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Αριθ. N 262/ 143

376L0765

27 . 9 . 76

ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

τί|ς 27ης Ιουλίου 1976
περί τί|ς προσεγγίσεως των νομοθεσιών τών Κρατών μελών τών άναφερομένων
στά άλκοολόμετρα καί άραιόμετρα άλκοόλης
(76/765/ΕΟΚ)

τή γνώμη τής Οικονομικής καί Κοινωνικής 'Επι

ότι ή οδηγία 71 /316/ΕΟΚ τοϋ Συμβουλίου τής
26ης 'Ιουλίου 1971 περί προσεγγίσεως τών νομοθε
σιών τών Κρατών μελών τών άναφερομένων στίς
κοινές διατάξεις γιά τά όργανα μετρήσεως καί τίς
μεθόδους μετρολογικοϋ έλέγχου (3) καθόρισε τίς
διαδικασίες έγκρίσεως προτύπου ΕΟΚ καί τοϋ άρ
χικοϋ έλέγχου ΕΟΚ ' ότι σύμφωνα μέ τήν οδηγία
αύτή πρέπει νά καθορισθούν γιά τά άλκοολόμετρα
καί τά άραιόμετρα άλκοόλης οί τεχνικές προδια
γραφές σχεδιασμοϋ καί λειτουργίας τίς όποιες πρέ
πει νά πληρούν τά όργανα αύτά, γιά νά είναι δυ
νατή ή εισαγωγή, ή έμπορία καί ή ελευθέρα χρήση
τους, άφοϋ ύποστοϋν τούς προβλεπομένους έλέγ
χους καί εφοδιασθούν μέ τά προβλεπόμενα σήμα

τροπής ( 2),

τα *

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ,

"Εχοντας ύποψη :

τή συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Οικο
νομικής Κοινότητος, καί ίδίως τό άρθρο 100,
τήν πρόταση τής 'Επιτροπής,

τή γνώμη τής Συνελεύσεως ('),

Εκτιμώντας :

ότι στά Κράτη μέλη ό καθορισμός, ή κατασκευή
καθώς καί οί τρόποι έλέγχου τών άλκοολομέτρων
καί άραιομέτρων άλκοόλης ρυθμίζονται άπό διατά
ξεις άναγκαστικοϋ χαρακτήρος πού διαφέρουν
άπό τό ενα Κράτος μέλος στό άλλο καί έμποδί
ζουν ώς έκ τούτου τήν κυκλοφορία καί τήν έμπο
ρία τών όργάνων αύτών στό έσωτερικό τής Κοι
νότητος ·
ότι είναι κατά συνέπεια σκόπιμο τά Κράτη μέλη
νά προβοϋν στήν προσέγγιση τών διατάξεων

ότι στήν άπόφασή του τής 17ης Δεκεμβρίου
1973 (4) περί τής βιομηχανικής πολιτικής, τό Συμ
βούλιο έκάλεσε τήν Επιτροπή νά τοϋ διαβιβάσει
πρό τής 1ης Δεκεμβρίου 1974 πρόταση οδηγίας
περί τής άλκοολομετρίας καί τών άλκοολο μέτρων,
ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ :

"Αρι9·ρο 1

αύτών ·

Ή παρούσα όδηγία καθορίζει τά χαρακτηριστικα
τών άλκοολομέτρων καί άραιομέτρων άλκοόλης
πού προορίζονται γιά τόν καθορισμό τοϋ άλκοο

ότι ή έναρμόνιση τών νομοθετικών, κανονιστικών

λομετρικοϋ βαθμοϋ τών μιγμάτων ύδατος καί

καί διοικητικών διατάξεων περί τών όργάνων
αύτών είναι έξίσου άπαραίτητη γιά τή συ
μπλήρωση τής έναρμονίσεως πού άφορα τή μέθο

"Αρφρο 2

δο καθορισμού τοϋ άλκοολομετρικοϋ βαθμοϋ, μέ
βάση τό άποτέλεσμα τών πραγματοποιηθέντων
μετρήσεων, μέ σκοπό τήν έξάλειψη κάθε άμφιβο

λίας καί κινδύνου άμφισβητήσεως τών άποτελε
σμάτων τών πραγματοποιουμένων μετρήσεων *
(') ΕΕ άριθ. A 76- της 7 . 4. 1975, σ. 39.
(2) ΕΕ άρι3. A 248 της 29. 10. 1975, σ. 22.

