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I
(ΠρÀξεισ για την ισχυ των οποÝων απαιτεÝται δηµοσÝευση)

Ο∆ΗΓΙΑ 98/69/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑÏΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
τησ 13ησ ΟκτωβρÝου 1998
σχετικÀ µε τα µετρα που πρεπει να ληφθουν κατÀ τησ ατµοσφαιρικησ ρυπανσησ απÞ τισ
εκποµπεσ των οχηµÀτων µε κινητηρα και µε την τροποποÝηση τησ οδηγÝασ 70/220/ΕΟΚ του
ΣυµβουλÝου

τησ καταπολεµησησ τησ ατµοσφαιρικησ ρυπανσησ
που προκαλεÝται απÞ τα καυσαερια των οχηµÀτων
µε κινητηρα και να τροποποιηθουν αναλÞγωσ οι
οδηγÝεσ που εχουν εκδοθεÝ προηγουµενωσ¯ Þτι το
πεµπτο πρÞγραµµα δρÀσησ, η γενικη προσεγγιση
του οποÝου εγκρÝθηκε απÞ το Συµβουλιο µε το
ψηφισµÀ του τησ 1ησ ΦεβρουαρÝου 1993 (5), προβλεπει Þτι πρεπει να καταβληθουν περαιτερω προσπÀθειεσ για τη σηµαντικη µεÝωση του σηµερινου επιπεδου των εκποµπων ρυπων απÞ τα οχηµατα µε κινητηρα¯ Þτι το πεµπτο πρÞγραµµα δρÀσησ καθορÝζει
επÝσησ στÞχουσ Þσον αφορÀ τη µεÝωση των εκποµπων για τουσ διÀφορουσ ρυπουσ, υπÞ τον Þρο Þτι η
µεÝωση των εκποµπων θα αφορÀ τÞσο τισ κινητεσ
Þσο και τισ στατικεσ πηγεσ¯

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑÏΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑÏΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Îχοντασ υπÞψη:
τη συνθηκη για την Ýδρυση τησ Ευρωπαϊκησ ΚοινÞτητασ,
και ιδÝωσ το Àρθρο 100 Α,
την πρÞταση τησ Επιτροπησ (1),
τη γνωµη τησ Οικονοµικησ και Κοινωνικησ Επιτροπησ (2),
ΑποφασÝζοντασ συµφωνα µε τη διαδικασÝα που προβλεπεται στο Àρθρο 189 Β τησ συνθηκησ (3), υπÞ το πρÝσµα του
κοινου σχεδÝου που ενεκρινε η επιτροπη συνδιαλλαγησ στισ
29 ΙουνÝου 1998,
Εκτιµωντασ:
(1)

Þτι θα πρεπει να εκδοθουν µετρα στο πλαÝσιο τησ
εσωτερικησ αγορÀσ¯

(2)

Þτι στο πρωτο πρÞγραµµα δρÀσησ τησ Ευρωπαϊκησ
ΚοινÞτητασ για την προστασÝα του περιβÀλλοντοσ (4), που ενεκρινε το Συµβουλιο στισ 22 ΝοεµβρÝου 1973, ζητεÝται να λαµβÀνονται υπÞψη οι πλεον πρÞσφατεσ επιστηµονικεσ εξελÝξεισ στον τοµεα

(1) ΕΕ C 77 τησ 11.3.1997, σ. 8 και
ΕΕ C 106 τησ 4.4.1997, σ. 6.
(2) ΕΕ C 206 τησ 7.7.1997, σ. 113.
(3) Γνωµεσ του Ευρωπαϊκου ΚοινοβουλÝου τησ 10ησ ΑπριλÝου
1997 και τησ 18ησ ΦεβρουαρÝου 1998 (ΕΕ C 132 τησ 28.4.1997,
σ. 170 και ΕΕ C 80 τησ 16.3.1998, σ. 101), κοινεσ θεσεισ του
ΣυµβουλÝου τησ 7ησ ΟκτωβρÝου 1997 και τησ 23ησ ΜαρτÝου
1998 (ΕΕ C 351 τησ 19.11.1997, σ. 13 και ΕΕ C 161 τησ
27.5.1998, σ. 45) και αποφÀσεισ του Ευρωπαϊκου ΚοινοβουλÝου δευτερη ανÀγνωση τησ 30ησ ΑπριλÝου 1998 (ΕΕ C 152 τησ
18.5.1998, σ. 41) και τρÝτη ανÀγνωση τησ 15ησ ΣεπτεµβρÝου
1998 (δεν εχει ακÞµη δηµοσιευθεÝ στην ΕπÝσηµη ΕφηµερÝδα).
ΑπÞφαση του ΣυµβουλÝου τησ 17ησ ΣεπτεµβρÝου 1998.
(4) ΕΕ C 112 τησ 20.12.1973, σ. 1.

(3)

Þτι η οδηγÝα 70/220/ΕΟΚ του ΣυµβουλÝου (6) θεσπÝζει τησ οριακεσ τιµεσ των εκποµπων µονοξειδÝου του
Àνθρακα και Àκαυστων υδρογονανθρÀκων που
προερχονται απÞ τουσ κινητηρεσ των οχηµÀτων
αυτων¯ Þτι αυτεσ οι οριακεσ τιµεσ µειωθηκαν για
πρωτη φορÀ µε την οδηγÝα 74/290/ΕΟΚ του ΣυµβουλÝου (7) και συµπληρωθηκαν, βÀσει τησ οδηγÝασ 77/
102/ΕΟΚ (8) τησ Επιτροπησ, µε οριακεσ τιµεσ για τισ
επιτρεπÞµενεσ εκποµπεσ οξειδÝων του αζωτου¯ Þτι οι
οριακεσ τιµεσ για τουσ τρεισ αυτουσ τυπουσ ρυπανσησ, µειωθηκαν διαδοχικÀ µε την οδηγÝα 78/665/
ΕΟΚ τησ Επιτροπησ (9) και µε τισ οδηγÝεσ του
ΣυµβουλÝου 83/351/ΕΟΚ (10) και 88/76/ΕΟΚ (11)¯ Þτι,
µε την οδηγÝα 88/436/ΕΟΚ του ΣυµβουλÝου (12),
καθορÝστηκαν οριακεσ τιµεσ για τισ εκποµπεσ ρυπο-

(5) ΕΕ C 138 τησ 17.5.1993, σ. 1.
(6) ΕΕ L 76 τησ 6.4.1970, σ. 1¯ οδηγÝα Þπωσ τροποποιηθηκε
τελευταÝα απÞ την οδηγÝα 96/69/ΕΚ του Ευρωπαϊκου ΚοινοβουλÝου και του ΣυµβουλÝου (ΕΕ L 282 τησ 1.11.1996, σ. 64).
(7) ΕΕ L 159 τησ 15.6.1974, σ. 61.
(8) ΕΕ L 32 τησ 3.2.1977, σ. 32.
(9) ΕΕ L 223 τησ 14.8.1978, σ. 48.
(10) ΕΕ L 197 τησ 20.7.1983, σ. 1.
(11) ΕΕ L 36 τησ 9.2.1988, σ. 1.
(12) ΕΕ L 214 τησ 6.8.1988, σ. 1.
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γÞνων σωµατιδÝων απÞ τουσ κινητηρεσ ντÝζελ¯ Þτι, µε
την οδηγÝα 89/458/ΕΟΚ του ΣυµβουλÝου (1), θεσπÝστηκαν αυστηρÞτερα ευρωπαϊκÀ πρÞτυπα για τισ
εκποµπεσ αεριων ρυπων απÞ οχηµατα µε κινητηρα
κυβισµου κÀτω των 1 400 cm3¯ Þτι η εφαρµογη των
προτυπων αυτων επεκτÀθηκε σε Þλα τα επιβατηγÀ
αυτοκÝνητα ανεξÀρτητα απÞ τον κυβισµÞ του κινητηρα τουσ µε βÀση βελτιωµενη ευρωπαϊκη διαδικασÝα δοκιµησ, η οποÝα περιλαµβÀνει εναν εξωαστικÞ
κυκλο οδηγησησ¯ Þτι, µε την οδηγÝα 91/441/ΕΟΚ του
ΣυµβουλÝου (2), θεσπÝστηκαν απαιτησεισ σχετικÀ µε
τισ εκποµπεσ απÞ εξÀτµιση και µε την ανθεκτικÞτητα των σχετικων µε τισ εκποµπεσ εξαρτηµÀτων των
οχηµÀτων καθωσ επÝσησ και αυστηρÞτερα πρÞτυπα
για τα ρυπογÞνα σωµατÝδια που εκπεµπονται απÞ
οχηµατα εφοδιασµενα µε ντιζελοκινητηρα¯ Þτι η
οδηγÝα 94/12/ΕΚ του Ευρωπαϊκου ΚοινοβουλÝου και
του ΣυµβουλÝου (3), θεσπισε αυστηρÞτερεσ οριακεσ
τιµεσ για Þλουσ τουσ ρυπουσ και τροποποÝησε τον
ελεγχο συµµÞρφωσησ τησ παραγωγησ¯ Þτι τα επιβατηγÀ οχηµατα που προορÝζονται για τη µεταφορÀ
περισσοτερων των εξι επιβατων και που εχουν
µεγιστη µÀζα µεγαλυτερη απÞ 2 500 χιλιÞγραµµα τα
ελαφρÀ επαγγελµατικÀ οχηµατα και τα οχηµατα
παντÞσ εδÀφουσ, τα οποÝα εµπÝπτουν στο πεδÝο
εφαρµογησ τησ οδηγÝασ 70/220/ΕΟΚ και για τα
οποÝα Ýσχυαν µεχρι τÞτε λιγÞτερο αυστηρÀ πρÞτυπα,
υπÞκεινται, µε την οδηγÝα 93/59/ΕΟΚ του ΣυµβουλÝου (4) και µε την οδηγÝα 96/69/ΕΚ του Ευρωπαϊκου ΚοινοβουλÝου και του ΣυµβουλÝου (5), σε πρÞτυπα εξÝσου αυστηρÀ µε εκεÝνα των επιβατηγων
οχηµÀτων, λαµβανοµενων υπÞψη των ειδικων
συνθηκων που ισχυουν για τα οχηµατα αυτÀ¯
(4)

Þτι πρÞσθετη προσπÀθεια θα πρεπει να καταβληθεÝ
προκειµενου να τεθουν σε εµπορÝα οχηµατα περισσÞτερο φιλικÀ προσ το περιβÀλλον¯ Þτι στον τοµεα
των δηµÞσιων και µαζικων επιβατηγων µεταφορων
καθωσ και στον τοµεα τησ διανοµησ εµπορευµÀτων
στισ αστικεσ περιοχεσ θα πρεπει να επιδιωχθεÝ ενα
αυξηµενο µερÝδιο οχηµÀτων περισσÞτερο φιλικων
προσ το περιβÀλλον¯

(5)

Þτι, συµφωνα µε το Àρθρο 4 τησ οδηγÝασ 94/12/ΕΚ,
απαιτεÝται απÞ την Επιτροπη να υποβÀλει πρÞταση
για πρÞτυπα τα οποÝα θα τεθουν σε εφαρµογη µετÀ
το 2000, συµφωνα µε νεα πολυπλευρη προσεγγιση µε
βÀση εκτενη εκτÝµηση του κÞστουσ και τησ αποτελεσµατικÞτητασ Þλων των µετρων που στοχευουν
στη µεÝωση τησ ρυπανσησ απÞ οδικεσ µεταφορεσ¯ Þτι
η πρÞταση θα πρεπει να προβλεπει, εκτÞσ τησ επÝ το
αυστηρÞτερον τροποποÝησησ των προτυπων για τισ
εκποµπεσ των αυτοκινητων, και συµπληρωµατικÀ
µετρα, Þπωσ η βελτÝωση τησ ποιÞτητασ των καυσÝµων και η ενÝσχυση του προγρÀµµατοσ επιθεωρησησ
και συντηρησησ του στÞλου αυτοκινητων¯ Þτι η πρÞταση θα πρεπει να βασÝζεται στην καθιερωση κριτηρÝων ποιÞτητασ του αερα και συναφων στÞχων µεÝωσησ των εκποµπων και στην αξιολÞγηση τησ σχεσησ

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

L
L
L
L
L

226
242
100
186
282

τησ
τησ
τησ
τησ
τησ

3.8.1989, σ. 1.
30.8.1991, σ. 1.
19.4.1994, σ. 42.
28.7.1993, σ. 21.
1.11.1996, σ. 64.
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κÞστουσ/αποτελεσµατικÞτητασ κÀθε δεσµησ µετρων,
λαµβÀνοντασ υπÞψη την ενδεχÞµενη συµβολη και
Àλλων µετρων, Þπωσ η διαχεÝριση τησ κυκλοφορÝασ,
η ανÀπτυξη των αστικων συγκοινωνιων, οι νεεσ
τεχνολογÝεσ προωθησησ η η χρηση εναλλακτικων
καυσÝµων¯ Þτι, δεδοµενησ τησ επιτακτικησ ανÀγκησ
να αναλÀβει η ΚοινÞτητα δρÀση για τον περιορισµÞ
των εκποµπων ρυπων απÞ τουσ κινητηρεσ οχηµÀτων, οι προτÀσεισ αυτεσ στηρÝζονται επÝσησ στισ
καλυτερεσ αντιρρυπαντικεσ τεχνολογÝεσ, οι οποÝεσ
υπÀρχουν σηµερα η θα υπÀρξουν στο εγγυσ µελλον,
και οι οποÝεσ µπορουν να επισπευσουν την αντικατÀσταση των οχηµÀτων µε κινητηρα που εκπεµπουν
ρυπουσ¯
(6)

Þτι εÝναι σκÞπιµη η επεξεργασÝα, το ταχυτερον
δυνατÞν, ενÞσ καταλληλου πλαισÝου που θα επιταχυνει την εισαγωγη στην αγορÀ οχηµÀτων εξοπλισµενων µε κινητηρεσ προωθησησ που χρησιµοποιουν καινοτÞµεσ τεχνολογÝεσ καθωσ και οχηµÀτων
που χρησιµοποιουν εναλλακτικÀ καυσιµα µε µικρÞτερεσ επιπτωσεισ για το περιβÀλλον¯ Þτι η καθιερωση
οχηµÀτων που χρησιµοποιουν εναλλακτικÀ καυσιµα
µπορεÝ να συµβÀλει σηµαντικÀ στη βελτÝωση τησ
ποιÞτητασ του αερα στισ πÞλεισ¯

(7)

Þτι η συµβολη στην επÝλυση του προβληµατοσ τησ
ατµοσφαιρικησ ρυπανσησ προυMποθετει την παρεµβαση µε µια σφαιρικη στρατηγικη που θα συνεκτιµÀ τισ
τεχνολογÝεσ, διαχειριστικεσ και φορολογικεσ πτυχεσ,
οι οποÝεσ συµβÀλλουν στη δηµιουργÝα µιασ βιωσιµησ
κινητικÞτητασ, λαµβÀνοντασ υπÞψη τα ειδικÀ χαρακτηριστικÀ των διαφÞρων αστικων περιοχων τησ
Ευρωπησ¯

(8)

Þτι η Επιτροπη, για την εκπληρωση των απαιτησεων
του Àρθρου 4 τησ οδηγÝασ 94/12/ΕΚ, εθεσε σε εφαρµογη ευρωπαϊκÞ πρÞγραµµα για την ποιÞτητα του
αερα, τισ εκποµπεσ απÞ την οδικη κυκλοφορÝα, τα
καυσιµα και την τεχνολογÝα των µηχανων (πρÞγραµµα Auto/Oil)¯ Þτι η Επιτροπη εχει εφαρµÞσει το
σχεδιο APHEA µε το οποÝο εκτιµÀται Þτι το εξωτερικÞ κÞστοσ τησ ατµοσφαιρικησ ρυπανσησ που προκαλουν οι κινητηρεσ οχηµÀτων ανερχεται σε 0,4 % του
ΑΕΠ τησ ΕΕ, ενω απÞ περαιτερω εκτιµησεισ συνÀγεται Þτι το εξωτερικÞ κÞστοσ ανερχεται σε 3 % του
ΑΕΠ τησ ΕΕ¯ Þτι η Επιτροπη εχει εφαρµÞσει το
σχεδιο δρÀσησ «αυτοκÝνητο του αυριο» το οποÝο
επιδιωκει να συµβÀλει στην προωθηση τησ κατασκευησ του «αυτοκινητου του αυριο» που θα εÝναι
καθαρÞ, ασφαλεσ, θα καταναλωνει λÝγη ενεργεια και
θα εÝναι «νοηµον»¯ Þτι αυτÞ το σχεδιο δρÀσησ ενισχυει την κοινοτικη δρÀση για την προωθηση τησ Ε
& Α οδηγωντασ στην κατασκευη καθαρων αυτοκινητων και Þτι οι προσπÀθειεσ στον τοµεα τησ ερευνασ και ανÀπτυξησ, που εχουν αναληφθεÝ στο πλαÝσιο του προγρÀµµατοσ δρÀσησ «αυτοκÝνητο του
αυριο» η των προσπαθειων τησ ΕΕ στον τοµεα τησ
Ε & Α για την κατασκευη ανταγωνιστικου αυτοκινητου, δεν θα πρεπει να τεθουν σε κÝνδυνο¯ Þτι οι
ευρωπαϊκεσ βιοµηχανÝεσ αυτοκινητων και καυσÝµων
εχουν εκτελεσει το ευρωπαϊκÞ πρÞγραµµα για τισ
εκτοµπεσ καυσαερÝων, τα καυσιµα και τισ τεχνολογÝεσ των κινητηρων (EPEFE) για να προσδιορισθεÝ
κατÀ
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πÞσον µπορουν να συµβÀλλουν τÞσο τα µελλοντικÀ
αυτοκÝνητα Þσο και τα καυσιµα κÝνησησ τουσ¯ Þτι τα
προγρÀµµατα Auto/Oil και EPEFE αποσκοπουν στο
να διασφαλιστεÝ Þτι προτÀσεισ οδηγιων σχετικÀ µε
τισ εκποµπεσ ρυπων θα επιδιωκουν τισ καλυτερεσ
δυνατεσ λυσεισ τÞσο για τον πολÝτη Þσο και για την
οικονοµÝα¯ Þτι εχει καταστεÝ επιτακτικη η ανÀγκη να
αναλÀβει δρÀση η ΚοινÞτητα Þσον αφορÀ τισ προσεχεÝσ φÀσεισ 2000 και 2005¯ Þτι εχει καταστεÝ σαφεσ
Þτι για να επιτευχθεÝ το 2010 ποιÞτητα αερα, Þπωσ
περιγρÀφεται στην ανακοÝνωση τησ Επιτροπησ σχετικÀ µε το πρÞγραµµα Auto/Oil, απαιτεÝται η περαιτερω βελτÝωση τησ τεχνολογÝασ εκποµπων αυτοκινητων¯

(9)

Þτι εÝναι σηµαντικÞ να δοθεÝ βαρυτητα σε παρÀγοντεσ, Þπωσ οι διακυµÀνσεισ λÞγω εξελÝξεων στον
ανταγωνισµÞ, η πραγµατικη κατανοµη του κÞστουσ
µεταξυ των συµµετεχουσων βιοµηχανιων ενÞψει τησ
ετησιασ µειωσεωσ των ρυπων, οι δαπÀνεσ που εξοικονοµουνται λÞγω επενδυσεων σε Àλλουσ τοµεÝσ
καθωσ και οι µειωσεισ των οικονοµικων επιβαρυνσεων¯

(10)

Þτι η βελτÝωση των απαιτησεων για τα νεα επιβατηγÀ αυτοκÝνητα και τα ελαφρÀ επαγγελµατικÀ οχηµατα στην οδηγÝα 70/220/ΕΟΚ εντÀσσεται σε συνεκτικη σφαιρικη στρατηγικη τησ ΚοινÞτητασ στην οποÝα
πρεπει επÝσησ να περιληφθεÝ η αναθεωρηση των
προτυπων για τα ελαφρÀ επγγαλµατικÀ οχηµατα
καθωσ και τα βαρεα οχηµατα µετÀ το ετοσ 2000, η
βελτÝωση των καυσÝµων κÝνησησ και η ακριβεστερη
εκτÝµηση των αποδÞσεων απÞ πλευρÀσ εκποµπων
των εν κυκλοφορÝα οχηµÀτων¯ Þτι, παρÀλληλα µε τα
µετρα αυτÀ, θα χρειαστουν ωστÞσο πρÞσθετα αποτελεσµατικÀ απÞ πλευρÀσ κÞστουσ τοπικÀ µετρα για
την επÝτευξη των κριτηρÝων ποιÞτητασ του αερα στισ
πιο µολυσµενεσ περιοχεσ¯

(11)

Þτι η οδηγÝα 70/220/ΕΟΚ εÝναι µÝα απÞ τισ επιµερουσ
οδηγÝεσ στα πλαÝσια τησ διαδικασÝασ εγκρισησ τυπου
που θεσπÝστηκε µε την οδηγÝα 70/156/ΕΟΚ του
ΣυµβουλÝου, τησ 6ησ ΦεβρουαρÝου 1970, για την
προσεγγιση των νοµοθεσιων των κρατων µελων σχετικÀ µε την εγκριση των οχηµÀτων µε κινητηρα και
των ρυµουλκουµενων τουσ (1)¯ Þτι ο στÞχοσ τησ µεÝωσησ του επιπεδου εκποµπων ρυπων απÞ οχηµατα
µε κινητηρα δεν µπορεÝ να επιτευχθεÝ ικανοποιητικÀ
απÞ µεµονωµενα κρÀτη µελη και, εποµενωσ, µπορεÝ
να επιτευχθεÝ καλυτερα µε την προσεγγιση των
νοµοθεσιων των κρατων µελων σχετικÀ µε τα µετρα
που πρεπει να ληφθουν κατÀ τησ ρυπανσησ του
αερα απÞ οχηµατα µε κινητηρα¯

(1) ΕΕ L 42 τησ 23.2.1970, σ. 1¯ οδηγÝα Þπωσ τροποποιηθηκε
τελευταÝα απÞ την οδηγÝα 96/27/ΕΚ του Ευρωπαϊκου ΚοινοβουλÝου και του ΣυµβουλÝου (ΕΕ L 169 τησ 8.7.1996, σ. 1).
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Þτι ωσ καÝρια µετρα για την επÝτευξη ικανοποιητικησ
ποιÞτητασ του αερα σε µεσοπρÞθεσµη βÀση εχουν
εντοπισθεÝ οι µειωσεισ των ορÝων τησ δοκιµησ τυπου
I που πρÞκειται να εφαρµοστουν απÞ το ετοσ 2000
(και θα περιορÝσουν κατÀ 40 % τα οξεÝδια του αζωτου, 40 % τουσ ολικουσ υδρογονÀνθρακεσ και 30 %
το µονοξεÝδιο του Àνθρακα για τα βενζινοκÝνητα
επιβατηγÀ οχηµατα, κατÀ 20% τα οξεÝδια του αζωτου, 20 % τη συνδυασµενη τιµη υδρογονανθρÀκων
και οξειδÝων του αζωτου, 40 % το µονοξεÝδιο του
Àνθρακα, 35 % τα σωµατÝδια για τα πετρελαιοκÝνητα
επιβατηγÀ οχηµατα εµµεσησ εγχυσησ και 40% τα
οξεÝδια του αζωτου, 40% τη συνδιασµενη τιµη
υδρογονανθρÀκων και οξειδÝων του αζωτου, 40 %
µονοξεÝδιο του Àνθρακα και 50 % τα σωµατÝδια για
τα πετρελαιοκÝνητα επιβατηγÀ οχηµατα Àµεσησ
εγχυσησ, και µεÝωση κατÀ 20 % των οξειδÝων του
αζωτου, 65 % των υδρογονανθρÀκων, 40 % του
µονοξειδÝου του Àνθρακα και 35 % των σωµατιδÝων
για τα ελαφρÀ πετρελαιοκÝνητα επαγγελµατικÀ οχηµατα¯ Þτι οι µειωσεισ αυτεσ ισχυουν για τουσ υδρογονÀνθρακεσ και τα οξεÝδια του αζωτου µε βÀση
την παραδοχη Þτι τα οξεÝδια του αζωτου αντιπροσωπευουν αντιστοÝχωσ το 45 % και το 80 % του
βÀρουσ τησ συνδυασµενησ τιµησ που µετρÀται σε
πετρελαιοκÝνητα/βενζινοκÝνητα επιβατηγÀ οχηµατα
που πληρουν την οδηγÝα 94/12/ΕΚ και την οδηγÝα
96/69/ΕΚ, αντιστοÝχωσ¯ Þτι τωρα καθορÝζονται
χωριστεσ οριακεσ τιµεσ για τα βενζινοκÝνητα οχηµατα, ωστε να παρακολουθουνται οι εκποµπεσ αµφοτερων των ρυπων¯ Þτι, για τα πετρελαιοκÝνητα οχηµατα, για τα οποÝα τα πρÞτυπα του σταδÝου 2000 εÝναι
πιο απαιτητικÀ διατηρεÝται συνδυασµενη οριακη
τιµη, ωστε να διευκολυνθεÝ η µηχανολογικη µελετη
των µελλοντικων κινητηρων¯ Þτι οι µειωσεισ αυτεσ
θα λαµβÀνουν υπÞψη την επÝδραση επÝ των πραγµατικων εκποµπων τησ τροποποÝησησ του κυκλου
δοκιµησ, που εγκρÝθηκε επÝσησ µε σκοπÞ να προσοµοιωνονται καλυτερα οι εκποµπεσ επειτα απÞ εκκÝνηση µε ψυχρÞ κινητηρα («κατÀργηση του χρÞνου
αδρανεÝασ 40 δευτερολεπτων»)¯

(13)

Þτι η οδηγÝα 96/44/ΕΚ τησ Επιτροπησ (2) ευθυγραµµÝζει τισ συνθηκεσ δοκιµησ τησ οδηγÝασ 70/220/ΕΟΚ
µε εκεÝνεσ τησ οδηγÝασ 80/1268/ΕΟΚ του ΣυµβουλÝου, τησ 16ησ ∆εκεµβρÝου 1980, περÝ των εκποµπων
διοξειδÝου του Àνθρακα και σχετικÀ µε την κατανÀλωση καυσÝµων των οχηµÀτων µε κινητηρα (3), ιδÝωσ
σε Þ,τι αφορÀ τη σχεση τησ µÀζασ αναφορÀσ του
οχηµατοσ και τησ ισοδυναµησ αδρÀνειασ που θα
πρεπει να χρησιµοποιεÝται¯ Þτι θα πρεπει πλεον να
ευθυγραµµισθουν οι ορισµοÝ τησ µÀζασ αναφορÀσ
των οχηµÀτων τησ κατηγορÝασ Ν1 κλÀσεισ I, II και
III µε εκεÝνουσ τησ οδηγÝασ 96/44/ΕΚ¯

(2) ΕΕ L 210 τησ 20.8.1996, σ. 25.
(3) ΕΕ L 375 τησ 31.12.1980, σ. 36¯ οδηγÝα Þπωσ τροποποιηθηκε
τελευταÝα απÞ την οδηγÝα 93/116/ΕΟΚ τησ Επιτροπησ (ΕΕ L
329 τησ 30.12.1993, σ. 39).
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Þτι θα πρεπει να θεσπιστουν νεεσ διατÀξεισ για τα
ενσωµατωµενα συστηµατα διÀγνωσησ (OBD), ωστε
να καταστεÝ δυνατÞσ ο Àµεσοσ εντοπισµÞσ βλÀβησ
του αντιρρυπαντικου εξοπλισµου του οχηµατοσ και,
κατÀ συνεπεια, να αναβαθµιστεÝ σηµαντικωσ η διατηρηση τησ αρχικησ απÞδοσησ εκποµπων των
κυκλοφορουντων οχηµÀτων µεσω περιοδικων η
εκτακτων ελεγχων¯ Þτι, ωστÞσο, τα ενσωµατωµενα
συστηµατα διÀγνωσησ (OBD) για τα ντιζελοκÝνητα
οχηµατα ευρÝσκονται σε λιγÞτερο ανεπτυγµενο στÀδιο και δεν µπορουν να τοποθετηθουν σε Þλα αυτÀ
τα οχηµατα πριν απÞ το 2005¯ Þτι η τοποθετηση ενÞσ
ενσωµατωµενου στο Þχηµα συστηµατοσ µετρησησ
(OBM) η Àλλων συστηµÀτων για την ανÝχνευση
ενδεχÞµενων λαθων µετρωντασ τα επιµερουσ συστατικÀ των ρυπογÞνων εκποµπων εÝναι επιτρεπτη,
εφÞσον διατηρεÝται η ακεραιÞτητα των συστηµÀτων
διÀγνωσησ (OBD)¯ Þτι, προκειµενου τα κρÀτη µελη
να διασφαλÝσουν την υποχρεωση του κατÞχου του
οχηµατοσ να το επισκευÀσει σε περÝπτωση ενδειξησ
λÀθουσ, θα πρεπει να καταγρÀφεται η απÞσταση
που εχει διανυσει το Þχηµα απÞ τη στιγµη τησ
ενδειξησ του λÀθουσ¯ Þτι τα ενσωµατωµενα στα οχηµατα συστηµατα διÀγνωσησ πρεπει να προσφερουν
απεριÞριστη και τυποποιηµενη πρÞσβαση¯ Þτι οι
κατασκευαστεσ µηχανοκÝνητων οχηµÀτων πρεπει να
παρεχουν Þλεσ τισ πληροφορÝεσ που εÝναι απαραÝτητεσ για τη διÀγνωση, συντηρηση η επισκευη του
οχηµατοσ¯ Þτι η εν λÞγω πρÞσβαση και οι εν λÞγω
πληροφορÝεσ εÝναι απαραÝτητεσ προκειµενου να
διασφαλισθεÝ Þτι τα οχηµατα µπορουν Àνευ ετερου
να ελεγχθουν, συντηρηθουν και επισκευασθουν σε
Þλη την Ευρωπαϊκη Îνωση και Þτι ο ανταγωνισµÞσ
στην αγορÀ ανταλλακτικων οι επισκευησ µηχανοκινητων οχηµÀτων δεν νοθευεται προσ ζηµÝα των
κατασκευαστων εξαρτηµÀτων, των ανεξÀρτητων
χονδρεµπÞρων ανταλλακτικων µηχανοκÝνητων οχηµÀτων, των ανεξÀρτητων συνεργεÝων επισκευησ και
των καταναλωτων¯ Þτι οι κατασκευαστεσ ανταλλακτικων και εξαρτηµÀτων εξοπλισµου θα εÝναι υποχρεωµενοι να προσαρµÞζουν τα κατασκευαζÞµενα
απÞ αυτουσ εξαρτηµατα προσ το εκÀστοτε ενσωµατωµενο στο Þχηµα συστηµα διÀγνωσησ, προκειµενου
να καθÝσταται δυνατη η απαλλαγµενη λαθων
λειτουργια και να µπορεÝ ο χρηστησ να προστατευεται απÞ δυσλειτουργÝεσ¯

(15)

Þτι η δοκιµη τυπου IV, µε την οποÝα προσδιορÝζονται οι εκποµπεσ εξαερουµενων καυσÝµων των οχηµÀτων µε κινητηρεσ επιβαλλÞµενησ ανÀφλεξησ, µπορεÝ να βελτιωθεÝ ωστε να εκφρÀζονται καλυτερα οι
πραγµατικεσ εκποµπεσ εξαερουµενων καυσÝµων καθωσ επÝσησ και το καθεστωσ των τεχνικων µετρησεωσ¯

(16)

Þτι, προκειµενου να προσαρµοσθεÝ η συµπεριφορÀ
των συστηµÀτων ελεγχου των εκποµπων καυσαερÝων των οχηµÀτων µε κινητηρεσ επιβαλλÞµενησ
ανÀφλεξησ, στισ πραγµατικεσ συνθηκεσ που επικρατουν στην πρÀξη, θα πρεπει να καθιερωθεÝ, ενασ
νεοσ ελεγχοσ µετρησεωσ των εκποµπων σε χαµηλεσ
θερµοκρασÝεσ¯
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(17)

Þτι τα χαρακτηριστικÀ των καυσÝµων αναφορÀσ που
χρησιµοποιουνται για τισ δοκιµεσ των εκποµπων θα
πρεπει να αντιστοιχουν στην εξελιξη των προδιαγραφων τησ αγορÀσ καυσÝµων, κατÞπιν νοµοθετικων
ρυθµÝσεων σχετικÀ µε την ποιÞτητα τησ βενζÝνησ και
του πετρελαÝου ντÝζελ¯

(18)

Þτι, ωσ πρÞσφορο απÞ πλευρÀσ κÞστουσ/αποτελεσµατικÞτητασ συνοδευτικÞ µετρο, εχει εντοπιστεÝ µια
νεα µεθοδοσ για τον ελεγχο τησ συµµÞρφωσησ τησ
παραγωγησ των εν κυκλοφορÝα οχηµÀτων, η οποÝα
εχει περιληφθεÝ στην οδηγÝα για τισ εκποµπεσ µε
στÞχο την εφαρµογη τησ απÞ το ετοσ 2001¯

(19)

Þτι η κυκλοφορÝα πεπαλαιωµενων αυτοκινητων, τα
οποÝα προκαλουν πολλαπλÀσια περιβαλλοντικη
ρυπανση απÞ τα νεοκυκλοφορουντα οχηµατα, αποτελεÝ σηµαντικη πηγη περιβαλλοντικησ ρυπανσησ
απÞ τισ οδικεσ µεταφορεσ¯ Þτι θα πρεπει να διερευνηθουν µετρα που να προωθουν την ταχυτερη ανανεωση του στÞλου των υφιστÀµενων οχηµÀτων µε
οχηµατα που θα εχουν µικρÞτερεσ περιβαλλοντικεσ
επιπτωσεισ¯

(20)

Þτι θα πρεπει να επιτραπεÝ στα κρÀτη µελη να
επιδιωξουν, µεσω φορολογικων κινητρων, τη θεση
σε κυκλοφορÝα οχηµÀτων που πληρουν τισ απαιτησεισ που εχουν θεσπιστεÝ σε κοινοτικÞ επÝπεδο¯ τα
κÝνητρα αυτÀ πρεπει να συµµορφουνται προσ τισ
διατÀξεισ τησ συνθηκησ και να πληρουν ορισµενουσ
Þρουσ µε σκοπÞ την αποφυγη στρεβλωσεων τησ
εσωτερικησ αγορÀσ¯ Þτι η παρουσα οδηγÝα δεν θÝγει
το δικαÝωµα των κρατων µελων να συµπεριλαµβÀνουν τισ εκποµπεσ ρυπων και Àλλων ουσιων στη
βÀση υπολογισµου των φÞρων οδικησ κυκλοφορÝασ
των οχηµÀτων µε κινητηρα¯

(21)

Þτι τÞσο για την αρµονικη ανÀπτυξη τησ εσωτερικησ
αγορÀσ Þσο και για την προστασÝα των συµφερÞντων των καταναλωτων, εÝναι αναγκαÝα η υπαρξη
µακροπρÞθεσµων δεσµευτικων προοπτικων¯ Þτι εÝναι, ωσ εκ τουτου, αναγκαÝο να καθορισθεÝ µια
διαδικασÝα δυο σταδÝων µε υποχρεωτικεσ οριακεσ
τιµεσ που θα εφαρµÞζονται απÞ τα ετη 2000 και
2005 και θα µπορουν να χρησιµοποιουνται για την
παροχη φορολογικων κινητρων που θα ενθαρρυνουν την πρωιµη θεση σε κυκλοφορÝα οχηµÀτων
που θα διαθετουν τον πλεον προηγµενο αντιρρυπαντικÞ εξοπλισµÞ¯

(22)

Þτι η Επιτροπη θα παρακολουθεÝ µε προσοχη τισ
τεχνολογικεσ εξελÝξεισ για τον ελεγχο των εκποµπων
και θα προτεÝνει, εφÞσον αυτÞ εÝναι αναγκαÝο, την
προσαρµογη τησ παρουσασ οδηγÝασ¯ Þτι η Επιτροπη
πραγµατοποιεÝ ερευνητικÀ προγρÀµµατα για την
αντιµετωπιση εκκρεµων ζητηµÀτων, τα πορÝσµατα
των οποÝων θα ενσωµατωθουν σε µια πρÞταση µελλοντικησ νοµοθεσÝασ µετÀ το ετοσ 2005¯
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(23)

Þτι τα κρÀτη µελη µπορουν να λαµβÀνουν µετρα τα
οποÝα προωθουν το µεταγενεστερο εξοπλισµÞ παλαιÞτερων µηχανοκινητων οχηµÀτων µε µηχανισµουσ και εξαρτηµατα που ελεγχουν τισ εκποµπεσ¯

(24)

Þτι τα κρÀτη µελη µπορουν να λÀβουν µετρα τα
οποÝα προωθουν τησ ταχυτερη αντικατÀσταση των
υπαρχÞντων οχηµÀτων απÞ οχηµατα µε χαµηλεσ
εκποµπεσ¯

(25)

Þτι το Àρθρο 5 τησ οδηγÝασ 70/220/ΕΟΚ ορÝζει Þτι οι
τροποποιησεισ που απαιτουνται για την προσαρµογη των απαιτησεων των παραρτηµÀτων στην τεχνικη
πρÞοδο, θεσπÝζονται µε τη διαδικασÝα του Àρθρου
13 τησ οδηγÝασ 70/156/ΕΟΚ¯ Þτι, εν τω µεταξυ, την
οδηγÝα προστεθηκαν αρκετÀ Àλλα παραρτηµατα και
κρÝνεται απαραÝτητο να µπορεσουν να προσαρµοσθουν Þλα τα παραρτηµατα τησ οδηγÝασ 70/220/
ΕΟΚ στην τεχνικη πρÞοδο συµφωνα µε τη διαδικασÝα αυτη¯

(26)

Þτι στισ 20 ∆εκεµβρÝου 1994 (1) συµφωνηθηκε «modus vivendi» µεταξυ του Ευρωπαϊκου ΚοινοβουλÝου, του ΣυµβουλÝου και τησ Επιτροπησ ωσ προσ τα
εκτελεστικÀ µετρα που θα ισχυουν για Þσεσ πρÀξεισ
εκδÝδονται µε τη διαδικασÝα του Àρθρου 189 Β τησ
συνθηκησ¯ Þτι το εν λÞγω «modus vivendi» ισχυει
µεταξυ Àλλων και για τα µετρα που λαµβÀνονται
συµφωνα µε το Àρθρο 13 τησ οδηγÝασ 70/156/ΕΟΚ¯

(27)

Þτι η οδηγÝα 70/220/ΕΟΚ θα πρεπει να τροποποιηθεÝ
αναλÞγωσ,

ΕΞΕ∆ΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Ο∆ΗΓΙΑ:

Íρθρο 1
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— να απαγορευουν τη χορηγηση αριθµου κυκλοφορÝασ,
την πωληση η θεση σε κυκλοφορÝα οχηµÀτων, συµφωνα µε το Àρθρο 7 τησ οδηγÝασ 70/156/ΕΟΚ,
εÀν τα οχηµατα πληρουν τισ απαιτησεισ τησ οδηγÝασ 70/
220/ΕΟΚ, Þπωσ τροποποιηθηκε απÞ την παρουσα οδηγÝα.

2. Με την επιφυλαξη των διατÀξεων του Àρθρου 7, και µε
ισχυ απÞ 1ησ ΙανουαρÝου 2000, για τα οχηµατα τησ κατηγορÝασ Μ, Þπωσ αυτη ορÝζεται στο παρÀρτηµα II µεροσ Α τησ
οδηγÝασ 70/156/ΕΟΚ —εξαιρουµενων των οχηµÀτων µεγÝστησ µÀζασ Àνω των 2 500 χιλιογρÀµµων— και για τα
οχηµατα τησ κατηγορÝασ Ν1 κλÀση I και, µε ισχυ απÞ 1ησ
ΙανουαρÝου 2001, για τα οχηµατα τησ κατηγορÝασ Ν1 κλÀσεισ II και III, Þπωσ αυτÀ ορÝζονται στον πÝνακα του
σηµεÝου 5.3.1.4 του παραρτηµατοσ I τησ οδηγÝασ 70/220/
ΕΟΚ, και για τα οχηµατα τησ κατηγορÝασ Μ µεγÝστησ
µÀζασ Àνω των 2 500 χιλιογρÀµµων τα κρÀτη µελη δεν
χορηγουν πλεον:
— εγκριση τυπου ΕΚ συµφωνα µε το Àρθρο 4 παρÀγραφοσ 1 τησ οδηγÝασ 70/156/ΕΟΚ η
— εθνικη εγκριση τυπου, εκτÞσ αν γÝνεται χρηση των
διατÀξεων τησ παραγρÀφου 2 του Àρθρου 8 τησ οδηγÝασ 70/156/ΕΟΚ,
σε νεο τυπου οχηµÀτων για λÞγουσ σχετικουσ µε την
ατµοσφαιρικη ρυπανση απÞ εκποµπεσ εÀν ο τυποσ οχηµÀτων δε συµµορφωνεται προσ τισ διατÀξεισ τησ οδηγÝασ
70/220/ΕΟΚ, Þπωσ τροποποιηθηκε απÞ την παρουσα οδηγÝα. Για τη δοκιµη τυπου I, πρεπει να χρησιµοποιουνται οι
οριακεσ τιµεσ που ορÝζονται στη γραµµη Α του πÝνακα στο
σηµεÝο 5.3.1.4 του παραρτηµατοσ I τησ οδηγÝασ 70/220/
ΕΟΚ.

Η οδηγÝα 70/220/ΕΟΚ τροποποιεÝται ωσ εξησ:
1. Στο Àρθρο 5, οι λεξεισ «παραρτηµατα I εωσ VII» αντικαθÝστανται απÞ τισ λεξεισ «παραρτηµατα I εωσ XI».
2. Τα παραρτηµατα τροποποιουνται συµφωνα µε το
παρÀρτηµα τησ παρουσασ οδηγÝασ.
Íρθρο 2
1. Με την επιφυλαξη των διατÀξεων του Àρθρου 7, και µε
ισχυ εννεα µηνεσ µετÀ την εναρξη ισχυοσ τησ παρουσασ
οδηγÝασ, τα κρÀτη µελη δεν µπορουν για λÞγουσ σχετικουσ
µε την ατµοσφαιρικη ρυπανση απÞ εκποµπεσ οχηµÀτων µε
κινητηρα:
— να αρνουνται τη χορηγηση εγκρισησ τυπου ΕΚ συµφωνα µε το Àρθρο 4 παρÀγραφοσ 1 τησ οδηγÝασ 70/
156/ΕΟΚ η
— να αρνουνται τη χορηγηση εθνικησ εγκρισησ τυπου η
(1) ΕΕ C 102 τησ 4.4.1996, σ. 1.

3. Με ισχυ απÞ 1ησ ΙανουαρÝου 2001, για τα οχηµατα τησ
κατηγορÝασ Μ —εξαιρουµενων των οχηµÀτων µεγÝστησ
µÀζασ Àνω των 2 500 χιλιογρÀµµων— και για τα οχηµατα
τησ κατηγορÝασ Ν1 κλÀση I και, µε ισχυ απÞ 1ησ ΙανουαρÝου 2002, για τα οχηµατα τησ κατηγορÝασ Ν1 κλÀσεισ II
και III Þπωσ αυτÀ ορÝζονται στον πÝνακα του σηµεÝου
5.3.1.4 του παραρτηµατοσ I τησ οδηγÝασ 70/220/ΕΟΚ, και
για τα οχηµατα τησ κατηγορÝασ Μ µεγÝστησ µÀζασ Àνω των
2 500 χιλιογρÀµµων, τα κρÀτη µελη πρεπει:
— να θεωρουν Þτι τα πιστοποιητικÀ πιστÞτητασ που συνοδευουν νεα οχηµατα συµφωνα µε την οδηγÝα 70/156/
ΕΟΚ δεν εÝναι πλεον εγκυρα για τουσ σκοπουσ του
Àρθρου 7 παρÀγραφοσ 1 τησ εν λÞγω οδηγÝασ και
— να αρνουνται τη χορηγηση αριθµου κυκλοφορÝασ, την
πωληση η τη θεση σε κυκλοφορÝα νεων οχηµÀτων που
δεν συνοδευονται απÞ εγκυρο πιστοποιητικÞ πιστÞτητασ συµφωνα µε την οδηγÝα 70/156/ΕΟΚ, εκτÞσ εÀν
γÝνεται χρηση του Àρθρου 8 παρÀγραφοσ 2 τησ οδηγÝασ
70/156/ΕΟΚ,
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για λÞγουσ σχετικουσ µε την ατµοσφαιρικη ρυπανση απÞ
εκποµπεσ, εφÞσον τα οχηµατα δεν πληρουν τισ διατÀξεισ
τησ οδηγÝασ 70/220/ΕΟΚ, Þπωσ τροποποιηθηκε απÞ την
παρουσα οδηγÝα.

για λÞγουσ σχετικουσ µε την ατµοσφαιρικη ρυπανση απÞ
εκποµπεσ, εφÞσον τα οχηµατα δεν πληρουν τισ διατÀξεισ
τησ οδηγÝασ 70/220/ΕΟΚ, Þπωσ τροποποιεÝται απÞ την
παρουσα οδηγÝα.

Για τη δοκιµη τυπου I, πρεπει να χρησιµοποιουνται οι
οριακεσ τιµεσ που ορÝζονται στη γραµµη Α του πÝνακα στο
σηµεÝο 5.3.1.4 του παραρτηµατοσ I τησ οδηγÝασ 70/220/
ΕΟΚ.

Για τη δοκιµη τυπου I, πρεπει να χρησιµοποιουνται οι
οριακεσ τιµεσ που ορÝζονται στη γραµµη Β του πÝνακα στο
σηµεÝο 5.3.1.4 του παραρτηµατοσ I τησ οδηγÝασ 70/220/
ΕΟΚ.

4. Με την επιφυλαξη των διατÀξεων του Àρθρου 7, µε
ισχυ απÞ 1ησ ΙανουαρÝου 2005, για τα οχηµατα τησ κατηγορÝασ Μ, Þπωσ ορÝζονται στο παρÀρτηµα II µεροσ Α τησ
οδηγÝασ 70/156/ΕΟΚ —εξαιρουµενων των οχηµÀτων µεγÝστησ µÀζασ Àνω των 2 500 χιλιογρÀµµων— και για τα
οχηµατα τησ κατηγορÝασ Ν1 κλÀση I και, µε ισχυ απÞ 1ησ
ΙανουαρÝου 2006, για τα οχηµατα τησ κατηγορÝασ Ν1 κλÀσεισ II και III, Þπωσ αυτÀ ορÝζονται στον πÝνακα του
σηµεÝου 5.3.1.4 του παραρτηµατοσ I τησ οδηγÝασ 70/220/
ΕΟΚ, και για τα οχηµατα τησ κατηγορÝασ Μ µεγÝστησ
µÀζασ Àνω των 2 500 χιλιογρÀµµων, τα κρÀτη µελη δεν
µπορουν πλεον να χορηγουν:

6. Μεχρι την 1η ΙανουαρÝου 2003, τα οχηµατα τησ κατηγορÝασ Μ1, µε κινητηρα ανÀφλεξησ µε συµπÝεση µεγÝστησ
µÀζασ Àνω των 2 000 χιλιογρÀµµων και τα οποÝα:

— εγκριση τυπου ΕΚ, συµφωνα µε το Àρθρο 4 παρÀγραφοσ 1 τησ οδηγÝασ 70/156/ΕΟΚ η
— εθνικη εγκριση τυπου, εκτÞσ εÀν γÝνεται χρηση του
Àρθρου 8 παρÀγραφοσ 2 τησ οδηγÝασ 70/156/ΕΟΚ,
για νεουσ τυπουσ οχηµÀτων και για λÞγουσ σχετικουσ µε
την ατµοσφαιρικη ρυπανση απÞ τισ εκποµπεσ οχηµÀτων,
εÀν ο τυποσ οχηµατοσ δεν συµµορφωνεται προσ τισ διατÀξεισ τησ οδηγÝασ 70/220/ΕΟΚ, Þπωσ τροποποιεÝται απÞ την
παρουσα οδηγÝα.
ΓιÀ τη δοκιµη τυπου I, πρεπει να χρησιµοποιουνται οι
οριακεσ τιµεσ που ορÝζονται στη γραµµη Β του πÝνακα στο
σηµεÝο 5.3.1.4 του παραρτηµατοσ I τησ οδηγÝασ 70/220/
ΕΟΚ.
5. Με ισχυ απÞ την 1η ΙανουαρÝου 2006, για τα οχηµατα
τησ κατηγορÝασ Μ —εξαιρουµενων των οχηµÀτων µεγÝστησ
µÀζασ Àνω των 2 500 χιλιογρÀµµων— και για τα οχηµατα
κατηγορÝασ Ν1 κλÀση I και µε, ισχυ απÞ 1ησ ΙανουαρÝου
2007, για τα οχηµατα τησ κατηγορÝασ Ν1 κλÀσεισ II και III,
Þπωσ αυτÀ ορÝζονται στον πÝνακα του σηµεÝου 5.3.1.4 του
παραρτηµατοσ I τησ οδηγÝασ 70/220/ΕΟΚ, και για τα οχηµατα τησ κατηγορÝασ Μ µεγÝστησ µÀζασ Àνω των 2 500
χιλιογρÀµµων, τα κρÀτη µελη πρεπει:
— να θεωρουν Þτι τα πιστοποιητικÀ πιστÞτητασ που συνοδευουν νεα οχηµατα συµφωνα µε τισ διατÀξεισ τησ
οδηγÝασ 70/156/ΕΟΚ δεν εÝναι πλεον εγκυρα για τουσ
σκοπουσ του Àρθρου 7 παρÀγραφοσ 1 τησ εν λÞγω
οδηγÝασ και
— να αρνουνται την εκδοση αριθµου κυκλοφορÝασ, την
πωληση η τη θεση σε κυκλοφορÝα νεων οχηµÀτων που
δεν συνοδευονται απÞ πιστοποιητικÞ πιστÞτητασ
συµφωνα µε την οδηγÝα 70/156/ΕΟΚ, εκτÞσ αν γÝνεται
χρηση του Àρθρου 8 παρÀγραφοσ 2 τησ εν λÞγω οδηγÝασ,

— εχουν σχεδιαστεÝ να µεταφερουν Àνω των 6 επιβατων,
του οδηγου συµπεριλαµβανοµενου η
— προορÝζονται για χρηση εκτÞσ οδου, Þπωσ ορÝζεται στο
παρÀρτηµα II τησ οδηγÝασ 70/156/ΕΟΚ,
θεωρουνται, για τουσ σκοπουσ των παραγρÀφων 2 και 3,
ωσ οχηµατα τησ κατηγορÝασ Ν1.
7. Τα κρÀτη µελη πρεπει:
— να µη θεωρουν πλεον εγκυρα τα πιστοποιητικÀ πιστÞτητασ οχηµÀτων που εχουν εγκριθεÝ συµφωνα µε την
υποσηµεÝωση 1, Þπωσ τροποποιηθηκε απÞ τισ υποσηµειωσεισ 2 και 3 του πÝνακα του σηµεÝου 5.3.1.4 του
παραρτηµατοσ I τησ οδηγÝασ 70/220/ΕΟΚ, Þπωσ παρεµβÀλλεται απÞ την οδηγÝα 96/69/ΕΚ και
— να αρνουνται την εκδοση αριθµου κυκλοφορÝασ, την
πωληση η τη θεση σε κυκλοφορÝα νεων οχηµÀτων,
α) µε ισχυ απÞ 1ησ ΙανουαρÝου 2001, για τα οχηµατα
τησ κατηγορÝασ Μ1 και τησ κατηγορÝασ Ν κλÀση I,
εκτÞσ απÞ τα οχηµατα που εχουν σχεδιαστεÝ να
µεταφερουν περισσÞτερουσ απÞ εξι επιβÀτεσ, του
οδηγου συµπεριλαµβανοµενου, και οχηµατα η
µεγιστη µÀζα των οποÝων υπερβαÝνει τα 2 500
χιλιÞγραµµα και
β) µε ισχυ απÞ 1ησ ΙανουαρÝου 2002, για τα οχηµατα
τησ κατηγορÝασ Ν1 κλÀσεισ II και III, τα οχηµατα
που εχουν σχεδιαστεÝ να µεταφερουν περισσÞτερουσ απÞ εξι επιβÀτεσ, του οδηγου συµπεριλαµβανοµενου, και οχηµατα η µεγιστη µÀζα των οποÝων
υπερβαÝνει τα 2 500 χιλιÞγραµµα.
8. Μεχρι τισ ηµεροµηνÝεσ που αναφερονται στισ παραγρÀφουσ 2 και 3, µπορεÝ να χορηγεÝται εγκριση τυπου και να
διεξÀγονται ελεγχοι συµµÞρφωσησ τησ παραγωγησ, συµφωνα µε την οδηγÝα 70/220/ΕΟΚ, Þπωσ τροποποιηθηκε απÞ
την οδηγÝα 96/69/ΕΚ.

Íρθρο 3
1. Ùχι αργÞτερα απÞ τισ 31 ∆εκεµβρÝου, 1999 η Επιτροπη
θα υποβÀλει πρÞταση στο ΕυρωπαϊκÞ Κοινοβουλιο και το
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Συµβουλιο, για την επιβεβαÝωση η τη συµπληρωση τησ
παρουσασ οδηγÝασ. Τα µετρα που θα περιλαµβÀνονται
στην πρÞταση θα αρχÝσουν να ισχυουν απÞ την 1η ΙανουαρÝου 2005. Η πρÞταση θα περιλαµβÀνει:
— οριακεσ τιµεσ για τη δοκιµη εκκÝνησησ µε ψυχρÞ κινητηρα σε χαµηλη ατµοσφαιρικη θερµοκρασÝα (266 Κ)
(− 7 °C) για την κατηγορÝα Ν1 κλÀσεισ II και III,
— κοινοτικεσ διατÀξεισ για βελτιωµενεσ δοκιµεσ ελεγχου,
— οριακεσ τιµεσ κατωφλÝου για το OBD, για τα 2005/6 για
τα οχηµατα των κατηγοριων Μ1 και Ν1,
— εξεταση τησ δοκιµησ τυπου V, συµπεριλαµβανÞµενησ
τησ δυνατÞτητασ κατÀργησησ τησ.

2. ΜετÀ τισ 31 ∆εκεµβρÝου 1999, η Επιτροπη θα υποβÀλει
περαιτερω προτÀσεισ νοµοθετικου περιεχοµενου, που θα
πρεπει να τεθουν σε ισχυ µετÀ το 2005, οι οποÝεσ θα
αφορουν:
— τροποποιησεισ τησ δοκιµησ αντοχησ συµπεριλαµβανοµενησ τησ επεκτασησ τησ δοκιµησ αντοχησ,
— τα ποιοτικÀ πρÞτυπα των καυσÝµων, ιδÝωσ βÀσει τησ
τεχνολογÝασ των οχηµÀτων,
— συµβολη των δυνατων µετρων, συµπεριλαµβανοµενων
εκεÝνων που εχουν σχεση µε τα καυσιµα και τα οχηµατα, στην επÝτευξη των πιο µακροπρÞθεσµων κοινοτικων
στÞχων για την ποιÞτητα του αερα, λαµβÀνοντασ υπÞψη τισ τεχνολογικεσ εξελÝξεισ και τα αποτελεσµατα τησ
ερευνασ για τισ νεεσ πηγεσ ρυπανσησ, συµπεριλαµβανοµενων των επιπτωσεων των σωµατιδÝων στην ανθρωπινη υγεÝα,
— το δυναµικÞ και η σκοπιµÞτητα των τοπικων µετρων
για τη µεÝωση των εκποµπων οχηµÀτων: εν προκειµενω,
θα πρεπει να αξιολογηθεÝ η συµβολη των µεταφορων
και Àλλων µετρων πολιτικησ, Þπωσ η διαχεÝριση τησ
κυκλοφορÝασ, οι δηµÞσιεσ αστικεσ συγκοινωνÝεσ, η
αυξηµενη επιθεωρηση και συντηρηση καθωσ και τα
συστηµατα απÞσυρσησ παλαιων οχηµÀτων,
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3. Σε Þλεσ τισ προτÀσεισ λαµβÀνονται υπÞψη οι ακÞλουθεσ
γενικεσ εκτιµησεισ:
— αξιολÞγηση των συνεπειων των διατÀξεων τησ παρουσασ οδηγÝασ Þσον αφορÀ τη συµβολη τουσ στην ποιÞτητα του αερα, εξεταση των τεχνικων δυνατοτητων πραγµατοποÝησησ και τησ σχεσησ κÞστουσ-αποτελεσµατικÞτητασ, συµπεριλαµβανοµενησ αξιολÞγησησ του οφελουσ
και τησ διαθεσιµÞτητασ τησ βελτιωµενησ τεχνολογÝασ,
— συµβατÞτητα µε την επÝτευξη Àλλων κοινοτικων στÞχων, Þπωσ η επÝτευξη των στÞχων ποιÞτητασ του αερα
και Àλλων σχετικων στÞχων, Þπωσ η οξÝνιση και ο
ευτροφισµÞσ και η µεÝωση των εκποµπων των αερÝων
του φαινοµενου του θερµοκηπÝου,
— εκποµπεσ επιβλαβων ρυπων στην ΚοινÞτητα απÞ πηγεσ
του τοµεα των µεταφορων και εκτÞσ αυτου, καθωσ και
εκτÝµηση τησ συµβολησ που θα µπορουσαν να εχουν
στη βελτÝωση τησ ποιÞτητασ του αερα τα υφιστÀµενα,
τα εκκρεµη και τα ενδεχÞµενα µετρα µεÝωσησ των
εκποµπων απÞ Þλεσ τισ πηγεσ,
— εκποµπεσ απÞ βενζινοκινητηρεσ Àµεσησ εγχυσησ,
συµπεριλαµβανοµενων των σωµατιδÝων,
— εξελÝξεισ στισ εκποµπεσ καυσαερÝων στισ υψηλεσ ταχυτητεσ,
— ανÀπτυξη εναλλακτικων καυσÝµων και νεεσ τεχνολογÝεσ
κινητηρων,
— πρÞοδοσ προσ τη βιοµηχανικη διαθεσιµÞτητα βασικων
συστηµÀτων µετεπεξεργασÝασ, Þπωσ καταλυτεσ DeNOx
και παγÝδεσ σωµατιδÝων και τεχνικεσ δυνατÞτητεσ τηρησησ τησ ηµεροµηνÝασ εφαρµογησ για τουσ κινητηρεσ
ντÝζελ,
— βελτιωσεισ των διαδικασιων δοκιµησ για τα µικρÀ
σωµατÝδια,
— τεχνολογÝεσ διυλισησ και κατÀσταση ανεφοδιασµου και
τα ποιοτικÀ χαρακτηριστικÀ του αργου πετρελαÝου που
εÝναι διαθεσιµο στην ΚοινÞτητα,

— η ιδιαÝτερη κατÀσταση των δεσµÝων στÞλων οχηµÀτων
και η δυνατÞτητα µεÝωσησ των εκποµπων µε τη χρηση
καυσÝµων µε πολυ αυστηρεσ περιβαλλοντικεσ προδιαγραφεσ για τουσ στÞλουσ αυτουσ,

— συµβολη που θα µπορουσαν να εχουν επιλεκτικÀ και
διαφοροποιηµενα φορολογικÀ µετρα στη µεÝωση των
εκποµπων απÞ τα οχηµατα χωρÝσ να εχουν αρνητικεσ
επιπτωσεισ στη λειτουργÝα τησ εσωτερικησ αγορÀσ, λαµβÀνοντασ υπÞψη τισ επιπτωσεισ τησ απωλειασ εισοδηµÀτων σε γειτονικεσ χωρεσ.

