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ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Πρόταση σύστασης του Συμβουλίου σχετικά με τη συντονισμένη εγκατάσταση ψηφιακών
ευρωπαϊκών ασύρματων τηλεπικοινωνιών (DECT) στην Κοινότητα
COM(90) 139 τελικό — SYN 277
(Υποβληθείσα

από την Επιτροπή στις 19 Ιουνίου 1990)
(90/C 187/01)

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,
Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής
Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 235,
την πρόταση της Επιτροπής,
τη γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου,
τη γνώμη της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής,
Εκτιμώντας:
ότι η σύσταση 84/549/ΕΟΚ του Συμβουλίου (*) συνιστά την
εισαγωγή υπηρεσιών οι οποίες να βασίζονται σε κοινή εναρ
μονισμένη προσέγγιση στον τομέα των τηλεπικοινωνιών
ότι, σύμφωνα με το ψήφισμα το Συμβουλίου της 30ής Ιουνίου
1988 (2) σχετικά με την ανάπτυξη της κοινής αγοράς των
υπηρεσιών και του εξοπλισμού στον τομέα των τηλεπικοινω
νιών, πρέπει να προωθηθούν οι υπηρεσίες σε ευρωπαϊκή
κλίμακα σε συνάρτηση με τις ανάγκες της αγοράς·

ότι το ευρωπαϊκό ινστιτούτο τυποποίησης στον τομέα των
τηλεπικοινωνιών (ETSI) καταρτίζει τη στιγμή αυτή ευρωπαϊ
κό πρότυπο τηλεπικοινωνιών (ETS) σχετικά με τις ψηφιακές
ευρωπαϊκές ασύρματες τηλεπικοινωνίες (DECT)·
ότι κατά την κατάρτιση του ETS πρέπει να ληφθεί υπόψη η
ασφάλεια των χρηστών και η ανάγκη διαλειτουργικότητας σε
ευρωπαϊκή κλίμακα*
ότι η ευρωπαϊκή υπολοίηση των DECT θα προσφέρει μονα
δική ευκαιρία για την καθιέρωση ενός πραγματικά ευρωπαϊ
κού ψηφιακού συστήματος ασύρματου τηλεφώνου*
ότι μια συντονισμένη πολιτική για την εγκατάσταση του
συστήματος DECT θα επιτρέψει την εγκαθίδρυση ευρωπαϊ
κής αγοράς κινητών φορητών συσκευών η οποία θα μπορεί,
λόγω της κλίμακας της, των χαρακτηριστικών της υπηρε
σίας αυτής και του κόστους, να δημιουργήσει τις απαραίτη
τες αναπτυξιακές προϋποθέσεις ώστε να εξασφαλιστεί το
προβάδισμα στις διεθνείς αγορές·

ότι οι δυνατότητες που προσφέρουν τα σύγχρονα τηλεπικοι
νωνιακά δίκτυα θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν πλήρως για
την οικονομική ανάπτυξη της Κοινότητας·

ότι ένα παρόμοιο μελλοντικό σύστημα που θα προσφέρει,
τόσο φωνητικές υπηρεσίες όσο και υπηρεσίες μεταβίβασης
δεδομένων, πρέπει να βασίζεται στις ψηφιακές τεχνικές,
ώστε να διευκολυνθεί κατά τον τρόπο αυτό η συμβατότητα με
το γενικό ψηφιακό περιβάλλον και το ψηφιακό δίκτυο
ενοποιημένων υπηρεσιών (ISDN) στην Κοινότητα, σύμφωνα
με τη σύσταση 86/659/ΕΟΚ του Συμβουλίου (3)·

ότι τα σημερινά συστήματα ασύρματων τηλεφώνων που
χρησιμοποιούνται στην Κοινότητα και οι ζώνες συχνοτήτων
στις οποίες λειτουργούν ποικίλλουν σε πολύ μεγάλο βαθμό
και δεν επιτρέπουν να αντληθούν οφέλη από τις υπηρεσίες
στην ευρωπαϊκή κλίμακα ούτε από τις οικονομίες κλίμακας
που συνδέονται με μια πραγματικά ευρωπαϊκή αγορά -

ότι η οδηγία . . . / . . ./ΕΟΚ του Συμβουλίου για την προσέγ
γιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τον
τηλεπικοινωνιακό τερματικό εξοπλισμό, καθώς και την
αμοιβαία αναγνώριση της συμμόρφωσης του εξοπλισμού
αυτού (4) θα επιτρέψει την ταχεία καθιέρωση των κοινών
προδιαγραφών συμμόρφωσης για το σύστημα DECT·

(') ΕΕ αριθ. L 298 της 16. 11. 1984, σ. 49.
Ρ) ΕΕ αριθ. C 257 της 4. 10. 1988, σ. 1.

(3) ΕΕ αριθ. L 382 της 31. 12. 1986, σ. 36.
Ο ΕΕ αριθ. L . . .
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ότι πρέπει να ληφθεί υπόψη η οδηγία 83/189/ΕΟΚ του
Συμβουλίου της 28ης Μαρτίου 1983 για την καθιέρωση μιας
διαδικασίας πληροφόρησης στον τομέα των τεχνικών προτύ
J
πων και προδιαγραφών ( ), καθώς και η απόφαση 87/
95/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 22ας Δεκεμβρίου 1986 για την
τυποποίηση στον τομέα της τεχνολογίας των πληροφοριών
2
και των τηλεπικοινωνιών ( )·
ότι η οδηγία 89/336/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 3ης Μαΐου 1989
για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών
3
σχετικά με την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα ( ) εφαρ
μόζεται στον τομέα αυτό και ότι πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη
προσοχή στην αποτροπή των επιζήμιων ηλεκτρομαγνητικών
διαταραχών
ότι πρέπει να εξασφαλιστεί η απεριόριστη πρόσβαση στις
ασύρματες επικοινωνίες καθώς και η ελεύθερη κυκλοφορία
του εξοπλισμού DECT σε ολόκληρη την Κοινότητα
ότι θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν πλήρως τα διαθέσιμα
κοινοτικά χρηματοδοτικά όργανα για να προωθηθεί η ανά
πτυξη της κοινοτικής τηλεπικοινωνιακής υποδομής στην
Κοινότητα·
ότι θα πρέπει να ληφθεί υπόψη η σύσταση 87/371/ΕΟΚ του
Συμβουλίου (4) στην οποία υπογραμμίζεται ότι πρέπει να
δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην επείγουσα ανάγκη ορισμένων
χρηστών να έχουν πρόσβαση σε πανευρωπαϊκές επίγειες
επικοινωνίες, και ότι η Επιτροπή θα υποβάλει στο μέλλον
επιπλέον προτάσεις στον τομέα των κινητών επικοινω
νιών
ότι η εφαρμογή της πολιτικής αυτής θα οδηγήσει σε στενό
τερη συνεργασία στην Ευρώπη μεταξύ των δημόσιων οργα
νισμών τηλεπικοινωνιών και των αναγνωρισμένων ιδιωτικών
επιχειρήσεων εκμετάλλευσης που παρέχουν δημόσιες κινη
τές τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες, καλουμένων στο εξής
«οργανισμοί τηλεπικοινωνιών»·
ότι οι οργανισμοί τηλεπικοινωνιών, η ευρωπαϊκή συνδιάσκε
ψη των οργανισμών ταχυδρομείων και τηλεπικοινωνιών
(CEPT) και οι κατασκευαστές τηλεπικοινωνιακού εξο
πλισμού των κρατών μελών έχουν διατυπώσει ευνοϊκή γνώ
μη·
ότι τα μέτρα αυτά θα επιτρέψουν να επιτευχθούν πλήρως, στο
πλαίσιο της Κοινότητας, οικονομικά οφέλη και η ταχύτατα
αναπτυσσόμενη δυνητική αγορά ασύρματων τηλεφώνων
ότι η συνθήκη δεν έχει προβλέψει τις ειδικές εξουσίες δράσης
που απαιτούνται για το σκοπό αυτό,

ΣΥΝΙΣΤΑ:
1. να εφαρμόσουν οι οργανισμοί τηλεπικοινωνιών, λαμβα
νομένου δεόντως υπόψη του κοινοτικού δικαίου, τις
συστάσεις που περιγράφονται στο παράρτημα σχετικά με

0)
(2)
(3)
(4)

ΕΕ αριθ.
ΕΕ αριθ.
ΕΕ αριθ.
ΕΕ αριθ.

L 109 της 26. 4. 1983, σ. 8.
L 36 της 7. 2. 1987, σ. 31.
L 139 της 23. 5. 1989, σ. 19.
L 196 της 17. 7. 1987, σ. 81.
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τη συντονισμένη εγκατάσταση ψηφιακών ευρωπαϊκών
ασύρματων τηλεπικοινωνιών (DECT) στην Κοινότητα.
Για τους σκοπούς της παρούσας σύστασης νοείται τερ
ματικός εξοπλισμός που είναι σύμφωνος προς το ευρω
παϊκό πρότυπο τηλεπικοινωνιών για τις ψηφιακές
ασύρματες επικοινωνίες και βασίζεται σε τεχνική πολ
λαπλών φερουσών/πολλαπλής προσπέλασης με κατανο
μή χρόνου/αμφίδρομης μεταβίβασης με κατανομή χρό
νου, και τα τηλεπικοινωνιακά συστήματα, τόσο τα
δημόσια όσο και τα ιδιωτικά, που χρησιμοποιούν άμεσα
τον τερματικό αυτό εξοπλισμό, και με τα οποία οι
χρήστες μιας υπηρεσίας σε ένα κ ρ ά τ ο ς μέλος θα μπορούν
να έχουν πρόσβαση στην υπηρεσία αυτή α π ό οποιοδήποτε
άλλο κ ρ ά τ ο ς μέλος·
2. να συνεχίσουν οι οργανισμοί τηλεπικοινωνιών να συνερ
γάζονται στο πλαίσιο της CEPT ή/και του ETSI, όσον
αφορά κυρίως τους στόχους και το χρονοδιάγραμμα που
περιλαμβάνονται στο παράρτημα για την ολοκλήρωση
των προδιαγραφών και την υλοποίηση του συστήματος
DECT·
3. να αναλάβει η Επιτροπή τις κατάλληλες πρωτοβουλίες,
στο πλαίσιο της εφαρμογής των υπαρχουσών οδηγιών,
για να παροτρύνει την ολοκλήρωση των προδιαγραφών
και την υλοποίηση του συστήματος DECT·
4. να αναπτύξει η Επιτροπή μακροπρόθεσμη στρατηγική,
σε συνεργασία και κατόπιν διαβουλεύσεων με τα ενδια
φερόμενα μέρη, σχετικά με την εξέλιξη των πανευρωπαϊ
κών ψηφιακών κυψελωτών συστημάτων και των συστη
μάτων τηλεειδοποίησης καθώς και του συστήματος
DECT που θα εγκατασταθούν πολύ σύντομα, σε ένα
σύστημα προσωπικών επικοινωνιών πολλαπλών εφαρμο
γών, λαμβανομένων υπόψη των τελευταίων μελετών και
του προγράμματος εργασιών του ETSI5. τα χρηματοδοτικά όργανα της Κοινότητας να λάβουν
υπόψη την παρούσα σύσταση, στο πλαίσιο των παρεμβά
σεων τους, κυρίως όσον αφορά τις επενδύσεις κεφαλαίου
που είναι απαραίτητες για την υλοποίηση της υποδομής
του συστήματος DECT·
6. να προετοιμάσουν, οι Οργανισμοί Τηλεπικοινωνιών, και
να υπογράψουν κοινή δήλωση προθέσεων σχετικά με την
υλοποίηση των συστημάτων DECT για τις δημόσιες
υπηρεσίες, έως τις 30 Ιουνίου 1991 το αργότερο 7. τα κράτη μέλη να ενημερώνουν την Επιτροπή, στο τέλος
κάθε έτους, αρχίζοντας από το τέλος του 1990 και μετά,
σχετικά με τα μέτρα που λαμβάνουν καθώς και τα
προβλήματα που αντιμετωπίζουν κατά την εφαρμογή της
παρούσας σύστασης- η πρόοδος των εργασιών να εξε
τάζεται από την Επιτροπή και την ομάδα ανωτέρων
υπαλλήλων τηλεπικοινωνιών (SOG-T), που συνέστησε το
Συμβούλιο στις 4 Νοεμβρίου 1983, και το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο να ενημερώνεται τακτικά.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΣ

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΕΝΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΑΣΥΡΜΑΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

ΨΗΦΙΑΚΩΝ

1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
Το μελλοντικό σύστημα DECT πρέπει να αναπτυχθεί σύμφωνα με το ETS που καταρτίζεται από το ETSI και πρέπει
να μπορεί να ανταποκρίνεται στις ακόλουθες γενικές απαιτήσεις:
— να μπορεί να λειτουργεί στις ζώνες συχνοτήτων 1880-1900 MHz που θα διατεθούν για το σύστημα DECT στην
Κοινότητα, και
— να παρέχει τα μέσα, με τη χρήση της ασύρματης τεχνολογίας, για την αντιμετώπιση των απαιτήσεων των
χρηστών σε διαλειτουργική βάση σύμφωνα με τις ακόλουθες εφαρμογές:
— οικιακή υπηρεσία που θα διασυνδέεται με το ISDN/PSTN,
— εμπορική υπηρεσία ασύρματων τηλεπικοινωνιών που θα συνδυάζει τα χαρακτηριστικά του ΡΒΧ με την
κινητικότητα των ασύρματων τηλεπικοινωνιών τόσο για τις φωνητικές όσο και τις μη φωνητικές
εφαρμογές,
— υπηρεσία telepoint που επιτρέπει την πρόσβαση φορητής συσκευής στο δημόσιο δίκτυο μέσω δημόσιου ή
ιδιωτικού σταθμού βάσης,
— υπηρεσία που παρέχει ραδιοηλεκτρικά μέσα για την επέκταση των δημόσιων και ιδιωτικών δικτύων στις
εγκαταστάσεις των χρηστών,
— να παρέχει στον χρήστη ποιότητα φωνητικής μεταβίβασης τουλάχιστον εφάμιλλη με την ποιότητα που
προσφέρουν τα σημερινά σταθερά συστήματα,
— να επιτρέπει την εύκολη αμφίδρομη πρόσβαση στο δίκτυο ISDN/PSTN,
— να επιτρέπει την ταυτόχρονη λειτουργία δύο ή περισσότερων ανεξάρτητων συστημάτων στην ίδια γεωγραφική
ζώνη.

2. ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ
Η αναλυτική προδιαγραφή των χαρακτηριστικών μεταβίβασης του DECT θα είναι έτοιμη τον Οκτώβριο 1991 και
πρέπει να λαμβάνει υπόψη τις σχετικές διεθνείς κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τον περιορισμό της έκθεσης
στα ηλεκτρομαγνητικά πεδία, και την οδηγία 89/336/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 3ης Μαίου 1989 για την προσέγγιση
των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα. Το σύστημα πρέπει να μπορεί
να εξυπηρετεί τα συστήματα DECT που βρίσκονται στην ίδια γεωγραφική περιοχή.

3. ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΔΙΚΤΥΟΥ
Μέχρι τον Οκτώβριο 1991, πρέπει να καθοριστούν το πρότυπο που διέπει τη δομή του δικτύου και ο ορισμός και η
διάθεση των λειτουργιών μεταξύ των διαφόρων στοιχείων του συστήματος. Κατά τις εργασίες αυτές, θα πρέπει να
καθοριστούν πλήρως τα κατάλληλα συστήματα διασύνδεσης μεταξύ των διαφόρων στοιχείων του συστήματος για
όλα τα επίπεδα του μοντέλου OSI που θα διατεθούν στις αντίστοιχες υπηρεσίες, και για όλες τις εφαρμογές που
χρησιμοποιούν τα εν λόγω συστήματα διασύνδεσης (λειτουργίες διεκπεραίωσης κλήσεων, συντήρηση κ.λπ.).

4. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
Οι οργανισμοί και οι φορείς εκμετάλλευσης των τηλεπικοινωνιών θα είναι υπεύθυνοι για την εγκατάσταση δημόσιων
υπηρεσιών που χρησιμοποιούν το σύστημα DECT στη χώρα τους. Το μεγαλύτερο μέρος της κίνησης στα εθνικά
συστήματα θα είναι εθνικό αλλά η υλοποίηση πρέπει να υποστηρίζει πλήρως την εξυπηρέτηση από διάφορα κέντρα
(roaming). Εξάλλου, η προδιαγραφή του συστήματος πρέπει να επιτρέπει την οικονομική υλοποίηση σε όλες τις
περιοχές με μικρή και πολύ μεγάλη πυκνότητα κίνησης. Η προδιαγραφή του συστήματος θα πρέπει να ολοκληρωθεί
έως τον Οκτώβριο 1991 ώστε να επιτραπεί η εγκατάσταση του συστήματος DECT έως το 1992.

5. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
Η προδιαγραφή των υπηρεσιών και λειτουργιών θα ολοκληρωθεί έως τον Οκτώβριο 1991 και θα υπαχθεί σε δύο
κατηγορίες: στις ελάχιστες αναγκαίες υπηρεσίες και τις συμπληρωματικές υπηρεσίες.
Ελάχιστες αναγκαίες δυνατότητες και λειτουργίες της υπηρεσίας
Οι ελάχιστες αναγκαίες υπηρεσίες και λειτουργίες θα πρέπει να καθορίζουν τα ελάχιστα αναγκαία χαρακτηριστικά
που διαθέτει κάθε εφαρμογή.

Αριθ. C 187/4
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Οι ελάχιστες αναγκαίες υπηρεσίες που διαθέτουν γενικές δυνατότητες, και για κάθε δυνητική εφαρμογή DECT,
πρέπει να καλύπτουν:
Γενικές δυνατότητες:
— σύστημα διασύνδεσης με το ISDN,
— λειτουργίες ισοδύναμες με εκείνες που προσφέρει ενσύρματο τηλέφωνο συνδεδεμένο άμεσα ή έμμεσα (δηλαδή
μέσω συστήματος ΡΑΒΧ) στο ISDN/PSTN,
— δυνατότητα σηματοδότησης για την υποστήριξη χαρακτηριστικών συμβατικής τηλεφωνίας,
— ασφάλεια επιλογής και κλήσης,
— υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης,
— συμβατότητα μεταξύ των οικιακών και εμπορικών εφαρμογών και των εφαρμογών telepoint.
Συμπληρωματικές υπηρεσίες και λειτουργίες
Οι συμπληρωματικές υπηρεσίες θα πρέπει να παρέχονται στο πλαίσιο ανοικτού ανταγωνισμού, λαμβανομένων
υπόψη των εθνικών προϋποθέσεων για την υλοποίηση των υπηρεσιών αυτών. Η μη παροχή μιας συμπληρωματικής
υπηρεσίας ή λειτουργίας δεν πρέπει να επηρεάζει σε καμία περίπτωση τη λειτουργία της υπηρεσίας DECT. Η παροχή
συμπληρωματικής υπηρεσίας ή λειτουργίας σε ένα εθνικό σύστημα δεν πρέπει να προξενήσει την αύξηση του
κόστους της ελάχιστης αναγκαίας υπηρεσίας στο σύστημα αυτό ή να απαιτήσει την αύξηση των κύριων λειτουργιών
ή ακόμη την αύξηση του κόστους σε οποιοδήποτε άλλο εθνικό σύστημα.

6. ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ
Η σηματοδότηση στο επίπεδο της πρόσβασης του χρήστη (σηματοδότηση στο επίπεδο του πελάτη) πρέπει να
καθοριστεί σύμφωνα με τις αρχές που περιλαμβάνονται στα πρότυπα ETSI για το ISDN και πρέπει να επιτρέπει την
παροχή των συμπληρωματικών υπηρεσιών ISDN/PSTN.
Οι διαδικασίες σηματοδότησης στο πλαίσιο δικτύου και μεταξύ δικτύων πρέπει να καθοριστούν στο πλαίσιο του
συστήματος σηματοδότησης αριθ. 7 κατά τρόπο ώστε να διασφαλιστούν οι δυνατότητες εξυπηρέτησης από διάφορα
κέντρα και μεταφοράς του ελέγχου επικοινωνίας στο διεθνές επίπεδο, στις περιπτώσεις που αυτές παρέχονται.

7. ΘΕΜΑΤΑ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ
Δεδομένου ότι η υπηρεσία DECT στην Κοινότητα θα βασιστεί στις ραδιοσυχνότητες, ένα περιορισμένο μέσο και,
επιπλέον, σύμφωνα με τις σημερινές τάσεις, η χρέωση δεν εξαρτάται από την απόσταση, επειδή το κόστος
μεταβίβασης για τις υπεραστικές τηλεφωνικές κλήσεις αντιπροσωπεύει σχετικά μικρό μέρος του συνολικού
κόστους, το τέλος της δημόσιας υπηρεσίας DECT πρέπει να χρεώνεται κυρίως με βάση τη διάρκεια χρήσης του
ραδιοδιαύλου.
Οι βασικές αρχές τιμολόγησης για παρόμοια θέματα όπως της χρέωσης της κοινοτικής υπηρεσίας και της
αμοιβαίας χρέωσης μεταξύ των διεθνών φορέων εκμετάλλευσης για τη διαχείριση της υπεραστικής κίνησης θα
πρέπει να προσδιοριστούν έως τον Ιούνιο 1991 κατά τρόπο ώστε να μπορέσουν να προσδιοριστούν οι επιπτώσεις για
το δίκτυο και να επιλυθούν σε εύθετο χρόνο.

8. ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ
Το σύστημα DECT θα πρέπει να εγκατασταθεί στην Κοινότητα μέχρι το τέλος του 1992 το αργότερο. Η υπηρεσία
telepoint του συστήματος DECT θα πρέπει να διατίθεται ευρέως στα μεγάλα αστικά κέντρα μέχρι το 1995 το
αργότερο.
Εξάλλου, οι οργανισμοί και φορείς εκμετάλλευσης των τηλεπικοινωνιών θα πρέπει να μελετήσουν από κοινού τις
αντίστοιχες προτεραιότητες τους, όσον αφορά την κάλυψη, ώστε να παροτρυνθεί όσο το δυνατό συντομότερα η
μέγιστη κίνηση στην ευρωπαϊκή κλίμακα. Σχετικά, θα πρέπει να ληφθούν υπόψη οι ανάγκες των χρηστών στα
μεγαλύτερα ευρωπαϊκά κέντρα οδικών, σιδηροδρομικών και εναέριων μεταφορών.
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Πρόταση οδηγίας του Συμβουλίου σχετικά με τις ζώνες συχνοτήτων που πρέπει να οριστούν για τη
συντονισμένη εγκατάσταση ψηφιακών ευρωπαϊκών ασύρματων τηλεπικοινωνιών (DECT) στην
Κοινότητα
COM (89) 139 τελικό — SYN 277
(Υποβληθείσα από την Επιτροπή στις 19 Ιουνίου 1990)
(90/C 187/02)

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,
Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής
Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 100 Α,
την πρόταση της Επιτροπής,
Σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,
Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Οικονομικής και Κοινωνικής
Επιτροπής,
Εκτιμώντας:
ότι, σύμφωνα με τη σύσταση 84/549/ΕΟΚ του Συμβου
λίου (·), πρέπει να εισαχθούν υπηρεσίες οι οποίες να βασίζο
νται σε εναρμονισμένη κοινή προσέγγιση στον τομέα των
τηλεπικοινωνιών
ότι, σύμφωνα με το ψήφισμα του Συμβουλίου της 30ής Ιουνίου
1988 (2) σχετικά με την ανάπτυξη της κοινής αγοράς των
υπηρεσιών και του εξοπλισμού στον τομέα των τηλεπικοινω
νιών, πρέπει να προωθηθούν οι υπηρεσίες σε ευρωπαϊκή
κλίμακα σε συνάρτηση με τις ανάγκες της αγοράς·
ότι οι δυνατότητες που προσφέρουν τα σύγχρονα τηλεπικοι
νωνιακά δίκτυα πρέπει να χρησιμοποιηθούν πλήρως για την
οικονομική ανάπτυξη της Κοινότητας·
ότι η οδηγία 89/336/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 3ης Μαΐου 1989
για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών
σχετικά με την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα (3) εφαρ
μόζεται και ότι πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην απο
τροπή των επιζήμιων ηλεκτρομαγνητικών διαταραχών
ότι τα σημερινά συστήματα ασύρματων τηλεφώνων που
χρησιμοποιούνται στην Κοινότητα και οι ζώνες συχνοτήτων
στις οποίες λειτουργούν ποικίλλουν σε πολύ μεγάλο βαθμό
και δεν επιτρέπουν να αντληθούν οφέλη από τις υπηρεσίες
στην ευρωπαϊκή κλίμακα ούτε από τις οικονομίες κλίμακας
που συνδέονται με μια πραγματικά ευρωπαϊκή αγορά ότι το ευρωπαϊκό ινστιτούτο τυποποίησης στον τομέα των
τηλεπικοινωνιών (ETSI) καταρτίζει τη στιγμή αυτή ευρωπαϊ
κό πρότυπο τηλεπικοινωνιών (ETS) σχετικά με τις ψηφιακές
ευρωπαϊκές ασύρματες τηλεπικοινωνίες (DECT)·

ότι το ETSI έχει εκτιμήσει ότι το σύστημα DECT θα απαι
τήσει 20 MHz στις π υ κ ν ο κ α τ ο ι κ η μ έ ν ε ς περιοχές·
ότι η ευρωπαϊκή συνδιάσκεψη των οργανισμών ταχυδρομεί
ων και τηλεπικοινωνιών (CEPT) έχει ορίσει την κοινή ευρω
παϊκή ζώνη συχνοτήτων 1880—1900 MHz για το σύστημα
DECT, αναγνωρίζοντας συγχρόνως ότι μπορεί να απαιτηθεί
συμπληρωματικό φ ά σ μ α συχνοτήτων σε συνάρτηση με την
ανάπτυξη του συστήματος DECT·
ότι η εφαρμογή της σύστασης . . ./. . ./ΕΟΚ του Συμβουλίου
της . . . σχετικά με τη συντονισμένη ε γ κ α τ ά σ τ α σ η του
συστήματος ευρωπαϊκών ασύρματων ψηφιακών τηλεπικοι
νωνιών στην Κοινότητα ( 4 ) θα εξασφαλίσει την υλοποίηση
του συστήματος DECT μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 1992 το
αργότερο ότι η οδηγία . . . / . . ./ΕΟΚ του Συμβουλίου για την προσέγ
γιση των νομοθεσιών των κ ρ α τ ώ ν μελών σχετικά με τον
τηλεπικοινωνιακό τερματικό εξοπλισμό, κ α θ ώ ς και την
αμοιβαία αναγνώριση της συμμόρφωσης του εξοπλισμού
αυτού ( 5 ) θα επιτρέψει την ταχεία καθιέρωση των κοινών
προδιαγραφών συμμόρφωσης για το σύστημα DECT·
ότι η καθιέρωση του συστήματος DECT εξαρτάται α π ό την
εκχώρηση και τη δυνατότητα διάθεσης ζώνης συχνοτήτων
ώστε να εξασφαλιστεί η μεταβίβαση και λήψη μεταξύ των
σταθερών σταθμών βάσης και των κινητών σ τ α θ μ ώ ν
ότι θα απαιτηθεί κάποια ευελιξία ώστε να ληφθούν υπόψη οι
διαφορετικές απαιτήσεις στον τομέα των συχνοτήτων στα
διάφορα κράτη μέλη· ότι θα είναι α π α ρ α ί τ η τ ο να εξασφαλι
στεί ότι η ευελιξία αυτή δεν θα επιβραδύνει την ανάπτυξη του
πανευρωπαϊκού συστήματος·
ότι η σταδιακή δυνατότητα διάθεσης του συνόλου των
π α ρ α π ά ν ω ζωνών συχνοτήτων θα είναι α ν α γ κ α ί α για την
καθιέρωση του συστήματος DECT σε ευρωπαϊκή βάση,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ:

ότι κατά την κατάρτιση του ETS πρέπει να ληφθεί υπόψη η
ασφάλεια των χρηστών και η ανάγκη διαλειτουργικότητας σε
ευρωπαϊκή κλίμακα*

Άρθρο 1

ότι η ευρωπαϊκή υλοποίηση του DECT θα προσφέρει μοναδι
κή ευκαιρία για την εγκατάσταση ενός πραγματικά ευρωπαϊ
κού ψηφιακού συστήματος ασύρματων τηλεφώνων

Για τους σ κ ο π ο ύ ς της π α ρ ο ύ σ α ς οδηγίας, ω ς ψηφιακές
ευρωπαϊκές ασύρματες τηλεπικοινωνίες (DECT) νοείται τερ
ματικός εξοπλισμός που είναι σύμφωνος π ρ ο ς το ευρωπαϊκό
πρότυπο τηλεπικοινωνιών (ETS) για τις ψηφιακές ασύρματες

(!) ΕΕ αριθ. L 298 της 16. 11. 1984, σ. 49.
(2) ΕΕ αριθ. C 257 της 4. 10. 1988, σ. 1.
(3) ΕΕ αριθ. L 139 της 23. 5. 1989, σ. 19.

(4) ΕΕ αριθ. L . . .
(5) ΕΕ αριθ. L . . .
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τηλεπικοινωνίες που αναφέρεται στη σύσταση . . ./. . ./ΕΟΚ
του Συμβουλίου, και τα τηλεπικοινωνιακά συστήματα, τόσο
τα δημόσια όσο και τα ιδιωτικά, που χρησιμοποιούν άμεσα
τον τερματικό αυτό εξοπλισμό, και με τα οποία οι χρήστες
μιας υπηρεσίας σε ένα κράτος μέλος θα μπορούν να έχουν
πρόσβαση στην υπηρεσία αυτή από οποιοδήποτε άλλο κρά
τος μέλος.

θούν προς την παρούσα οδηγία μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 1990
και πληροφορούν αμέσως την Επιτροπή σχετικά.
Οι διατάξεις που θεσπίζονται δυνάμει του πρώτου εδαφίου
παραπέμπουν ρητά στην παρούσα οδηγία.
2. Τα κράτη μέλη γνωστοποιούν στην Επιτροπή το κείμενο
των διατάξεων εσωτερικού δικαίου που θεσπίζουν στον
τομέα που διέπεται από την παρούσα οδηγία.

Άρθρο 2
Τα κράτη μέλη ορίζουν τη ζώνη συχνοτήτων 1880—1900 MHz
για τις DECT μέχρι την 1η Ιανουαρίου 1992 το αργότερο. Οι
DECT έχουν προτεραιότητα και προστατεύονται στην καθο
ρισμένη ζώνη συχνοτήτων.

Άρθρο 4
Η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση προς το Συμβούλιο έως το
τέλος του 1995 το αργότερο σχετικά με την εφαρμογή της
παρούσας οδηγίας.

Άρθρο 3
Άρθρο 5
1. Τα κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τις αναγκαίες νομοθετικές,
κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για να συμμορφω-

Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη μέλη.

