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I

(Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δηµοσίευση)

Ο∆ΗΓΙΑ 2003/37/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της 26ης Μαΐου 2003

σχετικά µε την έγκριση τύπου γεωργικών ή δασικών ελκυστήρων, των ρυµουλκουµένων και των
εναλλάξιµων ρυµουλκούµενων µηχανηµάτων τους, καθώς και των συστηµάτων, κατασκευαστικών
στοιχείων και χωριστών τεχνικών ενοτήτων των οχηµάτων αυτών και για την κατάργηση της οδηγίας

74/150/ΕΟΚ

(Κείµενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως
το άρθρο 95,

την πρόταση της Επιτροπής (1),

τη γνώµη της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτρο-
πής (2),

Αποφασίζοντας σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 251 της
συνθήκης (3),

Εκτιµώντας τα ακόλουθα:

(1) Στο πλαίσιο της εναρµόνισης των διαδικασιών έγκρισης ΕΚ
τύπου, κατέστη απαραίτητη η ευθυγράµµιση των διατάξεων
της οδηγίας 74/150/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 4ης Μαρ-
τίου 1974, περί προσεγγίσεως των νοµοθεσιών των κρατών
µελών των αναφεροµένων στην έγκριση των γεωργικών ή
δασικών ελκυστήρων µε τροχούς (4) µε εκείνες της οδηγίας
70/156/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 6ης Φεβρουαρίου
1970, περί προσεγγίσεως των νοµοθεσιών των κρατών
µελών που αφορούν στην έγκριση των µηχανοκίνητων
οχηµάτων και των ρυµουλκούµενων τους (5), καθώς και µε
εκείνες της οδηγίας 92/61/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της
30ής Ιουνίου 1992, περί εγκρίσεως τύπου των δικύκλων ή
τρίκυκλων οχηµάτων µε κινητήρα (6).

(1) ΕΕ C 151 Ε, 25.6.2002, σ. 1.
(2) EE C 221 της 17.9.2002, σ. 5.
(3) Γνώµη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 9ης Απριλίου 2002 (δεν

δηµοσιεύθηκε ακόµα στην Επίσηµη Εφηµερίδα), κοινή θέση του
Συµβουλίου της 16ης ∆εκεµβρίου 2002 (ΕΕ C 84 Ε της 8.4.2003,
σ. 1) και απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 8ης Απριλίου
2003 (δεν δηµοσιεύθηκε ακόµα στην Επίσηµη Εφηµερίδα).

(4) ΕΕ L 84 της 28.3.1974, σ. 10· οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία
από την οδηγία 2001/3/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 28 της 30.1.2001,
σ. 1).

(5) ΕΕ L 42 της 23.2.1970, σ. 1· οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία
από την οδηγία 2001/116/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 18 της 21.1.2002,
σ. 1).

(6) ΕΕ L 255 της 10.8.1992, σ. 72· οδηγία όπως τροποποιήθηκε
τελευταία από την οδηγία 2000/7/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συµβουλίου (ΕΕ L 106 της 3.5.2000, σ. 1).

(2) Η οδηγία 74/150/ΕΟΚ περιορίζει επί του παρόντος την
εφαρµογή της κοινοτικής διαδικασίας έγκρισης ΕΚ τύπου
µόνο στους γεωργικούς ή δασικούς ελκυστήρες µε τροχούς.
Ως εκ τούτου, φαίνεται επίσης απαραίτητη η επέκταση
του πεδίου εφαρµογής σε άλλες κατηγορίες γεωργικών ή
δασικών οχηµάτων. Η παρούσα οδηγία αποτελεί συνεπώς το
πρώτο βήµα για τη ρύθµιση και άλλων γεωργικών οχηµάτων
µε κινητήρα.

(3) Είναι επίσης σκόπιµο να ληφθεί υπόψη το γεγονός ότι θα
πρέπει να θεσπισθεί µια διαδικασία παρέκκλισης για
ορισµένα οχήµατα που κατασκευάζονται σε περιορισµένο
αριθµό ή για οχήµατα τέλους σειράς ή για οχήµατα που
κατασκευάζονται µε νέες τεχνικές οι οποίες δεν καλύπτονται
από κάποια επιµέρους οδηγία.

(4) ∆εδοµένου ότι η παρούσα οδηγία βασίζεται στην αρχή
της πλήρους εναρµόνισης, θα πρέπει να ορισθεί επαρκής
προθεσµία πριν να καταστεί υποχρεωτική η έγκριση ΕΚ
τύπου, έτσι ώστε να δοθεί στους κατασκευαστές των εν
λόγω οχηµάτων η δυνατότητα να προσαρµοσθούν στις νέες
εναρµονισµένες διαδικασίες.

(5) Ως αποτέλεσµα της απόφασης 97/836/ΕΚ του Συµβουλίου,
της 27ης Νοεµβρίου 1997, εν όψει της προσχώρησης της
Ευρωπαϊκής Κοινότητας στη συµφωνία της Οικονοµικής
Επιτροπής των Ηνωµένων Εθνών για την Ευρώπη (UN-ECE)
σχετικά µε την υιοθέτηση ενιαίων τεχνικών προδιαγραφών
για τροχοφόρα οχήµατα, εξοπλισµό και µεµονωµένα τεµάχια
που µπορούν να τοποθετηθούν ή/και να χρησιµοποιηθούν
σε ένα τροχοφόρο όχηµα και τους όρους αµοιβαίας αναγνώ-
ρισης των εγκρίσεων ΕΚ τύπου που χορηγούνται σύµφωνα
µε τις προδιαγραφές αυτές («αναθεωρηµένη συµφωνία του
1958») (7), απαιτείται συµµόρφωση προς τους διάφορους
διεθνείς κανονισµούς στους οποίους έχει προσχωρήσει η
Κοινότητα. Οµοίως, είναι απαραίτητη η εναρµόνιση ορισµέ-
νων δοκιµών µε εκείνες που ορίζονται στους κώδικες
του Οργανισµού Οικονοµικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης
(ΟΟΣΑ).

(7) ΕΕ L 346 της 17.12.1997, σ. 78.
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(6) Τα απαιτούµενα µέτρα για την εφαρµογή της παρούσας
οδηγίας θα πρέπει να θεσπισθούν σύµφωνα µε την απόφαση
1999/468/ΕΚ του Συµβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1999,
για τον καθορισµό των όρων άσκησης των εκτελεστικών
αρµοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή (1).

(7) Η παρούσα οδηγία σέβεται τα θεµελιώδη δικαιώµατα και
τηρεί τις αρχές που αναγνωρίζονται, ιδίως στον χάρτη
των θεµελιωδών δικαιωµάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ως
γενικές αρχές του κοινοτικού δικαίου.

(8) ∆εδοµένου ότι η οδηγία 74/150/ΕΟΚ έχει υποβληθεί
κατ' επανάληψη σε σηµαντικές τροποποιήσεις, κρίνεται
απαραίτητη, για λόγους σαφήνειας και ορθολογισµού, η
αναδιατύπωση της εν λόγω οδηγίας,

ΕΞΕ∆ΩΣΑΝ ΤΗΝΠΑΡΟΥΣΑ Ο∆ΗΓΙΑ:

Άρθρο 1

Πεδίο εφαρµογής

1. Η παρούσα οδηγία εφαρµόζεται στην έγκριση τύπου οχηµά-
των, είτε αυτά κατασκευάζονται σε ένα είτε σε περισσότερα στάδια.
Η παρούσα οδηγία εφαρµόζεται στα οχήµατα που ορίζονται στο
άρθρο 2 στοιχείο δ), µε µέγιστη εκ κατασκευής ταχύτητα όχι
µικρότερη από 6 km/h.

Η παρούσα οδηγία εφαρµόζεται επίσης στην έγκριση ΕΚ τύπου
συστηµάτων, κατασκευαστικών στοιχείων και χωριστών τεχνικών
ενοτήτων που προορίζονται να χρησιµοποιηθούν στα εν λόγω
οχήµατα.

2. Η παρούσα οδηγία δεν εφαρµόζεται:

α) στην έγκριση µεµονωµένων οχηµάτων.

Ωστόσο, η εν λόγω διαδικασία δύναται να εφαρµοσθεί σε
ορισµένες κατηγορίες οχηµάτων που εµπίπτουν στο πεδίο
εφαρµογής της παρούσας οδηγίας, για τις οποίες η έγκριση
ΕΚ τύπουείναι υποχρεωτική·

β) στα µηχανήµατα που σχεδιάζονται ειδικά για δασική χρήση,
όπως µετατοπιστές και µεταφορείς ξυλείας, σύµφωνα µε το
πρότυπο ΙSΟ 6814:2000·

γ) στα δασικά µηχανήµατα που κατασκευάζονται πάνω σε
πλαίσια χωµατουργικού εξοπλισµού, σύµφωνα µε το πρότυπο
ΙSΟ 6165:2001·

δ) στα εναλλάξιµα µηχανήµατα που σηκώνονται πλήρως από το
έδαφος όταν το όχηµα που τα ρυµουλκεί κινείται στο οδικό
δίκτυο.

(1) ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23.

Άρθρο 2

Ορισµοί

Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, νοούνται ως:

α) «έγκριση ΕΚ τύπου»: η διαδικασία µε την οποία ένα κράτος
µέλος πιστοποιεί ότι ένας τύπος οχήµατος, συστήµατος,
κατασκευαστικού στοιχείου ή χωριστής τεχνικής ενότητας
πληροί τις τεχνικές απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας. Όταν
αφορά τα συστήµατα, κατασκευαστικά στοιχεία ή χωριστές
τεχνικές ενότητες, η έγκριση ΕΚ τύπου µπορεί επίσης να
αποκαλείται «έγκριση ΕΚ τύπου κατασκευαστικού στοιχείου»·

β) «έγκριση ΕΚ τύπου σε πολλαπλά στάδια»: η διαδικασία µε
την οποία ένα ή περισσότερα κράτη µέλη πιστοποιούν ότι
ένας τύπος ηµιτελούς ή πλήρους οχήµατος, ανάλογα µε
το βαθµό ολοκλήρωσής του, πληροί τις οικείες τεχνικές
απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας·

γ) «έγκριση µεµονωµένων οχηµάτων»: η διαδικασία µε την οποία
ένα κράτος µέλος πιστοποιεί ότι ένα όχηµα στο οποίο
χορηγήθηκε µεµονωµένως έγκριση πληροί τις εθνικές
προδιαγραφές·

δ) «όχηµα»: κάθε ελκυστήρας, ρυµουλκούµενο, εναλλάξιµο
ρυµουλκούµενο µηχάνηµα, ηµιτελές, πλήρες ή ολοκλη-
ρωµένο που προορίζεται να χρησιµοποιηθεί στη γεωργία ή
στη δασοκοµία·

ε) «κατηγορία οχήµατος»: σύνολο οχηµάτων που διαθέτουν τα
ίδια χαρακτηριστικά σχεδιασµού·

στ) «τύπος οχήµατος»: τα οχήµατα µιας συγκεκριµένης κατηγο-
ρίας, όµοια ως προς τα βασικά γνωρίσµατα που παρατίθενται
στο παράρτηµα ΙΙ κεφάλαιο Α. Ένας τύπος οχήµατος είναι
δυνατόν να περιλαµβάνει τις διάφορες παραλλαγές και
εκδόσεις οχήµατος που αναφέρονται στο παράρτηµα ΙΙ
κεφάλαιο Α·

ζ) «βασικό όχηµα»: κάθε ηµιτελές όχηµα, του οποίου ο αναγνω-
ριστικός αριθµός διατηρείται κατά τη διάρκεια των επακόλου-
θων σταδίων της διαδικασίας έγκρισης ΕΚ τύπου σε πολλαπλά
στάδια·

η) «ηµιτελές όχηµα»: κάθε όχηµα, για την περάτωση του οποίου
χρειάζεται ένα τουλάχιστον ακόµη στάδιο, ώστε το εν
λόγω όχηµα να πληροί όλες τις αντίστοιχες απαιτήσεις της
παρούσας οδηγίας·

θ) «πλήρες όχηµα»: κάθε όχηµα στο οποίο καταλήγει η διαδικα-
σία έγκρισης ΕΚ τύπου σε πολλαπλά στάδια, το οποίο πληροί
όλες τις αντίστοιχες απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας·

ι) «ελκυστήρας»: κάθε τροχοφόρο ή ερπυστριοφόρο όχηµα, που
έχει τουλάχιστον δύο άξονες και µέγιστη εκ κατασκευής
ταχύτητα όχι µικρότερη από 6 km/h, του οποίου η λειτουρ-
γία έγκειται ουσιαστικά στην ισχύ έλξης του και έχει ειδικώς
σχεδιασθεί για να σύρει, ωθεί, φέρει ή δίνει κίνηση σε
ορισµένα εναλλάξιµα εργαλεία, σχεδιασµένα για να χρησιµο-
ποιούνται σε γεωργικές ή δασικές εργασίες ή για να σύρει
γεωργικούς ή δασικούς ελκυστήρες. Μπορεί να διαρρυθµι-
σθεί για τη µεταφορά φορτίου στο πλαίσιο γεωργικών ή
δασικών χρήσεων ή/και να εξοπλισθεί µε καθίσµατα επιβατών·
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ια) «ρυµουλκούµενο»: κάθε γεωργικό ή δασικό ρυµουλκούµενο,
προοριζόµενο κυρίως για τη µεταφορά φορτίου και σχεδια-
σµένο να συνδέεται σε ελκυστήρα για γεωργική ή δασική
εκµετάλλευση. Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται και τα
ρυµουλκούµενα, στα οποία µέρος του φορτίου των φέρεται
από τον ελκυστήρα.Προς γεωργικό ή δασικό ρυµουλκούµενο
εξοµοιούται το πάσης φύσεως όχηµα που έχει ζευχθεί σε
ελκυστήρα και φέρει µόνιµα τοποθετηµένο εργαλείο, εάν ο
λόγος της συνολικής τεχνικώς αποδεκτής µάζας προς τη
µάζα εν κενώ του εν λόγω οχήµατος είναι ίσος ή µεγαλύτερος
από 3,0 και εάν το όχηµα δεν έχει σχεδιασθεί για την
επεξεργασία υλικών·

ιβ) «εναλλάξιµο ρυµουλκούµενο µηχάνηµα»: εργαλείο χρησιµο-
ποιούµενο στη γεωργία ή στη δασοκοµία, σχεδιασµένο να
έλκεται από ελκυστήρα, το οποίο τροποποιεί τη λειτουργία
του τελευταίου ή προσθέτει µια καινούρια λειτουργία.
Μπορεί να διαθέτει δάπεδοφόρτωσης, το οποίο έχει µελετηθεί
και κατασκευασθεί για να δέχεται τα εργαλεία και τις
διατάξεις που είναι αναγκαίες στην εκτέλεση των εργασιών,
καθώς και για την προσωρινή εναπόθεση των υλικών που
παράγονται ή χρειάζονται κατά την εργασία. Προς εναλλά-
ξιµο ρυµουλκούµενο µηχάνηµα εξοµοιούται το πάσης
φύσεως όχηµα που έχει ζευχθεί σε ελκυστήρα και φέρει
µόνιµα τοποθετηµένο εργαλείο ή έχει σχεδιασθεί για την
επεξεργασία υλικών, εάν ο λόγος της συνολικής τεχνικώς
αποδεκτής µάζας προς τη µάζα εν κενώ του εν λόγω
οχήµατος είναι µικρότερος από 3,0·

ιγ) «σύστηµα»: κάθε σύνολο συσκευών που λειτουργούν σε
συνδυασµό για την εκτέλεση συγκεκριµένης λειτουργίας σε
όχηµα·

ιδ) «κατασκευαστικό στοιχείο»: διάταξη, που προορίζεται να
αποτελέσει τµήµα οχήµατος, η οποία µπορεί να λαµβάνει
έγκριση τύπου ανεξαρτήτως του οχήµατος·

ιε) «χωριστή τεχνική ενότητα»: διάταξη, που προορίζεται να
αποτελέσει τµήµα ενός οχήµατος, η οποία µπορεί να λαµβάνει
έγκριση τύπου χωριστά, µόνον όµως σε σχέση προς έναν ή
περισσότερους συγκεκριµένους τύπους οχήµατος·

ιστ) «κατασκευαστής»: κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, υπεύθυνο
έναντι της αρχής χορήγησης της έγκρισης ΕΚ τύπου για όλες
τις πτυχές της διαδικασίας έγκρισης ΕΚ τύπου και για τη
διασφάλιση της συµµόρφωσης της παραγωγής, ανεξαρτήτως
της άµεσης ή όχι εµπλοκής του προσώπου αυτού σε όλα τα
στάδια κατασκευής ενός οχήµατος, συστήµατος, κατασκευα-
στικού στοιχείου ή χωριστής τεχνικής ενότητας. Θεωρείται
επίσης κατασκευαστής:

i) κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο που σχεδιάζει και
κατασκευάζει, ή αναθέτει τον σχεδιασµό και την
κατασκευή, για δική του χρήση, όχηµα, σύστηµα,
κατασκευαστικό στοιχείο ή χωριστή τεχνική ενότητα,

ii) κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, το οποίο κατά τη
διάθεση στην αγορά ή την θέση σε λειτουργία ενός
οχήµατος, συστήµατος, κατασκευαστικού στοιχείου ή
χωριστής τεχνικής ενότητας, είναι υπεύθυνο για τη
συµµόρφωσή του µε την παρούσα οδηγία·

ιζ) «θέση σε λειτουργία»: η πρώτη χρήση ενός οχήµατος εντός
της Κοινότητας, σύµφωνα µε τις προδιαγραφές του, για το
οποίο δεν απαιτείται, πριν από την πρώτη χρήση, εγκα-
τάσταση και ρύθµιση από τον κατασκευαστή ή από τρίτο
άτοµο που ορίζεται από αυτόν. Η ηµεροµηνία ταξινόµησης ή
πρώτης διάθεσης στην αγορά θεωρείται ως ηµεροµηνία θέσης
σε λειτουργία.

Εκπρόσωπος κατασκευαστή είναι κάθε φυσικό ή νοµικό
πρόσωπο εγκατεστηµένο στην Κοινότητα, που έχει ορισθεί
δεόντως από τον κατασκευαστή να τον εκπροσωπεί ενώπιον
της αρµόδιας αρχής και να ενεργεί εξ ονόµατός του στον
τοµέα της παρούσας οδηγίας.

Εφεξής, όποτε γίνεται µνεία στον όρο «κατασκευαστής», αυτή
αφορά είτε τον κατασκευαστή είτε τον εκπρόσωπό του·

ιη) «αρµόδια αρχή σε θέµατα έγκρισης ΕΚ τύπου»: η αρχή ενός
κράτους µέλους που είναι αρµόδια για όλες τις πτυχές της
έγκρισης ΕΚ τύπου ενός τύπου οχήµατος, συστήµατος,
κατασκευαστικού στοιχείου ή χωριστής τεχνικής ενότητας,
που χορηγεί και, ενδεχοµένως, ανακαλεί τις εγκρίσεις ΕΚ
τύπου, επικοινωνεί µε τις οµολόγους της των άλλων κρατών
µελών και ελέγχει τα µέτρα που λαµβάνει ο κατασκευαστής
προκειµένου να εξασφαλίσει τη συµµόρφωση της παραγωγής·

ιθ) «τεχνική υπηρεσία»: ο οργανισµός ή ο φορέας ο οποίος έχει
εγκριθεί ως εργαστήριο δοκιµών για τη διεξαγωγή δοκιµών ή
επιθεωρήσεων εξ ονόµατος της αρµόδιας αρχής σε θέµατα
έγκρισης ΕΚ τύπου ενός κράτους µέλους. Το έργο αυτό
µπορεί να εκτελείται επίσης από την ίδια την αρχή έγκρισης
ΕΚ τύπου·

κ) «επιµέρους οδηγίες»: οι οδηγίες που παρατίθενται στο παράρ-
τηµα ΙΙ κεφάλαιο Β·

κα) «δελτίο έγκρισης ΕΚ τύπου»: ένα από τα δελτία που παρατί-
θενται στο παράρτηµα ΙΙ, κεφάλαιο Γ, ή στο αντίστοιχο
παράρτηµα επιµέρους οδηγίας, και υποδεικνύει τις πληροφο-
ρίες που πρέπει να παράσχει η αρµόδια σε θέµατα έγκρισης
ΕΚ τύπου αρχή·

κβ) «πληροφοριακό δελτίο»: ένα από τα δελτία που περιλαµβά-
νονται στο παράρτηµα I, ή στο αντίστοιχο παράρτηµα µιας
επιµέρους οδηγίας, και υποδεικνύει τις πληροφορίες που
πρέπει να παράσχει ο αιτών·

κγ) «φάκελος κατασκευαστή»: ο πλήρης φάκελος ή αρχείο που
περιλαµβάνει ειδικότερα τα απαιτούµενα στο παράρτηµα Ι
δεδοµένα, σχέδια, φωτογραφίες, που παρέχονται από τον
αιτούντα στην τεχνική υπηρεσία ή στην αρµόδια για θέµατα
έγκρισης ΕΚ τύπου αρχή, σύµφωνα µε το πληροφοριακό
δελτίο µιας επιµέρους οδηγίας ή της παρούσας οδηγίας·
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κδ) «φάκελος πληροφοριών»: ο φάκελος του κατασκευαστή,
συνοδευόµενος από τα πρακτικά δοκιµών ή όσα έγγραφα
έχουν επισυνάψει κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών
τους οι τεχνικές υπηρεσίες ή η αρµόδια σε θέµατα έγκρισης
ΕΚ τύπου αρχή·

κζ) «ευρετήριο του φακέλου πληροφοριών»: το έγγραφο στο
οποίο καταγράφονται τα περιεχόµενα του φακέλου πληροφο-
ριών µε αρίθµηση ή άλλη επισήµανση που επιτρέπει να
εντοπίζονται εύκολασε κάθε σελίδα οι σχετικές πληροφορίες·

κστ) «πιστοποιητικό συµµόρφωσης»: το έγγραφο που περιγράφε-
ται στο παράρτηµα ΙΙΙ και το οποίο χορηγεί ο κατασκευαστής
για να πιστοποιήσει ότι συγκεκριµένο όχηµα, το οποίο έχει
λάβει έγκριση σύµφωνα µε την παρούσα οδηγία, τηρεί όλες
τις εφαρµοζόµενες κανονιστικές πράξεις τη στιγµή της
παραγωγής του, και στο οποίο δηλώνεται ότι το όχηµα
δύναται να ταξινοµηθεί ή να τεθεί σε λειτουργία σε όλα τα
κράτη µέλη χωρίς πρόσθετους ελέγχους.

Άρθρο 3

Αίτηση για έγκριση ΕΚ τύπου

1. Η αίτηση έγκρισης ΕΚ τύπου ενός οχήµατος υποβάλλεται
από τον κατασκευαστή στην αρµόδια σε θέµατα έγκρισης ΕΚ
τύπου αρχή ενός κράτους µέλους. Συνοδεύεται από τον φάκελο
κατασκευαστή που περιέχει τις απαιτούµενες πληροφορίες που
ορίζονται στο παράρτηµα Ι.

Ο φάκελος κατασκευαστή για τα συστήµατα, κατασκευαστικά
στοιχεία και χωριστές τεχνικές ενότητες τίθεται εξάλλου στη
διάθεση της αρµόδιας σε θέµατα έγκρισης ΕΚ τύπου αρχής έως τη
στιγµή κατά την οποία η έγκριση ΕΚ τύπου χορηγείται ή
απορρίπτεται.

2. Στην περίπτωση έγκρισης ΕΚ τύπου σε πολλαπλά στάδια,
προσκοµίζονται:

α) κατά το πρώτο στάδιο: τα µέρη εκείνα του φακέλου
κατασκευαστή και τα δελτία έγκρισης ΕΚ τύπου που απαιτού-
νται για πλήρες όχηµα, τα οποία αντιστοιχούν στο βαθµό
ολοκλήρωσης του βασικού οχήµατος·

β) κατά το δεύτερο στάδιο και εξής: τα µέρη του φακέλου
κατασκευαστή και τα δελτία έγκρισης ΕΚ τύπου που αντιστοι-
χούν στο τρέχον στάδιο κατασκευής, και ένα αντίτυπο του
δελτίου έγκρισης ΕΚ τύπου του ηµιτελούς οχήµατος που
αφορά το προηγούµενο στάδιο κατασκευής. Ο κατασκευα-
στής προσκοµίζει εξάλλου λεπτοµερή κατάλογο των τροπο-
ποιήσεων και προσθηκών που πραγµατοποίησε στα ηµιτελή
οχήµατα.

3. Η αίτηση έγκρισης ΕΚ τύπου συστήµατος, κατασκευαστικού
στοιχείου ή χωριστής τεχνικής ενότητας υποβάλλεται από τον
κατασκευαστή στην αρµόδια σε θέµατα έγκρισης ΕΚ τύπου αρχή
ενός κράτους µέλους. Συνοδεύεται από τον φάκελο κατασκευαστή
σύµφωνα µε την επιµέρους οδηγία.

4. Οι αιτήσεις που αφορούν έγκριση ΕΚ τύπου ενός τύπου
οχήµατος, συστήµατος, κατασκευαστικού στοιχείου ή χωριστής
τεχνικής ενότητας υποβάλλονται σε ένα και µόνο κράτος µέλος.
Για κάθε προς έγκριση ΕΚ τύπο, υποβάλλεται ιδιαίτερη αίτηση.

Άρθρο 4

∆ιαδικασία έγκρισης ΕΚ τύπου

1. Τα κράτη µέλη χορηγούν:

α) την έγκριση ΕΚ τύπου, στους τύπους οχηµάτων που συµµορ-
φώνονται µε τα στοιχεία του φακέλου κατασκευαστή και
πληρούν, ανάλογα µε την κατηγορία τους, τις τεχνικές
απαιτήσεις όλων των επιµέρους οδηγιών που παρατίθενται
στο παράρτηµα ΙΙ κεφάλαιο Β,

β) την έγκριση ΕΚ τύπου σε πολλαπλά στάδια στα βασικά
οχήµατα, ηµιτελή ή πλήρη, που συµµορφώνονται µε τα
στοιχεία του φακέλου κατασκευαστή και πληρούν τις τεχνικές
απαιτήσεις των επιµέρους οδηγιών που παρατίθενται στο
παράρτηµα ΙΙ κεφάλαιο Β·

γ) έγκριση ΕΚ τύπου συστήµατος, κατασκευαστικού στοιχείου
ή χωριστής τεχνικής ενότητας σε όλους τους τύπους συστη-
µάτων, κατασκευαστικών στοιχείων ή τεχνικών ενοτήτων που
ανταποκρίνονται στις πληροφορίες του φακέλου κατασκευα-
στή και οι οποίοι πληρούν τις τεχνικές απαιτήσεις που
περιλαµβάνονται στην αντίστοιχη επιµέρους οδηγία που
αναφέρεται στο παράρτηµα II κεφάλαιο Β.

Σε περίπτωση που το προς έγκριση σύστηµα, κατασκευαστικό
στοιχείο ή η χωριστή τεχνική ενότητα λειτουργεί ή διαθέτει
ειδικό χαρακτηριστικό µόνο σε συνδυασµό µε άλλα µέρη του
οχήµατος και για τον λόγο αυτόν, η συµµόρφωση προς µια
ή περισσότερες απαιτήσεις µπορεί να επαληθευθεί µόνο
όταν το προς έγκριση σύστηµα, κατασκευαστικό στοιχείο ή
χωριστή τεχνική ενότητα λειτουργεί σε συνδυασµό µε άλλα
µέρη του οχήµατος, πραγµατικά ή εξοµοιωµένα, το πεδίο
εφαρµογής της έγκρισης ΕΚ τύπου του συστήµατος,
κατασκευαστικού στοιχείου ή χωριστής τεχνικής ενότητας
πρέπει να περιορίζεται αναλόγως.

Στην περίπτωση αυτή, το δελτίο έγκρισης ΕΚ τύπου του εν
λόγω συστήµατος, κατασκευαστικού στοιχείου ή χωριστής
τεχνικής ενότητας πρέπει να περιλαµβάνει τους τυχόν περιο-
ρισµούς στη χρήση του και να αναφέρει τις τυχόν προϋπο-
θέσεις εφαρµογής του. Η τήρηση των περιορισµών και
προϋποθέσεων αυτών επαληθεύεται κατά την έγκριση ΕΚ
τύπου του οχήµατος.

2. Εάν κάποιο κράτος µέλος κρίνει ότι ένα όχηµα, σύστηµα,
κατασκευαστικό στοιχείο ή χωριστή τεχνική ενότητα πληρούσα τις
διατάξεις της παραγράφου 1, συνιστά παρ' όλα αυτά σοβαρό
κίνδυνο για την οδική ασφάλεια, την ποιότητα του περιβάλλοντος
ή την ασφάλεια κατά την εργασία, µπορεί να αρνείται την έκδοση
έγκρισης ΕΚ τύπου. Ενηµερώνει αµέσως τα άλλα κράτη µέλη και
την Επιτροπή σχετικά, δηλώνοντας τους λόγους στους οποίους
βασίζεται η απόφασή του.
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3. Η αρµόδια σε θέµατα έγκρισης ΕΚ τύπου αρχή κάθε κράτους
µέλους αποστέλλει εντός ενός µηνός στις οµολόγους της στα
άλλα κράτη µέλη αντίγραφο του δελτίου έγκρισης ΕΚ τύπου,
συνοδευόµενο από τα προσαρτήµατα που περιγράφονται στο
κεφάλαιο Γ του παραρτήµατος ΙΙ, για κάθε τύπο οχήµατος για τον
οποίο έχουν χορηγήσει, απορρίψει ή ανακαλέσει µια έγκριση ΕΚ
τύπου.

4. Η αρµόδια σε θέµατα έγκρισης ΕΚ τύπου αρχή κάθε κράτους
µέλους αποστέλλει κάθε µήνα στις οµολόγους της στα άλλα κράτη
µέλη κατάλογο, που περιλαµβάνει τις λεπτοµέρειες οι οποίες
αναφέρονται στο παράρτηµα VI, των εγκρίσεων ΕΚ τύπου συστη-
µάτων, κατασκευαστικών στοιχείων ή χωριστών τεχνικών ενοτήτων
τις οποίες έχει χορηγήσει, απορρίψει ή ανακαλέσει κατά τη
διάρκεια του εν λόγω µήνα.

Οι αρχές αυτές, όταν παραλαµβάνουν αίτηση από την αρµόδια σε
θέµατα έγκρισης ΕΚ τύπου αρχή άλλου κράτους µέλους, της
αποστέλλουν αµέσως αντίγραφο του δελτίου και /ή του φακέλου
πληροφοριών του συστήµατος, κατασκευαστικού στοιχείου ή
χωριστής τεχνικής ενότητας για κάθε τύπο συστήµατος,
κατασκευαστικού στοιχείου ή χωριστής τεχνικής ενότητας για τον
οποίο έχουν χορηγήσει, απορρίψει ή ανακαλέσει έγκριση ΕΚ
τύπου.

Άρθρο 5

Τροποποιήσεις εγκρίσεων ΕΚ τύπου

1. Το κράτος µέλος το οποίο έχει χορηγήσει έγκριση ΕΚ τύπου
λαµβάνει τα απαραίτητα µέτρα ώστε να διασφαλίσει ότι θα
ενηµερώνεται σχετικά µε οποιαδήποτε τροποποίηση στις πληροφο-
ρίες οι οποίες περιλαµβάνονται στον φάκελο πληροφοριών.

2. Η αίτηση για τροποποίηση της εγκρίσεως ΕΚ τύπου υποβάλ-
λεται αποκλειστικά στο κράτος µέλος το οποίο χορήγησε την
αρχική έγκριση ΕΚ τύπου.

3. Στην περίπτωση έγκρισης ΕΚ τύπου οχήµατος, εάν οι
λεπτοµέρειες που περιλαµβάνονται στον φάκελο έγκρισης ΕΚ
τύπου έχουν τροποποιηθεί, η αρµόδια για την έγκριση ΕΚ τύπου
αρχή του εν λόγω κράτους µέλους εκδίδει, εάν χρειασθεί, τις
αναθεωρηµένες σελίδες του φακέλου πληροφοριών, σηµειώνοντας
σε κάθε αναθεωρηµένη σελίδα σαφώς τη φύση της τροποποίησης
και την ηµεροµηνία επανέκδοσης.