— οι ενδεχÞµενεσ µειωσεισ εκποµπων που µπορουν να
επιτευχθουν µε τον καθορισµÞ περιβαλλοντικων προδιαγραφων για τα καυσιµα που χρησιµοποιουνται
στουσ γεωργικουσ ελκυστηρεσ που καλυπτονται απÞ
την οδηγÝα 74/150/ΕΟΚ και στουσ κινητηρεσ εσωτερικησ καυσησ του τοποθετουνται σε µη οδικÀ κινητÀ
µηχανηµατα που καλυπτονται απÞ την οδηγÝα 97/68/
ΕΚ,

Íρθρο 4

— απαιτησεισ για τη λειτουργÝα του ενσωµατωµενου
συστηµατοσ διÀγνωσησ (OBM).

1. Η Επιτροπη υποβÀλλει, εωσ την 1η ΙανουαρÝου 2000,
εκθεση στο ΕυρωπαϊκÞ Κοινοβουλιο και το Συµβουλιο
σχετικÀ µε το σχεδιασµÞ ενÞσ τυποποιηµενου ηλεκτρονικου
εγγρÀφου για πληροφορÝεσ επισκευησ, στο οποÝο θα λαµβÀνονται υπÞψη τα σχετικÀ διεθνη πρÞτυπα.
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Η Επιτροπη υποβÀλλει, εωσ τισ 30 ΙουνÝου 2002, εκθεση
στο ΕυρωπαϊκÞ Κοινοβουλιο και το Συµβουλιο σχετικÀ µε
την περαιτερω εξελιξη των ενσωµατωµενων στα οχηµατα
συστηµÀτων διÀγνωσησ (OBD), στην οποÝα αναπτυσσει τη
γνωµη τησ Þσον αφορÀ την ανÀγκη επεκτÀσεωσ τησ διαδικασÝασ OBD, και σχετικÀ µε τισ απαιτησεισ για τη λειτουργÝα ενÞσ ενσωµατωµενου στο Þχηµα συστηµατοσ µετρησησ (ΟΒΜ). Η Επιτροπη, µε βÀση την εκθεση, υποβÀλλει πρÞταση µετρων, τα οποÝα θα αρχÝσουν να ισχυουν το
αργÞτερο την 1η ΙανουαρÝου 2005, και τα οποÝα θα περιλαµβÀνουν τεχνικεσ προδιαγραφεσ και αντÝστοιχα παραρτηµατα που θα προβλεπουν την εγκριση τυπου των συστηµÀτων ΟΒΜ, εξασφαλÝζοντασ τουλÀχιστον ισοδυναµα επÝπεδα παρακολουθησησ µε το συστηµα OBD και τα οποÝα
θα εÝναι συµβατÀ µε τα συστηµατα αυτÀ.
Η Επιτροπη θα υποβÀλει εκθεση στο ΕυρωπαϊκÞ Κοινοβουλιο και το Συµβουλιο για την επεκταση του συστηµατοσ
OBD ετσι ωστε να καλυπτει Àλλα ηλεκτρονικÀ συστηµατα
ελεγχου των οχηµÀτων σχετικÀ µε την ενεργητικη και την
παθητικη ασφÀλεια, µεταξυ Àλλων, µε τρÞπο που να εÝναι
συµβατÞσ µε τα συστηµατα ελεγχου των εκποµπων.
2. Η Επιτροπη λαµβÀνει, το αργÞτερο εωσ την 1η ΙανουαρÝου 2001, τα απαραÝτητα µετρα ωστε να διασφαλÝζεται Þτι
τα ανταλλακτικÀ η τα εξαρτηµατα µπορουν να κυκλοφορησουν στην αγορÀ. Στα µετρα αυτÀ θα συµπεριλαµβÀνονται οι κατÀλληλεσ διαδικασÝεσ εγκρισησ για τα ανταλλακτικÀ, οι οποÝεσ πρεπει να καθοριστουν το συντοµÞτερο για
εξαρτηµατα ελεγχου των εκποµπων που εχουν βασικη
σηµασÝα για την ορθη λειτουργÝα των συστηµÀτων OBD.
3. Η Επιτροπη λαµβÀνει, εωσ τισ 30 ΙουνÝου 2000, τα
κατÀλληλα µετρα ετσι ωστε να διασφαλÝζεται Þτι η ανÀπτυξη ανταλλακτικων η εξαρτηµÀτων που εχουν βασικη
σηµασÝα για την ορθη λειτουργÝα του συστηµατοσ OBD
δεν περιορÝζεται λÞγω ελλεÝψεωσ των σχετικων πληροφοριων, εκτÞσ εÀν οι πληροφορÝεσ καλυπτονται απÞ δικαιωµατα πνευµατικησ ιδιοκτησÝασ η αποτελουν ειδικη τεχνογνωσÝα των κατασκευαστων η των προµηθευτων ΚΑΕ
(κατασκευαστησ αρχικου εξοπλισµου). Στην περÝπτωση
αυτη, οι αναγκαÝεσ τεχνικεσ πληροφορÝεσ δεν κρατουνται
µε τρÞπο ανορθÞδοξο.
4. Επιπλεον, η Επιτροπη υποβÀλλει, εωσ τισ 30 ΙουνÝου
2000, τισ κατÀλληλεσ προτÀσεισ ετσι ωστε να διασφαλÝζεται
Þτι τα ανταλλακτικÀ και εξαρτηµατα εÝναι συµβατÀ,
µεταξυ Àλλων, και µε τισ προδιαγραφεσ του κατÀλληλου
ενσωµατωµενου στα οχηµατα συστηµατοσ διÀγνωσησ, ετσι
ωστε να εÝναι δυνατη η επισκευη, η αντικατÀσταση και η
αλÀθητη λειτουργÝα. Ωσ βÀση χρησιµοποιεÝται η διαδικασÝα εγκρισησ τυπου που προβλεπεται στο παρÀρτηµα τησ
παρουσασ οδηγÝασ.
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— να ισχυουν για Þλα τα νεα οχηµατα που παρÀγονται εν
σειρÀ, διατÝθενται στην αγορÀ κρÀτουσ µελουσ προσ
πωληση και πληρουν ηδη τισ υποχρεωτικεσ οριακεσ
τιµεσ που ορÝζονται στη γραµµη Α του πÝνακα στο
σηµεÝο 5.3.1.4 του παραρτηµατοσ I τησ οδηγÝασ 70/
220/ΕΟΚ, Þπωσ τροποποιηθηκε απÞ την παρουσα οδηγÝα, και στη συνεχεια, απÞ την 1η ΙανουαρÝου 2000 για
τα οχηµατα τησ κατηγορÝασ Μ1 και τησ κατηγορÝασ Ν1
κλÀση I και απÞ την 1η ΙανουαρÝου 2001 για τα
οχηµατα τησ κατηγορÝασ Ν1 κλÀσεισ II και III, που
συµµορφωνονται µε τισ οριακεσ τιµεσ που ορÝζονται
στη γραµµη Β του ιδÝου πÝνακα,
— να παυουν να ισχυουν µÞλισ αρχÝσουν να εφαρµÞζονται οι οριακεσ τιµεσ για εκποµπεσ που καθορÝζονται
στο Àρθρο 2 παρÀγραφοσ 3 Þσον αφορÀ τα νεα οχηµατα µε κινητηρα, η απÞ τισ ηµεροµηνÝεσ του Àρθρου 2
παρÀγραφοσ 4,
— για κÀθε τυπο οχηµατοσ µε κινητηρα, να µην υπερβαÝνουν το πρÞσθετο κÞστοσ των τεχνικων λυσεων που
επιβÀλλονται για να διασφαλιστεÝ η τηρηση των τιµων
που ορÝζονται στο Àρθρο 2 παρÀγραφοσ 3 η στο Àρθρο
2 παρÀγραφοσ 5, καθωσ και το κÞστοσ τοποθετησησ
τουσ στο Þχηµα.
Η Επιτροπη ενηµερωνεται εγκαÝρωσ για τυχÞν σχεδια θεσπισησ η τροποποÝησησ των κινητρων που αναφερονται
στο πρωτο εδÀφιο, ωστε να µπορεÝ να υποβÀλλει τισ
παρατηρησεισ τησ.
Τα κρÀτη µελη µπορουν, µεταξυ Àλλων, να θεσπÝζουν
φορολογικÀ η οικονοµικÀ κÝνητρα για την προσαρµογη
των κυκλοφορουντων οχηµÀτων στισ τιµεσ τησ παρουσασ
οδηγÝασ η προηγουµενων τροποποιησεων τησ οδηγÝασ 70/
220/ΕΟΚ, καθωσ και για την απÞσυρση µηχανοκινητων
οχηµÀτων τα οποÝα δεν συµµορφωνονται.
Íρθρο 6
ΠροσδιορÝζονται περαιτερω κατÀλληλοι κανÞνεσ για την
εγκριση τυπου οχηµÀτων που χρησιµοποιουν εναλλακτικουσ τρÞπουσ κÝνησησ, καθωσ και οχηµÀτων που χρησιµοποιουν εναλλακτικÀ καυσιµα.
Íρθρο 7
Η παρουσα οδηγÝα τÝθεται σε ισχυ ταυτοχρÞνωσ, και
συµφωνα µε το Ýδιο χρονοδιÀγραµµα, µε τη θεσπιση των
µετρων που καθορÝζονται στην οδηγÝα 98/70/ΕΚ (1).
Íρθρο 8

Íρθρο 5
Τα κρÀτη µελη µπορουν να θεσπÝζουν φορολογικÀ κÝνητρα
µÞνο για οχηµατα µε κινητηρα που παρÀγονται εν σειρÀ
και συµφωνα µε την οδηγÝα 70/220/ΕΟΚ, Þπωσ τροποποιηθηκε απÞ την παρουσα οδηγÝα. Τα κÝνητρα αυτÀ πρεπει να
εÝναι συµφωνα µε τισ διατÀξεισ τησ συνθηκησ και να πληρουν τισ ακÞλουθεσ προυMποθεσεισ:

1. Τα κρÀτη µελη θεσπÝζουν και δηµοσιευουν τισ αναγκαÝεσ νοµοθετικεσ, κανονιστικεσ και διοικητικεσ διατÀξεισ για
να συµµορφωθουν µε την παρουσα οδηγÝα µε ισχυ εννεα
µηνεσ αφÞτου αρχÝσει να ισχυει η παρουσα οδηγÝα. Ενηµερωνουν αµεσωσ την Επιτροπη σχετικÀ.
(1) Βλεπε σελÝδα 58 τησ παρουσασ ΕπÝσηµασ ΕφηµερÝδασ.
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Οι διατÀξεισ αυτεσ, Þταν θεσπÝζονται απÞ τα κρÀτη µελη,
αναφερονται στην παρουσα οδηγÝα η συνοδευονται απÞ
παρÞµοια αναφορÀ κατÀ την επÝσηµη δηµοσÝευση τουσ. Οι
λεπτοµερειεσ τησ αναφορÀσ αυτησ καθορÝζονται απÞ τα
κρÀτη µελη.
2. Τα κρÀτη µελη ανακοινωνουν στην Επιτροπη το κεÝµενο των βασικων διατÀξεων εσωτερικου δικαÝου που θεσπÝζουν στον τοµεα που διεπεται απÞ την παρουσα οδηγÝα.
Íρθρο 9
Η παρουσα οδηγÝα αρχÝζει να ισχυει την ηµερα τησ δηµοσÝευσησ τησ στην ΕπÝσηµη ΕφηµερÝδα των Ευρωπαϊκων
Κοινοτητων.
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Íρθρο 10
Η παρουσα οδηγÝα απευθυνεται στα κρÀτη µελη.

Λουξεµβουργο, 13 ΟκτωβρÝου 1998.

Για το ΕυρωπαϊκÞ Κοινοβουλιο

Για το Συµβουλιο

Ο ΠρÞεδροσ

Ο ΠρÞεδροσ

J. M. GIL-ROBLES

C. EINEM
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ Ο∆ΗΓΙΑΣ 70/220/ΕΟΚ
1. Μεταξυ των Àρθρων και του παραρτηµατοσ I, παρεµβÀλλεται πÝνακασ παραρτηµÀτων, ωσ εξησ:
«ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I:

ΠΕ∆ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ, ΟΡΙΣΜΟΙ, ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΚΡΙΣΕΩΣ ΤΥΠΟΥ ΕΚ, ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΓΚΡΙΣΕΩΣ ΤΥΠΟΥ ΕΚ,
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ∆ΟΚΙΜΕΣ, ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΥΠΟΥ ΕΚ, ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ, ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ∆ΙΑΓΝΩΣΗΣ (OBD)
ΠροσÀρτηµα 1: Îλεγχοσ συµµÞρφωσησ τησ παραγωγησ
(1η στατιστικη µεθοδοσ)
ΠροσÀρτηµα 2: Îλεγχοσ συµµÞρφωσησ τησ παραγωγησ
(2η στατιστικη µεθοδοσ)
ΠροσÀρτηµα 3: Îλεγχοσ συµµÞρφωσησ εν κυκλοφορÝα οχηµÀτων
ΠροσÀρτηµα 4: Στατιστικη διαδικασÝα για δοκιµη συµµÞρφωσησ οχηµÀτων εν κυκλοφορÝα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II:

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ
ΠροσÀρτηµα:

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III:

ΠληροφορÝεσ για τισ συνθηκεσ δοκιµων

∆ΟΚΙΜΗ ΤΥΠΟΥ I (Επαληθευση των κατÀ µεσον Þρο εκπεµπÞµενων ρυπων απÞ την εξÀτµιση, µετÀ απÞ
εκκÝνηση ψυχρου κινητηρα)
ΠροσÀρτηµα 1: Κυκλοσ λειτουργÝασ που χρησιµοποιεÝται για τη δοκιµη τυπου I
ΠροσÀρτηµα 2: ΚυλινδροφÞροσ δυναµοµετρικη τρÀπεζα
ΠροσÀρτηµα 3: ΜεθÞδοσ µετρησησ επÝ τησ οδικησ προσοµοιωσεωσ σε κυλινδροφÞρο δυναµοµετρικη τρÀπεζα
ΠροσÀρτηµα 4: Επαληθευση αδρανειων διαφορετικων απÞ τη µηχανη
ΠροσÀρτηµα 5: Περιγραφη συστηµÀτων δειγµατοληψÝασ ρυπων που εκπεµπονται απÞ την εξÀτµιση
ΠροσÀρτηµα 6: Μεθοδοσ βαθµονÞµησησ του εξοπλισµου
ΠροσÀρτηµα 7: Συνολικη επαληθευση του συστηµατοσ
ΠροσÀρτηµα 8: ΥπολογισµÞσ τησ εκποµπησ ρυπων

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV:

∆ΟΚΙΜΗ ΤΥΠΟΥ II (∆οκιµη εκπεµπÞµενου µονοξειδÝου του Àνθρακα) σε ταχυτητα αδρÀνειασ (ρελαντÝ)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V:

∆ΟΚΙΜΗ ΤΥΠΟΥ III (Επαληθευση των εκπεµπÞµενων αερÝων απÞ τον στροφαλοθÀλαµο)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI:

∆ΟΚΙΜΗ ΤΥΠΟΥ VI (ΠροδιορισµÞσ των εκπεµπÞµενων αναθυµιÀσεων απÞ οχηµατα µε κινητηρα επιβαλλÞµενησ
ανÀφλεξησ)
ΠροσÀρτηµα 1: ΣυχνÞτητα και µεθοδοι διακρÝβωσησ
ΠροσÀρτηµα 2: Ηµερησια καµπυλη θερµοκρασιων περιβÀλλοντοσ για τη δοκιµη ηµερησιων εκποµπων

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII: ∆ΟΚΙΜΗ ΤΥΠΟΥ VI (ΕξακρÝβωση, σε χαµηλη θερµοκρασÝα περιβÀλλοντοσ, των µεσων εκποµπων µονοξειδÝου
του Àνθρακα και υδρογονανθρÀκων στουσ σωληνεσ εξαγωγησ µετÀ απÞ εκκÝνηση µε ψυχρÞ κινητηρα)
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII: ∆ΟΚΙΜΗ ΤΥΠΟΥ V (∆οκιµη γηρανσησ για την επαληθευση τησ ανθεκτικÞτητασ των αντιρρυπαντικων διατÀξεων)
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IX:

ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ X:

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΥΠΟΥ ΕΚ
ΠροσÀρτηµα:

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XI:

Προσθηκη στο πληροφοριακÞ εντυπο ΕΚ

ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ∆ΙΑΓΝΩΣΗΣ (OBD) ΣΕ ΟΧΗΜΑΤΑ ΜΕ ΚΙΝΗΤΗΡΑ
ΠροσÀρτηµα 1: Ζητηµατα λειτουργÝασ των OBD
ΠροσÀρτηµα 2: ΒασικÀ χαρακτηριστικÀ τησ οικογενειασ οχηµÀτων.»
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I
2.

Η επικεφαλÝδα τροποποιεÝται ωσ εξησ:
«ΠΕ∆ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ, ΟΡΙΣΜΟΙ, ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΚΡΙΣΕΩΣ ΤΥΠΟΥ ΕΚ, ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΓΚΡΙΣΕΩΣ ΤΥΠΟΥ ΕΚ, ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
ΚΑΙ ∆ΟΚΙΜΕΣ, ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΥΠΟΥ ΕΚ, ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ
ΟΧΗΜΑΤΩΝ, ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ∆ΙΑΓΝΩΣΗΣ (OBD)»

3.

ΣηµεÝο 1:
Η πρωτη πρÞταση διατυπωνεται ωσ εξησ:
«Η παρουσα οδηγÝα εφαρµÞζεται
— στισ εκποµπεσ καυσαερÝων σε κανονικη και σε χαµηλη θερµοκρασÝα περιβÀλλοντοσ, στισ εκποµπεσ εξαερουµενων καυσÝµων, στισ
εκποµπεσ αερÝων στροφαλοθαλÀµου, στην ανθεκτικÞτητα των αντιρρυπαντικων διατÀξεων και στα ενσωµατωµενα συστηµατα
διÀγνωσησ (OBD) για Þλα τα οχηµατα µε κινητηρα που φερουν κινητηρεσ επιβαλλÞµενησ ανÀφλεξησ
και
— στισ εκποµπεσ καυσαερÝων, στην ανθεκτικÞτητα των αντιρρυπαντικων διατÀξεων και των ενσωµατωµενων συστηµÀτων διÀγνωσησ
(OBD) απÞ οχηµατα κατηγορÝασ Μ1 και Ν1 (*), που φερουν κινητηρεσ ανÀφλεξησ διÀ συµπιεσεωσ,
που καλυπτονται απÞ το Àρθρο 1 τησ οδηγÝασ 70/220/ΕΟΚ στην απÞδοση τησ οδηγÝασ 83/351/ΕΟΚ, µε εξαÝρεση τα οχηµατα τησ
κατηγορÝασ Ν1 για τα οποÝα εχει χορηγηθεÝ εγκριση τυπου συµφωνα µε την οδηγÝα 88/77/ΕΟΚ (**)».

4.

ΠροστÝθενται τα ακÞλουθα νεα σηµεÝα 2.13, 2.14, 2.15 και 2.16:
«2.13.

“OBD” σηµαÝνει ενσωµατωµενο συστηµα διÀγνωσησ (On-Board Diagnostics) για τον ελεγχο των εκτοµπων µε
δυνατÞτητα να εντοπÝζει το πιθανÞ σηµεÝο δυσλειτουργÝασ µεσω κωδικων βλÀβησ καταχωρηµενων σε µνηµη
υπολογιστου.

2.14.

“∆οκιµη εν χρησει” σηµαÝνει δοκιµεσ και αξιολÞγηση τησ συµµÞρφωσησ που διεξÀγονται συµφωνα µε το σηµεÝο 7.1.7
του παρÞντοσ παραρτηµατοσ.

2.15.

“Οχηµατα που συντηρουνται και χρησιµοποιουνται σωστÀ” σηµαÝνει, προκειµενου για οχηµατα δοκιµησ, Þτι τα εν
λÞγω οχηµατα πληρουν τα κριτηρια για την εγκριση επιλεγµενου οχηµατοσ Þπωσ ορÝζονται στο τµηµα 2 του
προσαρτηµατοσ 3 του παρÞντοσ παραρτηµατοσ.

2.16.

“Συστηµα αναστολησ” σηµαÝνει κÀθε στοιχεÝο σχεδιασµου το οποÝο ανιχνευει τη θερµοκρασÝα, την ταχυτητα του
οχηµατοσ, τον αριθµÞ στροφων ανÀ λεπτÞ του κινητηρα, το κενÞ πολλαπλησ εισαγωγησ η οποιαδηποτε Àλλη
παρÀµετρο µε σκοπÞ την ενεργοποÝηση, τη διαµÞρφωση, την καθυστερηση η την απενεργοποÝηση τησ λειτουργÝασ
οποιουδηποτε µερουσ του συστηµατοσ ελεγχου εκποµπων, και το οποÝο µειωνει την απÞδοση του συστηµατοσ ελεγχου
εκποµπων υπÞ συνθηκεσ οι οποÝεσ αναµενεται ευλÞγωσ να παρατηρηθουν κατÀ την κανονικη λειτουργÝα και χρηση
του οχηµατοσ. ΑυτÞ το στοιχεÝο σχεδιασµου δεν θεωρεÝται συστηµα αναστολησ εφÞσον:
I.

η ανÀγκη του συστηµατοσ αυτου αιτιολογεÝται για λÞγουσ προστασÝασ του κινητηρα απÞ ζηµÝα η ατυχηµα και για
την ασφαλη χρησιµοποÝηση του οχηµατοσ η

II.

το συστηµα δεν λειτουργεÝ περαν των απαιτησεων εκκινησεωσ του κινητηρα η

III. οι συνθηκεσ περιλαµβÀνονται ουσιαστικÀ στισ διαδικασÝεσ δοκιµησ τυπου I η τυπου VI.»

5.

Τα σηµεÝα 3 εωσ 3.2.1 τροποποιουνται ωσ εξησ:
«3.

ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΚΡΙΣΕΩΣ ΤΥΠΟΥ ΕΚ

3.1.

Η αÝτηση για εγκριση ΕΚ-τυπου συµφωνα µε το Àρθρο 3 παρÀγραφοσ 4 τησ οδηγÝασ 70/156/ΕΟΚ οχηµατοσ τυπου
Þσον αφορÀ τισ εκποµπεσ του σωληνα εξαγωγησ, τισ εξατµιστικεσ εκποµπεσ, την αντοχη των αντιρρυπαντικων
διατÀξεων καθωσ επÝσησ και το ενσωµατωµενο συστηµα διÀγνωσησ (OBD) τυπου οχηµατοσ, υποβÀλλεται απÞ τον
κατασκευαστη του οχηµατοσ.
ΕφÞσον η αÝτηση αφορÀ ενσωµατωµενο συστηµα διÀγνωσησ (OBD) πρεπει να τηρεÝται η διαδικασÝα που περιγρÀφεται στο παρÀρτηµα XI τµηµα 3.

3.1.1.

ΕφÞσον η αÝτηση αφορÀ ενσωµατωµενο διαγνωστικÞ συστηµα (OBD), συνοδευεται απÞ τισ πρÞσθετεσ πληροφορÝεσ
που προβλεπονται στο σηµεÝο 3.2.12.2.8 του παραρτηµατοσ II καθωσ και απÞ:

3.1.1.1.

δηλωση του κατασκευαστη για:

(*1) Ùπωσ ορÝζεται στο παρÀρτηµα ΙΙ µεροσ Α τησ οδηγÝασ 70/156/ΕΟΚ.
(**) ΕΕ L 36 τησ 9.2.1988, σ. 33.
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3.1.1.1.1.

στην περÝπτωση οχηµÀτων µε κινητηρα επιβαλλÞµενησ ανÀφλεξησ, το ποσοστÞ διαλεÝψεων επÝ του συνολικου αριθµου
αναφλεξεων το οποÝο θα οδηγουσε σε εκποµπεσ που υπερβαÝνουν τα Þρια του σηµεÝου 3.3.2 του παραρτηµατοσ XI
εÀν το ποσοστÞ αυτÞ διαλεÝψεων υπηρχε εξ αρχησ σε δοκιµη τυπου I Þπωσ περιγρÀφεται στο σηµεÝο 5.3.1 του
παραρτηµατοσ III,

3.1.1.1.2.

σε περÝπτωση οχηµÀτων µε κινητηρα επιβαλλÞµενησ ανÀφλεξησ, το ποσοστÞ διαλεÝψεων επÝ του συνολικου αριθµου
αναφλεξεων το οποÝο θα οδηγουσε σε υπερθερµανση του η των καταλυτων εξÀτµισησ πριν την πρÞκληση βλÀβησ,

3.1.1.2.

λεπτοµερεÝσ γραπτεσ πληροφορÝεσ µε τισ οποÝεσ περιγρÀφονται πληρωσ τα λειτουργικÀ χαρακτηριστικÀ του συστηµατοσ OBD, συµπεριλαµβανοµενου καταλÞγου Þλων των σηµαντικων µερων του συστηµατοσ ελεγχου των εκποµπων του
οχηµατοσ, δηλαδη των αισθητηρων, των ενεργοποιητων και των εξαρτηµÀτων, τα οποÝα παρακολουθεÝ το συστηµα
OBD,

3.1.1.3.

περιγραφη του δεÝκτη δυσλειτουργÝασ (ΜΙ) που χρησιµοποιεÝται στο συστηµα OBD για να επισηµαÝνεται αστοχÝα στον
οδηγÞ του οχηµατοσ,

3.1.1.4.

ο κατασκευαστησ πρεπει να περιγρÀφει τα µετρα που εχει λÀβει ωστε να παρεµποδÝζονται παραποιησεισ και
τροποποιησεισ του ηλεκτρονικου υπολογιστη εκποµπων,

3.1.1.5.

εφÞσον χρειÀζεται, αντÝγραφα Àλλων εγκρÝσεων τυπου µε τα σχετικÀ στοιχεÝα για να εÝναι δυνατÞν να γÝνονται
επεκτÀσεισ στισ εγκρÝσεισ,

3.1.1.6.

κατÀ περÝπτωση, τα στοιχεÝα τα σχετικÀ µε την οικογενεια οχηµÀτων Þπωσ αναφερονται στο παρÀρτηµα XI
προσÀρτηµα 2.

3.1.2.

Για τισ δοκιµεσ που περιγρÀφονται στο τµηµα 3 του παραρτηµατοσ XI, στην τεχνικη υπηρεσÝα που εÝναι αρµÞδια για
τη δοκιµη εγκρισησ τυπου πρεπει να υποβÀλλεται Þχηµα αντιπροσωπευτικÞ του τυπου η τησ οικογενειασ οχηµÀτων µε
το προσ εγκριση OBD. ΕÀν η τεχνικη υπηρεσÝα κρÝνει Þτι το υποβληθεν Þχηµα δεν αντιπροσωπευει πληρωσ τον τυπο η
την οικογενεια οχηµÀτων που περιγρÀφεται στο παρÀρτηµα XI προσÀρτηµα 2, πρεπει, για τη δοκιµη συµφωνα µε το
τµηµα 3 του παραρτηµατοσ XI, να παρεχεται εναλλακτικη λυση και, εφÞσον χρειÀζεται, πρÞσθετο Þχηµα.

3.2.

Στο παρÀρτηµα II περιλαµβÀνεται υπÞδειγµα του πληροφοριακου εγγρÀφου για τισ εκποµπεσ του σωληνα εξαγωγησ,
τισ εκποµπεσ εξαερουµενων καυσÝµων, την ανθεκτικÞτητα και το ενσωµατωµενο διαγνωστικÞ συστηµα (OBD).

3.2.1.

ΚατÀ περÝπτωση, υποβÀλλονται αντÝτυπα και Àλλων εγκρÝσεων τυπου µε τα σχετικÀ στοιχεÝα για να υπÀρχει η
δυνατÞτητα επεκτασησ των εγκρÝσεων και καθορισµου συντελεστων φθορÀσ.»

Τα σηµεÝα 4 εωσ 4.2 τροποποιουνται ωσ εξησ:
«4.

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΓΚΡΙΣΕΩΣ ΤΥΠΟΥ ΕΚ

4.1.

ΕφÞσον πληρουνται οι σχετικεσ απαιτησεισ, η εγκριση ΕΚ τυπου χορηγεÝται συµφωνα µε το Àρθρο 4 παρÀγραφοσ 3
τησ οδηγÝασ 70/156/ΕΟΚ.

4.2.

Στο παρÀρτηµα X περιλαµβÀνεται υπÞδειγµα του πιστοποιητικου εγκρισησ τυπου ΕΚ για τισ εκποµπεσ του σωληνα
εξαγωγησ, τισ εκποµπεσ εξαερουµενων καυσÝµων, την ανθεκτικÞτητα και το ενσωµατωµενο διαγνωστικÞ συστηµα
(OBD).»

ΣηµεÝο 5:
Η σηµεÝωση αντικαθÝσταται απÞ το ακÞλουθο κεÝµενο:
«ΣηµεÝωση:
κατασκευαστεσ οχηµÀτων µε ετησια παγκÞσµια παραγωγη µικρÞτερη απÞ 10 000 µονÀδεσ µπορουν, αντÝ να ικανοποιουν τισ απαιτησεισ
που περιλαµβÀνονται στο παρÞν σηµεÝο, να λÀβουν την εγκριση τυπου ΕΚ µε βÀση τισ σχετικεσ τεχνικεσ απαιτησεισ που
περιλαµβÀνονται:
— στο California Code of Regulations, Title 13, Sections 1960.1 (f) (2) or (g) (1) and g (2), 1960.1 (p) που εφαρµÞζονται στα
οχηµατα µοντελο 1996 και επÞµενα, 1968.1, 1976 και 1975, που εφαρµÞζονται στα ελαφρÀ επαγγελµατικÀ οχηµατα µοντελο 1995 και
επÞµενα, Þπωσ εχει δηµοσιευθεÝ απÞ την Barclay’s Publishing.
Η αρχη που χορηγεÝ την εγκριση τυπου πληροφορεÝ την Επιτροπη για τισ περιστÀσεισ τισ σχετικεσ µε κÀθε εγκριση η οποÝα χορηγεÝται
µε βÀση την παρουσα διÀταξη.»

8.

ΣηµεÝο 5.1.1:
Η δευτερη παρÀγραφοσ αντικαθÝσταται απÞ το ακÞλουθο κεÝµενο:
«Τα τεχνικÀ µετρα που λαµβÀνονται απÞ τον κατασκευαστη πρεπει να διασφαλÝζουν Þτι οι εκποµπεσ του σωληνα εξαγωγησ και οι
εκποµπεσ εξαερουµενων καυσÝµων παραµενουν εντÞσ των ορÝων που προβλεπονται στην παρουσα οδηγÝα καθÞλη την κανονικη
διÀρκεια τησ ζωησ του οχηµατοσ και υπÞ κανονικεσ συνθηκεσ χρησεωσ. Στα µετρα αυτÀ περιλαµβÀνονται η ασφÀλεια των ευκαµπτων
σωληνων, των ενωσεων τουσ και των συνδεσεων τουσ, που χρησιµοποιουνται στα συστηµατα ελεγχου εκποµπων, τα οποÝα πρεπει να
εÝναι κατασκευασµενα ετσι ωστε να εÝναι συµφωνα µε τα αρχικÀ σχεδια.
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Ùσον αφορÀ τισ εκποµπεσ των σωληνων εξαγωγησ, οι διατÀξεισ αυτεσ θεωρεÝται Þτι πληρουνται εÀν τηρουνται αντÝστοιχα, οι διατÀξεισ
του σηµεÝου 5.3.1.4 (εγκριση τυπου) και του σηµεÝου 7 (συµµÞρφωση τησ παραγωγησ και εν κυκλοφορÝα οχηµÀτων).
Ùσον αφορÀ τισ εκποµπεσ εξαερουµενων καυσÝµων, οι διατÀξεισ αυτεσ θεωρεÝται Þτι πληρουνται εÀν τηρουνται, αντÝστοιχα, οι
διατÀξεισ του σηµεÝου 5.3.4 (εγκριση τυπου) και του σηµεÝου 7 (συµµÞρφωση παραγωγησ).»
ΑπαλεÝφονται η πρωην τρÝτη και τεταρτη παρÀγραφοσ και αντικαθÝστανται απÞ µια νεα παρÀγραφο, η οποÝα εχει ωσ εξησ:
«Η χρησιµοποÝηση συσκευησ αναστολησ απαγορευεται.»

9.

ΠροστÝθεται το ακÞλουθο νεο σηµεÝο 5.1.3:
«5.1.3.

Πρεπει να λαµβÀνεται πρÞνοια ωστε να αποτρεπονται υπερβολικεσ εκποµπεσ εξαερουµενων καυσÝµων και κατασπατÀληση καυσÝµων που οφεÝλονται στην ελλειψη πωµατοσ δεξαµενησ καυσÝµου. ΑυτÞ µπορεÝ να επιτευχθεÝ χρησιµοποιωντασ:
— πωµα που ανοÝγει και κλεÝνει αυτοµÀτωσ, χωρÝσ να αφαιρεÝται,
— σχεδιαστικÀ χαρακτηριστικÀ µε τα οποÝα αποφευγονται εκποµπεσ εξαερουµενων καυσÝµων σε περÝπτωση που
λεÝπει το πωµα,
— οποιονδηποτε Àλλο τρÞπο µε το Ýδιο αποτελεσµα. Τα σχετικÀ παραδεÝγµατα µπορουν να περιλαµβÀνουν, χωρÝσ
Þµωσ να περιορÝζονται σ’ αυτÀ, ενα αναπÞσπαστο πωµα, ενα αλυσσοδεµενο πωµα η πωµα για το οποÝο
χρησιµοποιεÝται το Ýδιο κλειδÝ µε το κλειδÝ εκκÝνησησ του αυτοκινητου. Στην περÝπτωση αυτη, το κλειδÝ µπορεÝ να
αφαιρεÝται απÞ το πωµα µÞνο Þταν αυτÞ εÝναι κλειδωµενο.»

10.

Ο πÝνακασ I.5.2. αντικαθÝσταται απÞ τον ακÞλουθο νεο πÝνακα:
«ΠÝνακασ 1.5.2.
∆ιαφορετικεσ δυνατÞτητεσ εγκρισησ τυπου και επεκταση εγκρισησ τυπου
Οχηµατα κατηγοριων Μ και Ν µε κινητηρα
επιβαλλÞµενησ ανÀφλεξησ

Οχηµατα κατηγορων Μ1 και Ν1 µε κινητηρα
ανÀφλεξησ µε συµπÝεση

Τυποσ I

Ναι
(µεγιστη µÀζα # 3,5 t)

Ναι
(µεγιστη µÀζα # 3,5 t)

Τυποσ II

Ναι

—

Τυποσ III

Ναι

—

Τυποσ IV

Ναι
(µεγιστη µÀζα # 3,5 t)

—

Τυποσ V

Ναι
(µεγιστη µÀζα # 3,5 t)

Ναι
(µεγιστη µÀζα # 3,5 t)

Τυποσ VI

Ναι
(οχηµατα κατηγορÝασ Μ1 και Ν1
κλÀση I) (1)

—

∆οκιµη εγκρισησ τυπου οχηµατοσ

Επεκταση

ΣηµεÝο 6

— ΣηµεÝο 6
— Μ2 και Ν2, µε µÀζα αναφορÀσ Þχι
Àνω των 2 840 kg (1)

Ενσωµατωµενα συστηµατα διÀγνωσησ

Ναι, συµφωνα µε το σηµεÝο 8.1

Ναι, συµφωνα µε τα σηµεÝα 8.2 και 8.3

(1) Η Επιτροπη θα προτεÝνει το συντοµÞτερο δυνατÞν και πÀντωσ µεχρι τισ 31 ∆εκεµβρÝου 1999 οριακεσ τιµεσ για τισ κλÀσεισ II και III συµφωνα µε την
διαδικασÝα του Àρθρου 13 τησ οδηγÝασ 70/156/ΕΟΚ, προκειµενου να εφαρµοσθουν εωσ το 2003 το αργÞτερο.
(2) Η Επιτροπη θα µελετησει εισ βÀθοσ το ζητηµα τησ επεκτασησ τησ δοκιµασÝασ για την εγκριση τυπου των οχηµÀτων τησ κατηγορÝασ Μ2 και Ν2 µε µÀζα
αναφορÀσ Þχι των 2 840 kg και θα υποβÀλει προτÀσεισ το αργÞτερο εωσ το 2004 συµφωνα µε την διαδικασÝα που θεσπÝζεται στο Àρθρο 13 τησ οδηγÝασ
70/156/ΕΟΚ για τα µετρα που θα εφαρµοστουν το 2005.»
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ΣηµεÝο 5.1:
ΠροστÝθεται το ακÞλουθο νεο σηµεÝο 5.1.4:

12.

«5.1.4.

∆ιατÀξεισ για την ασφÀλεια του ηλεκτρονικου συστηµατοσ

5.1.4.1.

ΚÀθε Þχηµα µε υπολογιστη ελεγχου εκποµπων πρεπει να περιλαµβÀνει µεσα αποτροπησ τροποποιησεων, περαν Þσων
επιτρεπει ο κατασκευαστησ. Πρεπει να καθÝσταται δυσκολη η παραποÝηση τυχÞν επαναπρογραµµατιζοµενων κωδικων
υπολογιστη η παραµετρων λειτουργÝασ¯ ο υπολογιστησ και οι σχετικεσ οδηγÝεσ συντηρησησ πρεπει να πληρουν τα
προβλεπÞµενα στο ISO DIS 15031-7 (SAE J2186 του ΣεπτεµβρÝου 1991). ΤυχÞν αφαιρεσιµεσ µικροπλακετεσ µνηµησ
για διακρÝβωση του συστηµατοσ πρεπει να ευρÝσκονται εντÞσ χυτησ θηκησ, εγκιβωτισµενεσ σε σφραγισµενο περιεκτη η
να προστατευονται απÞ ηλεκτρονικουσ αλγορÝθµουσ και να µην εÝναι δυνατÞν να αντικατασταθουν χωρÝσ τη χρηση
ειδικων εργαλεÝων και διαδικασιων.

5.1.4.2.

Οι κωδικοποιηµενεσ στον υπολογιστη παρÀµετροι λειτουργÝασ του κινητηρα πρεπει να µην εÝναι δυνατÞν να
τροποποιηθουν χωρÝσ τη χρηση ειδικων εργαλεÝων και διαδικασιων [π.χ. κασσιτεροκολληµενα η εντÞσ χυτησ θηκησ
ηλεκτρονικÀ στοιχεÝα του υπολογιστη η σφραγισµενα (η κασσιτεροκολληµενα) περιβληµατα υπολογιστη].

5.1.4.3.

Στην περÝπτωση αντλιων µηχανικησ εγχυσησ καυσÝµου τοποθετηµενων σε κινητηρεσ ανÀφλεξησ διÀ συµπιεσεωσ, οι
κατασκευαστεσ πρεπει να λαµβÀνουν τα ενδεδειγµενα µετρα για να προστατευεται απÞ τυχÞν παραποιησεισ η ρυθµιση
τησ µεγιστησ παροχησ καυσÝµου στα εν κυκλοφορÝα οχηµατα.

5.1.4.4.

Για Þσα οχηµατα θεωρεÝται Àσκοπη η απαÝτηση προστασÝασ, οι κατασκευαστεσ δυνανται να αιτουνται τη χορηγηση
εξαÝρεσησ απÞ τισ αρµÞδιεσ για τισ εγκρÝσεισ αρχεσ. Στα κριτηρια που σταθµÝζουν οι αρµÞδιεσ για τισ εγκρÝσεισ αρχεσ
κατÀ την εξεταση τησ αÝτησησ εξαÝρεσησ περιλαµβÀνονται, µεταξυ Àλλων, κατÀ πÞσον διατÝθενται στην αγορÀ
µικροπλακετεσ υψηλων επιδÞσεων, η ικανÞτητα του οχηµατοσ για υψηλεσ επιδÞσεισ και ο πιθανÞσ αριθµÞσ πωλησεων
του οχηµατοσ.

5.1.4.5.

Οι κατασκευαστεσ που χρησιµοποιουν προγραµµατιζÞµενα συστηµατα κωδικων υπολογιστη (π.χ. Electrical Erasable
Programmable Read-Only Memory, EEPROM) πρεπει να αποτρεπουν κÀθε Àνευ αδεÝασ επαναπρογραµµατισµÞ. Οι
κατασκευαστεσ πρεπει να χρησιµοποιουν προηγµενεσ στρατηγικεσ προστασÝασ απÞ παραποιησεισ, Þπωσ κρυπτογρÀφηση δεδοµενων µε χρηση µεθÞδων διασφÀλισησ του αλγορÝθµου κρυπτογρÀφησησ και να προβλεπουν χαρακτηριστικÀ
προστασÝασ απÞ εγγραφη τα οποÝα να καθιστουν αναγκαÝα την ηλεκτρονικη πρÞσβαση σε υπολογιστη εκτÞσ οχηµατοσ
που διατηρεÝ ο κατασκευαστησ. ΠÀντωσ, η αρµÞδια αρχη εχει το δικαÝωµα να εξετÀζει και Àλλεσ ισοδυναµεσ
µεθÞδουσ.»

Τα σηµεÝα 5.2.1 και 5.2.3 αντικαθÝστανται απÞ το ακÞλουθο κεÝµενο:
«5.2.1.

Τα οχηµατα µε κινητηρα επιβαλλÞµενησ ανÀφλεξησ πρεπει να υποβÀλλονται στισ ακÞλουθεσ δοκιµεσ:
— τυποσ I (προσοµοÝωση των µεσων εκποµπων στουσ σωληνεσ εξαγωγησ µετÀ απÞ εκκÝνηση µε ψυχρÞ κινητηρα),
— τυποσ II [εκποµπη µονοξειδÝου του Àνθρακα σε κατÀσταση βραδυπορÝασ (ρελαντÝ)],
— τυποσ III (εκποµπεσ αερÝων στροφαλοθαλÀµου),
— τυποσ IV (εκποµπεσ εξαερουµενων καυσÝµων),
— τυποσ V (αντοχη των συστηµÀτων ελεγχου αντιρυπανσησ),
— τυποσ VI (προσοµοÝωση σε χαµηλη θερµοκρασÝα των µεσων εκποµπων µονοξειδÝου του Àνθρακα/υδρογονανθρÀκων στουσ σωληνεσ εξαγωγησ µετÀ απÞ εκκÝνηση µε ψυχρÞ κινητηρα),
— δοκιµη OBD.»

«5.2.3.

Τα οχηµατα µε κινητηρα ανÀφλεξησ µε συµπÝεση, πρεπει να υποβÀλλονται στισ ακÞλουθεσ δοκιµεσ.
— τυποσ I (προσοµοÝωση των µεσων εκποµπων στουσ σωληνεσ εξαγωγησ µετÀ απÞ εκκÝνηση µε ψυχρÞ κινητηρα),
— τυποσ V (αντοχη των συστηµÀτων ελεγχου αντιρυπανσησ).
— δοκιµη OBD, ανÀλογα µε την περÝπτωση.»

13.

ΣηµεÝο 5.3.1.4:
— ΜετÀ την πρωτη παρÀγραφο, εισÀγεται ο ακÞλουθοσ νεοσ πÝνακασ:

28.12.98

ΕπÝσηµη ΕφηµερÝδα των Ευρωπαϊκων Κοινοτητων

EL

L 350/15

Οριακεσ τιµεσ
«ΜÀζα αναφορÀσ
(RW)

ΜÀζα µονοξειδÝου ΜÀζα υδρογοναντου Àνθρακα
θρÀκων
(CO)
(HC)

ΜÀζα οξειδÝων
του αζωτου
(NOx)

(kg)
L1
(g/km)

ΚατηγορÝα

Α (2000)

Β (2005)

ΚλÀση

L2
(g/km)

Συνδυασµενη µÀζα
ΜÀζα
υδρογονανθρÀκων
σωµατικαι οξειδÝων του
δÝων (1)
αξωτου
(PM)
(HC + NOx)
L2 + L3
(g/km)

L3
(g/km)

L4
(g/km)

ΒενζÝνη

ΝτÝζελ

ΒενζÝνη

ΝτÝζελ

ΒενζÝνη

ΝτÝζελ

ΒενζÝνη

ΝτÝζελ

ΝτÝζελ

Μ (2)

—

Þλα

2,3

0,64

0,20

—

0,15

0,50

—

0,56

0,05

Ν1 (3)

I

RW # 1305

2,3

0,64

0,20

—

0,15

0,50

—

0,56

0,05

II

1305 , RW # 1760

4,17

0,80

0,25

—

0,18

0,65

—

0,72

0,07

III

1760 , RW

5,22

0,95

0,29

—

0,21

0,78

—

0,86

0,10

Μ (2)

—

Þλα

1,0

0,50

0,10

—

0,08

0,25

—

0,30

0,025

Ν1 (3)

I

RW # 1305

1,0

0,50

0,10

—

0,08

0,25

—

0,30

0,025

II

1305 , RW # 1760

1,81

0,63

0,13

—

0,10

0,33

—

0,39

0,04

III

1760 , RW

2,27

0,74

0,16

—

0,11

0,39

—

0,46

0,06

(1) Για κινητηρεσ αναφλεξεωσ διÀ συµπιεσεωσ.
(2) ΕκτÞσ απÞ τα οχηµατα µεγÝστησ µÀζασ Àνω των 2 500 kg.
(3) Καθωσ και τα οχηµατα τησ κατηγορÝασ Μ που αναφερονται στην υποσηµεÝωση 2.»

14.

ΠροστÝθεται νεο σηµεÝο 5.3.5 ωσ εξησ:
«5.3.5. (1)

∆οκιµη τυπου VI (προσοµοÝωση σε χαµηλη θερµοκρασÝα περιβÀλλοντοσ των µεσων εκποµπων µονοξειδÝου του
Àνθρακα/υδρογονανθρÀκων στουσ σωληνεσ εξαγωγησ µετÀ απÞ εκκÝνηση µε ψυχρÞ κινητηρα)

5.3.5.1.

Η δοκιµη αυτη διενεργεÝται σε Þλα τα οχηµατα κατηγορÝασ Μ1 και Ν1 κλÀση I (2) µε κινητηρα επιβαλλÞµενησ
ανÀφλεξησ, εκτÞσ των οχηµÀτων που εχουν σχεδιαστεÝ για τη µεταφορÀ περισσοτερων απÞ εξι Àτοµα και των
οχηµÀτων των οποÝων η µεγÝστη µÀζα υπερβαÝνει τα 2 500 kg.

5.3.5.1.1.

Το Þχηµα τοποθετεÝται επÝ δυναµοµετρικησ εξεδρασ εφοδιασµενησ µε συστηµα προσοµοÝωσησ φορτÝου και αδρανεÝασ.

5.3.5.1.2.

Η δοκιµη συνÝσταται στουσ τεσσερισ στοιχειωδεισ αστικουσ κυκλουσ οδηγησησ του πρωτου µερουσ τησ δοκιµησ τυπου
I. Το πρωτο µεροσ τησ δοκιµησ περιγρÀφεται στο παρÀρτηµα III προσÀρτηµα 1 και απεικονÝζεται στα σχηµατα III.1.1
και III.1.2 του προσαρτηµατοσ. Η δοκιµη σε χαµηλη θερµοκρασÝα περιβÀλλοντοσ συνολικησ διÀρκειασ 780 δευτερολεπτων, διενεργεÝται χωρÝσ διακοπη και αρχÝζει κατÀ τισ πρωτεσ στροφεσ του κινητηρα.

5.3.5.1.3.

Η δοκιµη σε χαµηλη θερµοκρασÝα διενεργεÝται σε θερµοκρασÝα περιβÀλλοντοσ δοκιµησ 266 Κ (−7 °C). Πριν απÞ τη
διενεργεια τησ δοκιµησ τα οχηµατα δοκιµησ προετοιµÀζονται κατÀ ενιαÝο τρÞπο ωστε να διασφαλιστεÝ Þτι τα
αποτελεσµατα τησ δοκιµησ µπορουν να αναπαραχθουν. Η προετοιµασÝα και οι Àλλεσ διαδικασÝεσ δοκιµησ διενεργουνται Þπωσ περιγρÀφεται στο παρÀρτηµα VII.

5.3.5.1.4.

ΚατÀ τη διÀρκεια τησ δοκιµησ τα καυσαερια αραιωνονται και λαµβÀνεται ανÀλογο δεÝγµα. Τα καυσαερια του
οχηµατοσ δοκιµησ αραιωνονται, λαµβÀνονται δεÝγµατα και αναλυονται, συµφωνα µε τη διαδικασÝα του παραρτηµατοσ
VII, και µετρÀται ο συνολικÞσ Þγκοσ των αραιωµενων καυσαερÝων. Τα αραιωµενα καυσαερια αναλυονται για
ανÝχνευση µονοξειδÝου του Àνθρακοσ και υδρογονανθρÀκων.

(1) Το σηµεÝο αυτÞ εφαρµÞζεται στουσ νεουσ τυπουσ οχηµÀτων απÞ 1ησ ΙανουαρÝου 2002.»
(2) Η Επιτροπη θα προτεÝνει το συντοµÞτερο δυνατÞν και πÀντωσ µεχρι τισ 31 ∆εκεµβρÝου 1999 οριακεσ τιµεσ για τισ κλÀσεισ ΙΙ και ΙΙΙ, συµφωνα µε τη
διαδικασÝα του Àρθρου 13 τησ οδηγÝασ 70/156/ΕΟΚ. Οι εν λÞγω οριακεσ τιµεσ θα εφαρµοστουν εωσ το 2003 το αργÞτερο.
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Με την επιφυλαξη των απαιτησεων των σηµεÝων 5.3.5.2.2 και 5.3.5.3, η δοκιµη πρεπει να εκτελεσθεÝ τρεισ φορεσ. Η
προκυπτουσα µÀζα εκποµπων µονοξειδÝου του Àνθρακα και υδρογονανθρÀκων πρεπει να εÝναι κατωτερη των ορÝων
που εµφαÝνονται στον κατωτερω πÝνακα:

ΘερµοκρασÝα δοκιµησ

ΜονοξεÝδιο του Àνθρακοσ
L1 (g/km)

ΥδρογονÀνθρακεσ
L2 (g/km)

266 Κ (− 7 °C)

15

1,8

5.3.5.2.1.

Με την επιφυλαξη των απαιτησεων του σηµεÝου 5.3.5.2, για κÀθε ρυπο, µÞνον ενα απÞ τα τρÝα αποτελεσµατα µπορεÝ
να υπερβαÝνει το καθορισθεν Þριο κατÀ ποσοστÞ το πολυ 10 %, υπÞ τον Þρο Þτι ο αριθµητικÞσ µεσοσ Þροσ των τριων
αποτελεσµÀτων εÝναι κÀτω απÞ το καθορισµενο Þριο. Ùταν σηµειωνεται υπερβαση των καθορισθεντων ορÝων για
περισσÞτερουσ του ενÞσ ρυπουσ εÝναι αδιÀφορο εÀν αυτÞ συµβαÝνει κατÀ την Ýδια δοκιµη η σε διαφορετικεσ
δοκιµεσ.

5.3.5.2.2.

Ο αριθµÞσ δοκιµων που καθορÝζεται στο σηµεÝο 5.3.5.2 µπορεÝ, κατ’ αÝτηση του κατασκευαστη, να αυξηθεÝ σε 10 υπÞ
τον Þρον Þτι ο αριθµητικÞσ µεσοσ Þροσ των τριων πρωτων αποτελεσµÀτων κυµαÝνεται µεταξυ του 100 και του 110 %
του ορÝου. Στην περÝπτωση αυτη, οι απαιτησεισ µετÀ τη δοκιµη εÝναι Þτι ο αριθµητικÞσ µεσοσ Þροσ των 10
αποτελεσµÀτων πρεπει να εÝναι µικρÞτεροσ τησ οριακησ τιµησ.

5.3.5.3.

Ο αριθµÞσ δοκιµων που καθορÝζεται στο σηµεÝο 5.3.5.2 µπορεÝ να µειωθεÝ συµφωνα µε τα σηµεÝα 5.3.5.3.1 και
5.3.5.3.2.

5.3.5.3.1.

∆ιενεργεÝται µÝα µÞνον δοκιµη εÀν το αποτελεσµα που λαµβÀνεται για κÀθε ρυπο κατÀ την πρωτη δοκιµη εÝναι
κατωτερο η Ýσο προσ 0,70 L.

5.3.5.3.2.

ΕÀν δεν πληρουται η απαÝτηση του σηµεÝου 5.3.5.3.1, διενεργουνται µÞνο δυο δοκιµεσ εÀν το αποτελεσµα τησ πρωτησ
δοκιµησ για κÀθε ρυπο εÝναι µικρÞτερο η Ýσο προσ 0,85 L, το Àθροισµα των δυο πρωτων αποτελεσµÀτων εÝναι
µικρÞτερο η Ýσο προσ 1,70 L και το αποτελεσµα τησ δευτερησ δοκιµησ εÝναι µικρÞτερο η Ýσο προσ το L.
(V1 # 0,85 L και V1 + V2 # 1,70 L και V2 # L).»

15.

Το πρωην τµηµα 5.3.5 επαναριθµεÝται ωσ τµηµα 5.3.6. Ο πÝνακασ στο τµηµα 5.3.6.2 αντικαθÝσταται απÞ τον ακÞλουθο πÝνακα και το
τµηµα 5.3.6.3 τροποποιεÝται ωσ εξησ:
Συντελεστεσ φθορÀσ

«ΕÝδοσ κινητηρα
CO

HC

NOx

HC + NOx (1)

ΣωµατÝδια

Κινητηρεσ επιβαλλÞµενησ ανÀφλεξησ

1,2

1,2

1,2

—

—

Κινητηρεσ ανÀφλεξησ διÀ συµπιεσεωσ

1,1

—

1,0

1,0

1,2

(1) Για οχηµατα µε κινητηρεσ ανÀφλεξησ διÀ συµπιεσεωσ.

5.3.6.3.

16.

Οι συντελεστεσ φθορÀσ προσδιορÝζονται εÝτε χρησιµοποιωντασ τη διαδικασÝα του σηµεÝου 5.3.6.1 η χρησιµοποιωντασ
τισ τιµεσ του πÝνακα του σηµεÝου 5.3.6.2. Οι συντελεστεσ φθορÀσ χρησιµοποιουνται για τη συµµÞρφωση προσ τισ
απαιτησεισ του σηµεÝου 5.3.1.4.»

ΠαρεµβÀλλεται νεο σηµεÝο 5.3.7:
«5.3.7.

∆εδοµενα εκποµπων κατÀ τον τεχνικÞ ελεγχο του οχηµατοσ

5.3.7.1.

Η παρουσα απαÝτηση εφαρµÞζεται σε Þλα τα οχηµατα µε κινητηρα επιβαλλÞµενησ ανÀφλεξησ, προκειµενου να τυχουν
εγκρισησ τυπου ΕΚ δυνÀµει τησ παρουσασ οδηγÝασ.