αίθανόλης.

Τα άλκοολόμετρα καί άραιόμετρα άλκοόλης πού
δύνανται νά άποκτήσουν σήματα ΕΟΚ περιγρά
φονται στό παράρτημα.
(3) ΕΕ άρι$. N 202 τής 6. 9. 1971 , σ. 1 .
(4) ΕΕ άριΟ. A 1 17 της 31 . 12. 1973, σ. 1 .
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'Αποτελούν άντικείμενο έγκρίσεως προτύπου ΕΟΚ
καί υπόκεινται στόν άρχικό ελεγχο ΕΟΚ.

Τά Κράτη μέλη έφαρμόζουν τίς διατάξεις αυτές
άπό της 1ης 'Ιανουαρίου 1980 τό άργότερο.

Άρίτρο 3

2.
Τά Κράτη μέλη γνωστοποιοϋν στήν Επι
τροπή τό κείμενο τών διατάξεων έσωτερικοϋ δι
καίου πού θεσπίζουν στόν τομέα πού διέπεται άπό
τήν παρούσα όδηγία.

Τά Κράτη μέλη δέν δύνανται νά άρνηθοϋν, νά
άπαγορεύσουν ή νά περιορίσουν τή διάθεση στήν
άγορά καί τή χρήση τών άλκοολομέτρων καί
άραιομέτρων άλκοόλης έφοδιασμένων μέ τό σημα
έγκρίσεως προτύπου ΕΟΚ καί τό σημα άρχικοϋ
έλέγχου ΕΟΚ γιά λόγους πού άφορουν τίς μετρο
λογικές τους ιδιότητες.

"Άρν-ρο 4
1 . Τα Κράτη μέλη έκδιδουν καί δημοσιευουν
έντός 24 μηνών άπό της κοινοποιήσεως της παρού

"Αρ'&ρο 5
Ή παρούσα όδηγία άπευθύνεται στό Κράτη μέλη.

Έγινε στίς Βρυξέλλες, στίς 27 'Ιουλίου 1976.
Γιά τό Συμβούλιο

σας οδηγίας τίς διατάξεις πού είναι άναγκαΐες γιά
νά συμμορφωθοϋν πρός τήν παρούσα όδηγία καί
ένημερώνουν άμέσως περί αύτοΟ τήν 'Επιτροπή .

'O Πρόεδρος
M. van der STOEL
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΑΛΚΟΟΛΟΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΑΡΑΙΟΜΕΤΡΑ ΑΑΚΟΟΑΗΣ

1.

ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

1.1.

Τά άλκοολόμετρα είναι όργανα έξ υαλου που μετροΟν :
— ε'ίτε τόν άλκοολομετρικό βαθμό κατά μάζα,
— εϊτε τόν άλκοολομετρικό βαθμό κατ' όγκον,
ένός ύδατοαλκοολικοΟ μίγματος. .

'Ονομάζονται, άνάλογα μέ τό μέγεθος πού καταμετρείται, άλκοολόμετρα μάζης
ή άλκοολόμετρα όγκου.

Τά άραιόμετρα άλκοόλης είναι όργανα έξ ύάλου πού προορίζονται νά μετρούν
τήν πυκνότητα ένός ύδατοαλκοολικοΟ μίγματος.
1.2.

Τά όργανα πού άποτελοϋν τό άντικείμενο αύτης της όδηγίας βαθμολογούνται
στή θερμοκρασία άναφοράς των 20 ° C, σύμφωνα μέ τίς τιμές πού άναφέρονται
στούς διεθνείς άλκοολομετρικούς πίνακες τούς δημοσιευομένους άπό τό διεθνή
'Οργανισμό Νομίμου Μετρολογίας.