Ενοποιηµένη και ενηµερωµένη έκδοση του φακέλου έγκρισης
πληροφοριών, συνοδευόµενη από λεπτοµερή περιγραφή της τρο-
ποποίησης, θεωρείται επίσης ότι πληροί αυτή την απαίτηση.

4. Σε κάθε περίπτωση αναθεώρησης σελίδων ή ενοποιηµένης
και ενηµερωµένης έκδοσης, τροποποιείται και το ευρετήριο του
φακέλου πληροφοριών, το οποίο επισυνάπτεται στο δελτίο έγκρι-
σης ΕΚ τύπου, ώστε να εµφαίνονται οι ηµεροµηνίες της τελευταίας
αναθεώρησης των σελίδων ή η ηµεροµηνία της ενοποιηµένης,
ενηµερωµένης έκδοσης.

5. Η τροποποίηση θεωρείται ως «επέκταση» και η αρµόδια σε
θέµατα έγκρισης ΕΚ τύπου αρχή του κράτους µέλους που
χορήγησε την αρχική έγκριση εκδίδει αναθεωρηµένο δελτίο έγκρι-
σης ΕΚ τύπου µε αριθµό επέκτασης, στο οποίο αναφέρονται µε
σαφήνεια οι λόγοι της επέκτασης καθώς και η ηµεροµηνία της
αναδηµοσίευσης:

α) εάν απαιτούνται νέες επιθεωρήσεις·

β) εάν τροποποιήθηκε µία από τις πληροφορίες που παρατί-
θενται στο δελτίο έγκρισης ΕΚ τύπου, εξαιρουµένων των
προσαρτηµάτων του·

γ) εάν οι απαιτήσεις µιας επιµέρους οδηγίας, εφαρµοστέας κατά
την ηµεροµηνία µετά την οποία απαγορεύεται η πρώτη θέση
σε λειτουργία, τροποποιήθηκαν µετά την ηµεροµηνία που
αναγράφεται στο δελτίο έγκρισης ΕΚ τύπου.

6. Αν η αρµόδια σε θέµατα έγκρισης ΕΚ τύπου αρχή του
κράτους µέλους που χορήγησε την αρχική έγκριση ΕΚ τύπου
διαπιστώσει ότι κάποια τροποποίηση φακέλου πληροφοριών
καθιστά αναγκαίες νέες δοκιµές ή ελέγχους, ενηµερώνει σχετικά
τον κατασκευαστή και εκδίδει τα έγγραφα που αναφέρονται στις
παραγράφους 3, 4 και 5, µόνο µετά την ικανοποιητική διεξαγωγή
νέων δοκιµών ή ελέγχων.

Άρθρο 6

Πιστοποιητικό συµµόρφωσης και σήµα έγκρισης ΕΚ τύπου

1. Υπό την ιδιότητα του κατόχου ενός δελτίου έγκρισης ΕΚ
τύπου, ο κατασκευαστής καταρτίζει πιστοποιητικό συµµόρφωσης.

Το πιστοποιητικό αυτό, υπόδειγµα του οποίου παρατίθεται στο
παράρτηµα ΙΙΙ, συνοδεύει κάθε όχηµα, πλήρες ή ηµιτελές, που έχει
κατασκευασθεί σύµφωνα µε τον εγκεκριµένο τύπο οχήµατος.

2. Τα κράτη µέλη, για λόγους φορολογίας ή ταξινόµησης
οχηµάτων και αφού ενηµερώσουν τουλάχιστον τρεις µήνες ενωρί-
τερα την Επιτροπή και τα άλλα κράτη µέλη, µπορούν να ζητήσουν
να προστεθούν στο πιστοποιητικό στοιχεία µη αναφερόµενα στο
παράρτηµα ΙΙΙ, µε την προϋπόθεση ότι τέτοιου είδους στοιχεία
αναφέρονται ρητά στον φάκελο πληροφοριών ή µπορούν να
προκύψουν από απλό υπολογισµό.

3. Ο κατασκευαστής, υπό την ιδιότητά του ως κατόχου δελτίου
έγκρισης ΕΚ τύπου, συστήµατος, κατασκευαστικού στοιχείου ή
χωριστής τεχνικής ενότητας, εναποθέτει σε κάθε κατασκευαστικό
στοιχείο ή ενότητα που κατασκευάζεται σύµφωνα µε τον εγκεκρι-
µένο τύπο το κατασκευαστικό ή εµπορικό του σήµα, τον τύπο
ή/και, εφόσον προβλέπεται στην επιµέρους οδηγία, τον αριθµό ή
το σήµα της έγκρισης ΕΚ τύπου.
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4. Υπό την ιδιότητά του ως κατόχου δελτίου έγκρισης ΕΚ
τύπου που περιλαµβάνει, σύµφωνα µε το άρθρο 4 παράγραφος 1
σηµείο γ), περιορισµούς χρήσης του συγκεκριµένου κατασκευαστι-
κού στοιχείου ή της χωριστής τεχνικής ενότητας, ο κατασκευαστής
παρέχει µαζί µε κάθε κατασκευαστικό στοιχείο ή χωριστή τεχνική
ενότητα λεπτοµερείς πληροφορίες για τους περιορισµούς αυτούς
και υποδεικνύει τους όρους εγκατάστασής τους.

Άρθρο 7

Ταξινόµηση, πώληση και θέση σε λειτουργία

1. Κάθε κράτος µέλος ταξινοµεί τα νέα οχήµατα στα οποία
χορηγήθηκε έγκριση τύπου, επιτρέπει την πώληση τους ή τη θέση
τους σε λειτουργία για λόγους που σχετίζονται µε την κατασκευή
ή τη λειτουργία τους, µόνο εφόσον τα οχήµατα αυτά συνοδεύονται
από έγκυρο πιστοποιητικό συµµόρφωσης.

Στην περίπτωση ηµιτελών οχηµάτων, κάθε κράτος µέλος επιτρέπει
την πώλησή τους, αλλά µπορεί να αρνείται τη µόνιµη ταξινόµηση
ή τη θέση τους σε λειτουργία ενόσω δεν είναι ολοκληρωµένα.

2. Κάθε κράτος µέλος επιτρέπει την πώληση ή τη θέση
σε λειτουργία των συστηµάτων, κατασκευαστικών στοιχείων ή
χωριστών τεχνικών ενοτήτων, µόνο εφόσον τα εν λόγω συστήµατα,
κατασκευαστικά στοιχεία ή χωριστές τεχνικές ενότητες πληρούν
τις απαιτήσεις των αντίστοιχων επιµέρους οδηγιών και τις απαι-
τήσεις που αναφέρονται στο άρθρο 6 παράγραφος 3.

Άρθρο 8

Εξαιρέσεις

1. Οι απαιτήσεις του άρθρου 7 παράγραφος 1 δεν εφαρµό-
ζονται στα οχήµατα που προορίζονται για χρήση από τις ένοπλες
δυνάµεις, την πολιτική άµυνα, την πυροσβεστική και τις αρµόδιες
για τη διαφύλαξη της τάξης υπηρεσίες, ούτε στα οχήµατα στα
οποία χορηγείται έγκριση ΕΚ τύπου σύµφωνα µε την παράγραφο 2
του παρόντος άρθρου.

2. Κάθε κράτος µέλος έχει το δικαίωµα, εφόσον το ζητήσει ο
κατασκευαστής, να τον απαλλάσσει από την υποχρέωση εφαρµογής
στα οχήµατα που αναφέρονται στα άρθρα 9 έως 11 µίας ή
περισσότερων διατάξεων µίας ή και περισσοτέρων από τις επιµέ-
ρους οδηγίες.

Τα κράτη µέλη αποστέλλουν κάθε χρόνο στην Επιτροπή και στα
άλλα κράτη µέλη κατάλογο των εξαιρέσεων που χορήγησαν.

Άρθρο 9

Οχήµατα κατασκευαζόµενα σε µικρό αριθµό σειράς

Στην περίπτωση οχηµάτων που κατασκευάζονται σε µικρές σειρές,
ο αριθµός των οχηµάτων, που ταξινοµούνται, πωλούνται ή τίθενται
σε κυκλοφορία κάθε χρόνο σε κάθε κράτος µέλος, περιορίζεται
στον µέγιστο αριθµό µονάδων που ορίζεται στο παράρτηµα V
τµήµα Α.

Τα κράτη µέλη αποστέλλουν κάθε χρόνο στην Επιτροπή κατάλογο
των εγκρίσεων ΕΚ τύπου των εν λόγω οχηµάτων. Το κράτος µέλος
που διενεργεί τέτοιου είδους εγκρίσεις αποστέλλει αντίγραφο του
δελτίου έγκρισης ΕΚ τύπου συνοδευόµενο από τα παραρτήµατά
του στις αρµόδιες σε θέµατα έγκρισης ΕΚ τύπου αρχές των λοιπών
κρατών µελών που έχει υποδείξει ο κατασκευαστής, δηλώνοντας
τη φύση των εξαιρέσεων που έχουν χορηγηθεί. Εντός τριών µηνών,
τα εν λόγω κράτη µέλη αποφασίζουν κατά πόσον, και για ποιο
αριθµό µονάδων, δέχονται την έγκριση ΕΚ τύπου για οχήµατα που
πρόκειται να ταξινοµηθούν στο έδαφός τους.

Άρθρο 10

Οχήµατα τέλους σειράς

1. Στην περίπτωση οχηµάτων τέλους σειράς, τα κράτη µέλη
δύνανται, κατόπιν αιτήσεως του κατασκευαστή, εντός των ποσοτι-
κών ορίων που ορίζονται στο παράρτηµα V τµήµα Β και κατά τη
διάρκεια της περιορισµένης περιόδου που προβλέπεται στο τρίτο
εδάφιο, να ταξινοµούν και να επιτρέπουν την πώληση ή τη θέση σε
λειτουργία νέων οχηµάτων σύµφωνων µε τύπο οχήµατος η έγκριση
του οποίου δεν είναι πλέον έγκυρη.

Το πρώτο εδάφιο εφαρµόζεται αποκλειστικά στα οχήµατα τα
οποία:

α) βρίσκονται στο έδαφος της Κοινότητας και

β) συνοδεύονται από έγκυρο πιστοποιητικό συµµόρφωσης, το
οποίο είχε εκδοθεί όταν η έγκριση ΕΚ τύπου του εν λόγω
τύπου οχήµατος ίσχυε ακόµη, αλλά τα οχήµατα δεν είχαν
ταξινοµηθεί ή τεθεί σε κυκλοφορία πριν λήξει η ισχύς της εν
λόγω έγκρισης ΕΚ τύπου.

Η δυνατότητα αυτή δίνεται µόνο για 24 µήνες για τα πλήρη
οχήµατα και για 30 µήνες για τα ολοκληρωµένα οχήµατα από την
ηµεροµηνία που έπαυσε να ισχύει η έγκριση ΕΚ τύπου.

2. Προκειµένου να εφαρµοσθεί η παράγραφος 1 σε έναν
ή περισσότερους τύπους οχήµατος δεδοµένης κατηγορίας, ο
κατασκευαστής υποβάλλει αίτηση στην αρµόδια αρχή κάθε ενδια-
φεροµένου κράτους µέλους µέχρι τη θέση σε λειτουργία αυτών
των τύπων οχήµατος. Στην αίτηση προσδιορίζονται οι τεχνικοί
ή/και οικονοµικοί λόγοι στους οποίους βασίζεται.

Εντός τριών µηνών τα εν λόγω κράτη µέλη αποφασίζουν, για το
συγκεκριµένο τύπο οχήµατος, εάν και πόσες µονάδες δέχονται να
ταξινοµηθούν στην επικράτειά τους.

Κάθε κράτος µέλος που το αφορά η θέση σε κυκλοφορία
αυτών των τύπων οχηµάτων, επιφορτίζεται να εξασφαλίσει ότι ο
κατασκευαστής συµµορφώνεται µε το παράρτηµα V τµήµα Β.
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Άρθρο 11

Ασυµβατότητα οχηµάτων, συστηµάτων, κατασκευαστικών
στοιχείων ή χωριστών τεχνικών ενοτήτων

Στην περίπτωση οχηµάτων, συστηµάτων, κατασκευαστικών στοι-
χείων ή χωριστών τεχνικών ενοτήτων σχεδιασµένων σύµφωνα µε
τεχνικές ή αρχές µη συµβατές προς µία ή περισσότερες απαιτήσεις
µίας ή περισσοτέρων επιµέρους οδηγιών:

α) ένα κράτος µέλος δύναται να χορηγεί προσωρινή έγκριση ΕΚ
τύπου. Στην περίπτωση αυτή, εντός προθεσµίας ενός µηνός,
αποστέλλει αντίγραφο του δελτίου έγκρισης ΕΚ τύπου και
των προσαρτηµάτων του στις αρµόδιες σε θέµατα έγκρισης
ΕΚ τύπου αρχές των άλλων κρατών µελών και στην Επιτροπή.
Ταυτόχρονα, υποβάλλει αίτηση στην Επιτροπή προκειµένου
να του επιτραπεί να χορηγήσει έγκριση ΕΚ τύπου µε βάση
την παρούσα οδηγία.

Η αίτηση συνοδεύεται από φάκελο µε τα ακόλουθα στοιχεία:

i) τους λόγους για τους οποίους οι συγκεκριµένες τεχνι-
κές ή οι επίµαχες αρχές καθιστούν το όχηµα, το
σύστηµα, το κατασκευαστικό στοιχείο ή την χωριστή
τεχνική ενότητα µη συµβατή προς τις απαιτήσεις µίας ή
περισσοτέρων επιµέρους οδηγιών,

ii) περιγραφή των εγειροµένων ζητηµάτων ασφάλειας,
προστασίας του περιβάλλοντος ή ασφάλειας της εργα-
σίας, καθώς και των ληφθέντων µέτρων,

iii) περιγραφή των δοκιµών και των αποτελεσµάτων τους
που καταδεικνύουν επίπεδο ασφάλειας, προστασίας του
περιβάλλοντος και ασφαλείας της εργασίας τουλά-
χιστον ισοδύναµο µε αυτό που εξασφαλίζουν οι απαι-
τήσεις µιας ή περισσοτέρων των σχετικών επιµέρους
οδηγιών,

β) Η Επιτροπή, εντός τριών µηνών από την παραλαβή του
πλήρους φακέλου, υποβάλλει σχέδιο απόφασης στην επι-
τροπή του άρθρου 20 παράγραφος 1. Σύµφωνα µε τη
διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 20 παράγραφος 2 η
Επιτροπή αποφασίζει εάν θα επιτρέψει στο κράτος µέλος να
χορηγήσει έγκριση ΕΚ τύπου δυνάµει της παρούσας οδηγίας.

Μόνο η αίτηση χορήγησης αδείας και το σχέδιο απόφασης
διαβιβάζονται στα κράτη µέλη στην (στις) εθνική(-ές)
γλώσσα(-ες).

γ) Εάν εγκριθεί η αίτηση, το κράτος µέλος µπορεί να εκδίδει
έγκριση ΕΚ τύπου βάσει της παρούσας οδηγίας. Στην
περίπτωση αυτή, η απόφαση πρέπει επίσης να διευκρινίζει εάν
πρέπει να επιβληθούν περιορισµοί όσον αφορά την ισχύ της.
Σε καµία περίπτωση η διάρκεια ισχύος της έγκρισης ΕΚ τύπου
δεν πρέπει να είναι µικρότερη από τριάντα έξι µήνες.

δ) Όταν οι επιµέρους οδηγίες έχουν προσαρµοσθεί στην τεχνική
πρόοδο κατά τρόπο ώστε τα οχήµατα, τα συστήµατα, τα
κατασκευαστικά στοιχεία ή οι χωριστές τεχνικές ενότητες που

έχουν τύχει έγκρισης ΕΚ τύπου βάσει του παρόντος άρθρου
να τηρούν τις τροποποιηµένες οδηγίες, τα κράτη µέλη
µετατρέπουν τις εν λόγω εγκρίσεις ΕΚ τύπου σε εγκρίσεις ΕΚ
τύπου σύµφωνες µε την παρούσα οδηγία, προβλέποντας τον
αναγκαίο χρόνο για τις απαιτούµενες προσαρµογές των
κατασκευαστικών στοιχείων ή των χωριστών τεχνικών ενοτή-
των, ιδίως για την κατάργηση κάθε αναφοράς σε περιο-
ρισµούς ή εξαιρέσεις.

ε) Εάν δεν ληφθούν τα µέτρα που είναι αναγκαία για την
προσαρµογή των επιµέρους οδηγιών, η ισχύς των χορηγούµε-
νων βάσει των διατάξεων του παρόντος άρθρου εγκρίσεων
ΕΚ τύπου µπορεί να παρατείνεται κατόπιν αιτήσεως του
κράτους µέλους που χορήγησε την έγκριση ΕΚ τύπου, µε
άλλη απόφαση της Επιτροπής.

στ) Εξαίρεση που παραχωρείται για πρώτη φορά στο πλαίσιο του
παρόντος άρθρου είναι δυνατό να αποτελέσει προηγούµενο
για την επιτροπή που αναφέρεται στο άρθρο 20 παράγρα-
φος 1 για άλλες, όµοιες αιτήσεις.

Άρθρο 12

Ισοδυναµία

1. Το Συµβούλιο, αποφασίζοντας µε ειδική πλειοψηφία, κατό-
πιν προτάσεως της Επιτροπής, µπορεί να αναγνωρίζει την ισοδυνα-
µία µεταξύ των προϋποθέσεων ή των διατάξεων για την έγκριση
ΕΚ τύπου οχηµάτων, συστηµάτων, κατασκευαστικών στοιχείων και
χωριστών τεχνικών ενοτήτων που θεσπίζονται µε την παρούσα
οδηγία από κοινού µε τις επί µέρους οδηγίες, και των διαδικασιών
που θεσπίζονται µε διεθνείς κανονισµούς ή κανονισµούς τρίτων
χωρών, στο πλαίσιο πολυµερών ή διµερών συµφωνιών συναπτό-
µενων µεταξύ της Κοινότητας και τρίτων χωρών.

2. Αναγνωρίζεται η ισοδυναµία των εγκρίσεων ΕΚ τύπου που
χορηγούνται βάσει των επιµέρους οδηγιών των σχετικών µε τα
οχήµατα µε κινητήρα, όπως ορίζονται στην οδηγία 70/156/ΕΟΚ
και παρατίθενται στο παράρτηµα ΙΙ κεφάλαιο Β µέρος ΙΙ-Α της
παρούσας οδηγίας.

3. Αναγνωρίζεται η ισοδυναµία των εγκρίσεων τύπου που
χορηγούνται βάσει των κανονισµών της UN/ECE που προσαρ-
τώνται στην Αναθεωρηµένη συµφωνία του 1958, όπως παρατί-
θενται στο παράρτηµα ΙΙ κεφάλαιο Β, µέρος ΙΙ-Β της παρούσας
οδηγίας.

4. Η ισοδυναµία των δελτίων δοκιµών που εκδίδονται βάσει
των τυποποιηµένων κωδίκων του ΟΟΣΑ, οι οποίοι παρατίθενται
στο παράρτηµα ΙΙ κεφάλαιο Β, µέρος ΙΙ-Γ της παρούσας οδηγίας,
αναγνωρίζεται εναλλακτικώς έναντι των πρακτικών των δοκιµών
που εκδίδονται σύµφωνα µε τις επιµέρους οδηγίες.
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Άρθρο 13

Μέτρα προς διασφάλιση της συµµόρφωσης της παραγωγής

1. Το κράτος µέλος που χορηγεί έγκριση ΕΚ τύπου λαµβάνει
τα προβλεπόµενα στο παράρτηµα IV µέτρα ως προς την έγκριση
αυτή ώστε να επαληθεύει, εν ανάγκη σε συνεργασία µε τις αρµόδιες
σε θέµατα εγκρίσεων ΕΚ τύπου αρχές των άλλων κρατών µελών,
εάν ελήφθησαν τα αναγκαία µέτρα για να διασφαλισθεί ότι τα
παραγόµενα οχήµατα, συστήµατα, κατασκευαστικά στοιχεία ή
χωριστές τεχνικές ενότητες αντιστοιχούν στον εγκεκριµένο τύπο.

2. Το κράτος µέλος που έχει χορηγήσει έγκριση ΕΚ τύπου
λαµβάνει τα προβλεπόµενα στο παράρτηµα IV µέτρα ως προς την
έγκριση αυτή ώστε να επαληθεύει, εν ανάγκη σε συνεργασία µε τις
αρµόδιες σε θέµατα εγκρίσεων ΕΚ τύπου αρχές των άλλων κρατών
µελών, εάν τα µέτρα που αναφέρονται στην παράγραφο 1
εξακολουθούν να επαρκούν και εάν τα παραγόµενα οχήµατα,
συστήµατα, κατασκευαστικά στοιχεία ή χωριστές τεχνικές ενότητες,
εξακολουθούν να αντιστοιχούν στον εγκεκριµένο τύπο.

Η επαλήθευση που διεξάγεται για την εξασφάλιση της συµµόρφω-
σης της παραγωγής προς τον εγκεκριµένο τύπο περιορίζεται στις
διαδικασίες που προβλέπονται στο τµήµα 2 του παραρτήµατος IV.

Άρθρο 14

Υποχρέωση ενηµέρωσης

Οι αρµόδιες σε θέµατα έγκρισης ΕΚ τύπου αρχές των κρατών µελών
αλληλοενηµερώνονται εντός ενός µηνός σχετικά µε οποιαδήποτε
ανάκληση έγκρισης ΕΚ τύπου και για τους λόγους ενός τέτοιου
µέτρου.

Άρθρο 15

Ρήτρες διασφάλισης

1. Εάν κάποιο κράτος µέλος διαπιστώσει ότι οχήµατα, συστή-
µατα, κατασκευαστικά στοιχεία ή χωριστές τεχνικές ενότητες
συγκεκριµένου τύπου ενέχουν σοβαρό κίνδυνο για την οδική
ασφάλεια ή την ασφάλεια κατά την εργασία ή για την ποιότητα του
περιβάλλοντος, µολονότι συνοδεύονται από έγκυρο πιστοποιητικό
συµµόρφωσης ή φέρουν επαρκή σήµανση, τότε το εν λόγω κράτος
µπορεί, για χρονικό διάστηµα το πολύ έξι µηνών, να αρνηθεί την
ταξινόµηση των οχηµάτων αυτών ή να απαγορεύσει την πώληση ή
τη θέση τέτοιων οχηµάτων, συστηµάτων, κατασκευαστικών στοι-
χείων ή χωριστών τεχνικών ενοτήτων σε λειτουργία στο έδαφός
του.

Ενηµερώνει αµέσως σχετικά τα άλλα κράτη µέλη και την Επιτροπή,
διευκρινίζοντας τους λόγους στους οποίους βασίζεται η απόφασή
του.

2. Στις περιπτώσεις που προβλέπονται στην παράγραφο 1, η
Επιτροπή διενεργεί διαβουλεύσεις µε τα ενδιαφερόµενα µέρη το
συντοµότερο δυνατόν.

Όταν η Επιτροπή διαπιστώσει, µετά τις διαβουλεύσεις αυτές:

α) ότι το µέτρο είναι δικαιολογηµένο, ενηµερώνει αµέσως το
κράτος µέλος που ανέλαβε τη σχετική πρωτοβουλία, καθώς
και τα υπόλοιπα κράτη µέλη·

β) ότι το µέτρο είναι αδικαιολόγητο, ενηµερώνει αµέσως το
κράτος µέλος που ανέλαβε τη σχετική πρωτοβουλία, καθώς
και τον κατασκευαστή.

Όταν η απόφαση που αναφέρεται στην παράγραφο 1 δικαιολογεί-
ται λόγω κενού που εντοπίζεται σε µία από τις επιµέρους οδηγίες,
η απόφαση διατήρησής της λαµβάνεται σύµφωνα µε τη διαδικασία
που προβλέπεται στο άρθρο 20 παράγραφος 2.

Άρθρο 16

Μη συµµόρφωση µε τον εγκεκριµένο τύπο

1. ∆εν υφίσταται συµµόρφωση προς τον εγκεκριµένο τύπο
εφόσον διαπιστώνονται αποκλίσεις από τα στοιχεία του δελτίου
ή/και του φακέλου έγκρισης ΕΚ τύπου, οι οποίες δεν έχουν
εγκριθεί βάσει του άρθρου 5 παράγραφος 3 από το κράτος µέλος
που χορήγησε την έγκριση ΕΚ τύπου.

Ένα όχηµα δεν θεωρείται ως αποκλίνον από τον εγκεκριµένο τύπο
όταν τηρούνται οι ανοχές οι προβλεπόµενες από επιµέρους
οδηγίες.

2. Εάν ένα κράτος µέλος το οποίο έχει χορηγήσει έγκριση ΕΚ
τύπου διαπιστώσει ότι οχήµατα, συστήµατα, κατασκευαστικά
στοιχεία ή χωριστές τεχνικές ενότητες που συνοδεύονται από
πιστοποιητικό συµµόρφωσης ή φέρουν σήµα έγκρισης ΕΚ τύπου
δεν αντιστοιχούν στον τύπο που έχει εγκρίνει, λαµβάνει τα
απαραίτητα µέτρα ώστε να διασφαλίσει ότι τα παραγόµενα
οχήµατα, συστήµατα, κατασκευαστικά στοιχεία ή χωριστές τεχνικές
ενότητες, αντιστοιχούν στον εγκεκριµένο τύπο.

Η αρµόδια σε θέµατα έγκρισης ΕΚ τύπου αρχή του οικείου
κράτους µέλους γνωστοποιεί στις οµολόγους της των υπολοίπων
κρατών µελών και στην Επιτροπή τα ληφθέντα µέτρα, τα οποία
µπορεί να φθάσουν έως και στην ανάκληση της έγκρισης ΕΚ τύπου.

3. Η αρµόδια αρχή για την έγκριση ΕΚ τύπου του οχήµατος
ζητεί από το κράτος µέλος που χορήγησε την έγκριση ΕΚ τύπου
ενός συστήµατος, κατασκευαστικού στοιχείου, χωριστής τεχνικής
ενότητας ή ηµιτελούς οχήµατος να λαµβάνει τα απαραίτητα µέτρα
ώστε να διασφαλίσει ότι τα παραγόµενα οχήµατα αντιστοιχούν
στον εγκεκριµένο τύπο στην περίπτωση:

α) έγκρισης ΕΚ τύπου οχήµατος όπου η µη συµµόρφωση του
οχήµατος προκύπτει αποκλειστικά από τη µη συµµόρφωση
συστήµατος, κατασκευαστικού στοιχείου ή χωριστής τεχνικής
ενότητας· ή
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β) έγκρισης ΕΚ τύπου σε πολλαπλά στάδια όπου η µη συµµόρ-
φωση ολοκληρωµένου οχήµατος προκύπτει αποκλειστικά
από τη µη συµµόρφωση συστήµατος, κατασκευαστικού
στοιχείου ή χωριστής τεχνικής ενότητας που αποτελεί τµήµα
του ηµιτελούς οχήµατος ή από τη µη συµµόρφωση του ιδίου
του ηµιτελούς οχήµατος.

Η εν λόγω αρχή ενηµερώνει αµέσως σχετικά την Επιτροπή και
εφαρµόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 2.

Άρθρο 17

Επαλήθευση της µη συµµόρφωσης

Εάν ένα κράτος µέλος διαπιστώσει ότι οχήµατα, συστήµατα,
κατασκευαστικά στοιχεία ή χωριστές τεχνικές ενότητες που συνο-
δεύονται από πιστοποιητικό συµµόρφωσης ΕΚ ή φέρουν σήµα
έγκρισης ΕΚ τύπου δεν είναι σύµφωνα προς τον εγκεκριµένο τύπο,
µπορεί να ζητήσει από το κράτος µέλος που χορήγησε την έγκριση
ΕΚ τύπου να επαληθεύσει ότι τα παραγόµενα οχήµατα, συστήµατα,
κατασκευαστικά στοιχεία ή χωριστές τεχνικές ενότητες είναι
σύµφωνα προς τον εγκεκριµένο τύπο.

Η επαλήθευση αυτή πρέπει να διενεργείται το συντοµότερο δυνατό
και οπωσδήποτε εντός έξι µηνών από την ηµεροµηνία της αιτήσεως.

Άρθρο 18

Κοινοποίηση αποφάσεων και προσφερόµενα ένδικα µέσα

Όλες οι αποφάσεις που λαµβάνονται σύµφωνα µε τις διατάξεις
που θεσπίζονται κατ' εφαρµογήν της παρούσας οδηγίας και
απορρίπτουν ή αποσύρουν έγκριση ΕΚ τύπου, ή απορρίπτουν την
ταξινόµηση ή απαγορεύουν τη θέση σε λειτουργία ή την πώληση,
πρέπει να αναφέρουν λεπτοµερώς τους λόγους επί των οποίων
βασίζονται.

Οι αποφάσεις αυτές κοινοποιούνται στο ενδιαφερόµενο µέρος το
οποίο, ταυτόχρονα, ενηµερώνεται για τα ένδικα µέσα που του
προσφέρονται σύµφωνα µε το εν ισχύι δίκαιο των κρατών µελών
καθώς και για τις προθεσµίες άσκησής τους.

Άρθρο 19

Τροποποίηση των παραρτηµάτων της παρούσας οδηγίας και
των επιµέρους οδηγιών

1. Τα απαραίτητα µέτρα για την εφαρµογή της παρούσας
οδηγίας σχετικά µε τα κατωτέρω αναφερόµενα θέµατα, θεσπίζονται
δυνάµει της διαδικασίας που αναφέρεται στο άρθρο 20 παράγρα-
φος 2:

α) τροποποιήσεις απαραίτητες για την προσαρµογή των παραρ-
τηµάτων της παρούσας οδηγίας· ή

β) τροποποιήσεις απαραίτητες για την προσαρµογή των τεχνι-
κών διατάξεων των επιµέρους οδηγιών· ή

γ) προσθήκη στις επιµέρους οδηγίες διατάξεων σχετικών µε την
έγκριση ΕΚ τύπου χωριστών τεχνικών ενοτήτων.

2. Εάν, κατ' εφαρµογή της απόφασης 97/836/ΕΚ, θεσπισθούν
νέοι κανονισµοί ή τροποποιήσεις των υφιστάµενων κανονισµών
που απεδέχθη η Κοινότητα, η Επιτροπή προσαρµόζει αναλόγως τα
παραρτήµατα της παρούσας οδηγίας σύµφωνα µε τη διαδικασία
που προβλέπεται στο άρθρο 20 παράγραφος 2.

Άρθρο 20

Επιτροπή

1. Η Επιτροπή επικουρείται από επιτροπή.

2. Οσάκις γίνεται αναφορά στην παρούσα παράγραφο, εφαρµό-
ζονται τα άρθρα 5 και 7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ, τηρουµένου
του άρθρου 8 της εν λόγω απόφασης.

Η προθεσµία που προβλέπεται στο άρθρο 5 παράγραφος 6 της
απόφασης 1999/468/ΕΚ, ορίζεται σε τρεις µήνες.

3. H επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό της κανονισµό.

Άρθρο 21

Κοινοποίηση των αρµοδίων σε θέµατα έγκρισης ΕΚ τύπου
αρχών και των τεχνικών υπηρεσιών

1. Τα κράτη µέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή και στα υπόλοιπα
κράτη µέλη τις ονοµασίες και τις διευθύνσεις:

α) των αρµοδίων αρχών για την έγκριση ΕΚ τύπου και, ενδεχο-
µένως, τους τοµείς για τους οποίους είναι αρµόδιες και

β) των τεχνικών υπηρεσιών που έχουν ορίσει, διευκρινίζοντας
το είδος των διαδικασιών δοκιµών για τις οποίες έχει ορισθεί
κάθε µία εξ αυτών.

