2. «Θωρακισµένα  οχήµατα προοριζόµενα για την
προστασία τον µεταφεροµένων επιβατών  τα
οποία  τις απαιτήσεις θωράκισης και  ν υαλο=
πινάκων.

5.3.  οχήµατα της κατηγορία; Μ που
προορίζονται για τη µεταφορά ασθενών ή  και διαθέ=
τουν προς το σκοπό  ειδικό εξοπλισµό

5.4.  µηχανοκίνητα οχήµατα κατηγορίας Μ που προορί=
ζονται για τη µεταφορά νεκρών και δια,θέτουν προς το σκοπό αυτό
ειδικό εξοπλισµό.



2592

5.5.  τροχόσπιτο»: Πρότυπο  3833=1977, όρος

5.6. «Κινητοί  «Κινητός γερανό;» νοείται ένα όχηµα ειδικής
χρήσεως της κατηγορίας Ν3. το οποίο δεν διαθέτει εξοπλισµό
µεταφοράς  γερανό του οποίου η
ροπή ανύψωσης  ίση ή µεγαλύτερη των

5.7.  οχήµατα  οχήµατα όπως ορίζονται στο
σηµείο 5. µε  τα  στα σηµεία 5.1 έως

Οι κωδικοποιήσεις που  τα «οχήµατα  χρήσεως»
ορίζονται στο τµήµα Γ του παρόντος παραρτήµατος στην
παράγραφο 5. προκειµένου να  για τους σκοπούς
που  στο εν  τµήµα.

ΜΕΡΟΣ Β.  ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

1. Πα τους σκοπούς της κατηγορίας

Ο  συνίσταται σε οχήµατα  διαφέρουν τουλάχιστον ως
προς τα. ακόλουθα βασικά στοιχεία:

— τον κατασκευαστή,

— καθοριζόµενο από τον κατασκευαστή τύπο.

— βασικές πτυχές της κατασκευής και µελέτης όσον αφορά τα

—  πατώµατος  και
διαφορές).

— συγκρότηµα παραγωγής ισχύος (εσωτερικής καύσης/ηλεκτρικό'

Ως «παραλλαγή.» ενός τύπου νοούνται τα οχήµατα που ανήκουν στον
τόπο και δεν  τουλάχιστον ως προς τις ακόλουθες βασικές
πλευρές:

— τύπος αµαξώµατος: ίπ.χ. σαλόνι τύπου  δύο
µε πτυσσόµενη  τριών  όχηµα πολλαπλών χρήσεων).

— συγκρότηµα παραγωγής ισχύος:

— αρχή λειτουργίας (όπως στο σηµείο 3.2.1.1 του  Πρώτου Παραρτήµατος.

— αριθµός και διάταξη των κυλίνδρων.
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— διαφορές ισχύος άνω του 30 % {η υψηλότερη  ανώτερη
κατά 1.3 φορές  τη; χαµηλότερης).

— διαφορές χωρητικότητας  του 20 % (η µεγαλύτερη είναι
ανώτερη κατά 1.2  τουλάχιστον της µικρότερης).

— κινητήριοι

—  ι  και

Ω; «έκδοση»  νοούνται τα οχήµατα  αποτελούνται
 συνδυασµό στοιχείων τα οποία  στο

έγκρισης τύπου µε την επιφύλαξη τον  του ; ∆έκατου

 καταχωρίσεις  δεν συνδυά=
 σε µίσ

— µέγιστη  αποδεκτή  οχήµατος.

— κυβισµός κινητήρα.

— µέγιστη καθαρή ισχύς.

— τύπος κιβωτίου ταχυτήτων και αριθµός

—  ν  ορίζεται στο Μέρος Γ του παρόντος
Παραρτήµατος

2. Για  σκοπούς των κατηγοριών Μ, και Μ,:

Ο  συνίσταται σε οχήµατα που δεν διαφέρουν τουλάχιστον
προς  ακόλουθα

— τον κατασκευαστή,

— τον καθοριζόµενο από τον κατασκευαστή τύπο.

— την κατηγορία.