1.3 .

Είναι βαθμολογημένα γι' άναγνώσεις πού γίνονται στό έπίπεδο της έλευθέρας
όριζοντίου έπιφανείας τού ύγροΰ.

2.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

2.1 .

Τά άλκοολόμετρα καί τά άραιόμετρα άλκοόλης είναι όργανα έξ ύάλου πού άπο
τελούνται :

— άπό εναν κυλινδρικό βολβό μέ τό κατώτερο άκρο του κωνικού ή ήμισφαιρι
κού σχήματος, ώστε νά μήν κατακρατεί φυσαλλίδες άέρος,
— άπό ενα στέλεχος κυλινδρικό κοίλο συγκολλημένο στό άνω μέρος τού βολ

βού ' τό άνω άκρο τού στελέχους είναι κλειστό.
2.2.

H έξωτερική έπιφάνεια τού όργάνου παρουσιάζει συμμετρία έκ περιστροφής ώς
πρός τόν κύριο άξονά του. Ή κάθετος τομή δέν πρέπει νά παρουσιάζει άσυνε
χεΐς μεταβολές.

2.3.

Τό κάτω μέρος τού βολβού περιλαμβάνει τό ερμα τό προοριζόμενο γιά τή ρύ
θμιση της μάζης τού όργάνου.

2.4.

Τό στέλεχος περιλαμβάνει μία βαθμολογημένη κλίμακα έπί ένός κυλινδρικού
στηρίγματος προσαρμοσμένου σταθερώς στό έσωτερικό τού στελέχους.

3.

ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

3.1 .

Ή χρησιμοποιουμένη ύαλος γιά τήν κατασκευή τών οργάνων πρέπει νά είναι
διαφανής καί άνευ έλαττωμάτων ίκανών νά δυσχεράνουν τήν άνάγνωση τών
ενδείξεων τής κλίμακος. Ό συντελεστής κυβικής διαστολής της ύάλου πρέπει νά

είναι (25 ± 2) 10"6° C "1 .

119

120

'Επίσημη Εφημερίδα των Εύρωπαϊκών Κοινοτήτων

3.2.

Ή υλη άπό τήν όποια αποτελείται τό ερμα πρέπει νά είναι στερεωμένη στόν
πυθμένα του όργάνου. Άφοϋ διατηρηθεί σέ όριζοντία θέση έπί μία ώρα σέ θερ
μοκρασία 80 ° C καί ψυχθεί κατόπιν στη θέση αύτή, τό έτοιμο πλέον όργανο
πρέπει νά έπιπλέει μέ τόν άξονά του κατακόρυφο μέ μεγίστη άπόκλιση 1 μοίρας
καί 30 λεπτών.

4.

ΚΛΙΜΑΞ

4. 1 .

Τά όργανα περιλαμβάνουν μία μόνο κλίμακα τοϋ τύπου του αναφερομένου στά
σημεία 4.5 ή 4.6.

4.2.

Ή κλίμαξ καί οί εγγραφές πρέπει νά σημειώνονται σ' ενα φορέα μέ έπιφάνεια
λεία καί όχι στιλπνή.

Ό φορέας της κλίμακος πρέπει νά είναι καλώς στερεωμένος στη θέση του στό
στέλεχος καί μία κατάλληλη διάταξη πρέπει νά παρέχει τη δυνατότητα νά γίνε
ται αισθητή κάθε μετατόπιση της κλίμακος καί τοϋ φορέως της ώς πρός τό στέ
λεχος.

Ό φορέας, ή κλίμαξ καί οί έγγραφές δέν πρέπει νά παρουσιάζουν κανένα ίχνος
στρεβλώσεως, άποχρωματισμοϋ ή άλλης άλλοιώσεως μετά άπό παραμονή είκοσι
τεσσάρων ώρών στη θερμοκρασία τών 70 0 C.

4.3 .