Οι κοινοποιούµενες τεχνικές υπηρεσίες πρέπει να πληρούν το
εναρµονισµένο πρότυπο για τη λειτουργία των εργαστηρίων
δοκιµών (ΕΝ ISΟ/IEC 17025:2000), υπό τις ακόλουθες
προϋποθέσεις:

i) ένας κατασκευαστής µπορεί να ορισθεί ως τεχνική
υπηρεσία µόνον στις περιπτώσεις όπου αυτό προβλέπε-
ται ρητά από τις επιµέρους οδηγίες ή εναλλακτικούς
κανονισµούς,

ii) η χρήση εξωτερικού υλικού από µια τεχνική υπηρεσία
επιτρέπεται µε τη σύµφωνη γνώµη της αρµόδιας σε
θέµατα έγκρισης ΕΚ τύπου αρχής.

2. Μια κοινοποιούµενη τεχνική υπηρεσία θεωρείται ότι πληροί
τα εναρµονισµένα πρότυπα της παραγράφου 1 στοιχείο β).

Εντούτοις, οσάκις ενδείκνυται, η Επιτροπή µπορεί να ζητεί από τα
κράτη µέλη να προσκοµίσουν αποδεικτικά στοιχεία.
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3. Οι υπηρεσίες τρίτων χωρών κοινοποιούνται ως ορισθείσες
τεχνικές υπηρεσίες µόνο στο πλαίσιο διµερούς ή πολυµερούς
συµφωνίας µεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της οικείας
τρίτης χώρας.

Άρθρο 22

Εφαρµογή

1. Τα κράτη µέλη θεσπίζουν και δηµοσιεύουν τις νοµοθετικές,
κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις που είναι αναγκαίες για
να συµµορφωθούν µε την παρούσα οδηγία το αργότερο στις
31 ∆εκεµβρίου 2004. Ενηµερώνουν αµέσως σχετικά την Επιτροπή.

Τα κράτη µέλη εφαρµόζουν τις εν λόγω διατάξεις από την
1η Ιουλίου 2005.

Οι διατάξεις αυτές, όταν θεσπίζονται από τα κράτη µέλη, αναφέ-
ρονται στην παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται από την αναφορά
αυτή κατά την επίσηµη δηµοσίευσή τους. Ο τρόπος αναφοράς
καθορίζεται από τα κράτη µέλη.

2. Τα κράτη µέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή το κείµενο των
ουσιωδών διατάξεων εσωτερικού δικαίου τις οποίες θεσπίζουν
στον τοµέα που διέπεται από την παρούσα οδηγία.

Άρθρο 23

Μέτρα επιβολής της εφαρµογής της έγκρισης ΕΚ τύπου

1. Για οχήµατα που ανήκουν στις κατηγορίες Τ1, Τ2 και Τ3 τα
κράτη µέλη εφαρµόζουν την παρούσα οδηγία:

α) σε νέους τύπους οχηµάτων από την 1η Ιουλίου 2005·

β) σε όλα τα νέα οχήµατα που έχουν τεθεί σε λειτουργία από
την 1η Ιουλίου 2009

2. Για τις κατηγορίες οχηµάτων, πλην αυτών της παραγρά-
φου 1, αφού υιοθετηθούν όλες οι επιµέρους οδηγίες για µια
κατηγορία οχηµάτων, όπως ορίζεται στο παράρτηµα ΙΙ, τα κράτη
µέλη εφαρµόζουν την παρούσα οδηγία:

α) τρία χρόνια µετά την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος της
τελευταίας επιµέρους οδηγίας που αποµένει να εγκριθεί, για
νέους τύπους οχηµάτων·

β) έξι χρόνια µετά την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος της τελευ-
ταίας επιµέρους οδηγίας που αποµένει να εγκριθεί, για όλα
τα οχήµατα που έχουν τεθεί σε λειτουργία.

3. Τα κράτη µέλη εφαρµόζουν, κατόπιν αιτήµατος των
κατασκευαστών, την παρούσα οδηγία σε νέους τύπους οχηµάτων
από την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος όλων των σχετικών επιµέρους
οδηγιών.

Άρθρο 24

Κατάργηση

1. Η οδηγία 74/150/ΕΟΚ καταργείται από 1ης Ιουλίου 2005.

2. Οι αναφορές στην οδηγία 74/150/ΕΟΚ θεωρούνται ότι
γίνονται στην παρούσα οδηγία και διαβάζονται σύµφωνα µε τον
πίνακα αντιστοιχίας που εµφαίνεται στο παράρτηµα VIII της
παρούσας οδηγίας.

Άρθρο 25

Έναρξη ισχύος

Η παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει την ηµέρα της δηµοσίευσής
της στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Άρθρο 26

Αποδέκτες

Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη µέλη.

Βρυξέλλες, 26 Μαΐου 2003.

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Για το Συµβούλιο

P. COX Γ. ∆ΡΥΣ

Ο Πρόεδρος Ο Πρόεδρος
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ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ

Παράρτηµα Ι Υποδείγµατα πληροφοριακών δελτίων

Παράρτηµα ΙΙ

— Κεφάλαιο Α Ορισµός των κατηγοριών και των τύπων οχηµάτων

— Κεφάλαιο Β Κατάλογος των απαιτήσεων που πρέπει να πληρούνται για την έγκριση ΕΚ τύπου οχήµατος

Προσάρτηµα 1 Ορισµός των οχηµάτων ειδικής χρήσης και κατάλογος των απαιτήσεων που πρέπει να
πληρούνται για τη χορήγηση έγκρισης ΕΚ τύπου· εφαρµογή των επί µέρους οδηγιών στα
οχήµατα ειδικής χρήσης

Προσάρτηµα 2 ∆ιαδικασίες που πρέπει να εφαρµόζονται κατά την έγκριση ΕΚ τύπου οχήµατος

— Κεφάλαιο Γ ∆ελτίο έγκρισης ΕΚ τύπου οχήµατος

Προσάρτηµα 1 Σύστηµα αρίθµησης του δελτίου έγκρισης ΕΚ τύπου

Παράρτηµα ΙΙΙ Πιστοποιητικό συµµόρφωσης ΕΚ

Παράρτηµα ΙV ∆ιαδικασίες συµµόρφωσης της παραγωγής

Παράρτηµα V Όρια µικρών σειρών και του τέλους σειράς

Παράρτηµα VI Κατάλογος των εγκρίσεων ΕΚ τύπου που χορηγήθηκαν µε βάση επιµέρους οδηγίες

Παράρτηµα VII ∆ιαδικασίες που πρέπει να ακολουθούνται κατά την έγκριση ΕΚ τύπου σε πολλαπλά στάδια

Παράρτηµα VIII Πίνακας αντιστοιχίας
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι (3)

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ∆ΕΛΤΙΩΝ

(Κάθε πληροφοριακό δελτίο που προβλέπεται στην παρούσα οδηγία και σε επιµέρους οδηγίες πρέπει να συνίσταται µόνον
σε αποσπάσµατα του παρόντος συγκεντρωτικού καταλόγου και να ανταποκρίνεται στο σύστηµα αρίθµησης των σηµείων
του.)

Οι ακόλουθες πληροφορίες παρέχονται, κατά περίπτωση, εις τριπλούν και περιλαµβάνουν πίνακα περιεχοµένων. Τυχόν
σχέδια υποβάλλονται υπό κατάλληλη κλίµακα σε µέγεθος Α4, ή σε έντυπο διπλωµένο στο µέγεθος αυτό, και είναι επαρκώς
λεπτοµερή. Τυχόν φωτογραφίες πρέπει να δείχνουν επαρκείς λεπτοµέρειες.

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ Α

Αναλυτικός κατάλογος

Το παρόν υπόδειγµα Α θα πρέπει να συµπληρώνεται όταν δεν υπάρχει δελτίο έγκρισης ΕΚ τύπου που έχει χορηγηθεί σχετικά
βάσει επιµέρους οδηγίας.

0. ΓΕΝΙΚΑ

0.1. Μάρκα(-ες) (σήµα κατατεθέν του κατασκευαστή): .........................................................................................

0.2. Τύπος (επισηµάνατε τυχόν παραλλαγές και εκδόσεις): .................................................................................

0.2.0. Κατάσταση σε σχέση µε το τελικό στάδιο κατασκευής του οχήµατος:

όχηµα πλήρες/ολοκληρωµένο/ηµιτελές (1)

Στην περίπτωση ολοκληρωµένου οχήµατος, αναφέρατε το όνοµα και τη διεύθυνση του προηγούµενου
κατασκευαστή και τον αριθµό έγκρισης ΕΚ τύπου του ατελούς ή πλήρους οχήµατος

0.2.1. (τυχόν) εµπορική(-ές) ονοµασία(-ες): ..............................................................................................................

0.3. Μέσα προσδιορισµού του τύπου, εφόσον σηµειώνεται πάνω στο όχηµα:

0.3.1. Πινακίδα του κατασκευαστή (θέση και τρόπος στερέωσης): ........................................................................

0.3.2. Αριθµός αναγνώρισης του πλαισίου (θέση): ..................................................................................................

0.4. Κατηγορία του οχήµατος (4): ...........................................................................................................................

0.5. Όνοµα και διεύθυνση κατασκευαστή: ............................................................................................................

0.6. Θέση των προβλεπόµενων από το νόµο πινακίδων και επιγραφών και τρόπος στερέωσής τους
(φωτογραφίες ή σχέδια): ...................................................................................................................................

0.7. Στην περίπτωση συστηµάτων, κατασκευαστικών στοιχείων και χωριστών τεχνικών ενοτήτων, θέση και
τρόπος στερέωσης του σήµατος έγκρισης ΕΚ τύπου: ...................................................................................

0.8. Όνοµα(-τα) και διεύθυνση(-εις) του(των) συνεργείου(-ων) συναρµολόγησης: ...........................................
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1. ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

(Να επισυναφθούν φωτογραφία 3/4 της εµπρόσθιας όψης και 3/4 της οπίσθιας όψης ή σχέδια
αντιπροσωπευτικής έκδοσης, καθώς και διαστασιολογηµένο σχέδιο όλου του οχήµατος)

1.1. Αριθµός αξόνων και τροχών: ...........................................................................................................................

1.1.1. Αριθµός και θέση αξόνων µε δίδυµους τροχούς (ενδεχοµένως): .................................................................

1.1.2. Αριθµός και θέση διευθυντηρίων αξόνων: ......................................................................................................

1.1.3. Κινητήριοι άξονες (αριθµός, θέση, σύζευξη άλλου άξονα): ..........................................................................

1.1.4. Πεδούµενοι άξονες (αριθµός, θέση): ...............................................................................................................

1.2. Θέση και διάταξη του κινητήρα: .....................................................................................................................

1.3. Θέση τιµονιού: δεξιά/αριστερά/κέντρο (1)

1.4. Αντιστρέψιµη θέση οδήγησης: ναι/όχι (1)

1.5. Πλαίσιο: πλαίσιο-δοκός/πλαίσιο µε µηκίδες/αρθρωτό πλαίσιο/άλλο (1)

1.6. Το όχηµα έχει σχεδιασθεί για κυκλοφορία: αριστερά/δεξιά (1)

2. ΜΑΖΕΣ ΚΑΙ ∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (5) (σε kg και mm) (όπου είναι δυνατόν, να γίνεται παραποµπή σε σχέδιο)

2.1. Μάζα(-ες) κενού οχήµατος:

2.1.1. Μάζα(-ες) κενού οχήµατος σε ετοιµότητα κίνησης (16)

(ως σηµείο αναφοράς για τις διάφορες επιµέρους οδηγίες), (συµπεριλαµβανοµένης της κατασκευής
προστασίας έναντι ανατροπής, χωρίς προαιρετικά εξαρτήµατα, αλλά µε το υγρό ψύξεως, τα λιπαντικά,
τα καύσιµα, τα εργαλεία και τον οδηγό) (6):

— µέγιστη: ...................................................................................................................................................

— ελάχιστη: ..................................................................................................................................................

2.1.1.1. Κατανοµή της (των) ανωτέρω µάζας(-ών) µεταξύ των αξόνων και στην περίπτωση ηµιρυµουλκούµενου
(ή εναλλάξιµου ρυµουλκούµενου µηχανισµού) ή κεντροαξονικού ρυµουλκούµενου (ή εναλλάξιµου
ρυµουλκούµενου µηχανισµού), το φορτίο στο σηµείο ζεύξης: ....................................................................

2.2. Μέγιστη(-ες) µάζα(-ες) δηλωθείσα(-ες) από τον κατασκευαστή: ..................................................................

2.2.1. Μέγιστη(-ες) µάζα(-ες), τεχνικώς αποδεκτή, του οχήµατος µε φορτίο ανάλογα µε τους προβλεπόµενους
τύπους ελαστικών επισώτρων: .........................................................................................................................

2.2.2. Κατανοµή της (των) ανωτέρω µάζας(-ών) µεταξύ των αξόνων και στην περίπτωση ηµιρυµουλκούµενου
(ή εναλλάξιµου ρυµουλκούµενου µηχανισµού) ή κεντροαξονικού ρυµουλκούµενου (ή εναλλάξιµου
ρυµουλκούµενου µηχανισµού), το φορτίο στο σηµείο ζεύξης: ....................................................................

2.2.3. Όρια κατανοµής της (των) ανωτέρω µάζας(-ών) µεταξύ των αξόνων (να καθορισθούν τα ελάχιστα όρια
επί τοις % στον εµπρός και τον πίσω άξονα) και στην περίπτωση ηµιρυµουλκούµενου (ή εναλλάξιµου
ρυµουλκούµενου µηχανισµού) ή κεντροαξονικού ρυµουλκούµενου (ή εναλλάξιµου ρυµουλκούµενου
µηχανισµού), στο σηµείο ζεύξης: ....................................................................................................................
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2.2.3.1. Μάζα(-ες) και ελαστικό(-ά) επίσωτρο(-α):

Μέγιστη τεχνικώς αποδεκτή Μέγιστο αποδεκτόΕλαστικά επίσωτρα Ικανότητα φόρτωσηςΑριθµός άξονα µάζα του συνδυασµού κατακόρυφο (7) φορτίο(διαστάσεις) (ανά τροχό) οχηµάτων στο σηµείο ζεύξης

1

2

3

2.2.4. Ωφέλιµο(-α) φορτίο(-α) (16): .............................................................................................................................

2.3. Έρµα (συνολικό βάρος, υλικό, αριθµός τεµαχίων): .......................................................................................

2.3.1. Κατανοµή αυτής της µάζας µεταξύ των αξόνων: ...........................................................................................

2.4. Τεχνικώς αποδεκτή(-ές) ρυµουλκούµενη(-ες) µάζα(-ες) του ελκυστήρα στην περίπτωση:

2.4.1. Κεντροαξονικό ρυµουλκούµενο (εναλλάξιµος ρυµουλκούµενος µηχανισµός): ..........................................

2.4.2. Ηµιρυµουλκούµενο(εναλλάξιµος ρυµουλκούµενος µηχανισµός): ...............................................................

2.4.3. Κεντροαξονικό ρυµουλκούµενο (εναλλάξιµος ρυµουλκούµενος µηχανισµός): ..........................................

2.4.4. Συνολική(-ές) τεχνικώς αποδεκτή(-ές) µάζα(-ες) του συρµού ελκυστήρα-ρυµουλκούµενου (εναλλάξιµου
ρυµουλκούµενου µηχανισµού) (ανάλογα µε τους διαφόρους τύπους πέδης του ρυµουλκούµενου
(εναλλάξιµου ρυµουλκούµενου µηχανισµού): ...............................................................................................

2.4.5. Μέγιστη µάζα του ρυµουλκούµενου (εναλλάξιµου ρυµουλκούµενου µηχανισµού) που µπορεί να
ζευχθεί: ..............................................................................................................................................................

2.4.6. Θέση του σηµείου ζεύξης

2.4.6.1. Ύψος από το έδαφος:

2.4.6.1.1. Μέγιστο ύψος: ..................................................................................................................................................

2.4.6.1.2. Μέγιστο ύψος: ..................................................................................................................................................

2.4.6.2. Απόσταση από το κατακόρυφο επίπεδο που διέρχεται από τον γεωµετρικό άξονα του πίσω άξονα: ......

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



9.7.2003 EL L 171/15Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

2.4.6.3. Μέγιστο αποδεκτό στατικό κατακόρυφο φορτίο/µάζα επί του σηµείου ζεύξης:

2.4.6.3.1. — του ελκυστήρα: .......................................................................................................................................

2.4.6.3.2. — του ηµιρυµουλκούµενου (εναλλάξιµου ρυµουλκούµενου µηχανισµού) ήκεντροαξονικού ρυµουλ-
κούµενου: ................................................................................................................................................

2.5. Μεταξόνιο (8):

2.5.1. Για τα ηµιρυµουλκούµενα (εναλλάξιµος ρυµουλκούµενος µηχανισµός)

2.5.1.1. — απόσταση µεταξύ του άξονα ζεύξης και του πρώτου οπίσθιου άξονα: .............................................

2.5.1.2. — απόσταση µεταξύ του άξονα ζεύξης και του οπίσθιου άκρου του ηµιρυµουλκούµενου
(εναλλάξιµου ρυµουλκούµενο µηχανισµού): .......................................................................................

2.6. Ελάχιστο και µέγιστο µετατρόχιο για κάθε άξονα (µετρούµενο µεταξύ των επιπέδων συµµετρίας των
απλών ή δίδυµων επισώτρων σύµφωνα µε τον κανονικό τρόπο συναρµολόγησης των επισώτρων)
(προσδιορίζεται από τον κατασκευαστή) (9): ..................................................................................................

2.7. Κλίµακα διαστάσεων του οχήµατος (εξωτερικών και για κυκλοφορία στο οδικό δίκτυο)

2.7.1. Για πλαίσιο χωρίς αµάξωµα

2.7.1.1. Μήκος (10): .........................................................................................................................................................

2.7.1.1.1. Μέγιστο αποδεκτό µήκος του ολοκληρωµένου οχήµατος: ..........................................................................

2.7.1.1.2. Ελάχιστο αποδεκτό µήκος του ολοκληρωµένου οχήµατος: .........................................................................

2.7.1.2. Πλάτος (11): .......................................................................................................................................................

2.7.1.2.1. Μέγιστο αποδεκτό πλάτος του ολοκληρωµένου οχήµατος: .........................................................................

2.7.1.2.2. Ελάχιστο αποδεκτό πλάτος του ολοκληρωµένου οχήµατος: ........................................................................

2.7.1.3. Ύψος (κενού οχήµατος) (12) (όταν η ανάρτηση, εάν υπάρχει, ρυθµίζεται καθ' ύψος, υποδείξατε τη θέση
σε κανονική λειτουργία): ..................................................................................................................................

2.7.1.4. Εµπρόσθια προεξοχή (13): .................................................................................................................................

2.7.1.4.1. Γωνία προσέγγισης: ......... µοίρες

2.7.1.5. Οπίσθια προεξοχή (14): .....................................................................................................................................

2.7.1.5.1. Γωνία φυγής: ......... µοίρες

2.7.1.5.2. Μέγιστη αποδεκτή προεξοχή του σηµείου ζεύξης (14): .................................................................................

2.7.1.6. Ελεύθερο ύψος από το έδαφος (15)

2.7.1.6.1. Μεταξύ των αξόνων: .........................................................................................................................................

2.7.1.6.2. Κάτω από τον (τους) εµπρόσθιο(-ους) άξονα(-ες): ........................................................................................

2.7.1.6.3. Κάτω από τον (τους) οπίσθιο(-ους) άξονα(-ες): .............................................................................................

2.7.1.7. Ακραίες επιτρεπόµενες θέσεις του κέντρου βάρους του αµαξώµατος ή/και του εσωτερικού εξοπλισµού
και/ή του τεχνικού εξοπλισµού και/ή του ωφέλιµου φορτίου: .....................................................................
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2.7.2. Πλαίσιο χωρίς αµάξωµα:

2.7.2.1. Μήκος (10): .........................................................................................................................................................

2.7.2.1.1. Μήκος της ζώνης φόρτωσης: ...........................................................................................................................

2.7.2.2. Πλάτος (11): .......................................................................................................................................................

2.7.2.3. Ύψος (κενού οχήµατος) (12) (όταν η ανάρτηση, εάν υπάρχει, ρυθµίζεται καθ' ύψος, υποδείξατε τη θέση
σε κανονική λειτουργία): ..................................................................................................................................

2.7.2.4. Εµπρόσθια προεξοχή (13): .................................................................................................................................

2.7.2.4.1. Γωνία προσέγγισης: ......... µοίρες

2.7.2.5. Οπίσθια προεξοχή (14): .....................................................................................................................................

2.7.2.5.1. Γωνία φυγής: ......... µοίρες

2.7.2.5.2. Μέγιστη αποδεκτή προεξοχή του σηµείου ζεύξης (14): .................................................................................

2.7.2.6. Ελεύθερο ύψος από το έδαφος (15)

2.7.2.6.1. Μεταξύ των αξόνων: .........................................................................................................................................

2.7.2.6.2. Κάτω από τον (τους) εµπρόσθιο(-ους) άξονα(-ες): ........................................................................................

2.7.2.6.3. Κάτω από τον (τους) οπίσθιο(-ους) άξονα(-ες): .............................................................................................

2.7.2.7. Γωνία κλίσεως (22): ......... µοίρες

2.7.2.8. Μέγιστες αποδεκτές θέσεις του κέντρου βαρύτητας του ωφέλιµου φορτίου (σε περίπτωση µη
οµοιόµορφου φορτίου): ...................................................................................................................................

3. ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ

3.1. Μέρος 1 — Γενικά

3.1.1. Αν τ ι π ρ ο σ ω π ε υ τ ι κ ό ς κ ι ν η τ ή ρ α ς / τ ύ π ο ς κ ι ν η τ ή ρ α (1), (21)

Σήµα(-τα) κατατεθέν(-τα) του κατασκευαστή: ................................................................................................

3.1.2. Τύπος και εµπορική ονοµασία του αντιπροσωπευτικού κινητήρα και (κατά περίπτωση) οικογένειας
κινητήρα(-ων) (1): ..............................................................................................................................................

3.1.3. Μέσα αναγνώρισης του τύπου, εάν επισηµαίνεται επί του (των) κινητήρα(-ων), καθώς και τρόπος
επίθεσης:

3.1.3.1. Θέση, µέσα αναγνώρισης και τρόπος επίθεσης των χαρακτήρων αναγνώρισης του τύπου κινητήρα: ......

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

3.1.3.2. Σηµείο και τρόπος εναπόθεσης του αριθµού έγκρισης ΕΚ τύπου επί κατασκευστικού στοιχείου: ...........

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

3.1.4. Όνοµα και διεύθυνση κατασκευαστή: ............................................................................................................

3.1.5. ∆ιεύθυνση του εργοστασίου συναρµολόγησης: ............................................................................................

3.1.6. Αρχή λειτουργίας:

— Επιβαλλόµενη ανάφλεξη/ανάφλεξη µε συµπίεση (1)

— Απευθείας/έµµεση έγχυση (1)

— Κύκλος: ∆ίχρονος/τετράχρονος (1)
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3.1.7. Καύσιµο:

Πετρέλαιο/Βενζίνη/Υγραέριο/άλλο (1)

3.2. Μέρος 2 — Τύπος κινητήρα

Β α σ ι κ ά χ α ρ α κ τ η ρ ι σ τ ι κ ά τ ο υ τ ύ π ο υ κ ι ν η τ ή ρ α

3.2.1. Περιγραφή κινητήρα µε ανάφλεξη δια συµπιέσεως:

3.2.1.1. Κατασκευαστής: ................................................................................................................................................

3.2.1.2. Τύπος κινητήρα που τοποθετεί ο κατασκευαστής: ........................................................................................

3.2.1.3. Κύκλος: τετράχρονος/δίχρονος (1)

3.2.1.4. ∆ιάµετρος: ......... mm

3.2.1.5. ∆ιαδροµή εµβόλου: ......... mm

3.2.1.6. Αριθµός και διάταξη κυλίνδρων: .....................................................................................................................

3.2.1.7. Κυβισµός κινητήρα: ......... cm3

3.2.1.8. Ονοµαστικές στροφές του κινητήρα: ......... min-1

3.2.1.9. Στροφές του κινητήρα στη µέγιστη ροπή: ......... min-1

3.2.1.10. Ογκοµετρικός λόγος συµπίεσης (2): ................................................................................................................

3.2.1.11. Σύστηµα καύσης: ..............................................................................................................................................

3.2.1.12. Σχέδιο(-α) του θαλάµου καύσης και της άνω πλευράς του εµβόλου: .........................................................

3.2.1.13. Ελάχιστη διατοµή των αγωγών εισαγωγής και εξάτµισης: ............................................................................

3.2.1.14. Σύστηµα ψύξης:

3.2.1.14.1. Υγρό:

3.2.1.14.1.1. Είδος υγρού: ......................................................................................................................................................

3.2.1.14.1.2. Αντλία(-ες) κυκλοφορίας: µε/χωρίς (1):

3.2.1.14.1.3. Χαρακτηριστικά ή µάρκα(-ες) και τύπος(-οι) (τυχόν): ...................................................................................

3.2.1.14.1.4. Σχέση(-εις) µετάδοσης (τυχόν): ........................................................................................................................

3.2.1.14.2. Αέρας:

3.2.1.14.2.1. Ανεµιστήρας: µε/χωρίς (1)

3.2.1.14.2.2. Χαρακτηριστικά ή µάρκα(-ες) και τύπος(-οι) (τυχόν): ...................................................................................

3.2.1.14.2.3. Σχέση(-εις) µετάδοσης (τυχόν): ........................................................................................................................

3.2.1.15. Θερµοκρασία επιτρεπόµενη από τον κατασκευαστή:

3.2.1.15.1. Υγρόψυκτο: µέγιστη θερµοκρασία κατά την έξοδο: ......... K
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3.2.1.15.2. Αερόψυκτο: σηµείο αναφοράς: .......................................................................................................................

Μέγιστη θερµοκρασία στο σηµείο αναφοράς: ......... Κ

3.2.1.15.3. Μέγιστη θερµοκρασία του αέρα τροφοδοσίας στην έξοδο του ενδιάµεσου ψύκτη εισαγωγής
(τυχόν): ......... Κ

3.2.1.15.4. Μέγιστη θερµοκρασία των καυσαερίων στο σηµείο των σωλήνων εξαγωγής δίπλα στα εξωτερικά
παρεµβύσµατα της πολλαπλής εξαγωγής: ......... Κ

3.2.1.15.5. Θερµοκρασία λιπαντικού: min ......... K, max: ......... K

3.2.1.16. Υπερτροφοδότης: µε/χωρίς (1)

3.2.1.16.1. Μάρκα: ...............................................................................................................................................................

3.2.1.16.2. Τύπος: ................................................................................................................................................................

3.2.1.16.3. Περιγραφή του συστήµατος (π.χ. µέγιστη πίεση, ανακουφιστική βαλβίδα) (τυχόν): ..................................

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

3.2.1.16.4. Ενδιάµεσος ψύκτης: µε/χωρίς (1):

3.2.1.17. Σύστηµα εισαγωγής: µέγιστη αποδεκτή αντίθλιψη στην είσοδο, στις ονοµαστικές στροφές κινητήρα
και σε πλήρες φορτίο: ......... kPa

3.2.1.18. Σύστηµα εξάτµισης: µέγιστη αποδεκτή αντίθλιψη µε ονοµαστικές στροφές κινητήρα και µε πλήρες
φορτίο: ......... kPa

3.2.2. Πρόσθετες αντιρρυπαντικές διατάξεις (εφόσον υπάρχουν και δεν καλύπτονται από άλλη στήλη):

Περιγραφή και/ή σχέδιο(-α): ............................................................................................................................

3.2.3. Τροφοδοσία καυσίµου

3.2.3.1. Αντλία τροφοδοσίας:

Πίεση (2) ......... kPa ή χαρακτηριστικό διάγραµµα

3.2.3.2. Σύστηµα έγχυσης:

3.2.3.2.1. Αντλία:

3.2.3.2.1.1. Μάρκα(-ες): ........................................................................................................................................................

3.2.3.2.1.2. Τύπος(-οι): .........................................................................................................................................................

3.2.3.2.1.3. Παροχή: ......... mm3 (2) ανά διαδροµή ή ανά κύκλο για ......... min-1 της αντλίας µε πλήρεις στροφές
αντίστοιχα, ή σχέδιο.

Υποδείξατε τη χρησιµοποιούµενη µέθοδο: στον κινητήρα/επί κλίνης (1)

3.2.3.2.1.4. Χρονισµός έγχυσης:

3.2.3.2.1.4.1. Καµπύλη προπορείας της έγχυσης (2): ............................................................................................................

3.2.3.2.1.4.2. ∆ιαδικασία βαθµονόµησης (2): .........................................................................................................................

3.2.3.2.2. Σωληνώσεις συστήµατος έγχυσης

3.2.3.2.2.1. Μήκος: ......... mm

3.2.3.2.2.2. Εσωτερική διάµετρος: ......... mm
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3.2.3.2.3. Εγχυτήρας(-ες)

3.2.3.2.3.1. Μάρκα(-ες): ........................................................................................................................................................

3.2.3.2.3.2. Τύπος(-οι): .........................................................................................................................................................

3.2.3.2.3.3. Πίεση ανοίγµατος (2): ......... kPa, ή σχήµα (1)

3.2.3.2.4. Ρυθµιστής:

3.2.3.2.4.1. Μάρκα(-ες): ........................................................................................................................................................

3.2.3.2.4.2. Τύπος(-οι): .........................................................................................................................................................

3.2.3.2.4.3. Στροφές στο σηµείο έναρξης αποκοπής µε πλήρες φορτίο (2): ......... min-1

3.2.3.2.4.4. Μέγιστες στροφές χωρίς φορτίο (2): ......... min-1

3.2.3.2.4.5. Στροφές βραδυπορίας (2): ......... min-1

3.2.3.3. Σύστηµα εκκίνησης εν ψυχρώ:

3.2.3.3.1. Μάρκα(-ες): ........................................................................................................................................................

3.2.3.3.2. Τύπος(-οι): .........................................................................................................................................................

3.2.3.3.3. Περιγραφή: ........................................................................................................................................................

3.2.4. Χαρακτηριστικά του συστήµατος διανοµής:

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

3.2.4.2. Περιθώρια αναφοράς και/ή κλίµακα ρύθµισης (1): ........................................................................................

3.2.5. Ηλεκτρονικά χειριζόµενες λειτουργίες

Εάν ο κινητήρας διαθέτει λειτουργίες µε ηλεκτρονικό χειρισµό, δίδονται πληροφορίες για τις επιδόσεις
τους και σχετικά µε: ..........................................................................................................................................

3.2.5.1. τη µάρκα: ...........................................................................................................................................................

3.2.5.2. τον τύπο: ............................................................................................................................................................

3.2.5.3. τον αριθµό του κατασκευαστικού στοιχείου ..................................................................................................

3.2.5.4. Θέση της ηλεκτρονικής µονάδας ελέγχου:

3.2.5.4.1. Ανιχνευόµενα κατασκευαστικά στοιχεία: ........................................................................................................

3.2.5.4.2. Ελεγχόµενα κατασκευαστικά στοιχεία: ............................................................................................................

3.3. Μέρος 3 — Οικογένεια κινητήρων µε ανάφλεξη δια συµπιέσεως

Κύ ρ ι α χ α ρα κ τ η ρ ι σ τ ι κ ά τ η ς ο ι κ ο γ έ ν ε ι α ς κ ι ν η τ ή ρ ω ν

3.3.1. Κατάλογος των τύπων κινητήρων που απαρτίζουν την οικογένεια:

3.3.1.1. Όνοµα της οικογενείας κινητήρων: ................................................................................................................
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3.3.1.2. Προδιαγραφές των τύπων κινητήρων της ίδιας οικογένειας:

Αντιπροσω-
πευτικός
κινητήρας

Τύπος κινητήρων

Αριθµός κυλίνδρων

Ονοµαστικές στροφές του κινητήρα:min-1

Εισαγωγή καυσίµου ανά κύκλο (mm3) στις ονοµαστικές
στροφές

Καθαρή ισχύς (ονοµαστικές στροφές του κινητήρα) (kW)

Στροφές µέγιστης ροπής (min-1)

Εισαγωγή καυσίµου ανά κύκλο (mm3) στη µέγιστη ροπή

Μέγιστη ροπή (Nm)

Στροφές βραδυπορίας (min-1)

Κυβισµός κάθε κυλίνδρου σε % του αντιπροσωπευτικού
κινητήρα 100

3.4. Μέρος 4 — Τύπος κινητήρα της ίδιας οικογένειας

Κύ ρ ι α χ α ρ α κ τ η ρ ι σ τ ι κ ά τ ο υ τ ύ πο υ κ ι ν η τ ή ρ α α ν τ ι π ρ ο σ ω π ε υ τ ι κ ο ύ τ η ς
ο ι κ ο γ έ ν ε ι α ς (21)

3.4.1. Περιγραφή κινητήρα µε ανάφλεξη διά συµπιέσεως:

3.4.1.1. Κατασκευαστής: ................................................................................................................................................