— βασικές  της κατασκευής και µελέτης όσον αφορά τα εξής

—
αρθρωτά (προφανείς και  διαφορές),

— αριθµός

— συγκρότηµα παραγωγής ισχύος (εσωτερικής
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Ως  ενός τύπου νοούνται τα οχήµατα που ανήκουν στον
 και  διαφέρουν τουλάχιστον ως  ακόλουθες βασικές

πλευρές:

— κλάση  ορίζεται στην οδηγία  «Λεωφορεία και
πούλµαν» {µόνο για πλήρη

—  ολοκλήρωσης τη; κατασκευής (π.χ.

— συγκρότηµα παραγωγής ισχύος:

— αρχή  στο σηµείο  Πρώτου Παραρτήµατος.

— αριθµός και διάταξη των κυλίνδρων,

—  ισχύος άνω του 5Π  (η υψηλότερη  ανώτερη
κατά 1.5 φορές τουλάχιστον της χαµηλότερης).

— διαφορές χωρητικότητας άνω του 50 % (η µεγαλύτερη είναι
ανώτερη  1.5 φορές τουλάχιστον της µικρότερης).

—  (εµπρόσθια, µέση, οπίσθια).

— διαφορές µέγιστης τεχνικώς αποδεκτής µάζας  οχήµατος
 20 %  υψηλότερη είναι πάνω από 1.2 φορές όσο η χαµη=

λότερη).

— κινητήριοι άξονες  ζεύξη).

—  άξονες (αριθµός και

Ως  µιας παραλλαγής νοούνται τα οχήµατα που
από συνδυασµό στοιχείων τα οποία περιλαµβάνονται στο φάκελο
έγκρισης τύπου µε την επιφύλαξη των απαιτήσεων του : ∆έκατου Παραρτήµατος.

 Γ

3. Για τους σκοπούς  κατηγοριών Ν,. Ν, και Ν,:

Ο «τύπος» συνίσταται σε οχήµατα που  τουλάχιστον ως
προς τα ακόλουθα βασικά στοιχεία:

— τον κατασκευαστή.

— τον καθοριζόµενο από τον κατασκευαστή

— την

— βασικές πτυχές της κατασκευής και µελέτης όσον αφορά τα εξής:

— πλαίσια/λεκάνη πατώµατος (προφανείς και

— αριθµός
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 παραγωγής ισχύος (εσωτερικής καύσης/ηλεκτρική'

Ως «παραλλαγή» ενός τύπου νοούνται τα  που ανήκουν στον
 και  διαφέρουν τουλάχιστον  προς τις ακόλουθες βασικές

—  σχεδιασµός του  (π.χ φορτηγό µε πλατφόρµα
 ρυµουλκό)

(µόνο για πλήρη οχήµατα).

— βαθµός ολοκλήρωσης της κατασκευής  χ. πλήρες/ηµιτελές)

—  παραγωγής ισχύος:

—  (όπως στο σηµείο 3 2.1.1  Πρώτου Παραρτήµατος

—  και  των

— διαφορές ισχύος άνω  {η υψηλότερη είναι ανώτερη
κατά  φορές τουλάχιστον της

— διαφορές χωρητικότητας άνω του 50 % (η µεγαλύτερη είναι
ανώτερη κατά  φορές  της µικρότερης).

— διαφοράς µέγιστης τεχνικώς αποδεκτή; µάζας έµφορτου
άνω του  (η  πάνω από 1.2 φορές  η χαµη=
λότερη),

— κινητήριοι  (αριθµός,

—  (πλήθος και

Ως  µιας  νοούνται τα οχήµατα που αποτελούνται
από συνδυασµό στοιχείων  περιλαµβάνονται στο φάκελο
έγκρισης τύπου µε την  των απαιτήσεων τοι  Παραρτήµατος
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4. Για τους σκοπούς των κατηγοριών Ο,.  Ο, και

 σε οχήµατα που δεν διαφέρουν τουλάχιστον ως
προς τα ακόλουθα βασικά στοιχεία.

— τον

— τον καθοριζόµενο  τον κατασκευαστή τύπο.

— την κατηγορία.

— βασικής πτυχές της κατασκευής  όσον αφορά τα

—  αµάξωµα (προφανείς
διαφορές).