Οί χαράξεις της κλίμακος είναι γραμμές,
— κάθετες πρός τόν άξονα του όργάνου,
— μελανές (') καί χαραγμένες κατά τρόπο σαφή καί άνεξίτηλο,
— λεπτές, σαφείς καί ένιαίου πάχους πού δέν ύπερβαίνει τά 0,2 μμ.

4.4.

Τό μήκος τών βραχειών γραμμών της κλίμακος είναι τουλάχιστον ϊσο πρός τό
πέμπτο της περιφερείας τοϋ στελέχους, τό μήκος τών μεσαίων γραμμών ϊσο πρός
τό τρίτο τουλάχιστον καί τό μήκος τών μακρών γραμμών τουλάχιστον ίσο πρός
τό ήμισυ τής περιφερείας αύτής.

4.5.

Οί όνομαστικές κλίμακες τών άλκοολομέτρων είναι βαθμολογημένες μέ άλκοο
λομετρικό βαθμό κατ' δγκον ή κατά μάζα (°/ο κατ' δγκον ή °/ο κατά μάζα). Κα
λύπτουν περιοχή άλκοολομετρικών βαθμών κατ' δγκον ή κατά μάζα πού δέν
ύπερβαίνει τό 10 °/ο.

Ή ύποδιαίρεση έχει τιμή 0, 1 °/ο.
Κάθε κλίμαξ περιλαμβάνει 5 μέ 10 ύποδιαιρέσεις πέραν τοϋ κατωτέρου καί τοϋ
άνωτέρου όρίου τής ονομαστικής περιοχής μετρήσεως.

4.6.

Οί όνομαστικές κλίμακες τών άραιομέτρων άλκοόλης είναι βαθμολογημένες σέ
χιλιόγραμμα άνά κυβικό μέτρο. Καλύπτουν μία περιοχή πού δέν ύπερβαίνει τά
20 χγρ/μ3 .
.Ή ύποδιαίρεση εχει τιμή 0,2 χγρ/μ3.

Κάθε κλίμαξ περιλαμβάνει 5 μέ 1 0 ύποδιαιρέσεις πέραν τοϋ κατωτέρου καί άνω
τέρου όρίου τής ονομαστικής περιοχής. 'Εντούτοις ή κλίμαξ δέν πρέπει νά έπε
κτείνεται πέραν τής τιμής τών 1 000 χγρ/μ3.

5.

5.1 .

ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΙ ΑΡΙΘΜΗΣΗ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΚΟΣ

Στά άλκοολόμετρα, κάθε 10η ύποδιαίρεση, μετρούμενη άπό ενα τελικό σημείο
τής ονομαστικής κλίμακος, είναι μία μακρά γραμμή.

C ) Πέραν τής περιοχής τής ονομαστικής κλίμακος, οί γραμμές δύνανται νά είναι διαφόρου χρώματος.
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Μεταξύ δύο διαδοχικών μακρόν γραμμών ύπάρχει μία γραμμή μέσου μήκους,
καί τέσσερις βραχείες γραμμές μεταξύ μιας μακράς γραμμής καί μιας γραμμής
μέσου μήκους.

Μόνο οί μακρές γραμμές είναι άριθμημένες.
5.2 .

Στά άραιόμετρα άλκοόλης, κάθε 5η ύποδιαίρεση μετρούμενη άπό ένα τελικό
σημείο της όνομαστικής κλίμακος, είναι μία μακρά γραμμή. Υπάρχουν τέσσερις
βραχείες γραμμές μεταξύ δύο μακρών γραμμών.
Μόνον κάθε 5η ή κάθε 10η γραμμή άριθμεϊται.

5.3 .

Οί γραμμές πού δεικνύουν τά όρια της όνομαστικής κλίμακος άριθμοϋνται κα
νονικώς.

Στά άραιόμετρα άλκοόλης οί άλλοι άριθμοί δύνανται νά είναι συντετμημένοι.
6.

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΚΑΙ ΚΥΡΙΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

6.1 .