Πρόταση οδηγίας του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 88/77/ΕΟΚ για την προσέγγιση των
νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν κατά των εκπομπών αερίων
ρύπων από ντιζελοκινητήρες προοριζόμενους να τοποθετηθούν σε οχήματα
COM(90) 174 τελικό — SYN 272
(Υποβληθείσα από την Επιτροπή στις 21 Μαΐου 1990)
(90/C 187/03)

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,
Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής
Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 100 Α,
την πρόταση της Επιτροπής,

προς την καταπολέμηση της ατμοσφαιρικής μόλυνσης που
προκαλείται από τα εκπεμπόμενα από τα οχήματα με
κινητήρα καυσαέρια και να τροποποιηθούν καταλλήλως οι
προηγουμένως εκδοθείσες οδηγίες·
ότι το τρίτο πρόγραμμα δράσης προβλέπει την καταβολή
πρόσθετων προσπαθειών ώστε να μειωθεί σημαντικά το
υφιστάμενο επίπεδο εκπομπών ρυπαντών από τα οχήματα με
κινητήρα·

Σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,
Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Οικονομικής και Κοινωνικής
Επιτροπής,
Εκτιμώντας:
ότι είναι σημαντικό το να ληφθούν μέτρα που στοχεύουν στη
βαθμιαία εγκαθίδρυση της εσωτερικής αγοράς μέχρι τις
31 Δεκεμβρίου 1992· ότι η εσωτερική αγορά αποτελεί ένα
χώρο χωρίς εσωτερικά σύνορα, μέσα στον οποίο θα είναι
εξασφαλισμένη η ελεύθερη διακίνηση αγαθών, προσώπων,
υπηρεσιών και κεφαλαίων
ότι το πρώτο πρόγραμμα δράσης των Ευρωπαϊκών Κοινοτή
των σχετικά με την προστασία του περιβάλλοντος, που έχει
εγκριθεί από το Συμβούλιο στις 22 Νοεμβρίου 1973, απαιτού
σε να ληφθούν υπόψη οι τελευταίες επιστημονικές πρόοδοι ως

ότι η οδηγία 88/77/ΕΟΚ του Συμβουλίου (') καθορίζει τις
οριακές τιμές για τις εκπομπές μονοξειδίου του άνθρακα,
ακαύστων υδρογονανθράκων και οξειδίων του αζώτου από
τους κινητήρες ντίζελ που χρησιμοποιούνται σε οχήματα με
κινητήρα επί τη βάσει μιας διαδικασίας δοκιμών, αντιπρο
σωπευτικής των ευρωπαϊκών συνθηκών οδήγησης των υπόψη
οχημάτων
ότι, κατά το άρθρο 6 της εν λόγω οδηγίας, οι οριακές αυτές
τιμές θα μειωθούν περαιτέρω και θα καθιερωθούν οριακές
τιμές για τις επί μέρους εκπομπές·
ότι το έργο που ανελήφθη από την Επιτροπή στον τομέα αυτό
έχει αποδείξει ότι η βιομηχανία κινητήρων της Κοινότητας
διαθέτει ή έχει υπό τελειοποίηση, τεχνολογίες που επιτρέπουν
0) ΕΕ αριθ. L 36 της 9. 2. 1988, σ. 33.
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την περαιτέρω μείωση των ενλόγω οριακών τιμών κ α ι τ η
συμμόρφωση με αυστηρό πρότυπο για τους σωματιδιακούς
ρυπαντές^

^νααπαγορεύειτηνκαταχώριση στα μητρώα, τηνπώληση,
τη θέση σε κυκλο^ορίαήτη χρήση τέτοιων νέων οχημά
τωνή

ότι είναι σκόπιμη η εισαγωγή των αυστηρότερων αυτών
προτύπων σε δυο στάδια ότι το πρώτο στάδιο συμπίπτει με
τις ημερομηνίες εφαρμογής τωννέων αυστηρών ευρωπαϊκών
προτύπων εκπομπής καυσαερίων από τα επιβατικά οχήμα
τα^ ό τ ι τ ο δεύτερο στάδιο αποβλέπει στην καθιέρωσημα^
κροπρόθεσμου προσανατολισμού της ευρωπαϊκής ^ιομηχα
νίας κινητήρων με τον καθορισμό οριακών τιμών,^ασιζομέ
νων στην αναμενόμενη απόδοση τεχνολογιών που είναι
ακόμη υπό εζέλιςη,παραχωρώντας στη |3ιομηχανίαεπαρκές
περιθώριο χρόνου για την τελειοποίηση των τεχνολογιών του
είδουςαυτού ότιηθέσησεισχύτουδευτέρουσταδίουαπαιτεί
ως προϋπόθεση την πλήρωση ορισμένων βασικών προϋποθέ
σεων, σε σχέση μετηνδιαθεσιμότητακαύσιμουντίζελμε
χαμηλή περιεκτικότητα σε θείο και του αντίστοιχου καυσί
μου αναφοράς για τη δοκιμή των εκπομπών,με την πρόοδο
πουέχειεπιτευχθείσετεχνολογίεςελέγχουτωνεκπομπώνκαι
με την ανάπτυξη βελτιωμένης μεθόδου ελέγχου πιστότητας
της παραγωγής,συνθήκες τις οποίεςηΕπιτροπή υιοθετεί σε
εφαρμογή της διαδικασίας προσαρμογής στην τεχνική πρό
οδοπουκαθορίζεταιστοάρθροτηςοδηγίας^^77^Εθ^ότιη
Επιτροπή πρόκειται να παρουσιάσει, π ρ ο τ ο υ τ έ λ ο υ ς τ ο υ
1993, εμπεριστατωμένη έκθεση περί των θεμάτων αυτών στο
Μ ε θ ύ λ ι ο , που επιτρέπει σε αυτό να αποφασίσει, πριν από
τις^θ Σεπτεμβρίου ί99^,ποιέςαπότιςπροτεινόμενες οριακές
τιμές πρέπει να επιλεγούν για το δεύτερο στάδιο^

^ ν α αρνείται τη χορήγηση εγκρίσεως Ε Ο ^ ή τ η χορήγηση
εθνικής εγκρίσεως για τύπο κινητήρα ντίζελή

ότι για να επιτραπεί στο ευρωπαϊκό περιβάλλον να επω^ελη^
θεί στο μέγιστο δυνατό ρ^αθμό των μέτρων αυτών και,
ταυτόχρονα,για ναε^ασ^αλισθείηενότητατηςαγοράς,είναι
αναγκαίαηε^αρμογή αυστηρότερων ευρωπαϊκών προτύπων
βασιζόμενων στην ολική εναρμόνιση,

^

^
Τακράτη μέλη δεν μπορούνπλέονναχορηγούνέγκριση
Ε Ο ^ ή να εκδίδουν τοπρο^λεπόμενο από την τελευταία
περίπτωση τηςπαραγρά^ου 1 τουάρθρου 10 της οδηγίας
70^1^^ΕΟ^ έγγραφο, και αρνούνται την χορήγηση εθνικής
έγκρισης για τους τύπους μηχανών ντίζελ και τους τύπους
οχημάτων που προωθούνται από μηχανή ντίζελ^
^

απότηνίηίουλίου 199^ότανοιεκπομπέςαερίωνκαι
σωματιδιακών ρυπαντών από τη μηχανή δεν τηρούν τις
οριακές τιμές που καθορίζονται στη γραμμή Α,

^

από την ΙηΟκτω^ρίου 199^ όταν οι εκπομπές αερίων και
σωματιδιακών ρυπαντών από τη μηχανή δεν τηρούν τις
οριακές τιμές που καθορίζονται στη γραμμήΒ

του πίνακα του σημείου ^ . 1
οδηγίας ^ 7 7 ^ Ε 0 ^

^

^

^ ο δ η γ ί α ^ ^ 7 7 ^ Ε 0 ^ τροποποιείται ως ακολούθως^
η

θ τίτλος αντικαθίσταται από τον ακόλουθοι
^ ^ θ δ η γ ί α τ ο υ ^ υ μ ^ ο υ λ ί ο υ τ η ς 3 η ς Αεκεμ^ρίου 19^7
περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των κρατών
μελών που απορούν στα μέτρα που πρέπει να ληφθούν
κατά της εκπομπής αερίων και σωματιδιακών ρυπα
ντώναπότουςκινητήρεςντίζελπουχρησιμοποιούνται
στα οχήματα.^

^. Ταπαραρτήματα ι, υ , Ι Η , ν κ α ι ν Η ι τροποποιούνται
συμ^ώνως προς το παράρτημα της παρούσας οδηγίας.

^

^

Ρ
Από την 1η Ιουλίου 1991κανένα κράτος μέλος δεν θα
μπορεί, για λόγους που σχετίζονται μετους αέριους και
σωματιδιακούς ρυπαντές οι οποίοι εκπέμπονται από μια
μηχανής
^

να αρνείται τη χορήγηση εγκρίσεως Ε Ο ^ ή τ η ν έκδοση
του εγγράφου που προβλέπεται από την τελευταία περί
πτώση τηςπαραγρά^ου 1 τουάρθρου ΙΟτηςοδηγίας
70^1^^Εθ^του^υμ^ουλίου^^ήτηχορήγησηεγκρίσεως
από εθνικής πλευράς για τύπο οχήματος που προωθείται
με κινητήρα ντίζελή

του παραρτήματος 1 της

3,
Τα κράτη μέλη απαγορεύουν την καταχώριση σε
μητρώο, πώληση, θέση σε κυκλοφορία και τη χρήση
νέωνοχημάτωνπουπροωθούνταιαπό μηχανή ντίζελκαι
απαγορεύουντην πώληση κ α ι τ η χρήση νέων κινητήρων
ντίζελ^
^

^^ο^τ^η^ο^τ^ο^ΑΜ^

να απαγορεύει την πώληση ή χρήση νέων κινητήρων
ντίζελ, όταν πληρούνται οι απαιτήσεις των παράρτημα
των της οδηγίας ^ 7 7 ^ Ε 0 ^ .

απότην 1η Ιανουαρίου 1993 όταν οιεκπομπές αερίων και
σωματιδιακών ρυπαντών από τη μηχανή δεν τηρούν τις
οριακές τιμές που καθορίζονται στη γραμμή Α,

^ α π ό την 1η Οκτωβρίου 1997 όταν οι εκπομπές αερίων και
σωματιδιακών ρυπαντών από τη μηχανή δεν τηρούν τις
οριακές τιμές που καθορίζονται στη γραμμήΒ
τουπίνακατουσημείου ^,3.1.1 του παραρτήματος 1 της
οδηγίας ^ 7 7 ^ Ε 0 ^ .

1.
Τα κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τις αναγκαίες νομοθετι
κές, κανονιστικές και διοικητικές διατάζεις για να συμμορ
ζωθούν με την παρούσα οδηγία, το αργότερο μέχρι τις
30 Ιουνίου 1991. πληροφορούν αμέσως σχετικά την
Επιτροπή.
^.
Οιδιατάζειςπουθεσπίζονταιδυνάμειτηςπαραγρά^ουΐ
παραπέμπουν ρητά στην παρούσα οδηγία.

Τοαργότεροστις30^επτεμ^ρίου199^,το^υμ^ούλιοαπο
^ασίζει^άσειέκθεσης και πρότασης πουθα υποβληθούν από
την Επιτροπή προ του τέλους του!993,περί των οριακών
τιμών εκπομπής σωματιδίων, ο ι ο π ο ί ε ς θ α τηρηθούν στη

Αριθ. C 187/8

Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

27. 7. 90

γραμμή Β, τέταρτη στήλη των πινάκων που εμφαίνονται στα
σημεία 6.2.1 και 8.3.1.1 του παραρτήματος Ι της οδηγίας
88/77/ΕΟΚ.

σε αρωματικές ενώσεις, τιμή κετονίων) και του αντι
στοίχου καυσίμου αναφοράς, για τη δοκιμή των
εκπομπών,

Στην έκθεση της, η Επιτροπή θα προβεί σε απολογισμό της
προόδου που επετεύχθη σχετικά με:

— μια νέα στατιστική μέθοδο για τον έλεγχο της πιστότητας
της παραγωγής, που θα υιοθετηθεί από την Επιτροπή
σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 4 της οδηγίας
88/77/ΕΟΚ.

— τις τεχνικές ελέγχου των εκπομπών που μολύνουν τον
αέρα από τους κινητήρες ντίζελ,
— τον καθορισμό και τη διαθεσιμότητα βελτιωμένου καυσί
μου ντίζελ (π.χ. περιεκτικότητα σε θείο, περιεκτικότητα

Άρθρο 5
Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη μέλη.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Τροποποιήσεις στα παραρτήματα της οδηγίας 88/77/ΕΟΚ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ, ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ, ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΕΟΚ, ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΔΟΚΙΜΕΣ,
ΠΙΣΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

1. Τώρα διατυπώνεται ως εξής:
«1.

Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται στους αερίους και σωματιδιακούς ρυπαντές από όλα τα οχήματα με κινητήρα τα
εξοπλισμένα με κινητήρες συμπίεσης-ανάφλεξης και στους κινητήρες συμπίεσης-ανάφλεξης, όπως προσδιορίζεται
στο άρθρο 1 με την εξαίρεση των οχημάτων κατηγορίας Ν], Ν2 και Μ2 για τα οποία έχει χορηγηθεί έγκριση βάσει της
οδηγίας 70/220/ΕΟΚ ί1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 89/491/ΕΟΚ (2).»

2.1. Τώρα διατυπώνεται ως εξής:
«2.1.

Ως "έγκριση κινητήρα' νοείται η έγκριση ενός τύπου κινητήρα σε σχέση με το επίπεδο εκπομπής αερίων και
σωματιδιακών ρυπαντών.»

2.4. Επεκτείνεται ως εξής:
Ως «σωματιδιακοίρυπαντές» νοείται το οποιοδήποτε υλικό που συλλέγεται σε ένα ορισμένο διηθητικό υλικό, μετά
την αραίωση των καυσαερίων ντίζελ σε θερμοκρασία μικρότερη από, ή ίση με 325 Κ με καθαρό διηθημένο
αέρα.

2.9. Τώρα διατυπώνεται ως ακολούθως:
«2.9.

Συντομογραφίες και μονάδες
Όλοι οι όγκοι και οι ογκομετρικοί ρυθμοί ροής θα υπολογίζονται στα 273 Κ και 101,3 kPa.
Ρ

kW

CO

g/kWh

HC

g/kWh

ΝΟΧ

g/kWh

ΡΤ

g/kWh

cone

ppm

mass

g/h

(') EE αριθ. L 76 της 6. 4. 1970, σ. 1.
(2) EE αριθ. L 238 της 15. 8. 1989, σ. 34.

καθαρή απόδοση ισχύος, μη διορθωμένη
εκπομπή μονοξειδίου του άνθρακα
εκπομπή υδρογονανθράκων
εκπομπή οξειδίων του αζώτου
εκπομπή σωματιδίων
συγκέντρωση (μέρη στο εκατομμύριο κατ' όγκο)
ροή μάζας ρυπαντού
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συντελεστής στάθμισης
πραγματικός συντελεστής στάθμισης
ρυθμός ροής μάζας καυσαερίων σε υγρή βάση
ρυθμός ροής όγκου καυσαερίου σε ξηρά βάση
ρυθμός ροής μάζας εισαγομένου αέρα
ρυθμός ροής όγκου εισαγομένου αέρα σε υγρή βάση
ρυθμός ροής μάζας καυσίμου
ρυθμός ροής μάζας αέρα αραιώσεως
ρυθμός ροής όγκου αέρα αραιώσεως σε υγρή βάση
μάζα δείγματος μέσω φίλτρων δειγματοληψίας σωματιδίων
όγκος δείγματος μέσω φίλτρων δειγματοληψίας σωματιδίων
ρυθμός ροής ισοδύναμης αραιωμένης μάζας
ρυθμός ροής ισοδυνάμου αραιωμένου όγκου σε υγρή βάση
δείκτης δηλωτικός ενός μεμονωμένου καθετήρα δειγματοληψίας
μάζα δείγματος σωματιδίων
ρυθμός ροής μάζας αραιωμένου καυσαερίου
ρυθμός ροής όγκου αραιωμένου καυσαερίου σε υγρή βάση
λόγος αραίωσης
λόγος εμβαδών εγκάρσιας διατομής καθετήρα δειγματοληψίας και σωλήνα εξάτμι
σης
εμβαδό εγκάρσιας διατομής του ισοκινητικού καθετήρα δειγματοληψίας
εμβαδό εγκάρσιας διατομής του σωλήνα εξάτμισης
ανιχνευτής ιονισμού με θερμαινόμενη φλόγα
απορρόφηση συνήχησης μη διασποράς υπεριώδους ακτινοβολίας
απορρόφηση συνήχησης μη διασποράς υπέρυθρης ακτινοβολίας
χημειοφθορίζων αναλυτής
θερμαινόμενος χημειοφθορίζων αναλυτής»

3.1.1. Τώρα διατυπώνεται ως εξής:
«3.1.1.

Η αίτηση εγκρίσεως ενός τύπου κινητήρα από πλευράς επιπέδου εκπομπής αερίων και σωματιδιακών ρυπαντών θα
υποβάλλεται από τον κατασκευαστή του κινητήρα ή από δεόντως εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο του.»

3.2.1. Τώρα διατυπώνεται ως εξής:
«3.2.1.

Η αίτηση εγκρίσεως ενός τύπου οχήματος από πλευράς εκπομπής αερίων και σωματιδιακών ρυπαντών από τον
κινητήρα του θα υποβάλλεται από τον κατασκευαστή του οχήματος ή από δεόντως εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο
του.»

6.1. Τώρα διατυπώνεται ως εξής:
«6.1.

Γενικά
Τα στοιχεία που ενδέχεται να επηρεάζουν την εκπομπή αερίων και σωματιδιακών ρυπαντών, θα είναι σχεδιασμένα,
κατασκευασμένα και συναρμολογημένα κατά τρόπο ώστε να επιτρέπουν στον κινητήρα, υπό τις κανονικές
συνθήκες χρήσεως, και παρά τους κραδασμούς στους οποίους ενδέχεται να υποβάλλεται, να πληροί τους όρους της
παρούσας οδηγίας.»

6.2. Τώρα διατυπώνεται ως εξής:
«6.2.

Προδιαγραφές που αφορούν στην εκπομπή αερίων και σωματιδιακών ρυπαντών
Η εκπομπή αερίων και σωματιδιακών ρυπαντών από τον υποβαλλόμενο σε δοκιμή κινητήρα θα μετράται με τη
μέθοδο που περιγράφεται στο παράρτημα III. Το παράρτημα V περιγράφει τα συνιστώμενα για τους αερίους
ρυπαντές αναλυτικά συστήματα και τα συνιστώμενα συστήματα δειγματοληψίας των σωματιδίων. Άλλα
συστήματα ή συσκευές ανάλυσης μπορούν να εγκριθούν από την τεχνική υπηρεσία αν διαπιστωθεί ότι δίνουν
ισοδύναμα αποτελέσματα.
Για ένα μεμονωμένο εργαστήριο, ως ισοδυναμία ορίζεται η σύμπτωση με ακρίβεια ±5% των αποτελεσμάτων των
δοκιμών, με τα αποτελέσματα των δοκιμών μέσω ενός από τα συστήματα αναφοράς που περιγράφονται στο παρόν.
Για τις εκπομπές σωματιδίων, το μόνο σύστημα αναφοράς που αναγνωρίζεται είναι το της πλήρους αραίωσης της
ροής. Για την εισαγωγή ενός νέου συστήματος στην οδηγία, ο προσδιορισμός της ισοδυναμίας θα βασισθεί επί του
υπολογισμού της επαναληψιμότητας και της αναπαραγωγιμότητας μιας διεργαστηριακής δοκιμής όπως περιγρά
φεται στο πρότυπο ISO 5725.»
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6.2.1. Τώρα διατυπώνεται ως εξής:
«6.2.1.
Η μάζα του μονοξειδίου του άνθρακα, η μάζα των υδρογονανθράκων, η μάζα των οξειδίων του αζώτου, και η μάζα
των σωματιδίων δεν θα υπερβαίνει τις ποσότητες που δείχνει ο παρακάτω πίνακας:
Μάζα
σωματιδίων
(ΡΤ)
g/kWh

Μάζα οξειδίων
του αζώτου
(ΝΟΧ)
g/kWh

Μάζα μονοξειδίου
του άνθρακα
(CO)
g/kWh

Μάζα
υδρογονανθράκων
(HC)
g/kWh

Α
(1. 7. 1992)

4,5

1,1

8,0

Β
(1. 10. 1996)

4,0

1,1

7,0

< 85 kW

> 85 kW

0,63

0,36

0,3/0,15 (*)

(*) Θα αποφασισθεί σύμφωνα με το άρθρο 4.»

8.3.1.1. Τώρα διατυπώνεται ως εξής:
«8.3.1.1.

Επιλέγεται τυχαία από τη σειρά ένας κινητήρας και υποβάλλεται στη δοκιμή που περιγράφεται στο παράρτημα III.
Η μάζα του μονοξειδίου του άνθρακα, η μάζα των υδρογονανθράκων, η μάζα των οξειδίων του αζώτου και η μάζα
των σωματιδίων δεν θα υπερβαίνει τις ποσότητες που δείχνει ο ακόλουθος πίνακας:

Μάζα μονοξειδίου
του άνθρακα
(CO)
g/kWh

Μάζα
υδρογονανθράκων
(HC)
g/kWh

Μάζα
σωματιδίων
(ΡΤ)
g/kWh

Μάζα οξειδίων
του αζώτου
(ΝΟΧ)
g/kWh

Α
(1. 7. 1992)

4,9

1,23

9,0

Β
(1. 10. 1996)

4,0

1,1

7,0

ζ 85 kW

> 85 kW

0,7

0,4

0,3/0,15 (*)

(*) Θα αποφασισθεί σύμφωνα με το άρθρο 4.»

8.3.1.2.

Τώρα διατυπώνεται ως ακολούθως:
«Η αριθμητική μέση τιμή (χ) των αποτελεσμάτων που προκύπτουν από το εξεταζόμενο δείγμα θα προσδιορισθεί στη
συνέχεια για τον κάθε ρυπαντή.»
Τώρα, η τελευταία πρόταση διατυπώνεται ως εξής:
«L είναι η οριακή τιμή που καθορίζεται στο σημείο 8.3.1.1, για κάθε θεωρούμενο ρυπαντή και k είναι ένας
στατιστικός συντελεστής εξαρτώμενος από το η που δίνεται στον ακόλουθο πίνακα:»

Παράρτημα II: Ο τίτλος τώρα διαμορφώνεται ως εξής:
«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II
ΕΓΓΡΑΦΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ αριθ
Σύμφωνα με το παράρτημα II της οδηγίας 70/156/ΕΟΚ του Συμβουλίου για την έγκριση ΕΟΚ και αναφερόμενο στα μέτρα που πρέπει να
ληφθούν κατά της εκπομπής ρυπαντών υπό μορφή αερίων και σωματιδίων απο τους κινητήρες ντίζελ προς χρήση σε οχήματα
(Οδηγία 88/77/ΕΟΚ, όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία . . . / . . ./ΕΟΚ)»

Το προσάρτημα 1 σημείο 2 τώρα διατυπώνεται ως εξής:
«2.

Πρόσθετες αντιμολυντικές διατάξεις (αν υπάρχουν και δεν καλύπτονται από άλλη επικεφαλίδα)
Περιγραφή ή/και διάγραμμα ...»
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΟΚΙΜΗΣ

1.1. Τώρα διατυπώνεται ως ακολούθως:
«1.1.

Το παρόν παράρτημα περιγράφει τη μέθοδο προσδιορισμού των αέριων και σωματιδιακών ρυπαντών από το
δοκιμαζόμενο κινητήρα.»

2. Τώρα διατυπώνεται ως ακολούθως:
«2.

ΒΑΣΙΚΗ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ
Οι εκπομπές από την εξαγωγή του κινητήρα περιλαμβάνουν υδρογονάνθρακες, μονοξείδιο του άνθρακα, οξείδια του
αζώτου και σωματίδια. Κατά τη διάρκεια ενός προδιαγεγραμμένου κύκλου δοκιμής, θα εξετάζονται συνεχώς
ποσότητες των προαναφερομένων ρυπαντών. Ο κύκλος δοκιμής αποτελείται από έναν αριθμό ελέγχων ταχύτητας
και ισχύος που προσδιορίζουν την τυπική περιοχή συνθηκών λειτουργίας των κινητήρων ντίζελ. Κατά τη διάρκεια
του κάθε επί μέρους ελέγχου θα προσδιορισθεί η συγκέντρωση του κάθε αερίου ρυπαντού, η ροή των καυσαερίων και
η αποδιδόμενη ισχύς και θα σταθμισθούν οι μετρώμενες τιμές. Για τα σωματίδια θα ληφθεί ένα δείγμα κατά πλήρη
κύκλο δοκιμών. Όλες οι τιμές θα χρησιμοποιηθούν για τον υπολογισμό των γραμμαρίων του κάθε λιπαντού, που
εκπέμπονται ανά κιλοβατώρα, όπως περιγράφεται στο παρόν παράρτημα.»

3.1.4. Τώρα διατυπώνεται ως ακολούθως:
«3.1.4.

Ένα μη μονωμένο και μη ψυχόμενο σύστημα εξατμίσεως, που εκτείνεται τουλάχιστο 0,5 m πέρα από το σημείο όπου
είναι τοποθετημένοι οι καθετήρες δειγματοληψίας ανεπεξέργαστων καυσαερίων και παρουσιάζει αντίθλιψη
καυσαερίων στην περιοχή τιμών ± 650 ΡΑ (± 5 mm Hg) του άνω ορίου της μεγίστης ονομαστικής ισχύος, όπως έχει
ορισθεί στα φυλλάδια πώλησης και συντήρησης του κατασκευαστή για χρήση σε οχήματα.»

3.2. Τώρα διατυπώνεται ως εξής:
«3.2.

Εξοπλισμός ανάλυσης και δειγματοληψίας
Το σύστημα θα περιλαμβάνει μια αναλυτική συσκευή HFID για τη μέτρηση των ακαύστων υδρογονανθράκων (HC)
και αναλυτικές συσκευές NDIR για τη μέτρηση του μονοξειδίου του άνθρακα (CO) και του διοξειδίου του άνθρακα
(C02 για τον υπολογισμό του λόγου αραίωσης, εάν χρειάζεται), μια αναλυτική συσκευή τύπου CLA, HCLA ή
ισοδύναμου για τη μέτρηση των,οξειδίων του αζώτου (ΝΟΧ) και ένα σύστημα αραίωσης και διήθησης για τη μέτρηση
των σωματιδίων (ΡΤ). Λόγω της παρουσίας βαρέων υδρογονανθράκων στα καυσαέρια ντίζελ, το σύστημα HFID θα
θερμαίνεται και θα διατηρείται σε μια θερμοκρασία 453 μέχρι 473 Κ (180° έως 200° C).
Η ακρίβεια των αναλυτικών συσκευών πρέπει να είναι ίση ή καλύτερη του ± 2,5 % της απόκλισης πλήρους
κλίμακας. Η κλίμαξ μετρήσεων των συσκευών θα εκλέγεται καταλλήλως σε σχέση με τις μετρώμενες τιμές.»

3.3.1. Τώρα διατυπώνεται ως ακολούθως:
«3.3.1.

Το σύστημα πρέπει να είναι ελεύθερο διαρροών αερίων. Το σχέδιο και τα υλικά που χρησιμοποιούνται πρέπει να είναι
τέτοια ώστε το σύστημα να μην επηρεάζει τις συγκεντρώσεις του ρυπαντού στο καυσαέριο. Μπορούν να
χρησιμοποιηθούν τα ακόλουθα αέρια:
Συσκευή
ανάλυσης

Αέριο βαθμονόμησης και
προσδιορισμού κλίμακος"

Αέριο μηδενισμού
άζωτο ή ξηρός καθαρός αέρας

CO

CO σε Ν 2

HC

C 3 H 8 σε αέρα

ΝΟΧ

NO σε Ν 2 ( )

άζωτο ή ξηρός καθαρός αέρας

C02

C 0 2 σε Ν 2

άζωτο ή ξηρός καθαρός αέρας

!

ξηρός καθαρός αέρας

(') Η ποσότης του περιεχομένου στο αέριο αυτό Ν 0 2 δεν πρέπει να υπερβαίνει το 5% της περιεκτικότητας σε NO.»

4.2. Η τελευταία παράγραφος διατυπώνεται τώρα ως ακολούθως:
«Ο υπολογισμός των εκπομπών HC και ΡΤ θα περιλαμβάνει τα G E X H και V" E X H κατά τη χρησιμοποιούμενη
μέθοδο μέτρησης.»
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4 3 14 Τώρα διατυπώνεται ως ακολούθως
«4314

Με τη χρησιμοποίηση καθαρού ξηρού αέρα (η αζώτου) οι συσκευές ανάλυσης € 0 , €Ό 2 (αν χρησιμοποιούνται) και
Ν0 Χ θα ρυθμισθούν στο μηδέν Για τη συσκευή ανάλυσης Η€ θα καθαρισθεί ξηρός αέρας Με τη χρήση κατάλληλων
αέριων βαθμονόμησης οι συσκευές ανάλυσης θα επαναρρυθμισθουν »

Μετά το σημείο 4 3 15 προστίθενται τα νεα σημεία 4 3 1 6, 4 3 1 7 και 4 3 1 8
«4316

Αεριομετρα η λοιπά όργανα μέτρησης ροής που χρησιμοποιούνται για τον προσδιορισμό της ροής μέσω των φίλτρων
σωματιδίων και για τον υπολογισμό του λογού αραίωσης θα πρέπει να βαθμονομούνται με μια πρότυπη διάταξη
μέτρησης της ροής του αέρα προσαρμοσμένη στην αναλυτική συσκευή αντίθετα στην κατεύθυνση ροής Η διάταξη
αυτή πρέπει να πληροί τους κανονισμούς του εθνικού γραφείου προτύπων της σχετικής χωράς Οι αιχμές των
μετρήσεων της διάταξης βαθμονόμησης πρέπει να κείνται στην περιοχή ± 1 , 0 % της μέγιστης περιοχής λειτουργίας
η στην περιοχή ± 2,0% της αιχμής και μάλιστα σε οποία απ αυτές είναι μικρότερη »

4 3 17

Στην περίπτωση χρησιμοποίησης ενός συστήματος αραίωσης της μερικής ροής με ισοκινητικο καθετήρα
δειγματοληψίας, ο λόγος αραίωσης θα ελέγχεται με τον κινητήρα σε λειτουργία με τη χρησιμοποίηση των
συγκεντρώσεων στο ανεπεξέργαστο και το αραιωμένο καυσαέριο του ( Ό 2 η των Ν0 Χ

4 3 18

Στην περίπτωση χρησιμοποίησης ενός συστήματος αραίωσης της πλήρους ροής, η ολική ροη θα επαληθεύεται μέσω
ενός έλεγχου προπανίου Η σταθμικως προσδιοριζόμενη μάζα προπανίου που εγχέεται στο σύστημα, αφαιρείται απο
τη μάζα που μετράται με το σύστημα αραίωσης πλήρους ροής και έπειτα διαιρείται με την σταθμικως
προσδιοριζόμενη μάζα Οποιαδήποτε ασυμφωνία μεγαλύτερα του ± 3 % πρέπει να διορθώνεται »

Μετά το σημείο 4 3 4 4 προστίθεται το έξης νεο σημείο 4 3 4 5
«4345

Η περιοχή της ταχύτητας των καυσαερίων και των διακυμάνσεων της πίεσης θα ελέγχεται και θα ρυθμίζεται
συμφωνά με τις απαιτήσεις του παραρτήματος V, όταν αυτό ισχύει »

Τα σημεία 4 6, 4 6 ι και 4 6 2 διατυπώνονται τώρα ως ακολούθως
«4 6

Λειτουργία δοκιμής
Δυο τουλάχιστο ώρες προ της δοκιμής, κάθε φίλτρο τοποθετείται σε ενα κλειστό άλλα οχι σφραγισμένο χωνευτήριο
Ρΰίπ, που εισάγεται σε ενα θάλαμο στάθμισης για σταθεροποίηση Κατά το πέρας της περιόδου σταθεροποίησης το
κάθε φίλτρο πρέπει να ζυγισθει και θα καταγράφει το αποβαρο Υστερα, το φίλτρο θα φυλαχθει στο χωνευτήριο
Ροίπ, που θα παραμείνει στο θάλαμο στάθμισης μέχρις ότου χρειασθεί για δοκιμή η θα τοποθετηθεί σε ενα
σφραγισμένο συγκρατητη φίλτρων Αν το φίλτρο δε χρησιμοποιηθεί μέσα σε μια ωρα απο τη στιγμή που θα αφαιρεθεί
απο το θάλαμο στάθμισης, θα πρέπει να ξαναζυγισθει πριν χρησιμοποιηθεί
Στη διάρκεια κάθε φάσης του κύκλου δοκιμής, η προκαθορισμένη ταχυτης θα πρέπει να τηρηθεί με ανοχή ± 50 τρπι
και η προκαθορισμένη ροπή με ανοχή ± 2 % της μέγιστης ροπής, στην ταχύτητα δοκιμής Η θερμοκρασία του
καυσίμου στην εισαγωγή της αντλίας έγχυσης θα πρέπει να είναι 306 εως 316 Κ(33°εως43° €) Το σύστημα έλεγχου
λειτουργίας και παροχής καυσίμου θα ρυθμισθεί όπως ορίζουν τα φυλλάδια πώλησης και συντήρησης του
κατασκευαστου Σε κάθε δοκιμή θα πρέπει να ακολουθηθούν τα έξης στάδια

46 1

Οργανα και καθετήρες δειγματοληψίας θα εγκατασταθούν, όπως χρειάζεται Κατά τη χρησιμοποίηση ενός
συστήματος αραίωσης πλήρους ροής για την αραίωση των καυσαερίων, η έξοδος της εξάτμισης θα συνδεθεί με το
σύστημα και οι προρρυθμισεις περιορισμού της εισαγωγής όπως και η αντιθλιψη της εξαγωγής θα επαναρρυθμι
σθουν αναλόγως Η ολική ροη θα προρρυθμισθει έτσι ώστε να διατηρηθεί η θερμοκρασία του αραιωμένου
καυσαερίου στην τιμή των 325 Κ η και λιγότερο αμέσως πριν απο τα φίλτρα σωματιδίων που καλύπτονται, απο τη
φάση με τη μέγιστη θερμική ροη, όπως προσδιορίζεται απο τη ροη των καυσαερίων η/και τη θερμοκρασία

462

Το σύστημα ψύξης και το σύστημα αραίωσης πλήρους ροής, η το σύστημα αραίωσης, μερικής ροής, αντιστοίχως,
θα τεθεί σε λειτουργία »

4 6 5 Τώρα διατυπώνεται ως έξης
«4 6 5

Οι συσκευές ανάλυσης εκπομπών θα ρυθμισθούν στο μηδέν και θα καθορισθούν οι προς χρήση κλίμακες Θα τεθεί σε
λειτουργία το σύστημα δειγματοληψίας των σωματιδίων Οταν χρησιμοποιείται ενα σύστημα αραίωσης μερικής
ροής, ο λόγος αραίωσης θα ρυθμισθεί έτσι ώστε η θερμοκρασία του αραιωμένου καυσαερίου να διατηρείται στους
325 Κ η λιγότερους, αμέσως πριν απο τα φίλτρα σωματιδίων που καλύπτονται απο τη φάση με τη μέγιστη θερμική
ροη όπως προσδιορίζεται απο τη ροη η/και τη θερμοκρασία του καυσαερίου »

4 6 6 Τώρα διατυπώνεται ως έξης
«4 6 6

Θα αρχίσει η αλληλουχία των φάσεων της δοκιμής (βλέπε σημείο 4 1 ) 0 κινητήρας θα τεθεί σε λειτουργία επι εξι
λεπτά σε κάθε φάση, συμπληρώνοντας τις αλλαγές ταχύτητας και φορτίου κατά το πρώτο λεπτό Οι αποκρίσεις των
συσκευών ανάλυσης θα καταγράφουν σε έναν καταγραφέα ταινίας καθ ολη τη διάρκεια των εξι λεπτών με το
καυσαέριο να ρέει μέσω των συσκευών ανάλυσης τα τελευταία τρία τουλάχιστον λεπτά Για τη δειγματοληψία των
σωματιδίων χρησιμοποιείται ενα ζεύγος φίλτρων (πρωτεύον φίλτρο και φίλτρο υποστήριξης, βλέπε παράρτημα V)

, '
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για την πλήρη διαδικασία δοκιμής. Με ένα σύστημα αραίωσης ροής, το γινόμενο του λόγου αραίωσης επί τη ροή των
καυσαερίων πρέπει να έχει τιμή που δεν αποκλίνει περισσότερο του 7 % από τη μέση τιμή όλων των φάσεων. Με το
σύστημα αραίωσης πλήρους ροής, ο ολικός ρυθμός ροής μάζας δέν πρέπει να παρουσιάζει απόκλιση μεγαλύτερη του
7% από το μέσο όρο όλων των φάσεων. Η μάζα του δείγματος που αντλείται μέσω των φίλτρων σωματιδίων
(MSAM) πρέπει να προρυθμίζεται σε κάθε φάση έτσι ώστε να λαμβάνεται υπόψη ο συντελεστής στάθμισης της
φάσης και ο ρυθμός ροής της μάζας του καυσαερίου ή του καυσίμου. Θα χρησιμοποιηθεί ένας χρόνος
δειγματοληψίας 20 τουλάχιστον δευτερολέπτων. Η δειγματοληψία πρέπει να διενεργείται όσο το δυνατό αργότερα
στο πλαίσιο της κάθε φάσης. Η ταχύτητα και το φορτίο του κινητήρα, η θερμοκρασία του εισαγομένου αέρα και η
ροή των καυσαερίων πρέπει να καταγράφεται κατά τα τελευταία πέντε λεπτά της κάθε φάσης με τις απαιτήσεις
ταχύτητας και φορτίου να πληρούνται κατά τη διάρκεια του χρόνου δειγματοληψίας των σωματιδίων, αλλά
οπωσδήποτε κατά το τελευταίο λεπτό της κάθε φάσης.»