5.3.7.2.

ΚατÀ τη δοκιµη συµφωνα µε το παρÀρτηµα IV (δοκιµη τυπου II) σε κανονικη ταχυτητα αδρÀνειασ (ρελαντÝ):
— καταγρÀφεται το κατ’ Þγκο περιεχÞµενο των εκπεµπÞµενων απÞ την εξÀτµιση αερÝων σε µονοξεÝδιο του
Àνθρακοσ,
— καταγρÀφεται η ταχυτητα τησ µηχανησ, συµπεριλαµβανοµενων των ανοχων.
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ΚατÀ τη δοκιµη σε υψηλη ταχυτητα αδρÀνειασ (δηλαδη . 2 000 min−1),
— καταγρÀφεται η κατ’ Þγκο περιεκτικÞτητα εκπεµποµενων απÞ την εξÀτµιση αερÝων σε µονοξεÝδιο του Àνθρακοσ,
— καταγρÀφεται η τιµη Λ (1),
— καταγρÀφεται η ταχυτητα τησ µηχανησ κατÀ τη δοκιµη, συµπεριλαµβανοµενων των ανοχων.

17.

5.3.7.4.

Πρεπει να µετρÀται και να καταγρÀφεται η θερµοκρασÝα του λαδιου τησ µηχανησ κατÀ τη δοκιµη.

5.3.7.5.

Πρεπει να συµπληρωνετται ο πÝνακασ που παρατÝθεται στο σηµεÝο 1.9 του προσαρτηµατοσ του παραρτηµατοσ X.

5.3.7.6.

Ο κατασκευαστησ θα βεβαιωνει την ακρÝβεια τησ τιµησ Λ που καταγρÀφεται κατÀ την εγκριση τυπου στο σηµεÝο
5.3.7.3 ωσ αντιπροσωπευτικησ των τυπικων παραγÞµενων οχηµÀτων εντÞσ 24 µηνων απÞ την ηµεροµηνÝα χορηγησησ
τησ εγκρισησ τυπου απÞ την τεχνικη υπηρεσÝα. Η αξιολÞγηση γÝνεται µε βÀση ερευνεσ και µελετεσ των παραγÞµενων
οχηµÀτων.

Το σηµεÝο 6.1 τροποποιεÝται ωσ εξησ:
«6.1.

18.

19.

Επεκταση εγκρισησ Þσον αφορÀ τισ εκποµπεσ του σωληνα εξαγωγησ (δοκιµεσ τυπου I, τυπου II και τυπου VI).»

Τα σηµεÝα 6.1.2.1, 6.1.2.2 και 6.1.2.3 τροποποιουνται ωσ εξησ:
«6.1.2.1.

Για κÀθε µÝα απÞ τισ σχεσεισ µετÀδοσησ που χρησιµοποιουνται για τισ δοκιµεσ τυπου I και τυπου VI, (το υπÞλοιπο ωσ
εχει).

6.1.2.2.

ΕÀν για κÀθε σχεση µετÀδοσησ προκυπτει Þτι Ε # 8 %, η επεκταση χορηγεÝται χωρÝσ να επαναληφθουν οι δοκιµεσ
τυπου I και τυπου VI.

6.1.2.3.

ΕÀν, για µια τουλÀχιστον σχεση µετÀδοσησ προκυπτει Þτι το Ε . 8 % και εÀν για κÀθε σχεση µετÀδοσησ προκυπτει
Þτι το Ε # 13 %, οι δοκιµεσ τυπου I και τυπου VI πρεπει να επαναληφθουν, . . . (το υπÞλοιπο ωσ εχει).»

ΠροστÝθεται το ακÞλουθο νεο σηµεÝο 6.4:
«6.4.

Ενσωµατωµενο συστηµα διÀγνωσησ

6.4.1.

Η εγκριση που χορηγεÝται για τυπο οχηµατοσ ωσ προσ το OBD επιτρεπεται να επεκταθεÝ σε Àλλουσ τυπουσ οχηµÀτων
που υπÀγονται στην Ýδια ωσ προσ το OBD οικογενεια οχηµÀτων Þπωσ περιγρÀφεται στο παρÀρτηµα XI προσÀρτηµα
2. Το συστηµα ελεγχου εκποµπων του κινητηρα πρεπει να εÝναι πανοµοιÞτυπο µε εκεÝνο του ηδη εγκεκριµενου
οχηµατοσ και να πληροÝ την περιγραφη τησ οικογενειασ κινητηρων µε συστηµα OBD που δÝδεται στο παρÀρτηµα XI
προσÀρτηµα 2, ασχετωσ των ακÞλουθων χαρακτηριστικων του οχηµατοσ:
— παρελκÞµενα κινητηρα,
— ελαστικÀ επÝσωτρα,
— ισοδυναµη αδρÀνεια,
— συστηµα ψυξεωσ,
— ολικη σχεση µετÀδοσησ τησ κÝνησησ,
— τυποσ µετÀδοσησ κÝνησησ,
— τυποσ αµαξωµατοσ.»

20.

Το σηµεÝο 7.1 τροποποιεÝται ωσ εξησ:
«7.1.

Τα µετρα για την εξασφÀλιση τησ συµµÞρφωσησ τησ παραγωγησ πρεπει να λαµβÀνονται συµφωνα µε τισ διατÀξεισ του
Àρθρου 10 τησ οδηγÝασ 70/156/ΕΟΚ, Þπωσ τροποποιηθηκε τελευταÝα απÞ την οδηγÝα 96/27/ΕΟΚ (εγκριση τυπου
ολοκληρου οχηµατοσ). Το εν λÞγω Àρθρο αναθετει στον κατασκευαστη την ευθυνη τησ ληψησ µετρων προκειµενου να
εξασφαλιστεÝ η συµµÞρφωση παραγωγησ του εγκεκριµενου τυπου. Η συµµÞρφωση τησ παραγωγησ ελεγχεται βÀσει τησ
περιγραφησ στο πιστοποιητικÞ εγκρισησ τυπου που περιλαµβÀνεται στο παρÀρτηµα X τησ παρουσασ οδηγÝασ.

(1) Η τιµη Λ υπολογÝζεται µε την απλουστευµενη εξÝσωση Brettschneider ωσ εξησ:
[CO2] +

λ=

Þπου
[]
Κ1
Hcv
Ocv

=
=
=
=

CO
2

(

+ [02] +

1+

Hcv
4

–

(

Hcv
4

Ocv
2

)

×

3,5
3,5 +

[CO]
[CO2]

–

Ocv
2

)

× ([CO2] + [CO])

× ([CO2] + [CO] + K1 × [HC])

Κατ’ Þγκο συγκεντρωση σε %
Συντελεστησ µετατροπησ των µετρησεων NDIR σε µετρησεισ FID (παρεχÞµενοσ απÞ τον κατασκευαστη των οργÀνων µετρησησ)
Ατοµικη αναλογÝα του υδρογÞνου προσ τον Àνθρακα [1,7261]
Ατοµικη αναλογÝα του οξυγÞνου προσ τον Àνθρακα [0,0175].
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ΚατÀ κανÞνα η συµµÞρφωση παραγωγησ σε σχεση µε τον περιορισµÞ των εκποµπων καυσαερÝων του σωληνα
εξαγωγησ και εξαερουµενων καυσÝµων απÞ το Þχηµα ελεγχεται βÀσει τησ περιγραφησ του πιστοποιητικου εγκρισησ
τυπου που περιλαµβÀνεται στο παρÀρτηµα X και, εφÞσον χρειαστεÝ, βÀσει Þλων η ορισµενων δοκιµων των τυπων I, II,
III και IV που περιγρÀφονται στο σηµεÝο 5.2.
ΣυµµÞρφωση εν κυκλοφορÝα οχηµÀτων
Σε σχεση προσ τισ εγκρÝσεισ τυπου οι οποÝεσ χορηγουνται για τισ εκποµπεσ, τα µετρα αυτÀ εÝναι ενδεδειγµενα και για
την επιβεβαÝωση τησ λειτουργικÞτητασ των συστηµÀτων ελεγχου των εκποµπων κατÀ τη διÀρκεια τησ κανονικησ
ωφελιµησ ζωησ του οχηµατοσ υπÞ οµαλεσ συνθηκεσ χρησησ (συµµÞρφωση οχηµÀτων που συντηρουνται και χρησιµοποιουνται σωστÀ). Για τουσ σκοπουσ τησ παρουσασ οδηγÝασ, τα µετρα αυτÀ ελεγχονται για µια περÝοδο πεντε το πολυ
ετων η στα 80 000 km, Þποια απÞ τισ δυο τιµεσ εÝναι χαµηλÞτερη, και απÞ την 1η ΙανουαρÝου 2005, για περÝοδο πεντε
το πολυ ετων η στα 100 000 km, Þποια απÞ τισ δυο τιµεσ εÝναι χαµηλÞτερη.
7.1.1.

Ο ελεγχοσ τησ εν κυκλοφορÝα συµµÞρφωσησ απÞ την αρχη την αρµÞδια για τισ εγκρÝσεισ τυπου διεξÀγεται βÀσει Þλων
των σχετικων πληροφοριων που διαθετει ο κατασκευαστησ, συµφωνα µε διαδικασÝεσ ανÀλογεσ µε τισ περιγραφÞµενεσ
στισ παραγρÀφουσ 1 και 2 του Àρθρου 10, καθωσ και στα σηµεÝα 1 και 2 του παραρτηµατοσ 10 τησ οδηγÝασ
70/156/ΕΟΚ.
Ο ελεγχοσ τησ εν κυκλοφορÝα συµµÞρφωσησ διεξÀγεται απÞ την αρχη την αρµÞδια για τισ εγκρÝσεισ τυπου, βÀσει των
πληροφοριων που παρεχει ο κατασκευαστησ. Στισ πληροφορÝεσ αυτεσ περιλαµβÀνονται:
— τα σχετικÀ µε τη δοκιµη επιθεωρησησ στοιχεÝα που εχουν συγκεντρωθεÝ βÀσει των ισχυουσων απαιτησεων και
διαδικασιων δοκιµησ, µαζÝ µε εκτενεÝσ πληροφορÝεσ για κÀθε ελεγχÞµενο Þχηµα Þπωσ για τον τυπο, το ιστορικÞ τησ
χρησησ του, τισ συνθηκεσ κυκλοφορÝασ και για Àλλουσ συναφεÝσ παρÀγοντεσ,
— πληροφορÝεσ για τα µετρα συντηρησησ και επισκευησ,
— Àλλεσ σχετικεσ δοκιµεσ και παρατηρησεισ που κατεγραψε ο κατασκευαστησ, Þπωσ ειδικÞτερα η καταγραφη
ενδεÝξεων απÞ το συστηµα OBD.

7.1.2.

Οι πληροφορÝεσ που συγκεντρωνει ο κατασκευαστησ πρεπει να εÝναι αρκετÀ εκτενεÝσ ωστε να εξασφαλÝζεται Þτι η εν
κυκλοφορÝα επÝδοση µπορεÝ να αξιολογηθεÝ Þσον αφορÀ τισ φυσιολογικεσ συνθηκεσ χρησησ Þπωσ ορÝζονται στο
σηµεÝο 7.1, και µε τρÞπο αντιπροσωπευτικÞ για τη γεωγραφικη διεÝσδυση του κατασκευαστη στην αγορÀ (1)».

Τα σηµεÝα 7.1.1 εωσ 7.1.3 επαναριθµουνται ωσ σηµεÝα 7.1.3 εωσ 7.1.5.
21.

ΠροστÝθενται ο ακÞλουθοσ νεοσ τÝτλοσ και το ακÞλουθο σηµεÝο 7.7.6:
«Ενσωµατωµενο συστηµα διÀγνωσησ (OBD)

22.

7.1.6.

Ùταν πρÞκειται να διεξαχθεÝ ελεγχοσ επÝδοσησ του συστηµατοσ OBD, πρεπει να γÝνει συµφωνα µε τα ακÞλουθα:

7.1.6.1.

εÀν η αρµÞδια για τισ εγκρÝσεισ αρχη αποφασÝσει Þτι η ποιÞτητα παραγωγησ δεν εÝναι ικανοποιητικη, λαµβÀνεται ενα
τυχαÝο Þχηµα ωσ δεÝγµα απÞ τη σειρÀ και υποβÀλλεται στισ δοκιµεσ που περιγρÀφονται στο προσÀρτηµα 1 του
παραρτηµατοσ XI,

7.1.6.2.

η παραγωγη θεωρεÝται Þτι συµµορφωνεται Þταν το Þχηµα αυτÞ πληροÝ τισ απαιτησεισ των δοκιµων που περιγρÀφονται
στο προσÀρτηµα 1 του παραρτηµατοσ XI,

7.1.6.3.

εÀν το Þχηµα που εχει ληφθεÝ απÞ τη σειρÀ δεν πληροÝ τισ απαιτησεισ του σηµεÝου 7.1.6.1, λαµβÀνεται απÞ τη σειρÀ
Àλλο τυχαÝο δεÝγµα τεσσÀρων οχηµÀτων και υποβÀλλεται στισ δοκιµεσ που περιγρÀφονται στο προσÀρτηµα 1 του
παραρτηµατοσ XI. Οι δοκιµεσ µπορουν να διεξÀγονται σε οχηµατα που εχου οδηγηθεÝ 15 000 km το πολυ,

7.1.6.4.

η παραγωγη θεωρεÝται Þτι συµµορφωνεται Þταν τρÝα τουλÀχιστον οχηµατα πληρουν τισ απαιτησεισ των δοκιµων που
περιγρÀφονται στο προσÀρτηµα 1 του παραρτηµατοσ XI.»

ΠροστÝθεται το ακÞλουθο νεο σηµεÝο 7.1.7:
«7.1.7.

ΒÀσει του ελεγχου περÝ του οποÝου το σηµεÝο 7.1.1, η αρχη η αρµÞδια για την εγκριση τυπου:
— εÝτε αποφασÝζει Þτι η εν κυκλοφορÝα συµµÞρφωση εÝναι ικανοποιητικη και δεν προβαÝνει σε περαιτερω ενεργειεσ,
— εÝτε αποφασÝζει Þτι οι πληροφορÝεσ εÝναι ανεπαρκεÝσ η Þτι η εν κυκλοφορÝα συµµÞρφωση των οχηµÀτων δεν εÝναι
ικανοποιητικη και προχωρεÝ στον ελεγχο οχηµÀτων συµφωνα µε το προσÀρτηµα 3 του παρÞντοσ παραρτηµατοσ.

7.1.7.1.

ΕÀν οι δοκιµεσ του τυπου I θεωρουνται απαραÝτητεσ για να ελεγχθεÝ η συµµÞρφωση των συστηµÀτων ελεγχου των
εκποµπων προσ τισ απαιτησεισ για την επÝδοση τουσ εν κυκλοφορÝα, οι δοκιµεσ αυτεσ διεξÀγονται µε χρησιµοποÝηση
µεθÞδου που πληροÝ τα στατιστικÀ κριτηρια περÝ των οποÝων το προσÀρτηµα 4 του παρÞντοσ παραρτηµατοσ.

(1) Τα σηµεÝα 7.1.1 και 7.1.2 επανεξετÀζονται και θα συµπληρωνονται αµελλητÝ συµφωνα µε τη διαδικασÝα του Àρθρου 13 τησ οδηγÝασ 70/156/ΕΟΚ
συνεκτιµωντασ τα ιδιαÝτερα προβληµατα των οχηµÀτων τησ κατηγορÝασ Ν1 καθωσ και των οχηµÀτων τησ κατηγορÝασ Μ που αναφερονται στην υποσηµεÝωση
2 του πÝνακα του σηµεÝου 5.3.1.4. Πρεπει να υποβληθουν εγκαÝρωσ προτÀσεισ ωστε να εγκριθουν πριν απÞ τισ ηµεροµηνÝεσ που προβλεπονται στο Àρθρο 2
παρÀγραφοσ 3.
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7.1.7.2.

Η αρχη η αρµÞδια για την εγκριση τυπου, σε συνεργασÝα µε τον κατασκευαστη, επιλεγει δεÝγµα οχηµÀτων µε επαρκη
αριθµÞ χιλιοµετρων, η χρησιµοποÝηση των οποÝων αναµενεται Þτι θα γÝνει υπÞ οµαλεσ συνθηκεσ. Ο κατασκευαστησ
δÝνει τη γνωµη του για την επιλογη των οχηµÀτων του δεÝγµατοσ και του επιτρεπεται να παρακολουθησει τισ δοκιµεσ
συµµÞρφωσησ των οχηµÀτων.

7.1.7.3.

Ο κατασκευαστησ εχει την Àδεια, υπÞ την επÝβλεψη τησ αρµÞδιασ για την εγκριση τυπου αρχησ, να διεξÀγει δοκιµεσ,
ακÞµη και καταστροφικησ φυσεωσ, επÝ των οχηµÀτων µε επÝπεδα εκποµπων που υπερβαÝνουν τισ οριακεσ τιµεσ,
προκειµενου να διαπιστωθουν τα πιθανÀ αÝτια φθορÀσ που δεν µπορουν να αποδοθουν στον Ýδιο τον κατασκευαστη
(π.χ. χρησιµοποÝηση µολυβδουχου βενζÝνησ πριν απÞ την ηµεροµηνÝα δοκιµησ). ΕÀν τα αποτελεσµατα τησ δοκιµησ
επιβεβαιωσουν ανÀλογα αÝτια, τα εν λÞγω αποτελεσµατα εξαιρουνται απÞ τον ελεγχο συµµÞρφωσησ.

7.1.7.4.

ΕÀν η αρµÞδια για την εγκριση τυπου αρχη δεν εÝναι ικανοποιηµενη απÞ τα αποτελεσµατα των δοκιµων συµφωνα µε
τα κριτηρια που ορÝζονται στο προσÀρτηµα 4, τα διορθωτικÀ µετρα περÝ των οποÝων η παρÀγραφοσ 2 του Àρθρου 11
και το παρÀρτηµα X τησ οδηγÝασ 70/156/ΕΟΚ επεκτεÝνονται στα εν κυκλοφορÝα οχηµατα που ανηκουν στον Ýδιο τυπο
οχηµατοσ ο οποÝοσ ενδεχεται να παρουσιÀσει τα Ýδια ελαττωµατα, συµφωνα µε το σηµεÝο 6 του προσαρτηµατοσ 3.
Το πρÞγραµµα διορθωτικων µετρων που υποβÀλλει ο κατασκευαστησ εγκρÝνεται απÞ την αρµÞδια για τισ εγκρÝσεισ
τυπου αρχη. Ο κατασκευαστησ ευθυνεται για την εκτελεση του διορθωτικου προγρÀµµατοσ Þπωσ εχει εγκριθεÝ.
Η αρµÞδια για την εγκριση τυπου αρχη κοινοποιεÝ την απÞφαση τησ προσ Þλα τα κρÀτη µελη εντÞσ 30 ηµερων. Τα
κρÀτη µελη µπορουν να απαιτησουν την εφαρµογη του ιδÝου προγρÀµµατοσ διορθωτικων µετρων σε Þλα τα οχηµατα
του αυτου τυπου που εχουν Àδεια κυκλοφορÝασ στην επικρÀτειÀ τουσ.

7.1.7.5.

ΕÀν ενα κρÀτοσ µελοσ εχει διαπιστωσει Þτι ενασ τυποσ οχηµατοσ δεν συµµορφωνται µε τισ εφαρµοστεεσ απαιτησεισ του
προσαρτηµατοσ 3 του παρÞντοσ παραρτηµατοσ, οφεÝλει να ειδοποιησει αµελλητÝ το κρÀτοσ µελοσ που χορηγησε την
αρχικη εγκριση τυπου, συµφωνα µε τισ απαιτησεισ τησ παραγρÀφου 3 του Àρθρου 11 τησ οδηγÝασ 70/156/ΕΟΚ.
Στη συνεχεια, βÀσει τησ διατÀξεωσ του Àρθρου 11 παρÀγραφοσ 6 τησ οδηγÝασ 70/156/ΕΟΚ, η αρµÞδια αρχη του
κρÀτουσ µελουσ που χορηγησε την αρχικη εγκριση τυπου ενηµερωνει τον κατασκευαστη Þτι ενασ τυποσ οχηµατοσ δεν
ανταποκρÝνεται στισ απαιτησεισ αυτων των διατÀξεων και Þτι αναµενεται η ληψη ορισµενων µετρων απÞ την πλευρÀ
του. Ο κατασκευαστησ υποβÀλλει στισ αρχεσ, εντÞσ διµηνου απÞ την ανακοÝνωση, σχεδιο µετρων για τη διÞρθωση τησ
κατÀστασησ, το περιεχÞµενο του οποÝου πρεπει να εÝναι συµφωνο προσ τα προβλεπÞµενα στα σηµεÝα 6.1 εωσ 6.8 του
προσαρτηµατοσ 3. Η αρµÞδια αρχη που χορηγησε την αρχικη εγκριση τυπου καλεÝ εντÞσ διµηνου τον κατασκευαστη,
προκειµενου να συµφωνησουν απÞ κοινου σχετικÀ µε ενα σχεδιο εφαρµογησ των µετρων και τον τρÞπο υλοποÝησησ
του εν λÞγω σχεδÝου. Αν η αρµÞδια αρχη που χορηγησε την αρχικη εγκριση τυπου διαπιστωσει Þτι δεν εÝναι δυνατÞν
να επιτευχθεÝ συµφωνÝα, κινεÝ τη σχετικη διαδικασÝα συµφωνα µε το Àρθρο 11 παρÀγραφοι 3 και 4 τησ οδηγÝασ
70/156/ΕΟΚ.»

23.

Το σηµεÝο 8 απαλεÝφεται.

24.

ΠροστÝθεται το ακÞλουθο νεο σηµεÝο 8:
«8.

ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ∆ΙΑΓΝΩΣΗΣ (OBD) ΓΙΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΜΕ ΚΙΝΗΤΗΡΑ

8.1.

Οχηµατα κατηγορÝασ Μ1 και Ν1 που εÝναι εξοπλισµενα µε κινητηρεσ επιβαλλÞµενησ ανÀφλεξησ, διαθετουν ενσωµατωµενο συστηµα διÀγνωσησ (OBD) για τον ελεγχο των εκποµπων συµφωνα µε το παρÀρτηµα XI.

8.2.

Οχηµατα κατηγορÝασ M1, µε κινητηρα ανÀφλεξησ µε συµπÝεση, εκτÞσ απÞ:
— οχηµατα κατασκευασµενα για τη µεταφορÀ περισσÞτερων των εξι ατÞµων περιλαµβανοµενου και του οδηγου,
— οχηµατα των οποÝων η µεγιστη µÀζα υπερβαÝνει τα 2 500 kg,
απÞ 1ησ ΙανουαρÝου 2003 για τουσ νεουσ τυπουσ και απÞ 1ησ ΙανουαρÝου 2004 για Þλουσ τουσ τυπουσ, πρεπει να
φερουν ενσωµατωµενο συστηµα διÀγνωσησ (OBD) για τον ελεγχο των εκποµπων συµφωνα µε το παρÀρτηµα XI.
ΕÀν οχηµατα µε κινητηρα ανÀφλεξησ µε συµπÝεση, που τÝθενται σε κυκλοφορÝα πριν απÞ την ηµεροµηνÝα αυτη,
φερουν συστηµα (OBD), εφαρµÞζονται οι διατÀξεισ των σηµεÝων 6.5.3 εωσ 6.5.3.5 του παραρτηµατοσ XI προσÀρτηµα 1.

8.3.

Νεοι τυποι οχηµÀτων κατηγορÝασ Μ1 που εξαιρουνται δυνÀµει του σηµεÝου 8.2 και νεοι τυποι οχηµÀτων κατηγορÝασ
Ν1 κλÀση I, απÞ 1ησ ΙανουαρÝου 2005, πρεπει να φερουν ενσωµατωµενο συστηµα διÀγνωσησ (OBD) για τον ελεγχο
των εκποµπων συµφωνα µε το παρÀρτηµα XI. Νεοι τυποι οχηµÀτων καγηγορÝασ Ν1 κλÀσεισ II και III, µε κινητηρα
ανÀφλεξησ µε συµπÝεση, πρεπει να φερουν, απÞ 1ησ ΙανουαρÝου 2006, ενσωµατωµενο συστηµα διÀγνωσησ (OBD) για
τον ελεγχο των εκποµπων συµφωνα µε το παρÀρτηµα XI.
ΕÀν οχηµατα µε κινητηρα ανÀφλεξησ µε συµπÝεση που τÝθενται σε κυκλοφορÝα πριν απÞ τισ ηµεροµηνÝεσ του σηµεÝου
αυτου, φερουν συστηµα (OBD), εφαρµÞζονται οι διατÀξεισ των σηµεÝων 6.5.3 εωσ 6.5.3.5 του παραρτηµατοσ XI
προσÀρτηµα 1.

8.4.

Οχηµατα Àλλων κατηγοριων
Τα οχηµατα Àλλων κατηγοριων η τα οχηµατα τησ κατηγορÝασ Μ1 και Ν1 τα οποÝα δεν εµπÝπτουν στα σηµεÝα 8.1, 8.2
και 8.3, µπορουν να φερουν ενσωµατωµενο συστηµα διÀγνωσησ. Στην περÝπτωση αυτη, εφαρµÞζονται τα σηµεÝα 6.5.3
εωσ 6.5.3.5 του παραρτηµατοσ XI προσÀρτηµα I.»
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ΠροστÝθενται τα ακÞλουθα νεα προσαρτηµατα 3 και 4:
«ΠροσÀρτηµα 3
ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
1.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Στο παρÞν προσÀρτηµα περιγρÀφονται τα κριτηρια που προβλεπονται στο σηµεÝο 7.1.7 του παρÞντοσ παραρτηµατοσ
για την επιλογη των προσ δοκιµη οχηµÀτων, και οι διαδικασÝεσ για τον ελεγχο τησ συµµÞρφωσησ των εν κυκλοφορÝα
οχηµÀτων.

2.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
Τα κριτηρια για την αποδοχη επιλεγµενου οχηµατοσ καθορÝζονται στα σηµεÝα 2.1 εωσ 2.8 του παρÞντοσ προσαρτηµατοσ. Τα στοιχεÝα συγκεντρωνονται µε τον ελεγχο του οχηµατοσ και στο πλαÝσιο συνεντευξησ µε τον ιδιοκτητη/τον
οδηγÞ του οχηµατοσ.

2.1.

Το Þχηµα υπÀγεται στον τυπο οχηµÀτων για τον οποÝον εχει χορηγηθεÝ εγκριση συµφωνα µε την παρουσα οδηγÝα και
συνοδευεται απÞ πιστοποιητικÞ συµµÞρφωσησ συµφωνα µε την οδηγÝα 70/156/ΕΟΚ. Το Þχηµα πρεπει να εÝναι
καταχωρηµενο και να κυκλοφορεÝ στην Ευρωπαϊκη ΚοινÞτητα.

2.2.

Το Þχηµα πρεπει να εχει κυκλοφορησει τουλÀχιστον 15 000 km η επÝ εξι µηνεσ, ισχυει δε η ανωτερη τιµη και κατ’
ανωτατο Þριο 80 000 km η επÝ πεντε ετη, ισχυει δε η κατωτερη τιµη.

2.3.

ΑπÞ δελτÝο συντηρησησ πρεπει να προκυπτει Þτι το Þχηµα εχει συντηρηθεÝ κατÀ το δεοντα τρÞπο, δηλαδη συµφωνα
µε τισ συστÀσεισ του κατασκευαστη.

2.4.

Το Þχηµα δεν πρεπει να δÝνει ενδεÝξεισ υπερβολικησ καταπÞνησησ (δηλαδη οδηγηση σε αγωνεσ ταχυτητασ, υπερφÞρτωση, χρηση ακατÀλληλου καυσÝµου η Àλλη κακη χρηση), η Àλλουσ παρÀγοντεσ (π.χ. παρεµβÀσεισ αλλοÝωσησ) που να
επηρεÀζουν τη συµπεριφορÀ ωσ προσ τισ εκποµπεσ. Ùσον αφορÀ τα οχηµατα µε ενσωµατωµενα διαγνωστικÀ
συστηµατα (OBD), πρεπει να λαµβÀνονται υπÞψη οι πληροφορÝεσ που εÝναι καταχωρηµενεσ στη µνηµη του OBD Þσον
αφορÀ τον κωδικÞ βλÀβησ και τα χιλιÞµετρα. Τα οχηµατα δεν επιλεγονται για ελεγχο εÀν οι καταχωρηµενεσ στον
υπολογιστη πληροφορÝεσ δεÝχνουν Þτι τα οχηµατα χρησιµοποιηθηκαν µετÀ την καταγραφη κωδικου βλÀβησ και Þτι
δεν εγιναν σχετικÀ γρηγορα επισκευεσ.

2.5.

Ουτε ο κινητηρασ ουτε το Þχηµα πρεπει να εχουν υποστεÝ µη εγκεκριµενη µεÝζονα επιδιÞρθωση.

2.6.

Το περιεχÞµενο σε µÞλυβδο και θεÝο του δεÝγµατοσ καυσÝµου απÞ τη δεξαµενη του οχηµατοσ πρεπει να πληροÝ τα
ισχυονται πρÞτυπα και να µην υπÀρχουν ενδεÝξεισ πληρωσησ µε κακÞ καυσιµο. Πρεπει να διενεργουνται ελεγχοι στην
εξÀτµιση των καυσαερÝων, κ.λπ.

2.7.

∆εν πρεπει να υπÀρχουν ενδεÝξεισ προβληµατοσ που να θετει σε κÝνδυνο την ασφÀλεια του προσωπικου του
εργαστηρÝου.

2.8.

Ùλα τα κατασκευαστικÀ στοιχεÝα του συστηµατοσ ελεγχου των ρυπογÞνων εκποµπων του οχηµατοσ πρεπει να
πληρουν την ισχυουσα εγκριση τυπου.

3.

∆ΙΑΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
Η διÀγνωση και η κÀθε συντηρηση αποκατÀστασησ διενεργεÝται σε οχηµατα που εχουν γÝνει δεκτÀ για δοκιµη, πριν
απÞ τη µετρηση εκποµπων καυσαερÝων, συµφωνα µε τη διαδικασÝα των σηµεÝων 3.1 εωσ 3.7.

3.1.

Ελεγχονται τα φÝλτρα αερα, Þλοι οι κινητηριοι ιµÀντεσ, Þλεσ οι στÀθµεσ υγρων, το πωµα του ψυγεÝου, Þλοι οι
ευκαµπτοι σωληνεσ υποπÝεσησ και οι ηλεκτρικεσ καλωδιωσεισ που αφορουν τον ελεγχο των εκποµπων για να
διαπιστωθεÝ η ακεραιÞτητÀ τουσ¯ ελεγχεται η ανÀφλεξη, το συστηµα τροφοδÞτησησ καυσÝµου και τα κατασκευαστικÀ
µερη του συστηµατοσ ελεγχου των εκποµπων για να διαπιστωθουν ενδεχÞµενεσ κακεσ ρυθµÝσεισ η/και παρεµβÀσεισ
αλλοÝωσησ. ΚαταγρÀφονται Þλεσ οι παρεκκλÝσεισ.

3.2.

Το συστηµα (OBD) ελεγχεται προκειµενου να διαπιστωθεÝ η ορθη λειτουργÝα του. Ùλεσ οι ενδεÝξεισ δυσλειτουργιων
που περιεχονται στη µνηµη του καταγρÀφονται για την πραγµατοποÝηση των αναγκαÝων επισκευων. ΕÀν ο δεÝκτησ
δυσλειτουργÝασ OBD καταγρÀψει δυσλειτουργÝα κατÀ τον κυκλο προετοιµασÝασ η τον κυκλο δοκιµησ εκποµπων,
επιτρεπεται να διαπιστωθεÝ και να επισκευασθεÝ η βλÀβη. Η δοκιµη επιτρεπεται να διενεργηθεÝ εκ νεου και να
χρησιµοποιηθουν τα αποτελεσµατα απÞ το επισκευασµενο Þχηµα.

3.3.

Ελεγχεται το συστηµα ανÀφλεξησ και αντικαθÝστανται τα ελαττωµατικÀ κατασκευαστικÀ στοιχεÝα, π.χ., υποδοχεσ
σπινθηριστων (µπουζÝ), καλωδια, κ.λπ.

3.4.

Ελεγχεται η συµπÝεση. ΕÀν το αποτελεσµα δεν ικανοποιεÝ, το Þχηµα απορρÝπτεται.

3.5.

Ελεγχονται και ενδεχοµενωσ ρυθµÝζονται οι παρÀµετροι του κινητηρα συµφωνα µε τισ προδιαγραφεσ του κατασκευαστη.
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3.6.

ΕÀν στο Þχηµα πρεπει εντÞσ 800 km να διενεργηθεÝ η προβλεπÞµενη συντηρηση, η συντηρηση διενεργεÝται συµφωνα
µε τισ οδηγÝεσ συντηρησησ του κατασκευαστη. ΑνεξÀρτητα απÞ την ενδειξη του χιλιοµετροδεÝκτη επιτρεπεται αλλαγη
λαδιων και φÝλτρου αερα µετÀ απÞ αÝτηµα του κατασκευαστη.

3.7.

ΚατÀ την παραλαβη του οχηµατοσ το καυσιµο αντικαθÝσταται µε το κατÀλληλο καυσιµο αναφορÀσ για τη δοκιµη
εκποµπων, εκτÞσ εÀν ο κατασκευαστησ δεχεται τη χρηση συνηθουσ καυσÝµου τησ αγορÀσ.

4.

∆ΟΚΙΜΕΣ ΕΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

4.1.

ΕÀν θεωρηθεÝ αναγκαÝοσ ο ελεγχοσ ενÞσ οχηµατοσ, οι δοκιµεσ εκποµπων που ισχυουν συµφωνα µε το παρÀρτηµα III
τησ παρουσασ οδηγÝασ διενεργουνται σε οχηµατα επιλεγµενα συµφωνα µε τισ απαιτησεισ των σηµεÝων 2 και 3 του
παρÞντοσ προσαρτηµατοσ και µετÀ απÞ προετοιµασÝα.

4.2.

Ελεγχονται τα οχηµατα µε ενσωµατωµενο συστηµα OBD για να διαπιστωθεÝ η δεουσα λειτουργικÞτητα εν κυκλοφορÝα
τησ ενδειξησ δυσλειτουργÝασ κ.λπ. Þσον αφορÀ τα επÝπεδα εκποµπων (π.χ. τα Þρια ενδεÝξεων δυσλειτουργÝασ που
καθορÝζονται στο παρÀρτηµα XI τησ παρουσασ οδηγÝασ), συµφωνα µε τισ προδιαγραφεσ εγκρισησ τυπου.

4.3.

Στο συστηµα OBD ενδεχοµενωσ διενεργεÝται ελεγχοσ για να διαπιστωθεÝ, για παρÀδειγµα, κατÀ πÞσον δεν επισηµαÝνονται µε ενδειξη δυσλειτουργÝασ επÝπεδα εκποµπων υψηλÞτερα απÞ τισ επιτρεπÞµενεσ οριακεσ τιµεσ, συστηµατικη
εσφαλµενη ενεργοποÝηση τησ ενδειξησ δυσλειτουργÝασ, και για να εντοπισθουν ελαττωµατικÀ η φθαρµενα κατασκευαστικÀ στοιχεÝα του συστηµατοσ OBD.

4.4.

ΕÀν κατασκευαστικÞ στοιχεÝο η συστηµα λειτουργεÝ εκτÞσ των προδιαγραφων του πιστοποιητικου εγκρισησ τυπου
η/και του πακετου πληροφοριων για τον εν λÞγω τυπο οχηµατοσ και η παρεκκλιση αυτη δεν εχει εγκριθεÝ συµφωνα µε
το Àρθρο 5 παρÀγραφοσ 3 η παρÀγραφοσ 4 τησ οδηγÝασ 70/156/ΕΟΚ ενω το OBD δεν δεÝχνει δυσλειτουργÝα, το
κατασκευαστικÞ στοιχεÝο η το συστηµα δεν αντικαθÝσταται πριν απÞ τη δοκιµη εκποµπων, εκτÞσ εÀν διαπιστωθεÝ Þτι
το εν λÞγω κατασκευαστικÞ στοιχεÝο η συστηµα εχει υποστεÝ παρεµβαση αλλοÝωσησ η υπερβολικη καταπÞνηση κατÀ
τρÞπο ωστε το OBD δεν ανιχνευει την προκυπτουσα δυσλειτουργÝα.

5.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

5.1.

Τα αποτελεσµατα των δοκιµων υπÞκεινται στη διαδικασÝα αξιολÞγησησ συµφωνα µε το προσÀρτηµα 4 του παρÞντοσ
παραρτηµατοσ.

5.2.

Τα αποτελεσµατα των δοκιµων δεν πολλαπλασιÀζονται επÝ συντελεστεσ φθορÀσ.

6.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ∆ΙΟΡΘΩΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ

6.1.

Ùταν η αρµÞδια για τισ εγκρÝσεισ τυπου αρχη εÝναι βεβαιη Þτι ενασ τυποσ οχηµατοσ δεν συµµορφωνεται µε τισ
απαιτησεισ των παρουσων διατÀξεων, η εν λÞγω αρχη απαιτεÝ απÞ τον κατασκευαστη να υποβÀλει πρÞγραµµα
διορθωτικων µετρων για να αποκατασταθεÝ η συµµÞρφωση.

6.2.

Το πρÞγραµµα διορθωτικων µετρων κατατÝθεται στην αρµÞδια για τισ εγκρÝσεισ αρχη το αργÞτερο εντÞσ 60 εργÀσιµων
ηµερων απÞ την ηµεροµηνÝα τησ κοινοποÝησησ συµφωνα µε το σηµεÝο 6.1. Η αρµÞδια για τισ εγκρÝσεισ τυπου αρχη
δηλωνει εντÞσ 30 εργÀσιµων ηµερων την εγκριση η την απÞρριψη του προγρÀµµατοσ διορθωτικων µετρων. ΕÀν
ωστÞσο ο κατασκευαστησ µπορεÝ, προσ ικανοποÝηση τησ αρµÞδιασ για τισ εγκρÝσεισ τυπου αρχησ, να αποδεÝξει Þτι
χρειÀζεται περισσÞτεροσ χρÞνοσ για τη διερευνηση τησ µη συµµÞρφωσησ, προκειµενου να υποβληθεÝ πρÞγραµµα
διορθωτικων µετρων, χορηγεÝται παρÀταση.

6.3.

Τα διορθωτικÀ µετρα ισχυουν για Þλα τα οχηµατα που ενδεχεται να παρουσιÀζουν το Ýδιο ελÀττωµα. Η ανÀγκη
τροποποÝησησ των εγγρÀφων τησ εγκρισησ τυπου πρεπει να αξιολογεÝται.

6.4.

Ο κατασκευαστησ παρεχει αντÝγραφο Þλων των πληροφοριων που αφορουν το πρÞγραµµα διορθωτικων µετρων.
∆ιατηρεÝ επÝσησ µητρωο τησ εκστρατεÝασ ανÀκλησησ οχηµÀτων και παρεχει, σε τακτικÀ διαστηµατα, στην αρµÞδια για
τισ εγκρÝσεισ αρχη, εκθεσεισ σχετικÀ µε την εξελιξη τησ εκστρατεÝασ ανÀκλησησ των οχηµÀτων.

6.5.

Το περιεχÞµενο του προγρÀµµατοσ διορθωτικων µετρων προσδιορÝζεται στα σηµεÝα 6.5.1 µεχρι 6.5.11. Ο κατασκευαστησ δÝδει στο πρÞγραµµα διορθωτικων µετρων µονοσηµαντο χαρακτηριστικÞ Þνοµα η αριθµÞ.

6.5.1.

Στο πρÞγραµµα διορθωτικων µετρων περιλαµβÀνεται περιγραφη κÀθε τυπου οχηµατοσ.

6.5.2.

ΠεριγρÀφονται οι συγκεκριµενεσ τροποποιησεισ, µετατροπεσ, επιδιορθωσεισ, προσαρµογεσ, η Àλλεσ αλλαγεσ που
πρεπει να γÝνουν στα οχηµατα ωστε να αποκατασταθεÝ η συµµÞρφωση¯ η περιγραφη συνοδευεται απÞ συντοµη
περÝληψη των στοιχεÝων και των τεχνικων µελετων στισ οποÝεσ βασÝστηκε η απÞφαση του κατασκευαστη για τισ
συγκεκριµενεσ διορθωτικεσ αλλαγεσ που πρεπει να χρησιµοποιουνται για να αποκατασταθεÝ η συµµÞρφωση.

6.5.3.

Περιγραφη τησ µεθÞδου µε την οποÝα ο κατασκευαστησ θα ενηµερωσει τουσ κατÞχουσ οχηµÀτων.

6.5.4.

Περιγραφη τησ κατÀλληλησ συντηρησησ η χρησησ, που, ενδεχοµενωσ, ο κατασκευαστησ θετει ωσ Þρουσ για τη
διενεργεια επιδιορθωσεων συµφωνα µε το πρÞγραµµα διορθωτικων µετρων, καθωσ και ερµηνεÝα των λÞγων για τουσ
οποÝουσ ο κατασκευαστησ επιβÀλλει αυτουσ τουσ Þρουσ. ΠρουMποθεσεισ συντηρησησ η χρησησ επιτρεπεται να
επιβληθουν µÞνον εÀν αποδεδειγµενα σχετÝζονται µε τη µη συµµÞρφωση και τα διορθωτικÀ µετρα.
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6.5.5.

Περιγραφη τησ διαδικασÝασ που πρεπει να τηρεÝται απÞ τον κÀτοχο του οχηµατοσ για να αποκατασταθεÝ η
συµµÞρφωση. Στην περιγραφη πρεπει να περιλαµβÀνεται η ηµεροµηνÝα µετÀ την οποÝα εÝναι δυνατÞν να αποκατασταθεÝ η συµµÞρφωση, η προυMπολογιζÞµενη διÀρκεια επιδιÞρθωσησ στο συνεργεÝο, και να αναφερεται που µπορεÝ να
διενεργηθεÝ η επιδιÞρθωση. Η επιδιÞρθωση πρεπει να εκτελεÝται γρηγορα, εντÞσ ευλÞγου χρÞνου µετÀ την παρÀδοση
του οχηµατοσ.

6.5.6.

ΑντÝγραφο των πληροφοριων που διαβιβÀζονται στον κÀτοχο του οχηµατοσ.

6.5.7.

Συντοµη περιγραφη του συστηµατοσ το οποÝο θα χρησιµοποιησει ο κατασκευαστησ για να εξασφαλÝσει επαρκεσ
απÞθεµα των κατασκευαστικων στοιχεÝων η συστηµÀτων που χρειÀζονται για να εκπληρωσει το πρÞγραµµα
διορθωτικων µετρων. Πρεπει να αναφερεται ο χρÞνοσ που θα εÝναι διαθεσιµο επαρκεσ απÞθεµα κατασκευαστικων
στοιχεÝων η συστηµÀτων για την εναρξη τησ εκστρατεÝασ ανÀκλησησ των οχηµÀτων.

6.5.8.

ΑντÝγραφο των οδηγιων που θα αποσταλουν στα πρÞσωπα τα οποÝα πρÞκειται να αναλÀβουν τισ επιδιορθωσεισ.

6.5.9.

Περιγραφη των επιπτωσεων των προτεινÞµενων διορθωτικων µετρων στισ εκποµπεσ, την κατανÀλωση καυσÝµου, τη
συµπεριφορÀ και την ασφÀλεια κατÀ την οδηγηση κÀθε τυπου οχηµατοσ¯ στην περιγραφη πρεπει να περιλαµβÀνονται
στοιχεÝα, τεχνικεσ µελετεσ κ.λπ. του προγρÀµµατοσ διορθωτικων µετρων που αποτελουν τη βÀση των πορισµÀτων
αυτων.

6.5.10.

Íλλεσ πληροφορÝεσ, εκθεσεισ η στοιχεÝα που η αρµÞδια για τισ εγκρÝσεισ αρχη δυναται ευλÞγωσ να καθορÝσει ωσ
απαραÝτητα για την αξιολÞγηση του προγρÀµµατοσ διορθωτικων µετρων.

6.5.11.

ΕÀν το πρÞγραµµα διορθωτικων µετρων περιλαµβÀνει ανÀκληση των οχηµÀτων, στην αρµÞδια για τισ εγκρÝσεισ τυπου
αρχη πρεπει να υποβληθεÝ περιγραφη τησ µεθÞδου καταγραφησ τησ επιδιÞρθωσησ. Σε περÝπτωση που χρησιµοποιεÝται
προσ τουτο ετικετα πρεπει να παρατÝθεται υπÞδειγµα τησ ετικετασ αυτησ.

6.6.

Επιτρεπεται να ζητηθεÝ απÞ τον κατασκευαστη να διενεργησει, ευλογα µελετηµενεσ και αναγκαÝεσ, δοκιµεσ σε
κατασκευαστικÀ στοιχεÝα και οχηµατα στα οποÝα εχει επιτελεσθεÝ προτεινÞµενη αλλαγη, επιδιÞρθωση η τροποποÝηση
ωστε να διαπιστωθεÝ η αποτελεσµατικÞτητα τησ αλλαγησ, επιδιÞρθωσησ η τροποποÝησησ.

6.7.

Ο κατασκευαστησ φερει την ευθυνη να διατηρεÝ µητρωο κÀθε οχηµατοσ που εχει ανακληθεÝ και επιδιορθωθεÝ και του
συνεργεÝου που εκτελεσε την επιδιÞρθωση. Το µητρωο πρεπει να εÝναι στη διÀθεση τησ αρµÞδιασ για τισ εγκρÝσεισ
αρχησ, µετÀ απÞ αÝτηση τησ, για περÝοδο πεντε ετων µετÀ την εφαρµογη του προγρÀµµατοσ διορθωτικων µετρων.

6.8.

Η πραγµατοποιουµενη επισκευη και/η τροποποÝηση η η προσθηκη νεου εξοπλισµου σηµειωνεται σε πιστοποιητικÞ που
παρεχεται απÞ τον κατασκευαστη στον κυριο του οχηµατοσ.
ΠροσÀρτηµα 4 (1)
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ∆ΟΚΙΜΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΕΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ

1.

Το παρÞν προσÀρτηµα περιγρÀφει την ακολουθητεα διαδικασÝα για την εξακρÝβωση τησ συµµÞρφωσησ προσ τισ
απαιτησεισ τησ δοκιµησ τυπου I.

2.

∆υο διαφορετικεσ διαδικασÝεσ πρεπει να ακολουθηθουν:
1. η µια εκ των διαδικασιων αφορÀ τα οχηµατα του δεÝγµατοσ, τα οποÝα λÞγω ελαττωµατοσ σχετιζÞµενου µε τισ
εκποµπεσ, προκαλουν ακραÝεσ τιµεσ στα αποτελεσµατα (σηµεÝο 3),
2. η Àλλη διαδικασÝα αφορÀ το συνολικÞ δεÝγµα (σηµεÝο 4).

3.

∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΚΟΛΟΥΘΗΘΕΙ ΜΕ ΤΙΣ ΑΚΡΑΙΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΣΤΟ ∆ΕΙΓΜΑ

3.1.

Îνα Þχηµα θεωρεÝται ακραÝα πηγη εκποµπων Þταν για κÀθε ρυθµισµενο κατασκευαστικÞ στοιχεÝο η υπερβαση τησ
οριακησ τιµησ Þπωσ καθορÝζεται στο σηµεÝο 5.3.1.4 του παραρτηµατοσ I εÝναι σηµαντικη.

3.2.

Με ελÀχιστο αριθµÞ δεÝγµατοσ το 3 και µεγιστο µεγεθοσ δεÝγµατοσ το οριζÞµενο απÞ τη διαδικασÝα του σηµεÝου 4, το
δεÝγµα σαρωνεται για το ενδεχÞµενο ακραÝων πηγων εκποµπων.

3.3.

Σε περÝπτωση που βρεθεÝ ακραÝα πηγη εκποµπων δηλωνεται το αÝτιο των υπερβολικων εκποµπων.

3.4.

ΕÀν διαπιστωθεÝ Þτι περισσÞτερα απÞ ενα οχηµατα εÝναι ακραÝεσ πηγεσ εκποµπων απÞ τα Ýδια αÝτια, το δεÝγµα
θεωρεÝται αποτυχÞν.

3.5.

ΕÀν βρεθεÝ µÝα µÞνο ακραÝα πηγη εκποµπων, η εÀν βρεθουν µεν περισσÞτερεσ απÞ µÝα ακραÝεσ πηγεσ εκποµπων, απÞ
διαφορετικÀ Þµωσ αÝτια, το δεÝγµα αυξÀνεται κατÀ ενα Þχηµα, εκτÞσ εÀν εχει ηδη επιτευχθεÝ το ανωτατο µεγεθοσ
δεÝγµατοσ.

3.5.1.

ΕÀν περισσÞτερα απÞ ενα οχηµατα του αυξηµενου δεÝγµατοσ βρεθουν να εÝναι ακραÝεσ πηγεσ εκποµπων απÞ τα Ýδια
αÝτια, το δεÝγµα θεωρεÝται αποτυχÞν.

(1) Οι διατÀξεισ του προσαρτηµατοσ 4 θα επανεξεταπουν και θα συµπληροθουν αµελλητÝ συµφωνα µε τη διαδικασÝα του Àρθρου 13 τησ οδηγÝασ
70/156/ΕΟΚ.
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3.5.2.

ΕÀν στο ανωτατο µεγεθοσ δεÝγµατοσ δεν βρεθουν περισσÞτερεσ απÞ µÝα ακραÝεσ πηγεσ εκποµπων και αν οι
υπερβολικεσ εκποµπεσ οφεÝλονται στο Ýδιο αÝτιο, το δεÝγµα θεωρεÝται επιτυχÞν Þσον αφορÀ τισ απαιτησεισ του σηµεÝου
3 του παρÞντοσ προσαρτηµατοσ.

3.6.

ΕÀν ενα δεÝγµα αυξηθεÝ συµφωνα µε τισ απαιτησεισ του σηµεÝου 3.5, στο αυξηµενο δεÝγµα εφαρµÞζεται η στατιστικη
διαδικασÝα του σηµεÝου 4.

4.

Η ΑΚΟΛΟΥΘΗΤΕΑ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ∆ΙΧΩΣ ΧΩΡΙΣΤΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΩΝ ΑΚΡΑΙΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ
ΣΤΟ ∆ΕΙΓΜΑ

4.1.

Με ελÀχιστο δεÝγµα τριων οχηµÀτων, η δειγµατοληπτικη διαδικασÝα διεξÀγεται κατÀ τρÞπον ωστε η πιθανÞτητα
παρτÝδασ που επιτυγχÀνει σε δοκιµη µε το 40 % τησ παραγωγησ ελαττωµατικÞ να εÝναι 0,95 (κÝνδυνοσ κατασκευαστη =
5%), ενω η πιθανÞτητα παρτÝδασ που δεν γÝνεται δεκτη µε το 75% τησ παραγωγησ ελαττωµατικÞ, να εÝναι 0,15
(κÝνδυνοσ καταναλωτη = 15 %).

4.2.

Για κÀθε ρυπογÞνο ουσÝα που αναφερεται στο σηµεÝο 6.2.1 του παραρτηµατοσ I, ακολουθεÝται η ακÞλουθη διαδικασÝα
(βλεπε σχηµα I/7):
Îστω
L = η οριακη τιµη τησ ρυπογÞνου ουσÝασ,
xi = η τιµη µετρησησ για το i-το Þχηµα του δεÝγµατοσ,
n = ο τρεχων αριθµÞσ δεÝγµατοσ.

4.3.

ΕφαρµοζÞµενη στο δεÝγµα, η στατιστικη δοκιµη που προσδιορÝζει ποσοτικÀ τον αριθµÞ µη συµµορφουµενων
οχηµÀτων εÝναι xi . L.

4.4.

ΟπÞταν:
— εÀν η στατιστικη δοκιµη εÝναι µικρÞτερη η Ýση προσ τον αριθµÞ επιτυχÝασ του µεγεθουσ δεÝγµατοσ που εµφαÝνεται
στον πÝνακα κατωτερω, η ρυπογÞνοσ ουσÝα θεωρεÝται αποδεκτη,
— εÀν η στατιστικη δοκιµη εÝναι µεγαλυτερη η Ýση προσ τον αριθµÞ αποτυχÝασ του µεγεθουσ δεÝγµατοσ που
εµφαÝνεται στον πÝνακα κατωτερω, η ρυπογÞνοσ ουσÝα απορρÝπτεται,
— διαφορετικÀ, υποβÀλλεται σε δοκιµη ενα ακÞµη Þχηµα και η διαδικασÝα εφαρµÞζεται στο δεÝγµα συν µια ακÞµη
µονÀδα.
Στον πÝνακα κατωτερω οι αριθµοÝ επιτυχÝασ και αποτυχÝασ υπολογÝζονται βÀσει του διεθνουσ προτυπου ISO
8422:1991.

5.

Îνα δεÝγµα θεωρεÝται Þτι επετυχε στη δοκιµη εÀν εχει ανταποκριθεÝ τÞσο στισ απαιτησεισ του σηµεÝου 3 Þσο και σε
εκεÝνεσ του σηµεÝου 4 του παρÞντοσ προσαρτηµατοσ.
ΠÝνακασ επιτυχÝασ-αποτυχÝασ
ΣτατιστικÞ διÀγραµµα κατÀ χαρακτηριστικÞ
ΑθροιστικÞ µεγεθοσ δεÝγµατοσ

ΑριθµÞσ επιτυχÝασ

ΑριθµÞσ αποτυχÝασ

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

0
1
1
2
2
3
4
4
5
5
6
6
7
8
8
9
9
11

—
—
5
6
6
7
8
8
9
9
10
11
11
12
12
13
13
12
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„ΣχÞµα Ι.7
∆ΟΚΙΜΑΣΙΑ
3 ΟΧΗΜΑΤΩΝ
ΚΑΤ’ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ

ΑΥΞΗΣΗ
∆ΕΙΓΜΑΤΟΣ
ΚΑΤΑ 1

ΑΥΞΗΣΗ
∆ΕΙΓΜΑΤΟΣ
ΚΑΤΑ 1

ΑΚΡΑΙΕΣ
ΠΗΓΕΣ
ΕΚΠΟΜΠΩΝ;

üχι
(µια δοκιµÞ)

ναι
(δýο δοκιµÝσ)

ΑΝΩ
ΤΟΥ 1;

ΕΦΑΡΜΟΓΗ
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ
∆ΟΚΙΜΗΣ

üχι

ναι
ναι

ναι
ΑΠΟΤΥΧΟΝ
∆ΕΙΓΜΑ

ΑΠΟΤΥΧΙΑ;

Ι∆ΙΟ
ΑΙΤΙΟ;

üχι

üχι

üχι

ναι
ΕΠΙΤΥΧΙΑ;

ναι
ΕΠΙΤΥΧΟΝ
∆ΕΙΓΜΑ (*)

ΑΝΩΤΑΤΟ
ΜΕΓΕΘΟΣ
∆ΕΙΓΜΑΤΟΣ;

üχι

(*) ΕπιτυγχÜνει και στισ δýο δοκιµÝσ.»

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II
26.

Το σηµεÝο 3.2.1.6 τροποποιεÝται ωσ εξησ:
«3.2.1.6.

Κανονικη ταχυτητα αδρÀνειασ τησ µηχανησ (συµπεριλαµβανοµενων ανοχων)
................................................................................................................................................................................................ min-1

3.2.1.6.1.

Υψηλη ταχυτητα αδρÀνειασ τησ µηχανησ (συµπεριλαµβανοµενων ανοχων)
.............................................................................................................................................................................................. min-1»

28.12.98
27.

ΕπÝσηµη ΕφηµερÝδα των Ευρωπαϊκων Κοινοτητων

EL

L 350/25

Στο σηµεÝο 3 προστÝθενται τα ακÞλουθα νεα σηµεÝα και υποσηµειωσεισ:
«3.2.12.2.8.
3.2.12.2.8.1.

Ενσωµατωµενο συστηµα διÀγγωσησ (OBD)
Γραπτη περιγραφη η/και σχεδιο του δεÝκτη δυσλειτουργÝασ:
...........................................................................................................................................................................................................

3.2.12.2.8.2.

ΚατÀλογοσ και σκοπÞσ των κατασκευαστικων στοιχεÝων που παρακολουθουνται απÞ το συστηµα OBD:
...........................................................................................................................................................................................................

3.2.12.2.8.3.

Γρατπη περιγραφη (γενικεσ αρχεσ λειτουργÝασ) για:
...........................................................................................................................................................................................................

3.2.12.2.8.3.1.

Κινητηρεσ επιβαλλÞµενησ ανÀφλεξησ (1):
...........................................................................................................................................................................................................

3.2.12.2.8.3.1.1.

Παρακολουθηση καταλυτη (1):
...........................................................................................................................................................................................................

3.2.12.2.8.3.1.2.

ΑνÝχνευση διαλεÝψεων (1):
...........................................................................................................................................................................................................

3.2.12.2.8.3.1.3.

Παρακολουθηση αισθητηρα οξυγÞνου (1):
...........................................................................................................................................................................................................

3.2.12.2.8.3.1.4.