Τά όργανα άνήκουν σέ μία άπό τίς άκόλουθες κατηγορίες άκριβείας :

— Κατηγορία I :

τό έλάχίστο μέσο μήκος της βαθμίδος είναι 1,5 μμ.
Τά όργανα αυτής της κατηγορίας δέν έχουν ένσωματωμένο
θερμόμετρο.

— Κατηγορία II : τό έλάχίστο μέσο μήκος τής βαθμίδος είναι 1,05 μμ.
Τά όργανα αύτής τής κατηγορίας δύνανται νά έχουν ένσω
ματωμένο θερμόμετρο.

— Κατηγορία III : τό έλάχίστο μέσο μήκος τής κλίμακος είναι 0,85 μμ.
Τά όργανα αύτής τής κατηγορίας δύνανται νά έχουν ένσω
ματωμένο θερμόμετρο.
6. 2 .

Ή έξωτερική διάμετρος τών βολβών περιλαμβάνεται μεταξύ 19 καί 40 μμ.

Ή έξωτερική διάμετρος τοϋ στελέχους πρέπει νά είναι ϊση τουλάχιστον πρός
3 μμ γιά τά όργανα τών κατηγοριών I καί II καί τουλάχιστον ϊση πρός 2,5 μμ
γιά τά όργανα τής κατηγορίας III. Τό στέλεχος πρέπει νά προεκτείνεται κατά
1 5 μμ τουλάχιστον πέραν τής άνωτάτης ύποδιαιρέσεως τής κλίμακος.
Ή κάθετος τομή του στελέχους πρέπει νά είναι ένιαία γιά ένα μήκος 5 μμ τουλά
χιστον, κάτω άπό τήν άνωτάτη ύποδιαίρεση τής κλίμακος.
7.

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

7.1 .

Οί ακόλουθες ένδείξεις πρέπει νά άναγράφονται στό έσωτερικό τών όργάνων,
κατά τρόπο εύανάγνωστο καί άνεξίτηλο :

— κατηγορία I ή κατηγορία II ή κατηγορία III,
— χγρ/μ3 ή °/ο κατ' όγκον ή °/ο κατά μάζα,
— 20 °C ,

—
—
—
—
. 7.2 .

αίθανόλη,
τό όνομα ή ή έπωνυμία τοΟ κατασκευαστοΟ,
ό άριθμός άναγνωρίσεως τοΟ όργάνου,
τό σήμα έγκρισεως προτύπου ΕΟΚ «e».

Ή μάζα τοϋ όργάνου, έκφραζόμενη μέ προσέγγιση 1 μγρ, δύναται νά σημειώνε
ται προαιρετικά στό βολβό.

8.

ΜΕΓΙΣΤΑ ΑΝΕΚΤΑ ΣΦΑΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ

8. 1 .

Τό μέγιστο άνεκτό σφάλμα άλκοολομέτρων καί άραιομέτρων άλκοόλης καθορί
ζεται :
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— γιά τά όργανα της κατηγορίας I, εις ± ημίσεια ύποδιαίρεση γιά κάθε
μέτρηση,
— γιά τά όργανα τής κατηγορίας II καί III, σέ ± μία ύποδιαίρεση γιά κάθε
μέτρηση .

8.2.

Ό έλεγχος γίνεται σέ τρία τουλάχιστον σημεία, που επιλεγονται άπο όλη την
όνομαστική περιοχή τής κλίμακος.

9.

ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΑΑ
ΚΟΟΛΟΜΕΤΡΙΚΟΥ ΒΑΘΜΟΥ

9.1 .

"Αν τό όργανο πού χρησιμοποιείται γιά τόν καθορισμό τοϋ άλκοολομετρικοϋ
βαθμοϋ άνήκει στήν κατηγορία I, τό χρησιμοποιούμενο θερμόμετρο :
— είναι τύπου μεταλλικής άντιστάσεως ή διαστολής ύδραργύρου μέ θήκη έξ
ύάλου,

— βαθμονομείται κατά 0,1 °C ή 0,05 °C .