4.7. Τώρα διατυπώνεται ως εξής:
«4.7.

Αξιολόγηση αποτελεσμάτων

4.7.1.

Κατά τη συμπλήρωση της δοκιμής, θα καταγραφεί η ολική μάζα του δείγματος μέσω των φίλτρων (MSAM). Τα
φίλτρα θα επιστραφούν στο θάλαμο στάθμισης και θα παραμείνουν εκεί για ωρίμανση επί δύο τουλάχιστον ώρες,
αλλά όχι περισσότερο από 80 ώρες, και έπειτα θα ζυγισθούν. Θα καταγραφεί το μεικτό βάρος των φίλτρων. Η μάζα
των σωματιδίων (Pf) είναι το άθροισμα των μαζών των σωματιδίων που έχουν συλλεχθεί στο πρωτεύον φίλτρο και
στο φίλτρο υποστήριξης.

4.7.2.

Για την αξιολόγηση του διαγράμματος καταγραφής των αερίων εκπομπών, θα εντοπίζονται τα τελευταία 60
δευτερόλεπτα κάθε φάσης και θα προσδιορισθεί η μέση διαγραμματική ανάγνωση των τιμών των HC, CO και ΝΟΧ
στη διάρκεια αυτής της περιόδου. Η συγκέντρωση των HC, CO και ΝΟ χ κάθε φάσεως θα προσδιορισθεί από τις
μέσες διαγραμματικές αναγνώσεις και τα αντίστοιχα δεδομένα βαθμονόμησης. Οπωσδήποτε, μπορεί να χρησιμο
ποιηθεί ένας διαφορετικός τύπος καταγραφής αν εξασφαλίζει μια ισοδύναμη πρόσκτηση δεδομένων.»

4.8.1. Τώρα διατυπώνεται ως ακολούθως:
«4.8.1.

Τα τελικώς αναφερόμενα αποτελέσματα της δοκιμής των αερίων εκπομπών πρέπει να συναχθούν βάσει των
ακολούθων σταδίων:

4.8.2. Η πρώτη γραμμή διατυπώνεται τώρα ως ακολούθως:
«Οι εκπομπές αερίων θα υπολογισθούν κατά τον ακόλουθο τρόπο:»

Μετά το σημείο 4.8.2 προστίθενται τα ακόλουθα νέα σημεία 4.8.3, 4.8.4 και 4.8.5:
«4.8.3.

Η εκπομπή σωματιδίων θα υπολογισθεί κατά τον ακόλουθο τρόπο. Οι γενικές εξισώσεις της παρούσας παραγράφου
ισχύουν τόσο για τα συστήματα αραίωσης πλήρους ροής όσο και για τα συστήματα αραίωσης μερικής ροής:
P 1
ΡΤ

4.8.3.1.

V^

ΣΡ: · WF:

Η ροή μάζας των σωματιδίων θα υπολογισθεί ως ακολούθως:
Pf

GEDF

M S AM · ι οω
η
Pf · ν "F
1000

4.8.3.2.

Τα G E D F , V"EDF, M S A M και VSAM για τον τελευταίο κύκλο δοκιμής θα προσδιορισθούν με την άθροιση των μέσων
τιμών των επί μέρους φάσεων κατά τη διάρκεια της περιόδου δειγματοληψίας:
GEDF

= I G E D F i · WFj

VW"

= SV" EDFji · WFi

M

=

SAM

^SAM

=

SM

SAM,i

EVSAMji
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Ο πραγματικός συντελεστής στάθμισης WFE για την κάθε φάση θα υπολογιστεί κατά τον ακόλουθο τρόπο:
M

WF,Ε,ί

SAM,i '

G

EDF

G

MsAM * EDF,i

^SAM.i * V " E D F

WFC

V

SAM ' G EDF,i

Η τιμή των πραγματικών συντελεστών στάθμισης της εκπομπής σωματιδίων δεν θα διαφέρει περισσότερο του
± 0,003 των συντελεστών στάθμισης που δίνονται στο παράρτημα III σημείο 4.8.2.
4.8.4.

Τα τελικώς αναφερόμενα αποτελέσματα της εκπομπής σωματιδίων θα συναχθούν μέσω των ακολούθων σταδίων,
όταν χρησιμοποιείται ένα σύστημα αραίωσης, πλήρους ροής (παράρτημα V σύστημα 4):

4.8.4.1.

Θα προσδιορισθεί ο ρυθμός ροής όγκου του αφαιρουμένου καυσαερίου V j 0 T γιά όλες τις φάσεις. To V'^ 0Ti
αντιστοιχεί στο V"EDFi στις γενικές εξισώσεις του σημείου 4.8.3.2.

4.8.4.2.

Κατά τη χρησιμοποίηση ενός συστήματος μεμονωμένης αραίωσης, το M S A M είναι η μάζα μέσω των φίλτρων
δειγματοληψίας (GF 1 στο παράρτημα V σύστημα 4).

4.8.4.3.

Κατά τη χρησιμοποίηση ενός συστήματος διπλής αραίωσης, το M S A M είναι η μάζα μέσω των φίλτρων
δειγματοληψίας (GF 1 στο παράρτημα V σύστημα 4) μείον η μάζα του αέρα δευτερεύουσας αραίωσης (GF 2 στο
παράρτημα V σύστημα 4).

4.8.5.

Τα τελικώς αναφερόμενα αποτελέσματα της εκπομπής σωματιδίων, θα συναχθούν μέσω των ακόλουθων σταδίων,
όταν χρησιμοποιείται ένα σύστημα μερικής αραίωσης ροής (παράρτημα V σύστημα 5). Επειδή μπορούν να
χρησιμοποιηθούν διάφοροι τύποι ελέγχου του ρυθμού αραίωσης, ισχύουν διαφορετικές μέθοδοι υπολογισμού των
G
EDF Ί V'EDF- Όλοι οι υπολογισμοί θα βασισθούν στις μέσες τιμές των επι μέρους φάσεων κατά τη διάρκεια της
περιόδου δειγματοληψίας.

4.8.5.1.

Τύπος κλασματικής δειγματοληψίας με ισοκινητικό καθετήρα δειγματοληψίας:
V

EDF,i

=

G

EXH,i ' Qi

ή
V

"EDF,i

=

V " E X H i i ' Qi

G

D I L , i + (°EXH,i ' r )
( G EXH,i * r )

ν ν ί + (ν"ΕΧΗ,ΐ·Γ)
(V"EXH,iT)

όπου το r αντιστοιχεί στο λόγο των εμβαδών των εγκαρσίων διατομών του ισοκινητικού καθετήρα και του σωλήνα
εξάτμισης:

4.8.5.2.

Τύπος κλασματικής δειγματοληψίας με μέτρηση C0 2 ή ΝΟΧ
G

EDF,i

=

G

EXH,i ' Qi

ή
V

"EDF,i

=

V

" E X H , i ' Qi

ConcE j - Conc A;
"

~ Conctt, - Conc^

όπου ConcE
ConcD
ConcA

= συγκέντρωση ανεπεξέργαστων καυσαερίων
= συγκέντρωση αραιωμένων καυσαερίων
= συγκέντρωση αραιωμένου αέρα.

Οι συγκεντρώσεις που μετρώνται σε ξηρά βάση μετατρέπονται σε τιμές επι υγρής βάσης σύμφωνα με το παράρ
τημα VI.
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Τύπος ολικής δειγματοληψίας με μέτρηση C0 2 και βάσει της παραδοχής της ισορροπίας του άνθρακος
206 · G F u e l i
J

EDF,i

C0

2D,i ~

CG

2A,i

όπου C0 2 D = συγκέντρωση C0 2 στο αραιωμένο καυσαέριο
COJA = συγκέντρωση C0 2 στον αραιωμένο αέρα (συγκεντρώσεις εκφραζόμενες σε τιμές % κατ' όγκο επί
υγρής βάσης).
Η εξίσωση αυτή βασίζεται στην παραδοχή της ισορροπίας του άνθρακος (τα χορηγούμενα στον κινητήρα άτομα
άνθρακος εκπέμπονται υπό μορφή C02) και συνάγεται μέσω των ακολούθων σταδίων:
G

EDF,i

=

G

E D H , i · qi

206 · G F u e l > i
G

4.8.5.4.

EXH,i * ( C 0 2 D , i -

C0

2A,i)

Τύπος ολικής δειγματοληψίας με έλεγχο μάζας ροής
G

EDF,i

=

G

EXH,i ' °<>
G

( G TOT,i

TOT,i
_

G

DIL,i) > >

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V

Η επικεφαλίδα διαμορφώνεται τώρα ως ακολούθως:
«ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ»
Τώρα, το σημείο 1 διατυπώνεται ως εξής:
«1.

Προσδιορισμός των εκπομπών υπό μορφή αερίων
Περιγράφονται τρία αναλυτικά συστήματα για τον προσδιορισμό των εκπομπών υπό μορφή αερίων με βάση τη
χρησιμοποίηση:
" — συσκευής ανάλυσης HFID για τη μέτρηση των υδρογονανθράκων,
— συσκευής ανάλυσης NDIR για τη μέτρηση του μονοξειδίου του άνθρακα,
— συσκευής CLA, HCLA ή ισοδύναμης, με ή χωρίς θερμαινόμενη γραμμή δειγματοληψίας, για τη μέτρηση των
οξειδίων του αξώτου.»

Μετά το σχήμα 3 προστίθεται το ακόλουθο νέο άρθρο 2:
«2.

Προσδιορισμός εκπομπής σωματιδίων
Ο προσδιορισμός της εκπομπής σωματιδίων απαιτεί ένα σύστημα αραίωσης ικανό να διατηρεί τη θερμοκρασία του
αραιωμένου καυσαερίου σε θερμοκρασία 325 Κ ή μικρότερη απ' αυτή, ένα σύστημα δειγματοληψίας σωματιδίων,
φίλτρα σωματιδίων με ειδικές προδιαγραφές και ένα ζυγό μικρογραμμαρίων, τοποθετημένο σε έναν κλιματιζόμενο
θάλαμο στάθμισης. Περιγράφονται δύο κυρίως διαφορετικά συστήματα αραίωσης και δειγματοληψίας (σύστημα
αραίωσης πλήρους ροής και σύστημα αραίωσης μερικής ροής). Οι προδιογραφές των φίλτρων, του ζυγού και του
θαλάμου στάθμισης εφαρμόζονται και στα δύο συστήματα.

2.1

Φίλτρα δειγματοληψίας σωματιδίων

2.1.1.

Απαιτούνται φίλτρα ινών υάλου επιστρωμένα με φθοριωμένο υδρογονάνθρακα η φίλτρα μεμβράνης βασιζόμενης σε
φθοριωμένο υδρογονάνθρακα.

2.1.2.

Τα φίλτρα σωματιδίων πρέπει να έχουν ελάχιστη διάμετρο 47 mm) (διάμετρο κηλίδας 37 mm). Φίλτρα μεγαλύτερης
διαμέτρου είναι αποδεκτά.

2.1.3.

Δείγμα του αραιωμένου καυσαερίου θα ληφθεί από ένα ζεόχος φίλτρων τοποθετημένων εν σειρά (ένα πρωτεύον
φίλτρο και ένα δευτερεύον υποστήριξης) κατά την αλληλουχία των ενεργειών δοκιμής. Το φίλτρο υποστήριξης θα
τοποθετηθεί σε απόσταση όχι μεχαλύτερη των 100 mm κατά την φορά της ροής από το πρωτεύον φίλτρο και δεν θα
είναι σε επαφή με αυτό.

2.1.4.

Η συνιστώμενη ελάχιστη φόρτιση ενός πρωτοτύπου φίλτρου 47 mm (διαμέτρου κηλίδας 37 mm) είναι 0,5 mg, ενώ σε
ένα πρωτεύον φίλτρο 70 mm (διαμέτρου κηλίδας 60 mm) είναι 1,3 mg. Γιά άλλα φίλτρα συνιστώνται ελάχιστες
φορτίσεις 0,5 mg/1075 mm2 (π. χ. μάζα/εμβαδόν κηλίδας).
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2.2.

Προδιογραφές θαλάμου στάθμισης και ζυγού μικρογραμμαρίων

2.2.1.

Η θερμοκρασία του θαλάμου (ή του χώρου) όπου κλιματίζονται και ζυγίζονται τα φίλτρα σωματιδίων πρέπει να
διατηρείται σταθερή με ανοχή ± 6 Κ από ένα προρρυθμισμένο σημείο κείμενο μεταξύ των 293 και των 303 Κ σε όλη
τη διάρκεια της ωρίμανσης και της ζύγισης. Η σχετική υγρασία πρέπει να διατηρείται σταθερή με ανοχή ± 10%
σχετικής υγρασίας μιας προρρυθμισμένης περιοχής τιμών, μεταξύ του 35 και του 55%.

2.2.2.

Το περιβάλλον του θαλάμου (η του χώρου) πρέπει να είναι απαλλαγμένο από οποιοδήποτε μολυντή (όπως η σκόνη)
που θα μπορούσε να επικαθίσει στα φίλτρα κατά τη διάρκεια της σταθεροποίησης τους. Θα πρέπει να ζυγισθούν δύο
τουλάχιστο μη χρησιμοποιημένα φίλτρα αναφοράς το βραδύτερο μετά τέσσερις ώρες μετά τη ζύγιση των φίλτρων
δειγματοληψίας και κατά προτίμηση ταυτοχρόνως με αυτά. Αν το μέσο βάρος των φίλτρων αναφοράς αλλάζει από
ζύγιση σε ζύγιση των φίλτρων δειγματοληψίας περισσότερο του ± 6,0 % της συνιστώμενης ελάχιστης φόρτισης των
φίλτρων, τότε όλα τα φίλτρα δειγματοληψίας πρέπει να απορριφθούν και οι δοκιμές εκπομπής να επαναλη
φθούν.
Σε περίπτωση αλλαγής βάρους μεταξύ - 3,0 και -6,0%, ο κατασκευαστής έχει την εκλογή είτε να επαναλάβει τη
δοκιμή είτε να προσθέσει τη μέση ποσότητα απώλειας βάρους στο καθαρό βάρος του δείγματος. Σε περίπτωση
αλλαγής βάρους μεταξύ +3,0 και + 6,0 %, ο κατασκευαστής έχει την εκλογή είτε να επαναλάβει τη δοκιμή είτε να
αποδεχθεί τις μετρηθείσες τιμές βάρους των φίλτρων δειγματοληψίας. Αν το μέσο βάρος μεταβάλλεται λιγότερο του
± 3,0%, θα χρησιμοποιηθούν τα μετρηθέντα βάρη των φίλτρων δειγματοληψίας. Τα φίλτρα αναφοράς πρέπει να
έχουν τό ίδιο μέγεθος και τα ίδια υλικά κατασκευής με τα φίλτρα δειγματοληψίας και πρέπει να αλλάζονται μία
τουλάχιστο φορά το μήνα.

2.2.3.

Ο ζυγός μικρογραμμαρίων που χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό των βαρών όλων των φίλτρων πρέπει να έχει
ακρίβεια (τυπική απόκλιση) 2% και αναγνωσιμότητα 1 % της συνιστώμενης ελάχιστης φόρτισης του φίλτρου.

2.3.

Πρόσθετες προδιαγραφές
Όλα τα μέρη του συστήματος αραίωσης, και του συστήματος δειγματοληψίας από τον σωλήνα απαγωγής μέχρι και
τον συγκρατητή φίλτρου, που είναι σε επαφή με τα ανεπεξέργαστα και αραιωμένα καυσαέρια πρέπει να είναι έτσι
σχεδιασμένα ώστε να ελαχιστοποιείται η απόθεση ή αλλοίωση των σωματιδίων. Όλα τα μέρη πρέπει να είναι
κατασκευασμένα από ευηλεκτραγωγό υλικό που δεν επιδρά με τα συστατικά των καυσαερίων και πρέπει να είναι
ηλεκτρικώς γειωμένα, για την αποφυγή ηλεκτροστατικών φαινομένων.
Σύστημα 4 (σύστημα αραίωσης πλήρους ροής)
Περιγράφεται ένα σύστημα δειγματοληψίας σωματιδίων βασιζόμενο στην αραίωση του ολικού καυσαερίου με τη
χρησιμοποίηση της αρχής CVS (δειγματοληψίας σταθερού όγκου). Το σχήμα 4 αποτελεί ενα σχηματικό διάγραμμα
του συστήματος αυτού. Ο ολικός όγκος του μείγματος καυσαερίων και αέρα αραίωσης πρέπει να μετρηθεί ενώ θα
πρέπει να συλλέγει και ένα δείγμα για ανάλυση.
Κατόπιν προσδιορίζεται η μάζα των εκπεμπόμενων σωματιδίων από το δείγμα μάζας που συλλέγεται σε ένα ζεύγος
φίλτρων, κατά τη ροή του δείγματος, και από την ολική ροή του αέρα αραίωσης και των καυσαερίων, καθ' όλη τη
διάρκεια της περιόδου της δοκιμής. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί είτε ένα σύστημα PDP ή CFV και ένα σύστημα απλής
ή διπλής αραίωσης. Οι εκπομπές αερίων δεν πρέπει να προσδιορίζονται με ενα σύστημα CVS. Τα συστατικά μέρη
πρέπει να πληρούν τις ακόλουθες απαιτήσεις:
ΕΡ

Σωλήνας εξαγωγής (εξάτμιση)
Ο σωλήνας εξαγωγής πρέπει να έχει μήκος, από τον αγωγό εξαγωγής του κινητήρα, ή από την έξοδο του
στροβιλοσυμπιεστού μέχρι τη σήραγγα αραίωσης, όχι μεγαλύτερο των 10 mm. Αν το μήκος συστήματος
υπερβαίνει τα 4 mm, τότε, όλες οι σωληνώσεις επιπλέον των 4 mm θα πρέπει να είναι θερμομονωμένες. Το
κατ' ακτίνα πάχος της μόνωσης πρέπει να είναι τουλάχιστον 25 mm. Η θερμική αγωγιμότης του μονωτικού
υλικού πρέπει να έχει τιμή όχι μεγαλύτερη των 0,1 W/mk μετρώμενη στους 673 Κ.

PDP

Αντλία θετικής μετατόπισης
Η αντλία PDP μετρά την ολική ροή του αραιωμένου καυσαερίου από τον αριθμό των στροφών της αντλίας
και από την μετατόπιση της. Η αντίθλιψη του συστήματος απαγωγής δεν πρέπει να μειωθεί τεχνητά από την
PDP ή από το σύστημα ή το σύστημα εισαγωγής του αέρα αραίωσης. Η στατική πίεση, που μετράται με το
λειτουργικό σύστημα CVS θα παραμείνει στα όρια των ± 1,5 KPa σέ σχέση με τη στατική πίεση που
μετράται χωρίς σύνδεση με το CVS υπό ίση ταχύτητα και ίσο φορτίο του κινητήρα. Η θερμοκρασία του
αερίου μείγματος αμέσως πριν από το PDP θα βρίσκεται μέσα σε εύρος απόκλισης ± 6 Κ από τη μέση
θερμοκρασία λειτουργίας, που παραρτηρείται κατά τη διάρκεια της δοκιμής, όταν δεν χρησιμοποείται
υπολογισμός της ροής.

CFV

Κρίσιμη ροή Venturi
Το σύστημα CFV μετρά την ολική αραιωμένη ροή, κρατώντας την ροή υπό συνθήκες "παρεμπόδισης"
(κρίσιμη ροή). Οι διακυμάνσεις στατικής πίεσης στο ανεπεξέργαστο καυσαέριο θα πληρούν τις προδια
γραφές που προσδιορίζονται για την PDP. Η θερμοκρασία του αερίου μείγματος αμέσως πριν από το CFV θα
κείται στην περιοχή ± 11 Κ σε σχέση με τη μέση θερμοκρασία λειτουργίας που παρατηρείται κατά τη
διάρκεια της δοκιμής, όταν δεν χρησιμοποιείται υπολογισμός ροής.

HE

Εναλλάκτης θερμότητας (προαιρετικός εάν χρησιμοποιείται EFC)
Ο εναλλάκτης θερμότητας θα έχει επαρκή δυναμικότητα για να διατηρεί τη θερμοκρασία στα ανωτέρω
καθοριζόμενα όρια
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Ηλεκτρονικός υπολογισμός ροής (προαιρετικός αν χρησιμοποιείται HE)
Αν η θερμοκρασία στην εισαγωγή είτε της PDP είτε του CFV δεν διατηρείται σταθερή, απαιτείται ένα
σύστημα υπολογισμού ροής για τη συνεχή μέτρηση του ρυθμού ροής.

PDT

Σήραγγα πρωτεύουσας αραίωσης
Η σήραγγα πρωτεύουσας αραίωσης πρέπει να είναι:
— αρκετά μικρής διαμέτρου ώστε να προκαλεί στροβιλώδη ροή (με αριθμό Reynolds μεγαλύτερο του 4 000)
και επαρκούς μήκους ώστε να προκαλεί πλήρη ανάμειξη του καυσαερίου και του αέρα αραίωσης,
— διαμέτρου τουλάχιστο 460 mm, σε ένα σύστημα απλής αραίωσης ή τουλάχιστον 200 mm σε ένα σύστημα
διπλής αραίωσης.
Τα καυσαέρια του κινητήρα πρέπει να κατευθύνονται προς τα κάτω, στο σημείο όπου εισάγονται στη
σήραγγα πρωτεύουσας αραίωσης, και να αναμειγνύονται ολοσχερώς

SDS

Σύστημα απλής αραίωσης
Στη μέθοδο μεμονωμένης ή απλής αραίωσης συλλέγεται ένα δείγμα από την σήραγγα πρωτεύουσας
αραίωσης, το οποίο εν συνεχεία διαβιβάζεται μέσω του φίλτρου δειγματοληψίας. Η δυναμικότης ροής της
PDP ή του CFV πρέπει να είναι αρκετή ώστε το αραιωμένο καυσαέριο να διατηρείται σε θερμοκρασία
μικρότερη ή ίση των 325 Κ αμέσως πριν από το πρωτεύον φίλτρο σωματιδίων.

DDS

Σύστημα διπλής αραίωσης
Στη μέθοδο διπλής αραίωστης συλλέγεται ένα δείγμα από τη σήραγγα πρωτεύουσας αραίωσης το οποίο
διαβιβάζεται έπειτα σε μια σήραγγα δευτερεύουσας αραίωσης όπου αραιώνεται περαιτέρω. Το διπλά
αραιωμένο δείγμα διαβιβάζεται ύστερα μέσω των φίλτρων δειγματοληψίας. Η δυναμικότης ροής της PDP ή
του CFV πρέπει να επαρκεί για,τη διατήρηση του αραιωμένου ρεύματος των καυσαερίων στην αντλία PDT σε
θερμοκρασία μικρότερη ή ίση των 464 Κ στη ζώνη δειγματοληψίας. Το σύστημα δευτερεύουσας αραίωσης
πρέπει να παρέχει επαρκή ποσότητα αέρα, δευτερεύουσας αραίωσης, έτσι ώστε να διατηρείται το διπλά
αραιωμένο ρεύμα καυσαερίων σε θερμοκρασία κάτω των 325 Κ αμέσως πριν από το πρωτεύον φίλτρο
σωματιδίων.

PSP

Καθετήρας δειγματοληψίας σωματιδίων (μόνο για το σύστημα SDS)
Ο καθετήρας δειγματοληψίας σωματιδίων πρέπει:
— να εγκαθίσταται κατευθυνόμενος προς τη φορά του ρεύματος σε ένα σημείο όπου ο αέρας αραίωσης
αναμειγνύεται καλά με το καυσαέριο (π. χ. στον κεντρικό αγωγό της σήραγγας αραίωσης, περί τις δέκα
διαμέτρους της σήραγγας προς τη φορά της ροής από το σημείο όπου τα καυσαέρια εισέρχονται στη
σήραγγα αραίωσης),
— να έχει ελάχιστη εσωτερική διάμετρο 12 mm.
Η απόσταση από το ακροφύσιο του καθετήρα του συγκρατητή φίλτρων δεν πρέπει να υπερβαίνει τα
1 020 mm. Ο καθετήρας δειγματοληψίας δεν πρέπει να θερμαίνεται.

ΡΤΤ

Αγωγός μεταφοράς σωματιδίων (μόνο για το σύστημα DDS)
Ο αγωγός μεταφοράς σωματιδίων πρέπει:
— να εγκαθίσταται βλέποντας αντίθετα προς τη φορά της ροής σε ένα σημείο όπου ο αέρας αραίωσης
αναμειγνύεται καλά με το καυσαέριο (π.χ. στον κεντρικό αγωγό της σήραγγας αραίωσης περί τις δέκα
διαμέτρους της σήραγγας προς τη φορά του ρεύματος από το σημείο όπου τα καυσαέρια εισέρχονται στη
σήραγγα αραίωσης),
— να έχει ελάχιστη εσωτερική διάμετρο 12 mm,
— να μην έχει απόσταση μεταξύ επιπέδου εισαγωγής και επιπέδου εξαγωγής μεγαλύτερη των 910 mm.
Το δείγμα σωματιδίων θα εξέλθει από τον κεντρικό αγωγό της σήραγγας δευτερεύουσας αραίωσης και θα
κατευθύνεται σύμφωνα με τη φορά του ρεύματος. Ο σωλήνας μεταφοράς δεν πρέπει να θερμαίνεται.

SDT

Σήραγγα δευτερεύουσας αραίωσης (μόνο για το DDS)
Η σήραγγα δευτερεύουσας αραίωσης θα έχει ελάχιστη διάμετρο 75 mm και επαρκές μήκος ώστε να
προσφέρει χρόνο παραμονής 0,25 τουλάχιστο δευτερολέπτων στο διπλά αραιωμένο δείγμα. Ο συγκρατητής
του πρωτεύοντος φίλτρου θα είναι τοποθετημένος στα 300 mm της εξόδου της σήραγγας δευτερευούσης
αραίωσης.

DAF

Φίλτρο αραίωσης αέρα
Ο διηθούμενος στην εισαγωγή του αέρα αραίωσης αέρας αραίωσης θα έχει θερμοκρασία ίση με 298 ± 5 Κ
και μπορεί να δειγματισθεί για τον προσδιορισμό των βασικών επιπέδων σωματιδίων, που θα μπορέσουν
έπειτα να αφαιρεθούν από τις μετρώμενες στο αραιωμένο καυσαέριο τιμές σωματιδίων.

FH

Συγκρατητής(ές)

φίλτρου

Είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθούν για το πρωτεύον φίλτρο και το φίλτρο υποστήριξης ένα κοινό περίβλημα
υποδοχής ή χωριστά περιβλήματα φίλτρων. Οπωσδήποτε, πρέπει να πληρούνται οι απαιτήσεις του
παραρτήματος V σημείο 2.1.3. Οι συγκρατητές φίλτρων δεν πρέπει να θερμαίνονται.
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SP

Αντλία δείγματος
Η αντλία δείγματος σωματιδίων πρέπει να είναι τοποθετημένη αρκετά μακρυά από τη σήραγγα αραίωσης
έτσι ώστε η θερμοκρασία του εισαγομένου αερίου να διατηρείται σταθερή (± 3 Κ) όταν δεν χρησιμοποιείται
σύστημα υπολογισμού ροής. Η αντλία δείγματος πρέπει να λειτουργεί σε ολόκληρη τη διάρκεια της
διαδικασίας της δοκιμής. Πρέπει να χρησιμοποιείται ένα σύστημα διακλάδωσης bypass για τη διέλευση του
δείγματος μέσω των φίλτρων δειγματοληψίας.

DP

Αντλία αέρα αραίωσης (μόνο για το DDS)
Η αντλία αραίωσης αέρα πρέπει να τοποθετείται έτσι ώστε ο αέρας δευτερεύουσας αραίωσης να χορηγείται
με θερμοκρασία 298 ± 5 Κ.

GF1

Ροόμετρο αερίου (ροή δείγματος σωματιδίων)
Το αεριόμετρο ή άλλο όργανο μέτρησης ροής αερίων πρέπει να είναι τοποθετημένο αρκετά μακρυά από τη
σήραγγα αραίωσης, έτσι ώστε η θερμοκρασία του εισαγομένου αερίου να παραμένει σταθερή (± 3 Κ) αν δεν
χρησιμοποιείται σύστημα υπολογισμού ροής.

GF2

Ροόμετρο αερίου (αέρας αραίωσης, μόνο για το DDS)
Το αεριόμετρο ή άλλο όργανο μέτρησης ροής αερίων πρέπει να είναι τοποθετημένο έτσι ώστε η θερμοκρασία
του εισαγομένου αερίου να παραμένει στους 298 ± 5 Κ.
Σύστημα 5 (σύστημα μερικής αραίωσης ροής)
Περιγράφεται ένα σύστημα δειγματοληψίας σωματιδίων βασιζόμενο στην αραίωση μέρους του καυσαερίου.
Το σχήμα 5 είναι ένα σχηματικό διάγραμμα του συστήματος αυτού. Η μάζα των εκπεμπόμενων σωματιδίων
προσδιορίζεται από τη μάζα ενός δείγματος που συλλέγεται σε ένα ζεύγος φίλτρων και από τον λόγο
αραίωσης, τη ροή του δείγματος και τη ροή των καυσαερίων ή του καυσίμου στη διάρκεια της περιόδου της
δοκιμής. Ο υπολογισμός του λόγου αραίωσης εξαρτάται από τον τύπο του χρησιμοποιουμένου συστήματος.
Μπορεί να ληφθεί ως δείγμα κλάσμα μόνο του αραιωμένου καυσαερίου (τύπος κλασματικής δειγματολη
ψίας) ή όλο το αραιωμένο καυσαέριο (τύπος ολικής δειγματοληψίας). Ολοι οι τύποι που περιγράφονται στο
παρόν έγγραφο είναι ισοδύναμοι αρκεί να συμμορφώνονται προς τις απαιτήσεις του παραρτήματος III
σημεία 4.6.6 και 4.8.3.3. Τα συστατικά μέρη πρέπει να πληρούν τις ακόλουθες απαιτήσεις:

ΕΡ

Αγωγός εισαγωγής καυσαερίων
Για τους τύπους χωρίς ισοκινητικό καθετήρα είναι αναγκαία η ύπαρξη ενός ευθέος σωλήνα έξι διαμέτρων
σωλήνα αντίθετα προς τη φορά του ρεύματος και τριών διαμέτρων σωλήνα προς τη φορά του ρεύματος από
το ακροφύσιο του καθετήρα.
Για έναν τύπο με ισοκινητικό καθετήρα, ο αγωγός εξαγωγής καυσαερίων πρέπει να είναι ελεύθερος γωνιών,
κάμψεων και απότομων αλλαγών, διαμέτρου επί 15 τουλάχιστον διαμέτρους σωλήνα αντίθετα προς τη φορά
του ρεύματος και επί τέσσερις διαμέτρους σωλήνα κατά τη φορά του ρεύματος από το ακροφύσιο του
καθετήρα. Η ταχύτης των καυσαερίων στη ζώνη δειγματοληψίας πρέπει να υπερβαίνει τα 10 m/s και να είναι
μικρότερη των 200 m/s. Οι διακυμάνσεις πίεσης του καυσαερίου δεν πρέπει να υπερβαίνουν κατά μέσο όρο
τα ± 500 Pa. Τα οποιαδήποτε μέτρα μείωσης των διακυμάνσεων της πίεσης εκτός της χρησιμοποίησης ενός
συστήματος εξαγωγής καυσαερίων τύπου πλαισίου (περιλαμβανομένων και των σιγαστήρων) δεν πρέπει να
αλλάζουν την απόδοση των κινητήρων ούτε να προκαλούν την απόθεση σωματιδίων.