Íλλα κατασκευαστικÀ στοιχεÝα που παρακολουθουνται απÞ το ενσωµατωµενο συστηµα διÀγνωσησ (OBD) (1):
...........................................................................................................................................................................................................

3.2.12.2.8.3.2.

Κινητηρεσ ανÀφλεξησ διÀ συµπιεσεωσ (1):
...........................................................................................................................................................................................................

3.2.12.2.8.3.2.1.

Παρακολουθηση καταλυτη (1):
...........................................................................................................................................................................................................

3.2.12.2.8.3.2.2.

Παρακολουθηση παγÝδασ σωµατιδÝων (1):
...........................................................................................................................................................................................................

3.2.12.2.8.3.2.3.

Παρακολουθηση ηλεκτρονικου συστηµατοσ τροφοδοσÝασ καυσÝµου (1):
...........................................................................................................................................................................................................

3.2.12.2.8.3.2.4.

Íλλα κατασκευαστικÀ στοιχεÝα που παρακολουθουνται απÞ το ενσωµατωµενο συστηµα διÀγνωσησ (OBD) (1):
...........................................................................................................................................................................................................

3.2.12.2.8.4.

Κριτηρια για ενεργοποÝηση του δεÝκτη δυσλειτουργÝασ (καθορισµενοσ αριθµÞσ κυκλων οδηγησησ η στατιστικη
µεθοδοσ):
...........................................................................................................................................................................................................

3.2.12.2.8.5.

ΚατÀλογοσ Þλων των κωδικων εξÞδου του ενσωµατωµενου συστηµατοσ διÀγνωσησ (OBD) και χρησιµοποιουµενοι µορφÞτυποι (µε επεξηγηση εκÀστου):
...........................................................................................................................................................................................................

(1) ΑπαλεÝφεται Þπου δεν ισχυει.»
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III
28.

ΣηµεÝο 2.3.1:
— ∆ιαγρÀφονται οι παρÀγραφοι 2 και 3,
— Η παρÀγραφοσ 2 (πρωην παρÀγραφοσ 4) τροποποιεÝται ωσ εξησ:
«Οχηµατα που δεν επιτυγχÀνουν την επιτÀχυνση . . .» (το υπÞλοιπο αµετÀβλητο).

29.

ΣηµεÝο 6.1.3:
Η πρωτη πρÞταση τροποποιεÝται ωσ εξησ:
«Ρευµα αερα µεταβλητησ ταχυτητασ εµφυσÀται πÀνω απÞ το Þχηµα.»

30.

ΣηµεÝο 6.2.2:
«Ο πρωτοσ κυκλοσ αρχÝζει µε την αρχη τησ διαδιακασÝασ εκκÝνησησ του κινητηρα.»
Τµηµα 7.1:
«Η δειγµατοληψÝα αρχÝζει (BS) πριν η κατÀ την αρχη τησ διαδικασÝασ εκκÝνησησ του κινητηρα και ληγει κατÀ το περασ τησ περιÞδου
βραδυπορÝασ του κυκλου εκτÞσ πÞλεωσ µεροσ 2, τελοσ τησ δειγµατοληψÝασ (ES) η, στην περÝπτωση τησ δοκιµησ του τυπου VI τησ
τελικησ περιÞδου βραδυπορÝασ του τελευταÝου στοιχειωδουσ κυκλου (µεροσ 1).»

ΠροσÀρτηµα 1
31.

ΣηµεÝο 1.1:
— το σχηµα ΙΙΙ.1.1 αντικαθÝσταται απÞ το ακÞλουθο νεο σχηµα:
«ΣχÞµα ΙΙΙ.1.1
Κýκλοσ εργασßασ για τη δοκιµÞ τýπου Ι
Ταχýτητα (km/h)
1ο µÝροσ

2ο µÝροσ

120

100
Βασικüσ
αστικüσ
κýκλοσ
οδÞγησησ

80

60

40

20

ES

BS
0
Χρüνοσ (s)

0
195

195

195

195

400

1180
BS = Ýναρξη δειγµατοληψßασ, εκκßνηση κινητÞρα
ES = τÝλοσ δειγµατοληψßασ»

ΠερÝοδοσ εκκÝνησησ
— στην αγγλικη εκδοση στη στηλη 5 του πÝνακα ΙΙΙ.1.2 (µε τÝτολο («µε τÝτλο Speed (km/h)»), η εργασÝα 23 τροποποιεÝται ωσ εξησ:
«35–10».
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∆ιαγρÀφονται τα σηµεÝα 4 εωσ 4.3, συµπεριλαµβανοµενου του ΠινÀκα III.1.4 και του σχηµατοσ III.1.4.

Προσαρτηµα 3
33.

ΣηµεÝο 5.1.1.2.7:
Στην αγγλικη εκδοση ο τυποσ εÝναι ο ακÞλουθοσ:
«P =

M V ∆V
».
500 T

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI
34.

Τα σηµεÝα 1 εωσ 6 διατυπωνονται ωσ εξησ:
«1.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Στο παρÞν παρÀρτηµα περιγρÀφεται η διαδικασÝα τησ δοκιµησ τυπου IV συµφωνα µε το σηµεÝο 5.3.4 του παραρτηµατοσ I.
Στη διαδικασÝα αυτη περιγρÀφεται µεθοδοσ για τον προσδιορισµÞ τησ απωλειασ υδρογονανθρÀκων λÞγω εξαερωσεωσ
απÞ τα συστηµατα καυσÝµων οχηµÀτων µε κινητηρεσ επιβαλλÞµενησ ανÀφλεξησ.

2.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ∆ΟΚΙΜΗΣ
Η δοκιµη εκποµπων εξαερουµενων καυσÝµων (σχηµα VI.1) αποσκοπεÝ στον προσδιορισµÞ των εξαιρουµενων
υδρογονανθρÀκων λÞγω διακυµανσησ των ηµερησιων θερµοκρασιων, θερµου διαποτισµου κατÀ τη διÀρκεια τησ
στÀθµευσησ και οδηγησησ µεσα στην πÞλη. Η δοκιµη συνÝσταται απÞ τισ ακÞλουθεσ φÀσεισ:
— προετοιµασÝα τησ δοκιµησ στην οποÝα περιλαµβÀνεται κυκλοσ οδηγησησ εντÞσ πÞλεωσ (µεροσ 1) και εκτÞσ πÞλεωσ
(µεροσ 2),
— προσδιορισµÞσ απωλειων απÞ θερµÞ διαποτισµÞ,
— προσδιορισµÞσ ηµερησιων απωλειων.
Το συνολικÞ αποτελεσµα τησ δοκιµησ προκυπτει ωσ Àθροισµα των µαζων υδρογονανθρÀκων που εκπεµπονται κατÀ
τισ φÀσεισ του θερµου διαποτισµου και των ηµερησιων απωλειων.

3.

ΟΧΗΜΑ ΚΑΙ ΚΑΥΣΙΜΑ

3.1.

Ùχηµα

3.1.1.

Το Þχηµα πρεπει να εÝναι σε καλη µηχανικη κατÀσταση και να εÝναι ρονταρισµενο εχοντασ διανυσει τουλÀχιστον
3 000 km πριν απÞ τη δοκιµη. Το συστηµα ελεγχου εξαερουµενων καυσÝµων πρεπει να εÝναι συνδεδεµενο και να εχει
λειτουργησει σωστÀ Þλο αυτÞ το χρονικÞ διÀστηµα ενω το(τα) κÀνιστρο(-α) πρεπει να εχουν χρησιµοποιηθεÝ
κανονικÀ, χωρÝσ να εχουν υποβληθεÝ σε αντικανονικÞ καθαρισµÞ η φÞρτιση.

3.2.

Καυσιµο

3.2.1.

Πρεπει να χρησιµοποιεÝται το κατÀλληλο καυσιµο αναφορÀσ, Þπωσ ορÝζεται στο παρÀρτηµα IX τησ παρουσασ
οδηγÝασ.

4.

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ∆ΟΚΙΜΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ∆ΟΚΙΜΗ ΕΞΑΕΡΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

4.1.

∆υναµοµετρικη εξεδρα
Η δυναµοµετρικη εξεδρα πρεπει να πληροÝ τισ απαιτησεισ του παραρτηµατοσ III.

4.2.

ΚλειστÞσ χωροσ µετρησησ εξαερουµενων καυσÝµων
Ο χωροσ µετρησησ εκποµπων εξαερουµενων καυσÝµων πρεπει να εÝναι ενασ αεροστεγησ ορθογωνιοσ θÀλαµοσ
µετρησησ στον οποÝο να χωρÀει το υπÞ δοκιµη Þχηµα. Το Þχηµα πρεπει να εÝναι προσπελÀσιµο απÞ Þλεσ τισ πλευρεσ
και ο θÀλαµοσ, αφου σφραγÝζεται, πρεπει να εÝναι αεροστεγησ συµφωνα µε το προσÀρτηµα 1. Η εσωτερικη επιφÀνεια
του θαλÀµου πρεπει να εÝναι αδιαπεραστη και να µην αντιδρÀ µε υδρογονÀνθρακεσ. Το συστηµα ρυθµισησ τησ
θερµοκρασÝασ πρεπει να µπορεÝ να ελεγχει τη θερµοκρασÝα του αερα του εσωτερικου του θαλÀµου ωστε να µπορεÝ να
τηρεÝται η προδιαγεγραµµενη καµπυλη θερµοκρασÝασ συναρτησει του χρÞνου καθÞλη τη διÀρκεια τη δοκιµησ, µε µεση
ανοχη 6 1 Κ κατÀ τη διÀρκεια τησ δοκιµησ.
Το συστηµα ελεγχου πρεπει να εÝναι ρυθµισµενο ωστε να επιτυγχÀνεται οµαλη καµπυλη θερµοκρασÝασ που να
εµφανÝζει τισ ελÀχιστεσ δυνατεσ υπερβÀσεισ, ταλαντευσεισ και αστÀθεια ωσ προσ την προδιαγεγραµµενη µακροπρÞθεσµη καµπυλη θερµοκρασιων του περιβÀλλοντοσ χωρου. Η θερµοκρασÝα τησ εσωτερικησ επιφÀνειασ πρε-
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πει να εÝναι µεταξυ 278 Κ (55 °C) και 328 Κ (55 °C) οποιαδηποτε στιγµη κατÀ τη διÀρκεια τησ δοκιµησ ηµερησιων
εκποµπων. Το τοÝχωµα πρεπει να σχεδιαστεÝ ετσι ωστε να ευνοεÝ την καλη διÀδοση τησ θερµÞτητασ. Η θερµοκρασÝα
τησ εσωτερικησ επιφÀνειασ πρεπει να εÝναι µεταξυ 293 Κ (20 °C) και 325 Κ (52 °C) καθÞλη τη διÀρκεια τησ δοκιµησ
θερµου διαποτισµου.
Για να αντιµετωπÝζονται οι αλλαγεσ Þγκου λÞγω µεταβολων τησ θερµοκρασÝασ του θαλÀµου, επιτρεπεται να
χρησιµοποιεÝται θÀλαµοσ µεταβλητου η σταθερου Þγκου.
4.2.1.

ΘÀλαµοσ µεταβλητου Þγκου
Ο θÀλαµοσ µεταβλητου Þγκου διαστελλεται και συστελλεται συναρτησει τησ µεταβολησ τησ θερµοκρασÝασ του αερα
στο θÀλαµο. ∆υο πιθανοÝ τρÞποι αντιµετωπισησ των µεταβολων του εσωτερικου Þγκου εÝναι ενα (η περισσÞτερα)
κινητÞ(-À) πÀνελ η φυσουνα, Þπου ενασ η περισσÞτεροι αδιαπεραστοι σÀκκοι µεσα στο θÀλαµο διαστελλονται και
συστελλονται συναρτησει των µεταβολων τησ εσωτερικησ πÝεσησ δι’ εναλλαγησ αερα απÞ το εξωτερικÞ του θαλÀµου.
Ανεξαρτητωσ τησ τεχνικησ λυσησ που χρησιµοποιεÝται για την αντιµετωπιση των µεταβολων του Þγκου πρεπει να
διατηρεÝται η ακεραιÞτητα του θαλÀµου Þπωσ καθορÝζεται στο προσÀρτηµα 1 σε Þλο το ευροσ τησ προδιαγεγραµµενησ
θερµοκρασιακησ καµπυλησ.
Οποιαδηποτε τεχνικη λυση για την αντιµετωπιση των µεταβολων του Þγκου πρεπει να περιορÝζει σε 6 5 hPa τη
διαφορÀ µεταξυ τησ εσωτερικησ πÝεσησ του θαλÀµου και τησ βαροµετρικησ πÝεσησ.
Πρεπει να εÝναι δυνατη η µανδÀλωση του θαλÀµου σε καθορισµενο Þγκο. Οι θÀλαµοι µεταβλητου Þγκου πρεπει να
µπορουν να αντιµετωπÝζουν µεταβολη του ονοµαστικου Þγκου (βλεπε προσÀρτηµα 1 σηµεÝο 2.1.1) κατÀ 6 7 %, η
οποÝα οφεÝλεται σε µεταβολεσ τησ θερµοκρασÝασ και τησ βαροµετρικησ πιεσεωσ κατÀ τη διÀρκεια τησ δοκιµησ.

4.2.2.

ΘÀλαµοσ σταθερου Þγκου
Οι θÀλαµοι σταθερου Þγκου πρεπει να εÝναι κατασκευασµενοι απÞ Àκαµπτα πÀνελ τα οποÝα να µπορουν να
διατηρουν το θÀλαµο σε καθορισµενο Þγκο, και να πληρουν τισ ακÞλουθεσ απαιτησεισ.

4.2.2.1.

Ο θÀλαµοσ πρεπει να εÝναι εφοδιασµενοσ µε απαγωγÞ που να απÀγει αερα µε χαµηλη, σταθερη ταχυτητα απÞ το
θÀλαµο καθÞλη τη διÀρκεια τησ δοκιµησ. Η αναπληρωση του απαγÞµενου αερα µπορεÝ να γÝνεται απÞ αεραγωγÞ
εισÞδου ο οποÝοσ φερνει στο θÀλαµο αερα απÞ το περιβÀλλον. Ο εισερχÞµενοσ αερασ πρεπει να φιλτρÀρεται µε ενεργÞ
Àνθρακα ωστε να παραµενει σχετικωσ σταθερÞ το ποσοστÞ υδρογονανθρÀκων. Οποιαδηποτε τεχνικη λυση για τη
διατηρηση Þγκου πρεπει να διατηρεÝ µεταξυ 0 και — 5 hPa τη διαφορÀ µεταξυ τησ εσωτερικησ πÝεσησ του θαλÀµου
και τησ βαροµετρικησ πÝεσησ.

4.2.2.2.

Τα Þργανα πρεπει να µπορουν να µετρουν τη µÀζα υδρογονανθρÀκων του εισερχÞµενου και εξερχÞµενου ρευµατοσ
αερα µε διαχωριστικη ικανÞτητα 0,01 g. Για τη ληψη αναλογικου δεÝγµατοσ του εισερχοµενου και εξερχοµενου αερα
απÞ το θÀλαµο επιτρεπεται να χρησιµοποιεÝται συστηµα δειγµατοληψÝασ µε σÀκκουσ. Εναλλακτικωσ, τα ρευµατα
εισÞδου και εξÞδου µπορουν να αναλυονται συνεχωσ χρησιµοποιωντασ on-line αναλυτη FID και οι µετρησεισ να
ενσωµατωνονται στισ µετρησεισ ροησ για να εÝναι συνεχησ η καταγραφη τησ αποµακρυνÞµενησ µÀζασ υδρογονανθρÀκων.

4.3.

ΑναλυτικÀ συστηµατα

4.3.1.

Αναλυτησ υδρογονανθρÀκων

4.3.1.1.

Η ατµÞσφαιρα του θαλÀµου παρακολουθεÝται χρησιµοποιωντασ ανιχνευτη υδρογονανθρÀκων τυπου ιονισµου φλογÞσ
(FID). Το δεÝγµα αερÝου πρεπει να λαµβÀνεται απÞ σηµεÝο που εÝναι στο µεσον ενÞσ πλευρικου τοιχωµατοσ η τησ
οροφησ του θαλÀµου ενω οποιαδηποτε παρακαµπτηριοσ ροη πρεπει να επιστρεφει στο θÀλαµο, κατÀ προτÝµηση σε
σηµεÝο κατÀντι του ανεµιστηρα αναµεÝξεωσ.

4.3.1.2.

Ο αναλυτησ υδρογονανθρÀκων πρεπει να εχει χρÞνο αποκρÝσεωσ για 90% τησ τελικησ ενδεÝξεωσ µικρÞτερο απÞ 1,5
δευτερÞλεπτα. Η σταθερÞτητÀ του πρεπει να εÝναι ανωτερη απÞ 2% τησ πληρουσ κλÝµακασ στο µηδεν και στο 80 6
20% τησ πληρουσ κλÝµακασ επÝ 15 λεπτÀ για Þλεσ τισ περιοχεσ λειτουργÝασ.

4.3.1.3.

Η επαναληπτικÞτητα του αναλυτη εκφραζÞµενη ωσ τυπικη απÞκλιση πρεπει να εÝναι ανωτερη απÞ το 1 % τησ
απÞκλισησ πληρουσ κλÝµακασ στο µηδεν και στο 80 6 20% τησ πληρουσ κλÝµακασ για Þλεσ τισ χρησιµοποιουµενεσ
περιοχεσ.

4.3.1.4.

Οι περιοχεσ λειτουργÝασ του αναλυτη πρεπει να επιλεγονται ωστε να δÝδουν την καλυτερη δυνατη διαχωριστικη
ικανÞτητα κατÀ τισ διαδικασÝεσ µετρησησ, διακρÝβωσησ και ελεγχου διαρροων.

4.3.2.

Συστηµα καταγραφησ δεδοµενων του αναλυτη υδρογονανθρÀκων

4.3.2.1.

Για την καταγραφη των εξερχοµενων ηλεκτρικων σηµÀτων ο αναλυτησ υδρογονανθρÀκων πρεπει να εÝναι εφοδιασµενοσ εÝτε µε καταγραφεα χÀρτου εÝτε µε Àλλο συστηµα επεξεργασÝασ δεδοµενων για καταγραφη µε συχνÞτητα µÝα φορÀ
τουλÀχιστον ανÀ λεπτÞ. Το καταγραφικÞ συστηµα πρεπει να εχει λειτουργικÀ χαρακτηριστικÀ τουλÀχιστον ισοδυναµα
µε το προσ καταγραφη σηµα και να επιτρεπει τη διαρκη καταγραφη των αποτελεσµÀτων. Στην καταγραφη πρεπει να
εµφαÝνεται σαφωσ η αρχη και το τελοσ τησ δοκιµησ θερµου διαποτισµου η τησ δοκιµησ ηµερησιων εκποµπων (Þπωσ
επÝσησ η αρχη και το τελοσ των περιÞδων δειγµατοληψÝασ καθωσ και ο χρÞνοσ που διερρευσε µεταξυ ενÀρξεωσ και
περατωσεωσ κÀθε δοκιµησ).

28.12.98

ΕπÝσηµη ΕφηµερÝδα των Ευρωπαϊκων Κοινοτητων

EL

L 350/29

ΣχÞµα VI.1
Προσδιορισµüσ εκποµπþν εξαεροýµενων καυσßµων
¼χηµα που Ýχει διανýσει 3 000 km (χωρßσ υπερβολικü καθαρισµü/φορτßο
Ελεγχθεßσα γÞρανση κανßστρων
Καθαρισµüσ (εÜν χρειÜζεται) του οχÞµατοσ µε ατµü

Εκκßνηση

Θερµοκρασßα καυσßµου Τ: 283 Ýωσ 287 Κ (10-14 °C)
40 % ± 2 % τησ ονοµαστικÞσ χωρητικüτητασ τησ
δεξαµενÞσ
Θερµοκρασßα περιβÜλλοντοσ Τ: 293 Ýωσ 303 Κ (20-30 °C)

ΣτρÜγγιση και πλÞρωση
µε καýσιµο
max 1 h

Φüρτωση κανßστρου
µÝχρι διαβÜσεωσ
(βενζßνη)

Επαναλαµβανüµενεσ
ηµερÞσιεσ θερµÜνσεισ
µÝχρι διÜβασησ 2 gr
Τεκκ = 293 K (20 °C).
∆Τ = 15 K.

Φüρτιση κανßστρου µÝχρι
διαβÜσεωσ
(βουτÜνιο)

max 1 h

ΣτρÜγγιση και πλÞρωση
µε καýσιµα

ΠροπαρασκευαστικÞ οδÞγηση

Φüρτιση µε βουτÜνιο/Üζωτο µÝχρι 2 gr διÜβαση

Θερµοκρασßα καυσßµου Τ: 291 ± 8 Κ (18 ± 8 °C)
40 % ± 2 % τησ ονοµαστικÞσ χωρητικüτητασ τησ
δεξαµενÞσ
Θερµοκρασßα περιβÜλλοντοσ Τ: 293 Ýωσ 303 Κ (20-30 °C)

Τýποσ Ι: Ýνα µÝροσ 1 + δýο µÝρη 2
Τεκκ = 293 Ýωσ 303 Κ (20-30 °C)

max. 5 min
12 Ýωσ
36 h

∆ιαποτισµüσ

ΟδÞγηση για δοκιµÞ τýπου Ι
max
2 min

ΠροπαρασκευαστικÞ οδÞγηση
συστÞµατοσ περιορισµοý
εξαερουµÝνων καυσßµων
max
7 min

Τýποσ Ι: Ýνα µÝροσ 1 + Ýνα µÝροσ 2
Tεκκ = 293 Ýωσ 303 Κ (20-30 °C)

Τýποσ Ι: ΜÝροσ 1

και max. 2 min απü το
σβýσιµο κινητÞρα

∆οκιµÞ θερµοý διαποτισµοý

6 Ýωσ
36 h

Θερµοκρασßα περιβÜλλοντοσ Τ: = 293 Ýωσ 303 Κ
(20-30 °C)

∆ιαποτισµüσ

∆οκιµÞ ηµερÞσιων εκποµπþν

Tmin = 296 Κ (23 °C)
Tmax = 304 Κ (31 °C)
60 min ± 0,5 min

T = 293 ± 2 Κ (20 ± 2 °C) τισ τελευταßεσ 6 þρεσ

Tεκκ = 293 K (20 °C)
Tmax = 308 K, ∆T = 15 K
24 h, αριθ. δοκιµþν ηµερÞσιων εκποµπþν

ΤÝλοσ

Σηµεßωση: 1.
2.

ΑποσαφÞνιση των κατηγοριþν-λεπτοµερειþν των συστηµÜτων ελÝγχου εκποµπþν εξαεροýµενων καυσßµων.
Οι εκποµπÝσ σωλÞνων εξαγωγÞσ επιτρÝπεται να µετροýνται κατÜ την οδÞγηση για τη δοκιµÞ τýπου Ι αλλÜ δεν χρησιµοποιοýνται για τισ
εγκρßσεισ. Η δοκιµÞ για τισ εκποµπÝσ σωλÞνων εξαγωγÞσ παραµÝνει χωριστÞ.
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4.4.

Θερµανση τησ δεξαµενησ καυσÝµου (εφαρµÞζεται µÞνο στην περÝπτωση των κανÝστρων βενζÝνησ)

4.4.1.

Το καυσιµο στη(στισ) δεξαµενη(-εσ) του οχηµατοσ πρεπει να θερµαÝνεται µε ελεγχÞµενη πηγη θερµÞτητασ, π.χ. µε
θερµοφÞρα ισχυοσ 2 000 W. Το συστηµα θερµÀνσεωσ πρεπει να θερµαÝνει οµοιÞµορφα τα τοιχωµατα τησ δεξαµενησ
κÀτω απÞ τη στÀθµη του καυσÝµου ωστε να µην προκαλεÝται τοπικη υπερθερµανση του καυσÝµου, ενω δεν πρεπει να
θερµαÝνονται οι ατµοÝ που εÝναι στη δεξαµενη πÀνω απÞ το καυσιµο.

4.4.2.

Η συσκευη θερµανσησ τησ δεξαµενησ πρεπει να µπορεÝ εντÞσ 60 λεπτων να θερµÀνει οµοιÞµορφα το καυσιµο στη
δεξαµενη κατÀ 14 Κ απÞ τουσ 289 Κ (16 °C) µε τον αισθητηρα θερµοκρασÝασ στη θεση που προβλεπεται στο σηµεÝο
5.1.1. Το συστηµα θερµανσησ πρεπει να µπορεÝ να διατηρεÝ τη θερµοκρασÝα του καυσÝµου κατÀ τη διÀρκεια τησ
διαδικασÝασ θερµανσησ τησ δεξαµενησ στα επÝπεδα τησ απαιτουµενησ θερµοκρασÝασ µε ανοχη 6 1,5 Κ.

4.5.

Καταγραφη τησ θερµοκρασÝασ

4.5.1.

Η θερµοκρασÝα στο θÀλαµο καταγρÀφεται σε δυο σηµεÝα απÞ αισθητηρεσ θερµοκρασÝασ οι οποÝοι εÝναι συνδεδεµενοι
ετσι ωστε να δεÝχνουν µεση τιµη. Τα σηµεÝα µετρησεωσ εντÞσ του θαλÀµου απεχουν περÝπου 0,1 m απÞ την
κατακÞρυφη διÀµεσο κÀθε πλευρικου τοιχωµατοσ σε υψοσ 0,9 6 0,2 m.

4.5.2.

Η θερµοκρασÝα τησ(των) δεξαµενησ(-ων) καυσÝµου καταγρÀφεται µε τη βοηθεια αισθητηρα τοποθετηµενου στη
δεξαµενη Þπωσ προβλεπεται στο σηµεÝο 5.1.1 για την περÝπτωση κÀνιστρου βενζÝνησ (σηµεÝο 5.1.5).

4.5.3.

Οι θερµοκρασÝεσ πρεπει, καθÞλη τη διÀρκεια των µετρησεων των εκποµπων εξαερουµενων καυσÝµων, να καταγρÀφονται η να εισÀγονται σε συστηµα επεξεργασÝασ δεδοµενων µε συχνÞτητα τουλÀχιστον µÝα φορÀ ανÀ λεπτÞ.

4.5.4.

Η ακρÝβεια του συστηµατοσ καταγραφησ τησ θερµοκρασÝασ πρεπει να εÝναι 6 1,0 Κ ενω η διαχειριστικη του ικανÞτητα
ωσ προσ τη θερµοκρασÝα πρεπει να εÝναι 6 0,4 Κ.

4.5.5.

Η διαχειριστικη ικανÞτητα του συστηµατοσ καταγραφησ η επεξεργασÝασ δεδοµενων ωσ προσ το χρÞνο πρεπει να εÝναι
6 15 δευτερÞλεπτα.

4.6.

Καταγραφη τησ πÝεσησ

4.6.1.

ΚαθÞλη τησ διÀρκεια των µετρησεων των εκποµπων εξαερουµενων καυσÝµων, η διαφορÀ ∆p µεταξυ βαροµετρικησ
πÝεσησ στο χωρο δοκιµησ και τησ εσωτερικησ πιεσεωσ του θαλÀµου πρεπει να καταγρÀφεται η να εισÀγεται σε
συστηµα επεξεργασÝασ δεδοµενων µε συχνÞτητα τουλÀχιστον µÝα φορÀ ανÀ λεπτÞ.

4.6.2.

Η ακρÝβεια του συστηµατοσ καταγραφησ τησ πÝεσησ πρεπει να εÝναι στα πλαÝσια των 6 2 hPa, ενω η διαχωριστικη
ικανÞτητα ωσ προσ την πÝεση να εÝναι 0,2 6 hPa.

4.6.3.

Η διαχειριστικη ικανÞτητα του συστηµατοσ καταγραφησ η επεξεργασÝασ δεδοµενων ωσ προσ το χρÞνο πρεπει να εÝναι
6 15 δευτερÞλεπτα.

4.7.

Ανεµιστηρεσ

4.7.1.

Η συγκεντρωση των υδρογονανθρÀκων στο θÀλαµο πρεπει να εÝναι δυνατÞν να µειωνεται µεχρι το επÝπεδο
συγκεντρωσησ υδρογονανθρÀκων στο περιβÀλλον χρησιµοποιωντασ ενα η περισσÞτερουσ ανεµιστηρεσ η φυσητηρεσ µε
ανοικτη(-εσ) πÞρτα(-εσ) του θαλÀµου (SHED).

4.7.2.

Ο θÀλαµοσ πρεπει να διαθετει ενα η περισσÞτερουσ ανεµιστηρεσ η φυσητηρεσ µε παροχη 0,1 εωσ 0,5 m³s−1 µε τουσ
οποÝουσ να µπορεÝ να επιτυγχÀνεται σωστη ανÀµειξη του αεριου περιεχοµενου του θαλÀµου. ΚατÀ τη διÀρκεια των
µετρησεων πρεπει να επιτυγχÀνεται οµοιÞµορφη θερµοκρασÝα και συγκεντρωση υδρογονανθρÀκων στο θÀλαµο. Το
Þχηµα στο θÀλαµο δεν πρεπει να υφÝσταται την επÝδραση Àµεσου ρευµατοσ αερα προερχÞµενου απÞ τουσ ανεµιστηρεσ
η τουσ φυσητηρεσ.

4.8.

Αερια

4.8.1.

Για τη διακρÝβωση και τη διενεργεια τησ δοκιµησ πρεπει να εÝναι διαθεσιµα τα ακÞλουθα αερια:
— καθαρÞσ συνθετικÞσ ατµοσφαιρικÞσ αερασ (καθαρÞτητα: , 1 ppm ισοδυνÀµου C1 # 1 ppm CO, # 400 ppm
CO2, # 0,1 ppm NO )περιεκτικÞτητα σε οξυγÞνο µεταξυ 18 και 21 % κατ’ Þγκο,
— καυσιµο αεριο αναλυτη υδρογονανθρÀκων (40 6 2 % υδρογÞνο και το υπÞλοιπο ηλιο µε λιγÞτερο απÞ 1 ppm
υδρογονανθρÀκων ισοδυνÀµου C1, λιγÞτερο απÞ 400 ppm CO2),
— προπÀνιο (C3H8), µε καθαρÞτητα τουλÀχιστον 99,5 %,
— βουτÀνιο (C4H10), µε καθαρÞτητα τουλÀχιστον 98 %,
— Àζωτο (N2), µε καθαρÞτητα τουλÀχιστον 98 %.

4.8.2.

Πρεπει να υπÀρχουν διαθεσιµα αερια διακρÝβωσησ και βαθµονÞµησησ περιεχοντα µεÝγµατα προπανÝου (C3H8) και
καθαρου συνθετικου ατµοσφαιρικου αερα. Οι αληθεÝσ συγκεντρωσεισ ενÞσ αερÝου διακρÝβωσησ πρεπει να εÝναι 6 2%
τησ δηλουµενησ τιµησ. Ùταν χρησιµοποιεÝται διαχωριστησ αερÝων, η ακρÝβεια των λαµβανοµενων αραιωµενων αερÝων
πρεπει να εÝναι 6 2 % τησ αληθουσ τιµησ. Οι συγκεντρωσεισ που καθορÝζονται στο προσÀρτηµα 1 επιτρεπεται να
λαµβÀνονται επÝσησ µε τη χρηση διαχωριστη αερÝων χρησιµοποιωντασ ωσ αραιωτικÞ συνθετικÞ αερα.
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4.9.

ΠρÞσθετοσ εξοπλισµÞσ

4.9.1.

Η απÞλυτη υγρασÝα στο χωρο των δοκιµων πρεπει να µπορεÝ να µετριεται µε ακρÝβεια 6 5 %.

5.

∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ∆ΟΚΙΜΗΣ

5.1.

Προπαρασκευη τησ δοκιµησ

5.1.1.

Τησ δοκιµησ προηγεÝται η ακÞλουθη µηχανικη προετοιµασÝα του οχηµατοσ:

L 350/31

— το συστηµα εξατµÝσεωσ του οχηµατοσ δεν πρεπει να παρουσιÀζει διαρροεσ,
— πριν απÞ τη δοκιµη, επιτρεπεται να καθαρÝζεται το Þχηµα µε ατµÞ,
— στην περÝπτωση που χρησιµοποιεÝται η δυνατÞτητα κανÝστρου βενζÝνησ (σηµεÝο 5.1.5) η δεξαµενη καυσÝµων του
οχηµατοσ πρεπει να διαθετει αισθητηρα θερµοκρασÝασ για να εÝναι δυνατη η µετρηση τησ θερµοκρασÝασ στο
κεντρο τησ δεξαµενησ καυσÝµου Þταν αυτη εÝναι γεµÀτη κατÀ 40 % τησ χωρητικÞτητÀσ τησ,
— πρÞσθετα εξαρτηµατα συνδεσησ διατÀξεων µπορουν να τοποθετουνται στο συστηµα καυσÝµων ωστε να εÝναι
δυνατη η πληρησ αποστρÀγγιση. Προσ το σκοπÞ αυτÞ δεν απαιτεÝται τροποποÝηση του περιβληµατοσ τησ
δεξαµενησ καυσÝµου,
— ο κατασκευαστησ µπορεÝ να προτεÝνει µια µεθοδο δοκιµησ που θα λαµβÀνει υπÞψη την απωλεια υδρογονανθρÀκων κατÀ την εξÀτµιση η οποÝα προερχεται µÞνον απÞ το συστηµα καυσÝµων του οχηµατοσ.
5.1.2.

Το Þχηµα µεταφερεται στο χωρο δοκιµησ Þπου η θερµοκρασÝα του περιβÀλλοντοσ εÝναι µεταξυ 293 και 303 Κ (20 και
30 °C).

5.1.3.

Πρεπει να επαληθευεται η γηρανση του η των κανÝστρων. Ο Þροσ αυτÞσ θεωρεÝται Þτι πληρουται εφÞσον εÝναι
αποδεδειγµενο Þτι το Þχηµα εχει διανυσει τουλÀχιστον 3 000 km. ΕÀν αυτÞ δεν συµβαÝνει, χρησιµοποιεÝται η ακÞλουθη
διαδικασÝα. Στην περÝπτωση συστηµατοσ πολλων κανÝστρων η διαδικασÝα αυτη πρεπει να ακολουθεÝται ξεχωριστÀ για
κÀθε κÀνιστρο.

5.1.3.1.

Το κÀνιστρο αφαιρεÝται απÞ το Þχηµα. ΚατÀ την αφαÝρεση του κανÝστρου λαµβÀνεται πρÞνοια ωστε να αποφευγεται
βλÀβη στα διÀφορα κατασκευαστικÀ στοιχεÝα και την ακεραιÞτητα του συστηµατοσ καυσÝµων.

5.1.3.2.

ΜετρÀται το βÀροσ του κανÝστρου.

5.1.3.3.

Το κÀνιστρο συνδεεται µε δεξαµενη καυσÝµου, ενδεχοµενωσ µε εξωτερικη δεξαµενη, η οποÝα περιεχει καυσιµο
αναφορÀσ µεχρι το 40 % του Þγκου τησ.

5.1.3.4.

Η θερµοκρασÝα του καυσÝµου στη δεξαµενη πρεπει να εÝναι µεταξυ 283 Κ (10 °C) και 287 Κ (14 °C).

5.1.3.5.

Η (εξωτερικη) δεξαµενη θερµαÝνεται απÞ 288 σε 318 Κ (15 σε 45 °C) (1 °C αυξηση ανÀ 9 λεπτÀ).

5.1.3.6.

ΕÀν το κÀνιστρο φθÀσει στο σηµεÝο διÀβασησ πριν η θερµοκρασÝα φθÀσει τουσ 318 Κ (45 °C), τÞτε διακÞπτεται η
πηγη θερµÞτητασ και ζυγÝζεται το κÀνιστρο. ΕÀν το κÀνιστρο δεν φθÀσει στο σηµεÝο διÀβασησ κατÀ τη διÀρκεια τησ
θερµανσησ µεχρι τουσ 318 Κ (45 °C), η διαδικασÝα επαναλαµβÀνεται απÞ το σηµεÝο 5.1.3.3 µεχρι να σηµειωθεÝ
διÀβαση.

5.1.3.7.

Η διÀβαση µπορεÝ να ελεγχθεÝ Þπωσ περιγρÀφεται στα σηµεÝα 5.1.5 και 5.1.6 του παρÞντοσ παραρτηµατοσ, η
χρησιµοποιωντασ Àλλο τρÞπο δειγµατοληψÝασ και ανÀλυσησ µε τον οποÝο να µπορεÝ να ανιχνευθεÝ η εκποµπη
υδρογονανθρÀκων απÞ το κÀνιστρο κατÀ τη διÀβαση.

5.1.3.8.

Το κÀνιστρο καθαρÝζεται µε 25 6 5 λÝτρα αερα και ανÀ λεπτÞ µε τον αερα του εργαστηρÝου µεχρι να επιτευχθουν 300
εναλλαγεσ κατ’ Þγκο.

5.1.3.9.

ΜετρÀται το βÀροσ του κανÝστρου.

5.1.3.10.

Η διαδικασÝα των σηµεÝων 5.1.3.4 εωσ 5.1.3.9 επαναλαµβÀνεται εννεα φορεσ. Η δοκιµη επιτρεπεται να τερµατιστεÝ και
ενωρÝτερα, αλλÀ αφου εχουν πραγµατοποιηθεÝ τουλÀχιστον τρεισ κυκλοι γηρανσησ, εÀν το βÀροσ του κανÝστρου, µετÀ
τουσ τελευταÝουσ κυκλουσ δοκιµησ, εχει σταθεροποιηθεÝ.

5.1.3.11.

Επανασυνδεεται το κÀνιστρο παγÝδευσησ εκποµπων εξαερουµενων καυσÝµων και αποκαθÝστανται οι κανονικεσ
συνθηκεσ λειτουργÝασ του οχηµατοσ.

5.1.4.

Για την προετοιµασÝα του κανÝστρου χρησιµοποιεÝται µÝα απÞ τισ µεθÞδουσ που περιγρÀφονται στα σηµεÝα 5.1.5 και
5.1.6. Στην περÝπτωση οχηµÀτων µε πολλαπλÀ κÀνιστρα, κÀθε κÀνιστρο προετοιµÀζεται ξεχωριστÀ.

5.1.4.1.

Μετρωνται οι εκποµπεσ του κανÝστρου για να προσδιοριστεÝ η διÀβαση.
Ωσ διÀβαση ορÝζεται στο παρÞν το σηµεÝο στο οποÝο η αθροιστικη ποσÞτητα των εκπεµποµενων υδρογονανθρÀκων
εÝναι Ýση µε 2 γραµµÀρια.

5.1.4.2.

Η διÀβαση µπορεÝ να διαπιστωθεÝ χρησιµοποιωντασ το θÀλαµο µετρησησ εκποµπων εξαερουµενων καυσÝµων Þπωσ
περιγρÀφεται στα σηµεÝα 5.1.5 και 5.1.6 αντιστοÝχωσ. Εναλλακτικωσ, η διÀβαση µπορεÝ να προσδιοριστεÝ χρησιµοποιωντασ και βοηθητικÞ κÀνιστρο εκποµπων εξαερουµενων καυσÝµων συνδεδεµενο κατÀντι του κανÝστρου του οχηµατοσ.
Το βοηθητικÞ κÀνιστρο, πριν να γεµιστεÝ, καθαρÝζεται καλÀ µε ξηρÞ αερα.
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Ο θÀλαµοσ µετρησεων καθαρÝζεται για ορισµενα λεπτÀ αµεσωσ πριν απÞ τη δοκιµη µεχρι να επιτευχθεÝ µÝα σταθερη
κατÀσταση θαλÀµου, οπÞτε τÝθε(ν)ται σε λειτουργÝα και ο(οι) ανεµιστηρασ(-εσ) ανÀµειξησ του αερα του θαλÀµου.
Ο αναλυτησ υδρογονανθρÀκων πρεπει να µηδενÝζεται και βαθµονοµεÝται αµεσωσ πριν απÞ τη δοκιµη.

5.1.5.

ΦÞρτιση του κανÝστρου µε επανειληµµενεσ θερµÀνσεισ µεχρι του σηµεÝου διαβÀσεωσ

5.1.5.1.

Η(οι) δεξαµενη(-εσ) καυσÝµου του(των) οχηµατοσ(-ων) αδειÀζονται χρησιµοποιωντασ την(τισ) διÀταξη(-εισ) αποστρÀγγισησ των δεξαµενων. ΑυτÞ πρεπει να γÝνεται κατÀ τρÞπο ωστε να µην σηµειωθεÝ αντικανονικÞσ καθαρισµÞσ η
φÞρτιση των διατÀξεων ελεγχου των εκποµπων εξαερουµενων καυσÝµων που υπÀρχουν στο Þχηµα. Για να γÝνει αυτÞ,
αρκεÝ συνηθωσ να αφαιρεθεÝ το πωµα καυσÝµου.

5.1.5.2.

Η(οι) δεξαµενη(-εσ) καυσÝµου πληρου(ν)ται µε καυσιµο δοκιµησ σε θερµοκρασÝα µεταξυ 283 και 287 Κ (10 και 14 °C)
µεχρι 40 6 2 % τησ κανονικησ χωρητικÞτητασ τησ δεξαµενησ. Στο σηµεÝο αυτÞ πρεπει να πωµατÝζεται(-ονται) η(οι)
δεξαµενη(-εσ) του οχηµατοσ.

5.1.5.3.

ΕντÞσ µÝασ ωρασ απÞ την επαναπληρωση µε καυσιµα, το Þχηµα τοποθετεÝται, µε σβησµενο κινητηρα, στο θÀλαµο
εκποµπων εξαερουµενων καυσÝµων, ενω ο θερµοκρασιακÞσ αισθητηρασ τησ δεξαµενησ καυσÝµου συνδεεται µε το
συστηµα καταγραφησ θερµοκρασιων. Πηγη θερµÞτητασ τοποθετεÝται στην κατÀλληλη θεση σε σχεση µε την(τισ)
δεξαµενη(-εσ) και συνδεεται µε τη διÀταξη ελεγχου θερµοκρασÝασ. Τα σχετικÀ µε την πηγη θερµÞτητασ αναφερονται
στο σηµεÝο 4.4. Στην περÝπτωση οχηµÀτων µε περισσÞτερεσ απÞ µÝα δεξαµενεσ καυσÝµου, Þλεσ οι δεξαµενεσ πρεπει να
θερµαÝνονται µε τον Ýδιο τρÞπο, Þπωσ περιγρÀφεται κατωτερω. Οι θερµοκρασÝεσ των δεξαµενων πρεπει να εÝναι Ýσεσ
µε ανοχη 6 1,5 Κ.

5.1.5.4.

Το καυσιµο επιτρεπεται να θερµαÝνεται τεχνητÀ µεχρι την ηµερησια θερµοκρασÝα εκκÝνησησ 293 Κ (20 °C) 6 1 Κ.

5.1.5.5.

Ùταν η θερµοκρασÝα του καυσÝµου φθÀσει τουλÀχιστον τουσ 292 Κ (19 °C), τÞτε διακÞπτεται αµεσωσ η λειτουργÝα του
φυσητηρα καθαρισµου, κλεÝνονται και σφραγÝζονται οι πÞρτεσ του θαλÀµου και αρχÝζει η µετρηση του επιπεδου των
υδρογονανθρÀκων στο θÀλαµο.

5.1.5.6.

Ùταν η θερµοκρασÝα του καυσÝµου τησ δεξαµενησ φθÀσει τουσ 293 Κ (20 °C), αρχÝζει µÝα γραµµικη παροχη
θερµÞτητασ 15 Κ (15 °C). Το καυσιµο θερµαÝνεται κατÀ τρÞπο ωστε η θερµοκρασÝα του κατÀ τη διÀρκεια τησ
θερµανσησ να ακολουθεÝ τη συνÀρτηση που παρατÝθεται κατωτερω µε ανοχη 6 1,5 Κ, ενω καταγρÀφεται ο χρÞνοσ
που µεσολαβεÝ µεταξυ παροχησ θερµÞτητασ και αυξησησ τησ θερµοκρασÝασ.
Tr = To + 0,2333 × t

Þπου:
Tr =

απαιτουµενη θερµοκρασÝασ (Κ),

To =

αρχικη θερµοκρασÝα (Κ),

t

= χρÞνοσ απÞ την εναρξη τησ θερµανσησ, σε λεπτÀ.

5.1.5.7.

ΜÞλισ επελθει διÀβαση η Þταν η θερµοκρασÝα του καυσÝµου φθÀσει τουσ 308 Κ (35 °C), Þποιο συµβεÝ πρωτο,
διακÞπτεται η λειτουργÝα τησ πηγησ θερµÞτητασ, αποσφραγÝζονται και ανοÝγονται οι πÞρτεσ του θαλÀµου, και
αφαιρεÝται(-ουνται) το(τα) πωµα(-τα) τησ(των) δεξαµενων του οχηµατοσ. ΕÀν µεχρι τη στιγµη που η θερµοκρασÝα του
καυσÝµου φθÀσει τουσ 308 Κ (35 °C) δεν εχει σηµειωθεÝ διÀβαση, η πηγη θερµÞτητασ αποµακρυνεται απÞ το Þχηµα, το
Þχηµα αποµακρυνεται απÞ το θÀλαµο εκποµπων εξαερουµενων καυσÝµων και η διαδικασÝα που αναφερεται στο
σηµεÝο 5.1.7 επαναλαµβÀνεται εξαρχησ µεχρι να σηµειωθεÝ διÀβαση.

5.1.6.

ΦÞρτιση µε βουτÀνιο µεχρι του σηµεÝου διαβÀσεωσ

5.1.6.1.

ΕÀν ο θÀλαµοσ χρησιµοποιεÝται για τον προσδιορισµÞ τησ διÀβασησ (βλεπε σηµεÝο 5.1.4.2) τÞτε το Þχηµα τοποθετεÝται,
µε σβησµενο κινητηρα στο θÀλαµο εκποµπων εξαερουµενων καυσÝµων.

5.1.6.2.

Το κÀνιστρο παγÝδευσησ εκποµπων εξαερουµενων καυσÝµων ετοιµÀζεται για τη φÀση φÞρτισησ. Το κÀνιστρο δεν
αφαιρεÝται απÞ το Þχηµα, εκτÞσ εÀν η πρÞσβαση στο κÀνιστρο Þταν αυτÞ εÝναι στην κανονικη του θεση εÝναι τÞσο
δυσκολη ωστε η φÞρτιση να µπορεÝ λογικÀ να επιτελεσθεÝ µÞνο µε αφαÝρεση του κανÝστρου απÞ τη θεση του στο
Þχηµα. ΚατÀ τη διÀρκεια του σταδÝου αυτου λαµβÀνεται ειδικη µεριµνα για να αποφευχθουν τυχÞν ζηµιεσ στα δοµικÀ
µερη και την ακεραιÞτητα του συστηµατοσ καυσÝµων.

5.1.6.3.

Στο κÀνιστρο διοχετευεται µεÝγµα 50 % βουτανÝου και 50% αζωτου κατ’ Þγκο µε ρυθµÞ 40 γραµµÀρια βουτÀνιο ανÀ
ωρα.

5.1.6.4.

ΜÞλισ το κÀνιστρο φθÀσει στο σηµεÝο διÀβασησ, διακÞπτεται η λειτουργÝα τησ πηγησ ατµων.

5.1.6.5.

Επανασυνδεεται το κÀνιστρο εκποµπων εξαερουµενων καυσÝµων και αποκαθÝστανται οι κανονικεσ συνθηκεσ
λειτουργÝασ του οχηµατοσ.

5.1.7.

ΑποστρÀγγιση και επαναπληρωση µε καυσιµο

5.1.7.1.

Η(οι) δεξαµενη(-εσ) καυσÝµου του(των) οχηµÀτων εκκενουνται χρησιµοποιωντασ την(τισ) διÀταξη(-εισ) αποστρÀγγισησ
των δεξαµενων. ΑυτÞσ ο χειρισµÞσ πρεπει να γÝνεται κατÀ τρÞπο ωστε να µην σηµειωνεται αντικανονικÞσ καθαρισµÞσ
η πληρωση των διατÀξεων ελεγχου των εκποµπων εξαερουµενων καυσÝµων που υπÀρχουν στο Þχηµα. Προσ τουτο,
αρκεÝ συνηθωσ η αφαÝρεση του πωµατοσ καυσÝµου.
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5.1.7.2.

Η(οι) δεξαµενη(-εσ) καυσÝµου πληρου(ν)ται µε καυσιµο δοκιµησ σε θερµοκρασÝα µεταξυ 291 6 8 Κ (18 6 8 °C) µεχρι
το 40 6 2 % τησ κανονικησ χωρητικÞτητασ τησ δεξαµενησ. Στο σηµεÝο αυτÞ πρεπει να τοποθετεÝται το(τα) πωµα(-τα)
τησ(των) δεξαµενησ(-ων) του οχηµατοσ.

5.2.

Οδηγηση προετοιµασÝασ

5.2.1.

ΕντÞσ µιασ ωρασ απÞ την ολοκληρωση τησ φÞρτισησ του κανÝστρου συµφωνα µε το σηµεÝο 5.1.5 η 5.1.6, το Þχηµα
τοποθετεÝται στη δυναµοµετρικη εξεδρα και υποβÀλλεται σε ενα κυκλο οδηγησησ συµφωνα µε το µεροσ 1 και σε δυο
κυκλουσ συµφωνα µε το µεροσ 2 τησ δοκιµησ τυπου I, Þπωσ καθορÝζεται στο παρÀρτηµα III. ΚατÀ τη διÀρκεια αυτων
των φÀσεων, δεν πραγµατοποιεÝται δειγµατοληψÝα στα καυσαερια.

5.3.

∆ιαποτισµÞσ

5.3.1.

ΕντÞσ πεντε λεπτων απÞ την ολοκληρωση των φÀσεων που προβλεπονται στο σηµεÝο 5.2.1, πρεπει να κλεÝνεται
ερµητικÀ το κÀλυµµα (καπÞ) του κινητηρα, να αποµακρυνεται το Þχηµα απÞ τη δυναµοµετρικη εξεδρα και να το
σταθµευει στο χωρο διαποτισµου. Η στÀθµευση του οχηµατοσ διαρκεÝ τουλÀχιστον δωδεκα ωρεσ και κατÀ µεγιστο
Þριο 36 ωρεσ. Στο τελοσ τησ περιÞδου αυτησ, οι θερµοκρασÝεσ του λαδιου και του ψυκτικου υγρου του κινητηρα
πρεπει να εχουν φθÀσει τη θερµοκρασÝα περιβÀλλοντοσ µε ανοχη 6 3 Κ.

5.4.

∆υναµοµετρικη δοκιµη

5.4.1.

ΜετÀ το περασ τησ περιÞδου διαποτισµου, το Þχηµα υποβÀλλεται σε ενα πληρη κυκλο οδηγησησ τησ δοκιµησ τυπου I
Þπωσ περιγρÀφεται στο παρÀρτηµα III (εκκÝνηση µε ψυχρÞ κινητηρα, αστικη και υπεραστικη οδηγηση). ΚατÞπιν
διακÞπτεται ο κινητηρασ. ΚατÀ τη διÀρκεια τησ διαδικασÝασ αυτησ µπορεÝ να γÝνει δειγµατοληψÝα των καυσαερÝων
αλλÀ τα αποτελεσµατα δεν χρησιµοποιουνται για σκοπουσ εγκρισησ τυπου Þσον αφορÀ τα καυσαερια.

5.4.2.

ΕντÞσ δυο λεπτων απÞ τη συµπληρωση τησ διαδικασÝασ του κυκλου οδηγησησ τησ δοκιµησ τυπου I που προβλεπεται
στο σηµεÝο 5.4.1, διενεργεÝται εκ νεου διαδικασÝα οδηγησησ προετοιµασÝασ που συνÝσταται απÞ κυκλο οδηγησησ εντÞσ
πÞλεωσ (εκκÝνηση µε θερµÞ κινητηρα) τησ δοκιµησ τυπου I. ΚατÞπιν, διακÞπτεται πÀλι ο κινητηρασ. ΚατÀ τη διÀρκεια
αυτησ τησ φÀσησ, δεν χρειÀζεται να γÝνει δειγµατοληψÝα καυσαερÝων.

5.5.

∆οκιµη εκποµπων εξαερουµενων καυσÝµων λÞγω θερµου διαποτισµου

5.5.1.

Πριν απÞ την ολοκληρωση τησ οδηγησησ προετοιµασÝασ, ο θÀλαµοσ µετρησεων πρεπει να καθαρÝζεται για µερικÀ
λεπτÀ µεχρι να επιτευχθεÝ σταθερÞ επÝπεδο υδρογονανθρÀκων στο περιβÀλλον. ΚατÀ το χρονικÞ αυτÞ διÀστηµα
πρεπει να εχουν τεθεÝ σε λειτουργÝα και ο(οι) ανεµιστηρασ(-εσ) αναµεÝξεωσ του αερα του θαλÀµου.

5.5.2.

Ο αναλυτησ υδρογονανθρÀκων πρεπει να µηδενÝζεται και να βαθµονοµεÝται αµεσωσ πριν απÞ τη δοκιµη.

5.5.3.

Στο τελοσ τησ οδηγησησ προετοιµασÝασ, το κÀλυµµα (καπÞ) του κινητηρα πρεπει να κλεÝνεται τελεÝωσ και να
αποσυνδεονται Þλεσ οι συνδεσεισ µεταξυ οχηµατοσ και πÀγκου δοκιµησ. Το Þχηµα οδηγεÝται κατÞπιν στο θÀλαµο
µετρησεων χρησιµοποιωντασ Þσο το δυνατÞν λιγÞτερο το ποδÞπληκτρο του επιταχυντη (γκÀζι). Πριν την εÝσοδο
οποιουδηποτε µερουσ του οχηµατοσ στο θÀλαµο µετρησεων, πρεπει οπωσδηποτε να διακÞπτεται ο κινητηρασ. Η
στιγµη διακοπησ τησ λειτουργÝασ του κινητηρα καταγρÀφεται στο συστηµα καταγραφησ στοιχεÝων µετρησησ εκποµπων
εξαερουµενων καυσÝµων και αρχÝζει η καταγραφη τησ θερµοκρασÝασ. ΚατÀ το στÀδιο αυτÞ, τα παρÀθυρα και ο χωροσ
αποσκευων πρεπει να ανοÝγονται, εφÞσον δεν ηταν ηδη ανοικτÀ.

5.5.4.

Το Þχηµα πρεπει να σπρωχνεται η να µεταφερεται στο θÀλαµο κατ’ Àλλο τρÞπο, µε σβηστÞ κινητηρα.

5.5.5.

Οι πÞρτεσ του θαλÀµου κλεÝνονται και σφραγÝζονται αεροστεγωσ µεσα σε δυο λεπτÀ απÞ το σβησιµο του κινητηρα και
µεσα σε επτÀ λεπτÀ απÞ το τελοσ του κυκλου οδηγησησ προετοιµασÝασ.

5.5.6.

ΜÞλισ σφραγιστεÝ ο θÀλαµοσ, αρχÝζει φÀση θερµου διαποτισµου διαρκεÝασ 60 6 0,5 λεπτων. Μετρωνται η συγκεντρωση υδρογονανθρÀκων, η θερµοκρασÝα και η βαροµετρικη πÝεση για να ληφθουν οι αρχικεσ τιµεσ CHC i, Pi και Ti για τη
δοκιµη θερµου διαποτισµου. Οι τιµεσ αυτεσ χρησιµοποιουνται στον υπολογισµÞ των εκποµπων εξαερουµενων
καυσÝµων, σηµεÝο 6. Η θερµοκρασÝα περιβÀλλοντοσ Τ δεν πρεπει να εÝναι κατωτερη απÞ 296 Κ και ανωτερη απÞ 304 Κ
κατÀ τη διÀρκεια των 60 λεπτων θερµου διαποτισµου.

5.5.7.

Ο αναλυτησ υδρογονανθρÀκων πρεπει να µηδενÝζεται και να βαθµονοµεÝται αµεσωσ πριν απÞ το περασ τησ περιÞδου
των 60 6 0,5 λεπτων θερµου διαποτισµου.

5.5.8.

ΜετÀ το περασ τησ περιÞδου των 60 6 0,5 λεπτων δοκιµησ, µετρÀται η συγκεντρωση υδρογονανθρÀκων στο θÀλαµο.
Μετρωνται επÝσησ και η θερµοκρασÝα και βαροµετρικη πÝεση. Οι λαµβανÞµενεσ τιµεσ εÝναι οι τελικεσ τιµεσ CHC, f Pf και
Tf για τη δοκιµη θερµου διαποτισµου που χρησιµοποιουνται για τουσ υπολογισµουσ, του σηµεÝου 6.

5.6.

∆ιαποτισµÞσ

5.6.1.

Το υπÞ δοκιµη Þχηµα πρεπει να σπρωχνεται η να µετακινεÝται κατÀλλο τρÞπο προσ το χωρο διαποτισµου µε σβηστÞ
κινητηρα και να υποβÀλλεται σε διαποτισµÞ για διÀστηµα τουλÀχιστον 6 ωρεσ µεχρι 36 ωρεσ κατÀ µεγιστο Þριο, απÞ
το περασ τησ δοκιµησ θερµου διαποτισµου και τησ εναρξησ τησ δοκιµησ ηµερησιων εκποµπων. ΕπÝ τουλÀχιστον 6 ωρεσ
εντÞσ αυτησ τησ περιÞδου, το Þχηµα πρεπει να διαποτÝζεται σε θερµοκρασÝα 293 Κ 6 2 Κ (20 °C 6 2 °C).
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5.7.