3.4.1.2. Τύπος κινητήρα που τοποθετεί ο κατασκευαστής: ........................................................................................

3.4.1.3. Κύκλος: τετράχρονος/δίχρονος (1)

3.4.1.4. ∆ιάµετρος: ......... mm

3.4.1.5. ∆ιαδροµή εµβόλου: ......... mm

3.4.1.6. Αριθµός και διάταξη κυλίνδρων: .....................................................................................................................

3.4.1.7. Κυβισµός κινητήρα: ......... cm3

3.4.1.8. Ονοµαστικές στροφές του κινητήρα: ......... min-1

3.4.1.9. Στροφές του κινητήρα στη µέγιστη ροπή: ......... min-1

3.4.1.10. Ογκοµετρικός λόγος συµπίεσης (2): ................................................................................................................

3.4.1.11. Σύστηµα καύσης: ..............................................................................................................................................
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3.4.1.12. Σχέδιο(-α) του θαλάµου καύσης και της άνω πλευράς του εµβόλου:

3.4.1.13. Ελάχιστη διατοµή των αγωγών εισαγωγής και εξάτµισης: ............................................................................

3.4.1.14. Σύστηµα ψύξης:

3.4.1.14.1. Υγρό:

3.4.1.14.1.1. Είδος υγρού: ......................................................................................................................................................

3.4.1.14.1.2. Αντλία(-ες) κυκλοφορίας: µε/χωρίς (1):

3.4.1.14.1.3. Χαρακτηριστικά ή µάρκα(-ες) και τύπος(-οι) (τυχόν): ...................................................................................

3.4.1.14.1.4. Σχέση(-εις) µετάδοσης (τυχόν): ........................................................................................................................

3.4.1.14.2. Αέρας

3.4.1.14.2.1. Ανεµιστήρας: µε/χωρίς (1)

3.4.1.14.2.2. Χαρακτηριστικά ή µάρκα(-ες) και τύπος(-οι) (τυχόν): ...................................................................................

3.4.1.14.2.3. Σχέση(-εις) µετάδοσης (τυχόν): ........................................................................................................................

3.4.1.15. Θερµοκρασίες προβλεπόµενες εκ κατασκευής:

3.4.1.15.1. Υγρόψυκτο: µέγιστη θερµοκρασία κατά την έξοδο: ......... K

3.4.1.15.2. Αερόψυκτο: σηµείο αναφοράς: .......................................................................................................................

Μέγιστη θερµοκρασία στο σηµείο αναφοράς: ......... Κ

3.4.1.15.3. Μέγιστη θερµοκρασία του αέρα τροφοδοσίας στην έξοδο του ενδιάµεσου ψύκτη εισαγωγής
(τυχόν): ......... Κ

3.4.1.15.4. Μέγιστη θερµοκρασία των καυσαερίων στο σηµείο των σωλήνων εξαγωγής δίπλα στα εξωτερικά
παρεµβύσµατα της πολλαπλής εξαγωγής: ......... K

3.4.1.15.5. Ελάχιστη θερµοκρασία λιπαντικού: ......... K, µέγιστη: ......... K

3.4.1.16. Υπερτροφοδότης: µε/χωρίς (1)

3.4.1.16.1. Μάρκα: ...............................................................................................................................................................

3.4.1.16.2. Τύπος: ................................................................................................................................................................

3.4.1.16.3. Περιγραφή του συστήµατος (π.χ. µέγιστη πίεση, ανακουφιστική βαλβίδα) (τυχόν): ..................................

3.4.1.16.4. Ενδιάµεσος ψύκτης: µε/χωρίς (1):

3.4.1.17. Σύστηµα εισαγωγής: µέγιστη αποδεκτή αντίθλιψη στην είσοδο, στις ονοµαστικές στροφές κινητήρα
και σε πλήρες φορτίο: ......... kPa

3.4.1.18. Σύστηµα εξάτµισης: µέγιστη αποδεκτή αντίθλιψη στις ονοµαστικές στροφές κινητήρα και σε πλήρες
φορτίο: ......... kPa

3.4.2. Πρόσθετες αντιρρυπαντικές διατάξεις (εφόσον υπάρχουν και δεν καλύπτονται από άλλη στήλη)

Περιγραφή ή/και (1) σχέδιο(-α): .......................................................................................................................

3.4.3. Τροφοδοσία καυσίµου:
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3.4.3.1. Αντλία τροφοδοσίας:

Πίεση (2) ......... kPa ή χαρακτηριστικό διάγραµµα

3.4.3.2. Σύστηµα έγχυσης:

3.4.3.2.1. Αντλία:

3.4.3.2.1.1. Μάρκα(-ες): ........................................................................................................................................................

3.4.3.2.1.2. Τύπος(-οι): .........................................................................................................................................................

3.4.3.2.1.3. Παροχή: ......... mm3 (2) ανά διαδροµή ή ανά κύκλο για ......... min-1 της αντλίας µε πλήρεις στροφές
αντίστοιχα, ή σχέδιο.

Υποδείξατε τη χρησιµοποιούµενη µέθοδο: στον κινητήρα/επί κλίνης (1)

3.4.3.2.1.4. Προπορεία κατά την έγχυση:

3.4.3.2.1.4.1. Καµπύλη προπορείας της έγχυσης (2): ............................................................................................................

3.4.3.2.1.4.2. Χρονισµός (2): ....................................................................................................................................................

3.4.3.2.2. Σωληνώσεις συστήµατος έγκρισης ΕΚ τύπου:

3.4.3.2.2.1. Μήκος: ......... mm

3.4.3.2.2.2. Εσωτερική διάµετρος: ......... mm

3.4.3.2.3. Εγχυτήρας(-ες):

3.4.3.2.3.1. Μάρκα(-ες): ........................................................................................................................................................

3.4.3.2.3.2. Τύπος(-οι): .........................................................................................................................................................

3.4.3.2.3.3. Πίεση ανοίγµατος (2) ή σχέδιο: ........................................................................................................................

3.4.3.2.4. Ρυθµιστής:

3.4.3.2.4.1. Μάρκα(-ες): ........................................................................................................................................................

3.4.3.2.4.2. Τύπος(-οι): .........................................................................................................................................................

3.4.3.2.4.3. Στροφές στο σηµείο έναρξης αποκοπής µε πλήρες φορτίο (2): ......... min-1

3.4.3.2.4.4. Μέγιστες στροφές χωρίς φορτίο (2): ......... min-1

3.4.3.2.4.5. Στροφές βραδυπορίας (2): ......... min-1

3.4.3.3. Σύστηµα εκκίνησης εν ψυχρώ:

3.4.3.3.1. Μάρκα(-ες): ........................................................................................................................................................

3.4.3.3.2. Τύπος(-οι): .........................................................................................................................................................

3.4.3.3.3. Περιγραφή: ........................................................................................................................................................

3.4.4. Χαρακτηριστικά του συστήµατος διανοµής:

3.4.4.1. Μέγιστη ανύψωση βαλβίδων, γωνίες ανοίγµατος και κλεισίµατος ως προς τα νεκρά σηµεία, ή ισοδύναµα
χαρακτηριστικά: ................................................................................................................................................

3.4.4.2. Περιθώρια αναφοράς και/ή κλίµακα ρύθµισης (1): ........................................................................................
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3.4.5. Ηλεκτρονικά χειριζόµενες λειτουργίες:

Εάν ο κινητήρας διαθέτει λειτουργίες µε ηλεκτρονικό χειρισµό, δίδονται πληροφορίες σχετικά µε τις
επιδόσεις τους, ιδίως όσον αφορά:

3.4.5.1. Τη µάρκα: ..........................................................................................................................................................

3.4.5.2. Τον τύπο: ...........................................................................................................................................................

3.4.5.3. Τον αριθµό του κατασκευαστικού στοιχείου: ................................................................................................

3.4.5.4. Θέση της ηλεκτρονικής µονάδας ελέγχου:

3.4.5.4.1. Ανιχνευόµενα κατασκευαστικά στοιχεία: ........................................................................................................

3.4.5.4.2. Ελεγχόµενα κατασκευαστικά στοιχεία: ............................................................................................................

3.5. ∆εξαµενή(-ές) καυσίµου:

3.5.1. Πλήθος, χωρητικότητα, υλικό κατασκευής: ...................................................................................................

3.5.2. Σχέδιο ή φωτογραφία όπου εµφαίνεται ευκρινώς η θέση της (των) δεξαµενής(-ων): .................................

3.5.3. Βοηθητική(-ές) δεξαµενή(-ές) καυσίµου:

3.5.3.1. Πλήθος, χωρητικότητα, υλικό κατασκευής: ...................................................................................................

3.5.3.2. Σχέδιο ή φωτογραφία όπου εµφαίνεται ευκρινώς η θέση της (των) δεξαµενής(-ων): .................................

3.6. Ονοµαστική ισχύς κινητήρα: ......... kW: ......... min-1 µε κανονική ρύθµιση εκ κατασκευής (σύµφωνα µε
την οδηγία 97/68/ΕΚ)

3.6.1. Προαιρετικό: Ισχύς στον δυναµοδότη (ΡΤΟ), (κατά τον κώδικα 1 ή 2 του ΟΟΣΑ ή το διεθνές πρότυπο
ΙSO 789-1:1990), εάν υπάρχει, στην (στις) τυπική(-ές) ταχύτητα(-ες) περιστροφής

Τυπική ταχύτητα περιστροφής Στροφές κινητήρα που αντιστοιχούν Ισχύς
(min-1) (min-1) (kW)

1-540 ......................................................................... ............................................................................

2-1 000 ......................................................................... ............................................................................

3.7. Μέγιστη ροπή: ......... Nm στις ......... min-1 (σύµφωνα µε την οδηγία 97/68/ΕΚ)

3.8. Άλλου είδους κινητήρες πρόωσης (επιβαλλόµενης ανάφλεξης κ.λπ.) ή συνδυασµοί τους (χαρακτη-
ριστικά που αφορούν τα µέρη των εν λόγω κινητήρων): ...............................................................................

3.9. Φίλτρο αέρα:

3.9.1. Μάρκα(-ες): ........................................................................................................................................................

3.9.2. Τύπος(-οι): .........................................................................................................................................................

3.9.3. Μέση αντίθλιψη στη µέγιστη ισχύ: ......... kPa

3.10. ∆ιάταξη συνθλίψεως:

3.10.1. Περιγραφή και σχέδια: ......................................................................................................................................
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3.10.2. Μάρκα(-ες): ........................................................................................................................................................

3.10.3. Τύπος(-οι): .........................................................................................................................................................

3.11. Ηλεκτρικό σύστηµα:

3.11.1. Ονοµαστική τάση, θετική/αρνητική γείωση (1): ......... V

3.11.2. Γεννήτρια

3.11.2.1. Τύπος: ................................................................................................................................................................

3.11.2.2. Ονοµαστική ισχύς: ......... VA

4. ΜΕΤΑ∆ΟΣΗ ΚΙΝΗΣΕΩΣ (16)

4.1. Σκαρίφηµα του συστήµατος µετάδοσης: ........................................................................................................

4.2. Τύπος µεταδόσεως (µηχανική, υδραυλική, ηλεκτρική κ.λπ.) ........................................................................

4.2.1. Σύντοµη περιγραφή (τυχόν) ηλεκτρικών/ηλεκτρονικών δοµοστοιχείων: .....................................................

4.3. Ροπή αδρανείας του σφονδύλου του κινητήρα: .............................................................................................

4.3.1. Πρόσθετη ροπή αδρανείας µε τον µοχλό του κιβωτίου ταχυτήτων στο νεκρό σηµείο: .............................

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

4.4. Συµπλέκτης (τύπος) (κατά περίπτωση): ..........................................................................................................

4.4.1. Μέγιστη µετατροπή ροπής (κατά περίπτωση): ...............................................................................................

4.5. Κιβώτιο ταχυτήτων (τύπος, άµεση λήψη, τρόπος χειρισµού) (κατά περίπτωση)

4.6. Υποπολλαπλασιασµός της µετάδοσης, µε και χωρίς ενδιάµεσο κιβώτιο (17), κατά περίπτωση

Σχέση του (των) Συνολικός υποπολ-Ταχύτητα Σχέση κιβωτίου κιβωτίου(-ων) Σχέση γέφυρας λαπλασιασµόςµετάδοσης

Μέγιστη για CVT (1)

1

2

3

Ελάχιστη για CVT (1)

Οπισθοπορεία

1

...

(1) Συνεχώς µεταβαλλόµενη µετάδοση (CVT)

4.6.1. Μέγιστες διαστάσεις των ελαστικών επισώτρων των κινητήριων αξόνων: ...................................................

4.7. Υπολογισθείσα µέγιστη εκ κατασκευής ταχύτητα του οχήµατος στον ανώτατο συνδυασµό ταχύτητας
(να αναφερθούν τα στοιχεία υπολογισµού) (17): ......... km/h

4.7.1. Μέγιστη µετρηθείσα ταχύτητα: ......... km/h
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4.8. Πραγµατική µετακίνηση των κινητήριων τροχών για µία πλήρη περιστροφή: ............................................

4.9. Ρυθµιστής ταχύτητας του οχήµατος: ναι/όχι (1)

4.9.1. Περιγραφή: ........................................................................................................................................................

4.10. Ταχύµετρο, τυχόν στροφόµετρο και χρονόµετρο

4.10.1. Ταχύµετρο (ενδεχοµένως)

4.10.1.1. Τρόπος λειτουργίας και περιγραφή του κινητήριου µηχανισµού: ...............................................................

4.10.1.2. Σταθερά του οργάνου: .....................................................................................................................................

4.10.1.3. Ανοχές του µηχανισµού µέτρησης: .................................................................................................................

4.10.1.4. Ολική σχέση µετάδοσης: ..................................................................................................................................

4.10.1.5. Σχέδιο της όψης του οργάνου ή άλλων τρόπων απεικόνισης: .....................................................................

4.10.1.6. Σύντοµη περιγραφή των ηλεκτρικών/ηλεκτρονικών δοµοστοιχείων: ...........................................................

4.10.2. Τυχόν στροφόµετρο και χρονόµετρο: ναι/όχι (1)

4.11. Τυχόν αναστολέας του διαφορικού: ναι/όχι (1)

4.12. Λήψη(-εις) ισχύος (ταχύτητα περιστροφής και λόγος µεταξύ αυτής και των στροφών του κινητήρα)
(αριθµός, τύπος και θέση)

4.12.1. — κύρια(-ες): ................................................................................................................................................

4.12.2. — άλλη(-ες): .................................................................................................................................................

4.12.3. Προστασία της (των) λήψης(-εων) ισχύος (περιγραφή, διαστάσεις, σχέδια): ...............................................

4.13. Προστασία των κινητηρίων στοιχείων, των προεξοχών και των τροχών (περιγραφές σχέδια, σκαριφή-
µατα):

4.13.1. Μονοπλευρική προστασία: ...............................................................................................................................

4.13.2. Πολυπλευρική προστασία: ...............................................................................................................................

4.13.3. Προστασία πλήρους περικαλύψεως: ...............................................................................................................

4.14. Σύντοµη περιγραφή (τυχόν) ηλεκτρικών/ηλεκτρονικών δοµοστοιχείων: .....................................................

5. ΑΞΟΝΕΣ

5.1. Περιγραφή κάθε άξονα: ....................................................................................................................................

5.2. Μάρκα (τυχόν): ..................................................................................................................................................

5.3. Τύπος (κατά περίπτωση): ..................................................................................................................................

6. ΑΝΑΡΤΗΣΗ, (κατά περίπτωση)

6.1. Ακραίος(-οι) (µέγιστος-ελάχιστος) συνδυασµός(-οί) επισώτρων/τροχών (εάν υπάρχουν) (διαστάσεις,
χαρακτηριστικά, πίεση πλήρωσης των επισώτρων κατά την οδική κυκλοφορία, µέγιστο αποδεκτό
φορτίο, διαστάσεις των επισώτρων και συνδυασµοί εµπρός/πίσω): .............................................................
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6.2. Τύπος της τυχόν ανάρτησης σε κάθε άξονα ή τροχό: ...................................................................................

6.2.1. Ρύθµιση της στάθµης: ναι/όχι/προαιρετική (1)

6.2.2. Σύντοµη περιγραφή (τυχόν) ηλεκτρικών/ηλεκτρονικών δοµοστοιχείων: .....................................................

6.3. Τυχόν λοιπές διατάξεις: ....................................................................................................................................

7. ΣΥΣΤΗΜΑ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ (περιγραφικό σχέδιο)

7.1. Κατηγορία συστήµατος διεύθυνσης: χειροκίνητο/υποβοηθούµενο/σερβοµηχανισµός (1)

7.1.1. Αντιστρέψιµη θέση οδήγησης (περιγραφή): ...................................................................................................

7.2. Μηχανισµός και χειρισµός

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

7.2.2. Σύνδεση µε τους τροχούς (συµπεριλαµβάνονται µέσα διαφορετικά από τα µηχανικά — να προσδιο-
ριστεί, κατά περίπτωση, για τους εµπρόσθιους και τους οπίσθιους τροχούς): ...........................................

7.2.2.1. Σύντοµη περιγραφή (τυχόν) ηλεκτρικών/ηλεκτρονικών κατασκευαστικών στοιχείων: ...............................

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

7.2.3. Τυχόν, τρόπος υποβοήθησης: ..........................................................................................................................

7.2.3.1. Τρόπος και διάγραµµα λειτουργίας, µάρκα(-ες) και τύπος(-οι): ..................................................................

7.2.4. ∆ιάγραµµα ολόκληρου του µηχανισµού διεύθυνσης, όπου εµφαίνονται τα σηµεία στερέωσης επί του
οχήµατος των διαφόρων διατάξεων που επηρεάζουν τη συµπεριφορά διεύθυνσης: ..................................

7.2.5. Σχηµατικό(-ά) διάγραµµα(-τα) διάταξης(-εων) χειρισµού του συστήµατος διεύθυνσης: ...........................

7.2.6. Τρόπος ρύθµισης του (τυχόν) χειριστηρίου του συστήµατος διεύθυνσης: .................................................

7.3. Μέγιστη γωνία στροφής των τροχών (εάν υπάρχουν):

7.3.1. προς τα δεξιά: ......... µοίρες Αριθµός στροφών του τιµονιού: .........

7.3.2. προς τα αριστερά: ......... µοίρες Αριθµός στροφών του τιµονιού: .........

7.4. ∆ιάµετρος(-οι) ελάχιστης στροφής (χωρίς πέδηση) (18):

7.4.1. προς τα δεξιά: ......... mm

7.4.2. προς τα αριστερά: ......... mm

7.5. Τρόπος ρύθµισης του (τυχόν) χειριστηρίου του συστήµατος διεύθυνσης: .................................................

7.6. Σύντοµη περιγραφή (τυχόν) ηλεκτρικών/ηλεκτρονικών δοµοστοιχείων: .....................................................

8. ΠΕ∆ΗΣΗ (περιγραφικό σχέδιο του συνόλου και σχηµατικό διάγραµµα λειτουργίας) (19)

8.1. ∆ιάταξη της κυρίως πεδήσεως: ........................................................................................................................

8.2. ∆ιάταξη εφεδρικής πεδήσεως (ενδεχοµένη): ...................................................................................................

8.3. ∆ιάταξη πεδήσεως σταθµεύσεως: ....................................................................................................................

8.4. Τυχόν πρόσθετο(-α) σύστηµα(-τα) (ιδίως εάν πρόκειται για επιβραδυντή): .................................................

8.5. Για οχήµατα εξοπλισµένα µε συστήµατα αντιεµπλοκής των τροχών κατά την πέδηση (ABS): περιγραφή
της λειτουργίας του συστήµατος (συµπεριλαµβανοµένων τυχόν ηλεκτρονικών µερών), σχηµατικά
διαγράµµατα — ηλεκτρικά συστήµατα εµπλοκής, σχέδιο υδραυλικού ή πνευµατικού κυκλώµατος: .....

.............................................................................................................................................................................
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8.6. Πίνακας στοιχείων, δεόντως προσδιορισµένων, που συγκροτούν το σύστηµα πέδησης: ...........................

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

8.7. ∆ιαστάσεις των µέγιστων αποδεκτών επισώτρων των πεδούµενων αξόνων: ................................................

8.8. Υπολογισµός του συστήµατος πέδησης (καθορισµός του λόγου µεταξύ των συνολικών δυνάµεων
πέδησης στην περιφέρεια των τροχών και της δύναµης που ασκείται στη διάταξη χειρισµού της
πέδησης) ............................................................................................................................................................

8.9. Μανδάλωση των χειριστηρίων πέδησης δεξιά και αριστερά: .........................................................................

8.10. Τυχόν πηγή(-ές) εξωτερικής ενέργειας (χαρακτηριστικά, χωρητικότητα των ταµιευτήρων ενεργείας,
µέγιστη και ελάχιστη πίεση, µανόµετρο και δείκτης ελάχιστης στάθµης ενεργείας στον πίνακα οργάνων
χειρισµού, δεξαµενές εν κενώ και βαλβίδα τροφοδοσίας, συµπιεστές τροφοδοσίας, τήρηση των
κανονιστικών διατάξεων για τις συσκευές υπό πίεση): ..................................................................................

8.11. Οχήµατα εφοδιασµένα για την πέδηση ρυµουλκούµενου εξοπλισµού

8.11.1. ∆ιάταξη χειρισµού πέδησης του ρυµουλκουµένου (περιγραφή, χαρακτηριστικά): .....................................

8.11.2. Ζεύξη: µηχανική/υδραυλική/πνευµατική (1)

8.11.3. Συναρµογές, σύνδεσµοι ζεύξεως, προστατευτική διάταξη, περιγραφή, σχέδιο, σκαρίφηµα): ....................

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

8.11.4. Σύνδεση: µε 1 ή 2 αγωγούς (1)

8.11.4.1. Υπερπίεση τροφοδοσίας (1 αγωγός): ......... kPa

8.11.4.2. Υπερπίεση τροφοδοσίας (2 αγωγός): ......... kPa

9. ΟΠΤΙΚΟ ΠΕ∆ΙΟ, ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΕΣ, ΥΑΛΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΟΠΤΡΑ

9.1. Οπτικό πεδίο:

9.1.1. Σχέδιο(-α) ή φωτογραφία(-ες) όπου φαίνεται η θέση των στοιχείων εντός του εµπροσθίου οπτικού
πεδίου: ...............................................................................................................................................................

9.2. Υαλοπίνακες

9.2.1. Στοιχεία που επιτρέπουν να προσδιορισθεί ταχέως το σηµείο αναφοράς: ..................................................

9.2.2. Αλεξήνεµο

9.2.2.1. Χρησιµοποιούµενα υλικά: ................................................................................................................................

9.2.2.2. Τρόπος στερέωσης: ...........................................................................................................................................

9.2.2.3. Γωνία(-ες) κλίσης: ......... µοίρες

9.2.2.4. Σήµα(-τα) έγκρισης ΕΚ τύπου κατασκευαστικού στοιχείου: .........................................................................

9.2.2.5. Συµπληρωµατικά εξαρτήµατα αλεξηνέµου και θέση στερέωσής τους καθώς και σύντοµη περιγραφή
(τυχόν) ηλεκτρικών/ηλεκτρονικών κατασκευαστικών στοιχείων: ..................................................................

9.2.3. Άλλοι υαλοπίνακες

9.2.3.1. Θέση(-εις): .........................................................................................................................................................

9.2.3.2. Χρησιµοποιούµενα υλικά: ................................................................................................................................

9.2.3.3. Σήµα(-τα) έγκρισης ΕΚ τύπου κατασκευαστικού στοιχείου: .........................................................................

9.2.3.4. Σύντοµη περιγραφή (τυχόν) ηλεκτρικών/ηλεκτρονικών δοµοστοιχείων του µηχανισµού ανύψωσης των
παραθύρων: .......................................................................................................................................................
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9.3. Με υαλοκαθαριστήρες: ναι/όχι (1) (περιγραφή, αριθµός, συχνότητα λειτουργίας): ....................................

9.4. Κάτοπτρο(-α)

9.4.1. Κλάση(-εις): .......................................................................................................................................................

9.4.2. Σήµα(-τα) έγκρισης ΕΚ τύπου κατασκευαστικού στοιχείου: .........................................................................

9.4.3. Θέση(-εις) ως προς το σώµα του οχήµατος (σκαριφήµατα): ........................................................................

9.4.4. Τρόπος στερέωσης: ...........................................................................................................................................

9.4.5. Προαιρετικός(-οί) εξοπλισµός(-οί) που µπορεί να περιορίσει(-ουν) το οπτικό πεδίο προς τα πίσω:
.............................................................................................................................................................................

9.4.6. Σύντοµη περιγραφή (τυχόν) ηλεκτρικών/ηλεκτρονικών δοµοστοιχείων του συστήµατος ρύθµισης:
.............................................................................................................................................................................

9.5. Απόψυξη και αποθάµβωση

9.5.1. Τεχνική περιγραφή: ...........................................................................................................................................

10. ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΠΗ, ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ
ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑ, ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ, ΕΞΕ∆ΡΑ ΦΟΡΤΩΣΗΣ

10.1. ∆ιατάξεις προστασίας από την ανατροπή (διαστασιολογηµένα σχέδια, φωτογραφίες (ενδεχοµένως) και
περιγραφή)

10.1.1. Πλαίσιο(-α):

10.1.1.0. Ύπαρξη: ναι/όχι (1)

10.1.1.1. Μάρκα(-ες) κατασκευαστή: ..............................................................................................................................

10.1.1.2. Σήµα(-τα) έγκρισης ΕΚ τύπου κατασκευαστικού στοιχείου: .........................................................................

10.1.1.3. Εσωτερικές και εξωτερικές διαστάσεις: ...........................................................................................................

10.1.1.4. Χρησιµοποιούµενο(-α) υλικό(-ά) και τρόπος κατασκευής: ...........................................................................

10.1.2. Θάλαµος(-οι)

10.1.2.0. Ύπαρξη: ναι/όχι (1)

10.1.2.1. Μάρκα(-ες) κατασκευαστή: ..............................................................................................................................

10.1.2.2. Σήµα(-τα) έγκρισης ΕΚ τύπου κατασκευαστικού στοιχείου: .........................................................................

10.1.2.3. Πόρτες (αριθµός, διαστάσεις, φορά ανοίγµατος, µάνδαλοι και γιγγλυµοί): ...............................................

10.1.2.4. Παράθυρα και έξοδος(-οι) ανάγκης (αριθµός, διαστάσεις, θέσεις): ............................................................

10.1.2.5. Λοιπές διατάξεις προστασίας από την κακοκαιρία (περιγραφή): ..................................................................

10.1.2.6. Εσωτερικές και εξωτερικές διαστάσεις: ...........................................................................................................

10.1.3. Αψίδα(-ες) ασφαλείας: τοποθετηµένη(-ες) εµπρός/πίσω (1), πτυσσόµενη(-ες) ή µη (1)

10.1.3.0. Ύπαρξη: ναι/όχι (1)

10.1.3.1. Περιγραφή (θέση, στερέωση κ.λπ.): .................................................................................................................
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10.1.3.2. Μάρκα(-ες) κατασκευαστή (ή εµπορική ονοµασία): .......................................................................................

10.1.3.3. Σήµα(-τα) έγκρισης ΕΚ τύπου κατασκευαστικού στοιχείου: .........................................................................

10.1.3.4. ∆ιαστάσεις: ........................................................................................................................................................

10.1.3.5. Χρησιµοποιούµενο(-α) υλικό(-ά) και τρόπος κατασκευής: ...........................................................................

10.2. Χώρος χειρισµού και ευκολίες προσπέλασης της θέσης οδήγησης (περιγραφή, χαρακτηριστικά,
διαστασιολογηµένα σχέδια): ............................................................................................................................

10.3. Καθίσµατα και στηρίγµατα των ποδών

10.3.1. Κάθισµα(-τα) οδηγού (σχέδια, φωτογραφίες, περιγραφή): ............................................................................

10.3.1.1. Βιοµηχανικό ή εµπορικό σήµα: ........................................................................................................................

10.3.1.2. Σήµα(-τα) έγκρισης ΕΚ τύπου κατασκευαστικού στοιχείου: .........................................................................

10.3.1.3. Κατηγορία του τύπου καθίσµατος: κατηγορίας Α κλάσης Ι/ΙΙ/ΙΙΙ, κατηγορίας Β (1):

10.3.1.4. Θέση και κύρια χαρακτηριστικά: .....................................................................................................................

10.3.1.5. Σύστηµα ρύθµισης: ...........................................................................................................................................

10.3.1.6. Σύστηµα µετατόπισης και µανδάλωσης: .........................................................................................................

10.3.2. Κάθισµα συνοδηγού (αριθµός, διαστάσεις, θέση και χαρακτηριστικά): .......................................................

10.3.3. Στήριγµα ποδών (αριθµός, διαστάσεις και θέσεις): ........................................................................................

10.4. Εξέδρες φόρτωσης:

10.4.1. ∆ιαστάσεις: ......... mm

10.4.2. Θέση: ..................................................................................................................................................................

10.4.3. Τεχνικώς αποδεκτό φορτίο: ......... kg

10.4.4. Κατανοµή των φορτίων µεταξύ των αξόνων: ......... kg

10.5. Καταστολή των ηλεκτροµαγνητικών διαταραχών

10.5.1. Περιγραφή και σχέδια ή φωτογραφίες των µορφών και υλών του µέρους του αµαξώµατος που
συγκροτεί το χώρο του κινητήρα και του πλησιέστερου προς αυτόν µέρους του θαλαµίσκου: ..............

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

10.5.2. Σχέδια ή φωτογραφίες της θέσης των µεταλλικών κατασκευαστικών στοιχείων που ευρίσκονται στο
χώρο του κινητήρα (π.χ. συσκευή θέρµανσης, εφεδρικός τροχός, φίλτρο αέρα, µηχανισµός συστήµατος
διεύθυνσης κ.λπ.): .............................................................................................................................................

10.5.3. Πίνακας στοιχείων του εξοπλισµού κατά των ραδιοπαρασίτων, µε σχέδιο: ................................................

10.5.4. Ονοµαστικές τιµές ηλεκτρικής αντίστασης σε συνεχές ρεύµα και, για τα ωµικής αντίστασης καλώδια
ανάφλεξης, ονοµαστική αντίσταση ανά τρέχον µέτρο: ..................................................................................

11. ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΣΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ (εξωτερικά σχέδια του οχήµατος, όπου
δίδεται µε διαστάσεις η θέση των φωτιζουσών επιφανειών όλων των διατάξεων: αριθµός, ηλεκτρική
σύνδεση, σήµανση έγκρισης ΕΚ τύπου και χρώµα των φανών)

11.1. Υποχρεωτικές διατάξεις:

11.1.1. Φανοί διασταυρώσεως: .....................................................................................................................................

11.1.2. Εµπρόσθιοι (πλευρικοί) φανοί θέσεως: ............................................................................................................
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11.1.3. Οπίσθιοι φανοί θέσεως: ....................................................................................................................................

11.1.4. ∆είκτες κατεύθυνσης:

— εµπρός: ....................................................................................................................................................

— πίσω: .........................................................................................................................................................

— πλευρικοί: ................................................................................................................................................

11.1.5. Οπίσθιοι αντανακλαστήρες: .............................................................................................................................

11.1.6. ∆ιατάξεις φωτισµού της πίσω πινακίδας κυκλοφορίας: .................................................................................

11.1.7. Φανοί πεδήσεως: ...............................................................................................................................................

11.1.8. Σήµα κινδύνου: ................................................................................................................................................

11.2. Προαιρετικές διατάξεις:

11.2.1. Φανοί πορείας: ..................................................................................................................................................

11.2.2. Εµπρόσθιοι φανοί οµίχλης: ..............................................................................................................................