PR

Καθετήρας δειγματοληψίας
Ο καθετήρας θα τοποθετηθεί με κατεύθυνση σύμφωνα με τη φορά της ροής στην κεντρική γραμμή του
αγωγού εξαγωγής καυσαερίων σε ένα σημείο όπου πληρούνται οι ανωτέρω συνθήκες ροής. Ο ελάχιστος
λόγος διαμέτρων μεταξύ της διαμέτρου του αγωγού εξαγωγής καυσαερίων και της διαμέτρου του καθετήρα
θα είναι ίσος με 4.

ISP

Ισοκινητικός καθετήρας δειγματοληψίας (προαιρετικός, αν χρησιμοποιείται EGA η σύστημα ελέγχου ροής
μάζας)
Ο ισοκινητικός καθετήρας δειγματοληψίας πρέπει να είναι σχεδιασμένος έτσι ώστε να παρέχει ένα
αναλογικό δείγμα του ανεπεξέργαστου καυσαερίου. Για τον σκοπό αυτό, η διάταξη ISP αντικαθιστά τον PR
που περιγράφηκε ανωτέρω και πρέπει να συνδεθεί με έναν μετατροπέα διαφορικής πίεσης και ένα σύστημα
ελέγχου ταχύτητας για να ληφθεί μια ισοκινητική ροή στο ακροφύσιο του καθετήρα. Η ελάχιστη εσωτερική
διάμετρος θα είναι ίση με 12 mm.

EGA

Συσκευή ανάλυσης καυσαερίων (προαιρετική αν χρησιμοποιηθεί ISP ή σύστημα ελέγχου ροής μάζας)
Μπορούν να χρησιμοποιηθούν συσκευές ανάλυσης C0 2 η ΝΟχ (μόνο με μεθόδους ισορροπίας άνθρακα). Οι
αναλυτικές συσκευές θα βαθμονομηθούν όπως οι συσκευές ανάλυσης για τη μέτρηση αερίων ρυπαντών.
Για τον προσδιορισμό των διαφορών συγκέντρωσης μπορούν να χρησιμοποιηθούν μία ή περισσότερες
συσκευές.

ΤΤ

Αγωγός μεταφοράς
Ο αγωγός μεταφοράς θα είναι:
— θερμαινόμενος ή θερμομονωμένος έτσι ώστε η θερμοκρασία του αερίου στο εσωτερικό του να μην είναι
κατώτερη των 423 Κ. Αν η θερμοκρασία του δείγματος των καυσαερίων είναι κατώτερη των 423 Κ, δεν
πρέπει να είναι μικρότερη από τη θερμοκρασία του ρεύματος των καυσαερίων,
— διαμέτρου ίσης με τη διάμετρο του καθετήρα ή και αυξημένης αλλά όχι μεγαλύτερης των 25 mm,
— όχι μεγαλύτερου μήκους από τα 1 000 mm, από το επίπεδο εισαγωγής μέχρι το επίπεδο εξόδου.
Το δείγμα σωματιδίων θα εξέρχεται στην κεντρική γραμμή της σήραγγας αραίωσης και θα κατευθύνεται
κατά τη φορά του ρεύματος.
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Διάταξη ελέγχου ταχύτητας (μόνο για το ISP)
Για την ισοκινητική διάσπαση του κυρίου ρεύματος καυσαερίων είναι αναγκαίο ένα σύστημα ελέγχου της
πίεσης που θα διατηρεί μια διαφορική πίεση ίση με μηδέν μεταξύ του ΕΡ και του ISP. Υπό τις συνθήκες αυτές,
οι ταχύτητες αερίου στο ΕΡ και το ISP θα είναι οι αυτές και η ροή μάζας μέσω του ISP θα είναι ένα σταθερό
κλάσμα της ροής των καυσαερίων. Η ρύθμιση γίνεται με τον έλεγχο της ταχύτητας του φυσητήρα
αναρρόφησης (SB) και με την διατήρηση της ταχύτητας του στροβιλοσυμπιεστή (ΡΒ) σταθερής στη διάρκεια
της κάθε φάσης. Το απομένον σφάλμα στον βρόχο ελέγχου πίεσης δεν πρέπει να υπερβαίνει ± 0,5 % της
περιοχής μετρήσεων του μετατροπέα πίεσης (DPT). Οι διακυμάνσεις της πίεσης στη σήραγγα αραίωσης δεν
πρέπει να υπερβαίνουν κατά μέσο όρο ± 250 Pa.

DPT

Μετατροπέας διαφορικής πίεσης (μόνο για το ISP)
Ο μετατροπέας διαφορικής πίεσης πρέπει να έχει περιοχή τιμών ίση με ± 500 Pa ή μικρότερη.

FC 1

Σύστημα ελέγχου ροής (αέρας αραίωσης)
Για τον έλεγχο της ροής μάζας του αέρα αραίωσης είναι αναγκαία μια διάταξη ελέγχου της ροής. Η διάταξη
αυτή μπορεί να συνδεθεί με τη ροή των καυσαερίων ή με τη ροή του καυσίμου ή/και με το διαφορικό σήμα
C0 2 . Όταν χρησιμοποιείται μια πηγή πεπιεσμένου αέρα, η διάταξη FC 1 ελέγχει με άμεσο τρόπο τη ροή του
αέρα.

GF 1

Ροόμετρο αερίου (αέρας αραίωσης)
Το αεριόμετρο ή άλλο όργανο μέτρησης ροής θα τοποθετηθεί έτσι ώστε η θερμοκρασία εισαγωγής του αερίου
να παραμένει σταθερή στους 298 ± 5 Κ.

SB
ΡΒ

Φυσητήρας αναρρόφησης (μόνο για τον τύπο κλασματικής

δειγματοληψίας)

Στροβιλοσυμπιεστής
Για τον έλεγχο του ρυθμού ροής μάζας του αέρα αραιώσεως, ο ΡΒ πρέπει να συνδεθεί με το FC 1. Ως σήματα
εντολών, μπορούν να χρησιμοποιηθούν η ροή των καυσαερίων και η ροή του καυσίμου ή/και διαφορικά
σήματα C 0 2 . Ο ΡΒ δεν χρειάζεται όταν χρησιμοποιείται πηγή πεπιεσμένου αέρα.

DAF

Φίλτρο αραίωσης αέρα
Ο αέρας αραίωσης μπορεί να διηθηθεί στην εισαγωγή του, θα έχει θερμοκρασία 298 ± 5 Κ και μπορεί να
δειγματισθεί για να προσδιορισθούν να βασικά επίπεδα σωματιδίων, τα οποία μπορούν έπειτα να αφαιρεθούν
από τις μετρώμενες στο αραιωμένο καυσαέριο τιμές.

DT

Σήραγγα αραίωσης
Η σήραγγα αραίωσης θα έχει το ακόλουθα χαρακτηριστικά:
— θα έχει αρκετά μικρή διάμετρο για να προκαλεί στροβιλώδη ροή (αριθμός Reynolds μεγαλύτερος του
4 000) και με επαρκές μήκος για να προκαλεί πλήρη ανάμειξη του καυσαερίου με τον αέρα
αραίωσης,
— θα έχει διάμετρο τουλάχιστο 25 mm για τον τύπο ολικής δειγματοληψίας,
— θα έχει διάμετρο τουλάχιστο 75 mm για τον τύπο κλασματικής δειγματοληψίας.
Το σύστημα εξαγωγής καυσαερίων του κινητήρα θα κατευθύνεται σύμφωνα με τη ροή του ρεύματος στο
σημείο όπου εισάγεται στη σήραγγα αραίωσης και θα αναμειγνύεται ολοσχερώς με τον αέρα αραίωσης μέσω
ενός στομίου ανάμειξης. Για τα κλασματικά συστήματα, η ποιότης της ανάμειξης θα ελέγχεται μετά τη θέση
σε υπηρεσία μέσω ενός προφίλ C 0 2 της σήραγγας με τον κινητήρα εν λειτουργία (τουλάχιστο έξι ισαπέχοντα
σημεία μέτρησης).

PSS

Σύστημα δειγματοληψίας σωματιδίων
Το σύστημα δειγματοληψίας σωματιδίων πρέπει να έχει τέτοια μορφή ώστε να συλλέγει ένα δείγμα από τη
σήραγγα αραίωσης και να διαβιβάζει το δείγμα αυτό μέσω των φίλτρων δειγματοληψίας (τύπος
κλασματικής δειγματοληψίας) ή να διαβιβάζει το σύνολο του αραιωμένου καυσαερίου μέσω των φίλτρων
δειγματοληψίας (τύπος ολικής δειγματοληψίας). Για να αποφευχθεί η οποιαδήποτε επίπτωση στους βρόχους
ελέγχου, συνιστάται όπως οι αντλίες δείγματος λειτουργούν καθ' όλη τη διάρκεια της πλήρους διαδικασίας
της δοκιμής. Ένα σύστημα διακλάδωσης (bypass) με μια ένσφαιρη βαλβίδα μεταξύ του καθετήρα δείγματος
και του συγκρατητού φίλτρων θα χρησιμοποιηθεί για τη διαβίβαση του δείγματος μέσω των φίλτρων
δειγματοληψίας κατά τους επιθυμητούς χρόνους. Η παρεμβολή παρασίτων από τη διαδικασία θέσης σε
λειτουργία στους βρόχους ελέγχου πρέπει να διορθωθεί σε λιγότερα από τρία δευτερόλεπτα.

PSP

Καθετήρας δείγματος σωματιδίων (μόνο για τύπο κλασματικής

δειγματοληψίας)

Ο καθετήρας δείγματος σωματιδίων θα έχει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:
— θα είναι τοποθετημένος με κατεύθυνση αντίθετη προς τη φορά της ροής σε ένα σημείο όπου ο αέρας
αραίωσης θα αναμειγνύεται καλά με το καυσαέριο (π.χ. στην κεντρική γραμμή της σήραγγας αραίωσης,
περίπου δέκα διαμέτρους σήραγγος σύμφωνα με τη φορά του ρεύματος στο σημείο όπου το καυσαέριο
εισέρχεται στη σήραγγα ανάμειξης),
— θα έχει εσωτερική διάμετρο 12 mm τουλάχιστον.
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ΡΤΤ

Αγωγός μεταφοράς σωματιδίων
Ο αγωγός μεταφοράς σωματιδίων δεν πρέπει να θερμαίνεται, ενώ το μήκος του δεν θα υπερβαίνει τα
1 020 mm:
— για τον τύπο κλασματικής δειγματοληψίας από το ακροφύσιο του καθετήρα μέχρι τον συγκρατητή
φίλτρων,
— για τον τύπο ολικής δειγματοληψίας από το τέλος της σήραγγας αραίωσης μέχρι τον συγκρατητή
φίλτρων.

FH

Συγκρατητής(ές) φίλτρων
Για τα πρωτεύοντα φίλτρα και τα φίλτρα υποστήριξης, μπορούν να χρησιμοποιηθούν ένα περίβλημα φίλτρου
ή χωριστά καλύμματα φίλτρου. Πρέπει να πληρούνται οι απαιτήσεις του παραρτήματος V σημείο 2.1.3. Οι
συγκρατητές φίλτρων δεν πρέπει να θερμαίνονται.

SP

Αντλία δείγματος
Η αντλία δείγματος σωματιδίων πρέπει να είναι τοποθετημένη σε αρκετή απόσταση από τη σήραγγα έτσι
ώστε η θερμοκρασία του εισερχομένου αέρα να διατηρείται σταθερή (± 3 Κ) αν δεν χρησιμοποιείται
σύστημα υπολογισμού ροής.

FC 2 Σύστημα ελέγχου ροής (ροή δείγματος σωματιδίων, προαιρετικό)
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί μια διάταξη ελέγχου ροής για να βελτιωθεί η ακρίβεια του ρυθμού ροής του
δείγματος σωματιδίων.
GF 2 Ροόμετρο αερίου (ροή δείγματος σωματιδίων)
Το αεριόμετρο ή άλλο όργανο μέτρησης ροής θα τοποθετηθεί σε αρκετή απόσταση από τη σήραγγα έτσι ώστε
η θερμοκρασία του εισερχομένου αερίου να διατηρείται σταθερή (± 3 Κ) αν δεν χρησιμοποιείται
υπολογισμός ροής.
BV

Ένσφαιρη βαλβίδα
Η ένσφαιρη βαλβίδα θα έχει διάμετρο όχι μικρότερη από αυτή του αγωγού δειγματοληψίας και χρόνο
έναρξης λειτουργίας μικρότερο των 0,5 δευτερολέπτων.

ΡΗ

5Ρ

Χ
λ

ΟΡ1
005

ι

ΗΕ

Προαιρετικό όταν
υπάρχει αντιστάθμιση ροής

αρν
Προαιρετικό

ΓΓ
Φυσητήρας

Σχήμα 4
Σύστημα αραίωσης πλήρους ροής

Ανεπεξέργαστο καυσαέριο

Ορισμένα στοιχεία είναι προαιρετικά (ρυ,επι κπμινο)

Σχήμα 5
Σύστημα αραίωσης μοριακής ροής
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII
(ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ)

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΓΚΡΙΣΕΩΣ ΕΟΚ

Το σημείο 1.4 του προσαρτήματος διατυπούται τώρα ως εξής:
«1.4.

Επίπεδα εκπομπών:
CO

g/kWh

HO

g/kWh

NO

g/kWh

PT

g/kWh

Προσδιοριζόμενα με ένα
• σύστημα πλήρους/μερικής
ροής.»

Πρόταση κανονισμού (ΕΟΚ) του Συμβουλίου περί διοικητικής συνεργασίας στον τομέα των έμμεσων
φόρων
COM(90) 183 τελικό — SYN 275
(Υποβληθείσα από την Επιτροπή στις 17 Μαΐου 1990)
(90/C 187/04)
ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,
Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής
Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 100 Α,
την πρόταση της Επιτροπής,

των ελέγχων στα σύνορα σύμφωνα με τους στόχους του
άρθρου 8Α της συνθήκης, και όχι στην εναρμόνιση των
φορολογικών διατάξεων κατά την έννοια του άρθρου 100 Α
παράγραφος 2· ότι είναι επίσης αναγκαίο να εφαρμοστεί
αποτελεσματικά το μεταβατικό σύστημα φορολογίας, χωρίς
να υπάρχουν κίνδυνοι απάτης που ενδέχεται να οδηγήσουν σε
στρεβλώσεις του ανταγωνισμού*

Σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,
Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Οικονομικής και Κοινωνικής
Επιτροπής,
Εκτιμώντας:
ότι η υλοποίηση της εσωτερικής αγοράς, σύμφωνα με το
άρθρο 8 Α της συνθήκης, απαιτεί τη δημιουργία ενός χώρου
χωρίς εσωτερικά σύνορα στον οποίο διασφαλίζεται η ελεύθε
ρη κυκλοφορία των αγαθών, των προσώπων, των υπηρεσιών
και των κεφαλαίων ότι η ελεύθερη κυκλοφορία των αγαθών,
των προσώπων και των υπηρεσιών απαιτεί, ιδίως, την
κατάργηση των τελωνειακών ελέγχων στην Κοινότηταότι, προκειμένου να εφαρμοστεί πλήρως η κατάργηση των
ελέγχων στα σύνορα, αποφεύγοντας συγχρόνως την απώλεια
φορολογικών εσόδων για τα κράτη μέλη, τα μέτρα φορολο
γικής εναρμόνισης που έχουν ληφθεί για την ολοκλήρωση της
εσωτερικής αγοράς και για τη μεταβατική περίοδο καθιστούν
απαραίτητη την εγκαθίδρυση κοινού συστήματος διοικη
τικής συνεργασίας μεταξύ των αρμοδίων αρχών των κρατών
μελών
ότι οι διατάξεις του παρόντος κανονισμού που προβλέπουν
αυτό το σύστημα συνεργασίας αποσκοπούν στην κατάργηση

ότι τα κράτη μέλη θεωρούν, εντούτοις, αναγκαία τη συνέχιση
της άσκησης ελέγχων κατά το ενδοκοινοτικό εμπόριο αγα
θών και υπηρεσιών, αναλόγων με τους ελέγχους που ασκούν
στις εσωτερικές συναλλαγές οι οποίες υπόκεινται σε έμμε
σους φόρους· ότι η απουσία τέτοιων ελέγχων μπορεί να
οδηγήσει σε απάτη και φοροδιαφυγή από το ένα κράτος
μέλος στο άλλο, με αποτέλεσμα να παρατηρούνται απώλειες
εσόδων για τον προϋπολογισμό, παραβιάσεις της αρχής της
φορολογικής δικαιοσύνης καθώς και διαταραχή των όρων
ανταγωνισμού μεταξύ κρατών μελών
ότι η συνεργασία μεταξύ των διοικητικών αρχών για την
έμμεση φορολογία στο εσωτερικό της Κοινότητας και μεταξύ
των αρχών αυτών και της Επιτροπής, πρέπει, συνεπώς, να
ενισχυθεί σύμφωνα με κοινές αρχές και κανόνες προκειμένου
να διασφαλίζεται η εγκαθίδρυση και η λειτουργία της εσωτε
ρικής αγοράς·
ότι, κατά τη θέσπιση των διατάξεων που απαιτούνται για την
εφαρμογή της διοικητικής συνεργασίας, τα κράτη μέλη
πρέπει να δώσουν ιδιαίτερη προσοχή στην ανάγκη διαπίστω
σης της ύπαρξης και επαλήθευσης των ενδοκοινοτικών
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συναλλαγών αγαθών και υπηρεσιών, δεδομένου ότι δεν
ισχύουν πλέον τα είδη των ελέγχων που είχαν εφαρμοστεί στο
παρελθόν για τις συναλλαγές αυτές·

κρατών μελών καθώς και με την Επιτροπή προκειμένου να
διασφαλίζεται η τήρηση της σχετικής νομοθεσίας και η ορθή
βεβαίωση των εν λόγω φόρων.

ότι τα κράτη μέλη οφείλουν να ανταλλάσσουν, κατόπιν
αιτήσεως, πληροφορίες για συγκεκριμένες περιπτώσεις και
ότι το Κράτος μέλος, από το οποίο ζητούνται οι πληροφορίες
οφείλει να προβαίνει στις αναγκαίες έρευνες για να εξασφα
λίσει τις πληροφορίες αυτές·

Άρθρο 2

ότι τα κράτη μέλη οφείλουν να ανταλλάσουν, ακόμη και
χωρίς να τους ζητηθεί, κάθε πληροφορία που θεωρείται
χρήσιμη για τον έλεγχο των εμμέσων φόρων, και ειδικότερα
όταν, για οποιονδήποτε λόγο, έχει διαπραχθεί ή υπάρχει το
ενδεχόμενο απάτης ή φοροδιαφυγής*
ότι είναι σκόπιμο να επιτρέπεται η παρουσία οργάνων της
φορολογικής αρχής για ζητήματα εμμέσων φόρων ενός
κράτους μέλους στην επικράτεια άλλου κράτους μέλους,
όταν και τα δύο κράτη μέλη το θεωρούν σκόπιμο
ότι πρέπει να διασφαλίζεται η μη κοινολόγηση των πληροφο
ριών που διαβιβάζονται στο πλαίσιο της συνεργασίας αυτής
σε μη εξουσιοδοτημένα πρόσωπα ώστε να γίνονται σεβαστά
τα θεμελιώδη δικαιώματα των πολιτών και των επιχειρή
σεων ότι είναι, ως εκ τούτου, αναγκαίο, εκτός αν υπάρχει
εξουσιοδότηση του κράτους μέλους που παρέχει τις πληρο
φορίες, οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών που λαμβάνουν
αυτές, να τις χρησιμοποιούν μόνο για φορολογικούς σκοπούς
ή για τη διευκόλυνση των δικαστικών διώξεων λόγω παρα
βίασης της φορολογικής νομοθεσίας των κρατών μελών ότι
είναι επίσης αναγκαίο, οι αρχές των εν λόγω κρατών μελών
να παρέχουν στις εν λόγω πληροφορίες τον ίδιο εμπιστευτικό
χαρακτήρα που επρόκειτο να έχουν στο κράτος μέλος από το
οποίο προέρχονται, εάν το τελευταίο αυτό το απαιτείότι ένα κράτος μέλος που καλείται να προβεί σε έρευνες ή να
παράσχει πληροφορίες πρέπει να έχει το δικαίωμα να το
αρνείται, εφόσον η νομοθεσία του δεν επιτρέπει στη φορολο
γική διοίκηση των έμμεσων φόρων, να πραγματοποιεί τις
έρευνες ή να χρησιμοποιεί τις πληροφορίες για δικές της
ανάγκες ή όταν η κοινοποίηση των πληροφοριών αυτών είναι
αντίθετη προς τη δημόσια τάξη·
ότι η συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών και της Επιτρο
πής είναι αναγκαία για τη συνεχή μελέτη των διαδικασιών
συνεργασίας και την ανταλλαγή εμπειριών στους εξεταζόμε
νους τομείς, με σκοπό τη βελτίωση των διαδικασιών αυτών
και την επεξεργασία κατάλληλων κοινοτικών κανόνων,
καθώς και την εξακρίβωση κάθε δραστηριότητας που αντι
βαίνει στη νομοθεσία των εμμέσων φόρων,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΩΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

1.
Κατά την έννοια του παρόντος κανονισμού νοούνται
ως:
— «νομοθεσία περί έμμεσης φορολογίας», όλες οι διατάξεις
που εφαρμόζονται στα κράτη μέλη και όλες οι κοινοτικές
διατάξεις σχετικά με το φόρο προστιθέμενης αξίας και
τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης όπως ορίζονται στο
άρθρο 5 παράγραφος 1,
— «αιτούσα αρχή», η αρμόδια αρχή κράτους μέλους που
διατυπώνει αίτηση συνδρομής,
— «αρμόδια αρχή», η αρμόδια αρχή κράτους μέλους προς
την οποία απευθύνεται η αίτηση συνδρομής.
2.
Κάθε κράτος μέλος γνωστοποιεί στα άλλα κράτη μέλη
και στην Επιτροπή τον κατάλογο των αρμοδίων αρχών που
ορίζονται ως υπεύθυνες να επικοινωνούν στα πλαίσια της
εφαρμογής του παρόντος κανονισμού. Επίσης, κάθε κράτος
μέλος ορίζει έναν κεντρικό φορέα ως κατά κύριο λόγο
αρμόδιο για τις επαφές με τα άλλα κράτη μέλη στον τομέα
της διοικητικής συνεργασίας.
Στον παρόντα κανονισμό, ως «αρμόδιες αρχές» νοούνται οι
αρχές που έχουν οριστεί ως υπεύθυνες να επικοινωνούν,
σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο.

ΤΙΤΑΟΣ Ι
Διοικητική συνεργασία — Γενικές ρυθμίσεις

Άρθρο 3
Οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών συνεργάζονται μεταξύ
τους και με την Επιτροπή, στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό,
προκειμένου να διασφαλίζεται η τήρηση των εθνικών και των
κοινοτικών διατάξεων σχετικά με τους έμμεσους φόρους
καθώς και ο έλεγχος της εφαρμογής τους.
Ειδικότερα, οι αρμόδιες αρχές ανταλλάσσουν μεταξύ τους
κάθε πληροφορία που θεωρούν χρήσιμη για τη βεβαίωση και
την είσπραξη των εμμέσων φόρων. Γνωστοποιούν επίσης
στην Επιτροπή κάθε ειδικής ή γενικής φύσεως πληροφορία,
εφόσον η πληροφορία αυτή παρουσιάζει ενδιαφέρον για την
Κοινότητα.

Άρθρο 1
Ο παρών κανονισμός προσδιορίζει τους όρους σύμφωνα με
τους οποίους οι διοικητικές αρχές των κρατών μελών που
είναι αρμόδιες για την εφαρμογή της νομοθεσίας περί έμμε
σης φορολογίας συνεργάζονται με τις αρχές των άλλων

Άρθρο 4
Η υποχρέωση για την παροχή συνδρομής που προβλέπεται
από τον παρόντα κανονισμό δεν αφορά τη γνωστοποίηση
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πληροφοριών ή εγγράφων που έχουν περιέλθει στις διοικητι
κές αρχές που αναφέρονται στο άρθρο 1 όταν αυτές δρουν
κατόπιν αιτήσεως της δικαστικής αρχής.
Εντούτοις, όταν πρόκειται για συνδρομή κατόπιν αιτήσεως,
η εν λόγω γνωστοποίηση πληροφοριών ή εγγράφων γίνεται σε
κάθε περίπτωση που η δικαστική αρχή, στην οποία απευθύ
νεται σχετικό αίτημα, δίνει τη συναίνεση της.

Αριθ. C 187/25
Άρθρο 8

Μετά από αίτηση της αιτούσας αρχής, η αρμόδια αρχή της
χορηγεί κάθε βεβαίωση, έγγραφο ή επικυρωμένο αντίγραφο
εγγράφου που έχει στην κατοχή της ή λαμβάνει σύμφωνα με
τους όρους του άρθρου 5 παράγραφος 2 το οποίο αφορά τις
πράξεις που διέπονται από τη νομοθεσία περί έμμεσης
φορολογίας.

ΤΙΤΛΟΣ II

Άρθρο 9

Συνδρομή κατόπιν αιτήσεως

1.
Μετά από αίτηση της αιτούσας αρχής, η αρμόδια αρχή,
τηρώντας τους κανόνες που ισχύουν στο κράτος μέλος όπου
έχει την έδρα της, κοινοποιεί ή δίνει εντολή να κοινοποιηθούν
στο πρόσωπο ή πρόσωπα που ορίζονται παραλήπτης, οι
πράξεις ή οι αποφάσεις που έχουν εκδοθεί από τις διοικητικές
αρχές και αφορούν την εφαρμογή της νομοθεσίας για την
έμμεση φορολογία.

Άρθρο 5
1.
Μετά από αίτηση της αιτούσας αρχής, η αρμόδια αρχή
γνωστοποιεί όλες τις πληροφορίες που επιτρέπουν στην
αιτούσα αρχή να διασφαλίζει την τήρηση των διατάξεων που
ορίζονται από τη νομοθεσία για ζητήματα εμμέσων φόρων
όσον αφορά, ιδίως:
— το φόρο προστιθέμενης αξίας,
— τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης επί των βιομηχανο
ποιημένων καπνών,
— τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης επί των οινοπνευμα
τωδών ποτών και επί του οινοπνεύματος που περιέχεται
σε άλλα προϊόντα,
— τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης επί των ορυκτε
λαίων.
2.
Για τη λήψη των αιτουμένων πληροφοριών, η αρμόδια
αρχή ή η διοικητική αρχή προς την οποία παραπέμπεται το
θέμα, προβαίνει στις κατάλληλες ενέργειες κατά τον ίδιο
τρόπο ως εάν ενεργούσε για λογαριασμό της ή κατ' αίτηση
άλλης αρχής της χώρας της.

Άρθρο 6
Μετά από αίτηση της αιτούσας αρχής, η αρμόδια αρχή
οφείλει να προβαίνει στις κατάλληλες έρευνες ή να μεριμνά
για τη διενέργεια των ερευνών αυτών προκειμένου να χορη
γήσει τις αναγκαίες πληροφορίες κατά την έννοια του
άρθρου 3.

2.
Οι αιτήσεις για κοινοποίηση, στις οποίες αναφέρεται το
θέμα της προς κοινοποίηση πράξεως ή αποφάσεως συνο
δεύονται από μετάφραση στην επίσημη ή σε μία από τις
επίσημες γλώσσες του κράτους μέλους όπου έχει την έδρα
της η αρμόδια αρχή, με την επιφύλαξη του δικαιώματος της
εν λόγω αρμόδιας αρχής να μην απαιτεί τέτοια μετά
φραση.

Άρθρο 10
Μετά από αίτηση της αιτούσας αρχής, η αρμόδια αρχή της
γνωστοποιεί όλες τις πληροφορίες που διαθέτει ή που λαμβά
νει σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 5 παράγραφος 2, ιδίως
με τη μορφή εκθέσεων και άλλων εγγράφων ή επικυρωμένων
αντιγράφων ή αποσπασμάτων τους, σχετικά με πράξεις που
έχουν διαπιστωθεί ή προγραμματισθεί και οι οποίες είναι ή
θεωρούνται από την αιτούσα αρχή ότι είναι αντίθετες προς τη
νομοθεσία περί έμμεσης φορολογίας.
Εντούτοις, η κοινοποίηση πρωτότυπων εγγράφων και άλλου
υλικού γίνεται μόνον εφόσον δεν προσκρούει στις ισχύουσες
διατάξεις του κράτους μέλους όπου η αρμόδια αρχή έχει την
έδρα της.

Άρθρο 7
1.
Μετά από αίτηση μιας αιτούσας αρχής, δύο ή περισσό
τερες από τις διοικητικές αρχές που αναφέρονται στο άρθρο 2
διαβουλεύονται με σκοπό να προσδιορίσουν τις περιπτώσεις
και τις διαδικασίες συντονισμένης φορολογικής εξέτασης.
Κάθε ενδεχόμενη αρχή αποφασίζει εάν θα συμμετάσχει ή όχι
σε συγκεκριμένη συντονισμένη φορολογική εξέταση.
2.
Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, ως συντο
νισμένη φορολογική εξέταση νοείται η ρύθμιση μεταξύ δύο ή
περισσοτέρων αρχών προκειμένου να εξετάζουν, καθεμία
στο δικό της έδαφος, τις υποθέσεις έμμεσης φορολογίας
προσώπου ή προσώπων για τις οποίες υπάρχει κοινό ή έμμεσο
ενδιαφέρον, με σκοπό την ανταλλαγή κάθε χρήσιμης πληρο
φορίας που αποκτά με τον τρόπο αυτό.

ΤΙΤΛΟΣ III
Αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών

Άρθρο 11
Για τις κατηγορίες των περιπτώσεων που καθορίζονται
σύμφωνα με τις διαδικασίες του άρθρου 19, οι αρμόδιες αρχές
των κρατών μελών ανταλλάσσουν τακτικά τις πληροφορίες
που αναφέρονται στο άρθρο 3 χωρίς προηγούμενη αίτηση.
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ΤΙΤΛΟΣ IV

ΤΙΤΛΟΣ V

Αυτεπάγγελτη συνδρομή

Όροι που διέπουν τη συνδρομή

Άρθρο 12
Οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών παρέχουν, όπως
ορίζεται στα άρθρα 13 και 14, τη συνδρομή τους στις
αρμόδιες αρχές των άλλων κρατών μελών χωρίς προηγούμε
νη αίτηση των τελευταίων.

Άρθρο 13

Άρθρο 15
1.
Η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους που καλείται να
παράσχει πληροφορίες δυνάμει των προηγουμένων άρθρων,
τις διαβιβάζει το ταχύτερο δυνατόν και εν πάση περιπτώσει
εντός των προθεσμιών που ορίζονται σύμφωνα με τις διαδι
κασίες του άρθρου 19. Οι πληροφορίες που παρέχονται
κατόπιν αιτήσεως πρέπει να διαβιβάζονται εντός τριών
μηνών από την παραλαβή της αίτησης, εκτός αν η προθεσμία
παραταθεί από την αιτούσα αρχή.

1.
Εφόσον θεωρείται σκόπιμο, για την τήρηση της νομοθε
σίας περί έμμεσης φορολογίας, οι αρμόδιες αρχές των
κρατών μελών γνωστοποιούν, χωρίς προηγούμενη αίτηση,
τις πληροφορίες που αναφέρονται στο άρθρο 3, των οποίων
έχουν γνώση, στις αρμόδιες αρχές κάθε άλλου ενδιαφερόμε
νου κράτους μέλους εφόσον:

2.
Αν η αρμόδια αρχή συναντά εμπόδια για την παροχή
των πληροφοριών, ενημερώνει σχετικά χωρίς καθυστέρηση
την άλλη ενδιαφερόμενη αρχή ή αρχές προσδιορίζοντας τη
φύση των εμποδίων.

α) η αρμόδια αρχή του ενός κράτους μέλους πιθανολογεί ότι
υπάρχει διαφυγή έμμεσων φόρων σε άλλο κράτος μέ
λος·

Άρθρο 16

β) ένα πρόσωπο που είναι υποχρεωμένο να καταβάλει
έμμεσο φόρο επιτυγχάνει μείωση ή απαλλαγή εμμέσου
φόρου στο ένα κράτος μέλος, η οποία συνεπάγεται
αύξηση του εμμέσου φόρου ή υποχρέωση καταβολής
εμμέσου φόρου στο άλλο κράτος μέλος·
γ) η αρμόδια αρχή κράτους μέλους πιθανολογεί ότι ένα
πρόσωπο, χωρίς να έχει το σχετικό δικαίωμα, επιτυγχά
νει μείωση του έμμεσου φόρου, από εικονικές μεταφορές
αγαθών ή υπηρεσιών μέσω μιας ή περισσοτέρων χωρών,
ιδίως μεταξύ εμπορικών ενώσεων που συνδέονται
στενά·
δ) κατόπιν πληροφοριών που διαβιβάζονται στο ένα κράτος
μέλος από τις αρμόδιες αρχές του άλλου κράτους
μέλους, έχουν προκύψει στοιχεία τα οποία ενδέχεται να
είναι χρήσιμα για τη βεβαίωση εμμέσου φόρου στο
τελευταίο κράτος μέλος.
2.
Οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών είναι δυνατόν,
στο πλαίσιο των διαδικασιών που ορίζονται στο άρθρο 19, να
επεκτείνουν την ανταλλαγή πληροφοριών που προβλέπεται
στην παράγραφο 1 σε περιπτώσεις άλλες από τις ρητώς
αναφερόμενες σ' αυτήν.
3.
Οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών λαμβάνουν τα
αναγκαία μέτρα και εφαρμόζουν τις αναγκαίες διαδικασίες
προκειμένου να διασφαλίζεται η συλλογή των πληροφοριών
που προβλέπονται στις παραγράφους 1 και 2 για διαβίβαση
στα άλλα κράτη μέλη.