Ηµερησια δοκιµη

5.7.1.

Το υπÞ δοκιµη Þχηµα υποβÀλλεται σε κυκλο θερµοκρασÝασ περιβÀλλοντοσ συµφωνα µε την καµπυλη του προσαρτηµατοσ 2 µε µεγιστη απÞκλιση 6 2 Κ ανÀ οποιαδηποτε στιγµη. Η µεση απÞκλιση τησ θερµοκρασÝασ απÞ την καµπυλη,
χρησιµοποιωντασ για τον υπολογισµÞ την απÞλυτη τιµη κÀθε µετρουµενησ απÞκλισησ, δεν µπορεÝ να υπερβαÝνει τον
1 Κ. Οι θερµοκρασÝεσ περιβÀλλοντοσ µετρωνται τουλÀχιστον ανÀ λεπτÞ. Ο κυκλοσ των θερµοκρασιων αρχÝζει Þταν ο
χρÞνοσ tεναρξησ = 0, Þπωσ καθορÝζεται στο σηµεÝο 5.7.6.

5.7.2.

Ο θÀλαµοσ µετρησεων καθαρÝζεται για µερικÀ λεπτÀ αµεσωσ πριν απÞ τη δοκιµη µεχρισ Þτου να επιτευχθεÝ σταθερη
κατÀσταση θαλÀµου. ΚατÀ το διÀστηµα αυτÞ πρεπει να εÝναι ανοικτοÝ και οι ανεµιστηρεσ ανÀµειξησ του αερα του
θαλÀµου.

5.7.3.

Το υπÞ δοκιµη Þχηµα, µε σβησµενο κινητηρα και µε ανοικτÀ τα παρÀθυρα και τον(τουσ) χωρο(-ουσ) αποσκευων,
µετακινεÝται στο θÀλαµο µετρησεων. Ο(οι) ανεµιστηρασ(-εσ) αναµεÝξεωσ ρυθµÝζονται ετσι ωστε η κυκλοφορÝα του
αερα κÀτω απÞ τη δεξαµενη καυσÝµου του υπÞ δοκιµη οχηµατοσ να διατηρεÝται σε τιµη τουλÀχιστον 8 km/h.

5.7.4.

Ο αναλυτησ υδρογονανθρÀκων πρεπει να µηδενÝζεται και να βαθµονοµεÝται αµεσωσ πριν απÞ τη δοκιµη.

5.7.5.

Οι πÞρτεσ του θαλÀµου κλεÝνονται και σφραγÝζονται αεροστεγωσ.

5.7.6.

ΕντÞσ 10 λεπτων απÞ το κλεÝσιµο και σφρÀγισµα των θυρων, µετρÀται η συγκεντρωση υδρογονανθρÀκων, η
θερµοκρασÝα και η βαροµετρικη πÝεση και λαµβÀνονται οι αρχικεσ τιµεσ CHC i, Pi και Ti για την ηµερησια δοκιµη. Το
σηµεÝο αυτÞ χαρακτηρÝζεται ωσ χρÞνοσ tεναρξησ = 0.

5.7.7.

Ο αναλυτησ υδρογονανθρÀκων πρεπει να µηδενÝζεται και να βαθµονοµεÝται αµεσωσ πριν απÞ το περασ τησ
δοκιµησ.

5.7.8.

Η περÝοδοσ δειγµατοληψÝασ εκποµπων τελειωνει 24 ωρεσ 6 6 λεπτÀ µετÀ την εναρξη τησ αρχικησ δειγµατοληψÝασ,
Þπωσ προβλεπεται στο σηµεÝο 5.7.6. Ο χρÞνοσ που µεσολαβεÝ καταγρÀφεται. Η συγκεντρωση υδρογονανθρÀκων, η
θερµοκρασÝα και η βαροµετρικη πÝεση µετρωνται και λαµβÀνονται οι τελικεσ ενδεÝξεισ CHC, f, Pf και Tf για τη δοκιµη
ηµερησιων εκποµπων που χρησιµοποιουνται για τον υπολογισµÞ στο σηµεÝο 6. Îτσι τελειωνει η διαδικασÝα τησ
δοκιµησ εκποµπων εξαερουµενων καυσÝµων.

6.

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

6.1.

Με τισ δοκιµεσ εκποµπων εξαερουµενων καυσÝµων που περιγρÀφονται στο κεφÀλαιο 5 µπορουν να υπολογιστουν οι
εκποµπεσ υδρογονανθρÀκων στισ φÀσεισ τησ ηµερησιασ δοκιµησ και τησ δοκιµησ θερµου διαποτισµου. Οι απωλειεσ
λÞγω εξατµÝσεωσ σε κÀθε φÀση υπολογÝζονται χρησιµοποιωντασ τισ τιµεσ τησ αρχικησ και τελικησ συγκεντρωσησ
υδρογονανθρÀκων, θερµοκρασÝασ και πÝεσησ στο θÀλαµο, µαζÝ µε τον καθαρÞ Þγκο του θαλÀµου.
Για τον υπολογισµÞ χρησιµοποιεÝται ο κατωτερω τυποσ:
MHC = k · V ·10−4 ·

(

CHC, f · Pf
CHC, i · Pi
−
Tf
Ti

)

+ MHC,

out

− MHC, i

Þπου:
= µÀζα υδρογονανθρÀκων εκπεµποµενων κατÀ τη φÀση τησ δοκιµησ (g),

MHC
MHC,

out

= µÀζα εξερχοµενων απÞ το θÀλαµο υδρογονανθρÀκων, στην περÝπτωση θαλÀµων σταθερου Þγκου, για
δοκιµη ηµερησιων εκποµπων (g),

MHC,

i

= µÀζα εισερχοµενων στο θÀλαµο υδρογονανθρÀκων, στην περÝπτωση θαλÀµων σταθερου Þγκου για
δοκιµη ηµερησιων εκποµπων (g),

CHC

= µετρουµενη συγκεντρωση υδρογονανθρÀκων στο θÀλαµο [σε ppm (Þγκοσ) ισοδυναµου C1,

V

= καθαρÞσ Þγκοσ του θαλÀµου σε κυβικÀ µετρα διορθωµενοσ ωσ κατÀ τον Þγκο του οχηµατοσ µε ανοικτÀ
παρÀθυρα και χωρο αποσκευων. ΕÀν ο Þγκοσ του οχηµατοσ δεν εÝναι προσδιορισµενοσ, τÞτε αφαιρεÝται
Þγκοσ Ýσοσ µε 1,42 m³,

T

= θερµοκρασÝα του περιβÀλλοντοσ του θαλÀµου Κ,

P

= βαροµετρικη πÝεση σε kPA,

H/C

= λÞγοσ υδρογÞνου προσ Àνθρακα,

k

= 1,2 ¯ (12+H/C),

Þπου:
i

εÝναι η αρχικη ενδειξη,

f

εÝναι η τελικη ενδειξη,

H/C

λαµβÀνεται Ýσοσ µε 2,33 για τισ απωλειεσ ηµερησιασ δοκιµησ,

H/C

λαµβÀνεται Ýσοσ µε 2,20 για τισ απωλειεσ θερµου διαποτισµου.
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ΣυνολικÀ αποτελεσµατα τησ δοκιµησ
Οι συνολικεσ εκποµπεσ υδρογονανθρÀκων για το Þχηµα προσδιορÝζονται µε τον τυπο:
Mtotal = MDI + MHS

Þπου:
συνολικη µÀζα εκποµπων του οχηµατοσ (γραµµÀρια)
= µÀζα εκποµπων υδρογονανθρÀκων στην ηµερησια δοκιµη (γραµµÀρια)
= µÀζα εκποµπων υδρογονανθρÀκων στη δοκιµη θερµου διαποτισµου (γραµµÀρια)».

Mtotal =
MDI
MHS

ΠροσÀρτηµα 1
35.

Τα σηµεÝα 1 και 2 τροποποιουνται ωσ εξησ:
«1.

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟ∆ΟΙ ∆ΙΑΚΡΙΒΩΣΕΩΣ

1.1.

Πριν να πρωτοχρησιµοποιηθουν, Þλα τα Þργανα πρεπει να διακριβωνονται, εν συνεχεÝα η διακρÝβωση να επαναλαµβÀνεται Þσο συχνÀ απαιτεÝται και εν πÀσει περιπτωσει το µηνα που προηγεÝται τησ δοκιµησ εγκρισησ τυπου. Οι προσ
χρηση µεθοδοι διακριβωσεωσ, περιγρÀφονται στο παρÞν προσÀρτηµα.

1.2.

ΚανονικÀ θα πρεπει να χρησιµοποιεÝται η σειρÀ θερµοκρασιων που αναφερεται πρωτη. ΜπορεÝ επÝσησ να χρησιµοποιηθεÝ εναλλακτικωσ και η σειρÀ θερµοκρασιων που εÝναι µεσα σε αγκυλεσ.

2.

∆ΙΑΚΡΙΒΩΣΗ ΤΟΥ ΘΑΛΑΜΟΥ

2.1.

ΑρχικÞσ προσδιορισµÞσ του εσωτερικου Þγκου του θαλÀµου

2.1.1.

Πριν να πρωτοχρησιµοποιηθεÝ ο θÀλαµοσ, πρεπει να προσδιορÝζεται ο εσωτερικÞσ Þγκοσ του θαλÀµου µε τον τρÞπο
που περιγρÀφεται κατωτερω. Μετρωνται προσεκτικÀ οι εσωτερικεσ διαστÀσεισ του θαλÀµου, λαµβÀνοντασ υπÞψη και
τυχÞν ανωµαλÝεσ που οφεÝλονται π.χ. σε διαγωνιεσ αντηρÝδεσ. ΑπÞ τισ µετρησεισ αυτεσ προσδιορÝζεται ο εσωτερικÞσ
Þγκοσ του θαλÀµου.
Στην περÝπτωση των θαλÀµων µεταβλητου Þγκου, ο θÀλαµοσ σταθεροποιεÝται µε µÀνταλα σε ορισµενο Þγκο ενω
διατηρεÝται σε θερµοκρασÝα περιβÀλλοντοσ 303 Κ (30 °C) [302 Κ (29 °C)]. Ο ονοµαστικÞσ αυτÞσ Þγκοσ πρεπει να εÝναι
δυνατÞν να αναπαρÀγεται µε ανοχη 6 0,5 % ωσ προσ την αναφερÞµενη τιµη.

2.1.2.

Ο καθαρÞσ εσωτερικÞσ Þγκοσ προσδιορÝζεται αφαιρωντασ 1,42 m3 απÞ τον εσωτερικÞ Þγκο του θαλÀµου. Εναλλακτικωσ, αντÝ των 1,42 m3, επιτρεπεται να χρησιµοποιηθεÝ ο Þγκοσ του υπÞ δοκιµη οχηµατοσ µε ανοικτÞ το χωρο
αποσκευων και τα παρÀθυρα.

2.1.3.

Ο θÀλαµοσ πρεπει να ελεγχεται Þπωσ προβλεπεται στο σηµεÝο 2.3. ΕÀν η µÀζα προπανÝου δεν συµφωνεÝ µε την
εγχυÞµενη µÀζα λαµβÀνοντασ υπÞψη και ανοχη 6 2%, τÞτε πρεπει να γÝνεται σχετικη διÞρθωση.

2.2.

ΠροσδιορισµÞσ των εκποµπων απÞ το περιβÀλλον του θαλÀµου
Με τη διαδικασÝα αυτη ελεγχεται µηπωσ τυχÞν ο θÀλαµοσ περιεχει υλικÀ που εκπεµπουν σηµαντικεσ ποσÞτητεσ
υδρογονανθρÀκων. Ο ελεγχοσ αυτÞσ πρεπει να διενεργεÝται απÞ τη στιγµη που τÝθεται σε χρηση ο θÀλαµοσ, επειτα
απÞ τυχÞν εργασÝεσ σε αυτÞν που ενδεχοµενωσ επιδρουν στισ εκποµπεσ του περιβÀλλοντοσ, και µε συχνÞτητα
τουλÀχιστον µÝα φορÀ ετησÝωσ.

2.2.1.

Οι θÀλαµοι µεταβλητου Þγκου επιτρεπεται να χρησιµοποιουνται µανταλωµενοι η µη, Þπωσ περιγρÀφεται στο σηµεÝο
2.1.1. Η θερµοκρασÝα περιβÀλλοντοσ διατηρεÝται στουσ 308 6 2 Κ (35 6 2 °C) [309 6 2 Κ (36 6 2 °C)], καθÞλο το
τετρÀωρο χρονικÞ διÀστηµα που αναφερεται κατωτερω.

2.2.2.

Η εργασÝα στουσ θαλÀµουσ σταθερου Þγκου πραγµατοποιεÝται µε κλειστεσ τισ διατÀξεισ εισÞδου και εξÞδου αερα. Η
θερµοκρασÝα περιβÀλλοντοσ διατηρεÝται στουσ 308 6 2 Κ (35 6 2 °C) [309 6 2 Κ (36 6 2 °C)], καθÞλο το τετρÀωρο
χρονικÞ διÀστηµα που αναφερεται παρακÀτω.

2.2.3.

Επιτρεπεται να σφραγÝζεται ο θÀλαµοσ ενω ο ανεµιστηρασ αναµεÝξεωσ να λειτουργεÝ για χρονικη περÝοδο µεχρι
δωδεκα ωρεσ πριν αρχÝσει η τετρÀωρη περÝοδοσ δειγµατοληψÝασ για το περιβÀλλον του θαλÀµου.

2.2.4.

Ο αναλυτησ διακριβωνεται (εφÞσον απαιτεÝται), µηδενÝζεται και βαθµονοµεÝται.

2.2.5.

Ο θÀλαµοσ υποβÀλλεται σε διαδικασÝα καθαρισµου µεχρισ Þτου να ληφθεÝ σταθερη ενδειξη για τουσ υδρογονÀνθρακεσ. Ο ανεµιστηρασ αναµεÝξεωσ τÝθεται σε λειτουργÝα εÀν δεν λειτουργεÝ ηδη.
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2.2.6.

Ο θÀλαµοσ σφραγÝζεται και µετρÀται η συγκεντρωση υδρογονανθρÀκων του περιβÀλλοντοσ του θαλÀµου, η
θερµοκρασÝα και η βαροµετρικη πÝεση. Οι λαµβανÞµενεσ ενδεÝξεισ εÝναι οι αρχικεσ ενδεÝξεισ CHC, i, Pi και Ti που
χρησιµοποιουνται στουσ υπολογισµουσ για το περιβÀλλον του θαλÀµου.

2.2.7.

Ο θÀλαµοσ αφηνεται σε ηρεµÝα επÝ τεσσερισ ωρεσ ενω λειτουργεÝ ο ανεµιστηρασ αναµεÝξεωσ.

2.2.8.

ΜετÀ την πÀροδο των τεσσÀρων ωρων, µετρÀται η συγκεντρωση των υδρογονανθρÀκων στο θÀλαµο χρησιµοποιωντασ
τον Ýδιο αναλυτη. ΜετρÀται επÝσησ η θερµοκρασÝα και η βαροµετρικη πÝεση. Αυτεσ εÝναι οι τελικεσ ενδεÝξεισ CHC, f, Pf
και Tf.

2.2.9.

ΥπολογÝζεται η µεταβολη τησ µÀζασ των υδρογονανθρÀκων στο θÀλαµο κατÀ τη διÀρκεια του χρÞνου τησ δοκιµησ
συµφωνα µε το σηµεÝο 2.4 και δεν πρεπει να υπερβαÝνει τα 0,05 g.

2.3.

∆ιακρÝβωση και δοκιµη κατακρÀτησησ υδρογονανθρÀκων στο θÀλαµο
Με τη διακρÝβωση και δοκιµη κατακρÀτησησ υδρογονανθρÀκων στο θÀλαµο ελεγχεται ο Þγκοσ που υπολογÝζεται
βÀσει του σηµεÝου 2.1 ενω επÝσησ µετρÀται και ο ρυθµÞσ τυχÞν διαφυγων. Ο ρυθµÞσ διαφυγων του θαλÀµου
προσδιορÝζεται τη στιγµη που τÝθεται σε χρηση ο θÀλαµοσ, επειτα απÞ τυχÞν εργασÝεσ στο θÀλαµο που ενδεχοµενωσ
επηρεÀζουν την ακεραιÞτητα του θαλÀµου και τουλÀχιστον µÝα φορÀ µηνιαÝωσ εν συνεχεÝα. ΕÀν σε εξι διαδοχικουσ
µηνιαÝουσ ελεγχουσ κατακρÀτησησ δεν διαπιστωθουν προβληµατα και δεν χρειαστεÝ να γÝνουν διορθωσεισ, ο ρυθµÞσ
διαφυγων µπορεÝ εν συνεχεÝα να προσδιορÝζεται ανÀ τρÝµηνο εφÞσον δεν παρουσιÀζεται ανÀγκη διÞρθωσησ.

2.3.1.

Ο θÀλαµοσ υποβÀλλεται σε διαδικασÝα καθαρισµου µεχρισ Þτου να ληφθεÝ σταθερη ενδειξη για τη συγκεντρωση
υδρογονανθρÀκων. Ο ανεµιστηρασ αναµεÝξεωσ τÝθεται σε λειτουργÝα εÀν δεν λειτουργεÝ ηδη. Ο αναλυτησ υδρογονανθρÀκων µηδενÝζεται, διακριβωνεται, εφÞσον απαιτεÝται, και βαθµονοµεÝται.

2.3.2.

Στην περÝπτωση των θαλÀµων µεταβλητου Þγκου, ο θÀλαµοσ µανταλωνεται στη θεση του ονοµαστικου Þγκου. Στην
περÝπτωση θαλÀµων σταθερου Þγκου, διακÞπτεται η εÝσοδοσ και εξοδοσ των ρευµÀτων αερα.

2.3.3.

Το συστηµα ελεγχου θερµοκρασÝασ περιβÀλλοντοσ τÝθεται σε λειτουργÝα (εÀν δεν εÝναι ηδη) και ρυθµÝζεται για αρχικη
θερµοκρασÝα 308 Κ (35 °C) [309 Κ (36 °C)].

2.3.4.

Ùταν ο θÀλαµοσ σταθεροποιηθεÝ στουσ 308 6 2 Κ (35 6 2 °C) [309 6 2 Κ (36 6 2 °C)], σφραγÝζεται και µετρÀται η
συγκεντρωση περιβÀλλοντοσ, η θερµοκρασÝα και η βαροµετρικη πÝεση. Οι λαµβανÞµενεσ ενδεÝξεισ εÝναι οι αρχικεσ
ενδεÝξεισ CHC, i, Pi και Ti που χρησιµοποιουνται για τη διακρÝβωση του θαλÀµου.

2.3.5.

Στο θÀλαµο εγχυεται ποσÞτητα περÝπου 4 γραµµαρÝων προπανÝου. Η µÀζα του προπανÝου πρεπει να µετρÀται µε
ορθÞτητα και ακρÝβεια 6 0,2 % επÝ τησ µετρουµενησ τιµησ.

2.3.6.

Το περιεχÞµενο του θαλÀµου αφηνεται να αναµειχθεÝ επÝ πεντε λεπτÀ και κατÞπιν µετρÀται η συγκεντρωση
υδρογονανθρÀκων, η θερµοκρασÝα και η βαροµετρικη πÝεση. Οι λαµβανÞµενεσ ενδεÝξεισ εÝναι οι τελικεσ τιµεσ CHC, f, Tf
και Pf για τη διακρÝβωση του θαλÀµου, καθωσ επÝσησ οι αρχικεσ τιµεσ CHC, f, Ti και Pi για τον ελεγχο κατακρÀτησησ.

2.3.7.

Η µÀζα του προπανÝου στο θÀλαµο υπολογÝζεται χρησιµοποιωντασ τισ τιµεσ που λαµβÀνονται στα σηµεÝα 2.3.4 και
2.3.6 και τον τυπο στο σηµεÝο 2.4. Η τιµη πρεπει να αντιστοιχεÝ στην τιµη τησ µÀζασ που µετρÀται συµφωνα µε το 2.3.5
µε ανοχη 6 2 %.

2.3.8.

Στην περÝπτωση θαλÀµων µεταβλητου Þγκου, ο θÀλαµοσ αποµανταλωνεται απÞ τη θεση του ονοµαστικου Þγκου, ενω
στην περÝπτωση θαλÀµων σταθερου Þγκου, ανοÝγονται η εÝσοδοσ και εξοδοσ του αερα.

2.3.9.

ΑρχÝζει κυκλοσ αυξοµεÝωσησ τησ θερµοκρασÝασ του περιβÀλλοντοσ, απÞ 308 Κ (35 °C) σε 293 Κ (20 °C) και πÀλι σε
308 Κ (35 °C) [308,6 Κ (35,6 °C) σε 295,2 Κ (22,2 °C) και πÀλι σε 308,6 Κ (35,6 °C)] επÝ χρονικÞ διÀστηµα 24 ωρων
συµφωνα µε το διÀγραµµα (εναλλακτικÞ διÀγραµµα) που καθορÝζεται στο προσÀρτηµα 2, εντÞσ 15 λεπτων απÞ το
σφρÀγισµα του θαλÀµου. (Ανοχεσ Þπωσ καθορÝζονται στο σηµεÝο 5.7.1 του παραρτηµατοσ VI).

2.3.10.

ΜετÀ το περασ τησ 24ωρησ περιÞδου, µετρωνται και καταγρÀφονται η τελικη συγκεντρωση υδρογονανθρÀκων, η
θερµοκρασÝα και η βαροµετρικη πÝεση. Οι λαµβανÞµενεσ ενδεÝξεισ εÝναι οι τελικεσ τιµεσ CHC, f, Tf και Pf για τον ελεγχο
κατακρÀτησησ υδρογονανθρÀκων.

2.3.11.

Η µÀζα των υδρογονανθρÀκων υπολογÝζεται µε τον τυπο του σηµεÝου 2.4, χρησιµοποιωντασ τισ τιµεσ που εληφθησαν
συµφωνα µε τα σηµεÝα 2.3.10 και 2.3.6. Η µÀζα δεν επιτρεπεται να διαφερει περισσÞτερο απÞ 3% απÞ τη µÀζα που
υπολογÝζεται συµφωνα µε το σηµεÝο 2.3.7.

2.4.

ΥπολογισµοÝ
Ο υπολογισµÞσ τησ µεταβολησ τησ καθαρησ µÀζασ υδρογονανθρÀκων µεσα στο θÀλαµο χρησιµοποιεÝται για να
προσδιοριστεÝ η συγκεντρωση υδρογονανθρÀκων περιβÀλλοντοσ του θαλÀµου και ο ρυθµÞσ διαφυγησ. Για τον
υπολογισµÞ τησ µεταβολησ τησ µÀζασ χρησιµοποιουνται οι αρχικεσ και τελικεσ ενδεÝξεισ συγκεντρωσεωσ υδρογονανθρÀκων, θερµοκρασÝασ και βαροµετρικησ πιεσεωσ στον παρακÀτω τυπο:

28.12.98

ΕπÝσηµη ΕφηµερÝδα των Ευρωπαϊκων Κοινοτητων

EL

MHC = k · V ·10−4 ·

(

CHC, f · Pf
CHC, i · Pi
−
Tf
Ti

)

+ MHC,
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out

− MHC, i

Þπου:
MHC

= µÀζα υδρογονανθρÀκων σε γραµµÀρια,

MHC, out =

µÀζα εξερχοµενων απÞ το θÀλαµο υδρογονανθρÀκων, στην περÝπτωση θαλÀµων σταθερου Þγκου για
δοκιµη ηµερησιων εκποµπων (γραµµÀρια),

MHC, i

= µÀζα εισερχοµενων στο θÀλαµο υδρογονανθρÀκων, στην περÝπτωση θαλÀµων σταθερου Þγκου για
δοκιµη ηµερησιων εκποµπων (γραµµÀρια),

CHC

= µετρουµενη στο θÀλαµο συγκεντρωση υδρογονανθρÀκων [σε ppm Àνθρακα (ΣηµεÝωση: ppm Àνθρακα =
ppm προπανÝου × 3)],

V

= Þγκοσ του θαλÀµου σε κυβικÀ µετρα Þπωσ µετρÀται συµφωνα µε το σηµεÝο 2.1.1,

T

= θερµοκρασÝα περιβÀλλοντοσ θαλÀµου σε Κ,

P

= βαροµετρικη πÝεση, σε kPA,

k

= 17,6

Þπου:
i

εÝναι η αρχικη ενδειξη,

f

εÝναι η τελικη ενδειξη».

ΠροσÀρτηµα 2
36.

ΠροστÝθεται το ακÞλουθο νεο προσÀρτηµα 2:
«ΠροσÀρτηµα 2
Ηµερησια καµπυλη θερµοκρασιων περιβÀλλοντοσ για τη
διακρÝβωση του θαλÀµου και τη δοκιµη ηµερησιων εκποµπων

ΧρÞνοσ
(ωρεσ)
∆ιακρÝβωση

∆οκιµη

16
17
18
19
20
21
22
23
24
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

ΘερµοκρασÝα
(°Ci)

20
20,2
20,5
21,2
23,1
25,1
27,2
29,8
31,8
33,3
34,4
35
34,7
33,8
32
30
28,4
26,9
25,2
24
23
22
20,8
20,2
20

Εναλλακτικη ηµερησια καµπυλη θερµοκρασιων περιβÀλλοντοσ
για τη διακρÝβωση του θαλÀµου συµφωνα µε το προσÀρτηµα I
σηµεÝα 1.2 και 2.3.9

ΧρÞνοσ
(ωρεσ)

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

ΘερµοκρασÝα
(°Ci)

35,6
35,3
34,5
33,2
31,4
29,7
28,2
27,2
26,1
25,1
24,3
23,7
23,3
22,9
22,6
22,2
22,5
24,2
26,8
29,6
31,9
33,9
35,1
35,4
35,6»
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII
37.

ΠροστÝθεται το ακÞλουθο νεο παρÀρτηµα VII:
«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII
∆ΟΚΙΜΗ ΤΥΠΟΥ V
(ΕξακρÝβωση, σε χαµηλη θερµοκρασÝα περιβÀλλοντοσ, των µεσων εκποµπων µονοξειδÝου του Àνθρακα και υδρογονανθρÀκων στουσ
σωληνεσ εξαγωγησ µετÀ απÞ εκκÝνηση µε ψυχρÞ κινητηρα)
1.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Το παρÞν παρÀρτηµα εφαρµÞζεται µÞνον σε οχηµατα µε κινητηρα επιβαλλÞµενησ ανÀφλεξησ. ΠεριγρÀφει τον
εξοπλισµÞ και τη διαδικασÝα που απαιτεÝται για τη δοκιµη τυπου VI που ορÝζεται στο σηµεÝο 5.3.5 του παραρτηµατοσ
I για την εξακρÝβωση των εκποµπων µονοξειδÝου του Àνθρακα και υδρογονανθρÀκων σε χαµηλεσ θερµοκρασÝεσ
περιβÀλλοντοσ. Στο παρÞν παρÀρτηµα, εξετÀζονται τα ακÞλουθα θεµατα:
1. απαιτουµενοσ εξοπλισµÞσ,
2. συνθηκεσ δοκιµησ,
3. διαδικασÝεσ δοκιµησ και απαιτουµενα στοιχεÝα.

2.

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ∆ΟΚΙΜΩΝ

2.1.

Συνοψη

2.1.1.

Το παρÞν κεφÀλαιο αφορÀ τον εξοπλισµÞ που απαιτεÝται για δοκιµεσ εκποµπων καυσαερÝων σε χαµηλη θερµοκρασÝα
περιβÀλλοντοσ απÞ οχηµατα µε κινητηρα επιβαλλÞµενησ ανÀφλεξησ. Ο απαιτουµενοσ εξοπλισµÞσ και οι προδιαγραφεσ
εÝναι ισοδυναµεσ προσ τισ απαιτησεισ για τη δοκιµη τυπου I Þπωσ καθορÝζονται στο παρÀρτηµα III και τα
προσαρτηµατÀ του, εφÞσον δεν καθορÝζονται ειδικεσ απαιτησεισ για τη δοκιµη τυπου VI. Οι παρεκκλÝσεισ που
ισχυουν για τισ δοκιµεσ τυπου VI σε χαµηλη θερµοκρασÝα περιβÀλλοντοσ περιεχονται στα σηµεÝα 2.2 εωσ 2.6.

2.2.

∆υναµοµετρικη εξεδρα

2.2.1.

Ισχυουν οι απαιτησεισ του σηµεÝου 4.1 του παραρτηµατοσ III. Η δυναµοµετρικη εξεδρα πρεπει να ρυθµιστεÝ ωστε να
προσοµοιωνεται η λειτουργÝα οχηµατοσ επÝ τησ οδου σε θερµοκρασÝα: 266 Κ (−7 °C). Η ρυθµιση αυτη πρεπει να
βασÝζεται στον καθορισµÞ τησ καµπυλησ οδικησ φορτÝσεωσ σε 266 Κ (−7 °C). ΕναλλακτικÀ, η αντÝσταση πορεÝασ που
καθορÝζεται συµφωνα µε το προσÀρτηµα 3 του παραρτηµατοσ III µπορεÝ να ρυθµÝζεται ωστε να µειωνεται κατÀ 10 %
ο χρÞνοσ καθοδικησ πορεÝασ. Η τεχνικη υπηρεσÝα µπορεÝ να εγκρÝνει τη χρηση Àλλων µεθÞδων για τον καθορισµÞ τησ
αντÝστασησ πορεÝασ.

2.2.2.

Για τη βαθµονÞµηση τησ δυναµοµετρικησ εξεδρασ ισχυουν οι διατÀξεισ του προσαρτηµατοσ 2 του παραρτηµατοσ III.

2.3.

Συστηµα δειγµατοληψÝασ

2.3.1.

Ισχυουν οι διατÀξεισ του σηµεÝου 4.2 του παραρτηµατοσ III και του προσαρτηµατοσ 5 του παραρτηµατοσ III. Το
σηµεÝο 2.3.2 του προσαρτηµατοσ 5 τροποποιεÝται ωσ εξησ: “Η διÀταξη των σωληνων, η ικανÞτητα ροησ τησ µεθÞδου
µετρησησ σε σταθερÞ Þγκο και η θερµοκρασÝα και ειδικη υγρασÝα του αερα αραιωσεωσ (που µπορεÝ να εÝναι
διαφορετικη απÞ εκεÝνη τησ πηγησ αερα καυσεωσ του οχηµατοσ) ελεγχεται ωστε ουσιαστικÀ να εξαλειφθεÝ η
δηµιουργÝα υδρατµων εντÞσ του συστηµατοσ (η ροη 0,142 εωσ 0,165 m2/s επαρκεÝ για τα περισσÞτερα οχηµατα).”

2.4.

ΑναλυτικÞσ εξοπλισµÞσ

2.4.1.

Ισχυουν οι διατÀξεισ του σηµεÝου 4.3 του παραρτηµατοσ III, αλλÀ µÞνον για τισ δοκιµεσ που αφορουν το µονοξεÝδιο
του Àνθρακα, το διοξεÝδιο του Àνθρακα και τουσ υδρογονÀνθρακεσ.

2.4.2.

Για τη βαθµονÞµηση του αναλυτικου εξοπλισµου, ισχυουν οι διατÀξεισ του προσαρτηµατοσ 6 του παραρτηµατοσ III.

2.5.

Αερια

2.5.1.

Ισχυουν οι διατÀξεισ του σηµεÝου 4.5 του παραρτηµατοσ III, εφÞσον εÝναι σκÞπιµο.

2.6.

ΠρÞσθετοσ εξοπλισµÞσ

2.6.1.

Για τουσ εξοπλισµουσ µετρησησ του Þγκου, τησ θερµοκρασÝασ, τησ πÝεσησ και τησ υγρασÝασ ισχυουν οι διατÀξεισ των
σηµεÝων 4.4 και 4.6 του παραρτηµατοσ III.

3.

ΣΤΑ∆ΙΑ ΤΗΣ ∆ΟΚΙΜΗΣ ΚΑΙ ΚΑΥΣΙΜΟ

3.1.

Γενικεσ απαιτησεισ

3.1.1.

Στο σχηµα VII.1 απεικονÝζονται τα διαδοχικÀ στÀδια που διερχεται το Þχηµα κατÀ τη διαδικασÝα δοκιµησ τυπου VI. Η
θερµοκρασÝα περιβÀλλοντοσ που επικρατεÝ για το Þχηµα δοκιµησ εÝναι περÝπου:
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266 Κ (−7 °C) 6 3 Κ και δεν εÝναι κατωτερη των 260 Κ (−13 °C) ουτε ανωτερη των 272 Κ (−1 °C).
Η θερµοκρασÝα δεν πρεπει να κατερχεται κÀτω των 263 Κ (−10 °C) η να υπερβαÝνει τουσ 269 Κ (−4 °C) για
περισσÞτερα απÞ τρÝα συνεχη λεπτÀ.
3.1.2.

Η θερµοκρασÝα του θαλÀµου δοκιµησ που παρακολουθεÝται κατÀ τη διÀρκεια τησ δοκιµησ µετρÀται εµπρÞσ απÞ τον
ανεµιστηρα ψυξεωσ (σηµεÝο 5.2.1 του παρÞντοσ παραρτηµατοσ). Η παρατηρουµενη θερµοκρασÝα περιβÀλλοντοσ
πρεπει να εÝναι ο αριθµητικÞσ µεσοσ Þροσ των θερµοκρασιων του θαλÀµου δοκιµησ µετρουµενων σε σταθερÀ
διαστηµατα µε διαφορÀ Þχι µεγαλυτερη του ενÞσ λεπτου.

3.2.

∆ιαδικασÝα δοκιµησ
Το πρωτο µεροσ του αστικου κυκλου οδηγησησ, συµφωνα προσ το σχηµα III 1.1 του παραρτηµατοσ III προσÀρτηµα 1,
συνÝσταται σε τεσσερισ στοιχειωδεισ αστικουσ κυκλουσ το συνολο των οποÝων αποτελεÝ ενα ολοκληρωµενο κυκλο,
µεροσ ενα.

3.2.1.

Η εκκÝνηση του κινητηρα, η εναρξη τησ δειγµατοληψÝασ και η διενεργεια του πρωτου κυκλου πραγµατοποιουνται
συµφωνα µε τον πÝνακα III.1.2 και το σχηµα III.1.2.

3.3.

ΠροετοιµασÝα τησ δοκιµησ

3.3.1.

Για το Þχηµα δοκιµησ ισχυουν οι διατÀξεισ του σηµεÝου 3.1 του παραρτηµατοσ III. Για τον καθορισµÞ τησ ισοδυναµησ
µÀζασ αδρανεÝασ στη δυναµοµετρικη εξεδρα ισχυουν οι διατÀξεισ του σηµεÝου 5.1 του παραρτηµατοσ III.

ΣχÞµα VII.1
∆ιαδικασßα δοκιµÞσ ΕΕ σε χαµηλÞ θερµοκρασßα περιβÜλλοντοσ
ΕΝΑΡΞΗ

Εφüσον χρειÜζεται:
αποστρÜγγιση καυσßµου
και εκ νÝου πλÞρωση

Προετοιµασßα
Σηµεßο 4

∆ýο
επιλογÝσ

ΑναγκαστικÞ ψýξη
4.3.3
Εµποτισµüσ
περιβÜλλοντοσ
ψýχουσ
4.3.2

12–36 h
Εµποτισµüσ
ψýχουσ
min 1h

∆οκιµÞ εκποµπþν
καυσαερßων
σε χαµηλÞ θερµοκρασßα
266 ± 3 K
Σηµεßο 5.3

ΤΕΛΟΣ
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3.4.

Καυσιµο δοκιµησ

3.4.1.

Το καυσιµο δοκιµησ εχει τισ προδιαγραφεσ που ορÝζουν οι διατÀξεισ του σηµεÝου 3 του παραρτηµατοσ IX. Ο
κατασκευαστησ µπορεÝ να επιλεξει να χρησιµοποιησει το καυσιµο δοκιµησ που ορÝζεται στο σηµεÝο 1 του παραρτηµατοσ IX.

4.

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

4.1.

Συνοψη

4.1.1.

Για την επÝτευξη δοκιµων εκποµπων δυναµενων να αναπαραχθουν τα οχηµατα δοκιµησ πρεπει να προετοιµÀζονται
κατÀ ενιαÝο τρÞπο. Η προετοιµασÝα συνÝσταται σε προπαρασκευαστικη οδηγηση επÝ τησ δυναµοµετρικησ εξεδρασ
ακολουθουµενη απÞ περÝοδο εµποτισµου πριν απÞ τη δοκιµη εκποµπων συµφωνα προσ το σηµεÝο 4.3.

4.2.

ΠροετοιµασÝα

4.2.1.

Η δεξαµενη(-εσ) καυσÝµου πληρου(ν)ται µε το προκαθορισµενο καυσιµο δοκιµησ. ΕÀν το καυσιµο που περιεχει η
δεξαµενη δεν πληροÝ τισ προδιαγραφεσ του σηµεÝου 3.4.1, το καυσιµο αυτÞ πρεπει να στραγγιστεÝ πριν απÞ την
πληρωση µε το καυσιµο δοκιµησ. Το καυσιµο δοκιµησ πρεπει να βρÝσκεται σε θερµοκρασÝα κατωτερη η Ýση προσ 289 Κ
(+16 °C). Για τισ ωσ Àνω ενεργειεσ το συστηµα ελεγχου εκποµπων εξαερουµενων καυσÝµων δεν πρεπει να εχει αφυσικα
εξαερωθεÝ η αφυσικα φορτιστεÝ.

4.2.2.

Το Þχηµα µεταφερεται στο θÀλαµο δοκιµησ και τοποθετεÝται επÝ τησ δυναµοµετρικησ εξεδρασ.

4.2.3.

Η προετοιµασÝα συνÝσταται στον κυκλο οδηγησησ συµφωνα προσ το παρÀρτηµα III προσÀρτηµα 1 σχηµα III.1.1 µεροσ
1 και µεροσ 2. Îπειτα απÞ αÝτηση του κατασκευαστη, τα οχηµατα µε κινητηρα επιβαλλÞµενησ ανÀφλεξησ µπορουν να
προετοιµÀζονται µε ενα κυκλο οδηγησησ του µερουσ I και δυο κυκλουσ οδηγησησ του µερουσ 2.

4.2.4.

ΚατÀ τη διÀρκεια τησ προετοιµσÝασ, η θερµοκρασÝα του θαλÀµου δοκιµησ πρεπει να παραµενει σχετικωσ σταθερη και
Þχι Àνω των 303 Κ (30 °C).

4.2.5.

Η πÝεση των ελαστικων πρεπει να εÝναι εκεÝνη που ορÝζουν οι διατÀξεισ του σηµεÝου 5.3.2 του παραρτηµατοσ III.

4.2.6.

ΕντÞσ δεκα λεπτων µετÀ την ολοκληρωση τησ προετοιµασÝασ πρεπει να σβησει ο κινητηρασ.

4.2.7.

ΕÀν το ζητησει ο κατασκευαστησ και το εγκρÝνει η τεχνικη υπηρεσÝα µπορεÝ, σε εξαιρετικεσ περιπτωσεισ, να επιτραπεÝ
πρÞσθετη προετοιµασÝα. Η τεχνικη υπηρεσÝα µπορεÝ επÝσησ να επιλεξει να διεξÀγει πρÞσθετη προετοιµασÝα. Η
πρÞσθετη προετοιµασÝα συνÝσταται σε ενα η περισσÞτερα στÀδια κÝνησησ του κυκλου, µεροσ I, Þπωσ περιγρÀφεται στο
παρÀρτηµα III προσÀρτηµα 1. Η εκταση τησ πρÞσθετησ αυτησ προετοιµασÝασ πρεπει να καταγρÀφεται στην εκθεση
δοκιµησ.

4.3.

Μεθοδοι εµποτισµου

4.3.1.

Για τη σταθεροποÝηση του οχηµατοσ πριν απÞ τη δοκιµη εκποµπων χρησιµοποιεÝται µια απÞ τισ δυο ακÞλουθεσ
µεθÞδουσ, Þποια διαλεξει ο κατασκευαστησ.

4.3.2.

Συνηθησ µεθοδοσ. Το Þχηµα αποθηκευεται για 12 εωσ 36 ωρεσ πριν απÞ τη δοκιµη εκποµπων καυσαερÝων σε χαµηλη
θερµοκρασÝα. Η θερµοκρασÝα περιβÀλλοντοσ (ξηρÞ θερµÞµετρο) κατÀ την περÝοδο αυτη διατηρεÝται κατÀ µεσο Þρο
στουσ:
266 Κ (−7 °C) 6 3 Κ καθÞλεσ τισ ωρεσ αυτησ και δεν εÝναι κατωτερη των 260 Κ (−13 °C) ουτε ανωτερη των 272 Κ
(−1 °C). Επιπλεον, η θερµοκρασÝα δεν πρεπει να κατερχεται κÀτω απÞ τουσ 263 Κ (−10 °C) η να υπερβαÝνει τουσ
269 Κ (−4 °C) για περισσÞτερα απÞ τρÝα συνεχη λεπτÀ.

4.3.3. (1)

Αναγκαστικη µεθοδοσ. Το Þχηµα αποθηκευεται για 36 ωρεσ το πολυ πριν απÞ τη δοκιµη εκποµπων καυσαερÝων σε
χαµηλη θερµοκρασÝα.

4.3.3.1.

Το Þχηµα δεν αποθηκευεται σε θερµοκρασÝεσ περιβÀλλοντοσ που υπερβαÝνουν τουσ 303 Κ (30 °C) κατÀ την περÝοδο
αυτη.

4.3.3.2.

Η ψυξη του οχηµατοσ µπορεÝ να πραγµατοποιεÝται µε αναγκαστικη ψυξη του οχηµατοσ εωσ τη θερµοκρασÝα δοκιµησ.
ΕÀν η ψυξη αυξÀνεται µε ανεµιστηρεσ, αυτοÝ τοποθετουνται σε κατακÞρυφη θεση ουτωσ ωστε να επιτυγχÀνεται η
µεγιστη ψυξη του συστηµατοσ µετÀδοσησ κÝνησησ και τροχων και του κινητηρα και Þχι κυρÝωσ τησ ελαιοπυξÝδασ
(κÀρτερ). Οι ανεµιστηρεσ δεν πρεπει να τοποθετουνται κÀτω απÞ το Þχηµα.

(1) Οι διατÀξεισ σχετικÀ µε τισ «µεθÞδουσ αναγκαστικησ ψυξησ» θα επανεξεταστουν συντÞµωσ συµφωνα µε τη διαδικασÝα του Àρθρου 13 τησ οδηγÝασ
70/156/ΕΟΚ.
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4.3.3.3.

Η θερµοκρασÝα περιβÀλλοντοσ ελεγχεται αυστηρÀ αφου το Þχηµα ψυχθεÝ στουσ: 266 Κ (−7 °C) 6 2 Κ, Þπωσ
καθορÝζεται απÞ µια αντιπροσωπευτικη θερµοκρασÝα µÀζασ ελαÝου. Αντιπροσωπευτικη θερµοκρασÝα µÀζασ ελαÝου
εÝναι η θερµοκρασÝα του ελαÝου µετρουµενη εισ το µεσον του Þγκου αυτου και Þχι στην Àνω επιφÀνεια η στον πυθµενα
τησ ελαιοπυξÝδασ. ΕÀν παρακολουθουνται δυο η περισσÞτερα διαφορετικÀ σηµεÝα του ελαÝου πρεπει Þλα να πληρουν
τισ απαιτησεισ θερµοκρασÝασ.

4.3.3.4.

Το Þχηµα πρεπει να αποθηκευεται τουλÀχιστον για µια ωρα αφου ψυχθεÝ στουσ 266 Κ (7 °C) 6 2 Κ πριν απÞ τη
δοκιµη εκποµπων καυσαερÝων σε χαµηλη θερµοκρασÝα. Η θερµοκρασÝα περιβÀλλοντοσ (ξηρÞ θερµÞµετρο) πρεπει να
πλησιÀζει τουσ 266 Κ 6 3 Κ και
δεν πρεπει να εÝναι κατωτερη των 260 Κ (−13 °C) ουτε ανωτερη των 272 Κ (−1 °C),
επιπλεον, η θερµοκρασÝα:
δεν πρεπει να κατερχεται κÀτω απÞ τουσ 263 Κ (−10 °C), η να υπερβαÝνει τουσ 269 Κ (−4 °C),
για περισσÞτερα απÞ τρÝα συνεχη λεπτÀ.

4.3.4.

ΕÀν το Þχηµα σταθεροποιηθεÝ στουσ 266 Κ (−7 °C) σε χωριστÞ χωρο και µεταφερθεÝ µεσω θερµου χωρου στο θÀλαµο
δοκιµησ, πρεπει να σταθεροποιηθεÝ εκ νεου στο θÀλαµο δοκιµησ για περÝοδο τουλÀχιστον εξι φορεσ µεγαλυτερη τησ
περιÞδου κατÀ την οποÝα εκτεθηκε σε υψηλÞτερεσ θερµοκρασÝεσ. Η θερµοκρασÝα περιβÀλλοντοσ (ξηρÞ θερµÞµετρο)
κατÀ την περÝοδο αυτη:
πρεπει να εÝναι κατÀ µεσο Þρο 266 Κ (−7 °C) 6 3 Κ και δεν πρεπει να εÝναι κατωτερη των 260 Κ (−11 °C) ουτε
ανωτερη των 272 Κ (−1 °C).
Επιπλεον, η θερµοκρασÝα:
δεν πρεπει να κατερχεται κÀτω των 263 Κ (−10 °C) η να υπερβαÝνει τουσ 269 Κ (−4 °C), για περισσÞτερα απÞ τρÝα
συνεχη λεπτÀ.

5.

∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ∆ΥΝΑΜΟΜΕΤΡΙΚΗΣ ΕΞΕ∆ΡΑΣ

5.1.

Συνοψη

5.1.1.

Η δειγµατοληψÝα εκποµπων ολοκληρωνεται σε µια διαδικασÝα δοκιµησ που συνÝσταται στο πρωτο µεροσ του κυκλου
(παρÀρτηµα III προσÀρτηµα 1 σχηµα III.1.1). Η εκκÝνηση του κινητηρα, η Àµεση δειγµατοληψÝα, η διενεργεια του
κυκλου, µεροσ 1, και το σβησιµο του κινητηρα αποτελουν µια ολοκληρωµενη δοκιµη σε χαµηλη θερµοκρασÝα
περιβÀλλοντοσ µε συνολικÞ χρÞνο δοκιµησ 780 δευτερÞλεπτα. Οι εκποµπεσ καυσαερÝων αραιωνονται µε αερα του
περιβÀλλοντοσ και συλλεγεται προσ ανÀλυση ενα συνεχωσ αναλογικÞ δεÝγµα. Τα καυσαερια που συλλεγονται στο
σÀκκο αναδυονται για την ανÝχνευση υδρογονανθρÀκων, µονοξειδÝου του Àνθρακα και διοξειδÝου του Àνθρακα. Îνα
παρÀλληλο δεÝγµα του αερα αραιωσεωσ αναλυεται οµοÝωσ για την ανÝχνευση µονοξειδÝου του Àνθρακα, υδρογονανθρÀκων και διοξειδÝου του Àνθρακα.

5.2.

ΛειτουργÝα δυναµοµετρικησ εξεδρασ

5.2.1.

Ανεµιστηρασ ψυξεωσ

5.2.1.1.

ΤοποθετεÝται ενασ ανεµιστηρασ ψυξεωσ ωστε ο αερασ ψυξησ να κατευθυνεται κατÀλληλα προσ το ψυγεÝο (υδρÞψυκτοι
κινητηρεσ) η προσ την εισαγωγη αερα (αερÞψυκτοι κινητηρεσ) και στο Þχηµα.

5.2.1.2.

Σε περÝπτωση οχηµÀτων µε τον κινητηρα εµπροσθεν, ο ανεµιστηρασ τοποθετεÝται µπροστÀ απÞ το Þχηµα, σε
απÞσταση 300 mm απÞ αυτÞ. Σε περÝπτωση οχηµÀτων µε τον κινητηρα Þπισθεν, η εÀν ο προηγουµενοσ τρÞποσ εÝναι
ανεφικτοσ, ο ανεµιστηρασ ψυξεωσ τοποθετεÝται σε θεση που να παρεχει επαρκη αερα ωστε να ψυχεται το Þχηµα.

5.2.1.3.

Η ταχυτητα του ανεµιστηρα εÝναι τετοια ωστε, εντÞσ τησ περιοχησ λειτουργÝασ απÞ 10 km/h εωσ τουλÀχιστον 50 km/h,
η γραµµικη ταχυτητα του αερα στην εξοδο του φυσητηρα εÝναι Ýση µε την αντÝστοιχη ταχυτητα των κυλÝνδρων
κυλησησ µε ανοχη 6 5 km/h. Η τελικη επιλογη του φυσητηρα θα εχει τα ακÞλουθα χαρακτηριστικÀ:
— διατοµη: τουλÀχιστον 0,2 m2,
— απÞσταση του χαµηλÞτερου Àκρου απÞ το εδαφοσ: περÝπου 20 cm.
Ωσ εναλλακτικη δυνατÞτητα, η ταχυτητα του φυσητηρα µπορεÝ να εÝναι τουλÀχιστον 6 m/s (21,6 km/h). Îπειτα απÞ
αÝτηση του κατασκευαστη, για ειδικÀ οχηµατα (π.χ. µικρÀ φορτηγÀ, οχηµατα µη οδικησ χρησησ) το υψοσ του
ανεµιστηρα ψυξεωσ µπορεÝ να τροποποιηθεÝ.
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5.2.1.4.

ΧρησιµοποιεÝται η ταχυτητα του οχηµατοσ Þπωσ µετρÀται στουσ κυλÝνδρουσ τησ δυναµοµετρικησ εξεδρασ (σηµεÝο
4.1.4.4 του παραρτηµατοσ III).

5.2.3.

ΕÝναι δυνατÞν, εφÞσον χρειÀζεται, να διενεργηθουν προκαταρκτικοÝ κυκλοι δοκιµησ, προκειµενου να προσδιοριστεÝ ο
καλυτεροσ τρÞποσ ενεργοποÝησησ του επιταχυντη και τησ πεδησ ουτωσ ωστε να επιτευχθεÝ ο θεωρητικÞσ κυκλοσ εντÞσ
των προκαθορισµενων ορÝων, η να ρυθµιστεÝ το συστηµα δειγµατοληψÝασ. Η κÝνηση αυτη πραγµατοποιεÝται πριν απÞ
την “ΕΝΑΡΞΗ” συµφωνα προσ το σχηµα VII.1.

5.2.4.

Η υγρασÝα του αερα διατηρεÝται σε αρκετÀ χαµηλÀ επÝπεδα ωστε να αποφευγεται η υγροποÝηση υδρατµων στουσ
κυλÝνδρουσ τησ δυναµοµετρικησ εξεδρασ.

5.2.5.

Η δυναµοµετρικη εξεδρα θερµαÝνεται επιµελωσ Þπωσ συνιστÀ ο κατασκευαστησ τησ, χρησιµοποιωντασ διαδικασÝεσ η
µεθÞδουσ ελεγχου οι οποÝεσ εξασφαλÝζουν τη σταθερÞτητα τησ εναποµενουσασ ιπποδυναµησ τριβησ.

5.2.6.

Ο χρÞνοσ µεταξυ θερµÀνσεωσ τησ δυναµοµετρικησ εξεδρασ και εναρξησ τησ δοκιµησ εκποµπων δεν υπερβαÝνει τα 10
λεπτÀ, εφÞσον τα εδρανα τησ δυναµοµετρικησ εξεδρασ δεν θερµαÝνονται ανεξÀρτητα. ΕÀν τα εδρανα τησ δυναµοµετρικησ εξεδρασ θερµαÝνονται ανεξÀρτητα η δοκιµη εκποµπων αρχÝζει το πολυ 20 λεπτÀ αφου θερµανθεÝ η δυναµοµετρικη εξεδρα.

5.2.7.

ΕÀν η ιπποδυναµη τησ δυναµοµετρικησ εξεδρασ πρεπει να ρυθµιστεÝ µε το χερι, τÞτε ρυθµÝζεται µια ωρα πριν απÞ το
στÀδιο δοκιµησ εκποµπων καυσαερÝων. Το Þχηµα δοκιµησ δεν χρησιµοποιεÝται για τη ρυθµιση. ∆υναµοµετρικεσ
εξεδρεσ µε αυτÞµατο ελεγχο προεπιλεγÞµενησ ρυθµισησ ισχυοσ ρυθµÝζονται οποτεδηποτε πριν απÞ την εναρξη τησ
δοκιµησ εκποµπων.

5.2.8.

Πριν απÞ την εναρξη του προγρÀµµατοσ οδηγησησ τησ δοκιµησ εκποµπων η θερµοκρασÝα του θαλÀµου δοκιµων εÝναι
266 Κ (−7 °C) 6 2 Κ, µετρουµενη στο ρευµα αεροσ του ανεµιστηρα ψυξησ σε µεγÝστη απÞσταση 1—1,5 µετρου απÞ το
Þχηµα.

5.2.9.

ΚατÀ τη λειτουργÝα του οχηµατοσ δεν λειτουργεÝ ο διακÞπτησ θερµανσησ και απÞψυξησ.

5.2.10.

Η συνολικη απÞσταση οδηγησησ η οι στροφεσ του κυλÝνδρου καταγρÀφονται.

5.2.11.

Îνα Þχηµα µε κÝνηση στουσ τεσσερισ τροχουσ δοκιµÀζεται Þταν λειτουργεÝ µε δυο τροχουσ. Ο καθορισµÞσ τησ
συνολικησ οδικησ φορτÝσεωσ για τη ρυθµιση τησ δυναµοµετρικησ εξεδρασ γÝνεται Þταν το Þχηµα λειτουργεÝ κατÀ τον
αρχικωσ σχεδιασθεντα τρÞπο κÝνησησ.

5.3.

Εκτελεση τησ δοκιµησ

5.3.1.

Για την εκκÝνηση του κινητηρα, τη διενεργεια τησ δοκιµησ και τη δειγµατοληψÝα εκποµπων ισχυουν οι διατÀξεισ των
σηµεÝων 6.2 εωσ 6.6, εκτÞσ του σηµεÝου 6.2.2 του παραρτηµατοσ III. Η δειγµατοληψÝα αρχÝζει πριν η κατÀ την εναρξη
τησ διαδικασÝασ εκκÝνησησ του κινητηρα και ληγει κατÀ τη ληξη τησ τελικησ περιÞδου βραδυπορÝασ του τελευταÝου
στοιχειωδουσ κυκλου του πρωτου µερουσ (αστικÞσ κυκλοσ οδηγησησ), µετÀ την πÀροδο 780 δευτερολεπτων.
Ο πρωτοσ κυκλοσ οδηγησησ αρχÝζει µε περÝοδο 11 δευτερολεπτων βραδυπορÝασ αµεσωσ µÞλισ ο κινητηρασ τεθεÝ σε
λειτουργÝα.

5.3.2.

Για την ανÀλυση των δειγµÀτων εκποµπων ισχυουν οι διατÀξεισ του σηµεÝου 7.2 του παραρτηµατοσ III. ΚατÀ την
ανÀλυση των δειγµÀτων καυσαερÝων, η τεχνικη υπηρεσÝα µεριµνÀ ωστε να προλαµβÀνεται η υγρασÝα λÞγω υγροποιησεωσ υδρατµων στουσ σÀκκουσ δειγµατοληψÝασ.

5.3.3.

Για τον υπολογισµÞ του Þγκου των εκποµπων ισχυουν οι διατÀξεισ του σηµεÝου 8 του παραρτηµατοσ III.

6.

ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

6.1.

Ανορθολογικη στρατηγικη ελεγχου εκποµπων

6.1.1.

ΚÀθε ανορθολογικη στρατηγικη ελεγχου εκποµπων η οποÝα εχει ωσ αποτελεσµα να µειωνει την απÞδοση του
συστηµατοσ ελεγχου εκποµπων υπÞ κανονικεσ συνθηκεσ λειτουργÝασ κατÀ την οδηγηση σε χαµηλη θερµοκρασÝα,
εφÞσον δεν καλυπτεται απÞ τισ τυποποιηµενεσ δοκιµεσ εκποµπων, µπορεÝ να θεωρηθεÝ ωσ “συστηµα αναστολησ”.»

Τα παραρτηµατα VII, VIII και IX γÝνονται παραρτηµατα VIII, IX και X, αντÝστοιχα.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII
38.

Το πρωτο εδÀφιο του σηµεÝου 6 τροποποιεÝται ωσ εξησ:
«Οι εκποµπεσ καυσαερÝων, κατÀ την εναρξη τησ δοκιµησ (0 km) και κÀθε 10 000 km (6 400 km), η συχνÞτερα σε τακτÀ διαστηµατα
εωσ Þτου καλυφθουν τα 80 000 km, µετρουνται συµφωνα µε τη δοκιµη τυπου I, Þπωσ ορÝζεται στο παρÀρτηµα I σηµεÝο 5.3.1. Οι
οριακεσ τιµεσ που πρεπει να τηρουνται εÝναι εκεÝνεσ που ορÝζονται στο παρÀρτηµα I σηµεÝο 5.3.1.4.»
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IX
39.