11.2.3. Οπίσθιοι φανοί οµίχλης: ...................................................................................................................................

11.2.4. Φανοί οπισθοπορείας: ......................................................................................................................................

11.2.5. Προβολείς εργασίας: ........................................................................................................................................

11.2.6. Φανοί στάθµευσης: ...........................................................................................................................................

11.2.7. Φανοί όγκου: .....................................................................................................................................................

11.2.8. Προειδοποιητική(-ές) λυχνία(-ές) λειτουργίας των δεικτών του (των) ρυµουλκούµενου(-ων): .................

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

11.3. Σύντοµη περιγραφή (τυχόν) ηλεκτρικών/ηλεκτρονικών δοµοστοιχείων διαφορετικών από φανούς:
.............................................................................................................................................................................

12. ∆ΙΑΦΟΡΑ

12.1. Ηχητικό(-α) όργανο(-α) (θέση): ........................................................................................................................

12.1.1. Σήµα(-τα) έγκρισης ΕΚ τύπου κατασκευαστικού στοιχείου: .........................................................................

12.2. Μηχανικές ζεύξεις µεταξύ ελκυστήρων και ρυµουλκούµενων οχηµάτων

12.2.1. Τύπος(-οι) ζεύξης: .............................................................................................................................................

12.2.2. Μάρκα(-ες) κατασκευαστή: ..............................................................................................................................

12.2.3. Σήµα(-τα) έγκρισης ΕΚ τύπου κατασκευαστικού στοιχείου: .........................................................................

12.2.4. ∆ιάταξη προβλεπόµενη για µέγιστο οριζόντιο φορτίο: ......... kg, ενδεχοµένως για µέγιστο κάθετο
φορτίο: ......... kg (20)

12.3. Υδραυλική ανύψωση — ζεύξη τριών σηµείων: ναι/όχι (1)

12.4. Ρευµατολήπτης για την τροφοδοσία των διατάξεων φωτισµού και φωτεινής σηµατοδότησης του
ρυµουλκούµενου (περιγραφή): ........................................................................................................................
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12.5. Εγκατάσταση, θέση, λειτουργία και αναγνώριση των χειριστηρίων (περιγραφή, φωτογραφίες ή
σκαριφήµατα): ...................................................................................................................................................

12.6. Θέση των πίσω πινακίδων κυκλοφορίας (σχήµατα και διαστάσεις): .............................................................

12.7. Εµπρόσθια διάταξη ρυµούλκησης (διαστασιολογηµένο σχέδιο): .................................................................

12.8. Περιγραφή των ενσωµατωµένων στο όχηµα ηλεκτρονικών συστηµάτων που χρησιµοποιούνται για τη
λειτουργία και το χειρισµό φερόµενων ή ρυµουλκούµενων εργαλείων: ......................................................

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

(1) Κατά περίπτωση, διαγράφεται ό,τι δεν ισχύει.
(2) Σηµειώσατε την ανοχή.
(3) Για κάθε εγκεκριµένη διάταξη, η περιγραφή µπορεί να αντικαθίσταται από αναφορά στην έγκριση. Οµοίως, η περιγραφή δεν είναι

αναγκαία για κάθε στοιχείο, του οποίου η κατασκευή εµφαίνεται σαφώς στα σκαριφήµατα ή τα σχέδια που έχουν επισυναφθεί στο
δελτίο.Σηµειώσατε, για κάθε στήλη στην οποία θα πρέπει να επισυναφθούν φωτογραφίες ή σχέδια, τους αριθµούς των αντιστοίχων
παραρτηµάτων.

(4) Κατάταξη σύµφωνα µε τους ορισµούς που δίνονται στο παράρτηµα II κεφάλαιο Α της οδηγίας 2003/37/ΕΚ.
(5) Πρότυπο ΙSO 612:1978 και 1176:1990.
(7) Φορτίο µεταβιβαζόµενο υπό στατικές συνθήκες στο κέντρο αναφοράς της ζεύξης.
(6) Η µάζα του οδηγού υπολογίζεται κατ' αποκοπή σε 75 kg.
(8) Πρότυπο ΙSO 612-6 και 4:1978.
(9) Πρότυπο ΙSO 4004:1983.

(10) Πρότυπο ΙSO 612-6.1:1978.
(11) Πρότυπο ΙSO 612-6.2:1978.
(12) Πρότυπο ΙSO 612-6.3:1978.
(13) Πρότυπο ΙSO 612-6.6:1978.
(14) Πρότυπο ΙSO 612-6.7:1978.
(15) Πρότυπο ΙSO 612-8:1978.
(16) ∆ίδονται οι ζητούµενες πληροφορίες για όλες τις τυχόν προβλεπόµενες παραλλαγές.
(17) Επιτρέπεται ανοχή 5 %. Η παρούσα διάταξη πρέπει να τηρεί µία ανώτατη µετρηθείσα ταχύτητα κατώτερη ή ίση µε 43 km/h,

συµπεριλαµβανοµένης ανοχής 3 km/h (βλέπε οδηγία 98/89/ΕΚ).
(18) Πρότυπο ΙSO 789-3: 1993.
(19) Για κάθε διάταξη πέδησης πρέπει να διευκρινίζεται:

— ο τύπος και η φύση των φρένων (διαστασιολογηµένο σχέδιο) (τύµπανα, δίσκοι κ.λπ., τροχοί επί των οποίων ασκείται η πέδηση,
σύνδεση µε τους τροχούς αυτούς, ακτίνα των τυµπάνων, σιαγόνων ή δίσκων, βάρος των τυµπάνων, διατάξεις ρύθµισης),

— µετάδοση και χειρισµός (επισυναπτόµενο σχήµα) (σύνθεση, ρύθµιση, λόγος µοχλοβραχιόνων, προσπελασιµότητα χειριστηρίου, θέση
αυτού, χειριστήρια µε αναστολέα στην περίπτωση µηχανικής µετάδοσης κίνησης, χαρακτηριστικά των βασικών τεµαχίων του
συστήµατος µετάδοσης κίνησης, κύλινδροι και έµβολα χειρισµού, αποδέκτες κύλινδροι).

(20) Τιµές που αφορούν τη µηχανική αντοχή της διάταξης ζεύξης.
(21) Σε περίπτωση που η αίτηση αφορά διάφορους αντιπροσωπευτικούς κινητήρες, για κάθε κινητήρα πρέπει να συµπληρώνεται ιδιαίτερο

έντυπο.
(22) Πρότυπο ΙSΟ 612-9:1978.
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ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ Β

Απλοποιηµένο πληροφοριακό δελτίο σχετικά µε την έγκριση ΕΚ τύπου οχήµατος

ΜΕΡΟΣ Ι

Το υπόδειγµα Β συµπληρώνεται όταν υπάρχει(-ουν) ένα ή περισσότερα πιστοποιητικά έγκρισης ΕΚ τύπου ή πιστοποιητικά
έγκρισης ΕΚ τύπου κατασκευαστικού στοιχείου που έχει(-ουν) εκδοθεί σύµφωνα µε επιµέρους οδηγίες.

Οι αριθµοί των σχετικών πιστοποιητικών έγκρισης ΕΚ τύπου ή πιστοποιητικών έγκρισης ΕΚ τύπου κατασκευαστικού
στοιχείου πρέπει να δηλώνονται στον πίνακα του µέρους III.

Εξάλλου, για καθένα από τα ακόλουθα κεφάλαια (αριθµηµένα από 1 µέχρι 12) και για κάθε τύπο/παραλλαγή/έκδοση
οχήµατος πρέπει να παρέχονται τα στοιχεία που προβλέπονται στο παράρτηµα III (πιστοποιητικό συµµόρφωσης).

Όταν δεν υπάρχει(-ουν) πιστοποιητικό(-ά) έγκρισης ΕΚ τύπου ή πιστοποιητικό(-ά) έγκρισης ΕΚ τύπου κατασκευαστικού
στοιχείου που έχει(-ουν) εκδοθεί σύµφωνα µε επιµέρους οδηγία, τα στοιχεία που απαιτούνται σύµφωνα µε το υπόδειγµα Α
του δελτίου πληροφοριών πρέπει να συµπληρώνονται στα αντίστοιχα κεφάλαια.

0. ΓΕΝΙΚΑ

0.1. Μάρκα (σήµα κατατεθέν του κατασκευαστή): ............................................................................................................

0.2. Τύπος (επισηµάνατε τυχόν παραλλαγές και εκδόσεις): ..............................................................................................

0.2.0. Κατάσταση σε σχέση µε το τελικό στάδιο κατασκευής του οχήµατος:

όχηµα πλήρες/ολοκληρωµένο/ηµιτελές (1)

Στην περίπτωση ολοκληρωµένου οχήµατος, αναφέρατε το όνοµα και τη διεύθυνση του προηγούµενου
κατασκευαστή και τον αριθµό έγκρισης ΕΚ τύπου του ηµιτελούς ή πλήρους οχήµατος

0.2.1. (Τυχόν) εµπορική(-ές) ονοµασία(-ες): ..........................................................................................................................

0.3. Μέσα προσδιορισµού του τύπου, εφόσον σηµειώνεται πάνω στο όχηµα:

0.3.1. Πινακίδα του κατασκευαστή (θέση και τρόπος στερέωσης): .....................................................................................

0.3.2. Αριθµός αναγνώρισης του πλαισίου (θέση): ...............................................................................................................

0.4. Κατηγορία οχήµατος (1): ..............................................................................................................................................

0.5. Όνοµα και διεύθυνση κατασκευαστή: ........................................................................................................................

0.7. Στην περίπτωση κατασκευαστικών στοιχείων και χωριστών τεχνικών ενοτήτων, θέση και τρόπος στερέωσης του
σήµατος έγκρισης τύπου ΕΚ: .......................................................................................................................................

0.8. Όνοµα(τα) και διεύθυνση(εις) του(των) συνεργείου(ων) συναρµολόγησης: ...........................................................

1. ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

(Επισυνάψατε φωτογραφία 3/4 της εµπρόσθιας όψης και 3/4 της πίσω όψης ή σχέδια µιας αντιπροσωπευτικής
έκδοσης, καθώς και διαστασιολογηµένο σχέδιο του συνόλου του οχήµατος)

2. ΜΑΖΕΣ ΚΑΙ ∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

3. ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ

4. ΜΕΤΑ∆ΟΣΗ ΚΙΝΗΣΕΩΣ

5. ΑΞΟΝΕΣ

6. ΟΡΓΑΝΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ

7. ΣΥΣΤΗΜΑ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

8. ΠΕ∆ΗΣΗ

9. ΟΠΤΙΚΟ ΠΕ∆ΙΟ, ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΕΣ, ΥΑΛΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΟΠΤΡΑ

10. ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΠΗ, ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑ,
ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ, ΕΞΕ∆ΡΑ ΦΟΡΤΩΣΗΣ
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11. ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΣΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΕΩΣ

12. ∆ΙΑΦΟΡΑ

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

(1) Κατάταξη σύµφωνα µε τους ορισµούς που παρατίθενται στο παράρτηµα II κεφάλαιο Α της οδηγίας 2003/37/ΕΚ.

ΜΕΡΟΣ ΙΙ

Πίνακας όπου εκτίθενται οι επιτρεπόµενοι συνδυασµοί στις διάφορες εκδόσεις των στοιχείων του µέρους I για τα οποία
υπάρχουν πολλαπλές εγγραφές νέων στοιχείων. Στην περίπτωση των στοιχείων αυτών, για κάθε εγγραφή πρέπει να
χρησιµοποιείται ένας χαρακτήρας, ο οποίος χρησιµεύει για να υποδεικνύει στον πίνακα, την (τις) εγγραφή(-ές) σχετικά µε
ένα συγκεκριµένο στοιχείο, η (οι) οποία(-ες) ισχύει(-ουν) για µία συγκεκριµένη έκδοση.

Για κάθε παραλλαγή του τύπου, πρέπει να καταρτίζεται χωριστός πίνακας.

Οι πολλαπλές εγγραφές για τις οποίες δεν υπάρχει κανένας περιορισµός ως προς τον συνδυασµό τους σε µία παραλλαγή,
πρέπει να πραγµατοποιούνται στη στήλη που φέρει τον τίτλο «όλες οι εκδόσεις».

Αριθµός στοιχείου Όλες οι εκδόσεις 1η έκδοση 2η έκδοση κ.λπ. Νιοστή έκδοση

Τα δεδοµένα αυτά είναι δυνατό να παρουσιάζονται σε άλλη µορφή, εφόσον πληρούται ο πρωταρχικός στόχος.

Σε κάθε παραλλαγή και κάθε έκδοση, πρέπει να αντιστοιχεί ένας αναγνωριστικός αριθµητικός ή αλφαριθµητικός κωδικός, ο
οποίος εµφαίνεται επίσης στο πιστοποιητικό συµµόρφωσης (παράρτηµα ΙΙΙ) του συγκεκριµένου οχήµατος.

ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ

Αριθµοί έγκρισης ΕΚ τύπου που έχουν χορηγηθεί βάσει επιµέρους οδηγιών

Παροχή πληροφοριών που ζητούνται κατωτέρω σχετικά µε τα στοιχεία (*) που αφορούν το όχηµα.

Για την έγκριση ΕΚ τύπου, πρέπει να περιλαµβάνονται και να υποβάλλονται στις αρµόδιες σε θέµατα εγκρίσεων αρχές, όλα
τα σχετικά πιστοποιητικά έγκρισης ΕΚ τύπου ή πιστοποιητικά έγκρισης ΕΚ τύπου κατασκευαστικού στοιχείου (και τα
παραρτήµατα τους).

Αριθµός έγκρισης ΕΚ τύπου Ηµεροµηνία έγκρισης ΕΚ τύπου Τύπος(-οι)
Αντικείµενο ή έγκρισης ΕΚ τύπου ή έγκρισης ΕΚ τύπου Παραλλαγή(-ές)

κατασκευαστικού στοιχείου κατασκευαστικού στοιχείου Έκδοση(-εις) που καλύπτονται

Παράδειγµα:

Πέδηση E1*76/432*97/54*0026*00 3.2.2000 MF/320/U

E4*76/432*97/54*0039*00 1.3.2000 MF/320/F

Υπογραφή: ..............................................................................................................................................................................................

Αρµοδιότητα στην επιχείρηση: .............................................................................................................................................................

Ηµεροµηνία: ...........................................................................................................................................................................................

(*) Οι πληροφορίες αυτές δεν χρειάζεται να επαναληφθούν εδώ, εφόσον περιλαµβάνονται στο σχετικό πιστοποιητικό έγκρισης της
εγκατάστασης.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

Ορισµός των κατηγοριών και των τύπων οχηµάτων

A. Οι κατηγορίες οχηµάτων καθορίζονται σύµφωνα µε την κάτωθι κατάταξη:

1. Κ α τ η γ ο ρ ί α Τ : Τ ρ ο χ ο φ ό ρ ο ι ε λ κ υ σ τ ή ρ ε ς

— Κατηγορία Τ1: τροχοφόροι ελκυστήρες των οποίων η µέγιστη εκ κατασκευής ταχύτητα είναι µικρότερη
από 40 km/h, το ελάχιστο µετατρόχιο του άξονα που βρίσκεται εγγύτερα στον οδηγό (1) ισούται ή είναι
ανώτερο από 1 150 mm, η µάζα εν κενώ σε ετοιµότητα κίνησης είναι ανώτερη από 600 kg και η
απόσταση από το έδαφος είναι το πολύ ίση προς 1 000 mm.

— Κατηγορία Τ2: τροχοφόροι ελκυστήρες των οποίων η µέγιστη εκ κατασκευής ταχύτητα είναι µικρότερη
από 40 km/h, το ελάχιστο µετατρόχιο ενός τουλάχιστον των αξόνων ισούται ή είναι ανώτερο από
1 150 mm, η µάζα εν κενώ σε ετοιµότητα κίνησης είναι ανώτερη από 600 kg και η απόσταση από το
έδαφος είναι το πολύ ίση προς 600 mm. Πάντως, όταν το ύψος του κέντρου βάρους του
ελκυστήρα (2) (µετρούµενο από το έδαφος) έχει τιµή που διαιρώντας µε το µέσον όρο των ελάχιστων
µετατροχίων του συνόλου των αξόνων είναι άνω του 0,90, η µέγιστη εκ κατασκευής ταχύτητα περιορίζεται
στα 30 km/h.

— Κατηγορία Τ3: τροχοφόροι ελκυστήρες, των οποίων η µέγιστη εκ κατασκευής ταχύτητα είναι µικρότερη
από 40 km/h και η µάζα τους εν κενώ σε ετοιµότητα κίνησης είναι το πολύ ίση προς 600 kg.

— Κατηγορία T4: τροχοφόροι ελκυστήρες ειδικής χρήσης, των οποίων η µέγιστη εκ κατασκευής ταχύτητα
δεν υπερβαίνει τα 40 km/h (όπως ορίζονται στο προσάρτηµα 1).

— Κατηγορία Τ5: τροχοφόροι ελκυστήρες µε µέγιστη εκ κατασκευής ταχύτητα πάνω από 40 km/h.

2. Κ α τ η γ ο ρ ί α C : Ε ρπ υ σ τ ρ ι ο φ ό ρ ο ι ε λ κ υ σ τ ή ρ ε ς

Ερπυστριοφόροι ελκυστήρες, των οποίων η µετακίνηση και η κατεύθυνση εξασφαλίζονται µε ερπύστριες και οι
κατηγορίες C1 έως C5 ορίζονται κατ' αναλογία προς τις κατηγορίες Τ1 έως Τ5.

3. Κ α τ η γ ο ρ ί α R : Ρ υ µ ο υ λ κ ο ύ µ ε ν α

— Κατηγορία R1: Ρυµουλκούµενα, των οποίων το άθροισµα των τεχνικώς αποδεκτών µαζών ανά άξονα είναι
το πολύ ίσο προς 1 500 kg.

— Κατηγορία R2: Ρυµουλκούµενα, των οποίων το άθροισµα των τεχνικώς αποδεκτών µαζών ανά άξονα είναι
πάνω από 1 500 kg και το πολύ ίσο προς 3 500 kg.

— Κατηγορία R3: Ρυµουλκούµενα, των οποίων το άθροισµα των τεχνικώς αποδεκτών µαζών ανά άξονα είναι
πάνω από 3 500 kg και το πολύ ίσο προς 21 000 kg.

— Κατηγορία R4: Ρυµουλκούµενα, των οποίων το άθροισµα των τεχνικώς αποδεκτών µαζών ανά άξονα είναι
πάνω από 21 000 kg.

Κάθε κατηγορία ρυµουλκούµενου επισηµαίνεται επίσης µε το γράµµα «α» ή «β», ανάλογα µε την ταχύτητα για
την οποία σχεδιάστηκε το ρυµουλκούµενο:

— «α» για τα ρυµουλκούµενα που σχεδιάστηκαν για ταχύτητα µικρότερη ή ίση µε 40 km/h,

— «β» για τα ρυµουλκούµενα που σχεδιάστηκαν για ταχύτητα µεγαλύτερη από 40 km/h.

Παράδειγµα: H Rb3 αποτελεί κατηγορία ρυµουλκούµενου της οποίας το σύνολο των τεχνικώς αποδεκτών
µαζών ανά άξονα είναι µεγαλύτερο από 3 500 kg και µικρότερο ή ίσο των 21 000 kg και σχεδιασµένη για
ζεύξη σε ελκυστήρα της κατηγορίας Τ5.

(1) Για ελκυστήρες µε αντιστρέψιµη θέση οδήγησης (αντιστρέψιµη θέση και σύστηµα διεύθυνσης), ο πλησιέστερος προς τον οδηγό άξονας
που λαµβάνεται υπόψη είναι ο εφοδιασµένος µε τα µεγαλύτερου διαµετρήµατος ελαστικά.

(2) Σύµφωνα µε το πρότυπο ΙSΟ 789-6:1982.
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4. Κ α τ η γ ο ρ ί α S : Ε ν α λ λ ά ξ ι µ α ρ υ µ ο υ λ κ ο ύ µ ε ν α µ η χ α ν ή µ α τα

— Κατηγορία S1: Εναλλάξιµα ρυµουλκούµενα µηχανήµατα για γεωργικές ή δασικές εργασίες, των οποίων το
σύνολο των τεχνικώς αποδεκτών µαζών ανά άξονα είναι µικρότερο ή ίσο µε 3 500 kg.

— Κατηγορία S2: Εναλλάξιµα ρυµουλκούµενα µηχανήµατα για γεωργικές ή δασικές εργασίες, των οποίων το
σύνολο των τεχνικώς αποδεκτών µαζών ανά άξονα είναι µεγαλύτερο από 3 500 kg.

Κάθε κατηγορία εναλλάξιµων ρυµουλκούµενων µηχανηµάτων επισηµαίνονται επίσης µε το γράµµα «α» ή «β»,
ανάλογα µε την ταχύτητα για την οποία σχεδιάστηκαν τα εναλλάξιµα ρυµουλκούµενα µηχανήµατα

— «α» για τα εναλλάξιµα ρυµουλκούµενα µηχανήµατα που σχεδιάστηκαν για ταχύτητα µικρότερη ή ίση µε
40 km/h,

— «β» για τα εναλλάξιµα ρυµουλκούµενα µηχανήµατα που σχεδιάστηκαν για ταχύτητα µεγαλύτερη από
40 km/h.

Παράδειγµα: H Sb2 αποτελεί κατηγορία εναλλάξιµων ρυµουλκούµενων µηχανηµάτων της οποίας το σύνολο
των τεχνικώς αποδεκτών µαζών ανά άξονα είναι µεγαλύτερο από 3 500 kg και σχεδιασµένη για ζεύξη σε
ελκυστήρα της κατηγορίας Τ5.

B. Ορισµός των τύπων οχηµάτων:

1. Τ ρ ο χ ο φό ρ ο ι ε λ κ υ σ τ ή ρ ε ς

Κατά την έννοια της παρούσας οδηγίας, νοείται ως:

«τύπος», ελκυστήρες µίας κατηγορίας που έχουν ίδια τα ακόλουθα βασικά γνωρίσµατα:

— κατασκευαστής,

— υποδεικνυόµενος από τον κατασκευαστή τύπος,

— ουσιαστικά χαρακτηριστικά κατασκευής και σχεδιασµού:

— πλαίσιο-δοκός/πλαίσιο µε µηκίδες/αρθρωτό πλαίσιο (εµφανείς και θεµελιώδεις διαφορές),

— κινητήρας (εσωτερικής καύσεως/ηλεκτρικός/υβριδικός),

— άξονες (αριθµός).

«παραλλαγή», ελκυστήρες ενός τύπου που έχουν ίδια τα ακόλουθα βασικά γνωρίσµατα:

— κινητήρας,

— αρχή λειτουργίας,

— αριθµός και διάταξη των κυλίνδρων,

— διαφορές ισχύος άνω του 30% (όπου η υψηλότερη ισχύς είναι 1,3φορές ανώτερη της χαµηλότερης),

— διαφορές κυλινδρισµού άνω του 20 % (όπου η υψηλότερη τιµή είναι 1,2 φορές της χαµηλότερης),

— κινητήριοι άξονες (αριθµός, θέση, σύζευξη),

— κατευθυντήριοι άξονες (αριθµός και θέση),

— µέγιστη µάζα µε φορτίο διαφέρουσα περισσότερο από 10 %,
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— µετάδοση κίνησης (είδος),

— σύστηµα προστασίας από την ανατροπή,

— πεδούµενοι άξονες (αριθµός).

«έκδοση» µιας παραλλαγής, ελκυστήρες που αποτελούνται από συνδυασµό στοιχείων τα οποία εµφαίνονται στο
φάκελο πληροφοριών σύµφωνα µε το παράρτηµα I.

2. Ε ρ πυ σ τ ρ ι ο φ ό ρ ο ι ε λ κ υ σ τ ή ρ ε ς : Οµοίως, όπως οι αντίστοιχοι τροχοφόροι

3. Ρ υ µ ο υ λ κ ο ύ µ ε ν α :

ως «τύπος», νοούνται ρυµουλκούµενα µίας κατηγορίας που έχουν ίδια τα ακόλουθα βασικά γνωρίσµατα:

— κατασκευαστής,

— υποδεικνυόµενος από τον κατασκευαστή τύπος,

— ουσιαστικά χαρακτηριστικά κατασκευής και σχεδιασµού:

— πλαίσιο-δοκός/πλαίσιο µε µηκίδες/αρθρωτό πλαίσιο (εµφανείς και θεµελιώδεις διαφορές),

— άξονες (αριθµός)·

ως «παραλλαγή», νοούνται ρυµουλκούµενα ενός τύπου που έχουν ίδια τα ακόλουθα βασικά γνωρίσµατα:

— κατευθυντήριοι άξονες (αριθµός, θέση, διασύνδεση),

— µέγιστη µάζα µε φορτίο διαφέρουσα περισσότερο από 10 %,

— πεδούµενοι άξονες (αριθµός).

4. Ε ν α λ λά ξ ι µ α ρυ µ ο υ λ κ ο ύ µ ε ν α µ η χ α ν ή µ α τ α : οµοίως όπως τα ρυµουλκούµενα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β

Κατάλογος των απαιτήσεων που πρέπει να πληρούνται για την έγκριση ΕΚ τύπου οχήµατος

Μέρος Ι

Κατάλογος των επιµέρους οδηγιών

Εφαρµογή
(για την Τ4 και C4Βασικές οδηγίες βλέπε προσάρτηµα 1)Αριθ. Αντικείµενο EE Lκαι παραρτήµατα

T1 T2 T3 T5 C R S

1.1. Μέγιστη µάζα µε φορτίο 74/151/EΟK I 84 της 28.3.1974, σ. 25 X X X X (X) (X) (X)

1.2. Πινακίδα κυκλοφορίας 74/151/EΟK II — X X X X I (X) (X)

1.3. ∆εξαµενή καυσίµου 74/151/EΟK III — X X X X I — —

1.4. Έρµα 74/151/EΟK IV — X X (X) I — —

1.5. Ηχητικό προειδοποιητικό σήµα 74/151/EΟK V — X X X X I — —
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Εφαρµογή
(για την Τ4 και C4

Βασικές οδηγίες βλέπε προσάρτηµα 1)Αριθ. Αντικείµενο EE Lκαι παραρτήµατα

T1 T2 T3 T5 C R S

1.6. (Εξωτερικές) ηχητικές στάθµες 74/151/EΟK VI — X X X (X) I — —

2.1. Μέγιστη ταχύτητα 74/152/EΟK 84 της 28.3.1974, σ. 33 X X X (X) I — —
παράρτηµα,
παράγραφος 1

2.2. Εξέδρες φόρτωσης 74/152/EΟK — X X X (X) I — —
παράρτηµα,
παράγραφος 2

3.1. Κάτοπτρα 74/346/EΟK 191 της 15.7.1974, σ. 1 X X (X) I — —

4.1. Οπτικό πεδίο και υαλοκαθαριστήρες 74/347/EΟK 191 της 15.7.1974, σ. 5 X X X (X) I — —

5.1. Σύστηµα διεύθυνσης 75/321/EΟK 147 της 9.6.1975, σ. 24 X X X (X) (X) — —

6.1. Ηλεκτροµαγνητική συµβατότητα 75/322/EΟK 147 της 9.6.1975, σ. 28 X X X X I — —

7.1. Πέδηση 76/432/EΟK 122 της 8.5.1976, σ. 1 X X X — (X) (X) (X)

71/320/EΟK 202 της 6.9.1971, σ. 37 — — — X — — —

8.1. Καθίσµατα συνοδηγού 76/763/EΟK 262 της 27.9.1976, σ. 135 X — X (X) I — —

9.1. Εσωτερικές ηχητικές στάθµες 77/311/EΟK 105 της 28.4.1977, σ. 1 X X X (X) I — —

10.1. ∆ιάταξη προστασίας από την 77/536/EΟK 220 της 29.8.1977, σ. 1 X — — (X) (X) — —
ανατροπή

12.1. Κάθισµα οδηγού 78/764/EΟK 255 της 18.9.1978, σ. 1 X X X (X) (X) — —

13.1. Εγκατάσταση των διατάξεων 78/933/EΟK 325 της 20.11.1978, σ. 16 X X X (X) I (X) (X)
φωτισµού

14.1. ∆ιατάξεις φωτισµού και φωτεινής 79/532/EΟK 145 της 13.6.1979, σ. 16 X X X X X (X) (X)
σηµατοδότησης

15.1. ∆ιατάξεις ρυµούλκησης και οπισθο- 79/533/EΟK 145 της 13.6.1979, σ. 20 X X X (X) I — —
πορείας

16.1. Προστασία σε περίπτωση ανατροπής 79/622/EΟK 179 της 17.7.1979, σ. 1 X — — (X) I — —
(στατικές δοκιµές)

17.1. Χώρος ελιγµών και πρόσβαση στη 80/720/EΟK 194 της 28.7.1980, σ. 1 X — X (X) I — —
θέση οδήγησης

18.1. ∆ιατάξεις λήψης ισχύος 86/297/EΟK 186 της 8.7.1986, σ. 19 X X X (X) I — —

19.1. ∆ιατάξεις προστασίας σε περίπτωση 86/298/EΟK 186 της 8.7.1986, σ. 26 — X — (X) I — —
ανατροπής στο πίσω µέρος του
ελκυστήρα (ελκυστήρες µε στενό
µετατρόχιο)
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Εφαρµογή
(για την Τ4 και C4

Βασικές οδηγίες βλέπε προσάρτηµα 1)Αριθ. Αντικείµενο EE Lκαι παραρτήµατα

T1 T2 T3 T5 C R S

20.1. Εγκατάσταση χειριστηρίων 86/415/EΟK 240 της 26.8.1986, σ. 1 X X X (X) I — —

21.1. ∆ιατάξεις προστασίας σε περίπτωση 87/402/EΟK 220 της 8.8.1987, σ. 1 — X — (X) I — —
ανατροπής στο εµπρόσθιο µέρος του
ελκυστήρα (ελκυστήρες µε στενό
µετατρόχιο)

22.1. ∆ιαστάσεις και ρυµουλκούµενη µάζα 89/173/EΟK I 67 της 10.3.1989, σ. 1 X X X (X) I (X) (X)

22.2. Υαλοπίνακες 89/173/EΟK III — X X X — I — —

92/22/EΟK 129 της 14.5.1992, σ. 11 — — — X — — —

22.3. Ρυθµιστής ταχύτητας 89/173/EΟK — X X X (X) I — —
II,1

22.4. Προστασία των κινητηρίων στοιχείων 89/173/EΟK — X X X (X) I — —
II,2

22.5. Μηχανικές συνδέσεις 89/173/EΟK IV — X X X (X) I (X) (X)

22.6. Προβλεπόµενη από το νόµο πινακίδα 89/173/EΟK V — X X X (X) I (X) (X)

22.7. Σύνδεση πέδησης µε τα ρυµουλκού- 89/173/EΟK VI — X X X (X) I (X) (X)
µενα

23.1. Εκποµπές ρύπων 2000/25/ΕΚ 173 της 12.7.2000, σ. 1 X X X X X — —

24.1. Ελαστικά επίσωτρα (1) [.../.../EK] — X X X X — (X) (X)

25.1. Ευστάθεια (1) [.../.../EK] — — — — SD — — —

26.1. Σηµεία αγκύρωσης των ζωνών ασφα- 76/115/EΟK 24 της 30.1.1976, σ. 6 X X X X X — —
λείας

27.1. Ζώνες ασφαλείας 77/541/EΟK 220 της 29.8.1977, σ. 95 — — — X — — —

28.1. Ταχύµετρο και οπισθοπορεία 75/443/EΟK 196 της 26.7.1975, σ. 1 — — — X — — —

29.1. ∆ιατάξεις κατά της εκτόξευσης σωµα- 91/226/EΟK 103 της 23.4.1991, σ. 5 — — — X — (X) —
τιδίων

30.1. Συσκευές περιορισµού της ταχύτητας 92/24/EΟK 129 της 14.5.1992, σ. 154 — — — X — — —

31.1. ∆ιάταξη οπίσθιας προστασίας (1) [.../.../ΕΚ] — — — — — — SD —

32.1. Πλευρική προστασία 89/297/EΟK 124 της 5.5.1989 — — — X — (X) —
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Σηµασία:

X = εφαρµόζεται ως έχει

(X) = εφαρµόζεται µε τροποποιηµένη µορφή (2)

SD = επιµέρους οδηγία

— = άνευ αντικειµένου

I = όµοιο µε Τ αναλόγως των κατηγοριών

(1) Εν αναµονή της έκδοσης των οδηγιών περί ελαστικών επισώτρων, ευσταθείας, και διατάξεων οπίσθιας προστασίας, η έλλειψη σχετικής
επί µέρους οδηγίας δεν θίγει τη χορήγηση έγκρισης ΕΚ τύπου για το σύνολο του οχήµατος.