1.
Μετά από συμφωνία μεταξύ της αιτούσας αρχής και της
αρμόδιας αρχής και σύμφωνα με διαδικασία που ορίζει η
τελευταία, υπάλληλοι ειδικά εξουσιοδοτημένοι από την
αιτούσα αρχή μπορούν να συλλέξουν, στα γραφεία όπου
ασκούν τις δραστηριότητες τους οι διοικητικές αρχές του
κράτους μέλους στο οποίο έχει την έδρα της η αρμόδια αρχή,
πληροφορίες σχετικά με την εφαρμογή της νομοθεσίας περί
έμμεσης φορολογίας, οι οποίες είναι αναγκαίες στην αιτούσα
αρχή και προέρχονται από την τεκμηρίωση στην οποία έχει
πρόσβαση το προσωπικό των γραφείων αυτών. Οι υπάλληλοι
αυτοί εξουσιοδοτούνται να λαμβάνουν αντίγραφα της εν
λόγω τεκμηρίωσης.
2.
Δυνάμει των συμφωνιών μεταξύ της αιτούσας αρχής και
της αρμόδιας αρχής, η αρμόδια αρχή επιτρέπει να παρευ
ρίσκονται υπάλληλοι που έχουν εξουσιοδοτηθεί από το
κράτος μέλος της αιτούσας αρχής στο κατάλληλο τμήμα
φορολογικής εξέτασης που διενεργείται στο αρμόδιο κράτος
μέλος.
3.
Αν το αίτημα γίνει δεκτό, η αρμόδια αρχή οφείλει να
γνωστοποιήσει, το συντομότερο δυνατόν, στην αιτούσα αρχή
το χρόνο και τον τόπο διεξαγωγής της εξέτασης, την αρχή ή
τον υπάλληλο που έχει διοριστεί για την διενέργεια της
εξέτασης καθώς και τις διαδικασίες και τους όρους που
θεσπίζει για τη διενέργεια της εξέτασης. Όλες οι αποφάσεις
σχετικά με τη διεξαγωγή της φορολογικής εξέτασης λαμβά
νονται από την αρμόδια αρχή.
4.
Οι λεπτομέρειες για την εφαρμογή των ανωτέρω διατά
ξεων εξετάζονται και, κατά περίπτωση, ρυθμίζονται σύμφω
να με τις διαδικασίες που προβλέπονται στο άρθρο 19.

Άρθρο 14
Οι αρμόδιες αρχές κάθε κράτους μέλους γνωστοποιούν
αμελλητί στις αρμόδιες αρχές των άλλων ενδιαφερομένων
κρατών μελών όλες τις χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με
πράξεις που είναι ή που θεωρούν ότι είναι αντίθετες προς τη
νομοθεσία περί έμμεσης φορολογίας.

Άρθρο 17
1.
Κάθε πληροφορία που κοινοποιείται υπό οποιαδήποτε
μορφή κατ' εφαρμογή του παρόντος κανονισμού θεωρείται
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εμπιστευτική. Οι εν λόγω πληροφορίες καλύπτονται από το
επαγγελματικό απόρρητο και τυγχάνουν της προστασίας που
προβλέπεται για τέτοιου είδους πληροφορίες τόσο από την
εθνική νομοθεσία του κράτους μέλους στο οποίο περιήλθαν,
όσο και από τις αντίστοιχες διατάξεις που εφαρμόζονται στα
κοινοτικά όργανα. Εν πάση περιπτώσει οι πληροφορίες
αυτές:
— είναι προσιτές μόνο στα πρόσωπα τα οποία έχουν άμεση
σχέση με τη βεβαίωση ή το διοικητικό έλεγχο των
εμμέσων φόρων ή στα άτομα των οποίων τα καθήκοντα,
στα πλαίσια των κοινοτικών οργάνων, απαιτούν να έχουν
πρόσβαση στις πληροφορίες αυτές. Δεν μπορούν να
χρησιμοποιηθούν για σκοπούς διαφορετικούς από αυτούς
που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό, εκτός εάν η
αρχή η οποία παρέχει τις πληροφορίες αυτές έχει συμφω
νήσει ρητά και εφόσον οι διατάξεις που ισχύουν στο
κράτος μέλος όπου έχει την έδρα της η αρχή η οποία τις
έλαβε δεν απαγορεύουν τέτοια κοινοποίηση ή χρήση,
— είναι επίσης δυνατόν να γνωστοποιηθούν επ' ευκαιρία
δικαστικής διαδικασίας ή διαδικασίας που επισύρει την
επιβολή διοικητικών κυρώσεων, όταν οι διαδικασίες
αυτές συνδέονται με τη βεβαίωση ή τον έλεγχο της
βεβαίωσης του έμμεσου φόρου, αλλά μόνο στα άτομα που
μετέχουν άμεσα στις διαδικασίες αυτές· εντούτοις, η
κοινοποίηση των πληροφοριών αυτών είναι δυνατή κατά
τη διάρκεια δημοσίων ακροάσεων ή επ' ευκαιρία δικα
στικών αποφάσεων εφόσον δεν αντιτίθεται σ' αυτό η
αρμόδια αρχή,
— σε καμία περίπτωση δεν χρησιμοποιούνται κατ'άλλον
τρόπο παρά μόνο για σκοπούς φορολογικούς ή σκοπούς
δικαστικής διαδικασίας ή διαδικασίας που επισύρει την
επιβολή διοικητικών κυρώσεων, όταν οι διαδικασίες
αυτές συνδέονται με τη βεβαίωση ή τον έλεγχο της
βεβαίωσης του φόρου.
2.
Η παράγραφος 1 δεν υποχρεώνει κράτος μέλος, του
οποίου η νομοθεσία ορίζει, για εσωτερικούς λόγους, αυστη
ρότερους περιορισμούς από τους περιεχόμενους στην εν λόγω
παράγραφο, να παρέχει τις ζητούμενες πληροφορίες αν η
αιτούσα αρχή δεν αναλαμβάνει την υποχρέωση να σεβαστεί
του αυστηρότερους αυτούς περιορισμούς.
3.
Κατά παρέκκλιση της παραγράφου 1, οι αρμόδιες αρχές
του κράτους μέλους που παρέχει τις πληροφορίες, επιτρέ
πουν τη χρησιμοποίηση τους για άλλους σκοπούς στο κράτος
μέλος που τις έχει ζητήσει, όταν, κατά τη νομοθεσία του
κράτους μέλους που παρέχει τις πληροφορίες, η χρησιμοποί
ηση τους είναι δυνατή για παρόμοιους σκοπούς.
4.
Όταν η αιτούσα αρχή θεωρεί ότι οι πληροφορίες τις
οποίες έλαβε από την αρμόδια αρχή, ενδέχεται να φανούν
χρήσιμες στην αρμόδια αρχή τρίτου κράτους μέλους, μπορεί
να τις διαβιβάσει στην τελευταία με την συγκατάθεση της
αρμόδιας αρχής που έχει παράσχει αυτές.
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σον τούτο είναι δυνατόν να προσβάλει τη δημόσια τάξη του
κράτους μέλους στο οποίο υπάγονται.
2.

Η άρνηση συνδρομής πρέπει να είναι αιτιολογημένη.

ΤΙΤΛΟΣ VI
Διαβουλεύσεις και διαδικασίες συντονισμού

Άρθρο 19
1.
Η Επιτροπή οργανώνει συσκέψεις με τους εκπροσώ
πους των κρατών μελών, κατά τη διάρκεια των οποίων:
— εξετάζεται σε γενικό πλαίσιο η λειτουργία των ρυθμίσεων
διοικητικής συνεργασίας που προβλέπεται στον παρόντα
κανονισμό όσον αφορά, ειδικότερα, τη θέσπιση και
λειτουργία κανόνων για τη διαπίστωση της ύπαρξης και
την επαλήθευση των ενδοκοινοτικών συναλλαγών,
— θεσπίζονται κοινές πρακτικές διαδικασίες για τη διαβίβα
ση των πληροφοριών που προβλέπονται στο άρθρο 3,
λαμβάνοντας κυρίως υπόψη τα μέτρα που έχουν ληφθεί
στο πλαίσιο του άρθρου 11,
— εξετάζονται οι πληροφορίες που έχουν αποσταλεί στην
Επιτροπή δυνάμει του άρθρου 3 προκειμένου να συνα
χθούν τα σχετικά συμπεράσματα, να προσδιοριστούν τα
μέτρα που απαιτούνται για τον τερματισμό των πράξεων
που αντίκεινται στη νομοθεσία περί έμμεσης φορολογίας
και, κατά περίπτωση, να προταθούν τροποποιήσεις των
υπαρχουσών κοινοτικών διατάξεων ή θέσπιση νέων δια
τάξεων,
— εξετάζονται και συζητούνται οι περιπτώσεις και οι διαδι
κασίες όσον αφορά τη συντονισμένη φορολογική εξέταση
που προβλέπεται στο άρθρο 7.
2.
Για τα θέματα διμερούς ενδιαφέροντος, οι αρμόδιες
αρχές των κρατών μελών μπορούν να επικοινωνούν απευθεί
ας μεταξύ τους. Οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών είναι
δυνατόν, κατόπιν κοινής συμφωνίας, να επιτρέπουν σε αρχές
που αυτές ορίζουν, να έρχονται σε επαφή απευθείας για
συγκεκριμένες περιπτώσεις ή ορισμένες κατηγορίες περι
πτώσεων.
3.
Για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου, τα κράτη μέλη
λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα για:
α) τη διασφάλιση, στο εσωτερικό τους, του ορθού συντονι
σμού μεταξύ των αρμοδίων αρχών που αναφέρονται στο
άρθρο 1·

Άρθρο 18

β) την καθιέρωση άμεσης συνεργασίας μεταξύ των ειδικά
εξουσιοδοτημένων προς το σκοπό αυτό αρχών

1.
Ο παρών κανονισμός δεν δεσμεύει τις διοικητικές αρχές
των κρατών μελών να παρέχουν αμοιβαία συνδρομή εφό

γ) τη διασφάλιση, μέσω των κατάλληλων ρυθμίσεων, της
καλής λειτουργίας της αμοιβαίας συνδρομής που προ
βλέπει ο παρών κανονισμός, συμπεριλαμβανομένου
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του διορισμού κεντρικού φορέα όπως αναφέρεται στο
άρθρο 2 παράγραφος 2.
4.
Τα κράτη μέλη, από κοινού με την Επιτροπή, παρακο
λουθούν συνεχώς την εξέλιξη της συνεργασίας που προβλέ
πεται στο παρόν άρθρο και ανταλλάσουν τις εμπειρίες τους,
ιδιαίτερα όσον αφορά νέους τρόπους ή μεθόδους φοροδιαφυ
γής ή απάτης, προκειμένου να βελτιωθεί η συνεργασία αυτή
και, κατά περίπτωση, να καταρτιστούν κανόνες όπως περι
γράφεται στην παράγραφο 1.
5.
Η Επιτροπή γνωστοποιεί στις αρμόδιες αρχές των
κρατών μελών, μόλις περιέλθουν στη γνώση της, όλες τις
πληροφορίες που λαμβάνει δυνάμει των διατάξεων του άρ
θρου 3 ή κάθε άλλη σχετική πληροφορία που είναι σε θέση να
χορηγήσει.
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3.
Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, ο όρος
«έγγραφα» περιλαμβάνει και τις πληροφορίες που περιέχο
νται ή διαβιβάζονται με συστήματα ηλεκτρονικών υπολογι
στών.

Άρθρο 21
1.
Τα κράτη μέλη γνωστοποιούν στην Επιτροπή τα κείμε
να των εθνικών νομοθετικών διατάξεων τις οποίες θεσπίζουν
μεταγενέστερα στον τομέα που καλύπτεται από τον παρόντα
κανονισμό.
2.
Οι ρυθμίσεις που προβλέπονται στον παρόντα κανονι
σμό δεν περιορίζουν ούτε περιορίζονται από τις ρυθμίσεις που
περιέχονται σε άλλες συμφωνίες ή πράξεις που αφορούν τη
συνεργασία σε φορολογικά ζητήματα.
3.
Ο παρών κανονισμός δεν επηρεάζει την εφαρμογή στα
κράτη μέλη των κανόνων σχετικά με τη δικαστική συνδρομή
σε ποινικά ζητήματα.

ΤΙΤΛΟΣ VII
Τελικές διατάξεις

Άρθρο 20
1.
Τα κράτη μέλη γνωστοποιούν στην Επιτροπή κάθε
συμφωνία διοικητικής συνεργασίας με τρίτες χώρες στον
τομέα των εμμέσων φόρων.
2.
Τα κράτη μέλη παραιτούνται από κάθε απαίτηση επι
στροφής των εξόδων που προκύπτουν από την εφαρμογή του
παρόντος κανονισμού εκτός, κατά περίπτωση, όσον αφορά
τις αμοιβές εμπειρογνωμόνων.

Άρθρο 22
Η οδηγία 79/1070/ΕΟΚ (') του Συμβουλίου καταργείται.

Άρθρο 23
Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την τρίτη ημέρα από
τη δημοσίευση του στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊ
κών Κοινοτήτων.
Εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου 1992.
Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη
του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.
(') ΕΕ αριθ. L 331 της 27. 12. 1979, σ. 8.
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Βρυξέλλες, 13 Ιουνίου 1990
Τροποποίηση στην πρόταση κανονισμού (ΕΟΚ) του Συμβουλίου που τροποποιεί τον κανονισμό (ΕΟΚ)
αριθ. 1056/72 περί ανακοινώσεως προς την Επιτροπή των προγραμμάτων επενδύσεως κοινοτικού
ενδιαφέροντος στους τομείς του πετρελαίου, του φυσικού αερίου και του ηλεκτρισμού 0)
COM(90) 220 τελικό
(Υποβληθείσα από την Επιτροπή, σύμφωνα με το άρθρο 149 παράγραφος 3 της συνθήκης ΕΟΚ, στις
15 Ιουνίου 1990)
(90/C 187/05)
ΑΡΧΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ

ΤΡΟΠΟΛΟΠΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΤΑΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ
ΕΓΙΝΑΝ ΔΕΚΤΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Πέμπτη αιτιολογική σκέψη
Τροπολογία αριθ. 1
ότι οι επιτακτικές ανάγκες που σχετίζονται με την υλοποίηση
της εσωτερικής αγοράς για την ενέργεια επιβάλλουν σε
μελλοντικές επενδύσεις να συμβάλλουν στον άριστο επιμε
ρισμό των διαθέσιμων πόρων υπό κοινοτικό πρίσμα και να
είναι δυνατόν, με τον τρόπο αυτό, να προσπορίζουν οφέλη
στους κοινοτικούς καταναλωτές·

ότι οι επιτακτικές ανάγκες που σχετίζονται με την υλοποίηση
της εσωτερικής αγοράς για την ενέργεια επιβάλλουν σε
μελλοντικές επενδύσεις να συμβάλλουν στον άριστο επιμε
ρισμό των διαθέσιμων ενεργειακών πόρων υπό κοινοτικό
πρίσμα και να είναι δυνατόν, με τον τρόπο αυτό, να προ
σπορίζουν οφέλη στους κοινοτικούς καταναλωτές, και χρή
στες·

Έκτη αιτιολογική σκέψη
Τροπολογία αριθ. 3
ότι η Επιτροπή πρέπει να είναι σε θέση να πληροφορεί όλα τα
άλλα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη για κάθε επενδυτικό σχέδιο
που ενδέχεται να παρουσιάζει κοινοτικό ενδιαφέρον ώστε να
καθίσταται δυνατός ο αναγκαίος συνδυασμός ενεργειών, για
να διέπεται η εν λόγω επένδυση από πνεύμα συνοχής με την
προοπτική της δημιουργίας της εσωτερικής αγοράς ενέρ
γειας·

ότι η Επιτροπή πρέπει να είναι σε θέση να πληροφορεί όλα τα
άλλα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη για κάθε επενδυτικό σχέδιο
που ενδέχεται να παρουσιάζει κοινοτικό ενδιαφέρον ώστε να
προβεί σε έγκαιρες διαβουλεύσεις μεταξύ των ενδιαφερομέ
νων μερών και να καθίσταται, ως εκ τούτου, δυνατός ο
αναγκαίος συνδυασμός ενεργειών, για να διέπεται η εν λόγω
επένδυση από πνεύμα συνοχής με την προοπτική της
δημιουργίας της εσωτερικής αγοράς ενέργειας·

Έβδομη αιτιολογική σκέψη
ότι, για το σκοπό αυτό, η Επιτροπή πρέπει να λαμβάνει γνώση
των σχεδίων ήδη από το στάδιο κατάρτισης της μελέτης
σκοπιμότητας·

Τροπολογία αριθ. 5
ότι, για το σκοπό αυτό, η Επιτροπή πρέπει να λαμβάνει γνώση
των σχεδίων σε ένα αρχικό στάδιο κατά το οποίο τα προ
γράμματα μπορούν ακόμη να υποστούν αλλαγές*

Τροπολογία αριθ. 9
Άρθρο 2
Έκτη περίπτωση
— οι γεωγραφικές περιοχές που θα επωφεληθούν από τις
προτεινόμενες νέες επενδύσεις.
Τροπολογία αριθ. 11
Άρθρο 2β
Η κατάρτιση και η κοινοποίηση των πληροφοριών σχετικά με
τα νέα σχέδια στον ενεργειακό τομέα δεν θα πρέπει να
απαιτήσουν νέα προθεσμία για την υλοποίηση των επενδύ
σεων.
ί1) ΕΕ αριθ. C 250 της 3. 10. 1989, σ. 5 [COM(89) 335 τελικό].
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ΣΧΕΔΙΟ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ
που αποτελεί γνωμοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου επί της προτάσεως της Επιτροπής προς το
Συμβούλιο για κανονισμό (ΕΟΚ) περί τροποποιήσεως του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1056/72 περί
ανακοινώσεως προς την Επιτροπή των προγραμμάτων επενδύσεως κοινοτικού ενδιαφέροντος στους
τομείς του πετρελαίου, του φυσικού αερίου και του ηλεκτρισμού
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,
—

Έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο,

—

Έχοντας κληθεί από το Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει σύμφωνα με το άρθρο 213 της συνθήκης
ΕΟΚ (έγγραφο C 3-155/89),

—

Έχοντας υπόψη την έκθεση της επιτροπής ενέργειας, έρευνας και τεχνολογίας και τις
γνωμοδοτήσεις της επιτροπής οικονομικής, νομισματικής και βιομηχανικής πολιτικής και της
επιτροπής νομικών θεμάτων και δικαιωμάτων των πολιτών (έγγραφο Α 3-44/90),

1.

Εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής με την επιφύλαξη των τροποποιήσεων που επέφερε το
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σύμφωνα με το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας πάνω στο εν λόγω
κείμενο.

2.

Καλεί το Συμβούλιο να το ενημερώσει, σε περίπτωση που προτίθεται να αποστεί από το κείμενο
που ενέκρινε το Κοινοβούλιο.

3.

Ζητεί να κληθεί εκ νέου να γνωμοδοτήσει, σε περίπτωση που το Συμβούλιο προτίθεται να επιφέρει
ουσιαστικές τροποποιήσεις στην πρόταση της Επιτροπής.

4.

Αναθέτει στον Πρόεδρο του να διαβιβάσει την παρούσα γνωμοδότηση στο Συμβούλιο και την
Επιτροπή.

Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη του πρωτοκόλλου προσχώρησης της Τυνησίας στη
Γενική Συμφωνία Δασμών και Εμπορίου
COM(90) 242 τελικό
(Υποβληθείσα από την Επιτροπή στις 15 Ιουνίου 1990)
(90/C 187/06)
ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,
Έχοντας υπόψη τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας, και ιδίως το
άρθρο 113,
Εκτιμώντας:
ότι η Τυνησία πραγματοποίησε διαπραγματεύσεις με την Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα και τα
άλλα συμβαλλόμενα μέρη της Γενικής Συμφωνίας Δασμών και Εμπορίου, με σκοπό να προσχωρήσει
στη Γενική Συμφωνία*
ότι τα αποτελέσματα των διαπραγματεύσεων αυτών είναι αποδεκτά από την Κοινότητα,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:

Άρθρο 1
Το πρωτόκολλο προσχώρησης της Τυνησίας στη Γενική Συμφωνία Δασμών και Εμπορίου εγκρίνεται
εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας. Το κείμενο που πρωτοκόλλου επισυνάπτεται
στην παρούσα απόφαση.
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^77^0

Αριθό^ι^^ί

ΟΠρόεδρος του Συμβουλίου Εξουσιοδοτείται να καθορίσει το πρόσωπο στο οποίο θα ανατεθείη
υπογραφή του πρωτοκόλλου^ με σκοπό τη δέσμευση της κοινότητας.

ΠΡΩΤΟΚΟΑΑΟ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΤΥΝΗΣΙΑΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΔΑΣΜΩΝ ΚΑΙ
ΕΜΠΟΡΙΟΥ

Οι κυβερνήσεις που αποτελούν τα συμβαλλόμενα μέρη στηΓενική Συμφωνία Δασμών και Εμπορίου
που στο εξής αποκαλούνται ^συμβαλλόμενα μέρη^ και γενική συμφωνίας αντίστοι^α^ηΕυρωπαϊκή
Οικονομική κοινότητα καιηκυβέρνηση της Τυνησίας που στο εξής αποκαλείται^Τυντ^σία^
^ΧΟ^Τ^^^ηο^Ατα αποτελέσματα των διαπρα^ματεύσεωνπουεί^ανωςθέμα την προσχώρηση της
Τυνησίας στη γενική συμφωνίας
^ ^ ^ ^ ^ Α ^ ^ , μέσω των αντιπροσώπων τους^τα ακόλουθα^

^η^Ο^Μ
Γενικά

ί.

ΠΤυνησία, με τη θέσησεισ^ύ του παρόντος πρωτοκόλλου συμφωνάμε την π α ρ ά ^ ρ α φ ο ^
καθίσταται συμβαλλόμενο μέρος στη γενική συμφωνίας όπως ορίξεται στο άρθρο Χ Χ Χ ^ κ α ι
εφαρμόξει προσωρινά και με την επιφύλαξη του παρόντος πρωτοκόλλου^
α^ τα μ έ ρ η Ρ ί Α και IV της γενικής συμφωνίας και
β^ το μέρος^της^ενικής συμφωνίας^ στο βαθμό που δεν αντίκειται στη νομοθεσία του κράτους
ηοποίαίσ^υε κατά την ήδη ημερομηνία του παρόντος πρωτοκόλλου.
Οι υποχρεώσεις που περιλαμβάνονται στην παρά^ραφο^τουάρθροιμε αναφορά στο ά ρ θ ρ ο ν
καθώς καιεκείνεςπουπεριλαμβάνονταιστηνπαρά^ραφο^στοι^είοβ^τουάρθρουυμεαναφορά
στο άρθρον^ της γενικής συμφωνίας θεωρούνταν ^ια τους σκοπούς της παρούσας παραγράφουν
ότι υπάγονται στο μέρος ίΡ

^. α^ Οι διατάξεις της γενικής συμφωνίας που θα εφαρμόσει ως προς τα συμβαλλόμενα μέρη^η
Τυνησία, εκτός και αν προβλέπεται διαφορετικά στο παρόν πρωτόκολλο^ είναι οι διατάξεις
που περιλαμβάνονταιστο κείμενο πουεπισυνάπτεται στηντελική πράξη τηςδεύτερης
συνόδου της προπαρασκευαστικής επιτροπής της διάσκεψης των Ηνωμένων Εθνών ^ια το
εμπόριοκαιτηναπασ^όληση^όπωςέ^ειδιορθωθείήτροποποιηθείαπότιςπράξειςπου
ενδεχομένως θα έ^ουν τεθεί σε ισ^ύ κατά την ημέρα που η Τυνησία θα αποτελέσει
συμβαλλόμενο μέρος^
β^ σε όλες τις περιπτώσεις κατά τις ο π ο ί ε ς η π α ρ ά ^ ρ α φ ο ς ^ τ ο υ ά ρ θ ρ ο υ ν ^ η π α ρ ά ^ ρ α φ ο ς ^
στοιχείο δ^ του ά ρ θ ρ ο υ ν ^ Ρ κ α ι η π α ρ ά ^ ρ α φ ο ς ^ σ τ ο ι ^ ε ί ο ^ τ ο υ ά ρ θ ρ ο υ Χ τ η ς γενικής
συμφωνίας αναφέρονται στην ημερομηνία της συμφωνίας αυτής^ηημερομηνία που ισχύει
όσον αφορά τηνΤυνησία,είναιηημερομηνία του παρόντος πρωτοκόλλου.
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ΜΕΡΟΣ II
Πίνακας

3. Ο πίνακας του παραρτήματος, με τη θέση σε ισχύ του παρόντος πρωτοκόλλου, καθίσταται
πίνακας στη γενική συμφωνία όσον αφορά την Τυνησία.
4. α) σε όλες τις περιπτώσεις κατά τις οποίες η παράγραφος 1 του άρθρου II της γενικής συμφωνίας
αναφέρεται στην ημερομηνία σύναψης της συμφωνίας, η ημερομηνία που ισχύει όσον αφορά
κάθε προϊόν που αποτελεί αντικείμενο παραχώρησης η οποία προβλέπεται στον πίνακα που
επισυνάπτεται στο παρόν πρωτόκολλο, είναι η ημερομηνία του παρόντος πρωτοκόλλου·
β) για τους σκοπούς αναφοράς στην παράγραφο 6 στοιχείο α) του άρθρου II της γενικής
συμφωνίας της ημερομηνίας της συμφωνίας αυτής, η ημερομηνία που ισχύει σχετικά με τον
πίνακα που επισυνάπτεται στο παρόν πρωτόκολλο είναι η ημερομηνία του παρόντος
πρωτοκόλλου.

ΜΕΡΟΣ III
Τελικές διατάξεις
5. Το παρόν πρωτόκολλο κατατίθεται στο γενικό διευθυντή των συμβαλλομένων μερών. Παραμένει
ανοικτό προς υπογραφή από την Τυνησία έως τις 30 Μαρτίου 1990· επίσης είναι ανοικτό προς
υπογραφή από τα συμβαλλόμενα μέρη και την Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα.
6. Το παρόν πρωτόκολλο αρχίζει να ισχύει την τριακοστή μέρα μετά την ημέρα υπογραφής του από
την Τυνησία.
7. Η Τυνησία αφού γίνει συμβαλλόμενο μέρος στη γενική συμφωνία σύμφωνα με την παράγραφο 1
του πρωτοκόλλου, μπορεί να προσχωρήσει στη γενική συμφωνία σύμφωνα με τις ισχύουσες
ρήτρες του παρόντος πρωτοκόλλου, αφού καταθέσει στο γενικό διευθυντή έγγραφο προσχώρη
σης. Η προσχώρηση αρχίζει να ισχύει την ημέρα κατά την οποία αρχίζει να ισχύει η γενική
συμφωνία σύμφωνα με το άρθρο XXVI ή την τριακοστή μέρα μετά την ημέρα κατάθεσης του
εγγράφου προσχώρησης εάν η ημερομηνία αυτή είναι μεταγενέστερη. Η προσχώρηση στη γενική
συμφωνία σύμφωνα με την παράγραφο αυτή θα θεωρηθεί, για τους σκοπούς της παραγράφου 2 του
άρθρου XXXII της γενικής συμφωνίας, ως αποδοχή της γενικής συμφωνίας σύμφωνα με την
παράγραφο 4 του άρθρου XXVI.
8. Η Τυνησία μπορεί να καταγγείλει την προσα>ρινή εφαρμογή της γενικής συμφωνίας πριν από την
προσχώρηση της σ' αυτήν, σύμφωνα με την παράγραφο 7. Η καταγγελία αυτή αρχίζει να ισχύει
την εξηκοστή ημέρα μετά την ημέρα παραλαβής γραπτής σχετικής γνωστοποίησης από το γενικό
διευθυντή.
9. Ο γενικός διευθυντής παρέχει χωρίς καθυστέρηση επικυρωμένο αντίγραφο του παρόντος
πρωτοκόλλου και κοινοποιεί τις υπογραφές σύμφωνα με την παράγραφο 5 σε όλα τα
συμβαλλόμενα μέρη, στην Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα, την Τυνησία και σε όλες τις
κυβερνήσεις που έχουν προσχωρήσει προσωρινά στη γενική συμφωνία.
10. Το παρόν πρωτόκολλο καταχωρείται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 102 του Χάρτη των
Ηνωμένων Εθνών.
Συντάχθηκε στη Γενεύη σήμερα, δωδέκατη Μαρτίου, χίλια εννιακόσια ενενήντα σε ένα μοναδικό
αντίτυπο, στην αγγλική, γαλλική και ισπανική γλώσσα, εκτός αν υπάρχει αντίθετη ρύθμιση όσον
αφορά τον επισυναπτόμενο πίνακα, και τα τρία αυτά κείμενα είναι εξίσου αυθεντικά.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΠΙΝΑΚΑΣ LXXXIII — ΤΥΝΗΣΙΑ
(Ο πίνακας βρίσκεται στη Γραμματεία της Γενικής Συμφωνίας Δασμών και Εμπορίου στη Γενεύη)
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Πρόταση κανονισμού (ΕΟΚ) του Συμβουλίου σχετικά με τη σύναψη συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής
Οικονομικής Κοινότητας και της Ηνωμένης Δημοκρατίας της Τανζανίας για την αλιεία στα ανοιχτά των
ακτών της Τανζανίας
COM(90) 244 τελικό
(Υποβληθείσα από την Επιτροπή στις 15 Ιουνίου 1990)
(90/C 187/07)

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Δημοκρατίας της Τανζανίας για την αλιεία στα ανοιχτά των
ακτών της Τανζανίας.

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής
Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 43,

Το κείμενο της συμφωνίας επισυνάπτεται στον παρόντα
κανονισμό.

την πρόταση της Επιτροπής,
τη γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου,
Άρθρο 2

Εκτιμώντας:
ότι η Κοινότητα και η Ηνωμένη Δημοκρατία της Τανζανίας
διεξήγαγαν διαπραγματεύσεις και μονόγραψαν συμφωνία
αλιείας που προβλέπει την παροχή αλιευτικών δυνατοτήτων
σε αλιείς της Κοινότητας στα ύδατα που υπάγονται στην
κυριαρχία ή τη δικαιοδοσία της Τανζανίας·

Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου εξουσιοδοτείται να ορίσει τα
αρμόδια πρόσωπα για την υπογραφή της συμφωνίας με
δεσμευτικό για την Κοινότητα αποτέλεσμα.

ότι είναι προς το συμφέρον της Κοινότητας να εγκρίνει την εν
λόγω συμφωνία,

Άρθρο 3
Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την τρίτη ημέρα από
τη δημοσίευση του στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊ
κών Κοινοτήτων.

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:
Άρθρο 1
Εγκρίνεται εξ ονόματος της Κοινότητας η συμφωνία μεταξύ
της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας και της Ηνωμένης

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη
του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

ΣΥΜΦΩΝΙΑ
Μεταξύ της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας και της Ηνωμένης Δημοκρατίας της Τανζανίας για
την αλιεία στα ανοιχτά των ακτών της Τανζανίας
Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ,
καλούμενη στο εξής «Κοινότητα» και
Η ΗΝΩΜΕΝΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΤΑΝΖΑΝΙΑΣ,
καλούμενη στο εξής «Τανζανία»,
ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ το πνεύμα συνεργασίας που απορρέει από την σύμβαση ΑΚΕ-ΕΟΚ και τις καλές σχέσεις
συνεργασίας που επικρατούν μεταξύ της Κοινότητας και της ΤανζανίαςΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ την επιθυμία της Τανζανίας να προωθήσει την ορθολογική διαχείριση των αλιευτικών της πόρων με
την ενίσχυση της συνεργασίαςΥΠΕΝΘΥΜΙΖΟΝΤΑΣ ότι η Κοινότητα και η Τανζανία έχουν υπογράψει τη σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το
δίκαιο της θάλασσας και ότι, σύμφωνα με την σύμβαση αυτή, η Τανζανία έχει ορίσει ζώνη αποκλειστικής
οικονομικής εκμετάλλευσης 200 ναυτικών μιλίων από τις ακτές της, εντός της οποίας ασκεί τα κυριαρχικά της
δικαιώματα με σκοπό την εξερεύνηση, την εκμετάλλευση, τη διατήρηση και τη διαχείριση των πόρων της εν λόγω
ζώνης, σύμφωνα με τις αρχές του διεθνούς δικαίου-
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ΕΠΙΘΥΜΩΝΤΑΣ να αναπτύξουν και να διευρύνουν την επωφελή σε αμοιβαία βάση συνεργασία στον τομέα της
αλιείας·
ΑΠΟΦΑΣΙΣΜΕΝΟΙ να εδραιώσουν τις σχέσεις τους σε πνεύμα αμοιβαίας εμπιστοσύνης και σεβασμού των
αμοιβαίων συμφερόντων τους στον τομέα της θαλάσσιας αλιείας·
ΕΠΙΘΥΜΩΝΤΑΣ να θεσπίσουν τους όρους και τις συνθήκες που διέπουν την άσκηση δραστηριοτήτων που
παρουσιάζουν κοινό συμφέρον για τα δύο μέρη,

ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ:

Άρθρο 1
Η παρούσα συμφωνία έχει ως στόχο τον καθορισμό των
αρχών και των κανόνων που θα διέπουν μελλοντικά, από
κάθε άποψη, την άσκηση αλιευτικών δραστηριοτήτων σκα
φών που φέρουν σημαία κράτους μέλους της Κοινότητας, τα
οποία καλούνται στο εξής «σκάφη της Κοινότητας», στα
ύδατα που υπάγονται, όσον αφορά τον αλιευτικό τομέα, στην
κυριαρχία ή τη δικαιοδοσία της Τανζανίας, τα οποία καλού
νται στο εξής «αλιευτική ζώνη της Τανζανίας», σύμφωνα με
τις διατάξεις της σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για το
δίκαιο της θάλασσας και τους άλλους κανόνες του διεθνούς
δικαίου.