Το παρÀρτηµα IX αντικαθÝσταται απÞ το ακÞλουθο κεÝµενο:
«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IX
ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΑΝΑΦΟΡΑΣ
1. ΤΕΧΝΙΚΑ ∆Ε∆ΟΜΕΝΑ ΤΟΥ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗ ∆ΟΚΙΜΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕ
ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΕΠΙΒΑΛΛΟΜΕΝΗΣ ΑΝΑΦΛΕΞΗΣ
Τυποσ: ΑµÞλυβδη βενζÝνη
Ùρια (1)
ΠαρÀµετροσ

ΜονÀδα

ΑριθµÞσ οκτανÝων RON
ΑριθµÞσ οκτανÝων MON
ΠυκνÞτητα στουσ 15 °C
ΤÀση ατµων Reid
ΑπÞσταξη:
— ΑρχικÞ σηµεÝο ζεσεωσ
— ΕξÀτµιση στουσ 100 °C
— ΕξÀτµιση στουσ 150 °C
— τελικÞ σηµεÝο ζεσεωσ
ΥπÞλειµµα
ΑνÀλυση υδρογονανθρÀκων:
— ΟλεφÝνεσ
— ΑρωµατικοÝ (3)
— ΒενζÞλιο
— Κορεσµενοι
ΛÞγοσ Àνθρακα/υδρογÞνου
Αντοχη στην οξεÝδωση (4)
ΠεριεκτικÞτητα σε οξυγÞνο (5)
Κοµµιωδη
ΠεριεκτικÞτητα σε θεÝο

(6)

∆ιÀβρωση χαλκου στουσ 50 °C
ΠεριεκτικÞτητα σε µÞλυβδο
ΠεριεκτικÞτητα σε φωσφορο

∆ηµοσÝευση

Μεγιστο
Maximum

—
—
762

EN 25164

kg/m³

95,0
85,0
748

ISO 3675

1993
1993
1995

kPa

56,0

60,0

EN 12

1993

°C

24
49,0
81,0
190
—

40
57,0
87,0
215
2

EN-ISO
EN-ISO
EN-ISO
EN-ISO

—
28,0
—
—

10
40,0
1,0
υπÞλοιπο

mg/ml

αναφορÀ
480
—
—

αναφορÀ
—
2,3
0,04

mg/kg

—

100

g/l

—
—
—

1
0,005
0,0013

% κατ’ Þγκον
% κατ’ Þγκον
°C

%
%
%
%
%

Μεθοδοσ δοκιµησ

ΕλÀχιστο
Minimum

κατ’
κατ’
κατ’
κατ’

Þγκον
Þγκον
Þγκον
Þγκον

min.
% m/m

g/l

EN 25163

3405
3405
3405
3405

1988
1988
1988
1998

EN-ISO 3405

1998

ASTM D 1319
ASTM D 1319
pr. EN 12177
ASTM D 1319

1995
1995
[1998] (2)
1995

EN-ISO 7536

1996
[1997] (2)
[1997] (2)

ΕΝ 1601
EN-ISO 6246
pr. EN-ISO/DIS

[1998] (2)

EN-ISO 2160

1995
1996
1994

14596

EN 237
ASTM D 3231

(1) Οι τιµεσ που ορÝζονται στισ προδιαγραφεσ εÝναι «αληθεÝσ τιµεσ». Για τον καθορισµÞ των οριακων τιµων εφαρµÞζονται οι Þροι του ISO 4259
«ΠροϊÞντα πετρελαÝου — ΠροσδιορισµÞσ και εφαρµογη δεδοµενων ακριβεÝασ Þσον αφορÀ τισ µεθÞδουσ δοκιµησ», ενω για τον καθορισµÞ
ελÀχιστησ τιµησ ληφθηκε υπÞψη ελÀχιστη διαφορÀ 2R Àνω του µηδενÞσ. Για τον καθορισµÞ µεγιστησ και ελÀχιστησ τιµησ, η ελÀχιστη διαφορÀ
εÝναι 4R (R = αναπαραγωγιµÞτητα).
ΠαρÀ το µετρο αυτÞ, που εÝναι αναγκαÝο για στατιστικουσ λÞγουσ, ο παραγωγÞσ του καυσÝµου δεν θα πρεπει εντουτοισ να στοχευει σε µηδενικη
τιµη Þταν η καθορισµενη µεγιστη τιµη εÝναι 2R, ουτε τη µεση τιµη στην περÝπτωση τιµων µεγιστων και ελÀχιστων ορÝων. ΕÀν χρειÀζεται να
διευκρινιστεÝ το θεµα κατÀ πÞσον καυσιµο πληροÝ τισ απαιτησεισ των προδιαγραφων, θα πρεπει να εφαρµÞζονται οι Þροι του ISO 4259.
2
( ) Ο µηνασ δηµοσÝευσησ θα συµπληρωθεÝ σε ευθετο χρÞνο.
(3) Το καυσιµο αναφορÀσ που χρησιµοποιεÝται για την εγκριση ενÞσ οχηµατοσ µε βÀση τισ οριακεσ τιµεσ που εκτÝθενται στη γραµµη Β του πÝνακα στο
σηµεÝο 5.3.1.4 του παραρτηµατοσ I τησ παρουσασ οδηγÝασ θα εχει µεγιστη περιεκτικÞτητα αρωµατικων υδρογονανθρÀκων 35 % κατ’ Þγκον. Η
Επιτροπη θα υποβÀλει το συντοµÞτερο δυνατÞν και πÀντωσ µεχρι τισ 31 ∆εκεµβρÝου 1999 τροποποÝηση του παραρτηµατοσ αυτου στην οποÝα θα
αντανακλÀται ο µεσοσ Þροσ τησ αγορÀσ Þσον αφορÀ την περιεκτικÞτητα των καυσÝµων σε αρωµατικουσ υδρογονÀνθρακεσ σε σχεση µε τα καυσιµα
που ορÝζονται στο παρÀρτηµα III τησ οδηγÝασ 98/70/ΕΚ.
(4) Το καυσιµο επιτρεπεται να περιεχει αναστολεÝσ οξειδωτικησ δρÀσησ και αδρανοποιητεσ µετÀλλων που κατÀ κανÞνα χρησιµοποιουνται για
σταθεροποÝηση τησ ροησ βενζÝνησ στα διυλιστηρια, δεν επιτρεπεται Þµωσ να προστÝθενται απορρυπαντικÀ/µεσα κολλοειδουσ διασπορÀσ και
διαλυτικÀ ελαια.
(5) Θα αναφερεται η πραγµατικη περιεκτικÞτητα σε οξυγÞνο του καυσÝµου που χρησιµοποιεÝται για τισ δοκιµεσ τυπου I και IV. Επιπλεον, η µεγιστη
περιεκτικÞτητα σε οξυγÞνο του καυσÝµου αναφορÀσ που χρησιµοποιεÝται για την εγκριση οχηµατοσ µε βÀση τισ οριακεσ τιµεσ που εκτÝθενται στη
γραµµη Β του πÝνακα στο σηµεÝο 5.3.1.4 του παραρτηµατοσ I τησ παρουσασ οδηγÝασ θα εÝναι 2,3 %. Η Επιτροπη θα υποβÀλει το συντοµÞτερο
δυνατÞν και πÀντωσ µεχρι τισ 31 ∆εκεµβρÝου 1999 τροποποÝηση του παραρτηµατοσ αυτου στην οποÝα θα αντανακλÀται ο µεσοσ Þροσ τησ αγορÀσ
Þσον αφορÀ την περιεκτικÞτητα των καυσÝµων σε οξυγÞνο σε σχεση µε τα καυσιµα που ορÝζονται στο παρÀρτηµα III τησ οδηγÝασ 98/70/ΕΚ.
(6) Θα αναφερεται η πραγµατικη περιεκτικÞτητα θε θεÝο του καυσÝµου που χρησιµοποιεÝται για τη δοκιµη τυπου I. Επιπλεον, η µεγιστη
περιεκτικÞτητα σε θεÝο του καυσÝµου αναφορÀσ που χρησιµοποιεÝται για την εγκριση οχηµατοσ µε βÀση τισ οριακεσ τιµεσ που εκτÝθενται στη
γραµµη Β του πÝνακα στο σηµεÝο 5.3.1.4 του παραρτηµατοσ I τησ παρουσασ οδηγÝασ θα εÝναι 50 ppm. Η Επιτροπη θα υποβÀλει το συντοµÞτερο
δυνατÞν και πÀντωσ µεχρι τησ 31 ∆εκεµβρÝου 1999 τροποποÝηση του παραρτηµατοσ αυτου στην οποÝα θα αντανακλÀται ο µεσοσ Þροσ τησ αγορÀσ
Þσον αφορÀ την περιεκτικÞτητα του καυσÝµου σε θεÝο σχετικÀ µε τα καυσιµα που ορÝζονται στο παρÀρτηµα III τησ οδηγÝασ 98/70/ΕΚ.
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2. ΤΕΧΝΙΚΑ ∆Ε∆ΟΜΕΝΑ ΤΟΥ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗ ∆ΟΚΙΜΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕ
ΝΤΙΖΕΛΟΚΙΝΗΤΗΡΑ
Τυποσ: ΝτÝζελ
Ùρια (1)
ΠαρÀµετροσ

ΜονÀδα

ΑριθµÞσ κετανÝου (2)

Μεθοδοσ δοκιµησ

∆ηµοσÝευση

ΕλÀχιστο

Μεγιστο

Minimum

Maximum

52,0

54,0

EN-ISO 5165

1998 (3)

ΠυκνÞτητα στουσ 15 °C

kg/m3

833

837

EN-ISO 3675

1995

ΑπÞσταξη:
— για 50 %
— για 95 %
— τελικÞ σηµεÝο ζεσεωσ

°C
°C
°C

245
345
—

—
350
370

EN-ISO 3405
EN-ISO 3405
EN-ISO 3405

1988
1988
1988

ΣηµεÝο αναφλεξεωσ

°C

55

—

EN 22719

1993

CFPP

°C

—

−5

EN 116

1981

2

3,5

EN-ISO 3104

1996

Ιξωδεσ στουσ 40 °C

mm /s

2,5

ΠολυκυκλικοÝ αρωµατικοÝ υδρογονÀνθρακεσ

% m/m

3,0

6,0

IP 391

1995

ΠεριεκτικÞτητα σε θεÝο (4)

mg/kg

—

300

pr. EN-ISO/DIS

1998 (3)

—

1

EN-ISO 2160

1995

∆ιÀβρωση χαλκου

14596

ΥπÞλειµµα Àνθρακα Conradson (10 % DR)

% µÀζασ

—

0,2

EN-ISO 10370

1995

Τεφρα

% µÀζασ

—

0,01

EN-ISO 6245

1995

ΝερÞ

% µÀζασ

—

0,05

EN-ISO 12937

[1998] (3)

mg KOH/g

—

0,02

ASTM D 974-95

1998 (3)

Αντοχη στην οξεÝδωση (5)

mg/ml

—

0,025

EN-ISO 12205

1996

Νεα καλυτερη µεθοδοσ
υπÞ εξελιξη για πολυκυκλικουσ αρωµατικουσ
υδρογονÀνθρακεσ

% m/m

—

—

EN 12916

[1997] (3)

ΑριθµÞσ εξουδετερωσησ (ισχυρÞ οξυ)

(1) Οι τιµεσ που ορÝζονται στισ προδιαγραφεσ εÝναι «αληθεÝσ τιµεσ». Για τον καθορισµÞ των οριακων τιµων εφαρµÞζονται οι Þροι του ISO 4259.
«ΠροϊÞντα πετρελαÝου — ΠροσδιορισµÞσ και εφαρµογη δεδοµενων ακριβεÝασ Þσον αφορÀ τισ µεθÞδουσ δοκιµησ», ενω για τον καθορισµÞ
ελÀχιστησ τιµησ ληφθηκε υπÞψη ελÀχιστη διαφορÀ 2R Àνω του µηδενÞσ. Για τον καθορισµÞ µεγιστησ και ελÀχιστησ τιµησ, η ελÀχιστη διαφορÀ
εÝναι 4R (R = αναπαραγωγιµÞτητα).
ΠαρÀ το µετρο αυτÞ, που εÝναι αναγκαÝο για στατιστικουσ λÞγουσ, ο παραγωγÞσ του καυσÝµου δεν θα πρεπει εντουτοισ να στοχευει σε µηδενικη
τιµη Þταν η καθορισµενη µεγιστη τιµη εÝναι 2R, ουτε τη µεση τιµη στην περÝπτωση τιµων µεγιστων και ελÀχιστων ορÝων. ΕÀν χρειÀζεται να
διευκρινιστεÝ το θεµα κατÀ πÞσον ενα καυσιµο πληροÝ τισ απαιτησεισ των προδιαγραφων, πρεπει να εφαρµÞζονται οι Þροι του ISO 4259.
(2) Η κλÝµακα για τον οριθµÞ κετανÝου δεν συµφωνεÝ µε την απαÝτηση τησ ελÀχιστησ διαφορÀσ των 4R. Εντουτοισ, σε περÝπτωση διαφορÀσ µεταξυ
προµηθευτη και χρηστη καυσÝµου, µπορουν να χρησιµοποιηθουν για την επÝλυση των διαφορων αυτων οι Þροι του ISO 4259 υπÞ την προυMπÞθεση
Þτι πραγµατοποιουνται επαναληπτικεσ µετρησεισ σε ικανÞ αριθµÞ και µε ικανοποιητικη ακριβεÝα, αντÝ για ενα µÞνο προσδιορισµÞ.
3
( ) Ο µηνασ δηµοσÝευσησ θα συµπληρωθεÝ σε ευθετο χρÞνο.
4
( ) Θα αναφερεται η πραγµατικη περιεκτικÞτητα σε θεÝο του καυσÝµου που χρησιµοποιεÝται για τη δοκιµη τυπου I. Επιπλεον, η µεγιστη
περιεκτικÞτητα σε θεÝο του καυσÝµου αναφορÀσ που χρησιµοποιεÝται για την εγκριση οχηµατοσ µε βÀση τισ οριακεσ τιµεσ που εκτÝθενται στη
γραµµη B του πÝνακα στο σηµεÝο 5.3.1.4 του παραρτηµατοσ I τησ παρουσασ οδηγÝασ θα εÝναι 50 ppm. Η Επιτροπη θα υποβÀλει το συντοµÞτερο
δυνατÞν και πÀντωσ µεχρι τισ 31 ∆εκεµβρÝου 1999 τροποποÝηση του παραρτηµατοσ αυτου στην οποÝα θα αντανακλÀται ο µεσοσ Þροσ τησ αγορÀσ
Þσον αφορÀ την περιεκτικÞτητα των καυσÝµων σε θεÝο σε σχεση µε τα καυσιµα που ορÝζονται στο παρÀρτηµα IV τησ οδηγÝασ 98/70/ΕΚ.
(5) ΑκÞµη κι αν ελεγχεται η σταθερÞτητα σε οξεÝδωση, εÝναι πιθανÞν η διÀρκεια ζωησ να εÝναι περιορισµενη. Πρεπει να ζητουνται οδηγÝεσ απÞ τον
προµηθευτη ωσ προσ τισ συνθηκεσ αποθηκευσησ και διατηρησησ.
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3. ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΣΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ∆ΟΚΙΜΗΣ ΜΕ
ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΕΠΙΒΑΛΛΟΜΕΝΗΣ ΑΝΑΦΛΕΞΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ∆ΟΚΙΜΗ ΤΥΠΟΥ VI ΣΕ ΧΑΜΗΛΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (1)
Τυποσ: ΑµÞλυβδη βενζÝνη
Ùρια (2)
ΠαρÀµετροσ

ΜονÀδα

ΑριθµÞσ οκτανÝων RON
ΑριθµÞσ οκτανÝων MON
ΠυκνÞτητα στουσ 15 °C
ΤÀση ατµων Reid
ΑπÞσταξη:
— ΑρχικÞ σηµεÝο ζεσεωσ
— ΕξÀτµιση στουσ 100 °C
— ΕξÀτµιση στουσ 150 °C
— ΤελικÞ σηµεÝο ζεσεωσ
ΑνÀλυση υδρογονανθρÀκων:
— ΟλεφÝνεσ
— ΑρωµατικοÝ (4)
— ΒενζÞλιο
— Κορεσµενοι

∆ηµοσÝευση

Μεγιστο
Maximum

95,0

—

ΕΝ 25164

1993

85,0

—

EN 25163

1993

kg/m³

748

762

ISO 3675

1995

kPa

56,0

60,0

EN 12

1993

°C

°C

24
49,0
81,0
190

40
57,0
87,0
215

EN-ISO
EN-ISO
EN-ISO
EN-ISO

%

—

2

% κατ’ Þγκον
% κατ’ Þγκον
% κατ’ Þγκον

—
28,0
—
—

10
40,0
1,0
υπÞλοιπο

% κατ’ Þγκον
% κατ’ Þγκον

ΥπÞλειµµα

Μεθοδοσ δοκιµησ

ΕλÀχιστο
Minimum

ΛÞγοσ Àνθρακα/υδρογÞνου

3405
3405
3405
3405

1988
1988
1988
1998

EN-ISO 3405

1998

ASTM D 1319
ASTM D 1319
pr. EN 12177
ASTM D 1319

1995
1995
[1998] (3)
1995

αναφορÀ

αναφορÀ

min.

480

—

EN-ISO 7536

1996

% m/m

—

2,3

EN 1601

[1997] (3)

Κοµµιωδη

mg/ml

—

0,04

EN-ISO 6246

[1997] (3)

ΠεριεκτικÞτητα σε θεÝο (7)

mg/kg

—

100

pr. EN-ISO/DIS

[1998] (3)

—

1

EN-ISO 2160

1995

Αντοχη στην οξεÝδωση (5)
ΠεριεκτικÞτητα σε οξυγÞνο

( 6)

∆ιÀβρωση χαλκου στουσ 50 °C

14596

ΠεριεκτικÞτητα σε µÞλυβδο

g/l

—

0,005

EN 237

1996

ΠεριεκτικÞτητα σε φωσφορο

g/l

—

0,0013

ASTM D 3231

1994

(1) ΚατÀ τη δοκιµη τυπου VI σε χαµηλη θερµοκρασÝα περιβÀλλοντοσ, χρησιµοποιεÝται βενζÝνη µε τισ προδιαγραφεσ του ωσ Àνω πÝνακα εÀν ο
κατασκευαστησ δεν επιλεγει συγκεκριµενο καυσιµο, στο σηµεÝο 1 του παρÞντοσ παραρτηµατοσ, συµφωνα προσ το σηµεÝο 3.4 του παραρτηµατοσ
VII.
(2) Οι τιµεσ που ορÝζονται στισ προδιαγραφεσ εÝναι «αληθεÝσ τιµεσ». Για τον καθορισµÞ των οριακων τιµων εφαρµÞζονται οι Þροι του ISO 4259
«ΠροϊÞντα πετρελαÝου — ΠροσδιορισµÞσ και εφαρµογη δεδοµενων ακριβεÝασ Þσον αφορÀ τισ µεθÞδουσ δοκιµησ», ενω για τον καθορισµÞ
ελÀχιστησ τιµησ ληφθηκε υπÞψη ελÀχιστη διαφορÀ 2R Àνω του µηδενÞσ. Για τον καθορισµÞ µεγιστησ και ελÀχιστησ τιµησ, η ελÀχιστη διαφορÀ
εÝναι 4R (R = αναπαραγωγιµÞτητα).
ΠαρÀ το µετρο αυτÞ, που εÝναι αναγκαÝο για στατιστικουσ λÞγουσ, ο παραγωγÞσ του καυσÝµου δεν θα πρεπει εντουτοισ να στοχευει σε µηδενικη
τιµη Þταν η καθορισµενη µεγιστη τιµη εÝναι 2R, ουτε τη µεση τιµη στην περÝπτωση τιµων µεγιστων και ελÀχιστων ορÝων. ΕÀν χρειÀζεται να
διευκρινιστεÝ το θεµα κατÀ πÞσον καυσιµο πληροÝ τισ απαιτησεισ των προδιαγραφων, θα πρεπει να εφαρµÞζονται οι Þροι του ISO 4259.
3
( ) Ο µηνασ δηµοσÝευσησ θα συµπληρωθεÝ σε ευθετο χρÞνο.
(4) Το καυσιµο αναφορÀσ που χρησιµοποιεÝται για την εγκριση ενÞσ οχηµατοσ µε βÀση τισ οριακεσ τιµεσ που εκτÝθενται στη γραµµη Β του πÝνακα στο
σηµεÝο 5.3.1.4 του παραρτηµατοσ I τησ παρουσασ οδηγÝασ θα εχει µεγιστη περιεκτικÞτητα αρωµατικων υδρογονανθρÀκων 35 % κατ’ Þγκον. Η
Επιτροπη θα υποβÀλει το συντοµÞτερο δυνατÞν και πÀντωσ µεχρι τισ 31 ∆εκεµβρÝου 1999 τροποποÝηση του παραρτηµατοσ αυτου στην οποÝα θα
αντανακλÀται ο µεσοσ Þροσ τησ αγορÀσ Þσον αφορÀ την περιεκτικÞτητα των καυσÝµων σε αρωµατικουσ υδρογονÀνθρακεσ σε σχεση µε τα καυσιµα
που ορÝζονται στο παρÀρτηµα III τησ οδηγÝασ 98/70/ΕΚ.
(5) Το καυσιµο επιτρεπεται να περιεχει αναστολεÝσ οξειδωτικησ δρÀσησ και αδρανοποιητεσ µετÀλλων που κατÀ κανÞνα χρησιµοποιουνται για
σταθεροποÝηση τησ ροησ βενζÝνησ στα διυλιστηρια, δεν επιτρεπεται Þµωσ να προστÝθενται απορρυπαντικÀ/µεσα κολλοειδουσ διασπορÀσ και
διαλυτικÀ ελαια.
(6) Θα αναφερεται η πραγµατικη περιεκτικÞτητα σε οξυγÞνο του καυσÝµου που χρησιµοποιεÝται για τη δοκιµη τυπου VI. Επιπλεον, η µεγιστη
περιεκτικÞτητα σε οξυγÞνο του καυσÝµου αναφορÀσ που χρησιµοποιεÝται για την εγκριση οχηµατοσ µε βÀση τισ οριακεσ τιµεσ που εκτÝθενται στη
γραµµη B του πÝνακα στο σηµεÝο 5.3.1.4 του παραρτηµατοσ I τησ παρουσασ οδηγÝασ θα εÝναι 2,3 %. Η Επιτροπη θα υποβÀλει το συντοµÞτερο
δυνατÞν και πÀντωσ µεχρι τισ 31 ∆εκεµβρÝου 1999 τροποποÝηση του παραρτηµατοσ αυτου στην οποÝα θα αντανακλÀται ο µεσοσ Þροσ τησ αγορÀσ
Þσον αφορÀ την περιεκτικÞτητα των καυσÝµων σε οξυγÞνο σε σχεση µε τα καυσιµα που ορÝζονται στο παρÀρτηµα III τησ οδηγÝασ 98/70/ΕΚ.
7
( ) Θα αναφερεται η πραγµατικη περιεκτικÞτητα σε θεÝο του καυσÝµου που χρησιµοποιεÝται για τη δοκιµη τυπου VI. Επιπλεον, η µεγιστη
περιεκτικÞτητα σε θεÝο του καυσÝµου αναφορÀσ που χρησιµοποιεÝται για την εγκριση οχηµατοσ µε βÀση τισ οριακεσ τιµεσ που εκτÝθενται στη
γραµµη B του πÝνακα στο σηµεÝο 5.3.1.4 του παραρτηµατοσ I τησ παρουσασ οδηγÝασ θα εÝναι 50 ppm. Η Επιτροπη θα υποβÀλει το συντοµÞτερο
δυνατÞν και πÀντωσ µεχρι τισ 31 ∆εκεµβρÝου 1999 τροποποÝηση τουσ παραρτηµατοσ αυτου στην οποÝα θα αντανακλÀται ο µεσοσ Þροσ τησ αγορÀσ
Þσον αφορÀ την περιεκτικÞτητα των καυσÝµων σε θεÝο σε σχεση µε τα καυσιµα που ορÝζονται στο παρÀρτηµα III τησ οδηγÝασ 98/70/ΕΚ.»
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ X
40.

Το σηµεÝο 1.8 του προσαρτηµατοσ αντικαθÝσταται απÞ το ακÞλουθο κεÝµενο:
«1.8. Αποτελεσµατα δοκιµησ: ............................................................................................................................................................................................
Τυποσ I

CO
(g/km)

HC (3)

NO× (3)

HC + NO×
(g/km)

ΣωµατÝδια (2)
(g/km)

Μετρουµενο

Με παρÀγοντα επιδεÝνωσησ FD

Τυποσ II:

....................................................................................................................................................................................................................... %

Τυποσ III: .............................................................................................................................................................................................................................
Τυποσ IV: ........................................................................................................................................................................................................... g/δοκιµη
Τυποσ V:

— τυποσ ανθεκτικÞτητασ: 80 000 km, δεν ισχυει (1)
— παρÀγων επιδεÝνωσησ: κατÞπιν υπολογισµου, σταθερÞσ (3)
— να ορισθουν οι τιµεσ:
......................................................................................................................................................................................................................
Τυποσ VI

CO (g/km)

HC (g/km)

Τιµη µετρησησ
1.8.1.

Γραπτη περιγραφη η/και σχεδιο του δεÝκτη δυσλειτουργÝασ (ΜΙ):
.............................................................................................................................................................................................................................

1.8.2.

ΚατÀλογοσ και σκοπÞσ Þλων των κατασκευαστικων στοιχεÝων που παρακολουθουνται απÞ το ενσωµατωµενο συστηµα
διÀγνωσησ (OBD):
.............................................................................................................................................................................................................................

1.8.3.

Γραπτη περιγραφη (γενικεσ αρχεσ λειτουργÝασ) για:
.............................................................................................................................................................................................................................

1.8.3.1.

ΑνÝχνευση διαλεÝψεων (4):
.............................................................................................................................................................................................................................

1.8.3.2.

Παρακολουθηση καταλυτη (4):
.............................................................................................................................................................................................................................

1.8.3.3.

Παρακολουθηση αισθητηρα οξυγÞνου (4):
.............................................................................................................................................................................................................................
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Íλλα κατασκευαστικÀ στοιχεÝα που παρακολουθουνται απÞ το ενσωµατωµενο συστηµα διÀγνωσησ (OBD) (4):
.............................................................................................................................................................................................................................

1.8.3.5.

Παρακολουθηση καταλυτη (5):
.............................................................................................................................................................................................................................

1.8.3.6.

Παρακολουθηση παγÝδασ σωµατιδÝων (5):
.............................................................................................................................................................................................................................

1.8.3.7.

Παρακολουθηση ηλεκτρονικου ενεργοποιητη συστηµατοσ τροφοδοσÝασ καυσÝµου (5):
.............................................................................................................................................................................................................................

1.8.3.8.

Íλλα κατασκευαστικÀ στοιχεÝα που παρακολουθουνται απÞ το ενσωµατωµενο συστηµα διÀγνωσησ (OBD) (5):
.............................................................................................................................................................................................................................

1.8.4.

Κριτηρια για ενεργοποÝηση του δεÝκτη δυσλειτουργÝασ (MI) (καθορισµενοσ χρÞνοσ κυκλων οδηγησησ η στατιστικη
µεθοδοσ):
.............................................................................................................................................................................................................................

1.8.5.

ΚατÀλογοσ Þλων των κωδικων εξÞδου OBD και των χρησιµοποιουµενων µορφÞτυπων (µε επεξηγηση εκÀστου):
.............................................................................................................................................................................................................................

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

41.

∆ιαγρÀφεται Þτι δεν ισχυει.
Για οχηµατα µε κινητηρα ανÀφλεξησ µε συµπÝεση.
Για οχηµατα µε κινητηρα µε επιβαλλÞµενη ανÀφλεξη.
Για κινητηρεσ µε επιβαλλÞµενη ανÀφλεξη.
Για κινητηρεσ ανÀφλεξησ διÀ συµπιεσεωσ.»

ΠροστÝθεται το ακÞλουθο νεο τµηµα 1.9 του προσαρτηµατοσ:
«1.9.

∆εδοµενα εκποµπων κατÀ τον τεχνικÞ ελεγχο του οχηµατοσ
∆οκιµη

Τιµη CO
(% κατ’ Þγκο)

∆οκιµη χαµηλησ αδρÀνειασ

ΛÀµδα (1)

Ταχυτητα κινητηρα (min-1)

ΘερµοκρασÝα λαδιου
κινητηρα (°C)

Ν/Α

∆οκιµη υψηλησ αδρÀνειασ
(1) Τιµη λÀµδα: βλεπε παρÀρτηµα I τµηµα 5.3.7.3 υποσηµεÝωση 1.»

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XI
42.

ΠροστÝθεται το ακÞλουθο νεο παρÀρτηµα XI:
«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XI
ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ∆ΙΑΓΝΩΣΗΣ (OBD) ΣΕ ΟΧΗΜΑΤΑ ΜΕ ΚΙΝΗΤΗΡΑ
1.

ΠΕ∆ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Το παρÞν παρÀρτηµα αναφερεται στισ λειτουργικεσ πτυχεσ ενσωµατωµενων σε οχηµατα συστηµÀτων διÀγνωσησ
(OBD) για τον ελεγχο των εκποµπων των οχηµÀτων µε κινητηρα.
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ΟΡΙΣΜΟΙ
Για τουσ σκοπουσ του παρÞντοσ παραρτηµατοσ:

2.1.

“OBD” σηµαÝνει ενσωµατωµενο συστηµα διÀγνωσησ για ελεγχο εκποµπων το οποÝο εχει την ικανÞτητα να εντοπÝζει
πιθανÞ σηµεÝο δυσλειτουργÝασ µεσω κωδικων βλÀβησ καταχωρηµενων σε µνηµη υπολογιστη¯

2.2.

“τυποσ οχηµατοσ” σηµαÝνει κατηγορÝα µηχανοκινητων οχηµÀτων τα οποÝα δεν διαφερουν ωσ προσ ουσιωδη χαρακτηριστικÀ του κινητηρα και του συστηµατοσ OBD που ορÝζονται στο προσÀρτηµα 2¯

2.3.

“οικογενεια οχηµÀτων” σηµαÝνει οµαδοποÝηση οχηµÀτων απÞ τον κατασκευαστη τα οποÝα, λÞγω του σχεδιασµου τουσ,
αναµενεται να εχουν παρÞµοια χαρακτηριστικÀ απÞ πλευρÀσ εκποµπων καυσαερÝων και συστηµατοσ OBD. Οποιοσδηποτε κινητηρασ τησ οικογενειασ αυτησ πρεπει να πληροÝ τισ απαιτησεισ τησ παρουσασ οδηγÝασ¯

2.4.

“συστηµα ελεγχου εκποµπων” σηµαÝνει τον ηλεκτρονικÞ ελεγκτη ρυθµισησ του κινητηρα καθωσ και οποιοδηποτε
εξÀρτηµα του συστηµατοσ εκποµπων καυσαερÝων η εξαερουµενων καυσÝµων, το οποÝο τροφοδοτεÝ µε δεδοµενα η
λαµβÀνει δεδοµενα απÞ τον ηλεκτρονικÞ ελεγκτη¯

2.5.

“δεÝκτησ δυσλειτουργÝασ” (Malfunction indicator- MI) σηµαÝνει ορατÞ η ακουστικÞ δεÝκτη που πληροφορεÝ µε
σαφηνεια τον οδηγÞ του οχηµατοσ για περιπτωσεισ δυσλειτουργÝασ οποιουδηποτε σχετικου µε τισ εκποµπεσ εξαρτηµατοσ συνδεοµενου µε το OBD η αυτου τουτου του OBD¯

2.6.

“δυσλειτουργÝα” σηµαÝνει την υπαρξη προβληµατοσ σε κÀποιο σχετικÞ µε εκποµπεσ εξÀρτηµα η συστηµα το οποÝο
ενδεχοµενωσ να επιφερει υπερβαση των ορÝων εκποµπων που προβλεπονται στο σηµεÝο 3.3.2¯

2.7.

“δευτερευουσα παροχη αερα” σηµαÝνει ρευµα αερα που εισÀγεται στο συστηµα εξαγωγησ καυσαερÝων µε τη βοηθεια
αντλÝασ η αναρροφητικησ βαλβÝδασ η Àλλου µεσου και που προορÝζεται να υποβοηθÀ την οξεÝδωση των HC και CO
που περιεχονται στο ρευµα καυσαερÝων¯

2.8.

“διÀλειψη κινητηρα” σηµαÝνει την ελλειψη καυσησ στον κυλινδρο κινητηρα επιβαλλÞµενησ ανÀφλεξησ λÞγω απουσÝασ
σπινθηρα, πτωχησ τροφοδοσÝασ σε καυσιµο, χαµηλησ συµπÝεσησ η Àλλησ αιτÝασ. ΑπÞ πλευρÀσ παρακολουθησησ µεσω
του OBD πρÞκειται για το ποσοστÞ των διαλεÝψεων στο συνολικÞ αριθµÞ αναφλεξεων (Þπωσ δηλωνεται απÞ τον
κατασκευαστη) το οποÝο µπορεÝ να επιφερει την υπερβαση των ορÝων εκποµπων που προβλεπονται στο σηµεÝο 3.3.2, η
το ποσοστÞ εκεÝνο που µπορεÝ να οδηγησει στην υπερθερµανση καταλυτη, η καταλυτων, εξαγωγησ καυσαερÝων,
προκαλωντασ του(τουσ) ανεπανÞρθωτη βλÀβη¯

2.9.

“δοκιµη τυπου” σηµαÝνει τον κυκλο οδηγησησ (µεροσ 1 και µεροσ 2) που χρησιµοποιεÝται για τισ εγκρÝσεισ εκποµπων,
Þπωσ περιγρÀφεται στο παρÀρτηµα III προσÀρτηµα 1¯

2.10.

“ενασ κυκλοσ οδηγησησ” αποτελεÝται απÞ τη φÀση εκκÝνησησ του κινητηρα, απÞ συγκεκριµενη διαδικασÝα οδηγησησ
κατÀ την οποÝα ανιχνευεται τυχÞν εµφανιζÞµενη δυσλειτουργÝα, και απÞ το σβησιµο του κινητηρα¯

2.11.

“κυκλοσ προθερµανσησ” σηµαÝνει τη λειτουργÝα του κινητηρα επÝ χρονικÞ διÀστηµα επαρκεσ ωστε η θερµοκρασÝα του
ψυκτικου υγρου να ανεβει κατÀ 22 Κ τουλÀχιστον απÞ τη θερµοκρασÝα κατÀ την εκκÝνηση του κινητηρα και να
φθÀσει τουλÀχιστον σε θερµοκρασÝα 343 Κ (70 °C)¯

2.12.

ο Þροσ “µικρορρυθµιση καυσÝµου” αφορÀ τισ προσαρµογεσ του βασικου προγραµµατισµου παροχησ καυσÝµου λÞγω
ανατροφοδοτησεωσ δεδοµενων (feedback). ΒραχυπρÞθεσµη µικρορρυθµιση καυσÝµου σηµαÝνει δυναµικεσ η στιγµιαÝεσ
προσαρµογεσ. ΜακροπρÞθεσµη µικρορρυθµιση καυσÝµου σηµαÝνει προσαρµογεσ στο πρÞγραµµα παροχησ καυσÝµου
πολυ πιο µακροχρÞνιεσ απÞ εκεÝνεσ που αντιστοιχουν στισ βραχυπρÞθεσµεσ µικρορρυθµÝσεισ. Οι µακροπρÞθεσµεσ
αυτεσ προσαρµογεσ αντισταθµÝζουν τισ διαφορεσ και βαθµιαÝεσ αλλαγεσ που επερχονται µε τον χρÞνο¯

2.13.

“υπολογιζÞµενη τιµη φορτÝσεωσ” σηµαÝνει ενδειξη τησ τρεχουσασ παροχησ αερα διαιρουµενη δια τησ µεγÝστησ παροχησ
αερα, Þπου η µεγÝστη ροη αερα διορθωνεται συναρτησει του υψοµετρου. Ο ορισµÞσ αυτÞσ αντιστοιχεÝ σε αδιÀστατο
αριθµÞ ο οποÝοσ δεν εÝναι χαρακτηριστικÞσ για τον κινητηρα και παρεχει στον τεχνικÞ συντηρησησ ενδειξη του
ποσοστιαÝου αξιοποιουµενου κυβισµου του κινητηρα (Þπου 100% αντιστοιχεÝ σε τελεÝωσ ανοικτη στραγγαλιστη
βαλβÝδα):
CLV =

Τρεχουσα ροη αερα
Ατµοσφαιρικη πÝεση (στο επÝπεδο θÀλασσασ)
×
ΜεγÝστη ροη (επÝπεδο θÀλασσασ)
Βαροµετρικη πÝεση

2.14.

“µÞνιµοσ προκαθορισµενοσ τρÞποσ εκποµπων” σηµαÝνει την περÝπτωση Þπου ο ελεγκτησ ρυθµισησ του κινητηρα
µεταπηδÀ µονÝµωσ σε θεση η οποÝα δεν απαιτεÝ σηµα εισÞδου απÞ αστοχουν κατασκευαστικÞ στοιχεÝο η συστηµα,
εφÞσον η αστοχÝα του κατασκευαστικου στοιχεÝου η συστηµατοσ θα επεφερε αυξηση των εκποµπων σε επÝπεδο Àνω
των ορÝων που προβλεπονται στο σηµεÝο 3.3.2¯

2.15.

“µονÀδα απÞληψησ ισχυοσ” σηµαÝνει διÀταξη που παÝρνει κÝνηση απÞ τον κινητηρα για την τροφοδÞτηση µε ενεργεια
βοηθητικου, ενσωµατωµενου στο Þχηµα, εξοπλισµου¯

2.16.

“πρÞσβαση” σηµαÝνει τη διαθεσιµÞτητα Þλων των σχετικων µε το OBD δεδοµενων, συµπεριλαµβανοµενων των
κωδικων βλÀβησ, τα οποÝα απαιτουνται για την εξεταση, τη διÀγνωση, συντηρηση η επισκευη των σχετικων µε τισ
εκποµπεσ τµηµÀτων του οχηµατοσ, µεσω τησ σειριακησ θυρασ τησ ενιαÝασ διαγνωστικησ διÀταξησ (συµφωνα µε το
προσÀρτηµα 1 σηµεÝο 6.5.3.5 του παρÞντοσ παραρτηµατοσ)¯
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“απεριÞριστη” σηµαÝνει:
— την πρÞσβαση για την οποÝα δεν απαιτεÝται κωδικÞσ του κατασκευαστη η Àλλη παρεµφερησ διÀταξη η
— µια πρÞσβαση που επιτρεπει την αξιολÞγηση των συλλεχθεντων δεδοµενων χωρÝσ να χρειÀζεται οιαδηποτε
µοναδικη πληροφορÝα αποκωδικοποÝησησ, εκτÞσ εÀν οι Ýδιεσ οι πληροφορÝεσ εÝναι ηδη τυποποιηµενεσ¯

2.18.

“τυποποιηµενη” σηµαÝνει Þτι η Þλη ροη των πληροφοριακων δεδοµενων, συµπεριλαµβανοµενων Þλων των χρησιµοποιουµενων κωδικων βλÀβησ, θα παρÀγεται µÞνο συµφωνα µε βιοµηχανικÀ πρÞτυπα τα οποÝα, δεδοµενου Þτη η µορφη
τουσ και οι επιτρεπÞµενεσ επιλογεσ εÝναι σαφωσ καθορισµενεσ, παρεχουν τον υψηλÞτερο δυνατÞ βαθµÞ εναρµÞνισησ
στη βιοµηχανÝα οχηµÀτων, και των οποÝων η χρησιµοποÝηση στα πλαÝσια τησ παρουσασ οδηγÝασ επιτρεπεται ρητωσ¯

2.19.

“πληροφορÝεσ επισκευησ” εÝναι Þλεσ οι πληροφορÝεσ που απαιτουνται για τη διÀγνωση, τη συντηρηση, την εξεταση,
τον περιοδικÞ ελεγχο η την επισκευη του οχηµατοσ και τισ οποÝεσ ο κατασκευαστησ διαθετει στισ εξουσιοδοτηµενεσ
επιχειρησεισ µεταπωλησησ και επισκευησ. Οι πληροφορÝεσ αυτεσ περιλαµβÀνουν µεταξυ Àλλων εγχειρÝδια συντηρησησ,
τεχνικεσ οδηγÝεσ, διαγνωστικεσ υποδεÝξεισ (π.χ. ελÀχιστεσ/µεγιστεσ κανονικεσ τιµεσ µετρησεων), διαγρÀµµατα κυκλωµÀτων, αναγνωριστικÞσ αριθµÞσ τησ βαθµονÞµησησ του λογισµικου που εφαρµÞζεται σ’ εναν τυπο οχηµατοσ, οδηγÝεσ για
ειδικεσ και µεµονωµενεσ περιπτωσεισ, πληροφορÝεσ σχετικÀ µε εργαλεÝα και συσκευεσ, πληροφορÝεσ σχετικÀ µε τα
δεδοµενα και αµφÝδροµα δεδοµενα ελεγχου και δοκιµησ. Ο κατασκευαστησ δεν υποχρεουται να παρÀσχει τισ
πληροφορÝεσ που καλυπτονται απÞ δικαιωµατα πνευµατικησ ιδιοκτησÝασ η συνιστουν ειδικη τεχνογνωσÝα των
κατασκευαστων η/και των προµηθευτων των κατασκευαστων αρχικου εξοπλισµου (OEM)¯ στην περÝπτωση αυτη, οι
αναγκαÝεσ τεχνικεσ πληροφορÝεσ δεν κρατουνται µε τρÞπο αναρθÞδοξο.

3.

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ∆ΟΚΙΜΕΣ

3.1.

ΚÀθε Þχηµα πρεπει να εÝναι εφοδιασµενο µε συστηµα OBD σχεδιασµενο, κατασκευασµενο και τοποθετηµενο στο
Þχηµα κατÀ τρÞπο ωστε να εÝναι δυνατÞν να εντοπÝζονται οι διÀφορεσ περιπτωσεισ φθορÀσ η δυσλειτουργÝασ καθÞλη
τη διÀρκεια ζωησ του οχηµατοσ. Για την επÝτευξη του στÞχου αυτου, η αρµÞδια για την εγκριση τυπου αρχη, πρεπει να
δεχεται Þτι οχηµατα τα οποÝα εχουν διανυσει αποστÀσεισ µεγαλυτερεσ απÞ τισ προβλεπÞµενεσ για τη δοκιµη
ανθεκτικÞτητασ τυπου V, που αναφερεται στο σηµεÝο 3.3.1, ενδεχοµενωσ να εµφανÝζουν κÀποια υποβÀθµιση τησ
απÞδοσησ του συστηµατοσ OBD οπÞτε υπÀρχει περÝπτωση να παρουσιαστεÝ υπερβαση των ορÝων εκποµπων που
προβλεπονται στο σηµεÝο 3.3.2 πριν το OBD επισηµÀνει την αστοχÝα στον οδηγÞ του οχηµατοσ.

3.1.1.

Η πρÞσβαση στο συστηµα OBD που απαιτεÝται για την εξεταση, τη συντηρηση η την επισκευη του οχηµατοσ πρεπει
να εÝναι απεριÞριστη και τυποποιηµενη. Ùλοι οι σχετικοÝ µε τισ εκποµπεσ κωδικοÝ βλÀβησ πρεπει να εÝναι συµφωνοι µε
το ISO DIS 15031-6 (SAE J 2012, Ιουλιοσ 1996).

3.1.2.

Το αργÞτερο τρεισ µηνεσ αφÞτου ο κατασκευαστησ εχει παρÀσχει τισ πληροφορÝεσ επισκευησ σε οιονδηποτε
εξουσιοδοτηµενο µεταπωλητη η κατÀστηµα επισκευων εντÞσ τησ ΚοινÞτητασ, ο κατασκευαστησ οφεÝλει να παρεχει
αυτεσ τισ πληροφορÝεσ (καθωσ και τισ µετεπειτα τροποποιησεισ και συµπληρωσεισ τουσ) εναντι λογικου αντιτÝµου το
υψοσ του οποÝου δεν δηµιουργεÝ διακρÝσεισ, και να ενηµερωνει σχετικÀ την αρµÞδια για την εγκριση αρχη.
Σε περÝπτωση µη τηρησησ τησ εν λÞγω διÀταξησ, η αρµÞδια για τισ εγκρÝσεισ αρχη λαµβÀνει κατÀλληλα µετρα
συµφωνα µε τη διαδικασÝα που προδιαγρÀφεται για τισ εγκρÝσεισ τυπου και τουσ επιτÞπιουσ ελεγχουσ, προκειµενου να
διασφαλÝσει τη διαθεσιµÞτητα πληροφοριων σχετικÀ µε την επισκευη.

3.2.

Το OBD πρεπει να εÝναι σχεδιασµενο, κατασκευασµενο και τοποθετηµενο στο Þχηµα κατÀ τρÞπο ωστε να πληροÝ τισ
απαιτησεισ του παρÞντοσ παραρτηµατοσ υπÞ συνθηκεσ κανονικησ χρησησ.

3.2.1.

Προσωρινη αδρανοποÝηση του συστηµατοσ OBD

3.2.1.1.

Οι κατασκευαστεσ δυνανται να προβλεπουν την αδρανοποÝηση του συστηµατοσ OBD εÀν η ικανÞτητα ελεγχου του
OBD επηρεÀζεται απÞ τυχÞν χαµηλη στÀθµη καυσÝµου. ΕÀν η ποσÞτητα του καυσÝµου στη δεξαµενη υπερβαÝνει 20 %
τησ ονοµαστικησ χωρητικÞτητασ τησ δεξαµενησ, δεν επιτρεπει να αδρανοποιεÝται το OBD.

3.2.1.2.

Οι κατασκευαστεσ δυνανται να προβλεπουν αδρανοποÝηση του συστηµατοσ OBD για θερµοκρασÝεσ περιβÀλλοντοσ
κατÀ την εκκÝνηση κατωτερεσ απÞ 266 Κ (−7 °C) η για υψÞµετρα Àνω των 2 500 µετρων απÞ την επιφÀνεια τησ
θÀλασσασ, υπÞ την προυMπÞθεση Þτι υποβÀλλουν στοιχεÝα η/και τεχνικη αξιολÞγηση µε την οποÝα αποδεικνυεται Þτι ο
ελεγχοσ των εκποµπων υπÞ τισ συνθηκεσ αυτεσ θα ηταν αναξιÞπιστοσ. Οι κατασκευαστεσ δυνανται επÝσησ να
αιτουνται την αδρανοποÝηση του συστηµατοσ OBD και σε Àλλεσ θερµοκρασÝεσ περιβÀλλοντοσ κατÀ την εκκÝνηση του
κινητηρα, εφÞσον αποδεικνυουν µε στοιχεÝα η/και τεχνικη αξιολÞγηση στισ αρµÞδιεσ αρχεσ Þτι υπÞ τισ συνθηκεσ αυτεσ
ενδεχοµενωσ να εÝναι εσφαλµενη η διÀγνωση.

3.2.1.3.

Σε οχηµατα σχεδιασµενα ωστε να δεχονται τοποθετηση µονÀδων απÞληψησ ισχυοσ (PTO) επιτρεπεται η αδρανοποÝηση των επηρεαζοµενων συστηµÀτων ελεγχου, υπÞ την προυMπÞθεση Þτι η τυχÞν αδρανοποÝηση συµβαÝνει µÞνον Þταν η
µονÀδα PTO εÝναι ενεργοποιηµενη.

3.2.2.

∆ιαλεÝψεισ κινητηρα — Οχηµατα εφοδιασµενα µε κινητηρεσ επιβαλλÞµενησ ανÀφλεξησ

3.2.2.1.

ΥπÞ ειδικεσ συνθηκεσ στροφων και φÞρτισησ του κινητηρα, οι κατασκευαστεσ δυνανται να υιοθετουν και ωσ κριτηρια
δυσλειτουργÝασ ποσοστÀ διαλεÝψεων υψηλÞτερα απÞ εκεÝνα που δηλωνονται στισ αρχεσ, Þταν µπορουν να αποδεÝξουν
στισ αρχεσ Þτι η ανÝχνευση χαµηλοτερων ποσοστων διαλεÝψεων θα ηταν ενδεχοµενωσ αναξιÞπιστη.
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3.2.2.2.

Κατασκευαστεσ που εÝναι σε θεση να αποδεÝξουν στισ αρχεσ Þτι η ανÝχνευση υψηλοτερων ποσοστων διαλεÝψεων
εξακολουθεÝ να µην εÝναι εφικτη, δυνανται, υπÞ τισ συνθηκεσ αυτεσ, να αδρανοποιουν το συστηµα παρακολουθησησ
των διαλεÝψεων.

3.3.
3.3.1.

Περιγραφη των δοκιµων
Οι δοκιµεσ διεξÀγονται στο Þχηµα που χρησιµοποιεÝται για τη δοκιµη ανθεκτικÞτητασ τυπου V, που αναφερεται στο
παρÀρτηµα VIII, συµφωνα µε τη διαδικασÝα του προσαρτηµατοσ 1 του παρÞντοσ παραρτηµατοσ. Οι δοκιµεσ
διεξÀγονται µετÀ το περασ τησ δοκιµησ ανθεκτικÞτητασ τυπου V. Ùταν δεν διεξÀγεται δοκιµη ανθεκτικÞτητασ τυπου V
η κατÞπιν αιτηµατοσ του κατασκευαστη, για τισ δοκιµεσ OBD επιτρεπεται να χρησιµοποιεÝται κατÀλληλο απÞ πλευρÀσ
ηλικÝασ και αντιπροσωπευτικÞ Þχηµα.

3.3.2.

Το OBD πρεπει να παρεχει ενδειξη για την αστοχÝα σχετικου µε τισ εκποµπεσ κατασκευαστικου στοιχεÝου η
συστηµατοσ Þταν η αστοχÝα αυτη προκαλεÝ αυξηση των εκποµπων υπερÀνω των ακÞλουθων ορÝων:

ΜÀζα αναφορÀσ

ΜÀζα µονοξειδÝου
του Àνθρακα

ΜÀζα
υδρογονανθρÀκων

ΜÀζα οξειδÝων του
αζωτου

ΜÀζα
σωµατιδÝων
(1)

(CO)
L1
(g/km)

(HC)
L2
(g/km)

(NOx)
L3
(g/km)

(PM)
L4
(g/km)

(RW)
(kg)

ΚατηγορÝα ΚλÀση

ΝτÝζελ

ΒενζÝνη

ΝτÝζελ

ΒενζÝνη

ΝτÝζελ

ΝτÝζελ

Μ (2)

—

Þλα

3,2

3,2

0,4

0,4

0,6

1,2

0,18

Ν1 (3) (4)

Ι

RW # 1305

3,2

3,2

0,4

0,4

0,6

1,2

0,18

II

1305 , RW # 1760

5,8

4,0

0,5

0,5

0,7

1,6

0,23

III

1760 , RW

7,3

4,8

0,6

0,6

0,8

1,9

0,28

(1)
(2)
(3)
(4)

3.3.3.

ΒενζÝνη

Για κινητηρεσ που λειτουργουν µε συµπÝεση.
ΕκτÞσ απÞ τα οχηµατα µεγÝστησ µÀζασ Àνω των 2 500 kg.
Καθωσ και τα οχηµατα τησ κατηγορÝασ Μ που αναφερονται στην υποσηµεÝωση 2.
Η πρÞταση τησ Επιτροπησ που αναφερεται στο Àρθρο 3 παρÀγραφοσ 1 τησ παρουσασ οδηγÝασ θα περιεχει τισ οριακεσ τιµεσ
κατωφλÝου για το OBD για το 2005/6 για τα οχηµατα Μ1 και Ν1.

Απαιτησεισ παρακολουθησησ για οχηµατα εφοδιασµενα µε κινητηρεσ επιβαλλÞµενησ ανÀφλεξησ
Προκειµενου τα συστηµατα OBD να πληρουν τισ απαιτησεισ του σηµεÝου 3.3.2, πρεπει τουλÀχιστον να παρακολουθουν:

3.3.3.1.

τη µεÝωση τησ αποτελεσµατικÞτητασ του καταλυτικου µετατροπεα µÞνον ωσ προσ τισ εκποµπεσ υδρογονανθρÀκων,

3.3.3.2.

την υπαρξη διαλεÝψεων κινητηρα σε περιοχη λειτουργÝασ που καθορÝζεται ωσ εξησ:
α) µεγιστεσ στροφεσ 4 500 min−1 η κατÀ 1 000 min−1 περισσÞτερεσ στροφεσ απÞ το µεγιστο αριθµÞ στροφων που
παρατηρεÝται κατÀ τη διÀρκεια κυκλου δοκιµησ τυπου I, Þποια τιµη εÝναι χαµηλÞτερη¯
β) τη θετικη γραµµη ροπησ (δηλαδη φορτÝο κινητηρα µε το συστηµα µετÀδοσησ στο νεκρÞ σηµεÝο)¯
γ) γραµµη που ενωνει τα ακÞλουθα σηµεÝα λειτουργÝασ του κινητηρα: τη θετικη γραµµη ροπησ στισ 3 000 min−1 µε
σηµεÝο επÝ τησ γραµµησ µεγιστων στροφων που ορÝζεται στο ανωτερω στοιχεÝο α), Þταν η υποπÝεση στην πολλαπλη
εισαγωγη εÝναι 13,33 kPa χαµηλÞτερη απÞ εκεÝνη στη θετικη γραµµη ροπησ,

3.3.3.3.

τη φθορÀ του αισθητηρα οξυγÞνου,

3.3.3.4.

σε Àλλα κατασκευαστικÀ στοιχεÝα η συστηµατα ελεγχου εκποµπων, η σε σχετικÀ µε τισ εκποµπεσ κατασκευαστικÀ
στοιχεÝα η συστηµατα του συγκροτηµατοσ κÝνησησ του οχηµατοσ τα οποÝα συνδεονται µε υπολογιστη, να παρακολουθεÝται τυχÞν αστοχÝα η οποÝα ενδεχοµενωσ να επιφερει εκποµπεσ καυσαερÝων Àνω των ορÝων που προβλεπονται στο
σηµεÝο 3.3.2,

3.3.3.5.

τη συνεχη λειτουργÝα του κυκλωµατοσ κÀθε Àλλου σχετικου µε τισ εκποµπεσ κατασκευαστικου στοιχεÝου του
συγκροτηµατοσ κÝνησησ του οχηµατοσ που συνδεεται µε υπολογιστη,

3.3.3.6.

τουλÀχιστον τη συνεχη λειτουργÝα του κυκλωµατοσ του ηλεκτρονικου συστηµατοσ που ελεγχει την κενωση των
εκποµπων εξαερουµενων καυσÝµων.

28.12.98
3.3.4.
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Απαιτησεισ παρακολουθησησ για οχηµατα εφοδιασµενα µε κινητηρεσ ανÀφλεξησ διÀ συµπιεσεωσ
Προκειµενου τα συστηµατα OBD να πληρουν τισ απαιτησεισ του σηµεÝου 3.3.2, πρεπει να παρακολουθουν:

3.3.4.1.

την ελÀττωση τησ αποτελεσµατικÞτητασ του καταλυτικου µετατροπεα, Þταν υπÀρχει,

3.3.4.2.

τη λειτουργικÞτητα και ακεραιÞτητα τησ παγÝδασ σωµατιδÝων, Þταν υπÀρχει,

3.3.4.3.

στο συστηµα εγχυσησ καυσÝµου, να παρακολουθουν την αδιÀκοπη λειτουργÝα του κυκλωµατοσ και την ολοκληρωτικη
λειτουργικη αστοχÝα του(των) ενεργοποιητη(-ων) τησ ρυθµισησ παροχησ καυσÝµου και χρονισµου,

3.3.4.4.

σε Àλλα κατασκευαστικÀ στοιχεÝα η συστηµατα ελεγχου εκποµπων, η σχετικÀ µε τισ εκποµπεσ κατασκευαστικÀ
στοιχεÝα η συστηµατα συγκροτηµατοσ κÝνησησ του οχηµατοσ που συνδεονται µε υπολογιστη, να παρακολουθεÝ τυχÞν
αστοχÝα η οποÝα µπορεÝ να καταληξει σε εκποµπεσ καυσαερÝων Àνω των ορÝων που προβλεπονται στο σηµεÝο 3.3.2.
ΠαραδεÝγµατα τετοιων συστηµÀτων η κατασκευαστικων στοιχεÝων εÝναι εκεÝνα που προορÝζονται για την παρακολουθηση και ελεγχο τησ ροησ µÀζασ Àερα, τησ ροησ Þγκου (και θερµοκρασÝασ) αερα, τησ υπερσυµπÝεσησ εισαγωγησ και
τησ εσωτερικησ πÝεσησ τησ πολλαπλησ εισαγωγησ (καθωσ και οι σχετικοÝ αισθητηρεσ µε τουσ οποÝουσ καθÝστανται
δυνατεσ οι παραπÀνω λειτουργÝεσ),

3.3.4.5.

τη συνεχη λειτουργÝα του κυκλωµατοσ κÀθε Àλλου σχετικου µε τισ εκποµπεσ κατασκευαστικου στοιχεÝου του
κινητηριου συγκροτηµατοσ, εφÞσον συνδεεται µε υπολογιστη,

3.3.5.