(2) Προκειµένου να χορηγηθεί έγκριση ΕΚ τύπου, απαιτείται η αφαίρεση των παρενθέσεων.

Μέρος ΙΙ. A

Στον κατωτέρω πίνακα, οι επιµέρους οδηγίες «οχήµατα µε κινητήρα» (στην τελευταία τους έκδοση που βρίσκεται σε ισχύ
κατά την ηµεροµηνία της έγκρισης ΕΚ τύπου) µπορούν να εφαρµόζονται εναλλακτικώς αντί των αντίστοιχων επί µέρους
οδηγιών

Αριθµός βασικήςΑριθ. του πίνακα του µέρους Ι οδηγίας «οχήµατα ΕΕ L(επί µέρους οδηγίες) µε κινητήρα»

1.5. Ηχητικό προειδοποιητικό σήµα 70/388/ΕΟΚ 176 της 10.8.1970, σ. 12

1.6. (Εξωτερικές) ηχητικές στάθµες 70/157/ΕΟΚ 42 της 23.2.1970, σ. 16

4.1. Οπτικό πεδίο και υαλοκαθαριστήρες 77/649/ΕΟΚ 284 της 10.10.1978, σ. 11

5.1. Σύστηµα διεύθυνσης 70/311/ΕΟΚ 133 της 18.6.1970, σ. 10

6.1. Καταστολή των ηλεκτροµαγνητικών διαταραχών 72/245/ΕΟΚ 152 της 6.7.1972, σ. 15

7.1. Πέδηση 71/320/ΕΟΚ 202 της 6.9.1971, σ. 37

14.1. Οπίσθιοι ανακλαστήρες 76/757/ΕΟΚ 262 της 27.9.1976, σ. 32

14.1. Οπίσθιοι φανοί 76/758/ΕΟΚ 262 της 27.9.1976, σ. 54

14.1. ∆είκτες πορείας 76/759/ΕΟΚ 262 της 27.9.1976, σ. 71

14.1. Φωτισµός της πινακίδας 76/760/ΕΟΚ 262 της 27.9.1976, σ. 85

14.1. Προβολείς 76/761/ΕΟΚ 262 της 27.9.1976, σ. 96

14.1. Φανοί διασταυρώσεως 76/761/ΕΟΚ —

14.1. Εµπρόσθιοι φανοί οµίχλης 76/762/ΕΟΚ 262 της 27.9.1976, σ. 122

14.1. Οπίσθιοι φανοί οµίχλης 77/538/ΕΟΚ 220 της 29.8.1977, σ. 60

14.1. Φανοί οπισθοπορείας 77/539/ΕΟΚ 220 της 29.8.1977, σ. 72

22.2. Υαλοπίνακες ασφαλείας 92/22/ΕΟΚ 129 της 14.5.1992, σ. 11

23.1. Εκποµπές ρύπων 88/77/ΕΟΚ 36 της 9.2.1988, σ. 33
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Μέρος ΙΙ. B

Οι κατωτέρω κανονισµοί, οι οποίοι περιλαµβάνονται στο παράρτηµα της αναθεωρηµένης συµφωνίας του 1958 (UN/ECE),
και αναγνωρίζονται από την Κοινότητα στις τελευταίες τους εκδόσεις κατά την ηµεροµηνία χορήγησης της έγκρισης ΕΚ
τύπου σύµφωνα µε την αντίστοιχη επί µέρους οδηγία, υπό την ιδιότητά της ως συµβαλλόµενου µέρους της εν λόγω
συµφωνίας, εφαρµόζονται εναλλακτικώς αντί των αντίστοιχων επιµέρους οδηγιών στους «γεωργικούς ή δασικούς ελκυστήρες»
και αντί των επιµέρους οδηγιών για τα «οχήµατα µε κινητήρα» του πίνακα που παρατίθεται στο µέρος ΙΙ Α.

Αριθ. του πίνακα του µέρους Ι Αριθµός του κανονισµού ΕΟΚ/ΗΕ(επί µέρους οδηγίες)

1.5. Ηχητικό προειδοποιητικό σήµα R 28

1.6. (Εξωτερικές) ηχητικές στάθµες R 51

4.1. Οπτικό πεδίο και υαλοκαθαριστήρες R 71

5.1. Σύστηµα διεύθυνσης R 79

6.1. Καταστολή των ηλεκτροµαγνητικών διαταραχών R 10

7.1. Πέδηση R 13

13.1. Εγκαταστάσεις φωτισµού R 86 (*)

14.1. Οπίσθιοι ανακλαστήρες R 3

14.1. Οπίσθιοι φανοί R 7

14.1. ∆είκτες πορείας R 6

14.1. Φωτισµός της πινακίδας R 4

14.1. Προβολείς R 1 — R 8 — R 20 — R 98

14.1. Φανοί διασταυρώσεως R 1 — R 8 — R 20 — R 98

14.1. Εµπρόσθιοι φανοί οµίχλης R 19

14.1. Οπίσθιοι φανοί οµίχλης R 38

14.1. Φανοί οπισθοπορείας R 23

22.2. Υαλοπίνακες ασφαλείας R 43 (**)

23.1. Εκποµπές ρύπων R 49/R 96 (***)

(*) Μόνο για τις διατάξεις που περιλαµβάνονται στην αντίστοιχη οδηγία.
(**) Με εξαίρεση τα αλεξήνεµα από γυαλί σκληρυµένο µε βαφή.

(***) Μόνο σε αναφορά µε τις φάσεις που περιλαµβάνονται στην αντίστοιχη οδηγία.
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Μέρος ΙΙ. Γ

Αντιστοιχία µε τους τυποποιηµένους κωδικούς του ΟΟΣΑ

Τα δελτία δοκιµών (πλήρη) που είναι σύµφωνα µε τους κατωτέρω κωδικούς του ΟΟΣΑ χρησιµοποιούνται εναλλακτικώς αντί
των πρακτικών των δοκιµών που εκδίδονται στο πλαίσιο της συµµόρφωσης µε τις αντίστοιχες επί µέρους οδηγίες.

Αριθ. του πίνακα του µέρους Ι Θέµα Κωδικός ΟΟΣΑ (*)(επί µέρους οδηγίες)

10.1. 77/536/ΕΟΚ Επίσηµες δοκιµές των διατάξεων προστασίας των γεωργικών ή Κωδικός 3
δασικών ελκυστήρων (δυναµική δοκιµή)

16.1. 79/622/ΕΟΚ Επίσηµες δοκιµές των διατάξεων προστασίας των γεωργικών ή Κωδικός 4
δασικών ελκυστήρων (στατική δοκιµή)

19.1. 86/298/ΕΟΚ Επίσηµες δοκιµές των διατάξεων προστασίας οι οποίες συναρµόζονται Κωδικός 7
στο πίσω µέρος των τροχοφόρων γεωργικών ή δασικών ελκυστήρων
µε µικρό µετατρόχιο

21.1. 87/402/ΕΟΚ Επίσηµες δοκιµές των διατάξεων προστασίας οι οποίες συναρµόζονται Κωδικός 6
στο εµπρόσθιο µέρος των τροχοφόρων γεωργικών ή δασικών ελκυστή-
ρων µε µικρό µετατρόχιο

SD Επίσηµες δοκιµές των διατάξεων προστασίας των ερπυστριοφόρων Κωδικός 8
γεωργικών ή δασικών ελκυστήρων

(*) Απόφαση C (2000) 59 τελικό, τροποποιηµένη από την C (2001) 15, C (2001) 267 τελικό και C (2002) 17.
SD: χρειάζεται επιµέρους οδηγία
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Προσάρτηµα 1

ΤΜΗΜΑ Ι

ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΕΙ∆ΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ
ΠΛΗΡΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΕΚ ΤΥΠΟΥ

Για εργασίες υπό ιδιαίτερες συνθήκες υπάρχουν τα κάτωθι ειδικά οχήµατα:

1. Ελκυστήρες T4

1.1. T 4 . 1 Ε λ κ υ σ τ ή ρ ε ς δ ι α σ κ ε λ ι σ τ ι κ ο ύ τ ύ π ο υ

Ελκυστήρες οι οποίοι έχουν σχεδιασθεί για υψηλές καλλιέργειες εν σειρά, όπως η άµπελος. Χαρακτηρίζονται από
ανυψωµένο πλαίσιο ή τµήµα πλαισίου που τους δίνει τη δυνατότητα να κινούνται παράλληλα µε τις γραµµές
καλλιέργειας µε τους τροχούς δεξιά και αριστερά από τη µία και την άλλη πλευρά µιας ή περισσότερων γραµµών.
Προορίζονται ειδικότερα για να φέρουν ή να κινούν τα εργαλεία που συνήθως είναι τοποθετηµένα µπροστά, µεταξύ
των αξόνων, πίσω ή επάνω σε εξέδρα. Κατά την εργασία, το ελεύθερο ύψος µετρούµενο στο κάθετο επίπεδο των
γραµµών καλλιέργειας υπερβαίνει τα 1 000 mm. Πάντως, όταν το ύψος του κέντρου βάρους του ελκυστήρα (*)
(µετρούµενο από το έδαφος και χρησιµοποιώντας τότε τα κανονικά ελαστικά) έχει τιµή που διαιρώντας µε το µέσον
όρο των ελάχιστων µετατροχίων του συνόλου των αξόνων είναι άνω του 0,90, η µέγιστη εκ κατασκευής ταχύτητα
περιορίζεται στα 30 km/h.

1.2. T 4 . 2 Ε λ κ υ σ τ ή ρ ε ς µ ε γ ά λο υ π λ ά τ ο υ ς

Ελκυστήρες που χαρακτηρίζονται από τις µεγάλες διαστάσεις τους και προορίζονται ειδικότερα για να σύρουν
εργαλεία εργασίας σε µεγάλες επιφάνειες.

1.3. Τ 4 . 3 Ε λ κ υ σ τ ή ρ ε ς µ ι κ ρ ή ς α π ό σ τ α σ η ς α π ό τ ο έ δ α φ ο ς

Γεωργικοί ή δασικοί ελκυστήρες µε τέσσερις κινητήριους τροχούς, ο εναλλάξιµος εξοπλισµός των οποίων προορίζεται
για γεωργικές ή δασικές εργασίες, που χαρακτηρίζονται από ένα φέρον πλαίσιο, εξοπλισµένοι µε µία ή περισσότερες
διατάξεις λήψεως ισχύος, και µε τεχνικώς αποδεκτή µάζα που δεν υπερβαίνει τους 10 τόνους και των οποίων η σχέση
µεταξύ της µάζας αυτής και την µέγιστης µάζας εν κενώ σε ετοιµότητα κίνησης είναι µικρότερη από 2,5. Επιπλέον, το
κέντρο βαρύτητας των εν λόγω ελκυστήρων (*) (µετρούµενο από το έδαφος και µε κανονικά ελαστικά επίσωτρα) είναι
µικρότερο από 850 mm.

2. Κατηγορία C4

C4.1 Ερπυστριοφόροι ελκυστήρες διασκελιστικού τύπου: ορισµού ανάλογου προς την κατηγορία Τ4.

ΜΕΡΟΣ ΙΙ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ Ο∆ΗΓΙΩΝ ΣΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΕΙ∆ΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΕφαρµογήΒασικές οδηγίες καιΑριθ. Αντικείµενο παραρτήµατα
T4.1 T4.2 T4.3 C4.1

1.1. Μέγιστη µάζα µε φορτίο 74/151/ΕΟΚ Ι X X X X

1.2. Πινακίδα κυκλοφορίας 74/151/ΕΟΚ ΙΙ (X) (X) X (X)

1.3. ∆εξαµενή καυσίµου 74/151/ΕΟΚ ΙΙΙ X X X X

(*) Σύµφωνα µε το πρότυπο ΙSΟ 789-6:1982.
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Εφαρµογή
Βασικές οδηγίες καιΑριθ. Αντικείµενο παραρτήµατα T4.1 T4.2 T4.3 C4.1

1.4. Έρµα 74/151/ΕΟΚ ΙV X X X X

1.5. Ηχητικό προειδοποιητικό σήµα 74/151/ΕΟΚ V X X X X

1.6. (Εξωτερικές) ηχητικές στάθµες 74/151/ΕΟΚ VI (X) (X) X (X)

2.1. Μέγιστη ταχύτητα 74/152/ΕΟΚ παράρ- X X X X
τηµα, παράγραφος 1

2.2. Εξέδρες φόρτωσης 74/152/ΕΟΚ παράρ- (X) X (X) (X)
τηµα, παράγραφος 2

3.1. Κάτοπτρα 74/346/ΕΟΚ (X) X X (X)

4.1. Οπτικό πεδίο και υαλοκαθαριστήρες 74/347/ΕΟΚ (X) (X) X (X)

5.1. Σύστηµα διεύθυνσης 75/321/ΕΟΚ X X X SD

6.1. Ηλεκτροµαγνητικές διαταραχές 75/322/ΕΟΚ X X X X

7.1. Πέδηση 76/432/ΕΟΚ (X) X X (X)

8.1. Καθίσµατα συνοδηγού 76/763/ΕΟΚ X X X X

9.1. Εσωτερικές ηχητικές στάθµες 77/311/ΕΟΚ (X) X X (X)

10.1. Προστασία από ανατροπή 77/536/ΕΟΚ SD X X SD

12.1. Κάθισµα οδηγού 78/764/ΕΟΚ (X) X X (X)

13.1. Εγκατάσταση των συστηµάτων φωτισµού 78/933/ΕΟΚ (X) (X) X (X)

14.1. Συστήµατα φωτισµού και φωτεινής σηµατοδότησης 79/532/ΕΟΚ X X X X

15.1. ∆ιάταξη ρυµούλκησης και οπισθοπορείας 79/533/ΕΟΚ (X) X X (X)

16.1. Προστασία σε περίπτωση ανατροπής (στατικές δοκιµές) 79/622/ΕΟΚ SD X X SD

17.1. Χώρος ελιγµών και πρόσβαση στη θέση του οδηγού 80/720/ΕΟΚ (X) (X) (X) (X)

18.1. ∆ιατάξεις λήψης ισχύος 86/297/ΕΟΚ X X X X

19.1. ∆ιατάξεις προστασίας σε περίπτωση ανατροπής στο πίσω 86/298/ΕΟΚ — — — —
µέρος του ελκυστήρα (ελκυστήρες µε στενό µετατρόχιο)

20.1. Εγκατάσταση χειριστηρίων 86/415/ΕΟΚ X X X X
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Εφαρµογή
Βασικές οδηγίες καιΑριθ. Αντικείµενο παραρτήµατα T4.1 T4.2 T4.3 C4.1

21.1. ∆ιατάξεις προστασίας σε περίπτωση ανατροπής στο 87/402/ΕΟΚ — — — —
εµπρόσθιο µέρος του ελκυστήρα (ελκυστήρες µε στενό
µετατρόχιο)

22.1. ∆ιαστάσεις και ρυµουλκούµενη µάζα 89/173/ΕΟΚ (X) X X (X)

22.2. Υαλοπίνακες 89/173/ΕΟΚ ΙΙΙ X X X X

22.3. Ρυθµιστής ταχύτητας 89/173/ΕΟΚ ΙΙ,1 X X X X

22.4. Προστασία των κινητηρίων στοιχείων 89/173/ΕΟΚ ΙΙ,2 (X) X X (X)

22.5. Μηχανικές συνδέσεις 89/173/ΕΟΚ ΙV X (X) X X

22.6. Πινακίδα επιβαλλόµενη από το νόµο 89/173/ΕΟΚ V X X X X

22.7. Σύνδεση πέδησης µε τα ρυµουλκούµενα 89/173/ΕΟΚ VI X (X) X X

23.1. Εκποµπές ρύπων 2000/25/ΕΚ X X X X

24.1. Ελαστικά επίσωτρα (1) [.../.../ΕΚ] SD SD SD —

25.1. Ευστάθεια (1) [.../.../ΕΚ] SD — — SD

Σηµασία:

X = εφαρµόζεται ως έχει

(X) = εφαρµόζεται σε τροποποιηµένη µορφή (2)

SD = απαιτείται επιµέρους οδηγία

— = άνευ αντικειµένου

(1) Εν αναµονή της έκδοσης οδηγιών περί ελαστικών επισώτρων και ευστάθειας, η έλλειψη σχετικής επί µέρους οδηγίας δεν θίγει τη
χορήγηση έγκρισης ΕΚ τύπου για το σύνολο του οχήµατος.

(2) Προκειµένου να χορηγηθεί έγκριση ΕΚ τύπου, απαιτείται η αφαίρεση των παρενθέσεων.
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Προσάρτηµα 2

∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΚ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

1. Στην περίπτωση αίτησης που υποβάλλεται σύµφωνα µε το άρθρο 3 (παράρτηµα Ι, υπόδειγµα Β), η αρµόδια για την
έγκριση ΕΚ τύπου αρχή:

α) επαληθεύει την εφαρµογή των εγκρίσεων ΕΚ τύπου κατασκευαστικών στοιχείων και των εγκρίσεων ΕΚ τύπου που
εκδόθηκαν βάσει επιµέρους οδηγιών και µεριµνούν για την εκτέλεση των απαιτουµένων από τις επιµέρους
οδηγίες δοκιµών και ελέγχων που δεν καλύπτονται από τις εν λόγω εγκρίσεις·

β) βεβαιώνεται, µε βάση την τεκµηρίωση, ότι οι προδιαγραφές και τα στοιχεία του οχήµατος που περιλαµβάνονται
στο µέρος Ι του πληροφοριακού δελτίου του οχήµατος, αναφέρονται στο φάκελο πληροφοριών ή στα δελτία
έγκρισης που έχουν χορηγηθεί µε βάση σχετική επιµέρους οδηγία, και, όταν ένας αριθµός εδαφίου του µέρους Ι
του πληροφοριακού δελτίου δεν υπάρχει σε φάκελο πληροφοριών που έχει χορηγηθεί µε βάση επί µέρους
οδηγία, επιβεβαιώνει ότι το αντίστοιχο στοιχείο ή προδιαγραφή είναι σύµφωνο προς τις πληροφορίες του
φακέλου του κατασκευαστή·

γ) διενεργεί, ή αναθέτει τη διενέργεια, επί ενός δείγµατος οχηµάτων του προς έγκριση τύπου, ελέγχους των µερών
και των συστηµάτων του οχήµατος προκειµένου να επαληθεύσει κατά πόσον το (τα) όχηµα(-τα) έχει(-ουν)
κατασκευασθεί σύµφωνα προς τα σχετικά δεδοµένα του φακέλου πληροφοριών, του οποίου έχει βεβαιωθεί το
γνήσιο, όσον αφορά όλες τις εγκρίσεις που έχουν χορηγηθεί µε βάση τις επιµέρους οδηγίες·

δ) διενεργεί, ή αναθέτει τη διενέργεια, ενδεχοµένως, των αναγκαίων επιθεωρήσεων εγκατάστασης σε ό,τι αφορά τις
χωριστές τεχνικές ενότητες.

2. Ο αριθµός οχηµάτων που πρόκειται να επιθεωρηθούν για τους σκοπούς της παραγράφου 1 στοιχείο γ) επιτρέπει
κατάλληλο έλεγχο των διαφόρων συνδυασµών που πρέπει να εγκριθούν σύµφωνα µε τα κάτωθι κριτήρια:

— κινητήρας,

— κιβώτιο ταχυτήτων,

— κινητήριοι άξονες (αριθµός, θέση, σύζευξη),

— κατευθυντήριοι άξονες (αριθµός και θέση),

— πεδούµενοι άξονες (αριθµός),

— διάταξη προστασίας από την ανατροπή.

3. Στην περίπτωση αίτησης που υποβάλλεται σύµφωνα µε το άρθρο 3 (παράρτηµα Ι, υπόδειγµα Α), η αρµόδια για την
έγκριση ΕΚ τύπου αρχή:

α) προβαίνει σε δοκιµές και ελέγχους που απαιτούνται από εκάστη σχετική επιµέρους οδηγία·

β) ελέγχει κατά πόσο το όχηµα ανταποκρίνεται στα στοιχεία του φακέλου του κατασκευαστή και κατά πόσο πληροί
τις τεχνικές απαιτήσεις εκάστης σχετικής επιµέρους οδηγίας·

γ) διενεργεί ή αναθέτει τη διενέργεια, ενδεχοµένως, των αναγκαίων ελέγχων εγκατάστασης σε ό,τι αφορά τις
χωριστές τεχνικές ενότητες.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ

∆ΕΛΤΙΟ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΕΚ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ (Μέγιστο µέγεθος: Α4 (210 × 297 mm) ή φυλλάδιο σε µέγεθος Α4)

ΤΜΗΜΑ Ι

Σελίδα 1

Σφραγίδα της αρχής έγκρισης ΕΚ τύπου

Ανακοίνωση που αφορά:

— την έγκριση (1) — πλήρους (1)

— την επέκταση της έγκρισης (1) — ολοκληρωµένου (1)

— την απόρριψη της έγκρισης (1) — ηµιτελούς (1)
τύπου οχήµατος

— —την ανάκληση της έγκρισης (1) µε παραλλαγές πλήρεις και ηµιτελείς (1)

— µε παραλλαγές ολοκληρωµένες και ηµιτε-
λείς (1)

δυνάµει της οδηγίας 2003/37/ΕΚ όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία .../.../ΕΚ

Αριθµός έγκρισης ΕΚ τύπου: ................................................................................................................................................................

Λόγος επέκτασης: ..................................................................................................................................................................................

0. ΓΕΝΙΚΑ

0.1. Μάρκα(-ες) (σήµα κατατεθέν του κατασκευαστή): ....................................................................................................

0.2. Τύπος (επισηµάνατε τυχόν παραλλαγές και εκδόσεις): .............................................................................................

0.2.1. (τυχόν) Εµπορική(-ές) ονοµασία(-ες) (2): ...................................................................................................................

0.3. Μέσα προσδιορισµού του τύπου, εφόσον σηµειώνεται πάνω στο όχηµα: ..............................................................

0.3.1. Πινακίδα του κατασκευαστή (θέση και τρόπος στερέωσης): ....................................................................................

0.3.2. Αριθµός αναγνώρισης του πλαισίου (θέση): ..............................................................................................................

0.4. Κατηγορία οχήµατος (3): .............................................................................................................................................

(1) ∆ιαγράψτε ό,τι δεν ισχύει.
(2) Εάν το στοιχείο αυτό δεν είναι γνωστό κατά τη χορήγηση της έγκρισης ΕK τύπου, πρέπει να συµπληρώνεται κατά το τελευταίο στάδιο

πριν από τη διάθεση του οχήµατος στην αγορά.
(3) Όπως ορίζεται στο παράρτηµα ΙΙ κεφάλαιο Α της οδηγίας 2003/37/ΕΚ.
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Σελίδα 2

0.5. Ονοµατεπώνυµο και διεύθυνση του κατασκευαστή του πλήρους οχήµατος (1): ...................................................

Ονοµατεπώνυµο και διεύθυνση του κατασκευαστή του βασικού οχήµατος (1): ....................................................

Ονοµατεπώνυµο και διεύθυνση του κατασκευαστή του τελευταίου σταδίου κατασκευής του ηµιτελούς
οχήµατος (1): .................................................................................................................................................................

Ονοµατεπώνυµο και διεύθυνση του κατασκευαστή του ολοκληρωµένου οχήµατος (1): .....................................

0.8. Όνοµα(-τα) και διεύθυνση(-εις) του (των) συνεργείου(-ων) συναρµολόγησης: .....................................................

Ο κάτωθι υπογεγραµµένος βεβαιώ δια της παρούσης την ακρίβεια της περιγραφής του κατασκευαστή στο
συνηµµένο δελτίο πληροφοριών σχετικά µε το (τα) όχηµα(-τα) που περιγράφεται(ονται) κατωτέρω [ένα
δείγµα(-τα) από τα οποία επελέγη από την αρµόδια για την έγκριση ΕΚ τύπου αρχή και προσκοµίσθηκε από
τον κατασκευαστή ως πρωτότυπο του τύπου οχήµατος], καθώς και τη δυνατότητα εφαρµογής των
αποτελεσµάτων δοκιµής που επισυνάπτονται στον τύπο του οχήµατος.

1. Για τα πλήρη και ολοκληρωµένα οχήµατα/παραλλαγές (1)

Ο τύπος οχήµατος πληροί/δεν πληροί (1) τις απαιτήσεις όλων των σχετικών επιµέρους οδηγιών.

2. Για τα ηµιτελή οχήµατα (1)

Ο τύπος οχήµατος πληροί/δεν πληροί (1) τις τεχνικές απαιτήσεις όλων των σχετικών επιµέρους οδηγιών
που παρατίθενται στον πίνακα της σελίδας 3.

3. Η έγκριση ΕΚ τύπου χορηγείται/απορρίπτεται/ανακαλείται. (1)

4. Η έγκριση χορηγείται, σύµφωνα µε το άρθρο 11 της οδηγίας 2003/37/ΕΚ και ισχύει µέχρι τις ηη/µµ/εε.

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

(τόπος) (ηµεροµηνία)

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

(υπογραφή)

Συνηµµένα: πληροφοριακός φάκελος (συµπεριλαµβανοµένων των µερών II και III, κατά περίπτωση, του δελτίου πληροφοριών υπόδειγµα Β)

Αποτελέσµατα δοκιµών:

Ονοµατεπώνυµο(-µα) και δείγµα(-τα) υπογραφής του (των) προσώπου(-ων) που έχει(-ουν) εξουσιοδοτηθεί να υπογράφει(-ουν) τα
πιστοποιητικά συµµόρφωσης, καθώς επίσης και µνεία των υπηρεσιακών του (τους) καθηκόντων στην επιχείρηση.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν το υπόδειγµα αυτό χρησιµοποιείται για έγκριση ΕΚ τύπου κατ' εφαρµογή των άρθρων 9 έως 11 της οδηγίας
2003/37/ΕΚ, δεν µπορεί να φέρει τον τίτλο «δελτίο έγκρισης ΕΚ τύπου οχήµατος», εκτός από την περίπτωση που αναφέρεται
στο άρθρο 11, εφόσον η Επιτροπή έχει εγκρίνει την έκθεση.

(1) ∆ιαγράψτε ό,τι δεν ισχύει.
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Σελίδα 3

Η παρούσα έγκριση ΕΚ τύπου βασίζεται, όσον αφορά τα ηµιτελή ή ολοκληρωµένα οχήµατα ή παραλλαγές, στην(στις)
έγκριση(εις) των κατωτέρω ηµιτελών οχηµάτων:

Σ τ ά δ ι ο 1 : Κατασκευαστής του βασικού οχήµατος:

— Αριθµός έγκρισης ΕΚ τύπου: ..........................................................................................................................

— Ηµεροµηνία: .....................................................................................................................................................

— Σχετικές παραλλαγές: ......................................................................................................................................

Σ τ ά δ ι ο 2 : Κατασκευαστής:

— Αριθµός έγκρισης ΕΚ τύπου: ..........................................................................................................................

— Ηµεροµηνία: .....................................................................................................................................................

— Σχετικές παραλλαγές: ......................................................................................................................................

Σ τ ά δ ι ο 3 : Κατασκευαστής:

— Αριθµός έγκρισης ΕΚ τύπου: ..........................................................................................................................

— Ηµεροµηνία: .....................................................................................................................................................

— Σχετικές παραλλαγές: ......................................................................................................................................

Στην περίπτωση κατά την οποία η έγκριση ΕΚ τύπου περιλαµβάνει µία ή περισσότερες ηµιτελείς παραλλαγές, κατάλογος των
παραλλαγών που είναι πλήρεις ή ολοκληρωµένες: .............................................................................................................................

Κατάλογος των απαιτήσεων που ισχύουν για τους εγκεκριµένους τύπους ηµιτελών οχηµάτων

(Ενδεχοµένως βάσει του πεδίου εφαρµογής και της τελευταίας τροποποίησης καθεµιάς από τις κάτωθι αναφερόµενες
επιµέρους οδηγίες)

Σχετική(-ές)Στήλη Αντικείµενο Αριθµός οδηγίας Τελευταία τροποποίηση παραλλαγή(-ές)
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Σελίδα 4

Στην περίπτωση έγκρισης ΕΚ τύπου οχήµατος ειδικής χρήσης, ή έγκρισης ΕΚ τύπου που χορηγείται σύµφωνα µε το άρθρο 11
της οδηγίας 2003/37/ΕΚ, κατάλογος των παραχωρηθεισών εξαιρέσεων ή των ληφθέντων ειδικών µέτρων.

Σχετική(-ές)Στήλη Αντικείµενο Είδος έγκρισης ΕΚ τύπου και φύση των εξαιρέσεων παραλλαγή(-ές)
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ΜΕΡΟΣ ΙΙ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ∆ΟΚΙΜΗΣ

(συµπληρώνεται από την αρµόδια σε θέµατα εγκρίσεων ΕΚ τύπου αρχή και επισυνάπτεται στο δελτίο έγκρισης ΕΚ τύπου του
ελκυστήρα)

1. Αποτελέσµατα δοκιµών (εξωτερικής) ηχοστάθµης

Αριθµός βασικής οδηγίας και τελευταίας τροποποίησής της που εφαρµόζεται για την έγκριση ΕΚ τύπου. Στην
περίπτωση οδηγίας µε δύο ή περισσότερα στάδια εφαρµογής, αναφέρετε επίσης το στάδιο εφαρµογής: .........................

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

Παραλλαγή/έκδοση: ............ ............ ............

Εν κινήσει: ............ dB(A) ............ dB(A) ............ dB(A)

Εν στάσει: ............ dB(A) ............ dB(A) ............ dB(A)

Στροφές κινητήρα: ............ min-1 ............ min-1 ............ min-1

2. Αποτελέσµατα των δοκιµών εκποµπής καυσαερίων

Αριθµός βασικής οδηγίας και τελευταίας τροποποίησής της που εφαρµόζεται για την έγκριση ΕΚ τύπου. Στην
περίπτωση οδηγίας µε δύο ή περισσότερα στάδια εφαρµογής, αναφέρετε επίσης το στάδιο εφαρµογής: .........................

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

Παραλλαγή/έκδοση: ....................................................................................................................................................................

α) Α π ο τ ε λ έ σ µ α τα

CO ............ g/kWh ............ g/kWh ............ g/kWh

HC ............ g/kWh ............ g/kWh ............ g/kWh

NOx ............ g/kWh ............ g/kWh ............ g/kWh

Σωµατίδια ............ g/kWh ............ g/kWh ............ g/kWh

Καυσαέρια ............ m-1 ............ m-1 ............ m-1

β) Α π ο τ ε λ έ σµ α τα (*)

CO ............ g/kWh ............ g/kWh ............ g/kWh

NOx ............ g/kWh ............ g/kWh ............ g/kWh

NMHC ............ g/kWh ............ g/kWh ............ g/kWh

CH4 ............ g/kWh ............ g/kWh ............ g/kWh

Σωµατίδια ............ g/kWh ............ g/kWh ............ g/kWh

(*) Ενδεχοµένως.
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3. Ηχοστάθµη στη θέση του οδηγού

Αριθµός βασικής οδηγίας και τελευταίας τροποποίησής της που εφαρµόζεται για την έγκριση ΕΚ τύπου. Στην
περίπτωση οδηγίας µε δύο ή περισσότερα στάδια εφαρµογής, αναφέρετε επίσης το στάδιο εφαρµογής: .........................

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

Παραλλαγή/έκδοση: ............ ............ ............

............ dB(A) ............ dB(A) ............ dB(A)

Χρησιµοποιούµενη µέθοδος
δοκιµής (παράρτηµα Ι ή ΙΙ
της οδηγίας 77/311/ΕΟΚ
του Συµβουλίου) — — —
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Προσάρτηµα 1

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΡΙΘΜΗΣΗΣ ΤΟΥ ∆ΕΛΤΙΟΥ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΕΚ ΤΥΠΟΥ

Τα δελτία έγκρισης ΕΚ τύπου αριθµούνται σύµφωνα µε τη µέθοδο που περιγράφεται στη συνέχεια.