— αριθµός

— ρυµουλκούµενο µε
 ρυµουλκούµενο.

— τύπος συστήµατος  (π.χ. άνευ πέδης αδρανείας ηλεκ=
τρικό).

Ως  ενός  νοούνται τα οχήµατα που  στον
 και  διαφέρουν τουλάχιστον ως προς τις ακόλουθες βασικές

πλευρές·

— βαθµός ολοκλήρωσης της κατασκευής (π.χ. πλήρες/ηµιτελές!.

— τύπος  (π.χ,.  πλατφόρµα φόρτωσης/βυτιο=
φόρο) (µόνο για πλήρη/ολοκληρωµένα οχήµατα)

— διαφορές µέγιστης τεχνικώς αποδεκτής µάζας έµφορτου οχήµατος
άνω του 20 % (η  πάνω  1.2 φορές όσο η χαµη=
λότερη),

—  (πλήθος και

Ως «έκδοση» µιας  νοούνται  οχήµατα που αποτελούνται
από συνδυασµό  τα οποία περιλαµβάνονται στο φάκελο
έγκρισης τύπον·.

5. Για ύλες τις κατηγορίες:

Η πλήρης αναγνώριση του οχήµατος µόνο από τις  του
 της παραλλαγής και της έκδοσης πρέπει να συµφωνεί  ενιαίο

επακριβή καθορισµό όλων των τεχνικών χαρακτηριστικών που απαι=
 ι για να τεθεί το όχηµα σε κυκλοφορία.
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 Γ.  ΤΥΠΟΥ

 για

Ο τύπος αµαξώµατος στο ∆εύτερο Παράρτηµα, στο σηµείο 9.1 του  του Πρώτου
Παραρτήµατος και στο σηµείο 37 του ∆έκατου Τέταρτου Παραρτήµατος πρέπει να
αναφέρεται ακολουθώντας την εξής κωδικοποίηση:

. Επιβατηγό οχήµατα

ΛΑ  Πρότυπο  όρος αριθ.
3.1.1.1. που συµπεριλαµβάνει όµως
οχήµατα µε άνω των 4 πλευρικών

 Β ∆ύο  ' Μπερλίνα (ΑΑ) µε καπό στο πίσω
µέρος του οχήµατος.

AC  όγκων  Πρότυπο  3833 1977. όρο:
3.1.1.4

AD  Πρότυπο ISO 3833 1977.  αριΗ.

ΑΠ  3833 1977. όρος
3.1.1.6

AF  οχήµατα  από
 που αναφέρονται από το ΑΑ

 το ΑΕ που  µετα=
φέρουν επιβάτες και τις αποσκευές
τους ή  σε  και µόνον

 Ωστόσο, εάν το όχηµα πληροί
 τις  προϋποθέσει;;:
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α) ο αριθµός
ρέσει του  δεν υπερβαίνει
τις 6,

µια
ότι υπάρχει εφόσον  όχηµα
διαθέτει

 \'οούντα.ι οι
 που µπορούν να

 Για να µην καθί=
στανται  οι

 ο κατασκευαστής
πρέπει να  τη χρήση
τους. π.χ. τοποθετώντας
ή παρεµφερή µόνιµα
τα οποία δεν µπορούν να αφαι=
ρεθούν µε συνήθη  και

 Ρ =  +  > Ν

όπου:

Ρ = η µέγιστη τεχνικώς αποδεκτή
µάζα έµφορτου οχήµατος σε

 =  µάζα σε κατάσταση
λειτουργίας σε kg

 = ο αριθµός
εξαιρέσει του οδηγού

το  αυτό δεν  ότι
ανήκει στην κατηγορία Μ .
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2. Μηχανοκίνητα οχήµατα των  Μ, η Μ,

 κλάσης Ι (βλέπε οδηγία

CA Μονώροφα

CC  µονώροφα

CD

CE Μονώροφα  δάπεδο

CF ∆ιώροφα µε

CG  µε χαµηλύ δάπεδο µονώροφα

 Αρθρωτό µε  διώροφα

Οχήµατα  οδηγία

CJ

 µονώροφα

CL  διώροφα

CM Μονώροφα µε χαµηλό δάπεδο

 ∆ιώροφα µε χαµηλό

CO  µε χαµηλό δάπεδο

 µε  δάπεδο διώροφα

Οχήµατα  L11 (βλέπε οδηγία 2001/85/ΕΚ «Λεωφορείο
πούλµαν»)