Τό μέγιστο άνεκτό σφάλμα είναι ± 0,05 °C γιά όλες τίς τιμές της κλιμακος.
Τά θερμόμετρα ύδραργύρου πρέπει νά περιλαμβάνουν τή διαβάθμιση 0 ° C.
9.2.

"Αν τό όργανο πού χρησιμοποιείται στόν καθορισμό τοϋ άλκοολομετρικοϋ βαθ
μού άνήκει στήν κατηγορία II καί III, τό χρησιμοποιούμενο θερμόμετρο είναι
του τύπου διαστολής ύδραργύρου μέ θήκη έξ ύάλου, βαθμονομημένο κατά
0,1 °C ή 0,2 °C ή 0,5 °C. Περιλαμβάνει τή διαβάθμιση 0 °C.
Τό μέγιστο άνεκτό σφάλμα είναι :
± 0,1 °C, έάν τό θερμόμετρο είναι βαθμονομημένο κατά 0,1 °C,
± 0,15 °C , έάν τό θερμόμετρο είναι βαθμονομημένο κατά 0,2 °G,
± 0,2 °C, έάν τό θερμόμετρο είναι βαθμονομημένο κατά 0,5 °C.
Τό θερμόμετρο δύναται νά ένσωματωθεϊ στό όργανο τό χρησιμοποιούμενο γιά
καθορισμό τοϋ άλκοολομετρικοϋ βαθμοϋ.
Στήν περίπτωση αύτή, δέν περιλαμβάνει άναγκαστικά τή διαβάθμιση 0 °C.

9.3.

ν 9.4.

Τό ελάχιστο μήκος τής κλίμακος είναι :
0,7 μμ γιά τά θερμόμετρα τά βαθμονομημένα κατά 0,05 °C, 0,1 °C καί 0,2 °C.
1,0 μμ γιά τά θερμόμετρα τά βαθμονομημένα κατά 0,5 °C.

Τό πάχος των γραμμών δέν πρέπει νά είναι μεγαλύτερο τον πέμπτου τοϋ μήκους
τής ύποδιαιρέσεως.

10.

ΣΗΜΑΝΣΗ

Στό όπίσω μέρος των άλκοομέτρων καί άραιομέτρων άλκοόλης, στό άνω τρίτο
τοϋ βολβοϋ, διατηρείται μία έλεύθερη έπιφάνεια γιά τήν έναπόθεση τοϋ σήμα
τος τοϋ άρχικοϋ έλέγχου ΕΟΚ.
Κατ' έφαρμογή τοϋ σημείου 3.1.1 τοϋ παρατήματος II τής όδηγίας 71 /316/ΕΟΚ

καί κατά παρέκκλιση τοίϋ γενικοϋ κανόνος, όπως όρίζεται στό σημείο 3 τοϋ
ιδίου παραρτήματος, τό σήμα άρχικοϋ έλέγχου ΕΟΚ, λόγω των είδικών άπαιτή
σεων σημάνσεως γιά τά· όργανα έξ ύάλου, πρέπει νά άποτελεΐται άπό σειρά συμ
βόλων ώς έξής :
— τό μικρό γράμμα «e»,
— τούς δύο τελευταίους άριθμούς τοϋ έτους έλέγχου,
— τό διακριτικό ή τά διακριτικά γράμματα τοϋ Κράτους, όπου έγινε ό άρχικός
έλεγχος ΕΟΚ,
— άν είναι άνάγκη, τόν άριθμό άναγνωρίσεως τοϋ γραφείου έλέγχου.

"Αν ή σήμανση γίνεται δι' έκτοξεύσεως άμμου τά γράμματα καί οί άριθμοί πρέ
πει νά διαχωρίζονται μεταξύ τους έτσι ώστε νά μή δυσχεραίνεται ή εύχερής
άνάγνωσή τους.
'
Παράδειγμα:
e 75 D 48 : Άρχικός ελεγχος ΕΟΚ πραγματοποιηθείς τό 1975 άπό τό γραφείο
άρ. 48 τής 'Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας τής Γερμανίας.