1. Ο αριθµός έγκρισης ΕΚ τύπου αποτελείται από τέσσερα µέρη για τις εγκρίσεις πλήρων οχηµάτων και πέντε µέρη για
τις εγκρίσεις συστηµάτων, κατασκευαστικών στοιχείων και χωριστών τεχνικών ενοτήτων, όπως περιγράφεται κατωτέρω.
Τα κατασκευαστικά στοιχεία και οι χωριστές τεχνικές ενότητες φέρουν σήµανση σύµφωνα µε τις διατάξεις της
επιµέρους οδηγίας. Σε όλες τις περιπτώσεις, για τον διαχωρισµό των τµηµάτων χρησιµοποιείται αστερίσκος.

— Τµήµα 1: το πεζό γράµµα «e» ακολουθούµενο από τον αναγνωριστικό αριθµό του κράτους µέλους που εξέδωσε
την έγκριση:

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 — 9 για την Ισπανία — 11 για το Ηνωµένο Βασίλειο — 12 για την Αυστρία — 13 για το
Λουξεµβούργο — 17 για τη Φινλανδία — 18 για τη ∆ανία — 21 για την Πορτογαλία — 23 για την Ελλάδα
— 24 για την Ιρλανδία.

— Τµήµα 2: ο αριθµός της βασικής οδηγίας: .....................................................................................................................

— Τµήµα 3: ο αριθµός της τελευταίας τροποποιητικής οδηγίας που ισχύει για την έγκριση .......................................

Για τις εγκρίσεις οχηµάτων, αυτό σηµαίνει την τελευταία οδηγία που τροποποιεί άρθρο (ή άρθρα) της οδηγίας
2003/37/ΕΚ.

Για τις εγκρίσεις βάσει επιµέρους οδηγιών, αυτό σηµαίνει την τελευταία οδηγία που περιέχει τις ισχύουσες
διατάξεις προς τις οποίες συµφωνεί το σύστηµα, το κατασκευαστικό στοιχείο ή η χωριστή τεχνική ενότητα.

Εάν µια οδηγία ορίζει διάφορες ηµεροµηνίες εφαρµογής παραπέµποντας σε διαφορετικά τεχνικά πρότυπα,
προστίθεται ένας αλφαβητικός χαρακτήρας. Ο χαρακτήρας αυτός αφορά την ειδική τεχνική απαίτηση µε βάση
την οποία χορηγήθηκε η έγκριση.

— Τµήµα 4: διαδοχικός τετραψήφιος αριθµός (ο οποίος ενδεχοµένως αρχίζει µε µηδενικά), µέσω του οποίου
αναγνωρίζεται η βασική έγκριση. Η ακολουθία αρχίζει από το 0001 για κάθε βασική οδηγία.

— Τµήµα 5: διαδοχικός διψήφιος αριθµός (ο οποίος ενδεχοµένως αρχίζει µε µηδενικά), µέσω του οποίου
αναγνωρίζεται η επέκταση. H ακολουθία αρχίζει από το 00 για κάθε αριθµό βασικής έγκρισης ΕK τύπου.

2. Στην περίπτωση έγκρισης ΕK τύπου ενός οχήµατος, παραλείπεται το δεύτερο τµήµα.

3. Μόνο στις επιβαλλόµενες από το νόµο πινακίδες του οχήµατος, παραλείπεται το τµήµα 5.

4. Παράδειγµα τρίτης έγκρισης ΕK τύπου συστήµατος (στην οποία δεν έχει χορηγηθεί ακόµη καµία επέκταση) εκδοθείσας
από τη Γαλλία όσον αφορά την οδηγία 80/720/ΕΟΚ: e 2*80/720*88/414*0003*00:

στην περίπτωση µιας οδηγίας που συνεπάγεται δύο στάδια εφαρµογής Α και Β.

5. Παράδειγµα δεύτερης επέκτασης µιας τέταρτης έγκρισης ΕΚ τύπου οχήµατος χορηγηθείσας από το Ηνωµένο Βασίλειο:
e 11*97/54*0004*02:

στην περίπτωση αυτή η οδηγία 97/54/ΕΚ είναι µέχρι στιγµής η τελευταία που τροποποιεί τα άρθρα της οδηγίας
πλαίσιο.

6. Παράδειγµα αριθµού έγκρισης ΕΚ τύπου τυπωµένου στην προβλεπόµενη από το νόµο πινακίδα του οχήµατος:
e 11*97/54*0004.



9.7.2003 EL L 171/53Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚ

ΜΕΡΟΣ Ι

Τυποποιηµένα υποδείγµατα

(Μέγιστο µέγεθος: Α4 (210 × 297 mm) ή φυλλάδιο σε µέγεθος Α4)

(Το πιστοποιητικό τυπώνεται σε χαρτί που φέρει το λογότυπο του κατασκευαστή, έτσι ώστε να αποκλείεται κάθε ενδεχόµενο
πλαστογράφησης. Προς το σκοπό αυτό, το χαρτί εκτύπωσης προστατεύεται είτε µε έγχρωµες γραφικές παραστάσεις είτε µε
υδατόσηµα µε το αναγνωριστικό σήµα του κατασκευαστή).

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

για πλήρη/ολοκληρωµένα οχήµατα (1)

Σελίδα 1

Ο υπογεγραµµένος: ...............................................................................................................................................................................
(Πλήρες ονοµατεπώνυµο)

βεβαιώ δια της παρούσης ότι το όχηµα µε τα κάτωθι στοιχεία:

0.1. Μάρκα(-ες) (σήµα κατατεθέν του κατασκευαστή): .........................................................................................

0.2. Τύπος (επισηµάνατε τυχόν παραλλαγές και εκδόσεις): .................................................................................

0.2.1. Εµπορική(-ές) ονοµασία(-ες) (εάν υπάρχουν): ................................................................................................

0.3. Μέσα προσδιορισµού του τύπου, εφόσον σηµειώνεται πάνω στο όχηµα: ...................................................

0.3.1. Πινακίδα του κατασκευαστή (θέση και τρόπος στερέωσης): ........................................................................

0.3.2. Αριθµός αναγνώρισης του πλαισίου (θέση): ..................................................................................................

0.4. Κατηγορία του οχήµατος: ................................................................................................................................

0.5. Όνοµα και διεύθυνση κατασκευαστή: ............................................................................................................

0.6. Θέση των προβλεπόµενων από το νόµο πινακίδων: ......................................................................................

Στάδιο 1: Βασικό όχηµα:

— Κατασκευαστής: ......................................................................................................................................

— Αριθµός έγκρισης ΕΚ τύπου: .................................................................................................................

— Ηµεροµηνία: ............................................................................................................................................

Στάδιο 2:

— Κατασκευαστής: ......................................................................................................................................

— Αριθµός έγκρισης ΕΚ τύπου: .................................................................................................................

— Ηµεροµηνία: ............................................................................................................................................

(1) ∆ιαγράψατε ό,τι δεν ισχύει.
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Σελίδα 2

Αναγνωριστικός αριθµός του οχήµατος: .............................................................................................................................................

Αριθµητικός ή αλφαριθµητικός αναγνωριστικός κωδικός: ................................................................................................................

ανάλογα µε τον (τους) τύπο(-ους) οχηµάτων που περιγράφονται στην (στις) έγκριση(-εις) ανταποκρίνεται από πάσης απόψεως
στον τύπο που περιγράφεται

— Αριθµός έγκρισης ΕΚ τύπου: ......................................................................................................................................................

— Ηµεροµηνία: ............

Το όχηµα είναι δυνατόν να ταξινοµείται µονίµως χωρίς άλλες εγκρίσεις για κυκλοφορία: δεξιά/αριστερά (1).

.................................................................................................. ..................................................................................................
(τόπος) (ηµεροµηνία)

.................................................................................................. ..................................................................................................
(υπογραφή) (ιδιότητα)

Συνηµµένα: (µόνον στην περίπτωση τύπου οχήµατος πολλαπλών σταδίων): πιστοποιητικό συµµόρφωσης για κάθε στάδιο.

(1) ∆ιαγράψατε ό,τι δεν ισχύει.
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Σελίδα 3

A — Πλήρεις/ολοκληρωµένοι ελκυστήρες (1)

1. Γενικά κατασκευαστικά χαρακτηριστικά του ελκυστήρα

1.1. Αριθµός αξόνων και τροχών ή ερπυστριών (1): ..............................................................................................

εκ των οποίων:

1.1.3. Κινητήριοι άξονες: ............................................................................................................................................

1.1.4. Πεδούµενοι άξονες: ..........................................................................................................................................

1.4. Αντιστρέψιµη θέση οδήγησης: ναι/όχι (1)

1.6. Ο ελκυστήρας έχει σχεδιασθεί για κυκλοφορία: δεξιά/αριστερά (1)

2. Μάζες και διαστάσεις

2.1.1. Μάζα(-ες) κενού οχήµατος σε ετοιµότητα κίνησης:

— µέγιστη ....................................................................................................................................................

— ελάχιστη ...................................................................................................................................................

2.2.1. Μέγιστη(-ες) µάζα(-ες) του ελκυστήρα µε φορτίο ανάλογα µε τους προβλεπόµενους τύπους ελαστικών
επισώτρων:

2.2.2. Κατανοµή της (των) ανωτέρω µάζας(-ών) µεταξύ των αξόνων: ....................................................................

2.2.3.1. Μάζα(-ες) και ελαστικό(-ά) επίσωτρο(-α):

Άξονας Ελαστικά επίσωτρα Μέγιστη τεχνικώς Μέγιστο αποδεκτό κατακόρυφοΙκανότητα φόρτισηςΑριθµός (διαστάσεις) αποδεκτή µάζα ανά άξονα φορτίο στο σηµείο ζεύξης

1

2

3

2.3. Έρµα (συνολική µάζα, υλικό, αριθµός τεµαχίων): .........................................................................................

2.4. Τεχνικώς αποδεκτή(-ές) ρυµουλκούµενη(-ες) µάζα(-ες):

2.4.1. Κεντροαξονικό ρυµουλκούµενο / εναλλάξιµοι ρυµουλκούµενοι µηχανισµοί: ......... kg

2.4.2. Ηµιρυµουλκούµενο / εναλλάξιµος ρυµουλκούµενος µηχανισµός: ......... kg

(1) ∆ιαγράψατε ό,τι δεν ισχύει.
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2.4.3. Κεντροαξονικό ρυµουλκούµενο / εναλλάξιµος ρυµουλκούµενος µηχανισµός: ......... kg

2.4.4. Συνολική(-ές) τεχνικώς αποδεκτή(-ές) µάζα(-ες) του συρµού ελκυστήρα-ρυµουλκούµενου (ανάλογα µε
τους διαφόρους τύπους πέδης του ρυµουλκούµενου): ......... kg

2.4.5. Μέγιστη µάζα του ρυµουλκούµενου /εναλλάξιµου ρυµουλκούµενου µηχανισµού, που µπορεί να
ζευχθεί: ......... kg

2.4.6. Θέση του σηµείου ζεύξης:

2.4.6.1. Ύψος του σηµείου ζεύξης από το έδαφος:

2.4.6.1.1. Μέγιστο ύψος: ......... mm

2.4.6.1.2. Ελάχιστο ύψος: ......... mm

2.4.6.2. Απόσταση από το κατακόρυφο επίπεδο που διέρχεται από το γεωµετρικό άξονα του πίσω άξονα:
......... mm

2.5. Μεταξόνιο: ......... mm (1)

2.6. Ελάχιστο και µέγιστο µετατρόχιο: ......... / ......... mm (1)

2.7.1. Μήκος: ......... mm (1)

2.7.2. Πλάτος: ......... mm (1)

2.7.3. Ύψος: ......... mm (1)

3. Κινητήρας

3.1.1. Μάρκα: ...............................................................................................................................................................

3.1.3. Μέσα αναγνώρισης του τύπου, τρόπος στερέωσης και θέση: .......................................................................

3.1.6. Αρχή λειτουργίας:

— επιβαλλόµενη ανάφλεξη/ανάφλεξη µε συµπίεση (2) .............................................................................

— απευθείας/έµµεση έγχυση (2) .................................................................................................................

— κύκλος: δίχρονος/τετράχρονος (2) ........................................................................................................

3.1.7. Καύσιµο:

πετρέλαιο/βενζίνη/υγραέριο/άλλο (2)

3.2.1.2. Τύπος: ................................................................................................................................................................

Αριθµός έγκρισης ΕΚ τύπου: ...........................................................................................................................

3.2.1.6. Αριθµός κυλίνδρων ...........................................................................................................................................

3.2.1.7. Κυβισµός κινητήρα: ......... cm3

3.6. Ονοµαστική ισχύς κινητήρα: ......... kW σε ......... min-1 (3)

3.6.1. Προαιρετικό: Ισχύς στον δυναµοδότη kW (3) σε ......... min-1 (Τυπική ταχύτητα περιστροφής ΡΤΟ)
(σύµφωνα µε τον κώδικα 1 ή 2 του ΟΟΣΑ ή το πρότυπο ΙSO: 789-1: 1990)

(1) Υποδείξατε τις ελάχιστες τιµές.
(2) ∆ιαγράψατε ό,τι δεν ισχύει.
(3) Υποδείξατε τη χρησιµοποιούµενη µέθοδο δοκιµής.
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4. Μετάδοση κινήσεως

4.5. Κιβώτιο ταχυτήτων

Αριθµός σχέσεων µετάδοσης:

— εµπροσθοπορείας: ............

— οπισθοπορείας: ............

4.7. Υπολογισθείσα µέγιστη εκ κατασκευής ταχύτητα: ......... km/h

4.7.1. Ανώτατη µετρηθείσα ταχύτητα: ......... km/h

7. Σύστηµα διεύθυνσης

7.1. Κατηγορία συστήµατος διεύθυνσης: χειροκίνητο/υποβοηθούµενο/σερβοµηχανισµός (1)

8. Πέδηση (σύντοµη περιγραφή του συστήµατος πέδησης): .............................................................................

8.11.4.1. Υπερπίεση τροφοδοσίας (1 αγωγός): ......... kPa

8.11.4.2. Υπερπίεση τροφοδοσίας (2 αγωγοί): ......... kPa

10. ∆ιατάξεις προστασίας από την ανατροπή, διατάξεις προστασίας από την κακοκαιρία, καθίσµατα,
εξέδρα φόρτωσης

10.1. Πλαίσιο/θάλαµος (1)

— Μάρκα(-ες): ................................................. .................................................

— Σήµανση(-εις) έγκρισης ................................................. .................................................
ΕΚ τύπου:

10.1.3. Αψίδα

— Εµπρός/πίσω (1)

— πτυσσόµενη/µη πτυσσόµενη (1)

— Μάρκα(-ες): ................................................. .................................................

— Σήµανση(-εις) έγκρισης ................................................. .................................................
ΕΚ τύπου:

10.3.2. Κάθισµα(-τα) συνοδηγού:

Αριθµός: ............................................................................................................................................................

(1) ∆ιαγράψατε ό,τι δεν ισχύει.
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10.4. Εξέδρα φόρτωσης:

10.4.1. ∆ιαστάσεις: ......... mm

10.4.3. Τεχνικώς αποδεκτό φορτίο: ......... kg

11. ∆ιατάξεις φωτισµού και φωτεινής σηµατοδότησης

11.2. Προαιρετικές διατάξεις .....................................................................................................................................

12. ∆ιάφορα

12.2. Μηχανικές συνδέσεις µεταξύ ελκυστήρα και ρυµουλκούµενων οχηµάτων:

12.2.1. Τύπος(-οι): ................................................. .................................................

12.2.2. Μάρκα(-ες): ................................................. .................................................

12.2.3. Σήµανση(-εις) έγκρισης ΕΚ ................................................. .................................................
τύπου:

12.2.4. Μέγιστο οριζόντιο φορτίο (kg) ................................................. .................................................

Μέγιστο κατακόρυφο φορτίο ................................................. .................................................
(kg) ......... (ενδεχοµένως)

12.3. Υδραυλική ανύψωση — ζεύξη τριών σηµείων: ναι/όχι (1)

13. Εξωτερική ηχοστάθµη

Αριθµός βασικής οδηγίας και τελευταίας τροποποίησής της που εφαρµόζεται για την έγκριση ΕΚ
τύπου. Στην περίπτωση οδηγίας µε δύο ή περισσότερα στάδια εφαρµογής, αναφέρετε επίσης το στάδιο
εφαρµογής: ........................................................................................................................................................

13.1. εν στάσει: ......... dB (A)

13.2. εν κινήσει: ......... dB (A)

14. Ηχοστάθµη στη θέση του οδηγού (2)

Αριθµός βασικής οδηγίας και τελευταίας τροποποίησής της που εφαρµόζεται για την έγκριση ΕΚ
τύπου. Στην περίπτωση οδηγίας µε δύο ή περισσότερα στάδια εφαρµογής, αναφέρετε επίσης το στάδιο
εφαρµογής: ......... dB (A)

15. Καυσαέρια (3)

Αριθµός βασικής οδηγίας και τελευταίας τροποποίησής της που εφαρµόζεται για την έγκριση ΕΚ
τύπου. Στην περίπτωση οδηγίας µε δύο ή περισσότερα στάδια εφαρµογής, αναφέρετε επίσης το στάδιο
εφαρµογής: ........................................................................................................................................................

15.1. Αποτελέσµατα δοκιµών:

CO: ......... g/kWh HC: ......... g/kWh NOx: ...... g/kWh

Σωµατίδια: ......... g/kWh καυσαέρια (x): ......... m-1

(1) ∆ιαγράψατε ό,τι δεν ισχύει.
(2) Υποδείξατε τη χρησιµοποιούµενη µέθοδο δοκιµής.
(3) Υποδείξατε τις ελάχιστες τιµές.
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15.2. Αποτελέσµατα δοκιµών (*)

CO: ......... g/kWh NOx: ......... g/kWh NMHC: ......... g/kWh

CH4: ......... g/kWh Σωµατίδια: ......... g/kWh

16. Ισχύς [ή φορολογική(-ές) κλάση(-εις)]

— Ιταλία: .................................... — Γαλλία: .................................. — Ισπανία: ..................................

— Βέλγιο: ................................... — Γερµανία: ............................... — Λουξεµβούργο: .....................

— ∆ανία: .................................... — Κάτω Χώρες: ......................... — Ελλάδα: ..................................

— Ηνωµένο Βασίλειο: ............... — Ιρλανδία: ............................... — Πορτογαλία: ..........................

— Αυστρία: ................................ — Φινλανδία: ............................. — Σουηδία: .................................

17. Παρατηρήσεις (1): .............................................................................................................................................

(*) ∆ιαγράψατε ό,τι δεν ισχύει.
(1) Μεταξύ άλλων, κάθε απαιτούµενη πληροφορία σε ό,τι αφορά τους διάφορους τοµείς ή τις προαιρετικές και αλληλεξαρτώµενες τιµές

(ενδεχοµένως, υπό µορφή πίνακα).
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Σελίδα 3

Β — Γεωργικά ή δασικά ρυµουλκούµενα — πλήρη/ολοκληρωµένα (1)

1. Γενικά κατασκευαστικά χαρακτηριστικά του ρυµουλκούµενου

1.1. Αριθµός αξόνων και τροχών: ...........................................................................................................................

εκ των οποίων:

1.1.4. Πεδούµενοι άξονες: ..........................................................................................................................................

2. Μάζες και διαστάσεις

2.1.1. Μάζα(-ες) κενού οχήµατος σε ετοιµότητα κίνησης:

— µέγιστη: ...................................................................................................................................................

— ελάχιστη: ..................................................................................................................................................

2.2.1. Μέγιστη(-ες) µάζα(-ες), τεχνικώς αποδεκτή, του ρυµουλκούµενου µε φορτίο ανάλογα µε τους
προβλεπόµενους τύπους ελαστικών επισώτρων: ............................................................................................

2.2.2. Κατανοµή της (των) ανωτέρω µάζας(-ών) µεταξύ των αξόνων και, στην περίπτωση ηµιρυµουλκούµενου
και κεντροαξονικού ρυµουλκούµενου, φορτίο στο σηµείο ζεύξης: .............................................................

2.2.3.1. Μάζα(-ες) και ελαστικό(-ά) επίσωτρο(-α):

Μέγιστη τεχνικώςΆξονας Ελαστικά επίσωτρα Ικανότητα φόρτισης Μέγιστο αποδεκτό κατακόρυφοαποδεκτή µάζα τουΑριθµός (διαστάσεις) (ανά τροχό) φορτίο στο σηµείο ζεύξηςσυνδυασµού οχηµάτων

1

2

3

2.4.6. Θέση του σηµείου ζεύξης:

2.4.6.1. Ύψος του σηµείου ζεύξης από το έδαφος:

2.4.6.1.1. Ανώτατο ύψος: ......... mm

2.4.6.1.2. Ελάχιστο ύψος: ......... mm

(*) ∆ιαγράψατε ό,τι δεν ισχύει.
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2.4.6.2. Απόσταση από το κατακόρυφο επίπεδο που διέρχεται από το γεωµετρικό άξονα του πίσω άξονα:
......... mm (1)

2.5. Μεταξόνιο: ......... mm (1)

2.5.1.2. Απόσταση µεταξύ του άξονα ζεύξης και του οπίσθιου άκρου του ηµιρυµουλκούµενου: ......... mm

2.6. Ελάχιστο και µέγιστο µετατρόχιο: ......... /......... mm (1)

2.7.2.1. Μήκος (1): ......... mm

2.7.2.1.1. Μήκος της ζώνης φόρτωσης: ......... mm

2.7.2.2. Πλάτος (1): ......... mm

8. Πέδηση (σύντοµη περιγραφή του συστήµατος πέδησης): .............................................................................

άνευ πέδης / µε ανεξάρτητη πέδη / µε πέδη εξ αδράνειας / µε υποβοηθούµενη πέδη (2)

8.11.4.1. Υπερπίεση τροφοδοσίας (1 αγωγός): ......... kPa

8.11.4.2. Υπερπίεση τροφοδοσίας (2 αγωγοί): ......... kPa

11. ∆ιατάξεις φωτισµού και φωτεινής σηµατοδότησης

11.2. Ενδεχόµενες συµπληρωµατικές διατάξεις: ......................................................................................................

12. ∆ιάφορα

12.2. Μηχανικές συνδέσεις µεταξύ ελκυστήρα και ρυµουλκούµενων οχηµάτων:

12.2.1. Τύπος(-οι): ................................................. .................................................

12.2.2. Μάρκα(-ες): ................................................. .................................................

12.2.3. Σήµανση(-εις) έγκρισης ΕΚ ................................................. .................................................
τύπου:

12.2.4. Μέγιστο οριζόντιο φορτίο (kg) ................................................. .................................................

Μέγιστο κατακόρυφο φορτίο ................................................. .................................................
(kg) (ενδεχοµένως)

(1) Υποδείξατε τις ελάχιστες τιµές.
(2) ∆ιαγράψατε ό,τι δεν ισχύει.
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16. Ισχύς [ή φορολογική(-ές) κλάση(-εις)] (εφόσον ισχύει)

— Ιταλία: .................................... — Γαλλία: .................................. — Ισπανία: ..................................

— Βέλγιο: ................................... — Γερµανία: ............................... — Λουξεµβούργο: .....................

— ∆ανία: .................................... — Κάτω Χώρες: ......................... — Ελλάδα: ..................................

— Ηνωµένο Βασίλειο: ............... — Ιρλανδία: ............................... — Πορτογαλία: ..........................

— Αυστρία: ................................ — Φινλανδία: ............................. — Σουηδία: .................................

17. Παρατηρήσεις (1): .............................................................................................................................................

(1) Μεταξύ άλλων, κάθε απαιτούµενη πληροφορία σε ό,τι αφορά τους διάφορους τοµείς ή τις προαιρετικές και αλληλεξαρτώµενες τιµές
(ενδεχοµένως, υπό µορφή πίνακα).
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Σελίδα 3

Γ — Εναλλάξιµα ρυµουλκούµενα µηχανήµατα — πλήρη/ολοκληρωµένα (1)

1. Γενικά κατασκευαστικά χαρακτηριστικά του εναλλάξιµου ρυµουλκούµενου µηχανισµού

1.1. Αριθµός αξόνων και τροχών: ...........................................................................................................................

εκ των οποίων:

1.1.4. Πεδούµενοι άξονες: ..........................................................................................................................................

2. Μάζες και διαστάσεις

2.1.1. Μάζα(-ες) κενού οχήµατος σε ετοιµότητα κίνησης:

— µέγιστη ....................................................................................................................................................

— ελάχιστη ...................................................................................................................................................

2.2.1. Μέγιστη(-ες) µάζα(-ες) του εναλλάξιµου ρυµουλκούµενου µηχανισµού ανάλογα µε τους προβλεπόµε-
νους τύπους ελαστικών επισώτρων: ................................................................................................................

2.2.2. Κατανοµή της (των) ανωτέρω µάζας(-ών) µεταξύ των αξόνων: ....................................................................

2.2.3.1. Μάζα(-ες) και ελαστικό(-ά) επίσωτρο(-α):

Μέγιστη τεχνικώςΆξονας Ελαστικά επίσωτρα Ικανότητα φόρτισης Μέγιστο αποδεκτό κατακόρυφοαποδεκτή µάζα τουΑριθµός (διαστάσεις) (ανά τροχό) φορτίο στο σηµείο ζεύξηςσυνδυασµού οχηµάτων:

1

2

3

2.4.6. Θέση του σηµείου ζεύξης:

2.4.6.1. Ύψος του σηµείου ζεύξης από το έδαφος:

2.4.6.1.1. Ανώτατο ύψος: ......... mm

2.4.6.1.2. Ελάχιστο ύψος: ......... mm

(1) ∆ιαγράψατε ό,τι δεν ισχύει.
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Σελίδα 4

2.4.6.2. Απόσταση από το κατακόρυφο επίπεδο που διέρχεται από το γεωµετρικό άξονα του πίσω άξονα:
......... mm

2.5. Μεταξόνιο: ......... mm (1)

2.6. Ελάχιστο και µέγιστο µετατρόχιο: ......... /......... mm (1)

2.7.1. Μήκος: ......... mm (1)

2.7.2. Πλάτος: ......... mm (1)

2.7.3. Ύψος: ......... mm (1)

8. Πέδηση (σύντοµη περιγραφή του συστήµατος πέδησης): .............................................................................

άνευ πέδης / µε ανεξάρτητη πέδη / µε πέδη εξ αδράνειας / µε υποβοηθούµενη πέδη (2)

8.11.4.1. Υπερπίεση τροφοδοσίας (1 αγωγός): ......... kPa

8.11.4.2. Υπερπίεση τροφοδοσίας (2 αγωγοί): ......... kPa

10. ∆ιατάξεις προστασίας από την ανατροπή, διατάξεις προστασίας από την κακοκαιρία, καθίσµατα,
εξέδρα φόρτωσης

10.4. Εξέδρες φόρτωσης:

10.4.1. ∆ιαστάσεις: ......... mm

10.4.3. Τεχνικώς αποδεκτό φορτίο: ......... kg

11. ∆ιατάξεις φωτισµού και φωτεινής σηµατοδότησης

11.2. Προαιρετικές συµπληρωµατικές διατάξεις: ....................................................................................................

12. ∆ιάφορα

12.2. Μηχανικές συνδέσεις µεταξύ ελκυστήρα και εναλλάξιµων ρυµουλκούµενου µηχανισµού:

12.2.1. Τύπος(-οι): ................................................. .................................................

12.2.2. Μάρκα(-ες): ................................................. .................................................

12.2.3. Σήµανση(-εις) έγκρισης ΕΚ ................................................. .................................................
τύπου:

12.2.4. Μέγιστο οριζόντιο φορτίο (kg) ................................................. .................................................

Μέγιστο κατακόρυφο φορτίο ................................................. .................................................
(kg) (ενδεχοµένως)

(1) Υποδείξατε τις ελάχιστες τιµές.
(2) ∆ιαγράψατε ό,τι δεν ισχύει.
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Σελίδα 5

16. Ισχύς [ή φορολογική(-ές) κλάση(-εις)] (εφόσον ισχύει)

— Ιταλία: .................................... — Γαλλία: .................................. — Ισπανία: ..................................

— Βέλγιο: ................................... — Γερµανία: ............................... — Λουξεµβούργο: .....................

— ∆ανία: .................................... — Κάτω Χώρες: ......................... — Ελλάδα: ..................................

— Ηνωµένο Βασίλειο: ............... — Ιρλανδία: ............................... — Πορτογαλία: ..........................

— Αυστρία: ................................ — Φινλανδία: ............................. — Σουηδία: .................................

17. Παρατηρήσεις (1): .............................................................................................................................................

(1) Μεταξύ άλλων, κάθε απαιτούµενη πληροφορία σε ό,τι αφορά τους διάφορους τοµείς ή τις προαιρετικές και αλληλεξαρτώµενες τιµές
(ενδεχοµένως, υπό µορφή πίνακα).
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ΜΕΡΟΣ ΙΙ

Τυποποιηµένα υποδείγµατα

(Μέγιστο µέγεθος: Α4 (210 × 297 mm) ή φυλλάδιο σε µέγεθος Α4)

(Το πιστοποιητικό τυπώνεται σε χαρτί που φέρει το λογότυπο του κατασκευαστή, έτσι ώστε να αποκλείεται κάθε ενδεχόµενο
πλαστογράφησης. Προς το σκοπό αυτό, το χαρτί εκτύπωσης προστατεύεται είτε µε έγχρωµες γραφικές παραστάσεις είτε µε
υδατόσηµα µε το αναγνωριστικό σήµα του κατασκευαστή.)

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚ

ηµιτελή οχήµατα

Σελίδα 1

Ο υπογεγραµµένος ................................................................................................................................................................................
(Πλήρες ονοµατεπώνυµο)

βεβαιώ δια της παρούσης ότι το όχηµα µε τα κάτωθι στοιχεία:

0.1. Μάρκα (εµπορική επωνυµία του κατασκευαστή): ..........................................................................................

0.2. Τύπος (επισηµάνατε τυχόν παραλλαγές και εκδόσεις): .................................................................................

0.2.1. (τυχόν) Εµπορική(-ές) ονοµασία(-ες): ..............................................................................................................

0.3. Θέση των προβλεπόµενων από το νόµο πινακίδων και επιγραφών και τρόπος στερέωσής τους
(φωτογραφίες ή σχέδια):

0.3.1. Πινακίδα του κατασκευαστή (θέση και τρόπος στερέωσης): ........................................................................

0.3.2. Αριθµός αναγνώρισης του πλαισίου (θέση): ..................................................................................................

0.4. Κατηγορία του οχήµατος: ................................................................................................................................

0.5. Ονοµατεπώνυµο και διεύθυνση του κατασκευαστή του βασικού οχήµατος: ..............................................

Ονοµατεπώνυµο και διεύθυνση του κατασκευαστή που είναι αρµόδιος για την εκτέλεση του τελευταίου
σταδίου κατασκευής του οχήµατος (1): ..........................................................................................................

0.6. Θέση των προβλεπόµενων από το νόµο πινακίδων:

Αναγνωριστικός αριθµός του οχήµατος: ........................................................................................................

Αριθµητικός ή αλφαριθµητικός αναγνωριστικός κωδικός: ...........................................................................

ανάλογα µε τον (τους) τύπο(-ους) οχηµάτων που περιγράφονται στην (στις) έγκριση(-εις) (1)

Στάδιο 1: Βασικό όχηµα:

— Κατασκευαστής: ......................................................................................................................................

— Αριθµός έγκρισης ΕΚ τύπου: .................................................................................................................

— Ηµεροµηνία: ............................................................................................................................................

(1) ∆ιαγράψατε ό,τι δεν ισχύει.
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Σελίδα 2

Στάδιο 2:

— Κατασκευαστής: ......................................................................................................................................

— Αριθµός έγκρισης ΕΚ τύπου: .................................................................................................................

— Ηµεροµηνία: ............................................................................................................................................

Ανταποκρίνεται από πάσης απόψεως προς τον ηµιτελή τύπο που περιγράφεται στην:

Αριθµός έγκρισης ΕΚ τύπου: ................................................................................................................................................................