CO Μονώροφα

 ∆ιώροφα

CS  µονώροφα

CT  διώροφα

Οχήµατα  Α (βλέπε οδηγία 2001/85/ΕΚ «Λεωφορεία και

 Μονώροφα

CV  µε χαµηλό δάπεδο

Οχήµατα  Β (βλέπε οδηγία 2001/85/ΕΚ  και
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3. Μηχανοκίνητα οχήµατα της κατηγορία; Ν

ΒΛ Φορτηγό

ΒΒ Ηµιφορτηγό

BC Όχηµα έλξη;

µενου

BD Όχηµα έλξη;

(οδικός ελκυ=

Βλέπε οδηγία  για  µάζες και
 ορισµένων κατηγοριών

 των
 τους. παράρτηµα ί σηµείο

 του οποίου ο θάλαµος είναι
 στο

 οδηγία  τις µάζες
διαστάσεις ορισµένων κατηγοριών µηχα=
νοκίνητων οχηµάτων και των

 τους. παράρτηµα Ι σηµείο 2.1.1

Βλέπε οδηγία 97/27,'ΕΚ για τις µάζες
 ορισµένων κατηγοριών
 οχηµάτων και των

µένων τους. παράρτηµα Ι σηµείο 2.1.1

— Ωστόσο, εάν το  που  οριστεί  ΒΒ  του οποίου η
µέγιστη τεχνικώς επιτρεπτή  δεν υπερβαίνει τα 3

—  από 6 θέσεις  του
οδηγού

— πληροί και τι; δύο  προϋποθέσεις:

α) Ο αριθµό;  του  δεν
υπερβαίνει  6 και

 Ρ =(Μ >•  Ν  68

το όχηµα δεν  όχηµα τη; κατηγορίας Ν.

—  εάν ένα όχηµα που  ΒΑ. ΒΒ µε
τεχνικώς επιτρεπτή µάζα µεγαλύτερη από  BC ή BD
πληροί τουλάχιστον  από  ακόλουθες προϋποθέσεις:

α) Ο αριθµός  του  υπερ=
 τις 8

β) Ρ = (Μ + Ν >• 68) < Ν

το όχηµσ  όχηµσ της κατηγορίας Ν.

Βλέπε  Γ, σηµείο 1 του παραρτήµατος
 Ρ. Μ  Ν.
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4. Οχήµατα της κατηγορίας Ο

DA
µενο

DB Ρυµουλκούµενο
µε ράβδο

DC Ρυµουλκούµενο
µε  έλςης

Βλέπε οδηγία  για τις µάζες και
διαστάσεις ορισµένων κατηγοριών µηχα=

 οχηµάτων  των
 Ι  2.2.2

Βλέπε οδηγία  γιο τις µάζες και
διαστάσεις ορισµένων κατηγοριών

 οχηµάτων και των
µενων τους. παράρτηµα Ι σηµείο 2.2.3

Βλέπε οδηγία  τις µάζες κα.ι
 ορισµένων κατηγοριών µηχα=

νοκίνητων οχηµάτων και των
 τους.  Ι σηµείο 2.2.4

5. Οχήµατα ειδικής χρήσεως

SA

SB

SC

SD

SE

SF

SG

τροχόσπιτα

οχήµατα

Ασθενοφόρα

Νεκροφόρες

τροχόσπιτα

Άλλα οχήµατα
ειδικής χρήσης

ειδικής χρήση;

(Βλέπε Μέρος Α σηµείο 5.1)

(Βλέπε Μέρος Α σηµείο 5.2)

(Βλέπε Μέρος Α σηµείο 5.3)

(Βλέπε Μέρος Α σηµείο 5.4)

(Βλέπε Μέρος Α σηµείο 5.5)

(Βλέπε Μέρος Α σηµείο 5.6)

(Βλέπε Μέρος Α σηµείο 5.7)