οι κατασκευαστεσ δυνανται να αποδεικνυουν στην αρµÞδια για τισ εγκρÝσεισ αρχη Þτι κατασκευαστικÀ στοιχεÝα η
συστηµατα δεν χρειÀζεται να παρακολουθουνται εÀν, σε περÝπτωση πληρουσ αχρηστευσησ η αφαÝρεσησ τουσ, οι
εκποµπεσ δεν υπερβαÝνουν τα Þρια που προβλεπονται στο σηµεÝο 3.3.2.

3.4.

Σε κÀθε εκκÝνηση του κινητηρα πρεπει να αρχÝζει µια σειρÀ διαγνωστικων ελεγχων η οποÝα να ολοκληρωνεται
τουλÀχιστον µÝα φορÀ υπÞ την προυMπÞθεση Þτι πληρουνται οι ορθεσ συνθηκεσ δοκιµησ. Οι συνθηκεσ δοκιµησ
επιλεγονται κατÀ τρÞπον ωστε Þλεσ να αντιστοιχουν στισ συνθηκεσ κανονικησ οδηγησησ Þπωσ αυτη προβλεπεται για
τη δοκιµη τυπου I.

3.5.

ΕνεργοποÝηση του δεÝκτη δυσλειτουργÝασ

3.5.1.

Το συστηµα OBD πρεπει να περιλαµβÀνει δεÝκτη δυσλειτουργÝασ (ΜΙ) ευκÞλωσ αντιληπτÞ απÞ το χειριστη του
οχηµατοσ. Ο ΜΙ πρεπει να χρησιµοποιεÝται αποκλειστικÀ και µÞνον για να δεÝχνει στον οδηγÞ διαδικασÝεσ εκκÝνησησ
σε κατÀσταση ανÀγκησ η λειτουργÝασ µε µειωµενεσ στροφεσ λÞγω βλÀβησ. Ο ΜΙ πρεπει να εÝναι ορατÞσ υπÞ
οποιεσδηποτε ευλογεσ συνθηκεσ φωτισµου. Ùταν ενεργοποιεÝται ο ΜΙ, πρεπει να εµφανÝζεται συµβολο συµφωνα µε το
ISO 2575 (1). Στο Þχηµα δεν πρεπει να υπÀρχουν περισσÞτεροι απÞ ενα γενικου σκοπου ΜΙ για προβληµατα
σχετιζÞµενα µε τισ εκποµπεσ. Επιτρεπεται να υπÀρχουν χωριστεσ ειδικου σκοπου προειδοποιητικεσ λυχνÝεσ (π.χ. για το
συστηµα πεδησησ, την πρÞσδεση των ζωνων ασφαλεÝασ, την πÝεση ελαÝου κ.λπ). Απαγορευεται η χρηση ερυθρου
χρωµατοσ για τον ΜΙ.

3.5.2.

Για στρατηγικεσ διÀγνωσησ Þπου απαιτουνται περισσÞτεροι απÞ δυο κυκλοι προετοιµασÝασ για την ενεργοποÝηση του
ΜΙ, ο κατασκευαστησ πρεπει να παρεχει στοιχεÝα η/και τεχνικη αξιολÞγηση µε τη οποÝα να αποδεικνυεται επαρκωσ Þτι
το συστηµα παρακολουθησησ εÝναι εξÝσου αποτελεσµατικÞ και ανιχνευει εγκαιρα τη φθορÀ κατασκευαστικων
στοιχεÝων. ∆εν εÝναι αποδεκτεσ στρατηγικεσ διÀγνωσησ που απαιτουν κατÀ µεσον Þρο περισσÞτερουσ απÞ δεκα
κυκλουσ οδηγησησ για την ενεργοποÝηση του ΜΙ. Ο ΜΙ πρεπει επÝσησ να ενεργοποιεÝται Þταν, κατÞπιν υπερβασησ των
ορÝων εκποµπων του σηµεÝου 3.3.2, το συστηµα ρυθµισησ του κινητηρα εισερχεται σε µÞνιµο προκαθορισµενο τρÞπο
εκποµπων. Ο ΜΙ πρεπει να προειδοποιεÝ κατÀ διαφορετικÞ τρÞπο, π.χ. µε αναλÀµπον φωσ, οποτεδηποτε παρουσιÀζονται διαλεÝψεισ κινητηρα σε βαθµÞ ικανÞ να προκαλεσει, κατÀ τον κατασκευαστη, ζηµÝα στον καταλυτη. Ο ΜΙ
πρεπει επÝσησ να ενεργοποιεÝται Þταν το συστηµα ανÀφλεξησ ευρÝσκεται στη θεση “κλειδÝ εντÞσ” (key-on) πριν απÞ
την εκκÝνηση του κινητηρα (µηχανικωσ η µε µανιβελλα), να απενεργοποιεÝται δε µετÀ την εκκÝνηση του κινητηρα
εφÞσον προηγουµενωσ δεν εχει διαπιστωθεÝ δυσλειτουργÝα.

3.6.

Καταχωρηση κωδικου βλÀβησ σε µνηµη
Το OBD πρεπει να καταγρÀφει τον(τουσ) κωδικÞ(-ουσ) ενδειξησ τησ κατÀστασησ του συστηµατοσ ελεγχου εκποµπων.
Πρεπει να χρησιµοποιουνται κωδικοÝ αναγνωρισησ που να διακρÝνουν τα ορθωσ λειτουργουντα συστηµατα ελεγχου
εκποµπων απÞ εκεÝνα που απαιτουν περαιτερω λειτουργÝα του οχηµατοσ ωστε να αξιολογηθουν πληρωσ. Πρεπει να
καταγρÀφονται σε µνηµη οι κωδικοÝ βλÀβησ που προκαλουν ενεργοποÝηση του ΜΙ λÞγω φθορÀσ η δυσλειτουργÝασ η
µÞνιµο προκαθορισµενο τρÞπο ρυθµισησ εκποµπων, και ο υπÞψη κωδικÞσ βλÀβησ πρεπει να εÝναι χαρακτηριστικÞσ
του τυπου δυσλειτουργÝασ.

3.6.1.

Η απÞσταση που εχει διανυθεÝ απÞ το Þχηµα απÞ τη στιγµη τησ ενεργοποÝησησ του ΜΙ πρεπει να εÝναι διαθεσιµη ανÀ
πÀσα στιγµη µεσω τησ σειριακησ θυρασ δεδοµενων επÝ του τυποποιηµενου συνδεσµου ζευξησ (2).

(1) ∆ιεθνεσ πρÞτυπο ISO 2575-1982 (Ε), µε τÝτλο “ΟδικÀ οχηµατα — Συµβολα για χειριστηρια, δεÝκτεσ και ενδεικτικεσ λυχνÝεσ”, ΑριθµÞσ συµβÞλου 4.36.
(2) Η απαÝτηση αυτη ισχυει µÞνο για τα οχηµατα µε ηλεκτρονικη εισαγωγη τησ ταχυτητασ στο συστηµα διαχεÝρισησ του κινητηρα, υπÞ τον Þρο Þτι τα πρÞτυπα
ISO θα συµπληρωθουν εντÞσ λογικησ προθεσµÝασ σε σχεση µε την εφαρµογη αυτησ τησ τεχνολογÝασ. Θα εφαρµοστεÝ σε Þλα τα οχηµατα που τÝθενται σε
κυκλοφορÝα απÞ την 1η ΙανουαρÝου 2005.
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3.6.2.

Σε οχηµατα µε κινητηρεσ επιβαλλÞµενησ ανÀφλεξησ δεν χρειÀζεται να εντοπÝζονται οι συγκεκριµενοι κυλινδροι που
παρουσιÀζουν διαλεÝψεισ εφÞσον καταγρÀφεται διακεκριµενοσ κωδικÞσ βλÀβησ λÞγω διαλεÝψεων σε ενα η σε πολλουσ
κυλÝνδρουσ.

3.7.

Σβησιµο του ΜΙ

3.7.1

Σε περÝπτωση εµφÀνισησ διαλεÝψεων σε βαθµÞ ικανÞ να προκαλεσει ζηµÝα στον καταλυτη (Þπωσ προδιαγρÀφει ο
κατασκευαστησ), ο ΜΙ επιτρεπεται να επανερχεται στον κανονικÞ του τρÞπο ενεργοποÝησησ εφÞσον δεν εκδηλωνονται
πλεον διαλεÝψεισ η εÀν ο κινητηρασ λειτουργησει σε διαφορετικεσ στροφεσ και συνθηκεσ φορτÝου Þπου το επÝπεδο των
διαλεÝψεων δεν θα προκαλεσει ζηµÝα στον καταλυτη.

3.7.2.

Σε Þλεσ τισ υπÞλοιπεσ περιπτωσεισ δυσλειτουργÝασ, ο ΜΙ επιτρεπεται να απενεργοποιεÝται µετÀ τρεισ αλλεπÀλληλουσ
κυκλουσ οδηγησησ κατÀ τη διÀρκεια των οποÝων το συστηµα παρακολουθησησ που προκαλεÝ την ενεργοποÝηση του
ΜΙ παυει να ανιχνευει τη δυσλειτουργÝα και εφÞσον δεν εχει εντοπιστεÝ Àλλη δυσλειτουργÝα που θα µπορουσε να
ενεργοποιησει ανεξÀρτητα τον ΜΙ.

3.8.

∆ιαγραφη κωδικου βλÀβησ

3.8.1.

Το συστηµα OBD επιτρεπεται να διαγρÀφει κωδικÞ βλÀβησ και τη διανυθεÝσα απÞσταση και πληροφορÝεσ “ακινητοποιηµενου πλαισÝου” (freeze frame), εφÞσον δεν επανακαταγραφεÝ η Ýδια βλÀβη σε 40 τουλÀχιστον κυκλουσ
προθερµανσησ του κινητηρα.

ΠροσÀρτηµα 1
ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ∆ΙΑΓΝΩΣΗΣ (OBD)
1.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Στο παρÞν προσÀρτηµα περιγρÀφεται η διαδικασÝα τησ δοκιµησ συµφωνα µε το σηµεÝο 5 του παρÞντοσ παραρτηµατοσ.
Στη διαδικασÝα περιλαµβÀνεται µεθοδοσ για τον ελεγχο τησ λειτουργÝασ των ενσωµατωµενων στα οχηµατα συστηµÀτων διÀγνωσησ (OBD) µε προσοµοÝωση αστοχιων των σχετικων συστηµÀτων στο συστηµα διαχεÝρισησ του κινητηρα η
ελεγχου εκποµπων. ΚαθορÝζονται επÝσησ διαδικασÝεσ για τον προσδιορισµÞ τησ ανθεκτικÞτητασ των συστηµÀτων
OBD.
Ο κατασκευαστησ οφεÝλει να προσκοµÝζει τα ελαττωµατικÀ κατασκευαστικÀ στοιχεÝα η/και τισ ελαττωµατικεσ
ηλεκτρικεσ διατÀξεισ που ενδεχοµενωσ χρησιµοποιουνται για προσοµοÝωση αστοχιων. Ùταν µετρωνται κατÀ τον κυκλο
δοκιµησ τυπου I, τα εν λÞγω ελαττωµατικÀ κατασκευαστικÀ στοιχεÝα η διατÀξεισ δεν εχουν ωσ συνεπεια οι εκποµπεσ
του οχηµατοσ να υπερβαÝνουν τισ οριακεσ τιµεσ του σηµεÝου 3.3.2. κατÀ περισσÞτερο απÞ 20 %.
Ùταν το Þχηµα υφÝσταται δοκιµη φεροντασ το ελαττωµατικÞ κατασκευαστικÞ στοιχεÝο η την ελαττωµατικη διÀταξη, το
συστηµα OBD εγκρÝνεται εÀν ενεργοποιεÝται ο ΜΙ.

2.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ∆ΟΚΙΜΗΣ

2.1.

Η δοκιµη των συστηµÀτων OBD αποτελεÝται απÞ τισ ακÞλουθεσ φÀσεισ:
— προσοµοÝωση δυσλειτουργÝασ κατασκευαστικου στοιχεÝου του συστηµατοσ διαχεÝρισησ κινητηρα η ελεγχου εκποµπων,
— προετοιµασÝα του οχηµατοσ µε προσοµοιωµενη δυσλειτουργÝα¯ η προετοιµασÝα καθορÝζεται στο σηµεÝο 6.2.1,
— οδηγηση του οχηµατοσ µε προσοµοιουµενη δυσλειτουργÝα κατÀ τον κυκλο δοκιµησ τυπου I και µετρηση των
εκποµπων του οχηµατοσ,
— διαπÝστωση κατÀ πÞσο το OBD αντιδρÀ στην προσοµοιουµενη δυσλειτουργÝα και την δεÝχνει κατÀ τον κατÀλληλο
τρÞπο στον οδηγÞ του οχηµατοσ.

2.2.

Εναλλακτικωσ, κατÞπιν αιτηµατοσ του κατασκευαστη, η δυσλειτουργÝα ενÞσ η περισσοτερων κατασκευαστικων
στοιχεÝων επιτρεπεται να προσοµοιωνεται ηλεκτρονικÀ συµφωνα µε τισ απαιτησεισ του σηµεÝου 6.

2.3.

Οι κατασκευαστεσ εχουν το δικαÝωµα να ζητουν διενεργεια του ελεγχου εκτÞσ κυκλου δοκιµησ τυπου I εÀν µπορουν
να αποδεÝξουν στην αρµÞδια για τισ εγκρÝσεισ αρχη Þτι η παρακολουθηση υπÞ τισ συνθηκεσ που επικρατουν κατÀ τη
διÀρκεια του κυκλου δοκιµησ τυπου I πιθανωσ να επιβÀλλει περιοριστικεσ συνθηκεσ παρακολουθησησ Þταν το Þχηµα
κυκλοφορεÝ.
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Το υπÞ δοκιµη Þχηµα πρεπει να πληροÝ τισ απαιτησεισ του σηµεÝου 3.1 του παραρτηµατοσ III.
3.2.

Καυσιµο
Για τη δοκιµη πρεπει να χρησιµοποιεÝται το ενδεδειγµενο καυσιµο αναφορÀσ που αναφερεται στο παρÀρτηµα IX.

4.

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΙΕΣΗ ∆ΟΚΙΜΗΣ

4.1.

Η θερµοκρασÝα και πÝεση δοκιµησ πρεπει να πληρουν τισ απαιτησεισ τησ δοκιµησ τυπου I που περιγρÀφονται στο
παρÀρτηµα III.

5.

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ∆ΟΚΙΜΗΣ

5.1.

ΚυλινδροφÞροσ δυναµοµετρικη τρÀπεζα
Η κυλινδροφÞροσ δυναµοµετρικη τρÀπεζα πρεπει να πληροÝ τισ απαιτησεισ του παραρτηµατοσ III.

6.
6.1.

∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ∆ΟΚΙΜΗΣ OBD
Ο κυκλοσ λειτουργÝασ στην κυλινδροφÞρο δυναµοµετρικη τρÀπεζα πρεπει να πληροÝ τισ απαιτησεισ του παραρτηµατοσ

III.

6.2.

ΠροετοιµασÝα του οχηµατοσ

6.2.1.

ΑνÀλογα µε τον τυπο του κινητηρα και µετÀ την εισαγωγη ενÞσ απÞ τουσ τρÞπουσ αστοχÝασ που αναφερονται στο
σηµεÝο 6.3, το Þχηµα προετοιµÀζεται υποβαλλÞµενο σε δυο τουλÀχιστον διαδοχικεσ δοκιµεσ τυπου I (µεροσ 1 και
µεροσ 2). Στην περÝπτωση οχηµÀτων µε κινητηρα ανÀφλεξησ διÀ συµπιεσεωσ, επιτρεπεται µια πρÞσθετη προετοιµασÝα
µε δυο κυκλουσ του µερουσ 2.

6.2.2.

ΕφÞσον το ζητησει ο κατασκευαστησ, παρεχεται δυνατÞτητα χρησιµοποÝησησ εναλλακτικων µεθÞδων προετοιµασÝασ.

6.3.

ΤρÞποι αστοχÝασ προσ δοκιµη

6.3.1.

Οχηµατα µε κινητηρα επιβαλλÞµενησ ανÀφλεξησ

6.3.1.1.

ΑντικατÀσταση του καταλυτη απÞ Àλλον φθαρµενο η ελαττωµατικÞ η ηλεκτρονικη προσοµοÝωση τησ εν λÞγω
αστοχÝασ.

6.3.1.2.

Συνθηκεσ διÀλειψησ του κινητηρα συµφωνα µε τισ προβλεπÞµενεσ στο σηµεÝο 3.3.3.2 του παρÞντοσ παραρτηµτοσ
συνθηκεσ, για την παρακολουθηση των διαλεÝψεων.

6.3.1.3.

ΑντικατÀσταση του αισθητηρα οξυγÞνου απÞ Àλλον φθαρµενο η ελαττωµατικÞ η ηλεκτρονικη προσοµοÝωση τησ εν
λÞγω αστοχÝασ.

6.3.1.4.

Ηλεκτρικη αποσυνδεση οποιουδηποτε Àλλου σχετικου µε τισ εκποµπεσ κατασκευαστικου στοιχεÝου που συνδεεται µε
υπολογιστη διαχεÝρισησ του συγκροτηµατοσ ισχυοσ.

6.3.1.5.

Ηλεκτρικη αποσυνδεση τησ ηλεκτρονικησ διÀταξησ ελεγχου τησ κενωσησ των εξαερουµενων καυσÝµων (εÀν υπÀρχει).
Γι’ αυτÞν το συγκεκριµενο τρÞπο αστοχÝασ δεν διενεργεÝται η δοκιµη τυπου I.

6.3.2.

Οχηµατα µε κινητηρα ανÀφλεξησ διÀ συµπιεσεωσ

6.3.2.1.

ΑντικατÀσταση του καταλυτη, Þταν υπÀρχει, απÞ Àλλον φθαρµενο η ελαττωµατικÞ η ηλεκτρονικη προσοµοÝωση τησ
εν λÞγω αστοχÝασ.

6.3.2.2.

Ολοκληρωτικη αφαÝρεση τησ παγÝδασ σωµατιδÝων, Þταν υπÀρχει, η, στισ περιπτωσεισ που στην παγÝδα εÝναι
αναπÞσπαστα ενσωµατωµενοι αισθητηρεσ, ελαττωµατικÞ συγκρÞτηµα παγÝδασ σωµατιδÝων.

6.3.2.3.

Ηλεκτρικη αποσυνδεση οποιουδηποτε ηλεκτρονικου ενεργοποιητη ρυθµισησ τησ παροχησ καυσÝµου και χρονισµου του
συστηµατοσ τροφοδοσÝασ µε καυσιµο.

6.3.2.4.

Ηλεκτρικη αποσυνδεση οποιουδηποτε Àλλου σχετικου µε τισ εκποµπεσ κατασκευαστικου στοιχεÝου που συνδεεται µε
υπολογιστη διαχεÝρισησ του συγκροτηµατοσ ισχυοσ.

6.3.2.5.

Για την εκπληρωση των απαιτησεων των σηµεÝων 6.3.2.3 και 6.3.2.4, και µε τη συµφωνÝα τησ αρµÞδιασ για τισ εγκρÝσεισ
αρχησ, ο κατασκευαστησ οφεÝλει να προβαÝνει στισ κατÀλληλεσ ενεργειεσ για να αποδεÝξει Þτι το συστηµα OBD δεÝχνει
την υπαρξη αστοχÝασ Þταν συµβαÝνει αποσυνδεση.
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6.4.

∆οκιµη συστηµατοσ OBD

6.4.1.

Οχηµατα εφοδιασµενα µε κινητηρα επιβαλλÞµενησ ανÀφλεξησ

6.4.1.1.

Αφου προετοιµασθεÝ συµφωνα µε το σηµεÝο 6.2, το υπÞ δοκιµη Þχηµα υποβÀλλεται σε κυκλο οδηγησησ τησ δοκιµησ
τυπου I (µεροσ 1 και µεροσ 2). Ο ΜΙ πρεπει να ενεργοποιεÝται πριν απÞ το περασ τησ δοκιµησ αυτησ υπÞ οποιεσδηποτε
απÞ τισ αναφερÞµενεσ στα σηµεÝα 6.4.1.2 εωσ 6.4.1.5 συνθηκεσ. Η τεχνικη υπηρεσÝα δυναται να χρησιµοποιησει αντ’
αυτων Àλλεσ συνθηκεσ, συµφωνα µε το σηµεÝο 6.4.1.6. ΩστÞσο, ο συνολικÞσ αριθµÞσ των προσοµοιουµενων αστοχιων
δεν επιτρεπεται να υπερβαÝνει τουσ τεσσερισ για τουσ σκοπουσ τησ εγκρισησ τυπου.

6.4.1.2.

ΑντικατÀσταση του καταλυτη απÞ Àλλον φθαρµενο η ελαττωµατικÞ η ηλεκτρονικη προσοµοÝωση φθαρµενου η
ελαττωµατικου καταλυτη, που συνεπÀγεται εκποµπεσ υπερβαÝνουσεσ τα Þρια υδρογονανθρÀκων που προβλεπονται
στο σηµεÝο 3.3.2 του παρÞντοσ παραρτηµατοσ.

6.4.1.3.

∆ηµιουργÝα τεχνητων διαλεÝψεων του κινητηρα συµφωνα µε τισ προβλεπÞµενεσ στο σηµεÝο 3.3.3.2 του παρÞντοσ
παραρτηµατοσ προυMποθεσεισ για παρακολουθηση των διαλεÝψεων, ωστε οι εκποµπεσ να υπερβαÝνουν οποιοδηποτε
απÞ τα προβλεπÞµενα στο σηµεÝο 3.3.2 Þρια.

6.4.1.4.

ΑντικατÀσταση του αισθητηρα οξυγÞνου απÞ Àλλον φθαρµενο η ελαττωµατικÞ η ηλεκτρονικη προσοµοÝωση φθαρµενου η ελαττωµατικου αισθητηρα οξυγÞνου, ωστε οι εκποµπεσ να υπερβαÝνουν οποιοδηποτε απÞ τα προβλεπÞµενα στο
σηµεÝο 3.3.2 του παρÞντοσ παραρτηµατοσ Þρια.

6.4.1.5.

Ηλεκτρικη αποσυνδεση τησ ηλεκτρονικησ διÀταξησ ελεγχου τησ κενωσησ των εξαερουµενων καυσÝµων (εÀν υπÀρχει).

6.4.1.6.

Ηλεκτρικη αποσυνδεση οποιουδηποτε Àλλου σχετικου µε τισ εκποµπεσ, συνδεÞµενου µε υπολογιστη, κατασκευαστικου
στοιχεÝου του συγκροτηµατοσ ισχυοσ, ωστε οι εκποµπεσ να υπερβαÝνουν οποιοδηποτε απÞ τα προβλεπÞµενα στο
σηµεÝο 3.3.2 του παρÞντοσ παραρτηµατοσ Þρια.

6.4.2.

Οχηµατα εφοδιασµενα µε κινητηρα ανÀφλεξησ δια συµπιεσεωσ

6.4.2.1.

Αφου προετοιµασθεÝ συµφωνα µε το σηµεÝο 6.2, το υπÞ δοκιµη Þχηµα υποβÀλλεται σε κυκλο οδηγησησ τησ δοκιµησ
τυπου I (µεροσ 1 και µεροσ 2). Ο ΜΙ πρεπει να ενεργοποιεÝται πριν απÞ το περασ τησ δοκιµησ αυτησ κÀτω απÞ
οποιεσδηποτε απÞ τισ αναφερÞµενεσ στα σηµεÝα 6.4.2.2 εωσ 6.4.2.5 συνθηκεσ. Η τεχνικη υπηρεσÝα δυναται να
χρησιµοποιεÝ αντ’ αυτων Àλλεσ συνθηκεσ, συµφωνα µε το σηµεÝο 6.4.2.5. ΩστÞσο, ο συνολικÞσ αριθµÞσ των
προσοµοιουµενων αστοχιων δεν επιτρεπεται να υπερβαÝνει τισ τεσσερισ για τουσ σκοπουσ τησ εγκρισησ τυπου.

6.4.2.2.

ΑντικατÀσταση του καταλυτη, Þταν υπÀρχει, απÞ Àλλον φθαρµενο η ελαττωµατικÞ, η ηλεκτρονικη προσοµοÝωση
φθαρµενου η ελαττωµατικου καταλυτη, ωστε οι εκποµπεσ να υπερβαÝνουν τα προβλεπÞµενα στο σηµεÝο 3.3.2 του
παρÞντοσ παραρτηµατοσ Þρια.

6.4.2.3.

Ολοκληρωτικη αφαÝρεση τησ παγÝδασ σωµατιδÝων, Þταν υπÀρχει, η αντικατÀσταση τησ παγÝδασ σωµατιδÝων απÞ Àλλη,
ελαττωµατικη, πληρουσα τισ προυMποθεσεισ του σηµεÝο 6.3.2.2 του παρÞντοσ παραρτηµατοσ, ωστε οι εκποµπεσ να
υπερβαÝνουν τα προβλεπÞµενα στο σηµεÝο 3.3.2 Þρια.

6.4.2.4.

Η αναφερÞµενη στο σηµεÝο 6.3.2.5 αποσυνδεση οποιουδηποτε ηλεκτρονικου ενεργοποιητη ρυθµισησ τησ παροχησ
καυσÝµου και χρονισµου του συστηµατοσ τροφοδοσÝασ µε καυσιµο, ωστε οι εκποµπεσ να υπερβαÝνουν τα Þρια που
προβλεπονται στο σηµεÝο 3.3.2 του παρÞντοσ παραρτηµατοσ.

6.4.2.5.

Η αναφερÞµενη στο σηµεÝο 6.3.2.5 αποσυνδεση οποιουδηποτε Àλλου σχετικου µε τισ εκποµπεσ, συνδεÞµενου µε
υπολογιστη, κατασκευαστικου στοιχεÝου του συγκροτηµατοσ ισχυοσ, ωστε οι εκποµπεσ να υπερβαÝνουν τα Þρια που
προβλεπονται στο σηµεÝο 3.3.2 του παρÞντοσ παραρτηµατοσ.

6.5.

∆ιαγνωστικÀ σηµατα

6.5.1.1.

ΜÞλισ διαπιστωνεται η πρωτη δυσλειτουργÝα οποιουδηποτε κατασκευαστικου στοιχεÝου η συστηµατοσ, οι επικρατουσεσ “ακινητοποιηµενου πλαισÝου” συνθηκεσ του κινητηρα, πρεπει να καταχωρουνται στη µνηµη του υπολογιστη. ΕÀν
αργÞτερα παρουσιαστεÝ δυσλειτουργÝα στο συστηµα καυσÝµου η διαλεÝψεισ του κινητηρα, οι προηγουµενωσ καταχωρηθεÝσεσ συνθηκεσ ωσ στιγµιαÝα αποτυπωση αντικαθÝστανται απÞ τισ συνθηκεσ του συστηµατοσ καυσÝµου η των
διαλεÝψεων (Þποιο πρÞβληµα παρουσιαστεÝ πρωτο). Στισ καταχωρουµενεσ στη µνηµη συνθηκεσ του κινητηρα πρεπει
τουλÀχιστον να περιλαµβÀνονται: η υπολογιζÞµενη τιµη φορτÝου, οι στροφεσ του κινητηρα, η(οι) τιµη(-εσ)
µικρορρυθµισησ (εÀν υπÀρχει) του καυσÝµου, η πÝεση καυσÝµου (εÀν υπÀρχει), η ταχυτητα του οχηµατοσ (εÀν
υπÀρχει), η θερµοκρασÝα του ψυκτικου µεσου, η πÝεση τησ πολλαπλησ εισαγωγησ (εÀν υπÀρχει), η λειτουργÝα κλειστου
η ανοικτου βρÞχου (εÀν υπÀρχει) και ο κωδικÞσ αστοχÝασ που προκÀλεσε την καταχωρηση των δεδοµενων. Ο
κατασκευαστησ επιλεγει το συνολο συνθηκων που εÝναι οι καταλληλÞτερεσ να καταχωρουνται ωσ ακινητοποιηµενο
πλαÝσιο ωστε να διευκολυνεται η αποτελεσµατικη επιδιÞρθωση. ΑπαιτεÝται ενα µÞνο ακινητοποιηµενο πλαÝσιο
δεδοµενων. Επιτρεπεται στουσ κατασκευαστεσ να επιλεγουν προσ καταχωρηση στη µνηµη επιπλεον ακινητοποιηµενα
πλαÝσια δεδοµενων, υπÞ τον Þρο Þτι τουλÀχιστον το απαιτουµενο ακινητοποιηµενο πλαÝσιο εÝναι δυνατÞν να
διαβαστεÝ απÞ γενικησ χρησησ συσκευη σÀρωσησ που πληροÝ τισ προδιαγραφεσ των σηµεÝων 6.5.3.2 και 6.5.3.3. ΕÀν ο
κωδικÞσ βλÀβησ που προκαλεÝ την καταχωρηση σε µνηµη των συνθηκων του κινητηρα απαλειφθεÝ συµφωνα µε το
σηµεÝο 3.7 του παρÞντοσ παραρτηµατοσ, επιτρεπεται να απαλειφθουν επÝσησ οι καταχωρηµενεσ σε µνηµη συνθηκεσ
του κινητηρα.
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ΕφÞσον υπÀρχουν, περαν των απαιτουµενων πληροφοριων ακινητοποιηµενου πλαισÝου τα κατωτερω σηµατα πρεπει,
εφÞσον ζητηθουν, να παρεχονται µεσω τησ σειριακησ θυρασ επÝ του τυποποιηµενου συνδεσµου ζευξησ δεδοµενων
(data link), εÀν οι πληροφορÝεσ εÝναι διαθεσιµεσ στον ενσωµατωµενο στο Þχηµα υπολογιστη η µπορουν να
προσδιοριστουν χρηµοποιωντασ στοιχεÝα διαθεσιµα στον ενσωµατωµενο υπολογιστη: διαγνωστικοÝ κωδικοÝ βλÀβησ,
θερµοκρασÝα ψυκτικου µεσου, κατÀσταση του συστηµατοσ ελεγχου του καυσÝµου (κλειστÞσ βρÞχοσ, ανοικτÞσ βρÞχοσ,
Àλλα), µικρορρυθµιση καυσÝµου, προπορεÝα ανÀφλεξησ, θερµοκρασÝα αερα εισαγωγησ, πÝεση αερα πολλαπλησ,
παροχη ρευµατοσ αερα, στροφεσ κινητηρα, τιµη εξÞδου του αισθητηρα θεσησ τησ στραγγαλιστικησ βαλβÝδασ
(πεταλουδασ), κατÀσταση τησ δευτερευουσασ παροχησ αερα (ανÀντη, κατÀντη η ατµοσφαιρικη), υπολογιζÞµενη τιµη
φορτÝου, ταχυτητα κÝνησησ του οχηµατοσ και πÝεση καυσÝµου.
Τα σηµατα πρεπει να περεχονται σε πρÞτυπεσ µονÀδεσ µε βÀση τισ προδιαγραφεσ του σηµεÝου 6.5.3. Τα σηµατα τησ
εκÀστοτε στιγµησ πρεπει να διαχωρÝζονται σαφωσ απÞ τισ µÞνιµα προκαθορισµενεσ τιµεσ η τα σηµατα που
αντιστοιχουν στισ µειωµενεσ στροφεσ κινητηρα λÞγω βλÀβησ. Επιπλεον, επιτρεπεται να διενεργηθεÝ, εφÞσον ζητηθεÝ,
δικατευθυντικÞσ διαγνωστικÞσ ελεγχοσ µε βÀση τισ προδιαγραφεσ του σηµεÝου 6.5.3, µεσω τησ σειριακησ θυρασ επÝ του
τυποποιηµενου συνδεσµου ζευξησ δεδοµενων, συµφωνα µε τισ προδιαγραφεσ που προβλεπονται στο σηµεÝο 6.5.3.

6.5.1.3.

Για Þλα τα συστηµατα ελεγχου εκποµπων στα οποÝα εκτελουνται ειδικεσ δοκιµεσ αξιολÞγησησ επÝ του οχηµατοσ
(καταλυτησ, αισθητηρασ οξυγÞνου κ.λπ.) — εκτÞσ απÞ την ανÝχνευση των διαλεÝψεων, την παρακολουθηση του
συστηµατοσ καυσÝµου και την πληρη παρακολουθηση των κατασκευαστικων στοιχεÝων — τα αποτελεσµατα τησ πλεον
πρÞσφατησ δοκιµησ που διεξηχθη στο Þχηµα και τα Þρια προσ τα οποÝα συγκρÝνεται το συστηµα παρεχονται µεσω τησ
σειριακησ θυρασ δεδοµενων επÝ του τυποποιηµενου συνδεσµου ζευξησ δεδοµενων συµφωνα µε τισ προδιαγραφεσ του
σηµεÝου 6.5.3. Για τα ανωτερω εξαιρουµενα υπÞ παρακολουθηση κατασκευαστικÀ στοιχεÝα και συστηµατα, πρεπει να
παρεχεται µεσω του συνδεσµου ζευξησ δεδοµενων ενδειξη για το κατÀ πÞσον υπηρξαν η Þχι επιτυχη τα πλεον
πρÞσφατα αποτελεσµατα δοκιµων.

6.5.1.4.

Οι απαιτησεισ για τα OBD ωσ προσ τισ οποÝεσ πιστοποιεÝται το Þχηµα (δηλαδη το παρÞν παρÀρτηµα η οι
καθοριζÞµενεσ στο σηµεÝο 5 του παραρτηµατοσ I εναλλακτικεσ απαιτησεισ) και τα παρακολουθουµενα απÞ το
συστηµα OBD κυριÞτερα συστηµατα ελεγχου εκποµπων συµφωνα µε το σηµεÝο 6.5.3.3, παρεχονται µεσω τησ σειριακησ
θυρασ δεδοµενων επÝ του τυποποιηµενου συνδεσµου ζευξησ δεδοµενων συµφωνα µε τισ προδιαγραφεσ που προβλεπονται στο σηµεÝο 6.5.3.

6.5.2.

Το διαγνωστικÞ συστηµα ελεγχου εκποµπων δεν απαιτεÝται να αξιολογεÝ κατασκευαστικÀ στοιχεÝα κατÀ τη διÀρκεια
τησ δυσλειτουργÝασ, εφÞσον µια τετοια αξιολÞγηση θα συνεπαγÞταν προβληµατα ασφÀλειασ η αστοχÝα του κατασκευαστικου στοιχεÝου.

6.5.3.

Το διαγνωστικÞ συστηµα ελεγχου εκποµπων πρεπει να εξασφαλÝζει τυποποιηµενη πρÞσβαση και να πληροÝ τα
κατωτερω αναφερÞµενα πρÞτυπα ISO η/και SAE. Ορισµενα απÞ τα πρÞτυπα ISO προερχονται απÞ πρÞτυπα και
συνιστωµενεσ πρακτικεσ τησ Society of Automotive Engineers. Ùπου συµβαÝνει αυτÞ, εµφαÝνεται σε παρενθεση η
αντÝστοιχη παραποµπη SAE.

6.5.3.1.

Για τη ζευξη επικοινωνÝασ του εξοπλισµου επÝ του οχηµατοσ µε τον αντÝστοιχο εκτÞσ αυτου πρεπει να χρησιµοποιεÝται
ενα απÞ τα εξησ πρÞτυπα µε τουσ παρατιθεµενουσ περιορισµουσ:
ISO 9141 — 2 “Road Vehicles — Diagnostic Systems — CARB Requirements for the Interchange of Digital
Information” (ΟδικÀ οχηµατα — Συστηµατα διÀγνωσησ — Απαιτησεισ CARB για την ανταλλαγη ψηφιακων

πληροφοριων).

ISO 11519 — 4 “Road Vehicles — Low Speed Serial Data Communication — Part 4: Class B Data
Communication Interface (SAE J1850)” (ΟδικÀ οχηµατα — Χαµηλησ ταχυτητασ σειριακη επικοινωνÝα δεδοµενων —
Μεροσ 4: ∆ιεπαφη επικοινωνÝασ δεδοµενων κλÀσησ B SAE J 1850). Τα σχετικÀ µε εκποµπεσ καυσÝµων µηνυµατα
πρεπει να χρησιµοποιουν τον κυκλικÞ ελεγχο πλεονασµου (cyclic redundancy check) και την επικεφαλÝδα (header)
απÞ τρει ψηφιολεξεισ (bytes), ενω δεν πρεπει να χρησιµοποιουνται διαχωρισµοÝ µεταξυ ψηφιολεξεων η ελεγχοι µεσω
αθροÝσεωσ (checksums).
ISO DIS 14230 — Μεροσ 4 “Road Vehicles — Diagnostic Systems — Keyword Protocol 2000” (ΟδικÀ οχηµατα —
Συστηµατα διÀγνωσησ — ΠρωτÞκολλο κλειδολεξεων 2000).

6.5.3.2.

Ο εξοπλισµÞσ δοκιµησ και τα µεσα διÀγνωσησ που χρειÀζονται για την επικοινωνÝα µε τα συστηµατα OBD πρεπει να
πληρουν η να εÝναι υπερτερα των προβλεπÞµενων στο ISO DIS 15031-4 λειτουργικων προδιαγραφων.

6.5.3.3.

Τα βασικÀ διαγνωστικÀ δεδοµενα (Þπωσ καθορÝζεται στο σηµεÝο 6.5.1) και οι δικατευθυντικεσ πληροφορÝεσ ελεγχου
παρεχονται χρησιµοποιωντασ το µορφÞτυπο και τισ µονÀδεσ που περιγρÀφονται στο ISO DIS 15031-5 και διατÝθενται
χρησιµοποιωντασ εργαλεÝο διÀγνωσησ που πληροÝ τισ απαιτησεισ του ISO DIS 15031-4.

6.5.3.4.

Ùταν καταχωρεÝται βλÀβη, ο κατασκευαστησ οφεÝλει να προσδιορÝζει τη βλÀβη χρησιµοποιωντασ τον πλεον κατÀλληλο κωδικÞ βλÀβησ, που να ανταποκρÝνεται προσ εκεÝνουσ που προβλεπονται στο σηµεÝο 6.3 του ISO DIS 15031-6 (SAE
J 2012 του ΙουλÝου 1996), σχετικÀ µε το “Section C — Powertrain system diagnostic trouble codes” (Τµηµα Γ —
ΚωδικοÝ βλÀβησ του διαγνωστικου συστηµατοσ του συγκροτηµατοσ ισχυοσ). Θα υπÀρχει πληρησ πρÞσβαση στουσ
κωδικουσ βλÀβησ µε τυποποιηµενο διαγνωστικÞ εξοπλισµÞ που πληροÝ τισ διατÀξεισ του σηµεÝου 6.5.3.2.
Η υποσηµεÝωση στο σηµεÝο 6.3 του ISO DIS 15031-6 (SAE J 2012 του ΙουλÝου 1996), αµεσωσ πριν τον κατÀλογο των
κωδικων βλÀβησ στο Ýδιο σηµεÝο, δεν ισχυει.
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6.5.3.5.

Η διεπαφη συνδεσησ µεταξυ οχηµατοσ και διÀταξησ διαγνωστικησ δοκιµησ πρεπει να εÝναι ενιαÝα και να πληροÝ Þλεσ
τισ απαιτησεισ του ISO DIS 15031-3. Η θεση εγκατÀστασησ υπÞκειται σε συµφωνÝα τησ εγκρÝνουσασ αρχησ, ωστε να
εÝναι ευχερωσ προσπελÀσιµη απÞ το προσωπικÞ συντηρησησ, αλλÀ να προστατευεται απÞ παρεµβÀσεισ παραποÝησησ
διενεργουµενεσ απÞ Àτοµα µη εχοντα τισ ανÀλογεσ γνωσεισ.

6.5.3.6.

Ο κατασκευαστησ καθιστÀ επÝσησ προσιτεσ, ενδεχοµενωσ επÝ πληρωµη, στουσ επισκευαστεσ που δεν εÝναι επιχειρησεισ
συµπεριλαµβανÞµενεσ στο δÝκτυο διανοµησ, τισ τεχνικεσ πληροφορÝεσ που απαιτουνται για την επισκευη η τη
συντηρηση οχηµÀτων µε κινητηρα, εκτÞσ εÀν οι πληροφορÝεσ αυτεσ καλυπτονται απÞ δικαÝωµα πνευµατικησ
ιδιοκτησÝασ η αποτελουν ουσιωδη και απÞρρητη τεχνογνωσÝα, η οποÝα προσδιορÝζεται µε την κατÀλληλη µορφη¯ στην
περÝπτωση αυτη, δεν επιτρεπεται η αδικαιολÞγητη Àρνηση παροχησ των αναγκαÝων τεχνικων πληροφοριων.

ΠροσÀρτηµα 2
ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
1.

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΠΟΥ ΟΡΙΖΟΥΝ ΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ∆ΙΑΓΝΩΣΗΣ OBD
Η οικογενεια οχηµÀτων ωσ προσ τα OBD εÝναι δυνατÞν να ορÝζεται απÞ βασικεσ παραµετρουσ σχεδιασµου που πρεπει
να εÝναι κοινεσ σε Þλα τα οχηµατα τησ οικογενειασ. Σε ορισµενεσ περιπτωσεισ, ενδεχεται να υπÀρχει αλληλεπÝδραση
των παραµετρων. Οι επιδρÀσεισ αυτεσ πρεπει να λαµβÀνονται υπÞψη, για να διασφαλÝζεται Þτι στην Ýδια οικογενεια
οχηµÀτων ωσ προσ τα OBD περιλαµβÀνονται µÞνον οχηµατα µε παρÞµοια χαρακτηριστικÀ εκποµπων καυσαερÝων.

2.

Για το σκοπÞ αυτÞ, τα οχηµατα εκεÝνα των οποÝων οι παρÀµετροι που περιγρÀφονται παρακÀτω εÝναι πανοµοιÞτυπεσ
θεωρουνται Þτι ανηκουν στον Ýδιο συνδυασµÞ κινητηρα — ελεγχου εκποµπων — συστηµατοσ OBD.
Κινητηρασ:
— διαδικασÝα καυσησ (δηλαδη επιβαλλÞµενη ανÀφλεξη, ανÀφλεξη δια συµπιεσεωσ, δÝχρονοσ, τετρÀχρονοσ),
— µεθοδοσ τροφοδοσÝασ καυσÝµου (δηλαδη εξαεριστηρασ η εγχυση καυσÝµου).
Συστηµα ελεγχου εκποµπων:
— τυποσ καταλυτικου µετατροπεα (δηλαδη οξειδωτικÞσ, τριοδικÞσ, θερµαινÞµενοσ καταλυτησ, Àλλοι),
— τυποσ παγÝδασ σωµατιδÝων,
— εγχυση δευτερευοντοσ ρευµατοσ αερα (δηλαδη µε η χωρÝσ εγχυση),
— ανακυκλοφορÝα καυσαερÝων (δηλαδη µε η χωρÝσ ανακυκλοφορÝα).
Μερη και λειτουργÝα ενσωµατωµενου συστηµατοσ διÀγνωσησ OBD:
— οι µεθοδοι για την παρακολουθηση τησ λειτουργÝασ ενσωµατωµενου συστηµατοσ διÀγνωσησ, τον εντοπισµÞ
δυσλειτουργÝασ και την ενδειξη τησ δυσλειτουργÝασ στον οδηγÞ του οχηµατοσ.»
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∆ηλωσεισ τησ Επιτροπησ
ΣχετικÀ µε την τροπολογÝα 25 του Ευρωπαϊκου ΚοινοβουλÝου
Σε περÝπτωση που οι διαπραγµατευσεισ µε την ACEA δεν εχουν αÝσιο περασ, η Επιτροπη θα
εξετÀσει το ενδεχÞµενο θεσπισησ δεσµευτικησ νοµοθεσÝασ.
ΣχετικÀ µε την τροπολογÝα 26 του Ευρωπαϊκου ΚοινοβουλÝου
Η Επιτροπη θα εξετÀσει το ρÞλο των χηµικων προσθετων καυσÝµων στη µεÝωση των εκποµπων
των οχηµÀτων καθωσ και το ενδεχÞµενο να προτεÝνει µετρα για την εξασφÀλιση η την προωθηση
τησ κατÀλληλησ χρησιµοποÝησησ των εν λÞγω προσθετων.
ΣχετικÀ µε το παρÀρτηµα σηµεÝο 18
Στο πλαÝσιο του τεχνικου ελεγχου των εκποµπων των οχηµÀτων που εµπÝπτουν στην οδηγÝα
96/96/ΕΚ, η Επιτροπη θα εξετÀσει πιθανεσ βελτιωσεισ και θα υποβÀλει εντÞσ του 1998 πρÞταση για
τη βελτÝωση τησ αποτελεσµατικÞτητασ του τεχνικου ελεγχου οχηµÀτων και ειδικÞτερα για τη
διασφÀλιση τησ ποιÞτητασ των αποτελεσµÀτων των δοκιµων.
ΣχετικÀ µε το παρÀρτηµα σηµεÝο 20
ΠαρÀρτηµα I σηµεÝο 7.1 τρÝτο εδÀφιο (οδηγÝα 70/220/ΕΟΚ)
Ùταν θα υποβÀλει την πρÞταση τησ συµφωνα µε το Àρθρο 3 τησ οδηγÝασ 98/69/ΕΚ, η Επιτροπη θα
προτεÝνει µια συνεκτικη προσεγγιση Þσον αφορÀ την ανθεκτικÞτητα, που θα περιλαµβÀνει την
επεκταση τησ απÞστασησ για την ανθεκτικÞτητα, την ενδεχÞµενη κατÀργηση τησ δοκιµησ τυπου V
και τισ αντÝστοιχεσ διατÀξεισ για τισ δοκιµεσ που αφορουν τη συµµÞρφωση των κυκλοφορουντων
οχηµÀτων. Ùταν υποβÀλει την πρÞταση αυτη, η Επιτροπη θα λÀβει υπÞψη τησ τισ απαιτησεισ που
ισχυουν σε τρÝτεσ χωρεσ.

∆ηλωση του Ευρωπαϊκου ΚοινοβουλÝου και του ΣυµβουλÝου
ΣχετικÀ µε το Àρθρο 5 α (νεο)
Το ΕυρωπαϊκÞ Κοινοβουλιο και το Συµβουλιο λαµβÀνουν υπÞ σηµεÝωση τισ διεξαγÞµενεσ συζητησεισ µεταξυ τησ Επιτροπησ και τησ ενωσησ ευρωπαÝων κατασκευαστων αυτοκινητων (ACEA)
σχετικÀ µε την εθελοντικη δεσµευση τησ βιοµηχανÝασ να µειωσει τισ µεσεσ εκποµπεσ CO2 των
επιβατικων οχηµÀτων. Το ΕυρωπαϊκÞ Κοινοβουλιο και το Συµβουλιο ελπÝζουν Þτι οι συζητησεισ
αυτεσ θα καταληξουν συντοµα σε αποδεκτÞ αποτελεσµα. Επικροτουν τισ βελτιωσεισ που επηλθαν
στο σχεδιο δεσµευσησ τησ ACEA απÞ το ΜÀρτιο 1998 αλλÀ υπογραµµÝζουν Þτι εÝναι ανÀγκη να
επιλυθουν οι ασÀφειεσ και οι εκκρεµÞτητεσ µε πρωτη ευκαιρÝα, λαµβÀνοντασ υπÞψη το στÞχο τησ
µεÝωσησ τησ µεσησ κατανÀλωσησ καυσÝµων των επιβατικων οχηµÀτων σε 120 g CO2 ανÀ
χιλιÞµετρο.
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Ο∆ΗΓΙΑ 98/70/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑÏΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
τησ 13ησ ΟκτωβρÝου 1998
σχετικÀ µε την ποιÞτητα των καυσÝµων βενζÝνησ και ντÝζελ και την τροποποÝηση τησ οδηγÝασ
93/12/ΕΟΚ του ΣυµβουλÝου
υγεÝα και την προστασÝα του περιβÀλλοντοσ, βασÝζονται σε υψηλÞ επÝπεδο προστασÝασ¯

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑÏΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑÏΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Îχοντασ υπÞψη:

(3)

Þτι οι πρωτογενεÝσ αεριοι ρυποι, Þπωσ εÝναι τα οξεÝδια του αζωτου, οι Àκαυτοι υδρογονÀνθρακεσ, τα
αιωρουµενα σωµατÝδια, το µονοξεÝδιο του Àνθρακα,
το βενζÞλιο καθωσ και Àλλα τοξικÀ καυσαερια που
συµβÀλλουν στη δηµιουργÝα δευτερογενων ρυπων,
Þπωσ το Þζον, εκπεµπονται σε σηµαντικεσ ποσÞτητεσ
µεσω των καυσαερÝων και των αερÝων εξÀτµισησ
των µηχανοκινητων οχηµÀτων, εκθετοντασ σε ιδιαÝτερο κÝνδυνο την ανθρωπινη υγεÝα και το περιβÀλλον, τÞσο Àµεσα Þσο και εµµεσα¯

(4)

Þτι, παρÀ την αυξανÞµενη αυστηρÞτητα των οριακων τιµων για τισ επιτρεπÞµενεσ εκποµπεσ οχηµÀτων
που ορÝζει η οδηγÝα 70/220/ΕΟΚ του ΣυµβουλÝου (4)
και η οδηγÝα 88/77/ΕΟΚ του ΣυµβουλÝου (5), εÝναι
απαραÝτητα περαιτερω µετρα για να µειωθεÝ η
ατµοσφαιρικη ρυπανση που προκαλεÝται απÞ τα
οχηµατα και Àλλεσ πηγεσ ωστε να επιτευχθεÝ ικανοποιητικη ποιÞτητα αερα¯

(5)

Þτι το Àρθρο 4 τησ οδηγÝασ 94/12/ΕΚ του Ευρωπαϊκου ΚοινοβουλÝου και του ΣυµβουλÝου (6), εισÀγει
µια νεα προσεγγιση Þσον αφορÀ τισ πολιτικεσ µεÝωσησ των εκποµπων για το ετοσ 2000 και µετÀ, και
απαιτεÝ απÞ την Επιτροπη να εξετÀσει, µεταξυ Àλλων, τη συµβολη που θα µπορουσαν να εχουν στη
µεÝωση τησ ατµοσφαιρικησ ρυπανσησ οι βελτÝωσεισ
τησ ποιÞτητασ τησ βενζÝνησ, του ντÝζελ και Àλλων
καυσÝµων¯

(6)

Þτι, επιπλεον τησ αρχικησ φÀσησ προδιαγραφων για
τα καυσιµα που αρχÝζει το ετοσ 2000, πρεπει να
προβλεφθεÝ δευτερη φÀση, που θα τεθεÝ σε ισχυ το
2005, για να δοθεÝ η δυνατÞτητα στη βιοµηχανÝα να
πραγµατοποιησει τισ απαραÝτητεσ επενδυσεισ για
την προσαρµογη των σχεδÝων παραγωγησ τησ¯

τη συνθηκη για την Ýδρυση τησ Ευρωπαϊκησ ΚοινÞτητασ,
και ιδÝωσ το Àρθρο 100 Α,
την πρÞταση τησ Επιτροπησ (1),
τη γνωµη τησ Οικονοµικησ και Κοινωνικησ Επιτροπησ (2),
ΑποφασÝζοντασ συµφωνα µε τη διαδικασÝα που ορÝζεται
στο Àρθρο 189 Β τησ συνθηκησ (3), υπÞ το πρÝσµα του
κοινου σχεδÝου που εγκρÝθηκε στισ 29 ΙουνÝου 1998 απÞ
την επιτροπη συνδιαλλαγησ,
Εκτιµωντασ:
(1)

(2)

Þτι οι ανοµοιÞτητεσ στη νοµοθεσÝα η τα διοικητικÀ
µετρα που θεσπÝζουν τα κρÀτη µελη σχετικÀ µε τισ
προδιαγραφεσ των συµβατικων και εναλλακτικων
καυσÝµων που χρησιµοποιουνται στα οχηµατα µε
κινητηρα επιβαλλÞµενησ ανÀφλεξησ και µε κινητηρα
ανÀφλεξησ µε συµπÝεση δηµιουργουν εµπÞδια στισ
συναλλαγεσ στην ΚοινÞτητα και µπορεÝ να εχουν
Àµεση επÝπτωση στην εγκαθÝδρυση και τη λειτουργÝα τησ εσωτερικησ αγορÀσ και την ανταγωνιστικÞτητα, σε διεθνεσ επÝπεδο, τησ ευρωπαϊκησ αυτοκινητοβιοµηχανÝασ και του τοµεα των διυλιστηρÝων¯ Þτι,
συµφωνα µε τισ διατÀξεισ του Àρθρου 3 Β τησ
συνθηκησ, φαÝνεται απαραÝτητο να υπÀρξει προσεγγιση των νοµοθεσιων σε αυτÞν τον τοµεα¯
Þτι το Àρθρο 100 Α παρÀγραφοσ 3 τησ συνθηκησ
προβλεπει Þτι οι προτÀσεισ τησ Επιτροπησ που στοχευουν στην εγκαθÝδρυση και τη λειτουργÝα τησ
εσωτερικησ αγορÀσ και αφορουν, µεταξυ Àλλων, την

(1) ΕΕ C 77 τησ 11.3.1997, σ. 1 και
ΕΕ C 209 τησ 10.7.1997, σ. 25.
(2) ΕΕ C 206 τησ 7.7.1997, σ. 113.
(3) Γνωµη του Ευρωπαϊκου ΚοινοβουλÝου τησ 10ησ ΑπριλÝου 1997
(132 τησ 28.4.1997, σ. 170), κοινη θεση του ΣυµβουλÝου τησ 7ησ
ΟκτωβρÝου 1997 (ΕΕ C 351 τησ 19.11.1997, σ. 1) και απÞφαση
του Ευρωπαϊκου ΚοινοβουλÝου τησ 18ησ ΦεβρουαρÝου 1998
(ΕΕ C 80 τησ 16.3.1998, σ. 92). ΑπÞφαση του Ευρωπαϊκου
ΚοινοβουλÝου τησ 15ησ ΣεπτεµβρÝου 1998 (ΕΕ C 313 τησ
12.10.1998). ΑπÞφαση του ΣυµβουλÝου τησ 17ησ ΣεπτεµβρÝου
1998.