Άρθρο 2
1.
Βάσει της παρούσας συμφωνίας, η Τανζανία επιτρέπει
στα σκάφη της Κοινότητας να αλιεύουν στην αλιευτική ζώνη
της Τανζανίας.
2.
Οι εν λόγω αλιευτικές δραστηριότητες διέπονται από
τους νόμους της Τανζανίας.

4.
Οι διατυπώσεις για την υποβολή αιτήσεων χορήγησης
αδείας, η περίοδος ισχύος της άδειας, το ύψος του τέλους
εκδόσεως αδείας, οι τρόποι πληρωμής και οι επιτρεπόμενες
αλιευτικές ζώνες καθορίζονται στο παράρτημα.
5.
Μια άδεια εκδίδεται για ένα συγκεκριμένο σκάφος και
δεν είναι μεταβιβάσιμη.

Άρθρο 5
Τα συμβαλλόμενα μέρη αναλαμβάνουν την υποχρέωση να
συντονίζουν τη δράση τους είτε άμεσα είτε μέσω διεθνών
οργανώσεων, για να εξασφαλίζουν τη διαχείριση και τη
διατήρηση των ζώντων πόρων στον Ινδικό Ωκεανό, ιδίως των
κατ' εξοχήν μεταναστευτικών ειδών, και για να διευκολύνουν
τη σχετική επιστημονική έρευνα.

Άρθρο 6
Τα σκάφη στα οποία επιτρέπεται η αλιεία στην αλιευτική
ζώνη της Τανζανίας βάσει της παρούσας συμφωνίας, είναι
υποχρεωμένα να κοινοποιούν στις αρχές της Τανζανίας
δηλώσεις των αλιευμάτων τους και άλλες σχετικές πληροφο
ρίες σύμφωνα με τις διατάξεις του παραρτήματος.

Άρθρο 3
1.
Η Κοινότητα αναλαμβάνει την υποχρέωση να λάβει όλα
τα απαραίτητα μέτρα για να εξασφαλίσει την τήρηση από τα
σκάφη της των διατάξεων της παρούσας συμφωνίας και των
νόμων που διέπουν τις αλιευτικές δραστηριότητες στην
αλιευτική ζώνη της Τανζανίας σύμφωνα με τις διατάξεις της
σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για το δίκαιο της θάλασσας
και τους άλλους κανόνες του διεθνούς δικαίου.
2.
Οι αρχές της Τανζανίας κοινοποιούν στην Επιτροπή των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων κάθε τροποποίηση των εν λόγω
νόμων.

Άρθρο 4
1.
Η άσκηση των αλιευτικών δραστηριοτήτων από σκάφη
της Κοινότητας στην αλιευτική ζώνη της Τανζανίας σύμφωνα
με την παρούσα συμφωνία, υπόκειται στην κατοχή ισχύου
σας άδειας αλιείας.
2.
Οι άδειες εκδίδονται από τις αρχές της Τανζανίας εντός
των ορίων που καθορίζονται στο πρωτόκολλο.
3.
Η έκδοση μιας άδειας από τις αρχές της Τανζανίας, και
μετά από αίτηση της Κοινότητας, υπόκειται στην καταβολή
ενός τέλους εκδόσεως αδείας από τον ενδιαφερόμενο
πλοιοκτήτη.

Άρθρο 7
Σε αντιστάθμισμα των αλιευτικών δυνατοτήτων που παρα
χωρούνται βάσει του άρθρου 2, η Κοινότητα παρέχει στην
Τανζανία, σύμφωνα με τις διατάξεις του πρωτοκόλλου,
χρηματοδοτική συνεισφορά με την επιφύλαξη της χρηματο
δότησης που δικαιούται η Τανζανία δυνάμει της σύμβασης
ΑΚΕ-ΕΟΚ.

Άρθρο 8
1.
Με την επιφύλαξη της άσκησης των δικαιωμάτων
κυριαρχίας ή δικαιοδοσίας που έχει η Τανζανία" στην αλιευ
τική ζώνη της, τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν να συστα
θεί μια κοινή επιτροπή για την επίβλεψη της εφαρμογής, της
ερμηνείας και της ορθής λειτουργίας της παρούσας συμφω
νίας.
2.
Η κοινή επιτροπή συνεδριάζει μετά από αίτηση οποιου
δήποτε από τα συμβαλλόμενα μέρη. Τα συμβαλλόμενα μέρη
διεξάγουν διαβουλεύσεις 30 τουλάχιστον ημέρες εκ των
προτέρων σχετικά με την ημερομηνία και την ημερήσια
διάταξη των συνεδριάσεων της κοινής επιτροπής.
3.
Σε περίπτωση διαφωνίας ως προς την ερμηνεία ή την
εφαρμογή της συμφωνίας, τα δύο μέρη διεξάγουν διαβουλεύ
σεις.
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Άρθρο 9

Άρθρο 12

1.
Σε περίπτωση κατά την οποία οι αρχές της Τανζανίας
αποφασίσουν, λόγω των εξελίξεων σχετικά με την κατάστα
ση των αποθεμάτων, να λάβουν μέτρα διατήρησης που
πλήττουν τις δραστηριότητες των σκαφών της Κοινότητας,
τα δύο μέρη διεξάγουν διαβουλεύσεις για την προσαρμογή
του παραρτήματος και του πρωτοκόλλου που επισυνάπτο
νται στην παρούσα συμφωνία.

Το παράρτημα και το πρωτόκολλο που επισυνάπτονται στην
παρούσα συμφωνία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της και,
εκτός αν υπάρχει αντίθετη διάταξη, η αναφορά στην παρού
σα συμφωνία αποτελεί αναφορά σε αυτά.

2.
Οι εν λόγω διαβουλεύσεις βασίζονται στην αρχή ότι
κάθε ουσιαστικός περιορισμός των αλιευτικών δικαιωμάτων
που προβλέπονται στο πρωτόκολλο θα έχει ως αποτέλεσμα
την ισοδύναμη μείωση της χρηματικής αντιστάθμισης που
καταβάλλει η Κοινότητα.

1.
Η συμφωνία συνάπτεται για αρχική περίοδο τριών ετών
από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος της. Εάν ένα από τα
συμβαλλόμενα μέρη δεν καταγγείλει τη συμφωνία με κοινο
ποίηση έξι μήνες τουλάχιστον πριν από την ημερομηνία
λήξης της τριετούς περιόδου, η συμφωνία παραμένει σε ισχύ
για συμπληρωματικές περιόδους τριών ετών εφόσον δεν
κοινοποιηθεί καταγγελία της συμφωνίας με κοινοποίηση
τρεις τουλάχιστον μήνες πριν από την ημερομηνία λήξης
κάθε τριετούς περιόδου.

3.
Τα ενδεχόμενα μέτρα διατήρησης λαμβάνονται από τις
αρχές της Τανζανίας, βασίζονται σε αντικειμενικά και επι
στημονικά κριτήρια και εφαρμόζονται εξίσου για τα σκάφη
της Κοινότητας και άλλων τρίτων χωρών, με την επιφύλαξη
ειδικών ρυθμίσεων μεταξύ αναπτυσσόμενων κρατών της
ίδιας γεωγραφικής περιοχής, συμπεριλαμβανομένων των
αμοιβαίων ρυθμίσεων στον αλιευτικό τομέα.
Άρθρο 10
Καμία διάταξη της παρούσας συμφωνίας δεν επηρεάζει ούτε
προδικάζει, καθ' οιονδήποτε τρόπο, τις απόψεις των δύο
συμβαλλομένων μερών όσον αφορά όλα τα θέματα που
σχετίζονται με το δίκαιο της θάλασσας.

Άρθρο 13

2.
Σε περίπτωση που ένα συμβαλλόμενο μέρος κοινοποιή
σει καταγγελία της συμφωνίας, τα συμβαλλόμενα μέρη
αρχίζουν διαπραγματεύσεις. Πριν από το τέλος της περιόδου
ισχύος του πρωτοκόλλου, τα συμβαλλόμενα μέρη αρχίζουν
διαπραγματεύσεις για να καθορίσουν με κοινή συμφωνία τις
απαιτούμενες τροποποιήσεις ή προσθήκες στο παράρτημα ή
το πρωτόκολλο. Τα συμβαλλόμενα μέρη διεξάγουν επίσης
διαπραγματεύσεις οποιαδήποτε άλλη στιγμή με κοινή
συμφωνία.

Άρθρο 11

Άρθρο 14

Η παρούσα συμφωνία εφαρμόζεται, αφενός, στα εδάφη στα
οποία εφαρμόζεται η συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής
Οικονομικής Κοινότητας και υπό τους όρους που προβλέπο
νται στην εν λόγω συνθήκη και, αφετέρου, στην επικράτεια
της Ηνωμένης Δημοκρατίας της Τανζανίας.

Η παρούσα συμφωνία συντάσσεται σε δύο αντίτυπα στη
δανική, ολλανδική, αγγλική, γαλλική, γερμανική, ελληνική,
ιταλική, πορτογαλική και ισπανική γλώσσα, ενώ κάθε ένα
από τα εν λόγω κείμενα είναι εξίσου αυθεντικό. Αρχίζει να
ισχύει την ημέρα της υπογραφής της.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΌΡΟΙ ΑΣΚΗΣΕΩΣ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΣΚΑΦΗ ΣΤΗΝ ΑΛΙΕΥΤΙΚΗ ΖΩΝΗ
ΤΗς ΤΑΝΖΑΝΙΑς
1. Διατυπώσεις για την υποβολή αίτησης και την έκδοση αδειών
α) Η Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων υποβάλλει στο αρμόδιο για θέματα αλιείας υπουργείο της
Τανζανίας, μέσω της αντιπροσωπείας της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων στην Τανζανία, αίτηση
του πλοιοκτήτη κάθε σκάφους που επιθυμεί να αλιεύσει σύμφωνα με την παρούσα συμφωνία, 30 τουλάχιστον
ημέρες πριν από την ημερομηνία έναρξης της αιτούμενης περιόδου ισχύος. Κάθε αίτηση συνοδεύεται από
τεκμηριωμένη απόδειξη της πληρωμής του αντίστοιχου τέλους εκδόσεως αδείας. Η αίτηση υποβάλλεται σε
έντυπο που προβλέπεται για το σκοπό αυτό από την Τανζανία, υπόδειγμα του οποίου επισυνάπτεται στο
προσάρτημαβ) κάθε άδεια χορηγείται στον πλοιοκτήτη για ένα συγκεκριμένο σκάφος. Με αίτηση της Επιτροπής των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, η άδεια για ένα σκάφος είναι δυνατόν να αντικατασταθεί και, σε περιπτώσεις
ανωτέρας βίας, αντικαθίσταται από άδεια για ένα άλλο σκάφος της Κοινότητας που έχει τα ίδια
χαρακτηριστικά. Στην περίπτωση ανωτέρας βίας δεν οφείλονται τέλη για την εναπομένουσα περίοδο
ισχύοςγ) οι άδειες χορηγούνται από τις αρχές της Τανζανίας, στην αντιπροσωπεία της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων στην Τανζανία, 15 εργάσιμες ημέρες μετά την υποβολή της αίτησης·
δ) το έγγραφο της άδειας πρέπει να βρίσκεται πάντοτε επί του σκάφους·
ε) οι αρχές της Τανζανίας ανακοινώνουν πριν από την έναρξη της ισχύος της συμφωνίας, τις ρυθμίσεις για την
καταβολή τελών εκδόσεως αδείας και ειδικότερα τις λεπτομέρειες που αφορούν τον τραπεζικό λογαριασμό
και το νόμισμα που χρησιμοποιείται·
στ) τα τέλη εκδόσεως αδείας συμπεριλαμβάνουν τους εθνικούς και τοπικούς φόρους εκτός από τις επιβαρύνσεις
για την παροχή υπηρεσιών.
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2. Διάρκεια ισχύος των αδειών και διατάξεις που αφορούν την πληρωμή
α) Οι άδειες ισχύουν για περίοδο ενός έτους και είναι ανανεώσιμες·
β) τα τέλη εκδόσεως αδείας καθορίζονται σε 200 Ecu ανά τόνο αλιευμάτων στην αλιευτική ζώνη της Τανζανίας.
Οι άδειες εκδίδονται μετά από την προκαταβολή στην Τανζανία ενός κατ' αποκοπήν ποσού ύψους 1 000 Ecu
ετησίως για κάθε θυνναλιευτικό γρι γρι, ποσό που ισοδυναμεί με τα τέλη για 50 τόνους αλιευόμενου τόνου
στην αλιευτική ζώνη της Τανζανίας ετησίως, και ενός κατ' αποκοπήν ποσού ύψους 200 Ecu ετησίως για κάθε
αλιευτικό με παραγάδια επιφανείας, ποσό που ισοδυναμεί με τα τέλη για δέκα τόνους αλιευόμενου τόνου και
άλλων αποδημητικών ειδών αλιευμένων στην αλιευτική ζώνη της Τανζανίας ετησίως.
Η Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων συντάσσει την τελική δήλωση των οφειλομένων τελών για μια
δεδομένη περίοδο αλιείας, με βάση τις δηλώσεις αλιευμάτων που υποβάλλουν οι πλοιοκτήτες, που
επιβεβαιώνεται από τα επιστημονικά ινστιτούτα που είναι υπεύθυνα για την επαλήθευση των στοιχείων που
αφορούν τα αλιεύματα (Orstom και το ισπανικό ωκεανογραφικό ινστιτούτο). Κάθε επιπρόσθετη οφειλόμενη
πληρωμή θα καταβάλλεται από τους πλοιοκτήτες εντός 30 ημερών στο λογαριασμό που θα ορίσουν οι αρχές
της Τανζανίας.
Εάν το οφειλόμενο ποσό για την άσκηση αλιευτικών δραστηριοτήτων είναι κατώτερο από το ποσό της
προκαταβολής, το εναπομένον ποσό δεν επιστρέφεται στον πλοιοκτήτη.
3. Παρατηρητές
α) Με απόφαση των αρχών της Τανζανίας, τα σκάφη δέχονται έναν παρατηρητή που ορίζεται από τις εν λόγω
αρχές για να ελέγχει τα αλιεύματα στην αλιευτική ζώνη της Τανζανίας. Στους παρατηρητές παρέχονται όλες
οι απαραίτητες διευκολύνσεις για την άσκηση των καθηκόντων τους, συμπεριλαμβανομένης της πρόσβα
σης σε χώρους και έγγραφα. Ο παρατηρητής δεν δύναται να παραμείνει επί του σκάφους για περισσότερο
χρόνο από ό,τι χρειάζεται για την άσκηση των καθηκόντων του. Στους παρατηρητές παρέχεται
ικανοποιητική τροφή και κατάλυμα κατά την παραμονή τους επί του σκάφους.
Ο μισθός και οι κοινωνικές παροχές του παρατηρητή επιβαρύνουν τις αρχές της Τανζανίας. Εφόσον ένα
σκάφος στο οποίο επιβαίνει παρατηρητής της Τανζανίας εγκαταλείψει την αλιευτική ζώνη της Τανζανίας,
λαμβάνονται όλα τα μέτρα για να εξασφαλιστεί ότι ο παρατηρητής θα επιστρέψει στην Τανζανία το
συντομότερο δυνατόν με έξοδα του πλοιοκτήτηβ) οι αρχές της Τανζανίας ενδέχεται να ζητήσουν από τα σκάφη την επιβίβαση ενός βιολόγου, με τους ίδιους
όρους όπως εκείνους που αναφέρονται ανωτέρω. Δεν είναι δυνατό να ζητηθεί ταυτοχρόνως η επιβίβαση επί
ενός σκάφους ενός παρατηρητή και ενός βιολόγου.
4. Επικοινωνία μέσω ασυρμάτου
Κατά την άσκηση αλιευτικών δραστηριοτήτων στην αλιευτική ζώνη της Τανζανίας, τα σκάφη ανακοινώνουν τη
θέση τους και τα αλιεύματα τους κάθε τρεις ημέρες. Τα σκάφη ανακοινώνουν επίσης τη θέση τους και τον όγκο
των αλιευμάτων επί του σκάφους κατά την είσοδο και την έξοδο από την αλιευτική ζώνη της Τανζανίας. Ο
κωδικός ασυρμάτου, η συχνότητα και οι ώρες λειτουργίας του σταθμού ασυρμάτου επισυνάπτονται στην
άδεια.
5. Αλιευτικές ζώνες
Τα σκάφη της Κοινότητας έχουν πρόσβαση σε ολόκληρη την αλιευτική ζώνη της Τανζανίας.
6. Απαγόρευση πυροβόλων όπλων
Τα πυροβόλα όπλα, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που χρησιμοποιούνται για αυτοάμυνα, απαγορεύονται σε
όλα τα σκάφη που επιτρέπεται να αλιεύουν στην αλιευτική ζώνη της Τανζανίας.
7. Σπάνια είδη
Όλα τα θαλάσσια είδη των οποίων η διατήρηση αιτιολογείται λόγω της σπανιότητας τους ή για ανάγκες
βιολογικής έρευνας, και τα οποία αλιεύονται από κοινοτικά σκάφη στην αλιευτική ζώνη της Τανζανίας,
περιέρχονται στην κυριότητα των αρχών της Τανζανίας και παραδίδονται δωρεάν σε λιμάνι της Τανζανίας το
συντομότερο δυνατόν και στην καλύτερη δυνατή κατάσταση.
8. Παραβάσεις
α) Οι παραβάσεις τιμωρούνται σύμφωνα με τους νόμους της Τανζανίας·
β) η αντιπροσωπεία της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων στην Τανζανία ενημερώνεται εντός 48
ωρών σχετικά με ενδεχόμενες παραβάσεις με τις οποίες κατηγορείται ένα σκάφος που κατέχει ισχύουσα
άδεια εκδοθείσα βάσει της παρούσας συμφωνίας, ενώ παράλληλα διαβιβάζεται σύντομη έκθεση
πεπραγμένων.
9.

Επιθεώρηση
Τα σκάφη επιτρέπουν επίσης την επιβίβαση οποιωνδήποτε άλλων κρατικών υπαλλήλων της Τανζανίας που είναι
υπεύθυνοι για την επιθεώρηση και τον έλεγχο και τους παρέχουν κάθε βοήθεια για την εκπλήρωση των
καθηκόντων τους.
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Προσάρτημα Ι
ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΔΟΣΕΩΣ ΑΔΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΛΙΕΙΑ ΤΟΝΟΥ ΣΤΗΝ ΑΛΙΕΥΉΚΗ ΖΩΗΝ ΤΗΣ ΤΑΝΖΑΝΙΑΣ

ΜΕΡΟΣ Α
Ονοματεπώνυμο του πλοιοκτήτη:
Διεύθυνση του πλοιοκτήτη:

Επαγγελματική διεύθυνση του πλοιοκτήτη:

ΜΕΡΟΣ Β
Συμπληρώνεται για κάθε σκάφος
1.

Περίοδος ισχύος:

2.

Ονομασία του σκάφους:

3.

Έτος ναυπήγησης:

4.

Αρχική χώρα σημαίας:

5.

Σήμερα υπό τη σημαία:

6.

Έτος αγοράς:

7.

Λιμένας και αριθμός νηολόγησης:

8.

Αλιευτική μέθοδος:

9.

Κόροι ολικής χωρητικότητας (κοχ):

10.

Κωδικός κλήσης ασυρμάτου:

11.

Συνολικό μήκος (m):

12.

Μέγιστο πλάτος (m):

13.

Βύθισμα (m):

14.

Υλικό κατασκευής του κύτους:

15.

Ισχύς του κινητήρα (ΒΗΡ)

16.

Ταχύτητα (κόμβοι):

17.

Χωρητικότητα θαλάμων:

18.

Χωρητικότητα των δεξαμενών καυσίμων (m3):

19.

Ικανότητα ψύξης (τόνοι/24 ώρες) και χρησιμοποιούμενο ψυκτικό σύστημα:

20.

Χρώμα του κύτους:

21.

Χρώμα των υπερκατασκευών:

,
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22.

Επικοινωνιακός εξοπλισμός επί του σκάφους:

Τύπος

23.

27. 7. 90

Μάρκα

Μοντέλο

Ισχύς
θνβ«)

Έτος
ναυπήγησης

Συχνότητες
Λήψη

Εκπομπή

Εγκατεστημένος εξοπλισμός ναυσιπλοΐας και ανίχνευσης:
Τύπος

Μάρκα

Μοντέλο

Οι αρχικές αιτήσεις θα πρέπει να συνοδεύονται από δύο έγχρωμες φωτογραφίες του σκάφους, μία για κάθε πλαϊνή
όψη.
Πιστοποιώ την ορθότητα των ανωτέρω στοιχείων.

Ημερομηνία:

Υπογραφή:
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ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ
που καθορίζει τις αλιευτικές δυνατότητες και τις χρηματικές αντισταθμίσεις που παρέχονται βάσει της
συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας και της Ηνωμένης Δημοκρατίας της
Τανζανίας για την αλιεία στα ανοιχτά των ακτών της Τανζανίας

Άρθρο 1
1. Σύμφωνα με το άρθρο 2 της συμφωνίας και για περίοδο
τριών ετών από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος της,
παρέχονται οι ακόλουθες αλιευτικές δυνατότητες:
για θυνναλιευτικά γρι γρι ανοικτής θάλασσας: άδειες για 46
σκάφη,
για αλιευτικά με παραγάδια επιφανείας που αλιεύουν τόνο
και άλλα αποδημητικά είδη: άδειες για οκτώ σκάφη.
2. Επιπλέον, θα εξεταστεί το ενδεχόμενο, κατά την πρώτη
ή κάποια επόμενη συνεδρίαση της μεικτής επιτροπής που
αναφέρεται στο άρθρο 8 της συμφωνίας να επιτραπεί η
παροχή αλιευτικών δυνατοτήτων για βενθοπελαγικά είδη και
οστρακόδερμα, υπό τις προϋποθέσεις που θα καθοριστούν
από την Επιτροπή και οι οποίες θα συμπεριλαμβάνουν τη
χορήγηση της αντίστοιχης χρηματικής αντιστάθμισης από
την Κοινότητα.

430 000 Ecu για τη χρηματοδότηση επιστημονικών και τεχνι
κών προγραμμάτων (συμπεριλαμβανομένου του εξοπλισμού,
της υποδομής κ.λπ.) με σκοπό τη βελτίωση των γνώσεων
σχετικά με τα αποθέματα ιχθύων στην αλιευτική ζώνη της
Τανζανίας και την αγορά ή/και τη διατήρηση εξοπλισμού για
τη βελτίωση της διοικητικής διάρθρωσης στον τομέα της
αλιείας στην Τανζανία. Από το εν λόγω ποσό δύναται να
χρησιμοποιηθούν, με αίτηση των αρχών της Τανζανίας,
130 000 Ecu κατ' ανώτατο όριο για την κάλυψη της συμμε
τοχής της Τανζανίας σε διεθνείς οργανώσεις για τη διαχείρι
ση στον τομέα της αλιείας ή/και την έρευνα στον Ινδικό
ωκεανό.
2. Οι αρμόδιες αρχές της Τανζανίας αποστέλλουν στην
Επιτροπή συνοπτική έκθεση σχετικά με τη χρησιμοποίηση
των κονδυλίων.
3. Η συνεισφορά της Κοινότητας στα επιστημονικά και
τεχνικά προγράμματα καταβάλλεται, σε κάθε περίπτωση, σε
λογαριασμό που ορίζουν οι αρχές της Τανζανίας.

Άρθρο 2
1. Η χρηματική αντιστάθμιση που αναφέρεται στο άρθρο 7
της συμφωνίας ορίζεται σε 1 050 000 Ecu για την περίοδο
ισχύος του παρόντος πρωτοκόλλου και καταβάλεται σε τρεις
ίσες ετήσιες δόσεις.
2. Το εν λόγω ποσό καλύπτει τις αλιευτικές δραστηριότη
τες που αναφέρονται στο άρθρο 1 αντός του ανωτάτου ορίου
αλιευμάτων στην στην αλιευτική ζώνη της Τανζανίας, βά
ρους 7 000 τόννων τόνου και άλλων μεταναστευτικών ειδών
ετησίως. Εάν η ετήσια ποσότητα που αλιεύεται από κοινοτι
κά σκάφη στην αλιευτική ζώνη της Τανζανίας υπερβαίνει την
εν λόγω ποσότητα, οι προαναφερθείσες αντισταθμίσεις θα
αυξηθούν κατά 50 Ecu για κάθε επιπλέον τόνο αλιευμά
των.
3. Η Τανζανία έχει την αποκλειστική αρμοδιότητα για τη
χρησιμοποίηση της εν λόγω αντιστάθμισης.
4. Η χρηματική αντιστάθμιση καταβάλλεται σε ανοιχτό
λογαριασμό σε χρηματοπιστωτικό ίδρυμα ή σε άλλο οργα
νισμό που ορίζει η Τανζανία.

Άρθρο 4
Τα δύο μέρη συμφωνούν διά του παρόντος πρωτοκόλλου ότι η
βελτίωση των ικανοτήτων και της τεχνογνωσίας των απα
σχολουμένων στη θαλάσσια αλιεία ατόμων αποτελεί βασικό
όρο για την επιτυχία της συνεργασίας τους. Προς το σκοπό
αυτό, η Κοινότητα παρέχει στους υπηκόους της Τανζανίας
θοήθεια για την εύρεση θέσεων σε ιδρύματα των κρατών
μελών της ή κρατών με τα οποία έχει συνάψει συμφωνίες
συνεργασίας και θα διαθέσει ποσό ύψους 200 000 Ecu για
υποτροφίες σπουδών ή πρακτικής εξάσκησης μέγιστης
διάρκειας πέντε ετών σε διάφορους επιστημονικούς, τεχνι
κούς και οικονομικούς τομείς που αφορούν την αλιεία. Από
το εν λόγω ποσό δύναται να χρησιμοποιηθεί ποσό ύψους έως
50 000 Ecu, με αίτηση των αρχών της Τανζανίας, για να
καλυφθούν οι δαπάνες συμμετοχής σε διεθνείς συνεδριάσεις
που αφορούν τον τομέα της αλιείας.

Άρθρο 5
Άρθρο 3
1. Η Κοινότητα καταβάλει επίσης, κατά τη διάρκεια της
περιόδου που αναφέρεται στο άρθρο 1, συνεισφορά ύψους

Σε περίπτωση που η Κοινότητα δεν πραγματοποιήσει τις
πληρωμές που αναφέρονται στα άρθρα 2 και 3, η εφαρμογή
της συμφωνίας αλιείας δύναται να ανασταλεί.
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Πρόταση κανονισμού (ΕΟΚ) του Συμβουλίου για τροποποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1352/90 για
τον καθορισμό, για την περίοδο εμπορίας 1990/91, των τιμών που εφαρμόζονται στον τομέα του
ρυζιού
COM(90) 246 τελικό
(Υπαβληθείσα

από την Επιτροπή στις 15 Ιουνίου 1990)
(90/C 187/08)

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής
Κοινότητας,
την πράξη προσχώρησης της Ισπανίας και της Πορτογαλίας,
και ιδίως το άρθρο 89 παράγραφος 2,

Άρθρο 1
Το άρθρο 1 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1352/90 αντικαθί
σταται από το ακόλουθο κείμενο:
«Άρθρο 1

την πρόταση της Επιτροπής,

Για την περίοδο εμπορίας 1990/91, οι τιμές που εφαρ
μόζονται στον τομέα του ρυζιού καθορίζονται ως εξής:

τη γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου,
Εκτιμώντας:
ότι ο κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1352/90 του Συμβουλίου (')
προβλέπει για την Ισπανία, κατ' εφαρμογή του άρθρου 68 και
δυνάμει του άρθρου 70 παράγραφος της πράξης προσχώρη
σης, τιμές παρεμβάσεως διαφορετικές από εκείνες που
ισχύουν στην Κοινότητα με τη σύνθεση της στις 31 Δεκεμ
βρίου 1985·
ότι, λαμβάνοντας υπόψη τις τροποποιήσεις που έλαβαν χώρα
από την προσχώρηση ως προς τους μηχανισμούς παρεμβά
σεως, από την περίοδο 1990/91 οι τιμές παρεμβάσεως του
ρυζιού στην Ισπανία πρέπει να ευθυγραμμιστούν με εκείνες
που εφαρμόζονται στην Κοινότητα με τη σύνθεση της στις
31 Δεκεμβρίου 1985,

α) τιμή παρεμβάσεως για το ρύζι paddy: 314,19 Ecu/ανά
τόνο*
β) ενδεικτική τιμή για το αποφλοιωμένο ρύζι: 546,88
Ecu/ανά τόνο.

Άρθρο 2
Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την τρίτη ημέρα από
τη δημοσίευση του στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊ
κών Κοινοτήτων.
Εφαρμόζεται από την 1η Σεπτεμβρίου 1990.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη
του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

(') ΕΕ αριθ. L 134 της 28. 5. 1990, σ. 17.