Ηµεροµηνία: ...........................................................................................................................................................................................

Το όχηµα µπορεί να ταξινοµείται µονίµως χωρίς άλλες εγκρίσεις για κυκλοφορία: δεξιά/αριστερά (1).

.................................................................................................. ..................................................................................................
(τόπος) (ηµεροµηνία)

.................................................................................................. ..................................................................................................
(υπογραφή) (ιδιότητα)

Συνηµµένα: πιστοποιητικά συµµόρφωσης για κάθε στάδιο.

(1) ∆ιαγράψατε ό,τι δεν ισχύει.
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Σελίδα 3

Α — Γεωργικά ή δασικά ρυµουλκούµενα — ηµιτελή

1. Γενικά κατασκευαστικά χαρακτηριστικά του ρυµουλκουµένου

1.1. Αριθµός αξόνων και τροχών: ...........................................................................................................................

εκ των οποίων: ...................................................................................................................................................

1.1.4. Πεδούµενοι άξονες: ..........................................................................................................................................

2. Μάζες και διαστάσεις

2.1.1. Μάζα(-ες) του γυµνού πλαισίου:

— µέγιστη: ...................................................................................................................................................

— ελάχιστη: ..................................................................................................................................................

2.2.1. Μέγιστη(-ες) µάζα(-ες), τεχνικώς αποδεκτή, του ρυµουλκούµενου µε φορτίο ανάλογα µε τους
προβλεπόµενους τύπους ελαστικών επισώτρων: ............................................................................................

2.2.2. Κατανοµή της ανωτέρω µάζας µεταξύ των αξόνων και, στην περίπτωση ηµιρυµουλκούµενου και
κεντροαξονικού ρυµουλκούµενου, φορτίο στο σηµείο ζεύξης: ...................................................................

2.2.3.1. Μάζα(-ες) και ελαστικό(-ά) επίσωτρο(-α):

Μέγιστη τεχνικώςΆξονας Ελαστικά επίσωτρα Ικανότητα φόρτισης Μέγιστο αποδεκτό κατακόρυφοαποδεκτή µάζα τουΑριθµός (διαστάσεις) (ανά τροχό) φορτίο στο σηµείο ζεύξηςσυνδυασµού οχηµάτων

1

2

3

2.4.6. Θέση του σηµείου ζεύξης:

2.4.6.1. Ύψος του σηµείου ζεύξης από το έδαφος:

2.4.6.1.1. Μέγιστο ύψος: ......... mm

2.4.6.1.2. Ελάχιστο ύψος: ......... mm
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Σελίδα 4

2.4.6.2. Απόσταση από το κατακόρυφο επίπεδο που διέρχεται από το γεωµετρικό άξονα του πίσω άξονα:
......... mm

2.5. Μεταξόνιο: ......... mm (1)

2.5.1.2. Απόσταση µεταξύ του άξονα ζεύξης και του οπίσθιου άκρου του ηµιρυµουλκούµενου: ......... mm

2.6. Ελάχιστο και µέγιστο µετατρόχιο: ......... / ......... mm (1)

2.7.1.1. Μήκος (1): ......... mm

2.7.1.1.1. Μέγιστο αποδεκτό µήκος του ολοκληρωµένου ρυµουλκούµενου: ......... mm

2.7.1.2. Πλάτος (1): ......... mm

2.7.1.2.1. Συνολικό αποδεκτό πλάτος του ολοκληρωµένου ρυµουλκούµενου: ......... mm

2.7.1.7. Μέγιστες αποδεκτές θέσεις του κέντρου βαρύτητας του ολοκληρωµένου ρυµουλκούµενου: ......... mm

8. Πέδηση (σύντοµη περιγραφή του συστήµατος πέδησης):

άνευ πέδης / µε ανεξάρτητη πέδη / µε πέδη εξ αδράνειας / µε υποβοηθούµενη πέδη (2)

8.11.4.1. Υπερπίεση τροφοδοσίας (1 αγωγός): ......... kPa

8.11.4.2. Υπερπίεση τροφοδοσίας (2 αγωγοί): ......... kPa

11. ∆ιατάξεις φωτισµού και φωτεινής σηµατοδότησης

11.2. Προαιρετικές συµπληρωµατικές διατάξεις: ....................................................................................................

12. ∆ιάφορα

12.2. Μηχανικές συνδέσεις µεταξύ ελκυστήρα και ρυµουλκούµενων οχηµάτων:

12.2.1. Τύπος(-οι): ................................................. .................................................

12.2.2. Μάρκα(-ες): ................................................. .................................................

12.2.3. Σήµανση(-εις) έγκρισης ΕΚ ................................................. .................................................
τύπου:

12.2.4. Μέγιστο οριζόντιο φορτίο (kg) ................................................. .................................................

Μέγιστο κατακόρυφο φορτίο ................................................. .................................................
(kg) (ενδεχοµένως)

(1) Υποδείξατε τις ελάχιστες τιµές.
(2) ∆ιαγράψατε ό,τι δεν ισχύει.
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Σελίδα 5

16. Ισχύς [ή φορολογική(-ές) κλάση(-εις)] (εφόσον ισχύει)

— Ιταλία: .................................... — Γαλλία: .................................. — Ισπανία: ..................................

— Βέλγιο: ................................... — Γερµανία: ............................... — Λουξεµβούργο: .....................

— ∆ανία: .................................... — Κάτω Χώρες: ......................... — Ελλάδα: ..................................

— Ηνωµένο Βασίλειο: ............... — Ιρλανδία: ............................... — Πορτογαλία: ..........................

— Αυστρία: ................................ — Φινλανδία: ............................. — Σουηδία: .................................

17. Παρατηρήσεις (1): .............................................................................................................................................

(1) Μεταξύ άλλων, κάθε απαιτούµενη πληροφορία σε ό,τι αφορά τους διάφορους τοµείς ή τις προαιρετικές και αλληλεξαρτώµενες τιµές
(ενδεχοµένως, υπό µορφή πίνακα).
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Σελίδα 3

Β — Εναλλάξιµοι ρυµουλκούµενοι µηχανισµοί — ατελείς

1. Γενικά κατασκευαστικά χαρακτηριστικά του εναλλάξιµου ρυµουλκούµενου µηχανισµού

1.1. Αριθµός αξόνων και τροχών: ...........................................................................................................................

εκ των οποίων:

1.1.4. Πεδούµενοι άξονες: ..........................................................................................................................................

2. Μάζες και διαστάσεις

2.1.1. Μάζα(-ες) του γυµνού πλαισίου:

— µέγιστη: ...................................................................................................................................................

— ελάχιστη: ..................................................................................................................................................

2.2.1. Μέγιστη(-ες) µάζα(-ες), τεχνικώς αποδεκτή, του εναλλάξιµου ρυµουλκούµενου µηχανισµού µε φορτίο
ανάλογα µε τους προβλεπόµενους τύπους ελαστικών επισώτρων: ..............................................................

2.2.2. Κατανοµή της (των) ανωτέρω µάζας(-ών) µεταξύ των αξόνων και στην περίπτωση ηµιρυµουλκούµενου
ή κεντροαξονικού ρυµουλκούµενου, το φορτίο στο σηµείο ζεύξης: ...........................................................

2.2.3.1. Μάζα(-ες) και ελαστικό(-ά) επίσωτρο(-α):

Μέγιστη τεχνικώςΆξονας Ελαστικά επίσωτρα Ικανότητα φόρτισης Μέγιστο αποδεκτό κατακόρυφοαποδεκτή µάζα τουΑριθµός (διαστάσεις) (ανά τροχό) φορτίο στο σηµείο ζεύξηςσυνδυασµού οχηµάτων

1

2

3

2.4.6. Θέση του σηµείου ζεύξης:

2.4.6.1. Ύψος του σηµείου ζεύξης από το έδαφος:

2.4.6.1.1. Μέγιστο ύψος: ......... mm

2.4.6.1.2. Ελάχιστο ύψος: ......... mm
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Σελίδα 4

2.4.6.2. Απόσταση από το κατακόρυφο επίπεδο που διέρχεται από το γεωµετρικό άξονα του πίσω άξονα:
......... mm

2.5. Μεταξόνιο: ......... mm (1)

2.5.1.2. απόσταση µεταξύ του άξονα ζεύξης και του οπίσθιου άκρου του ηµιρυµουλκούµενου: ......... mm

2.6. Ελάχιστο και µέγιστο µετατρόχιο: ......... /......... mm (1)

2.7.1.1. Μήκος (1): ......... mm

2.7.1.1.1. Συνολικό αποδεκτό πλάτος του ολοκληρωµένου οχήµατος: ......... mm

2.7.1.2. Πλάτος (1): ......... mm

2.7.1.2.1. Συνολικό αποδεκτό πλάτος του ολοκληρωµένου οχήµατος: ......... mm

2.7.1.7. Μέγιστες αποδεκτές θέσεις του κέντρου βαρύτητας του ολοκληρωµένου οχήµατος: ......... mm

8. Πέδηση (σύντοµη περιγραφή του συστήµατος πέδησης):

άνευ πέδης / µε ανεξάρτητη πέδη / µε πέδη εξ αδράνειας / µε υποβοηθούµενη πέδη (2)

8.11.4.1. Υπερπίεση τροφοδοσίας (1 αγωγός): ......... kPa

8.11.4.2. Υπερπίεση τροφοδοσίας (2 αγωγοί): ......... kPa

11. ∆ιατάξεις φωτισµού και φωτεινής σηµατοδότησης

11.2. Προαιρετικές συµπληρωµατικές διατάξεις: ....................................................................................................

12. ∆ιάφορα

12.2. Μηχανικές συνδέσεις µεταξύ ελκυστήρα και οχήµατος:

12.2.1. Τύπος(-οι): ................................................. .................................................

12.2.2. Μάρκα(-ες): ................................................. .................................................

12.2.3. Σήµανση(-εις) έγκρισης ΕΚ ................................................. .................................................
τύπου:

12.2.4. Μέγιστο οριζόντιο φορτίο (kg) ................................................. .................................................

Μέγιστο κατακόρυφο φορτίο ................................................. .................................................
(kg) (ενδεχοµένως)

(1) Υποδείξατε τις ελάχιστες τιµές.
(2) ∆ιαγράψατε ό,τι δεν ισχύει.
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Σελίδα 5

16. Ισχύς [ή φορολογική(-ές) κλάση(-εις)] (εφόσον ισχύει)

— Ιταλία: .................................... — Γαλλία: .................................. — Ισπανία: ..................................

— Βέλγιο: ................................... — Γερµανία: ............................... — Λουξεµβούργο: .....................

— ∆ανία: .................................... — Κάτω Χώρες: ......................... — Ελλάδα: ..................................

— Ηνωµένο Βασίλειο: ............... — Ιρλανδία: ............................... — Πορτογαλία: ..........................

— Αυστρία: ................................ — Φινλανδία: ............................. — Σουηδία: .................................

17. Παρατηρήσεις (1): .............................................................................................................................................

(1) Μεταξύ άλλων, κάθε απαιτούµενη πληροφορία σε ό,τι αφορά τους διάφορους τοµείς ή τις προαιρετικές και αλληλεξαρτώµενες τιµές
(ενδεχοµένως, υπό µορφή πίνακα).
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV

∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

1. ΑΡΧΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

1.1. Πριν να χορηγήσει έγκριση ΕK τύπου, η αρµόδια σε θέµατα έγκρισης ΕK τύπου αρχή ενός κράτους µέλους
βεβαιώνεται ότι υπάρχουν ικανοποιητικά µέτρα και διαδικασίες που µπορούν να εγγυηθούν ότι ελέγχεται
πραγµατικά η συµµόρφωση των κατασκευαστικών στοιχείων, συστηµάτων, χωριστών τεχνικών ενοτήτων ή των
σχετικών οχηµάτων που παράγονται προς τον εγκεκριµένο τύπο.

1.2. Η αρχή που είναι εξουσιοδοτηµένη να χορηγεί έγκριση ΕK τύπου ελέγχει κατά πόσον τηρείται η απαίτηση που
αναφέρεται στο σηµείο 1.1. Ο έλεγχος αυτός µπορεί ωστόσο να διενεργείται εξ ονόµατος της εν λόγω αρχής από
την αρµόδια σε θέµατα έγκρισης ΕK τύπου αρχή άλλου κράτους µέλους. Τότε, η τελευταία αυτή αρχή συντάσσει
δήλωση συµµόρφωσης στην οποία σηµειώνει τους τοµείς και τις εγκαταστάσεις παραγωγής που κρίνει ότι αφορούν
το(τα) προς έγκριση προϊόν(προϊόντα).

1.3. Η αρµόδια σε θέµατα έγκρισης ΕK τύπου αρχή αποδέχεται επίσης την πιστοποίηση του κατασκευαστή βάσει του
εναρµονισµένου προτύπου ΕΝ ISΟ 9001: 2000 µε την επιτρεπόµενη εξαίρεση των προδιαγραφών ως προς τις
έννοιες του σχεδιασµού και της εξέλιξης, σηµείο 7.3. Ικανοποίηση του πελάτη και διαρκής βελτίωση [που καλύπτει
το (τα) προϊόν (προϊόντα)] προς έγκριση ή ισότιµο έγγραφο διαπίστευσης ως επαρκές για την απαίτηση του
σηµείου 1.1. Ο κατασκευαστής παρέχει όλες τις πληροφορίες που είναι αναγκαίες για την ταξινόµηση και
δεσµεύεται να ενηµερώνει την αρµόδια σε θέµατα έγκρισης ΕΚ τύπου αρχή για κάθε µεταβολή της εγκυρότητας ή
της ισχύος του.

1.4. Μόλις παραλάβει µία αίτηση από την οµόλογό της ενός άλλου κράτους µέλους, η αρµόδια σε θέµατα έγκρισης ΕΚ
τύπου αρχή αποστέλλει τη δήλωση συµµόρφωσης που αναφέρεται στο σηµείο 1.2. ανωτέρω, ή γνωστοποιεί ότι δεν
είναι σε θέση να παράσχει τέτοια δήλωση.

2. ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

2.1. Κάθε όχηµα, σύστηµα, κατασκευαστικό στοιχείο ή χωριστή τεχνική ενότητα που έχει εγκριθεί µε βάση την παρούσα
οδηγία ή µια επιµέρους οδηγία, πρέπει να κατασκευάζεται έτσι ώστε να είναι σύµφωνο προς τον εγκεκριµένο τύπο,
δηλαδή πρέπει να πληροί τις απαιτήσεις που αναφέρονται στην παρούσα οδηγία ή στις επιµέρους οδηγίες που
αναγράφονται στον αναλυτικό κατάλογο του παραρτήµατος ΙΙ κεφάλαιο Β.

2.2. Όταν προβαίνει σε έγκριση ΕΚ τύπου, η αρµόδια σε θέµατα έγκρισης ΕΚ τύπου αρχή ενός κράτους µέλους πρέπει
να βεβαιώνεται ότι υφίστανται κατάλληλες διατάξεις και τεκµηριωµένα σχέδια ελέγχου, επί των οποίων συµφωνεί ο
κατασκευαστής για κάθε έγκριση ΕΚ τύπου, προκειµένου να διενεργούνται, σε συγκεκριµένα χρονικά διαστήµατα,
συναφείς δοκιµές ή έλεγχοι που επιτρέπουν να επαληθεύεται ότι υπάρχει συνεχώς συµµόρφωση προς τον
εγκεκριµένο τύπο, ιδίως, όταν πρόκειται για ελέγχους που προβλέπονται στις επιµέρους οδηγίες.

2.3. Ο κάτοχος της έγκρισης ΕΚ τύπου πρέπει να πληροί, ιδίως, τους ακόλουθους όρους:

2.3.1. Πρέπει να εξασφαλίζει ότι υπάρχουν διαδικασίες που επιτρέπουν πραγµατικό έλεγχο της συµµόρφωσης των
προϊόντων (οχήµατα, συστήµατα, κατασκευαστικά στοιχεία ή τεχνικές ενότητες) προς τον εγκεκριµένο τύπο.

2.3.2. Πρέπει να έχει πρόσβαση στο υλικό που είναι αναγκαίο για να ελέγχει τη συµµόρφωση κάθε εγκεκριµένου τύπου.

2.3.3. Πρέπει να βεβαιώνεται ότι τα αποτελέσµατα των δοκιµών έχουν καταγραφεί και ότι τα σχετικά έγγραφα παραµένουν
διαθέσιµα επί ένα χρονικό διάστηµα το οποίο πρέπει να καθορίζεται από κοινού µε την αρµόδια σε θέµατα έγκρισης
ΕΚ τύπου αρχή. Αυτό το χρονικό διάστηµα δεν µπορεί να υπερβαίνει τη δεκαετία.

2.3.4. Πρέπει να αναλύει τα αποτελέσµατα κάθε τύπου δοκιµής για να ελέγχει και να βεβαιώνεται για τη σταθερότητα των
χαρακτηριστικών του προϊόντος, µε ορισµένες ανοχές σχετιζόµενες µε τη βιοµηχανική παραγωγή.
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2.3.5. Πρέπει να µεριµνά για την εκτέλεση, για κάθε τύπο προϊόντος, τουλάχιστον των ελέγχων που προδιαγράφονται
στην παρούσα οδηγία, καθώς και των δοκιµών που προβλέπονται στις ισχύουσες επιµέρους οδηγίες που
αναγράφονται στον αναλυτικό κατάλογο του παραρτήµατος ΙΙ.

2.3.6. Όταν ένα σύνολο δειγµάτων ή τεµαχίων αποδεικνύονται µη σύµφωνο κατά τη συγκεκριµένη δοκιµή, πρέπει να
µεριµνά ώστε να πραγµατοποιηθεί νέα δειγµατοληψία και νέες δοκιµές. Πρέπει να λαµβάνει όλα τα µέτρα που είναι
αναγκαία για να αποκατασταθεί η συµµόρφωση της αντίστοιχης παραγωγής.

2.3.7. Σε περίπτωση έγκρισης ΕΚ τύπου οχήµατος, οι έλεγχοι που αναφέρονται στο σηµείο 2.3.5. περιορίζονται σε
εκείνους µε τους οποίους µπορεί να επαληθευθεί κατά πόσον τηρούνται οι προδιαγραφές για την έγκριση ΕΚ
τύπου.

2.4. Η αρχή που εξέδωσε την έγκριση ΕΚ τύπου µπορεί ανά πάσα στιγµή να ελέγχει τις µεθόδους µε τις οποίες
επαληθεύεται η συµµόρφωση της παραγωγής και εφαρµόζονται σε κάθε µονάδα παραγωγής. Η φυσιολογική
συχνότητα των ελέγχων αυτών πρέπει να είναι σύµφωνη προς τους όρους που ενδεχοµένως έχουν γίνει αποδεκτοί
βάσει των σηµείων 1.2. ή 1.3. του παρόντος παραρτήµατος, και να εγγυάται ότι οι αναγκαίοι έλεγχοι αναθεωρούνται
µετά από ένα χρονικό διάστηµα ανάλογα µε την εµπιστοσύνη που απαιτεί η αρµόδια αρχή.

2.4.1. Σε κάθε επιθεώρηση, τα αρχεία δοκιµής και παραγωγής πρέπει να τίθενται στη διάθεση του επιθεωρητή.

2.4.2. Όταν η φύση της δοκιµής το επιτρέπει, ο επιθεωρητής µπορεί να επιλέγει τυχαία δείγµατα για δοκιµή σε εργαστήριο
του κατασκευαστή ή σε εργαστήριο της τεχνικής υπηρεσίας, εφόσον µια επιµέρους οδηγία το προβλέπει. Ο
ελάχιστος αριθµός δειγµάτων µπορεί να καθορισθεί µε βάση τα αποτελέσµατα του ελέγχου που έχει διενεργήσει ο
ίδιος ο κατασκευαστής.

2.4.3. Εφόσον ο έλεγχος κρίνεται ανεπαρκής, ή κρίνεται αναγκαίο να ελεγχθεί η εγκυρότητα των δοκιµών που
πραγµατοποιήθηκαν κατ' εφαρµογή του σηµείου 2.4.2, ο επιθεωρητής επιλέγει δείγµατα, τα οποία αποστέλλονται
στην τεχνική υπηρεσία που πραγµατοποίησε τις δοκιµές έγκρισης ΕΚ τύπου.

2.4.4. Η αρµόδια σε θέµατα έγκρισης ΕΚ τύπου αρχή µπορεί να προβαίνει σε οιοδήποτε έλεγχο ή δοκιµή που προβλέπεται
στην παρούσα οδηγία ή στις ισχύουσες επιµέρους οδηγίες που αναγράφονται στον αναλυτικό κατάλογο του
παραρτήµατος ΙΙ, κεφάλαιο Β.

2.4.5. Εφόσον σε µια επιθεώρηση τα αποτελέσµατα δεν είναι ικανοποιητικά, η αρµόδια σε θέµατα έγκρισης ΕΚ τύπου αρχή
µεριµνά ώστε να ληφθούν τα µέτρα που είναι αναγκαία για να αποκατασταθεί η συµµόρφωση της παραγωγής όσο
το δυνατόν συντοµότερα.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V

Α — ΟΡΙΑ ΜΙΚΡΩΝ ΣΕΙΡΩΝ

Ο αριθµός µονάδων στο πλαίσιο τύπου που πρόκειται να ταξινοµηθεί, να τεθεί σε πώληση ή σε κυκλοφορία ετησίως σε κάθε
κράτος µέλος, δεν µπορεί να υπερβαίνει την αναφερόµενη κατωτέρω τιµή για τη συγκεκριµένη κατηγορία:

Κατηγορία Μονάδες (για κάθε τύπο)

T 150

C 50

R 75

S 50

B — ΟΡΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΕΛΟΥΣ ΣΕΙΡΑΣ

Ο µέγιστος αριθµός οχηµάτων ενός ή περισσοτέρων τύπων που τίθενται σε κυκλοφορία σε κάθε κράτος µέλος σύµφωνα µε
τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 10 δεν πρέπει να υπερβαίνει το 10 % των οχηµάτων όλων των σχετικών τύπων
που τέθηκαν σε κυκλοφορία κατά τα δύο προηγούµενα έτη στο εν λόγω κράτος µέλος, χωρίς ωστόσο ο αριθµός αυτός να
µπορεί να είναι µικρότερος των 20 µονάδων.

Στο πιστοποιητικό συµµόρφωσης των οχηµάτων που τίθενται σε κυκλοφορία σύµφωνα µε τη διαδικασία αυτή, πρέπει να
υπάρχει ειδική µνεία.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ ΕΚ ΤΥΠΟΥ ΠΟΥ ΧΟΡΗΓΗΘΗΚΑΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΕΠΙ ΜΕΡΟΥΣ Ο∆ΗΓΙΕΣ

Σφραγίδα της αρχής έγκρισης ΕΚ τύπου

Αριθµός καταλόγου: .............................................................................................................................................................................

Για την περίοδο από: ................................................................................. έως: ..................................................................................

Τα κάτωθι δεδοµένα πρέπει να σηµειώνονται σε κάθε χορηγούµενη, απορριφθείσα ή ανακληθείσα έγκριση ΕΚ τύπου κατά τη
διάρκεια της προαναφερθείσας περιόδου:

Κατασκευαστής: .....................................................................................................................................................................................

Αριθµός έγκρισης τύπου ΕΚ: ................................................................................................................................................................

Εµπορικό σήµα: ......................................................................................................................................................................................

Τύπος: .....................................................................................................................................................................................................

Ηµεροµηνία έκδοσης: ............................................................................................................................................................................

Πρώτη ηµεροµηνία έκδοσης (στην περίπτωση επεκτάσεων): .............................................................................................................
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII

∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝΤΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΚ ΤΥΠΟΥ ΣΕΠΟΛΛΑΠΛΑ ΣΤΑ∆ΙΑ

1. ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΑΤΑΞΗ

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 να χορηγηθεί µία έγκριση ΕΚ
τύπου για το πρώτο ή κάποιο µεταγενέστερο στάδιο, η αρµόδια σε θέµατα έγκρισης ΕΚ τύπου αρχή διασφαλίζει ότι
έχουν θεσπισθεί οι κατάλληλες διατάξεις µεταξύ των διαφόρων κατασκευαστών σε ό,τι αφορά την προσκόµιση και την
ανταλλαγή εγγράφων και πληροφοριών που είναι αναγκαία για να εξασφαλισθεί ότι το ολοκληρωµένο όχηµα πληροί
τις απαιτήσεις όλων των επιµέρους οδηγιών που αναφέρονται στο παράρτηµα ΙΙ κεφάλαιο Β.

Τα δεδοµένα αυτά πρέπει ιδίως να αφορούν τις εγκρίσεις ΕΚ τύπου των σχετικών συστηµάτων, κατασκευαστικών
στοιχείων ή χωριστών τεχνικών ενοτήτων και τα στοιχεία που αποτελούν αναπόσπαστο µέρος του ηµιτελούς οχήµατος,
τα οποία όµως δεν έχουν ακόµη εγκριθεί.

1.2. Οι εγκρίσεις ΕΚ τύπου που αναφέρονται στο παρόν παράρτηµα χορηγούνται συναρτήσει του τρέχοντος σταδίου
κατασκευής του τύπου οχήµατος και συµπεριλαµβάνουν όλες τις εγκρίσεις ΕΚ τύπου που έχουν χορηγηθεί για το
προηγούµενο στάδιο.

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

2. ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΕΣ

Στην περίπτωση αίτησης που υποβάλλεται σύµφωνα µε το άρθρο 4 παράγραφος 2 οι αρµόδιες σε θέµατα έγκρισης
τύπου αρχές:

α) επαληθεύουν κατά πόσον όλες οι εγκρίσεις µε βάση τις σχετικές επιµέρους οδηγίες ισχύουν για το σχετικό
πρότυπο στην επιµέρους οδηγία·

β) µεριµνούν ώστε όλα τα αναγκαία στοιχεία, µε βάση το στάδιο περάτωσης του οχήµατος, να αναγράφονται στον
φάκελο κατασκευαστή·

γ) βεβαιώνονται, όσον αφορά την τεκµηρίωση, ότι οι προδιαγραφές και τα στοιχεία του οχήµατος που
περιλαµβάνονται στο µέρος Ι του φακέλου κατασκευαστή σχετικά µε τα οχήµατα, αναφέρονται στο φάκελο
πληροφοριών ή στα δελτία έγκρισης ΕΚ τύπου που έχουν χορηγηθεί µε βάση σχετική επιµέρους οδηγία, και,
στην περίπτωση πλήρους οχήµατος, όταν ένας αριθµός εδαφίου του µέρους Ι του φακέλου κατασκευαστή δεν
αναφέρεται στον φάκελο πληροφοριών που εκδίδεται µε βάση επιµέρους οδηγία, επιβεβαιώνουν ότι το αντίστοιχο
στοιχείο ή προδιαγραφή είναι σύµφωνο προς τις πληροφορίες του φακέλου του κατασκευαστή·

δ) διενεργούν, ή αναθέτουν τη διενέργεια, επί ενός δείγµατος οχηµάτων του προς έγκριση τύπου, επιθεωρήσεις των
µερών και συστηµάτων του οχήµατος προκειµένου να επαληθεύσουν κατά πόσον το (τα) όχηµα(-τα) έχει(-ουν)
κατασκευασθεί, σύµφωνα προς τα σχετικά δεδοµένα του φακέλου πληροφοριών, του οποίου έχει βεβαιωθεί το
γνήσιο, σε ό,τι αφορά όλες τις εγκρίσεις που χορηγούνται µε βάση τις επί µέρους οδηγίες·

ε) διενεργούν ή αναθέτουν τη διενέργεια, ενδεχοµένως, των επιθεωρήσεων εγκατάστασης που απαιτούνται όσον
αφορά τις χωριστές τεχνικές ενότητες.

3. ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Ο αριθµός των προς επιθεώρηση οχηµάτων για τους σκοπούς της παραγράφου 2 στοιχείο δ) επιτρέπει κατάλληλο
έλεγχοτων διαφόρων προς έγκριση συνδυασµών συναρτήσει του σταδίου παράδοσης του οχήµατος και των ακόλουθων
κριτηρίων:

— κινητήρας,

— κιβώτιο ταχυτήτων,
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— κινητήριοι άξονες (αριθµός, θέση, σύζευξη),

— κατευθυντήριοι άξονες (αριθµός και θέση),

— πεδούµενοι άξονες (αριθµός),

— διάταξη προστασίας από την ανατροπή.

4. ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

Κατά τη διάρκεια του δευτέρου σταδίου και των µετέπειτα σταδίων, εκτός από την υποχρεωτική πινακίδα που
αναφέρεται στην οδηγία 89/173/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 21ης ∆εκεµβρίου 1988, για την προσέγγιση των
νοµοθεσιών των κρατών µελών που αναφέρονται σε ορισµένα στοιχεία και χαρακτηριστικά των γεωργικών και δασικών
τροχοφόρων ελκυστήρων (1), κάθε κατασκευαστής τοποθετεί στο όχηµα µία συµπληρωµατική πινακίδα.

Η πινακίδα αυτή στερεώνεται σταθερά σε ευκρινές και ευπρόσιτο σηµείο σε µια θέση του οχήµατος που δεν µπορεί να
αντικατασταθεί κατά τη διάρκεια της χρήσης του. Η πινακίδα αυτή πρέπει να φέρει σαφώς και ανεξίτηλα τις κάτωθι
πληροφορίες, µε τη σειρά που παρατίθενται κατωτέρω:

— ονοµατεπώνυµο κατασκευαστή,

— τοµείς 1, 3 και 4 του αριθµού έγκρισης ΕΚ τύπου,

— στάδιο έγκρισης ΕΚ τύπου,

— αριθµός σειράς του οχήµατος,

— µέγιστη αποδεκτή µάζα του οχήµατος µε φορτίο,

— µέγιστη ρυµουλκούµενη µάζα,

— µέγιστη αποδεκτή µάζα του συνδυασµού µε φορτίο (όταν µπορεί να ζευχθεί στο όχηµα ρυµουλκούµενο) (2),

— µέγιστη αποδεκτή µάζα σε κάθε άξονα, αρχίζοντας από τον εµπρόσθιο άξονα (2),

— µέγιστο αποδεκτό κατακόρυφο φορτίο στο σηµείο ζεύξης (2).

(1) EE L 67 της 10.3.1989, σ. 1· οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 2000/1/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 21 της
26.1.2000, σ. 16).

(2) Μόνο εφόσον η τιµή αυτή µεταβλήθηκε κατά το τρέχον στάδιο έγκρισης ΕΚ τύπου.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑΣ

Οδηγία 74/150/ΕΟΚ Παρούσα οδηγία

Άρθρο 1 παράγραφος 1 Άρθρο 2

Άρθρο 1 παράγραφος 2 Άρθρο 1

Άρθρο 2 —

Άρθρο 3 Άρθρο 3

Άρθρο 4 Άρθρο 4

Άρθρο 5 παράγραφος 1 Άρθρο 4 παράγραφος 4

Άρθρο 5 παράγραφοι 2 και 3 Άρθρο 6

Άρθρα 6 παράγραφοι 1, 2 και 3 Άρθρο 5

Άρθρο 6 παράγραφος 4 Άρθρο 10

Άρθρο 7 παράγραφος 1 Άρθρο 7 παράγραφος 1

Άρθρο 7 παράγραφος 2 πρώτο εδάφιο Άρθρο 15

Άρθρο 7 παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο Άρθρο 16 παράγραφος 1

Άρθρο 8 παράγραφος 1 Άρθρο 16 παράγραφος 2

Άρθρο 8 παράγραφος 2 Άρθρο 14

Άρθρο 8 παράγραφος 3 —

Άρθρο 9 Άρθρο 15

Άρθρο 9 α Άρθρο 4 παράγραφος 1

Άρθρο 10 —

Άρθρο 11 Άρθρο 19

Άρθρα 11 και 13 Άρθρο 20

Άρθρο 14 Άρθρο 18

Άρθρο 15 Άρθρο 22

Άρθρο 16 Άρθρο 26

Παράρτηµα Ι Παράρτηµα Ι

Παράρτηµα ΙΙ Παράρτηµα ΙΙ

Παράρτηµα ΙΙΙ Παράρτηµα ΙΙΙ