(4) ΕΕ L 76 τησ 6.4.1970, σ. 1¯ οδηγÝα Þπωσ τροποποιηθηκε
τελευταÝα απÞ την οδηγÝα 98/69/ΕΚ του Ευρωπαϊκου ΚοινοβουλÝου και του ΣυµβουλÝου (βλεπε σελÝδα 1 τησ παρουσασ
ΕπÝσηµησ ΕφηµερÝδασ).
(5) ΕΕ L 36 τησ 9.2.1988, σ. 33¯ οδηγÝα Þπωσ τροποποιηθηκε
τελευταÝα απÞ την οδηγÝα 96/1/ΕΚ του Ευρωπαϊκου ΚοινοβουλÝου και του ΣυµβουλÝου (ΕΕ L 40 τησ 17.2.1996, σ. 1).
(6) ΕΕ L 100 τησ 19.4.1994, σ. 42.
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(7)

Þτι διατÝθενται ηδη στην αγορÀ τησ Ευρωπαϊκησ
ΚοινÞτητασ βενζÝνη και ντÝζελ που πληρουν τισ προδιαγραφεσ οι οποÝεσ παρατÝθενται στα παραρτηµατα
I, II, III και IV¯

(8)

Þτι το ευρωπαϊκÞ πρÞγραµµα Auto-Oil, οι λεπτοµερειεσ του οποÝου περιγρÀφονται στην ανακοÝνωση
τησ Επιτροπησ σχετικÀ µε τη µελλοντικη στρατηγικη
για τον ελεγχο των ατµοσφαιρικων εκποµπων των
οδικων µεταφορων, παρεχει την επιστηµονικη, τεχνικη και οικονοµικη βÀση για την εισαγωγη σε κοινοτικÞ επÝπεδο νεων περιβαλλοντικων προδιαγραφων
καυσÝµων για τη βενζÝνη και το ντÝζελ¯

(9)

Þτι η θεσπιση περιβαλλοντικων προδιαγραφων για
τη βενζÝνη και το ντÝζελ αποτελεÝ σηµαντικÞ στοιχεÝο
τησ αποδοτικησ απÞ πλευρÀσ κÞστουσ δεσµησ
πανευρωπαϊκων και εθνικων/περιφερειακων/τοπικων µετρων που θα πρεπει να εφαρµοστεÝ, λαµβÀνοντασ υπÞψη το κÞστοσ και την ωφελεια κÀθε
δρÀσησ¯

(10)

Þτι η εφαρµογη ενÞσ συνδυασµου πανευρωπαϊκων
και εθνικων/περιφερειακων/τοπικων µετρων για τη
µεÝωση των εκποµπων των οχηµÀτων αποτελεÝ µεροσ
τησ γενικησ στρατηγικησ τησ Επιτροπησ για τη µεÝωση των εκποµπων αερÝων απÞ κινητεσ και στÀσιµεσ
πηγεσ κατÀ τρÞπο ισορροπηµενο που ανταποκρÝνεται στα κριτηρια κÞστουσ-ωφελεÝασ¯

(11)

Þτι εÝναι απαραÝτητο να επιτευχθεÝ βραχυπρÞθεσµα
µια µεÝωση, ιδÝωσ στισ αστικεσ περιοχεσ, των εκποµπων ρυπων απÞ οχηµατα, συµπεριλαµβανοµενων
των πρωτογενων ρυπων, Þπωσ οι Àκαυστοι υδρογονÀνθρακεσ και το µονοξεÝδιο του Àνθρακα, των
δευτερογενων ρυπων, Þπωσ το Þζον, των τοξικων
εκποµπων Þπωσ το βενζÞλιο, καθωσ και των εκποµπων σωµατιδÝων¯ Þτι η µεÝωση των εκποµπων
ρυπων απÞ οχηµατα στισ αστικεσ περιοχεσ, µπορεÝ
να επιτευχθεÝ αµεσωσ στα οχηµατα µε µηχανεσ θετικησ ανÀφλεξησ µεσω αλλαγων στη συνθεση των
καυσÝµων¯

(12)

Þτι η ανÀµειξη οξυγÞνου και η σηµαντικη µεÝωση
αρωµατικων ενωσεων, ολεφινων, βενζολÝου και θεÝου µπορουν να επιτρεψουν τη ληψη καυσÝµων
καλυτερησ ποιÞτητασ απÞ Àποψη ποιÞτητασ του
ατµοσφαιρικου αερα¯

(13)

Þτι οι διατÀξεισ τησ οδηγÝασ 92/81/ΕΟΚ του ΣυµβουλÝου, τησ 19ησ ∆εκεµβρÝου 1992, για την εναρµÞνιση
των διαρθρωσεων των ειδικων φÞρων κατανÀλωσησ
που επιβÀλλονται στα πετρελαιοειδη (1), και ιδÝωσ

(1) ΕΕ L 316 τησ 31.10.1992, σ. 12¯ οδηγÝα Þπωσ τροποποιηθηκε
τελευταÝα απÞ την οδηγÝα 94/74/ΕΚ (ΕΕ L 365 τησ 31.12.1994,
σ. 46).
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του Àρθρου 8 παρÀγραφοσ 4, αποθαρρυνουν και
εÝναι δυνατÞν να εµποδÝζουν τα κρÀτη µελη να
εφαρµÞζουν διαφοροποÝηση των ειδικων φÞρων
κατανÀλωσησ προκειµενου να ενθαρρυνουν τα καυσιµα ποιÞτητασ ανωτερησ απÞ εκεÝνη που απαιτουν
οι κοινοτικεσ προδιαγραφεσ¯
(14)

Þτι η επιβολη απÞ τα κρÀτη µελη διαφοροποιηµενων
ειδικων φÞρων κατανÀλωσησ εÝναι δυνατÞν να
ενθαρρυνει την εισαγωγη περισσÞτερο προηγµενων
καυσÝµων συµφωνα µε τισ εθνικεσ προτεραιÞτητεσ,
δυνατÞτητεσ και απαιτησεισ¯

(15)

Þτι η Επιτροπη υπεβαλε µια πρÞταση οδηγÝασ σχετικÀ µε τα ενεργειακÀ προϊÞντα¯ Þτι σκοπÞσ αυτησ τησ
πρÞτασησ εÝναι, µεταξυ Àλλων, να επιτρεψει στα
κρÀτη µελη να κÀνουν πιο ενεργÞ χρηση φορολογικων κινητρων, µεσω συστηµατοσ διαφοροποιηµενων
ειδικων φÞρων κατανÀλωσησ, προκειµενου να διευκολυνθεÝ η εισαγωγη περισσÞτερο προηγµενων καυσÝµων¯

(16)

Þτι γενικωσ σπανÝζουν οι προδιαγραφεσ καυσÝµων
που στοχευουν στη µεÝωση των εκποµπων τÞσο
καυσαερÝων Þσο και αερÝων εξÀτµισησ¯

(17)

Þτι η ρυπανση τησ ατµÞσφαιρασ απÞ το µÞλυβδο
που εκλυεται κατÀ την καυση µολυβδουχου βενζÝνησ αποτελεÝ κÝνδυνο για την ανθρωπινη υγεÝα και
το περιβÀλλον¯ Þτι αποτελεÝ µεγÀλο βηµα προσ τα
εµπρÞσ το γεγονÞσ Þτι εωσ το 2000 Þλα σχεδÞν τα
βενζινοκÝνητα οδικÀ οχηµατα θα µπορουν να χρησιµοποιουν αµÞλυβδη βενζÝνη και Þτι, συνεπωσ,
ενδεÝκνυται ο αυστηρÞσ περιορισµÞσ τησ εµπορÝασ
µολυβδουχου βενζÝνησ¯

(18)

Þτι η ανÀγκη για µεÝωση των εκποµπων των οχηµÀτων και η διαθεσιµÞτητα τησ απαραÝτητησ τεχνολογÝασ διυλισησ, δικαιολογουν τη θεσπιση περιβαλλοντικων προδιαγραφων καυσÝµων για την εµπορÝα [. . .]
αµÞλυβδησ βενζÝνησ και ντÝζελ¯

(19)

Þτι εÝναι σκÞπιµο να προβλεφθεÝ η καθιερωση δυο
τυπων καυσÝµων ντÝζελ και βενζÝνησ, απÞ τουσ οποÝουσ ενα ντÝζελ καλυτερησ ποιÞτητασ και µια βενζÝνη
καλυτερησ ποιÞτητασ¯ Þτι εÝναι σκÞπιµο αυτÞ το
ντÝζελ η η βενζÝνη ανωτερησ ποιÞτητασ να αντικαταστησει στην αγορÀ ωσ το 2005 το ντÝζελ η τη
βενζÝνη χαµηλÞτερησ ποιÞτητασ¯ Þτι θα πρεπει ωστÞσο να προβλεφθεÝ Þτι αυτη η αντικατÀσταση µπορεÝ
να καθυστερησει, Þταν η εφαρµογη τησ ηµεροµηνÝασ
του 2005 σε ενα κρÀτοσ µελοσ θα δηµιουργουσε
σοβαρεσ δυσκολÝεσ προκειµενου να υλοποιησουν οι
βιοµηχανÝεσ του τισ απαραÝτητεσ µετατροπεσ στισ
εγκαταστÀσεισ παραγωγησ¯

(20)

Þτι, για την προστασÝα τησ ανθρωπινησ υγεÝασ η/και
του περιβÀλλοντοσ σε συγκεκριµενεσ αστικεσ περιο-
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χεσ η σε συγκεκριµενεσ οικολογικÀ ευαÝσθητεσ
περιοχεσ µε ειδικÀ προβληµατα ποιÞτητασ του αερα,
τα κρÀτη µελη θα πρεπει να εχουν τη δυνατÞτητα,
συµφωνα µε τη διαδικασÝα που θεσπÝζεται στην
παρουσα οδηγÝα, να απαιτουν Þτι τα καυσιµα µπορουν να διατÝθενται στην αγορÀ µÞνον εφÞσον
συµµορφουνται µε αυστηρÞτερεσ περιβαλλοντικεσ
προδιαγραφεσ απÞ εκεÝνεσ που θεσπÝζει η παρουσα
οδηγÝα¯ Þτι αυτη η διαδικασÝα συνιστÀ παρεκκλιση
απÞ τη διαδικασÝα πληροφÞρησησ που ορÝζεται στην
οδηγÝα 98/34/ΕΚ του Ευρωπαϊκου ΚοινοβουλÝου και
του ΣυµβουλÝου, τησ 22ασ ΙουνÝου 1998, για την
καθιερωση µιασ διαδικασÝασ πληροφÞρησησ στον
τοµεα των τεχνικων προτυπων και προδιαγραφων
και των κανÞνων σχετικÀ µε τισ υπηρεσÝεσ τησ κοινωνÝασ των πληροφοριων (1)¯
(21)

(22)

(23)

(24)

Þτι, για να εξασφαλÝσουν τη συµµÞρφωση προσ τα
πρÞτυπα ποιÞτητασ των καυσÝµων που απαιτουνται
δυνÀµει τησ παρουσασ οδηγÝασ, τα κρÀτη µελη πρεπει να εισÀγουν συστηµατα παρακολουθησησ¯ Þτι τα
συστηµατα αυτÀ παρακολουθησησ θα πρεπει να
βασÝζονται σε κοινεσ διαδικασÝεσ για δειγµατοληψÝα
και δοκιµη¯ Þτι οι συλλεγÞµενεσ απÞ τα κρÀτη µελη
πληροφορÝεσ για την ποιÞτητα των καυσÝµων θα
πρεπει να διαβιβÀζονται στην Επιτροπη σε ενιαÝο
εντυπο¯
Þτι, βÀσει συνεκτικησ αξιολÞγησησ, η Επιτροπη πρεπει να υποβÀλει πρÞταση που θα συµπληρωνει τισ
υποχρεωτικεσ προδιαγραφεσ για τη βενζÝνη και το
ντÝζελ οι οποÝεσ αναφερονται στα παραρτηµατα III
και IV που θα εφαρµοστουν απÞ την 1η ΙανουαρÝου
2005¯ [. . .] Þτι η πρÞταση τησ Επιτροπησ µπορεÝ, εÀν
χρειαστεÝ, να θεσπÝσει επÝσησ περιβαλλοντικεσ προδιαγραφεσ και για Àλλουσ τυπουσ καυσÝµων, Þπωσ
το υγραεριο, το φυσικÞ αεριο και τα βιοκαυσιµα¯ Þτι
υπÀρχουν στÞλοι επιχειρηµατικων οχηµÀτων (λεωφορεÝα, ταξÝ, οχηµατα εµπορικησ χρησεωσ), που
εÝναι υπευθυνα σε µεγÀλο βαθµÞ για την αστικη
ρυπανση και τα οποÝα θα µπορουσαν κατÀ τρÞπο
επωφελη να υπαχθουν σε ειδικεσ προδιαγραφεσ¯
Þτι η περαιτερω ανÀπτυξη µεθÞδων αναφορÀσ για
την µετρηση των προδιαγραφων που καθορÝζονται
στην παρουσα οδηγÝα µπορεÝ να εÝναι επιθυµητη,
λαµβανοµενησ υπÞψη τησ επιστηµονικησ και τεχνικησ προÞδου¯ Þτι, για το σκοπÞ αυτÞ, θα πρεπει να
ληφθουν µετρα για την προσαρµογη των παραρτηµÀτων τησ παρουσασ οδηγÝασ στην τεχνικη πρÞοδο¯
Þτι η οδηγÝα 85/210/ΕΟΚ του ΣυµβουλÝου, τησ 20ησ
ΜαρτÝου 1985, για την προσεγγιση των νοµοθεσιων
των κρατων µελων των σχετικων µε την περιεκτικÞτητα τησ βενζÝνησ σε µÞλυβδο (2), η οδηγÝα 85/536/

(1) ΕΕ L 204 τησ 21.7.1998, σ. 37¯ οδηγÝα Þπωσ τροποποιηθηκε
απÞ την οδηγÝα 98/48/ΕΚ (ΕΕ L 217 τησ 5.8.1999, σ. 18).
(2) ΕΕ L 96 τησ 3.4.1985, σ. 25¯ οδηγÝα Þπωσ τροποποιηθηκε
τελευταÝα απÞ την πρÀξη προσχωρησησ του 1994.
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ΕΟΚ του ΣυµβουλÝου, τησ 5ησ ∆εκεµβρÝου 1985, για
την εξοικονÞµηση αργου πετρελαÝου µε τη χρηση
συστατικων υποκατÀστατων καυσÝµων (3), και το
Àρθρο 1 παρÀγραφοσ 1 στοιχεÝο β) και το Àρθρο 2
παρÀγραφοσ 1 τησ οδηγÝασ 93/12/ΕΟΚ του ΣυµβουλÝου, τησ 23ησ ΜαρτÝου 1993, σχετικÀ µε τη περιεκτικÞτητα ορισµενων υγρων καυσÝµων σε θεÝο (4), θα
πρεπει κατÀ συνεπεια να καταργηθουν¯
(25)

Þτι, στα µεταβατικÀ µετρα για την ΑυστρÝα που
αναφερονται στο Àρθρο 69 τησ πρÀξησ προσχωρησησ του 1994, περιλαµβÀνεται το Àρθρο 7 τησ οδηγÝασ 85/210/ΕΟΚ¯ Þτι η εφαρµογη του µεταβατικου
αυτου µετρου θα πρεπει, για ειδικουσ λÞγουσ προστασÝασ του περιβÀλλοντοσ, να παραταθεÝ εωσ την 1η
ΙανουαρÝου 2000¯

(26)

Þτι, στισ 20 ∆εκεµβρÝου 1994, συνηφθη ενα modus
vivendi µεταξυ του Ευρωπαϊκου ΚοινοβουλÝου, του

ΣυµβουλÝου και τησ Επιτροπησ ωσ προσ τα εκτελεστικÀ µετρα των πρÀξεων που θεσπÝζονται µε τη
διαδικασÝα του Àρθρου 189 Β τησ συνθηκησ (5),

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Ο∆ΗΓΙΑ:

Íρθρο 1
ΠεδÝο εφαρµογησ
Η παρουσα οδηγÝα καθορÝζει τεχνικεσ προδιαγραφεσ για
λÞγουσ υγεÝασ και περιβÀλλοντοσ για τα καυσιµα που
χρησιµοπουνται στα οχηµατα µε κινητηρα επιβαλλÞµενησ
ανÀφλεξησ και στα οχηµατα µε κινητηρεσ ανÀφλεξησ µε
συµπÝεση.

Íρθρο 2
ΟρισµοÝ
Για τουσ σκοπουσ τησ παρουσασ οδηγÝασ:
1. «ΒενζÝνη» σηµαÝνει οποιοδηποτε πτητικÞ πετρελαιοειδεσ προοριζÞµενο για τη λειτουργÝα κινητηρων εσωτερικησ καυσησ, µε επιβαλλÞµενη ανÀφλεξη για την προωθηση των οχηµÀτων και το οποÝο εµπÝπτει στουσ
κωδικουσ CN 2710 00 27, 2710 00 29, 2710 00 32,
2710 00 34 και 2710 00 36.
2. «ΝτÝζελ» σηµαÝνει πετρελαια εσωτερικησ καυσησ που
εµπÝπτουν στον κωδικÞ CN 2710 00 66 και χρησιµοποιουνται για αυτοπροωθουµενα οχηµατα, Þπωσ αναφερονται στισ οδηγÝεσ 70/220/ΕΟΚ και 88/77/ΕΟΚ.
(3) ΕΕ L 334 τησ 12.12.1985, σ. 20¯ οδηγÝα Þπωσ τροποποιηθηκε
απÞ την οδηγÝα 87/441/ΕΟΚ τησ Επιτροπησ (ΕΕ L 238 τησ
21.8.1987, σ. 40).
(4) ΕΕ L 74 τησ 27.3.1993, σ. 81.
(5) ΕΕ C 102 τησ 4.4.1996, σ. 1.
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Για τα πετρελαια εσωτερικησ καυσησ που χρησιµοποιουνται για τα κινητÀ µη οδικÀ µηχανηµατα και τουσ
γεωργικουσ ελκυστηρεσ, τα κρÀτη µελη µπορουν να
απαιτουν την Ýδια περιεκτικÞτητα σε θεÝο µε αυτην που
ορÝζεται για τα καυσιµα ντÝζελ στην παρουσα οδηγÝα η
την περιεκτικÞτητα σε θεÝο που ορÝζεται για τα καυσιµα ντÝζελ στην οδηγÝα 93/12/ΕΟΚ.
Íρθρο 3
ΒενζÝνη
1. ΑπÞ την 1η ΙανουαρÝου 2000 το αργÞτερο, τα κρÀτη
µελη απαγορευουν την εµπορÝα τησ µολυβδουχου βενζÝνησ
στο εδαφÞσ τουσ.
2. α) Τα κρÀτη µελη διασφαλÝζουν Þτι, απÞ την 1η ΙανουαρÝου 2000 το αργÞτερο, η αµÞλυβδη βενζÝνη µπορεÝ να διατÝθεται στην αγορÀ, στο εδαφÞσ τουσ,
µÞνο εÀν πληροÝ τισ περιβαλλοντικεσ προδιαγραφεσ
που καθορÝζονται στο παρÀρτηµα I.
β) Με την επιφυλαξη των διατÀξεων του στοιχεÝου α),
τα κρÀτη µελη επιτρεπουν, απÞ την 1η ΙανουαρÝου
2000, την εµπορÝα, στο εδαφÞσ τουσ, αµÞλυβδησ
βενζÝνησ που πληροÝ τισ προδιαγραφεσ του παραρτηµατοσ III.
γ) Τα κρÀτη µελη εξασφαλÝζουν επÝσησ Þτι, απÞ την
1η ΙανουαρÝου 2005 το αργÞτερο, η αµÞλυβδη
βενζÝνη µπορεÝ να διατÝθεται στην αγορÀ στο εδαφÞσ τουσ, µÞνον εÀν πληροÝ τισ περιβαλλοντικεσ
προδιαγραφεσ που καθορÝζονται στο παρÀρτηµα
III.
3. ΚατÀ παρεκκλιση τησ παραγρÀφου 1, τα κρÀτη µελη
µπορουν, αφου υποβÀλουν σχετικÞ αÝτηµα στην Επιτροπη
εωσ τισ 31 Αυγουστου 1999 το αργÞτερο, να συνεχÝσουν να
επιτρεπουν την εµπορÝα µολυβδουχου βενζÝνησ, το αργÞτερο εωσ την 1η ΙανουαρÝου 2005, εφÞσον µπορεÝ να αποδειχθεÝ Þτι η πληρησ κατÀργηση θα εÝχε ωσ αποτελεσµα
σοβαρÀ κοινωνικοοικονοµικÀ προβληµατα η Þτι δεν θα
οδηγησει σε γενικÀ ωφεληµατα για το περιβÀλλον η την
υγεÝα λÞγω, µεταξυ Àλλων, τησ κλιµατικησ κατÀστασησ που
επικρατεÝ στο συγκεκριµενο κρÀτοσ µελοσ.
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5. ΠαρÀ τισ διατÀξεισ τησ παραγρÀφου 2, ενα κρÀτοσ
µελοσ µπορεÝ, κατÞπιν αιτησεωσ που υποβÀλλεται στην
Επιτροπη, εωσ τισ 31 Αυγουστου 2003 το αργÞτερο, να
συνεχÝσει να επιτρεπει, εωσ την 1η ΙανουαρÝου 2007 το
αργÞτερο, την εµπορÝα στο εδαφÞσ του αµÞλυβδησ βενζÝνησ, µε περιεκτικÞτητα σε θεÝο που δεν συµµορφουται προσ
το παρÀρτηµα III, αλλÀ συµµορφουται προσ το παρÀρτηµα
I, εÀν µπορεÝ να αποδεÝξει Þτι οι βιοµηχανÝεσ του θα
αντιµετωπÝσουν σοβαρεσ δυσκολÝεσ προκειµενου να υλοποιησουν τισ απαραÝτητεσ µετατροπεσ στισ εγκαταστÀσεισ
παραγωγησ τουσ κατÀ τη χρονικη περÝοδο που περιλαµβÀνεται µεταξυ τησ ηµεροµηνÝασ υιοθετησεωσ τησ παρουσασ
οδηγÝασ και τησ 1ησ ΙανουαρÝου 2005.
6. Η Επιτροπη µπορεÝ να επιτρεψει τισ παρεκκλÝσεισ που
αναφερονται στισ παραγρÀφουσ 3, 4 και 5 συµφωνα µε τη
συνθηκη.
Η Επιτροπη κοινοποιεÝ την απÞφαση τησ στα κρÀτη µελη
και ενηµερωνει το ΕυρωπαϊκÞ Κοινοβουλιο και το Συµβουλιο σχετικÀ.
7. ΠαρÀ την παρÀγραφο 1, τα κρÀτη µελη µπορουν να
επιτρεπουν την εµπορÝα µικρων ποσοτητων µολυβδουχου
βενζÝνησ µε τισ προδιαγραφεσ που αναφερονται στην
παρÀγραφο 3 δευτερο εδÀφιο, οι οποÝεσ δεν υπερβαÝνουν
το 0,5% των συνολικων πωλησεων και οι οποÝεσ προορÝζονται να χρησιµοποιηθουν απÞ παλαιÀ οχηµατα χαρακτηριστικου τυπου και να διανεµηθουν µεσω οµÀδων ειδικων
συµφερÞντων.
Íρθρο 4
Καυσιµο ντÝζελ
1. α) Τα κρÀτη µελη διασφαλÝζουν Þτι, το αργÞτερο απÞ
την 1η ΙανουαρÝου 2000, το ντÝζελ µπορεÝ να διατÝθεται στην αγορÀ στο εδαφÞσ τουσ, µÞνον εÀν
πληροÝ τισ περιβαλλοντικεσ προδιαγραφεσ που
καθορÝζονται στο παρÀρτηµα II.
β) Με την επιφυλαξη των διατÀξεων του στοιχεÝου α),
τα κρÀτη µελη επιτρεπουν, απÞ την 1η ΙανουαρÝου
2000, την εµπορÝα στο εδαφÞσ τουσ ντÝζελ, που
πληροÝ προδιαγραφεσ του παραρτηµατοσ IV.

Η περιεκτικÞτητα τησ µολυβδουχου βενζÝνησ σε µÞλυβδο
δεν υπερβαÝνει τα 0,15 gr/l, η δε περιεκτικÞτητα σε βενζÞλιο εÝναι συµφωνη προσ τισ ποδιαγραφεσ του παραρτηµατοσ I. Οι λοιπεσ προδιαγραφεσ µπορουν να παραµεÝνουν
αµετÀβλητεσ σε συγκριση µε την παρουσα κατÀσταση.

γ) Τα κρÀτη µελη εξασφαλÝζουν επÝσησ Þτι, απÞ την
1η ΙανουαρÝου 2005 το αργÞτερο, το ντÝζελ µπορεÝ
να διατÝθεται στην αγορÀ στο εδαφÞσ τουσ, µÞνον
εÀν πληροÝ τισ περιβαλλοντικεσ προδιαγραφεσ που
καθορÝζονται στο παρÀρτηµα IV.

4. ΠαρÀ τισ διατÀξεισ τησ παραγρÀφου 2, ενα κρÀτοσ
µελοσ µπορεÝ, κατÞπιν αιτησεωσ που υποβÀλλεται στην
Επιτροπη, εωσ τισ 31 Αυγουστου 1999 το αργÞτερο, να
συνεχÝσει να επιτρεπει, το αργÞτερο εωσ την 1η ΙανουαρÝου
2003, την εµπορÝα στο εδαφÞσ του αµÞλυβδησ βενζÝνησ µε
περιεκτικÞτητα σε θεÝο που δεν συµµορφουται προσ την
προδιαγραφη για την περιεκτικÞτητα σε θεÝο, στο παρÀρτηµα I, αλλÀ η οποÝα δεν υπερβαÝνει τη σηµερινη περιεκτικÞτητα, εÀν µπορεÝ να αποδεÝξει Þτι οι βιοµηχανÝεσ του θα
αντιµετωπÝσουν σοβαρεσ δυσκολÝεσ προκειµενου να υλοποιησουν τισ απαραÝτητεσ µετατροπεσ στισ εγκαταστÀσεισ
παραγωγησ τουσ κατÀ τη χρονικη περÝοδο που περιλαµβÀνεται µεταξυ τησ ηµεροµηνÝασ υιοθετησεωσ τησ παρουσασ
οδηγÝασ και τησ 1ησ ΙανουαρÝου 2000.

2. ΠαρÀ τισ διατÀξεισ τησ παραγρÀφου 1, ενα κρÀτοσ
µελοσ µπορεÝ, κατÞπιν αιτησεωσ που θα υποβληθεÝ στην
Επιτροπη, εωσ τισ 31 Αυγουστου 1999 το αργÞτερο, να
συνεχÝσει να επιτρεπει στο εδαφÞσ του εωσ την 1η ΙανουαρÝου 2003 το αργÞτερο, την εµπορÝα ντÝζελ µε περιεκτικÞτητα σε θεÝο που δεν συµµορφουται προσ την προδιαγραφη για περιεκτικÞτητα σε θεÝο του παραρτηµατοσ II, αλλÀ
η οποÝα δεν υπερβαÝνει τη σηµερινη περιεκτικÞτητα, εÀν
µπορεÝ να αποδεÝξει Þτι οι βιοµηχανÝεσ του θα αντιµετωπÝσουν σοβαρεσ δυσκολÝεσ προκειµενου να υλοποιησουν τισ
απαραÝτητεσ µετατροπεσ στισ εγκαταστÀσεισ παραγωγησ
τουσ κατÀ τη χρονικη περÝοδο µεταξυ τησ ηµεροµηνÝασ
υιοθετησησ τησ παρουσασ οδηγÝασ και τησ 1ησ ΙανουαρÝου
2005.
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3. ΠαρÀ τισ διατÀξεισ τησ παραγρÀφου 1, ενα κρÀτοσ
µελοσ µπορεÝ, κατÞπιν αιτησεωσ που θα υποβληθεÝ στην
Επιτροπη εωσ τισ 31 Αυγουστου 2003 το αργÞτερο, να
συνεχÝσει να επιτρεπει στο εδαφÞσ του, εωσ την 1η ΙανουαρÝου 2007 το αργÞτερο, την εµπορÝα ντÝζελ, µε περιεκτικÞτητα σε θεÝο που δεν συµµορφουται προσ το παρÀρτηµα
IV, αλλÀ συµµορφουται προσ το παρÀρτηµα II, εÀν µπορεÝ
να αποδεÝξει Þτι οι βιοµηχανÝεσ του θα αντιµετωπÝσουν
σοβαρεσ δυσκολÝεσ προκειµενου να υλοποιησουν τισ απαραÝτητεσ µετατροπεσ στισ εγκαταστÀσεισ παραγωγησ τουσ
κατÀ το χρονικÞ διÀστηµα µεταξυ τησ ηµεροµηνÝασ υιοθετησησ τησ παρουσασ ογηγÝασ και τησ 1ησ ΙανουαρÝου
2005.
4. Επιτροπη µπορεÝ να επιτρεψει τισ παρεκκλÝσεισ που
αναφερονται στισ παραγρÀφουσ 2 και 3, συµφωνα µε τη
συνθηκη.
Η Επιτροπη κοινοποιεÝ την απÞφαση τησ στα κρÀτη µελη
και ενηµερωνει σχετικÀ το ΕυρωπαϊκÞ Κοινοβουλιο και το
Συµβουλιο.
Íρθρο 5
Ελευθερη κυκλοφορÝα
Κανενα κρÀτοσ µελοσ δεν µπορεÝ να απαγορευσει, να
περιορÝσει η να αποτρεψει τη διÀθεση στην αγορÀ των
καυσÝµων που πληρουν τισ απαιτησεισ τησ παρουσασ οδηγÝασ [. . .].
Íρθρο 6
ΕµπορÝα καυσÝµων µε αυστηρÞτερεσ περιβαλλοντικεσ
προδιαγραφεσ
1. ΚατÀ παρεκκλιση των Àρθρων 3, 4 και 5, τα κρÀτη µελη
µπορουν να απαιτουν Þτι, σε συγκεκριµενεσ περιοχεσ, τα
καυσιµα µπορεÝ να διατÝθενται στην αγορÀ µÞνον εφÞσον
πληρουν αυστηρÞτερεσ περιβαλλοντικεσ προδιαγραφεσ
απÞ εκεÝνεσ που προβλεπει η παρουσα οδηγÝα για µεροσ η
για το συνολο του στÞλου αυτοκινητων µε σκοπÞ την
προστασÝα τησ υγεÝασ του πληθυσµου σε συγκεκριµενη
αστικη περιοχη η του περιβÀλλοντοσ σε συγκεκριµενη
οικολογικÀ ευαÝσθητη περιοχη σε κρÀτοσ µελοσ, εÀν η
ατµοσφαιρικη ρυπανση αποτελεÝ, η ευλÞγωσ µπορεÝ να
αναµενεται Þτι θα αποτελεσει, σοβαρÞ και επαναλαµβανÞµενο πρÞβληµα για την ανθρωπινη υγεÝα η το περιβÀλλον.
2. ΚρÀτοσ µελοσ που επιθυµεÝ να κÀνει χρηση τησ παρεκκλισησ που προβλεπεται στην παρÀγραφο 1, οφεÝλει να
υποβÀλει εκ των προτερων το αÝτηµα αυτÞ στην Επιτροπη,
συνοδευÞµενο απÞ τη σχετικη αιτιολÞγηση. Η αιτιολÞγηση
θα περιλαµβÀνει αποδεÝξεισ Þτι η παρεκκλιση τηρεÝ την
αρχη τησ αναλογικÞτητασ και δεν θα διακÞψει την ελευθερη διακÝνηση προσωπων και αγαθων.
3. Τα ενδιαφερÞµενα κρÀτη µελη παρεχουν στην Επιτροπη στοιχεÝα για την ποιÞτητα του αερα του περιβÀλλοντοσ
τησ οικεÝασ περιοχησ καθωσ και τισ προβλεπÞµενεσ επιπτωσεισ των προτεινοµενων µετρων στην ποιÞτητα του αερα.
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4. Η Επιτροπη παρεχει τισ πληροφορÝεσ αυτεσ στα Àλλα
κρÀτη µελη χωρÝσ καθυστερηση.
5. Τα κρÀτη µελη µπορουν να υποβÀλουν τισ παρατηρησεισ τουσ σχετικÀ µε το αÝτηµα και την αιτιολÞγηση του
εντÞσ δυο µηνων, απÞ την ηµεροµηνÝα τησ διαβÝβασησ των
πληροφοριων απÞ την Επιτροπη.
6. Η Επιτροπη λαµβÀνει απÞφαση σχετικÀ µε το αÝτηµα
των κρατων µελων εντÞσ τριων µηνων απÞ την ηµεροµηνÝα
κατÀ την οποÝα τα κρÀτη µελη υπεβαλαν τισ παρατηρησεισ
τουσ. Η Επιτροπη λαµβÀνει υπÞψη τισ παρατηρησεισ των
κρατων µελων, κοινοποιεÝ την απÞφαση τησ στα κρÀτη
µελη και ταυτÞχρονα ενηµερωνει το ΕυρωπαϊκÞ Κοινοβουλιο και το Συµβουλιο.
7. ΚÀθε κρÀτοσ µελοσ εχει δικαÝωµα να προσφυγει στο
Συµβουλιο κατÀ τησ απÞφασησ τησ Επιτροπησ εντÞσ ενÞσ
µηνÞσ απÞ την κοινοποÝηση τησ η, ελλεÝψει απÞφασησ,
εντÞσ ενÞσ µηνÞσ απÞ τη ληξη τησ περιÞδου που ορÝζει η
παρÀγραφοσ 5.
Το Συµβουλιο µε ειδικη πλειοψηφÝα, µπορεÝ να λÀβει διαφορετικη απÞφαση εντÞσ δυο µηνων απÞ αυτη την προσφυγη.
Íρθρο 7
Αλλαγη στον εφοδιασµÞ σε αργÞ πετρελαιο
ΕÀν, λÞγω εκτÀκτων γεγονÞτων, µια αιφνÝδια αλλαγη στον
εφοδιασµÞ σε αργÞ πετρελαιο η προϊÞντα πετρελαÝου
καταστησει δυσχερεσ για τα διυλιστηρια ενÞσ κρÀτουσ
µελουσ να εφαρµÞσουν τισ απαιτησεισ για τισ προδιαγραφεσ καυσÝµων που ορÝζουν τα Àρθρα 3 και 4, το κρÀτοσ
µελοσ ενηµερωνει την Επιτροπη σχετικÀ. Η Επιτροπη,
αφου ενηµερωσει τα Àλλα κρÀτη µελη, µπορεÝ να επιτρεψει
υψηλÞτερεσ οριακεσ τιµεσ σε αυτÞ το κρÀτοσ µελοσ, για ενα
η περισσÞτερα συστατικÀ καυσÝµων, για χρονικÞ διÀστηµα
Þχι µεγαλυτερο των εξι µηνων.
Η Επιτροπη κοινοποιεÝ την απÞφαση τησ στα κρÀτη µελη
και ενηµερωνει σχετικÀ µε την απÞφαση τησ το ΕυρωπαϊκÞ
Κοινοβουλιο και το Συµβουλιο.
ΚÀθε κρÀτοσ µελοσ εχει δικαÝωµα να προσφυγει στο
Συµβουλιο κατÀ τησ απÞφασησ τησ Επιτροπησ εντÞσ ενÞσ
µηνÞσ απÞ την κοινοποÝηση τησ.
Το Συµβουλιο, µε ειδικη πλειοψηφÝα, µπορεÝ να λÀβει
διαφορετικη απÞφαση εντÞσ ενÞσ µηνÞσ απÞ αυτη την
προσφυγη.
Íρθρο 8
Παρακολουθηση τησ συµµÞρφωσησ και υποβολη
εκθεσεων
1. Τα κρÀτη µελη παρακολουθουν τη συµµÞρφωση µε τισ
απαιτησεισ των Àρθρων 3 και 4 µε βÀση τισ αναλυτικεσ
µεθÞδουσ που προβλεπονται στα παραρτηµατα I και II.
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2. Η Επιτροπη προωθεÝ την ανÀπτυξη ενÞσ ενιαÝου συστηµατοσ παρακολουθησησ τησ ποιÞτητασ των καυσÝµων. Η
Επιτροπη µπορεÝ να ζητησει τη βοηθεια τησ Ευρωπαϊκησ
Επιτροπησ ΤυποποÝησησ για την ανÀπτυξη ενÞσ τετοιου
συστηµατοσ.
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— πρÞταση για τον καθορισµÞ επιπεδων προδιαγραφων
που να εφαρµÞζονται στο υγραεριο, στο φυσικÞ αεριο
για οχηµατα και στα βιοκαυσιµα.

Íρθρο 10
3. Η Επιτροπη καταρτÝζει ενιαÝο εντυπο για την υποβολη
περιληψεων των εθνικων στοιχεÝων περÝ ποιÞτητασ καυσÝµων το αργÞτερο στισ 30 ΙουνÝου 2000.
4. ΚÀθε ετοσ, εωσ τισ 30 ΙουνÝου, τα κρÀτη µελη υποβÀλλουν στην Επιτροπη την περÝληψη για το προηγουµενο
ηµερολογιακÞ ετοσ, και για πρωτη φορÀ εωσ τισ 30 ΙουνÝου
2002.

∆ιαδικασÝα προσαρµογησ στην τεχνικη πρÞοδο
ΚÀθε τροποποÝηση που εÝναι απαραÝτητη για την προσαρµογη των µεθÞδων µετρησησ που ορÝζονται στο δεξιÞ
τµηµα (δοκιµεσ) των παραρτηµÀτων I, II, III και IV τησ
παρουσασ οδηγÝασ, ωστε να ληφθεÝ υπÞψη η τεχνικη πρÞοδοσ, εγκρÝνεται απÞ την Επιτροπη η οποÝα επικουρεÝται
απÞ επιτροπη που συνιστÀται συµφωνα µε το Àρθρο 12 τησ
οδηγÝασ 96/62/ΕΚ του ΣυµβουλÝου (2) και συµφωνα µε τη
διαδικασÝα που καθορÝζεται απÞ το Àρθρο 11 τησ παρουσασ οδηγÝασ.

Íρθρο 9
∆ιαδικασÝα αναθεωρησησ
1. Η Επιτροπη, περιοδικÀ, και για πρωτη φορÀ εντÞσ
δωδεκα το πολυ µηνων απÞ την ηµεροµηνÝα υιοθετησησ
τησ παρουσασ οδηγÝασ, αλλÀ οπωσδηποτε Þχι αργÞτερα
απÞ τισ 31 ∆εκεµβρÝου 1999, και βÀσει αξιολÞγησησ η
οποÝα πραγµατοποιεÝται συµφωνα µε τισ απαιτησεισ του
Àρθρου 3 τησ οδηγÝασ 98/69/ΕΚ του Ευρωπαϊκου ΚοινοβουλÝου και του ΣυµβουλÝου, τησ 13ησ ΟκτωβρÝου 1998,
σχετικÀ µε τα µετρα που πρεπει να ληφθουν κατÀ τησ
ατµοσφαιρικησ ρυπανσησ απÞ τισ εκποµπεσ των οχηµÀτων
µε κινητηρα και την τροποποÝηση τησ οδηγÝασ 70/220/ΕΟΚ
του ΣυµβουλÝου (1), υποβÀλλει στο ΕυρωπαϊκÞ Κοινοβουλιο και το Συµβουλιο πρÞταση αναθεωρησησ τησ παρουσασ
οδηγÝασ, ωσ αναπÞσπαστο µεροσ τησ στρατηγικησ που θα
καθορισθεÝ κατÀ τρÞπο ωστε να παρÀγει αποτελεσµατα
που να πληρουν τισ απαιτησεισ των κοινοτικων προτυπων
ποιÞτητασ του αερα και τουσ σχετικουσ στÞχουσ [. . .].
2. Η πρÞταση περιλαµβÀνει περιβαλλοντικεσ προδιαγραφεσ που συµπληρωνουν τισ υποχρεωτικεσ προδιαγραφεσ οι
οποÝεσ ορÝζονται στο παρÀρτηµα III για την βενζÝνη και
στο παρÀρτηµα IV για το ντÝζελ βÀσει, µεταξυ Àλλων, τησ
συσσωρευσησ γνωσεων σχετικÀ µε τισ απαιτησεισ για µεÝωση των εκποµπων που συνδεονται µε την ποιÞτητα του
αερα, µε την απαοτελεσµατικη λειτουργÝα των νεων τεχνολογιων καταπολεµησησ τησ ρυπανσησ και µε τισ εξελÝξεισ
που επηρεÀζουν τισ διεθνεÝσ αγορεσ καυσÝµων.

Η προσαρµογη αυτη δεν πρεπει να εχει ωσ αποτελεσµα την
Àµεση η εµµεση τροποποÝηση των οριακων τιµων που
καθορÝζονται στην παρουσα οδηγÝα η αλλαγη των ηµεροµηνιων απÞ τισ οποÝεσ εφαρµÞζονται.

Íρθρο 11
∆ιαδικασÝα επιτροπησ
1. Ο αντιπρÞσωποσ τησ Επιτροπησ υποβÀλλει στην επιτροπη του Àρθρου 10 σχεδιο των ληπτεων µετρων. Η επιτροπη διατυπωνει τη γνωµη τησ για το σχεδιο αυτÞ εντÞσ
προθεσµÝασ που µπορεÝ να ορÝσει ο ΠρÞεδροσ, ανÀλογα µε
τον επεÝγοντα χαρακτηρα του θεµατοσ. Η γνωµη διατυπωνεται µε την πλειοψηφÝα που προβλεπει το Àρθρο 148
παρÀγραφοσ 2 τησ συνθηκησ για την εκδοση των αποφÀσεων που καλεÝται να λÀβει το Συµβουλιο βÀσει πρÞτασησ
τησ Επιτροπησ. ΚατÀ την ψηφοφορÝα στην επιτροπη, οι
ψηφοι των αντιπροσωπων των κρατων µελων σταθµÝζονται
συµφωνα µε το προαναφερÞµενο Àρθρο. Ο πρÞεδροσ δεν
λαµβÀνει µεροσ στην ψηφοφορÝα.
2. Η Επιτροπη θεσπÝζει τα σχεδιαζÞµενα µετρα εφÞσον
εÝναι συµφωνα µε τη γνωµη τησ µÞνιµησ επιτροπησ.

3. Επιπλεον των διατÀξεων των παραγρÀφων 1 και 2, η
Επιτροπη µπορεÝ να υποβÀλλει, µεταξυ Àλλων

ΕÀν τα σχεδιαζÞµενα µετρα δεν εÝναι συµφωνα µε τη
γνωµη τησ επιτροπησ, η ελλεÝψει γνωµησ, η Επιτροπη υποβÀλλει χωρÝσ καθυστερηση στο Συµβουλιο πρÞταση σχετικÀ µε τα ληπτεα µετρα. Το Συµβουλο αποφασÝζει µε ειδικη
πλειοψηφÝα.

— προτÀσεισ που θα λαµβÀνουν υπÞψη την ιδιαÝτερη
κατÀσταση Þσον αφορÀ τουσ στÞλουσ επιχειρηµατικων
οχηµÀτων και την ανÀγκη να προταθουν επÝπεδα προδιαγραφων για τα ειδικÀ καυσιµα που χρησιµοποιουν,

ΕÀν το Συµβουλιο δεν αποφασÝσει εντÞσ προθεσµÝασ τριων
µηνων απÞ την ηµεροµηνÝα υποβολησ τησ πρÞτασησ, τα
προτεινÞµενα µετρα θεσπÝζονται απÞ την Επιτροπη [. . .].

(1) Βλεπε σελÝδα 1 τησ παρουσασ ΕπÝσηµησ ΕφηµερÝδασ.

(2) ΕΕ L 296 τησ 21.11.1996, σ. 55.
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Íρθρο 12
ΚατÀργηση και τροποποÝηση των οδηγιων σχετικÀ µε
την ποιÞτητα καυσÝµων για τη βενζÝνη και το ντÝζελ

2. Τα κρÀτη µελη ανακοινωνουν στην Επιτροπη τα κεÝµενα των ουσιωδων διατÀξεων εσωτερικου δικαÝου τισ οποÝεσ
θεσπÝζουν στον τοµεα που διεπεται απÞ την παρουσα
οδηγÝα.
Íρθρο 14

1. Οι οδηγÝεσ 85/210/ΕΟΚ, 85/536/ΕΟΚ και 87/441/ΕΟΚ
καταργουνται απÞ την 1η ΙανουαρÝου 2000.
2. Η οδηγÝα 93/12/ΕΟΚ τροποποιεÝται διÀ τησ διαγραφησ
του Àρθρου 1 παρÀγραφοσ 1 στοιχεÝο β) και του Àρθρου 2
παρÀγραφοσ 1 απÞ την 1η ΙανουαρÝου 2000.
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ΑυστρÝα
Το Àρθρο 7 τησ οδηγÝασ 85/210/ΕΟΚ, Þσον αφορÀ την
περιεκτικÞτητα τησ βενζÝνησ σε βενζÞλιο που αναφερεται
στο Àρθρο 4 τησ εν λÞγω οδηγÝασ, δεν εφαρµÞζεται στην
ΑυστρÝα, εωσ την 1η ΙανουαρÝου 2000.
Íρθρο 15

Íρθρο 13

Îναρξη ισχυοσ τησ οδηγÝασ

ΜεταφορÀ στην εθνικη νοµοθεσÝα

Η παρουσα οδηγÝα αρχÝζει να ισχυει την ηµερα τησ δηµοσÝευσησ τησ στην ΕπÝσηµη ΕφηµερÝδα των Ευρωπαϊκων
Κοινοτητων.

1. Τα κρÀτη µελη θεσπÝζουν και δηµοσιευουν τισ νοµοθετικεσ, κανονιστικεσ και διοικητικεσ διατÀξεισ που απαιτουνται για να συµµορφωθουν προσ την παρουσα οδηγÝα εωσ
την 1 ΙουλÝου 1999 του αργÞτερο. Ενηµερωνουν αµεσωσ
την Επιτροπη σχετικÀ.
Τα κρÀτη µελη εφαρµÞζουν τισ εν λÞγω διατÀξεισ απÞ την
1η ΙανουαρÝου 2000.

Íρθρο 16
Αποδεκτεσ
Η παρουσα οδηγÝα απευθυνεται στα κρÀτη µελη.

Λουξεµβουργο, 13 ΟκτωβρÝου 1998.
Οι διατÀξεισ αυτεσ, Þταν θεσπÝζονται απÞ τα κρÀτη µελη,
αναφερονται στην παρουσα οδηγÝα η συνοδευονται απÞ
την αναφορÀ αυτη κατÀ την επÝσηµη δηµοσÝευση τουσ. Οι
λεπτοµερεÝσ διατÀξεισ τησ αναφορÀσ αυτησ εκδÝδονται απÞ
τα κρÀτη µελη.

Για το ΕυρωπαϊκÞ Κοινοβουλιο

Για το Συµβουλιο

Ο ΠρÞεδροσ

Ο ΠρÞεδροσ

J. M. GIL-ROBLES

C. EINEM

28.12.98

EL

ΕπÝσηµη ΕφηµερÝδα των Ευρωπαϊκων Κοινοτητων

L 350/65

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΜΕ
ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΕΠΙΒΑΛΛΟΜΕΝΗΣ ΑΝΑΦΛΕΞΗΣ
Τυποσ: ΒενζÝνη
Ùρια (1)
ΠαρÀµετροσ

ΜονÀδα

ΕλÀχιστο

∆οκιµασÝα
Μεθοδοσ

Μεγιστο

ΗµεροµηνÝα
δηµοσÝευστησ (*)

ΕρευνητικÞσ αριθµÞσ οκτανÝων

95

EN 25164

1993

ΑριθµÞσ οκτανÝων κινητηρα

85

EN 25163

1993

EN 12

1993

ΠÝεση ατµων Reid
— Θερινη περÝοδοσ (2)
ΑπÞσταξη:
ΕξÀτµιση στουσ 100 °C
ΕξÀτµιση στουσ 150 °C
ΑνÀλυση υδρογονανθρÀκων:
— Αλκενια
— Αρωµατικεσ ουσÝεσ
— ΒενζÞλιο
ΠεριεκτικÞτητα σε οξυγÞνο
Οξυγονουχεσ ουσÝεσ:
— ΜεθανÞλη, πρεπει να
προστεθουν σταθεροποιητεσ
— ΑιθανÞλη, ενδεχεται να
χρειÀζονται σταθεροποιητη
— Ισοπροπυλικη αλκοÞλη
— Τριτοβουτυλικη αλκοÞλη
— Ισοβουτυλικη αλκοÞλη
— Αιθερεσ µε πεντε η περισσÞτερα Àτοµα Àνθρακοσ
ανÀ µÞριο
Íλλεσ
εσ (4)

οξυγονουχεσ

60,0

kPa

ουσÝ-

ΠεριεκτικÞτητα σε θεÝο
ΠεριεκτικÞτητα σε µÞλυβδο

% v/v

46,0
75,0

—
—

EN-ISO 3405

1988

% v/v

—
—
—

18,0 (3)
42,0
1,0

ASTM D1319
ASTM D1319
pr. EN 12177

1995
1995
1995 (*)

% m/m

—

2,7

EN 1601

1996

% v/v

3

EN 1601

1996

% v/v

5

EN 1601

1996

%
%
%
%

v/v
v/v
v/v
v/v

10
7
10
15

EN
EN
EN
EN

1601
1601
1601
1601

1996
1996
1996
1996

% v/v

10

EN 1601

1996

pr. EN-ISO/DIS 1996 (*)

mg/kg

—

150

g/l

—

0,005

14596

EN 237

1996

(*) Για τα παραρτηµατα I εωσ III, η ηµεροµηνÝα δηµοσÝευσησ (µηνασ, ετοσ) θα συµπληρωθεÝ σε ευθετο χρÞνο.
(1) Οι τιµεσ που αναφερονται στην προδιαγραφη εÝναι «πραγµατικεσ τιµεσ». ΚατÀ τον καθορισµÞ των οριακων τουσ τιµων
εφαρµÞστηκαν οι Þροι ISO 4259 «ΠροϊÞντα πετρελαÝου — καθορισµÞσ και εφαρµογη δεδοµενων ακριβεÝασ σχετικÀ µε τισ
µεθÞδουσ δοκιµασÝασ» και κατÀ τον καθορισµÞ τησ ελÀχιστησ τιµησ, ληφθηκε υπÞψη ελÀχιστη διαφορÀ 2R Àνω του
µηδενÞσ (R = αναπαραγωγιµÞτητα). Τα αποτελεσµατα των µεµονωµενων µετρησεων ερµηνευονται βÀσει κριτηρÝων που
περιγρÀφονται στο ISO 4259 (δηµοσιευθηκε το 1995).
2
( ) Η θερινη περÝοδοσ αρχÝζει το αργÞτερο την 1η Μαιου και ληγει στισ 30 ΣεπτεµβρÝου το ενωρÝτερο. Για τα κρÀτη µελη µε
αρκτικÞ κλÝµα, η θερινη περÝοδοσ αρχÝζει το αργÞτερο την 1η ΙουνÝου και ληγει το ενωρÝτερο την 31η Αυγουστου, η δε
πÝεση ατµων Reid (RVP) περιορÝζεται σε 70 kPa.
(3) ΕκτÞσ απÞ την «απλη» αµÞλυβδη βενζÝνη [ελÀχιστοσ αριθµÞσ οκτανÝων κινητηρα (MON) 81 και ελÀχιστοσ ερευνητικÞσ
αριθµÞσ οκτανÝων (RON) 91], για την οποÝα το µεγιστο ποσοστÞ αλκενÝων εÝναι 21 % v/v. Τα Þρια αυτÀ δεν αποκλεÝουν
την εισαγωγη στην αγορÀ ενÞσ κρÀτουσ µελουσ Àλλησ αµÞλυβδησ βενζÝνησ µε αριθµÞ οκτανÝων χαµηλÞτερο απÞ τον
καθοριζÞµενο στο παρÞν παρÀρτηµα.
(4) Οι Àλλεσ µονοαλκοÞλεσ των οποÝων το τελικÞ σηµεÝο απÞσταξησ δεν υπερβαÝνει το τελικÞ σηµεÝο απÞσταξησ που ορÝζουν
οι εθνικεσ προδιαγραφεσ η, εφÞσον δεν υπÀρχουν, οι βιοµηχανικεσ προδιαγραφεσ για τα καυσιµα.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΜΕ
ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΑΝΑΦΛΕΞΗΣ ΜΕ ΣΥΜΠΙΕΣΗ
Τυποσ: Καυσιµο ντÝζελ
Ùρια (1)
ΠαρÀµετροσ

ΜονÀδα

ΑριθµÞσ κετανÝων
ΠυκνÞτητα στουσ 15 °C
ΑπÞσταξη:
σηµεÝο 95 %
ΠολυκυκλικοÝ αρωµατικοÝ
υδρογονÀνθρακεσ
ΠεριεκτικÞτητα σε θεÝο

∆οκιµασÝα

ΕλÀχιστο

Μεγιστο

Μεθοδοσ

ΗµεροµηνÝα
δηµοσÝευσησ (*)

51,0

—

EN-ISO 5165

1992

kg/m3

—

845

EN-ISO 3675

1995

°C

—

360

EN-ISO 3405

1988

% m/m

—

11

IP 391

1995

mg/kg

—

350

pr. EN-ISO/
DIS 14596

1996 (*)

(*) Για τα παραρτηµατα I εωσ IV ο µηνασ δηµοσÝευσησ θα συµπληρωθεÝ σε ευθετο χρÞνο.
(1) Οι τιµεσ που αναφερονται στην προδιαγραφη εÝναι «πραγµατικεσ τιµεσ». ΚατÀ τον καθορισµÞ των οριακων τουσ τιµων
εφαρµÞστηκαν οι Þροι ISO 4259 «ΠροϊÞντα πετρελαÝου — ΚαθορισµÞσ και εφαρµογη δεδοµενων ακριβεÝασ σχετικÀ µε τισ
µεθÞδουσ δοκιµασÝασ» και κατÀ τον καθορισµÞ τησ ελÀχιστησ τιµησ, ληφθηκε υπÞψη ελÀχιστη διαφορÀ 2R Àνω του
µηδενÞσ (R — αναπαραγωγιµÞτητα). Τα αποτελεσµατα των µεµονωµενων µετρησεων ερµηνευονται βÀσει των κριτηρÝων
που περιγρÀφονται στο ISO 4259 (δηµοσιευθηκε το 1995).
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΜΕ
ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΕΠΙΒΑΛΛΟΜΕΝΗΣ ΑΝΑΦΛΕΞΗΣ
Τυποσ: ΒενζÝνη
Ùρια (1)
ΠαρÀµετροσ

∆οκιµασÝα

ΜονÀδα
ΕλÀχιστο

Μεγιστο

Μεθοδοσ

ΗµεροµηνÝα
δηµοσÝευσησ (*)

ΕρευνητικÞσ αριθµÞσ οκτανÝων

95

EN 25164

1993

ΑριθµÞσ οκτανÝων κινητηρα

85

EN 25163

1993

35,0

ASTM
D 1319

1995
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ΠÝεση ατµου Reid
θερινη περÝοδοσ
ΑπÞσταξη:
— ΕξÀτµιση στουσ 100 °C
— ΕξÀτµιση στουσ 150 °C
ΑνÀλυση υδρογονανθρÀκων:
— Αλκενια
— Αρωµατικεσ ενωσεισ
— ΒενζÞλιο
ΠεριεκτικÞτητα σε οξυγÞνο
ΠεριεκτικÞτητα σε θεÝο
ΠεριεκτικÞτητα σε µÞλυβδο

kPa

—

% v/v

—

—

—

—

% v/v

—

—
—
% m/m

—

mg/kg

—

γ/λ

—

(*) Για τα παραρτηµατα I εωσ IV ο µηνασ δηµοσÝευσησ θα συµπληρωθεÝ σε ευθετο χρÞνο.
(1) Οι τιµεσ που αναφερονται στην προδιαγραφη εÝναι «πραγµατικεσ τιµεσ». ΚατÀ τον καθορισµÞ των οριακων τουσ τιµων
εφαρµÞστηκαν οι Þροι ISO 4259 «ΠροϊÞντα πετρελαÝου — ΚαθορισµÞσ και εφαρµογη δεδοµενων ακριβεÝασ σχετικÀ µε τισ
µεθÞδουσ δοκιµασÝασ» και κατÀ τον καθορισµÞ τησ ελÀχιστησ τιµησ, ληφθηκε υπÞψη ελÀχιστη διαφορÀ 2R Àνω του
µηδενÞσ (R — αναπαραγωγιµÞτητα). Τα αποτελεσµατα των µεµονωµενων µετρησεων ερµηνευονται βÀσει των κριτηρÝων
που περιγρÀφονται στο ISO 4259 (δηµοσιευθηκε το 1995).

L 350/68

ΕπÝσηµη ΕφηµερÝδα των Ευρωπαϊκων Κοινοτητων

EL

28.12.98

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΜΕ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΑΝΑΦΛΕΞΗΣ
ΜΕ ΣΥΜΠΙΕΣΗ
Τυποσ: Καυσιµο ντÝζελ
Ùρια (1)
ΠαρÀµετροσ

ΜονÀδα

ΕλÀχιστο

ΑριθµÞσ κετανÝων
ΠυκνÞτητα στουσ 15 °C
ΑπÞσταξη:
σηµεÝο 95 %

∆οκιµασÝα
Μεγιστο

Μεθοδοσ

ΗµεροµηνÝα
δηµοσÝευσησ (*)

—
kg/m3

°C

—

ΠολυκυκλικοÝ αρωµατικοÝ υδρογονÀνθρακεσ

% m/m

—

ΠεριεκτικÞτητα σε θεÝο

mg/kg

—
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1996 (*)

(*) Ο µηνασ δηµοσÝευσησ θα συµπληρωθεÝ σε ευθετο χρÞνο.
(1) Οι τιµεσ που αναφερονται στην προδιαγραφη εÝναι «πραγµατικεσ τιµεσ». ΚατÀ τον καθορισµÞ των οριακων τουσ τιµων
εφαρµÞστηκαν οι Þροι ISO 4259 «ΠροϊÞντα πετρελαÝου — ΚαθορισµÞσ και εφαρµογη δεδοµενων ακριβεÝασ σχετικÀ µε τισ
µεθÞδουσ δοκιµασÝασ» και κατÀ τον καθορισµÞ τησ ελÀχιστησ τιµησ, ληφθηκε υπÞψη ελÀχιστη διαφορÀ 2R Àνω του
µηδενÞσ (R — αναπαραγωγιµÞτητα). Τα αποτελεσµατα των µεµονωµενων µετρησεων ερµηνευονται βÀσει των κριτηρÝων
που περιγρÀφονται στο ISO 4259 (δηµοσιευθηκε το 1995).

∆ηλωσεισ τησ Επιτροπησ
ΣχετικÀ µε το Àρθρο 3 παρÀγραφοσ 5 και το Àρθρο 4 παρÀγραφοσ 3
Η Επιτροπη, κατÀ την εξεταση των αιτησεων παρεκκλισησ συµφωνα µε το Àρθρο 3 παρÀγραφοσ 5
και το Àρθρο 4 παρÀγραφοσ 3, θα εξακριβωνει κατÀ πÞσον η παρεκκλιση εÝναι συµβατη µε το
κοινοτικÞ δÝκαιο, συµπεριλαµβανοµενου του δικαÝου του ανταγωνισµου, λαµβÀνοντασ υπÞψη την
υπαρξη στην ΚοινÞτητα επαρκων ποσοτητων καλησ ποιÞτητασ καυσÝµων.
ΣχετικÀ µε την τροπολογÝα 18 του Ευρωπαϊκου ΚοινοβουλÝου
Η Επιτροπη αναγνωρÝζει τη σηµασÝα των φορολογικων κινητρων για την προωθηση τησ χρησησ
πιο προηγµενων καυσÝµων, πρÀγµα που θα λÀβει δεÞντωσ υπÞψη τησ κατÀ την εφαρµογη τησ
οδηγÝασ 92/81/ΕΟΚ του ΣυµβουλÝου και θα επιδιωξει, εντÞσ των ορÝων των αρµοδιοτητων τησ, την
ταχεÝα εφαρµογη των σχετικων διατÀξεων τησ εν λÞγω οδηγÝασ.