Τροποποιημένη πρόταση οδηγίας του Συμβουλίου για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών
μελών σχετικά με τους τηλεπικοινωνιακούς τερματικούς εξοπλισμούς καθώς και την αμοιβαία
αναγνώριση της συμμόρφωσης τους
COM(90) 263 τελικό — SYN204
(Υποβληθείσα

από την Επιτροπή, σύμφωνα με το άρθρο 149 παράγραφος 3 της συνθήκης ΕΟΚ, στις
20 Ιουνίου 1990)
(90/C 187/09)

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής
Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 100 Α,

Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Οικονομικής και Κοινωνικής
Επιτροπής,
Εκτιμώντας:

την πρόταση της Επιτροπής,

ότι η οδηγία 86/361/ΕΟΚ του Συμβουλίου (χ) θέσπισε το
πρώτο στάδιο της αμοιβαίας αναγνώρισης των εγκρίσεων

Σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

(') ΕΕ αριθ. L 217 της 5. 8. 1986, σ. 21.
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τύπου του τηλεπικοινωνιακού τερματικού εξοπλισμού και ότι
προβλέπει, ιδίως, στο άρθρο 9 δεύτερο στάδιο για την πλήρη
και αμοιβαία αναγνώριση των εγκρίσεων τύπου του τερματι
κού εξοπλισμού
ότι η απόφαση 87/95/ΕΟΚ του Συμβουλίου Ο καθορίζει τα
μέτρα που πρέπει να εφαρμοστούν για την προώθηση της
τυποποίησης στην Ευρώπη και την εκπόνηση και εφαρμογή
προτύπων στον τομέα των τεχνολογιών των πληροφοριών
και των τηλεπικοινωνιών
ότι η Επιτροπή έχει δημοσιεύσει Πράσινο Βιβλίο σχετικά με
την ανάπτυξη της κοινής αγοράς των υπηρεσιών και του
εξοπλισμού στον τομέα των τηλεπικοινωνιών, στο οποίο
προτείνει να επισπευσθεί η καθιέρωση της πλήρους και
αμοιβαίας αναγνώρισης των εγκρίσεων τύπου, ως ζωτικού
μέτρου για τη δημιουργία ανταγωνιστικής αγοράς κοινοτικής
διάστασης στον τομέα των τερματικών σταθμών
ότι το Συμβούλιο στο ψήφισμα του της 30ής Ιουνίου 1988
σχετικά με την ανάπτυξη της κοινής αγοράς των υπηρεσιών
και του εξοπλισμού στον τομέα των τηλεπικοινωνιών έως το
1992 (2), θεωρεί ότι η πλήρης και αμοιβαία αναγνώριση των
εγκρίσεων τύπου του τερματικού εξοπλισμού, με βάση την
ταχεία κατάρτιση κοινών ευρωπαϊκών προδιαγραφών
συμμόρφωσης, αποτελεί έναν από τους πρωταρχικούς στό
χους της πολιτικής τηλεπικοινωνιών
ότι ο κλάδος του τερματικού εξοπλισμού είναι ένας από τους
ζωτικούς τομείς της βιομηχανίας τηλεπικοινωνιών, η οποία
αποτελεί με τη σειρά της έναν από τους βιομηχανικούς
πυρήνες της κοινοτικής οικονομίας·
ότι το ψήφισμα του Συμβουλίου της 7ης Μαΐου 1985 (3)
προβλέπει νέα προσέγγιση στο θέμα της τεχνικής εναρμόνι
σης και τυποποίησης·
ότι το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας πρέπει να βασίζεται σε
γενικό ορισμό του όρου «τερματικός εξοπλισμός» ώστε να
επιτρέπεται η τεχνική εξέλιξη των προϊόντων
ότι το κοινοτικό δίκαιο, όπως έχει σήμερα, προβλέπει ότι
—κατά παρέκκλιση ενός θεμελιώδη κανόνα της Κοινότητας,
και συγκεκριμένα της ελεύθερης κυκλοφορίας των εμπορευ
μάτων— τα εμπόδια στην ενδοκοινοτική κυκλοφορία που
προκύπτουν από τις αποκλίσεις των εθνικών νομοθεσιών
στον τομέα της εμπορικής διάθεσης των προϊόντων, πρέπει
να γίνονται αποδεκτά εφόσον οι απαιτήσεις αυτές μπορούν
να θεωρηθούν ότι είναι απαραίτητες για την κάλυψη επι
τακτικών αναγκών ότι, επομένως, η εναρμόνιση των νο
μοθεσιών στην περίπτωση αυτή πρέπει να περιοριστεί μόνο
στις απαιτήσεις που είναι απαραίτητες για την κάλυψη των
θεμελιωδών απαιτήσεων που αφορούν τον τερματικό εξο
πλισμό* ότι οι απαιτήσεις αυτές πρέπει να αντικαταστήσουν
τις αντίστοιχες εθνικές απαιτήσεις επειδή είναι θεμελιώ
δεις·
ότι η κάλυψη των θεμελιωδών απαιτήσεων είναι απαραίτητη
για να διασφαλιστεί το γενικό συμφέρον ότι οι απαιτήσεις
αυτές πρέπει να εφαρμόζονται με προσοχή ώστε να λαμβά
νονται υπόψη το εκάστοτε επίπεδο της τεχνολογίας κατά την
κατασκευή καθώς και οι οικονομικές απαιτήσεις·
1

ί ) ΕΕ αριθ. L 36 της 7. 2. 1987, σ. 31.
(2) ΕΕ αριθ. C 257 της 4. 10. 1988, σ. 1.
(3) ΕΕ αριθ. C 136 της 4. 6. 1985, σ. 1.
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ότι η οδηγία 73/23/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 19ης Φεβρουα
ρίου 1973 περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των κ ρ α τ ώ ν
μελών των αναφερομένων στο ηλεκτρολογικό υλικό που
προορίζεται να χρησιμοποιηθεί εντός ορισμένων ορίων τάσε
ω ς ( 4 ) και η οδηγία 83/189/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 28ης
Μαρτίου 1983 για την καθιέρωση μιας δ ι α δ ι κ α σ ί α ς πληροφό
ρησης στον τομέα των τεχνικών προτύπων και προδιαγρα
φών ( 5 ), ό π ω ς τροποποιήθηκε α π ό την οδηγία 88/182/
ΕΟΚ ( 6 ), εφαρμόζονται, μεταξύ άλλων, στους τομείς των
τηλεπικοινωνιών και των τεχνολογιών των π λ η ρ ο φ ο ρ ι ώ ν
ότι η οδηγία 89/336/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 3ης Μαΐου 1989
για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κ ρ α τ ώ ν μελών
σχετικά με την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα ( 7 ), εφαρ
μόζεται, μεταξύ άλλων, στους τομείς των τηλεπικοινωνιών
και των τεχνολογιών των π λ η ρ ο φ ο ρ ι ώ ν
ότι, στο πλαίσιο της τήρησης των θεμελιωδών απαιτήσεων
ασφάλειας και για να διευκολυνθεί η απόδειξη της συμμόρ
φωσης προς τις θεμελιώδεις απαιτήσεις α π ό τους κ α τ α σ κ ε 
υαστές, είναι σκόπιμο να υπάρχουν εναρμονισμένα πρότυπα
στο ευρωπαϊκό επίπεδο για την πρόληψη των κινδύνων που
προκύπτουν α π ό το σχεδιασμό και την κ α τ α σ κ ε υ ή του
τερματικού εξοπλισμού κ α θ ώ ς και για να επιτραπεί η εξα
κρίβωση της συμμόρφωσης π ρ ο ς τις θεμελιώδεις απαιτήσεις·
ότι τα εναρμονισμένα αυτά π ρ ό τ υ π α στο ευρωπαϊκό επίπεδο
καταρτίζονται α π ό οργανισμούς ιδιωτικού δικαίου και πρέ
πει να διατηρούν το μη δεσμευτικό τους χ α ρ α κ τ ή ρ α · ότι για
το σ κ ο π ό αυτό η ευρωπαϊκή επιτροπή τυποποίησης (CEN)
και η ευρωπαϊκή επιτροπή η λ ε κ τ ρ ο τ ε χ ν ι κ ή ς τυποποίησης
(CENELEC) αναγνωρίζονται ω ς αρμόδιοι οργανισμοί για την
έγκριση των εναρμονισμένων προτύπων σύμφωνα με τις
γενικές κατευθύνσεις συνεργασίας μεταξύ της Ε π ι τ ρ ο π ή ς και
των δύο αυτών οργανισμών που υπεγράφησαν στις 13 Νοεμ
βρίου 1984· ότι, κ α τ ά την έννοια της π α ρ ο ύ σ α ς οδηγίας, ω ς
εναρμονισμένο πρότυπο νοείται η τεχνική προδιαγραφή
(ευρωπαϊκό πρότυπο ή έγγραφο εναρμόνισης) που έχει εγκρι
θεί α π ό έναν α π ό τους δύο αυτούς οργανισμούς ή και α π ό τους
δύο, μετά α π ό εντολή της Ε π ι τ ρ ο π ή ς σύμφωνα με τις
διατάξεις της οδηγίας 83/189/ΕΟΚ, και με βάση τις γενικές
κατευθύνσεις που αναφέρονται π α ρ α π ά ν ω -

ότι η επίσημη έγκριση του κ α τ α σ τ α τ ι κ ο ύ του ευρωπαϊκού
ινστιτούτου τυποποίησης στον τομέα των τηλεπικοινωνιών
(ETSI) στις 12 Φεβρουαρίου 1988 προσφέρει νέες δυνατότητες
κατάρτισης εναρμονισμένων προτύπων στον τομέα των
τηλεπικοινωνιών ότι μετά την εφαρμογή α π ό τα κράτη μέλη
του εσωτερικού κανονισμού του ETSI που υπόκειται στη
δικαιοδοσία τους, θα μπορέσει να καθιερωθεί το ETSI στο
πλαίσιο της ευρωπαϊκής τυποποίησης, ό π ω ς προβλέπεται
στην οδηγία 83/189/ΕΟΚ·
ότι, στο πλαίσιο τήρησης των θεμελιωδών απαιτήσεων που
αφορούν τη διασυνεργασία με τα δημόσια τηλεπικοινωνιακά
δίκτυα, δεν είναι εν γένει δυνατό να εξασφαλίζεται η συμμόρ
φωση προς τις απαιτήσεις αυτές παρά μόνο με την εφαρμογή
ενιαίων λ ύ σ ε ω ν ότι οι λύσεις αυτές πρέπει να είναι, επομέ
νως, υποχρεωτικές·
ότι είναι α π α ρ α ί τ η τ ο να εξασφαλιστεί ότι οι δηλωμένοι οργα
νισμοί είναι υψηλού επιπέδου σε όλη την Κοινότητα και ότι
ανταποκρίνονται στο ελάχιστα κριτήρια ι κ α ν ό τ η τ α ς , αμερο(4)
(5)
(β)
(7)

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

αριθ.
αριθ.
αριθ.
αριθ.

L
L
L
L

77 της 26. 3. 1973, σ. 29.
109 της 26. 4. 1983, σ. 8.
81 της 26. 3. 1988, σ. 75.
139 της 23. 5. 1989, σ. 19.
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ληψίας καθώς και χρηματοδοτικής και άλλης ανεξαρτησίας
έναντι των πελατών
ότι είναι σκόπιμο να δημιουργηθεί επιτροπή που θα αποτελεί
ται από τα άμεσα ενδιαφερόμενα μέρη για την εφαρμογή της
παρούσας οδηγίας, και ιδίως από τους εθνικούς οργανισμούς
που ορίζονται για την πιστοποίηση της συμμόρφωσης, για να
επικουρεί την Επιτροπή στην εκτέλεση των καθηκόντων που
της ανατίθενται με την παρούσα οδηγία· ότι πρέπει να
ζητείται η γνώμη των αντιπροσώπων των οργανισμών τηλε
πικοινωνιών, των χρηστών, των καταναλωτών, των κατα
σκευαστών, των φορέων παροχής υπηρεσιών και των συνδι
καλιστικών οργανώσεων
ότι η ευθύνη των κρατών μελών στον τομέα της ασφάλειας,
της υγείας και των διαφόρων άλλων θεμάτων που καλύπτο
νται από τις θεμελιώδεις απαιτήσεις στο έδαφος τους πρέπει
να αναγνωρίζεται στο πλαίσιο ρήτρας διασφάλισης που
προβλέπει κατάλληλες κοινοτικές διαδικασίες προστα
σίας·
ότι οι αποδέκτες κάθε απόφασης που λαμβάνεται στο
πλαίσιο της παρούσας οδηγίας πρέπει να γνωρίζουν τους
λόγους της απόφασης αυτής και τα μέσα προσφυγής που
διαθέτουν
ότι πρέπει να θεσπιστούν μέτρα για τη σταδιακή εγκαθίδρυση
της εσωτερικής αγοράς έως τις 31 Δεκεμβρίου 1992· ότι η
εσωτερική αγορά περιλαμβάνει έναν χώρο χωρίς εσωτερικά
σύνορα στον οποίο διασφαλίζεται η ελεύθερη κυκλοφορία
των εμπορευμάτων, των προσώπων, των υπηρεσιών και των
κεφαλαίων,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ:
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3.
Ο κατασκευαστής ή ο προμηθευτής του εξοπλισμού
δηλώνει τον προβλεπόμενο προορισμό.

Άρθρο 2
Τα κράτη μέλη λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα για να
εξασφαλίσουν ότι ο τερματικός εξοπλισμός θα διατεθεί στην
αγορά και θα τεθεί σε λειτουργία μόνο αν πληροί τις
απαιτήσεις που καθορίζονται στην παρούσα οδηγία, εφόσον
ο εξοπλισμός αυτός είναι εγκατεστημένος και συντηρείται
όπως πρέπει και χρησιμοποιείται όπως προβλέπεται γι'
αυτόν.

Άρθρο 3
Ο τερματικός εξοπλισμός πληροί, κατά περίπτωση, τις
ακόλουθες θεμελιώδεις απαιτήσεις:
α) την ασφάλεια των χρηστών, εφόσον η απαίτηση αυτή δεν
καλύπτεται από την οδηγία 73/23/ΕΟΚ·
β) την ασφάλεια του προσωπικού των φορέων εκμετάλλευ
σης του δημόσιου τηλεπικοινωνιακού δικτύου, εφόσον
η απαίτηση αυτή δεν καλύπτεται από την οδηγία
73/23/ΕΟΚ·
γ) την προστασία του δημόσιου τηλεπικοινωνιακού δικτύου
από τυχόν ζημίες·
δ) τη διασυνεργασία του τερματικού εξοπλισμού με τον
εξοπλισμό του δικτύου με σκοπό την εγκατάσταση, την
τροποποίηση, τη χρέωση και την κατάργηση πραγματι
κών ή ιδεατών συνδέσεων
ε)

σε αιτιολογημένες περιπτώσεις, τη διασυνεργασία του
τερματικού εξοπλισμού, όπως καθορίζεται σύμφωνα με
τη διαδικασία του άρθρου 13.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι

1.

Πεδίο εφαρμογής, διάθεση στην αγορά και ελεύθερη
κυκλοφορία

Άρθρο 4

Άρθρο 1

Τα κράτη μέλη δεν παρεμποδίζουν τη διάθεση στην αγορά
ούτε την ελεύθερη κυκλοφορία και χρήση στο έδαφος τους
του τερματικού εξοπλισμού που πληροί τις διατάξεις της
παρούσας οδηγίας.

Η παρούσα οδηγία αφορά τον τερματικό εξοπλισμό.

2.
Κατά την έννοια της παρούσας οδηγίας, ως τερματικός
εξοπλισμός νοείται ο εξοπλισμός που πρόκειται:
α) να συνδεθεί με το τερματικό σημείο δημόσιου τηλεπικοι
νωνιακού δικτύου με ηλεκτρικώς αγώγιμο σύστημα
ή/και
β) να διασυνεργασθεί με δημόσιο τηλεπικοινωνιακό δί
κτυο
ή/και
γ) να διασυνεργασθεί μέσω δημόσιου τηλεπικοινωνιακού
δικτύου.
Στις περιπτώσεις των στοιχείων β) και γ) η σύνδεση που
απαιτείται για τη διασυνεργασία μπορεί να συνίσταται σε
καλωδιακό, ραδιοηλεκτρικό, οπτικό ή άλλο ηλεκτρομαγνη
τικό σύστημα.

Άρθρο 5
1.
Τα κράτη μέλη θεωρούν ότι ανταποκρίνεται στις θεμε
λιώδεις απαιτήσεις του άρθρου 3 στοιχεία α) και β) ο
τερματικός εξοπλισμός που είναι σύμφωνος προς τα εθνικά
πρότυπα που εφαρμόζουν τα κατάλληλα εναρμονισμένα
πρότυπα, των οποίων τα στοιχεία αναφοράς έχουν δημοσιευ
θεί στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
Τα κράτη μέλη δημοσιεύουν τα στοιχεία αναφοράς των
εθνικών αυτών προτύπων.
2.
Σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στο
άρθρο 13, η Επιτροπή αποφασίζει ποια εναρμονισμένα πρότ
υπα εφαρμόζουν τις θεμελιώδεις απαιτήσεις που αναφέρονται
στο άρθρο 3 στοιχεία γ), δ) και ε) και θα μετατραπούν πλήρως
ή εν μέρει σε τεχνικούς κανονισμούς που πρέπει να τηρούνται
υποχρεωτικά και των οποίων τα στοιχεία αναφοράς θα
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δημοσιευθούν στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων.
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4.
Η Επιτροπή φροντίζει ώστε τα κράτη μέλη να τηρούνται
ενήμερα σχετικά με την εξέλιξη και τα αποτελέσματα της
διαδικασίας αυτής.

Άρθρο 6
Όταν ένα κράτος μέλος ή η Επιτροπή κρίνει ότι τα εναρμο
νισμένα πρότυπα που αναφέρονται στο άρθρο 5 δεν ανταποκ
ρίνονται πλήρως στις βασικές απαιτήσεις που αναφέρονται
στο άρθρο 3, ή υπερβαίνουν τις απαιτήσεις αυτές, η Επιτροπή
ή το εν λόγω κράτος μέλος παραπέμπει το θέμα στην
επιτροπή του άρθρου 12, η οποία στο εξής καλείται «επιτρο
πή», αναφέροντας τους λόγους για την ενέργεια αυτή. Η
Επιτροπή γνωμοδοτεί επειγόντως.
Αφού λάβει υπόψη τη γνώμη της Επιτροπής και κατόπιν
διαβουλεύσεων με τη μόνιμη επιτροπή που έχει συσταθεί στο
πλαίσιο της οδηγίας 83/189/ΕΟΚ, η Επιτροπή γνωστοποιεί
στα κράτη μέλη αν η δημοσίευση των προτύπων αυτών και
κάθε σχετικού τεχνικού κανονισμού στην Επίσημη Εφημερί
δα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων πρέπει ή όχι να ακυρω
θεί.

Άρθρο 7
1.
Όταν ένα κράτος μέλος διαπιστώνει ότι ένας τερματι
κός εξοπλισμός που έχει το σήμα ΕΚ, σύμφωνα με τις
διατάξεις που προβλέπονται στο κεφάλαιο III δεν πληροί τις
σχετικές θεμελιώδεις απαιτήσεις, όταν χρησιμοποιείται
όπως πρέπει σύμφωνα με τον προρισμό που έχει προβλέψει ο
κατασκευαστής, λαμβάνει κάθε απαραίτητο μέτρο ώστε να
αποσυρθεί ο εξοπλισμός αυτός από την αγορά ή να απαγο
ρευθεί ή να εμποδιστεί η διάθεση του στην αγορά.
Το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος ενημερώνει αμέσως την
Επιτροπή σχετικά με το μέτρο αυτό και αναφέρει τους λόγους
για τους οποίους έλαβε την απόφαση και, ειδικότερα, διευ
κρινίζει αν η μη συμμόρφωση οφείλεται:
α) σε κακή εφαρμογή των εναρμονισμένων προτύπων που
αναφέρονται στο άρθρο 5·
β) σε κενό που παρουσιάζουν τα ίδια τα εναρμονισμένα
πρότυπα που αναφέρονται στο άρθρο 5.
2.
Η Επιτροπή αρχίζει διαβουλεύσεις με τα ενδιαφερόμενα
μέρη όσο το δυνατό συντομότερα. Όταν η Επιτροπή διαπι
στώσει, μετά τις διαβουλεύσεις αυτές, ότι η ενέργεια που
αναφέρεται στην παράγραφο 1 είναι δικαιολογημένη, ενημε
ρώνει αμέσως σχετικά το κράτος μέλος το οποίο προέβη στην
ενέργεια αυτή, καθώς και τα υπόλοιπα κράτη μέλη. Αν η
απόφαση που αναφέρεται στην παράγραφο 1 οφείλεται σε
κενό των εναρμονισμένων προτύπων, η Επιτροπή, αφού
πραγματοποιήσει διαβουλεύσεις με τα ενδιαφερόμενα κράτη
μέλη παραπέμπει το θέμα στην επιτροπή εντός δύο μηνών,
εφόσον το κράτος μέλος που έχει λάβει τα μέτρα σκοπεύει να
τα διατηρήσει, και κινεί τις διαδικασίες που αναφέρονται στο
άρθρο 6.
3.
Όταν ο τερματικός εξοπλισμός, ο οποίος δεν πληροί τις
σχετικές θεμελιώδεις απαιτήσεις, έχει το σήμα ΕΚ, το
αρμόδιο κράτος μέλος λαμβάνει τα δέοντα μέτρα εναντίον
αυτού που έθεσε το σήμα και ενημερώνει σχετικά την
Επιτροπή και τα υπόλοιπα κράτη μέλη.

ΚΕΘΑΛΑΙΟ II
Διαπίστωση της συμμόρφωσης

Άρθρο 8
1.
Σύμφωνα με την επιλογή του κατασκευαστή ή του
εντεταλμένου αντιπροσώπου του που είναι εγκατεστημένος
στην Κοινότητα, ο τερματικός εξοπλισμός υποβάλλεται είτε
σε εξέταση τύπου ΕΚ, όπως περιγράφεται στο παράρτημα Ι,
είτε σε δήλωση συμμόρφωσης ΕΚ, όπως περιγράφεται στο
παράρτημα IV.
2.
Η εξέταση τύπου ΕΚ, όπως περιγράφεται στο παράρημα
Ι, συνοδεύεται με δήλωση που καταρτίζεται σύμφωνα με τη
διαδικασία της δήλωσης συμμόρφωσης τύπου ΕΚ που περιγ
ράφεται στο παράρτημα II ή στο παράρτημα III.
3.
Οι εκθέσεις και η αλληλογραφία που αφορούν τις
διαδικασίες που αναφέρονται στο άρθρο αυτό συντάσσονται
στην επίσημη γλώσσα του κράτους μέλους στο οποίο διεξά
γεται η εν λόγν διαδικασία ή σε γλώσσα που είναι αποδεκτή
από τον ενδιαφερόμενο δηλωμένο οργανισμό.

Άρθρο 9
1.
Τα κράτη μέλην δηλώνουν στα υπόλοιπα κράτη μέλη
και στην Επιτροπή, τους οργανισμούς που έχουν ορίσει για
την εκτέλεση των καθηκόντων των σχετικών με τις διαδικα
σίες που αναφέρονται στο άρθρο 8 και των συγκεκριμένων
καθηκόντων που ανατίθενται σε κάθε οργανισμό, καθώς και
τους κωδικούς ταυτότητας των οργανισμών που έχουν ορι
σθεί.
Η Επιτροπή δημοσιεύει τον κατάλογο των οργανισμών
αυτών, καθώς και τα καθήκοντα τα οποία τους ανατίθενται,
στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και
εξασφαλίζει την ενημέρωση του καταλόγου αυτού.
2.
Κατά τον ορισμό των οργανισμών, τα κράτη μέλη
εφαρμόζουν τα ελάχιστα κριτήρια που περιέχονται στο
παράρτημα V. Οι οργανισμοί που πληρούν τα κριτήρια τα
οποία καθορίζονται στα σχετικά εναρμονισμένα πρότυπα
θεωρείται ότι ανταποκρίνονται στα κριτήρια του παραρτήμα
τος V.
3.
Ένα κράτος μέλος που έχει ορίσει έναν οργανισμό,
πρέπει να ανακαλεί την έγκριση αν διαπιστώσει ότι ο εν λόγος
οργανισμός δεν ανταποκρίνεται πλέον στα κριτήρια που
αναφέρονται στην παράγραφο 2. Το κράτος μέλος αυτό
ενημερώνει αμέσως σχετικά τα υπόλοιπα κράτη μέλη και την
Επιτροπή και αποσύρει τη σχετική ανακοίνωση.
4.
Προκειμένου να διευκολυνθεί ο καθορισμός της
συμμόρφωσης του τερματικού εξοπλισμού προς τους τεχνι
κούς κανονισμούς και τα πρότυπα, οι δηλωμένοι οργανισμοί
δέχονται την τεκμηρίωση που καταρτίζουν οι αρμόδιοι
οργανισμοί τρίτης χώρας, εφόσον έχουν συναφθεί συμφωνίες
μεταξύ της Κοινότητας και της χώρας αυτής με αμοιβαία
συνεννόηση.
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Σήμα συμμόρφωσης ΕΚ και επιγραφές
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νει την επιτροπή σχετικά με τα αποτελέσματα των διαβου
λεύσεων αυτών ώστε να λάβα νιοόγη της αυτά τα αποτελέ
σματα.

Άρθρο 10
1.
Το σήμα συμμόρφωσης ΕΚ, το οποίο αποτελείται από
το σύμβολο «CE» σύμφωνα με το υπόδειγμα του παραρτή
ματος VI, τοποθετείται στον τερματικό εξοπλισμό με ευδιάκ
ριτο, ευανάγνωστο και ανεξίτηλο τρόπο. Το σύμβολο αυτό
συμπληρώνεται με τα δύο τελευταία ψηψία του έτους κατά το
οποίο τοποθετήθηκε.
2.
Απαγορεύεται η τοποθέτηση σημάτων που υπάρχει
κίνδυνος να προξενήσουν σύγχυση με το σήμα συμμόρφωσης
«CE».
3.
Η ταυτότητα του τερματικού εξοπλισμού καθορίζεται
από τον κατασκευαστή με βάση τον τύπο, τον αριθμό της
παρτίδας ή τον αριθμό σειράς καθώς και το όνομα του
κατασκευαστή.

Άρθρο 11
Όταν διαπιστώνεται ότι το σήμα «CE» έχει τοποθετηθεί σε
τερματικό εξοπλισμό που:
— δεν είναι σύμφωνος προς έναν συγκεκριμένο τύπο,
— είναι σύμφωνος προς έναν εγκεκριμένο τύπο ο οποίος δεν
ανταποκρίνεται στις θεμελιώδεις απαιτήσεις που τον
αφορούν,
ή όταν ο κατασκευαστής έχει παραλείψει να εκπληρώσει τις
υποχρεώσεις του, στο πλαίσιο της δήλωσης συμμόρφωσης
ΕΚ του σχετικού προϊόντος, ο δηλωμένος οργανισμός ακυρ
ώνει, κατά περίπτωση, το πιστοποιητικό εξέτασης τύπου ΕΚ
που προβλέπεται στο παράρτημα Ι, το πιστοποιητικό έγκρι
σης ΕΚ του συστήματος ποιότητας που προβλέπεται στο
παράρτημα III ή το πιστοποιητικό εξέτασης ΕΚ σχεδιασμού
που αναφέρεται στο παράρτημα IV, κατά παρέκκλιση των
αποφάσεων που ενδέχεται να ληφθούν στο πλαίσιο του
άρθρου 7.

Άρθρο 13
1.
Ο αντιπρόσωπος της Επιτροπής υποβάλλει προς την
επιτροπή που συνίσταται δυνάμει του άρθρου 12 σχέδιο των
μέτρων που πρέπει να ληφθούν σύμφωνα με το άρθρο 5
παράγραφος 2. Η επιτροπή διατυπώνει τη γνώμη της για το
σχέδιο αυτό εντός προθεσμίας που καθορίζει ο πρόεδρος σε
συνάρτηση με τον επείγοντα χαρακτήρα του θέματος. Η
γνώμη διατυπώνεται με την πλειοψηφία που προβλέπεται στο
άρθρο 148 παράγραφος 2 της συνθήκης για την έκδοση των
αποφάσεων που καλείται να λάβει το συμβούλιο μετά από
πρόταση της Επιτροπής. Οι ψήφοι των αντιπροσώπων των
κρατών μελών που συμμετέχουν στην επιτροπή σταθμίζονται
με τον τρόπο που προβλέπεται στο εν λόγω άρθρο. Ο
πρόεδρος δεν λαμβάνει μέρος στην ψηφοφορία.
2.
Η Επιτροπή θεσπίζει τα υπό εξέταση μέτρα, όταν αυτά
είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής.
3.
Εάν τα υπό εξέταση μέτρα δεν είναι σύμφωνα με τη
γνώμη της επιτροπής, ή εάν η επιτροπή αυτή δεν διατυπώσει
γνώμη, η Επιτροπή υποβάλλει αμέσως προς το Συμβούλιο
πρόταση σχετικά με τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν. Το
Συμβούλιο αποφασίζει με ειδική πλειοψηφία. Εάν το Συμβού
λιο δεν αποφασίσει σε διάστημα τριών μηνών από την
ημερομηνία υποβολής της πρότασης, τα υπό εξέταση μέτρα
θεσπίζονται από την Επιτροπή.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V
Τελικές και μεταβατικές διατάξεις

Άρθρο 14
ΚΕΘΑΛΑΙΟ IV
Επιτροπή

Άρθρο 12
1.
Με την παρούσα οδηγία δημιουργείται μόνιμη επιτροπή
για τον τερματικό εξοπλισμό. Η εν λόγω επιτροπή καλείται
επιτροπή έγκρισης τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού (ACTE).
Η επιτροπή αυτή αποτελείται από αντιπροσώπους που ορί
ζουν τα κράτη μέλη. Την προεδρία της επιτροπής ασκεί
αντιπρόσωπος της Επιτροπής. Κάθε κράτος μέλος ορίζει δύο
αντιπροσώπους στην επιτροπή αυτή. Οι αντιπρόσωποι μπο
ρούν να συνοδεύονται από εμπειρογνώμονες.
Η Επιτροπή καταρτίζει τον εσωτερικό της κανονισμό.
2.
Η Επιτροπή συμβουλεύεται κατά τακτά διαστήματα
τους εντιπροσώπους των οργανισμών τηλεπικοινωνιών, τους
καταναλωτές, τους κατασκευαστές. Τους φορείς παροχής
υπηρεσιών και τις συνδικαλιστικές οργανώσεις και ενημερώ

1.
Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν εναρμονισμένα πρό
τυπα, κατά την έννοια του άρθρου 5 για έναν συγκεκριμένο
τερματικό εξοπλισμό, εφαρμόζονται οι εθνικές προδιαγρα
φές συμμόρφωσης. Οι εν λόγω εθνικές προδιαγραφές
συμμόρφωσης δεν επιβάλλουν υποχρεώσεις πέρα από εκείνες
που είναι απολύτως απαραίτητες για την τήρηση των θεμε
λιωδών απαιτήσεων που προβλέπονται στο άρθρο 3.
Το δικαίωμα διάθεσης στην αγορά τερματικού εξοπλισμού
για τον οποίο έχει χορηγηθεί εθνική έγκριση τύπου με βάση τις
εθνικές προδιαγραφές συμμόρφωσης περιορίζεται στο έδα
φος του κράτους μέλους στο οποίο ισχύει η εθνική προδια
γραφή συμμόρφωσης, εκτός αν ο εξοπλισμός αυτός είναι
σύμφωνος προς την εθνική προδιαγραφή άλλου κράτους
μέλους και προορίζεται για μεταπώληση ή για χρήση στον εν
λόγω κράτος μέλος.
2.
Για τους σκοπούς των εθνικών εγκρίσεων τύπου, μια
εθνική αρχή δέχεται ένα πιστοποιητικό συμμόρφωσης προς
τις δικές της εθνικές προδιαγραφές συμμόρφωσης, συνοδε
υόμενο από τις απαιτούμενες εκθέσεις δοκιμών, το οποίο έχει
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εκδοθεί από δηλωμένο οργανισμό άλλου κράτους μέλους και
δεν επιβάλλει την επανάληψη των δοκιμών αυτών.
Για τους σκοπούς των εθνικών εγκρίσεων τύπου, μια εθνική
αρχή δέχεται ένα πιστοποιητικό συμμόρφωσης που βασίζεται
στις εθνικές προδιαγραφές συμμόρφωσης άλλου κράτους
μέλους, υπό την προϋπόθεση ότι οι εν λόγω προδιαγραφές
συμμόρφωσης αντιστοιχούν προς εκείνες που εφαρμόζονται
στο κράτος μέλος στο οποίο ανήκει η εν λόγω αρχή.

Άρθρο 14α
Η Επιτροπή καταρτίζει έκθεση κάθε δύο χρόνια σχετικά με
την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας, συμπεριλαμβανομένης
της προόδου όσον αφορά την κατάρτιση των σχετικών
εναρμονισμένων προτύπων και της μετατροπής τους σε
υποχρεωτικούς τεχνικούς κανονισμούς, καθώς και τα τυχόν
προβλήματα που ανέκυψαν κατά την εφαρμογή αυτή. Επί
σης, στην έκθεση αυτή υπογραμμίζονται οι δραστηριότητες
της επιτροπής που συνίσταται δυνάμει του άρθρου 12 και
αξιολογείται η πρόοδος για την επίτευξη ανοικτής ανταγω
νιστικής αγοράς τερματικού εξοπλισμού στο κοινοτικό
επίπεδο σύμφωνα με τις θεμελιώδεις απαιτήσεις του
άρθρου 3.

Αριθ. C 187/45
Άρθρο 15

Η οδηγία 86/361/ΕΟΚ καταργείται από την (1η Ιανουαρίου
1
1992) C ).

Άρθρο 16
1.
Τα κράτη μέλη λαμβάνουν, πριν από την (1η Ιανουαρίου
1992) 0) τα μέτρα που είναι απαραίτητα για τη συμμόρφωση
προς την παρούσα οδηγία και ενημερώνουν αμέσως την
Επιτροπή.
Οι διατάξεις που θεσπίζονται σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο
αναφέρονται ρητά στην παρούσα οδηγία.
2.
Τα κράτη μέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή τις διατά
ξεις εσωτερικού δικαίου που θεσπίζουν στον τομέα που
διέπεται από την παρούσα οδηγία.

Άρθρο 17
Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη μέλη.
0) Θα προσαρμοστεί κατά την ημερομηνία έγκρισης της οδηγίας.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΥΠΟΥ ΕΚ

Η εξέταση τύπου ΕΚ αποτελεί το μέρος της διαδικασίας κατά το οποίο ένας δηλωμένος οργανισμός
διαπιστώνει και πιστοποιεί ότι ο τερματικός εξοπλισμός, που αντιπροσωπεύει το προβλεπόμενο προϊόν και
στο εξής καλείται «τύπος», είναι σύμφωνος προς τις θεμελιώδεις απαιτήσεις που ισχύουν σχετικά.
Η αίτηση για την εξέταση τύπου ΕΚ υποβάλλεται από τον κατασκευαστή ή τον εντεταλμένο αντιπρόσωπο
του που είναι εγκατεστημένος στην Κοινότητα προς έναν από τους αρμόδιους οργανισμούς που έχουν
ορισθεί για να διεξαγάγουν την εξέταση τύπου ΕΚ.
Η αίτηση περιλαμβάνει:
— το όνομα και τη διεύθυνση του κατασκευαστή και, αν η αίτηση υποβάλλεται από τον εντεταλμένο
αντιπρόσωπο, το όνομα και τη διεύθυνση του εντεταλμένου αντιπροσώπου,
— γραπτή δήλωση ότι η αίτηση δεν έχει υποβληθεί σε άλλο δηλωμένο οργανισμό,
— την τεχνική τεκμηρίωση που περιγράφεται στην παράγραφο 3.
Ο αιτών διαθέτει στο δηλωμένο οργανισμό τον τύπο που πρέπει να εξεταστεί, στην ποσότητα που
απαιτείται.
Η τεχνική τεκμηρίωση επιτρέπει την κατανόηση του σχεδιασμού, της κατασκευής και της λειτουργίας του
προϊόντος, εφόσον είναι απαραίτητο για να διαπιστωθεί η συμμόρφωση του προϊόντος αυτού προς τις
θεμελιώδεις απαιτήσεις που ισχύουν σχετικά.
Η τεκμηρίωση περιέχει, όσον αφορά τη διαπίστωση της συμμόρφωσης, τα ακόλουθα:
— τη γενική περιγραφή του τύπου,
— το θεωρητικό σχεδιασμό και τα κατασκευαστικά σχέδια και διαγράμματα των δομικών στοιχείων, των
υποσυστημάτων δομικών στοιχείων, των κυκλωμάτων κ.λπ.,
— τις περιγραφές και τις επεξηγήσεις που είναι απαραίτητες για την κατανόηση των εν λόγω σχεδίων και
διαγραμμάτων και της λειτουργίας του προϊόντος,
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— τον κατάλογο των προτύπων που αναφέρονται στο άρθρο 5, τα οποία εφαρμόζονται πλήρως ή εν μέρει,
τις δηλώσεις συμμόρφωσης προς τα πρότυπα που αναφέρονται στο άρθρο 5 παράγραφος 1, όταν έχουν
εφαρμοστεί τα πρότυπα αυτά, καθώς και τις περιγραφές των λύσεων που υιοθετούνται για την τήρηση
των θεμελιωδών απαιτήσεων, στις περιπτώσεις που δεν έχουν εφαρμοστεί τα πρότυπα που αναφέρονται
στο άρθρο 5 παράγραφος 1,
— τα αποτελέσματα των υπολογισμών του σχεδιασμού, των εξετάσεων που έχουν πραγματοποιηθεί,
κ.λπ.,
— τις εκθέσεις των δοκιμών.

4.

Ο δηλωμένος οργανισμός:

4.1.

Εξετάζει την τεχνική τεκμηρίωση, εξακριβώνει αν ο τύπος έχει κατασκευαστεί σύμφωνα με την τεχνική
τεκμηρίωση και προσδιορίζει τα στοιχεία που έχουν σχεδιαστεί σύμφωνα με τις κατάλληλες διατάξεις των
προτύπων που αναφέρονται στο άρθρο 5 παράγραφος 1, καθώς και τα στοιχεία που έχουν σχεδιαστεί χωρίς
την εφαρμογή των κατάλληλων διατάξεων των προτύπων αυτών.

4.2.

Εκτελεί ή αναθέτει την εκτέλεση των απαιτούμενων εξετάσεων και δοκιμών για να εξακριβωθεί αν, στις
περιπτώσεις που δεν έχουν εφαρμοστεί τα πρότυπα που αναφέρονται στο άρθρο 5 παράγραφος 1, οι λύσεις
που έχουν υιοθετηθεί από τον κατασκευαστή ανταποκρίνονται στις θεμελιώδεις απαιτήσεις της οδηγίας που
αναφέρεται στο άρθρο 3 στοιχεία α) και β).

4.3.

Εκτελεί ή αναθέτει την εκτέλεση των απαιτούμενων εξετάσεων και δοκιμών για να εξακριβωθεί αν ο τύπος
πληροί τα κατάλληλα εναρμονισμένα πρότυπα που αναφέρονται στο άρθρο 5 παράγραφος 2.

5.

Αν ο τύπος είναι σύμφωνος προς τις εφαρμοστέες θεμελιώδεις απαιτήσεις, ο δηλωμένος οργανισμός χορηγεί
πιστοποιητικό εξέτασης τύπου ΕΚ στον αιτούντα. Το πιστοποιητικό περιλαμβάνει το όνομα και τη
διεύθυνση του κατασκευαστή, τα συμπεράσματα της εξέτασης, τις προϋποθέσεις ισχύος του και τα
δεδομένα που απαιτούνται για τον προσδιορισμό της ταυτότητας του τύπου που έχει εγκριθεί.
Τα κατάλληλα έγγραφα της τεχνικής τεκμηρίωσης επισυνάπτονται στο πιστοποιητικό και φυλάσσονται
από το δηλωμένο οργανισμό.

6.

Ο αιτών ενημερώνει το δηλωμένο οργανισμό που έχει χορηγήσει το πιστοποιητικό εξέτασης τύπου ΕΚ για
οποιαδήποτε τροποποίηση του εγκεκριμένου τύπου.
Οι τροποποιήσεις του εγκεκριμένου τύπου πρέπει να εγκριθούν επιπλέον από δηλωμένο οργανισμό που
χορήγησε το πιστοποιητικό εξέτασης τύπου ΕΚ, στις περιπτώσεις που οι τροποποιήσεις αυτές μπορούν να
επηρεάσουν τη συμμόρφωση προς τις θεμελιώδεις απαιτήσεις ή τις προκαθορισμένες προϋποθέσεις χρήσης
του προϊόντος. Η επιπλέον αυτή έγκριση παρέχεται υπό μορφή προσθήκης στο αρχικό πιστοποιητικό
εξέτασης τύπου ΕΚ.

7.

Κάθε δηλωμένος οργανισμός δημοσιεύει κατά τακτά διαστήματα τις κατάλληλες πληροφορίες σχετικά
με:
— τις αιτήσεις που έχουν ληφθεί για την εξέταση τύπου ΕΚ,
— τα πιστοποιητικά εξέτασης τύπου ΕΚ και τις προσθήκες που έχουν χορηγηθεί,
— τα πιστοποιητικά εξέτασης τύπου ΕΚ και τις προσθήκες που έχουν απορριφθεί,
— τα πιστοποιητικά εξέτασης τύπου ΕΚ και τις προσθήκες που έχουν καταργηθεί.

8.

Οι λοιποί δηλωμένοι οργανισμοί μπορούν να λάβουν αντίγραφο των πιστοποιητικών εξέτασης τύπου ΕΚ
ή/και των προσθηκών και τυχόν παραρτημάτων.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΥΠΟΥ ΕΚ

1. Η εν λόγω δήλωση συμμόρφωσης αποτελεί το μέρος της διαδικασίας κατά το οποίο ο κατασκευαστής
εξασφαλίζει και δηλώνει ότι τα συγκεκριμένα προϊόντα είναι σύμφωνα προς τον τύπο που περιγράφεται στο
πιστοποιητικό εξέτασης τύπου ΕΚ και ότι πληρούν τις απαιτήσεις της οδηγίας που ισχύουν σχετικά. Ο
κατασκευαστής τοποθεταί το σήμα ΕΚ σε κάθε προϊόν και καταρτίζει γραπτή δήλωση συμμόρφωσης.
2. Ο κατασκευαστής λαμβάνει όλα τα μέτρα που είναι απαραίτητα ώστε η διαδικασία κατασκευής να διασφαλίζει
τη συμμόρφωση των κατασκευασθέντων προϊόντων προς τον τύπο που περιγράφεται στο πιστοποιητικό
εξέτασης τύπου ΕΚ καθώς και προς τις απαιτήσεις της οδηγίας που ισχύουν σχετικά.
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3. Ο δηλωμένος οργανισμός που επιλέγεται από τον κατασκευαστή διεξάγει ή αναθέτει τη διεξαγωγή ελέγχου των
προϊόντων σε μη τακτά διαστήματα. Εξετάζεται κατάλληλο δείγμα των τελικών προϊόντων, που λαμβάνεται
στον τόπο κατασκευής από το δηλωμένο οργανισμό, επί του οποίου διενεργούνται οι κατάλληλες δοκιμές, που
προβλέπονται στο(α) κατάλληλο(α) πρότυπο(α) του άρθρου 5, ώστε να εξακριβωθεί η συμμόρφωση των
προϊόντων προς τις σχετικές απαιτήσεις της οδηγίας. Στην περίπτωση που ένα ή περισσότερα από τα προϊόντα
που έχουν ελεγχθεί δεν είναι σύμφωνα προς τα πρότυπα, ο δηλωμένος οργανισμός λαμβάνει τα κατάλληλα
μέτρα.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ! ΤΥΠΟΥ ΕΚ (ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ)

1.

Η εν λόγω δήλωση συμμόρφωσης αποτελεί το μέρος της διαδικασίας κατά το αποίο ο κατασκευαστής που
πληροί τις υποχρεώσεις της παραγράφου 2 διασφαλίζει και δηλώνει ότι τα συγκεκριμένα προϊόντα είναι
σύμφωνα προς τον τύπο που περιγράφεται στο πιστοποιητικό εξέτασης τύπου ΕΚ και ανταποκρίνονται στις
απαιτήσεις της οδηγίας που ισχύουν σχετικά. Ο κατασκευαστής τοποθετεί το σήμα ΕΚ σε κάθε προϊόν και
συντάσσει γραπτή δήλωση συμμόρφωσης.

2.

Ο κατασκευαστής εφαρμόζει εγκεκριμένο σύστημα ποιότητας για την παραγωγή, διενεργεί την επιθεώρηση
και δοκιμή των τελικών προϊόντων, όπως προβλέπεται στην παράγραφο 3, και υπόκειται στην επιτήρηση ΕΚ
που προβλέπεται στην παράγραφο 4.

3.

Σύστημα ποιότητας

3.1.

Ο κατασκευαστής υποβάλλει αίτηση για την αξιολόγηση του συστήματος ποιότητας του σε έναν από τους
δηλωμένους οργανισμούς που έχουν ορισθεί για να εγκρίνουν το σύστημα αυτό.
Η αίτηση περιλαμβάνει:
— όλες τις κατάλληλες πληροφορίες για την προβλεπόμενη κατηγορία του προϊόντος,
— την τεκμηρίωση που αφορά το σύστημα ποιότητας,
— τη δέσμευση τήρησης των υποχρεώσεων που προκύπτουν από το σύστημα ποιότητας που έχει
εγκριθεί,
— τη δέσμευση διατήρησης του συστήματος ποιότητας που έχει εγκριθεί ώστε να διασφαλιστεί η διατήρηση
της καταλληλότητας και αποτελεσματικότητας του,
— ενδεχομένως, την τεχνική τεκμηρίωση του εγκεκριμένου τύπου και αντίγραφο του πιστοποιητικού
εξέτασης τύπου ΕΚ.

3.2.

Το σύστημα ποιότητας διασφαλίζει τη συμμόρφωση των προϊόντων προς τον τύπο που περιγράφεται στο
πιστοποιητικό εξέτασης τύπου ΕΚ και προς τις απαιτήσεις της οδηγίας που ισχύουν σχετικά.
Όλα τα στοιχεία, οι απαιτήσεις και τα μέτρα που λαμβάνονται από τον κατασκευαστή συγκεντρώνονται με
συστηματικό και μεθοδικό τρόπο υπό μορφή γραπτών κανόνων, διαδικασιών και οδηγιών. Η τεκμηρίωση
αυτή σχετικά με το σύστημα ποιότητας πρέπει να επιτρέπει την ενιαία ερμηνεία των προγραμμάτων, των
σχεδίων, των εγχειριδίων και των εκθέσεων που αφορούν την ποιότητα.
Ειδικότερα, η εν λόγω τεκμηρίωση περιλαμβάνει κατάλληλη περιγραφή:
— των στόχων ποιότητας και της οργανωτικής δομής, των ευθυνών και των δικαιωμάτων της διοίκησης
στον τομέα της ποιότητας του προϊόντος,
— της κατασκευής, των τεχνικών ελέγχου και διασφάλισης της ποιότητας καθώς και των διεργασιών και
των συστηματικών ενεργειών που θα εφαρμοστούν,
— των εξετάσεων και των δοκιμών που θα διενεργηθούν πριν, κατά και μετά την κατασκευή, με ένδειξη της
συχνότητας με την οποία θα διενεργούνται οι εν λόγω εξετάσεις και δοικιμές,
— των μέσων επιτήρησης που επιτρέπουν να ελεγχθεί η επίτευξη της απαιτούμενης ποιότητας του προϊόντος
και η αποτελεσματική λειτουργία του συστήματος ποιότητας.

3.3.

Ο δηλωμένος οργανισμός αξιολογεί το σύστημα ποιότητας για να προσδιορίσει αν πληροί τις απαιτήσεις που
αναφέγονται στο σημείο 3.2. Θεωρεί ότι το σύστημα αυτό καλύπτεται από το τεκμήριο συμμόρφωσης προς
τις απαιτήσεις των συστημάτων ποιότητας που ανταποκρίνονται στο κατάλληλο εναρμονισμένο πρό
τυπο.
Η ομάδα αξιολόγησης διαθέτει τουλάχιστον ένα μέλος με εμπειρία στην αξιολόγηση της τεχνολογίας του
συγκεκριμένου προϊόντος. Η διαδικασία αξιολόγησης περιλαμβάνει επίσκεψη για την επιθεώρηση των
εγκαταστάσεων του κατασκευαστή.
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Η απόφαση κοινοποιείται στον κατασκευαστή. Η κοινοποίηση περιέχει τα συμπεράσματα της εξέτασης και
την αιτιολογημένη απόφαση σχετικά με την αξιολόγηση. Αν εγκριθεί το σύστημα ποιότητας, ο δηλωμένος
οργανισμός χορηγεί πιστοποιητικό έγκρισης ΕΚ του συστήματος ποιότητας.
3.4.

Ο κατασκευαστής ή ο εντεταλμένος αντιπρόσωπος του ενημερώνουν το δηλωμένο οργανισμό που έχει
εγκρίνει το σύστημα ποιότητας για οποιαδήποτε τροποποίηση που ενδέχεται να επιφέρουν στο σύστημα
αυτό.
Ο δηλωμένος οργανισμός αξιολογεί τις προτεινόμενες τροποποιήσεις και αποφασίζει αν το τροποιημένο
σύστημα ποιότητας συνεχίζει να ανταποκρίνεται στις προϋποθέσεις που αναφέρονται στο συμείο 3.2 ή αν
πρέπει να διενεργηθεί δεύτερη αξιολόγηση.
Ο δηλωμένος οργανισμός κοινοποιεί την απόφαση του στον κατασκευαστή. Η κοινοποίηση περιλαμβάνει τα
συμπεράσματα της εξέτασης και την αιτιολογημένη απόφαση σχετικά με την αξιολόγηση.

4.

Επιτήρηση ΕΚ

4.1.

Η επιτήρηση ΕΚ πρέπει να εξασφαλίζει ότι ο κατασκευαστής πληροί όλες τις υποχρεώσεις που προκύπτουν
από το εγκεκριμένο σύστημα ποιότητας.

4.2.

Ο κατασκευαστής επιτρέπει στο δηλωμένο οργανισμό την πρόσβαση, με σκοπό την επιθεώρηση, στις
εγκαταστάσεις παραγωγής, επιθεώρησης, δοκιμών και αποθήκευσης, και παρέχει κάθε απαραίτητη
πληροφορία στον οργανισμό αυτό όσον αφορά κυρίως:
— την τεκμηρίωση που αφορά το σύστημα ποιότητας,
— τις εκθέσεις σχετικά με την ποιότητα, όπως τις εκθέσεις επιθεώρησης, τα δεδομένα των δοκιμών, τα
δεδομένα βαθμονόμησης, τα προσόντα του προσωπικού, κ.λπ.

4.3.

Ο δηλωμένος οργανισμός διεξάγει κατά τακτά διαστήματα ελέγχους για να βεβαιωθεί ότι ο κατασκευαστής
διατηρεί και χρησιμοποιεί το σύστημα ποιότητας και παρέχει έκθεση ελέγχου στον κατασκευαστή.

4.4.

Επιπλέον, ο δηλωμένος οργανισμός μπορεί να πραγματοποιεί έκτακτες επισκέψεις στις εγκαταστάσεις του
κατασκευαστή. Κατά τις επισκέψεις αυτές, ο δηλωμένος οργανισμός μπορεί να διενεργεί πλήρεις ή μερικούς
ελέγχους. Ο δηλωμένος οργανισμός παρέχει στον κατασκευαστή έκθεση σχετικά με την επίσκεψη και,
ενδεχομένως, έκθεση ελέγχου.

5.

Κάθε δηλωμένος οργανισμός δημοσιεύει κατά τακτά διαστήματα τις κατάλληλες πληροφορίες σχετικά με
τα πιστοποιητικά έγκρισης ΕΚ των συστημάτων ποιότητας που έχουν χορηγηθεί ή καταργηθεί.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

IV

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚ (πλήρης διασφάλιση ποιότητας)

1.

Η εν λόγω δήλωση συμμόρφωσης αποτελεί το μέρος της διαδικασίας κατά το οποίο ο κατασκευαστής που
πληροί τις υποχρεώσεις της παραγράφου 2, διασφαλίζει και δηλώνει ότι τα συγκεκριμένα προϊόντα είναι
σύμφωνα προς τον τύπο που περιγράφεται στο πιστοποιητικό εξέτασης τύπου ΕΚ και ανταποκρίνονται στις
απαιτήσεις της οδηγίας που ισχύουν σχετικά. Ο κατασκευαστής τοποθετεί το σήμα ΕΚ σε κάθε προϊόν και
συντάσσει γραπτή δήλωση συμμόρφωσης.

2.

Ο κατασκευαστής εφαρμόζει εγκεκριμένο σύστημα ποιότητας για το σχεδιασμό, την κατασκευή, την
επιθεώρηση και δοκιμή των τελικών προϊόντων, όπως προβλέπεται στην παράγραφο 3, και υπόκειται στην
επιτήρηση ΕΚ που προβλέπεται στην παράγραφο 4.

3.

Σύστημα ποιότητας

3.1.

Ο κατασκευαστής υποβάλλει αίτηση για την αξιολόγηση του συστήματος ποιότητας του σε έναν από τους
δηλωμένους οργανισμούς.
Η αίτηση περιλαμβάνει:
— όλες τις κατάλληλες πληροφορίες για την προβλεπόμενη κατηγορία του προϊόντος,
— την τεκμηρίωση που αφορά το σύστημα ποιότητας,
— τη δέσμευση τήρησης των υποχρεώσεων που προκύπτουν από το σύστημα ποιότητας που έχει
εγκριθεί,
— τη δέσμευση διατήρησης του συστήματος ποιότητας που έχει εγκριθεί ώστε να διασφαλιστεί η διατήρηση
της αποτελεσματικότητας και καταλληλότητας του.

27. 7. 90

27. 7. 90

Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
3.2.

Αριθ. C 187/49

Το σύστημα ποιότητας διασφαλίζει τη συμμόρφωση των προϊόντων προς τις απαιτήσεις της οδηγίας που
ισχύουν σχετικά.
Όλα τα στοιχεία, αι απαιτήσεις και τα μέτρα που λαμβάνονται από τον κατασκευαστή συγκεντρώνονται με
συστηματικό και μεθοδικό τρόπο υπό μορφή γραπτών κανόνων, διαδικασιών και οδηγιών. Η τεκμηρίωση
αυτή σχετικά με το σύστημα ποιότητας πρέπει να επιτρέπει την ενιαία ερμηνεία των προγραμμάτων,
σχεδίων, εγχειριδίων και εκθέσεων που αφορούν την ποιότητα.
Ειδικότερα, η εν λόγω τεκμηρίωση περιλαμβάνει κατάλληλη περιγραφή:
— των στόχων ποιότητας και της οργανωτικής δομής, των ευθυνών και των δικαιωμάτων της διοίκησης
στον τομέα του σχεδιασμού και της ποιότητας του προϊόντος,
— των τεχνικών προδιαγραφών σχεδιασμού, συμπεριλαμβανομένων των εναρμονισμένων προτύπων και
τεχνικών κανονισμών που προβλέπονται στο άρθρο 5,
— των τεχνικών ελέγχου και επαλήθευσης του σχεδιασμού, των διεργασιών και των συστηματικών
ενεργειών που θα εφαρμοστούν κατά το σχεδιασμό των προϊόντων όσον αφορά την κατηγορία του
προϊόντος που καλύπτεται,
— των αντίστοιχων τεχνικών κατασκευής, ελέγχου και διασφάλισης της ποιότητας, καθώς και των
διεργασιών και των συστηματικών ενεργειών που θα εφαρμοστούν,
— των εξετάσεων και των δοκιμών που θα διενεργηθούν πριν, κατά και μετά την κατασκευή, με ένδειξη της
συχνότητας με την οποία θα διενεργούνται οι εν λόγω εξετάσεις και δοκιμές,
— των μέσων με τα οποία διασφαλίζεται ότι τα συστήματα εξέτασης και δοκιμών ανταποκρίνονται στις
απαιτήσεις που καθορίζουν οι δηλωμένοι οργανισμοί στους οποίους έχει ανατεθεί η διενέργεια των
δοκιμών,
— των μέσων επιτήρησης που επιτρέπουν να ελεγχθεί η επίτευξη της απαιτούμενης ποιότητας του προϊόντος
και η αποτελεσματική λειτουργία του συστήματος ποιότητας.

3.3.

Ο δηλωμένος οργανισμός αξιολογεί το σύστημα ποιότητας για να προσδιορίσει αν πληροί τις απαιτήσεις που
αναφέρονται στο σημείο 3.2. Θεωρεί ότι το σύστημα αυτό καλύπτεται από το τεκμήριο συμμόρφωσης προς
τις απαιτήσεις των συστημάτων ποιότητας που ανταποκρίνονται στο κατάλληλο εναρμονισμένο πρότυπο
(ΕΝ29001).
Η ομάδα αξιολόγησης διαθέτει τουλάχιστον ένα μέλος με εμπειρία στην αξιολόγηση της τεχνολογίας του
συγκεκριμένου προϊόντος. Η διαδικασία αξιολόγησης περιλαμβάνει επίσκεψη για την επιθεώρηση των
εγκαταστάσεων του κατασκευαστή.
Η απόφαση κοινοποιείται στον κατασκευαστή. Η κοινοποίηση περιέχει τα συμπεράσματα της εξέτασης και
την αιτιολογημένη απόφαση αξιολόγησης. Αν εγκριθεί το σύστημα ποιότητας, ο δηλωμένος οργανισμός
χορηγεί πιστοποιητικό έγκρισης ΕΚ του συστήματος ποιότητας.

3.4.

Ο κατασκευαστής ή ο εντεταλμένος αντιπρόσωπος του ενημερώνουν το δηλωμένο οργανισμό που έχει
εγκρίνει το σύστημα ποιότητας για οποιαδήποτε τροποποίηση που ενδέχεται να επιφέρουν στο σύστημα
αυτό.
Ο δηλωμένος οργανισμός αξιολογεί τις προτεινόμενες τροποποιήσεις και αποφασίζει αν το τροποιημένο
σύστημα ποιότητας συνεχίζει να ανταποκρίνεται στις προϋποθέσεις που αναφέρονται στο σημείο 3.2 ή αν
πρέπει να διενεργηθεί δεύτερη αξιολόγηση.
Ο δηλωμένος οργανισμός κοινοποιεί την απόφαση του στον κατασκευαστή. Η κοινοποίηση περιέχει τα
συμπεράσματα της εξέτασης και την αιτιολογημένη απόφαση σχετικά με την αξιολόγηση.

4.

Επιτήρηση ΕΚ

4.1.

Η επιτήρηση ΕΚ πρέπει να εξασφαλίζει ότι ο κατασκευαστής πληροί όλες τις υποχρεώσεις που προκύπτουν
από το εγκεκριμένο σύστημα ποιότητας.

4.2.

Ο κατασκευαστής επιτρέπει στο δηλωμένο οργανισμό την πρόσβαση, με σκοπό την επιθεώρηση, στις
εγκαταστάσεις σχεδιασμού, παραγωγής επιθεώρησης, δοκιμών και αποθήκευσης, και παρέχει κάθε
απαραίτητη πληροφορία στον οργανισμό αυτό όσον αφορά κυρίως:
— την τεκμηρίωση που αφορά το σύστημα ποιότητας,
— τις εκθέσεις σχετικά με την ποιότητα, οι οποίες προβλέπονται στο τμήμα του ποιοτικού συστήματος που
αφορά το σχεδιασμό, όπως τα αποτελέσματα των αναλύσεων, υπολογισμών, δοκιμών κ.λπ.,
— τις εκθέσεις σχετικά με την ποιότητα, οι οποίες προβλέπονται στο τμήμα του συστήματος ποιότητας που
αφορά την κατασκευή, όπως τις εκθέσεις επιθεώρησης και τα δεδομένα δοκιμών, τα δεδομένα
βαθμονόμησης, τα προσόντα του προσωπικού κ.λπ.

4.3.

Ο δηλωμένος οργανισμός διεξάγει κατά τακτά διαστήματα ελέγχους για να βεβαιωθεί ότι ο κατασκευαστής
διατηρεί και χρησιμοποιεί το σύστημα ποιότητας και παρέχει έκθεση ελέγχου στον κατασκευαστή.

4.4.

Επιπλέον, ο δηλωμένος οργανισμός μπορεί να πραγματοποιεί έκτακτες επισκέψεις στις εγκαταστάσεις του
κατασκευαστή. Κατά τις επισκέψεις αυτές, ο δηλωμένος οργανισμός μπορεί να διενεργεί πλήρεις ή μερικούς
ελέγχους. Ο δηλωμένος οργανισμός παρέχει στον κατασκευαστή έκθεση σχετικά με την επίσκεψη και,
ενδεχομένως, έκθεση ελέγχου.
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5.

Κάθε δηλωμένος οργανισμός δημοσιεύει κατά τακτά διαστήματα τις κατάλληλες πληροφορίες σχετικά με
τα πιστοποιητικά έγκρισης ΕΚ των συστημάτων ποιότητας που έχουν χορηγηθεί ή καταργηθεί.

6.

Εξέταση του σχεδιασμού

6.1.

Ο κατασκευαστής υποβάλλει αίτηση εξέτασης του σχεδιασμού προς ένα δηλωμένο οργανισμό.

6.2.

Η αίτηση επιτρέπει την κατανόηση του σχεδιασμού, της κατασκευής και της λειτουργίας του προϊόντος
καθώς και τη διαπίστωση της συμμόρφωσης προς τις κατάλληλες απαιτήσεις της οδηγίας.
Η αίτηση περιλαμβάνει:
— τις τεχνικές προδιαγραφές σχεδιασμού, συμπεριλαμβανομένων των εναρμονισμένων προτύπων και των
τεχνικών κανονισμών του άρθρου 5 που έχουν εφαρμοστεί,
— τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την απόδειξη της καταλληλότητας τους. Τα εν λόγω δικαιολογητικά
περιέχουν τα αποτελέσματα των δοκιμών που έχουν διενεργηθεί από έναν εσωτερικό δηλωμένο
οργανισμό στον οποίο έχει ανατεθεί η διενέργεια δοκιμών ή, εξ ονόματος του κατασκευαστή, από έναν
άλλο δηλωμένο οργανισμό στον οποίο έχει ανατεθεί η διενέργεια των δοκιμών.

6.3.

Ο δηλωμένος οργανισμός εξετάζει την αίτηση και, αν ο σχεδιασμός ανταποκρίνεται στις σχετικές διατάξεις
της οδηγίας, χορηγεί πιστοποιητικό εξέτασης ΕΚ του σχεδιασμού στο αιτούντα. Το πιστοποιητικό περιέχει
τα συμπεράσματα της εξέτασης, τις προϋποθέσεις εγκυρότητας του, τα απαιτούμενα δεδομένα για την
αναγώριση του εγκεκριμένου σχεδιασμού και, ενδεχομένως, περιγραφή της λειτουργίας του προϊόντος.

6.4.

Ο αιτών ενημερώνει το δηλωμένο οργανισμό που έχει χορηγήσει το πιστοποιητικό εξέτασης ΕΚ του
σχεδιασμού για οποιαδήποτε τροποποίηση του εγκεκριμένου σχεδιασμού. Οι τροποποιήσεις του εγκεκρι
μένου σχεδιασμού πρέπει να εγκρίνονται επιπροσθέτως από το δηλωμένο οργανισμό που έχει χορηγήσει το
πιστοποιητικό εξέτασης ΕΚ, εφόσον οι τροποποιήσεις αυτές μπορούν να επηρεάσουν τη συμμόρφωση προς
τις θεμελιώδεις απαιτήσεις της οδηγίας ή τις προκαθορισμένες προϋποθέσεις χρήσης του προϊόντος. Η
επιπρόσθετη αυτή έγκριση παρέχεται υπό μορφή προσθήκης στο αρχικό πιστοποιητικό εξέτασης ΕΚ του
σχεδιασμού.

6.5.

Οι δηλωμένοι οργανισμοί δημοσιεύουν κατά τακτά διαστήματα τις κατάλληλες πληροφορίες σχετικά
με:
— τις αιτήσεις που λαμβάνονται για την εξέταση ΕΚ του σχεδιασμού,
— τα πιστοποιητικά εξέτασης ΕΚ του σχεδιασμού και τις προσθήκες που χορηγούνται,
— τα πιστοποιητικά εξέτασης ΕΚ του σχεδιασμού και τις προσθήκες που χορηγούνται για δεύτερη
φορά,
— τα πιστοποιητικά εξέτασης ΕΚ του σχεδιασμού και τις προσθήκες που απορρίπτονται,
— τις εγκρίσεις και τις επιπρόσθετες εγκρίσεις ΕΚ του σχεδιασμού που καταργούνται.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V

ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΥΠΟΨΗ ΑΠΟ ΤΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ ΓΙΑ ΤΟΝ
ΟΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΔΗΛΩΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ

1. Ο δηλωμένος οργανισμός, ο διευθυντής του και το προσωπικό στους οποίους έχει ανατεθεί η εκτέλεση των
καθηκόντων για τα οποία έχει ορισθεί ο δηλωμένος οργανισμός, δεν μπορούν να είναι ούτε ο σχεδιαστής, ο
κατασκευαστής, ο προμηθευτής ή ο εκτελών την εγκατάσταση του τερματικού εξοπλισμού, ούτε ο εντεταλ
μένος αντιπρόσωπος ενός από τα ανωτέρω πρόσωπα. Τα πρόσωπα αυτά δεν μπορούν να παρεμβαίνουν άμεσα ή
ως εντεταλμένοι αντιπρόσωποι κατά το σχεδιασμό, την κατασκευή, τη διάθεση στο εμπόριο ή τη συντήρηση του
τερματικού εξοπλισμού ούτε να εκπροσωπούν τα μέρη που συμμετέχουν στις δραστηριότητες αυτές. Το γεγονός
αυτό δεν αποκλείει τη δυνατότητα ανταλλαγής τεχνικών πληροφοριών μεταξύ του κατασκευαστή και του
δηλωμένου οργανισμού.
2. Ο δηλωμένος οργανισμός και το προσωπικό του πρέπει να εκτελούν τα καθήκοντα για τα οποία έχει ορισθεί ο
δηλωμένος οργανισμός, με τη μεγαλύτερη δυνατή επαγγελματική ακεραιότητα και τεχνική ικανότητα, και να
μην υφίστανται πιέσεις και παραινέσεις, κυρίως οικονομικής φύσης, που θα μπορούσαν να επηρεάσουν την
κρίση τους ή τα αποτελέσματα των δοκιμών ή της επιθεώρησης, από πρόσωπα κυρίως ή ομάδες προσώπων που
ενδιαφέρονται για τα αποτελέσματα αυτά.
3. Ο δηλωμένος οργανισμός πρέπει να διαθέτει το προσωπικό και τις εγκαταστάσεις που επιτρέπουν την
ικανοποιητική εκτέλεση των τεχνικών και διοικητικών εργασιών που αφορούν τα καθήκοντα για τα οποία έχει
ορισθεί.
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4. Το προσωπικό που είναι αρμόδιο για τις δοκιμές ή τις επιθεωρήσεις πρέπει να διαθέτει:
— κατάλληλη τεχνική και επαγγελματική κατάρτιση,
— ικανοποιητική γνώση των απαιτήσεων που αφορούν τις δοκιμές ή τις επιθεωρήσεις που διενεργεί καθώς και
ικανοποιητική εμπειρία σχετικά με τη διεξαγωγή των εν λόγω επιθεωρήσενων ή δοικιμών,
— τις απαιτούμενες ικανότητες για τη σύνταξη των πιστοποιητικών, των εγγράφων και των εκθέσεων που
αποδεικνύουν την εκτέλεση των δοκιμών ή των επιθεωρήσεων.
5. Το προσωπικό που αναλαμβάνει τις δοκιμές και την επιθεώρηση πρέπει να παρέχει εχέγγυα αμεροληψίας. Η
αμοιβή κάθε υπαλλήλου δεν πρέπει να είναι συνάρτηση του αριθμού των δοκιμών ή των επιθεωρήσεων που
πραγματοποιεί, ούτε των αποτελεσμάτων των εν λόγω δοκιμών ή επιθεωρήσεων.
6. Ο δηλωμένος οργανισμός πρέπει να προβαίναι σε ασφάλεια αστικής ευθύνης, εκτός αν η ευθύνη αυτή
καλύπτεται από το κράτος δυνάμει του εσωτερικού δικαίου ή αν το ίδιο το κράτος είναι άμεσα υπεύθυνο.
7. Το προσωπικό του δηλωμένου οργανισμού δεσμεύεται από το επαγγελματικό απόρρητο για κάθε πληροφορία
που αποκτά κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του, με εξαίρεση τις αρμόδιες διοικητικές αρχές του κράτους
στο οποίο ασκεί τις δραστηριότητες του, στο πλαίσιο της παρούσας οδηγίας ή οποιασδήποτε διάταξης
εσωτερικού δικαίου που θέτει σε εφαρμογή την οδηγία αυτή.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI
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γελματική κατάρτιση;
Οι εκθέσεις και οι έρευνες που
διεξάγονται κατ' εντολή του ΟΕΟΕΡΟΡ παρέχουν πληροφορίες • *Μ'.
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διάφορα κράτη μέλη, ιδίως σχετικά με:
— τα θεσμικά όργανα της Κοινότητας
— τις δομές συνεργασίας και κοινωνικού δια
λόγου δηλ. τη σύμπραξη των συνδικαλιστικών και
εργοδοτικών οργανώσεων σε περιφερειακό επί-

πεδο και σε διάφορους κλάδουτά της οικονομίας
καθώς και την εξέλιξη της κατά τελευταία έτη.
Γράψτε μας παρακαλώ εάν θέλετε να παραγ
γείλετε τη μελέτη. Προς στιγμή υπάρχουν
οι ακόλουθες εκδόσεις:
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Το 0ΕΩΕΡ0Ρ προωθεί και ασ
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Επιτροπής των ΕΚ, με την
έρευνα, πληροφόρηση και
τεκμηρίωση σε θέματα που
αφορούν τους νέους και το
επάγγελμα, την επιμόρφωση
ενηλίκων, την αντιστοιχία των
εξειδικεύσεων και των
συστημάτων
επαγγελματικής
κατάρτισης, εκπαίδευση για
μειονεκτούσες ομάδες, κ.ά.
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