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ΚΟΙΝΗ ΘΕΣΗ (ΕΚ) Αριθ.   /1999

Η ΟΠΟΙΑ ΚΑΘΟΡΙΣΤΗΚΕ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΤΙΣ 12 ΙΟΥΛΙΟΥ 1999

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚ∆ΟΣΗ

ΤΗΣ Ο∆ΗΓΙΑΣ 1999/    /ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ Ο∆ΗΓΙΑΣ 70/221/ΕΟΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΩΣ ΤΩΝ ΝΟΜΟΘΕΣΙΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ

ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ∆ΕΞΑΜΕΝΕΣ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΚΑΙ ΣΤΙΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΟΠΙΣΘΙΑΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΩΣ

ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΩΝ ΤΟΥΣ
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Ο∆ΗΓΙΑ 1999/..../EK ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της.....

για την τροποποίηση της οδηγίας 70/221/ΕΟΚ του Συµβουλίου

περί προσεγγίσεως των νοµοθεσιών των κρατών µελών

που αναφέρονται στις δεξαµενές υγρών καυσίµων και στις διατάξεις οπίσθιας προφυλάξεως

των οχηµάτων µε κινητήρα και των ρυµουλκουµένων τους

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη :

τη συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 95,

την πρόταση της Επιτροπής 1,

τη γνώµη της Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής 2,

Αποφασίζοντας µε τη διαδικασία του άρθρου 251 της συνθήκης 3,

                                               
1 ΕΕ C 164 της 29.5.1998, σ. 16.
2 EE C 407 της 28.12.1998, σ. 58.
3 Γνώµη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 10 Φεβρουαρίου 1999 (ΕΕ C 150 της 28.5.99

σ.168), Κοινή Θέση του Συµβουλίου της …….. (δεν έχει δηµοσιευθεί ακόµη στην Επίσηµη
Εφηµερίδα) και Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της …… (δεν έχει δηµοσιευθεί
ακόµη στην Επίσηµη Εφηµερίδα).
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Εκτιµώντας τα εξής :

(1) η οδηγία 70/221/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 20ής Μαρτίου 1970, περί προσεγγίσεως των

νοµοθεσιών των κρατών µελών που αναφέρονται στις δεξαµενές υγρών καυσίµων και στις

διατάξεις οπίσθιας προφυλάξεως των οχηµάτων µε κινητήρα και των ρυµουλκουµένων

τους 1, αποτελεί µια από τις επιµέρους οδηγίες στα πλαίσια της διαδικασίας έγκρισης τύπου

ΕΚ που έχει θεσπισθεί µε την οδηγία 70/156/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 6ης Φεβρουαρίου

1970 περί προσεγγίσεως των νοµοθεσιών των κρατών µελών που αφορούν στην έγκριση των

οχηµάτων µε κινητήρα και των ρυµουλκουµένων τους 2, κατά συνέπεια, ισχύουν για την

οδηγία  70/221/ΕΟΚ οι προβλεπόµενες από την οδηγία 70/156/ΕΟΚ διατάξεις και ορισµοί

σχετικά µε τα οχήµατα, τα συστήµατα, τα κατασκευαστικά στοιχεία και τις ιδιαίτερες

τεχνικές ενότητες οχηµάτων·και είναι ανάγκη να προσαρµοσθεί το άρθρο 1 της οδηγίας

70/221/ΕΟΚ στους ορισµούς της οδηγίας 70/156/ΕΟΚ,

(2) προκειµένου να ληφθεί υπόψη η συντελεσθείσα τεχνική πρόοδος, συνιστάται η προσαρµογή

της οδηγίας 70/221/ΕΟΚ στις τεχνικές απαιτήσεις που θέσπισε η Οικονοµική Επιτροπή για

την Ευρώπη των Ηνωµένων Εθνών στον κανονισµό της αριθ. 34 σχετικά µε την έγκριση

οχηµάτων ως προς την πρόληψη του κινδύνου πυρκαγιάς, και συγκεκριµένα ως προς τις

διατάξεις για τις κατασκευασµένες από πλαστικό υλικό δεξαµενές καυσίµων των οχηµάτων

κατηγορίας Μ1,

(3)  τα αέρια καύσιµα παρουσιάζουν όλο και µεγαλύτερο ενδιαφέρον για την πρόωση

µηχανοκινήτων οχηµάτων, ιδίως για περιβαλλοντικούς λόγους·ως εκ τούτου στο µέλλον η

οδηγία 70/221/ΕΟΚ θα πρέπει να περιέχει επίσης διατάξεις για δεξαµενές µη υγρών

καυσίµων  για το σκοπό αυτό θα πρέπει να τροποποιηθούν ανάλογα ο τίτλος και το πεδίο

εφαρµογής της οδηγίας 70/221/ΕΟΚ·ενώ µε µεταγενέστερες τροποποιήσεις της εν λόγω

οδηγίας θα θεσπιστούν τεχνικές προδιαγραφές για δεξαµενές αέριων καυσίµων,

                                               
1 ΕΕ L 76 της 6.4.1970, σ. 23 όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την Οδηγία 97/19/ΕΚ (EE L

125, της 16.5.1997, σ. 1)
2 Οδηγία 98/14/ΕΚ (ΕΕ L 91, της 25.3.1998, σ. 1).
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(4) εξάλλου, όλο και συχνότερα οι αρχικές δεξαµενές καυσίµων αντικαθίστανται µε µεγαλύτερες

ή εγκαθίστανται πρόσθετες και µη εγκεκριµένες δεξαµενές. Πρέπει συνεπώς να προβλεφθεί

το ταχύτερο µια κοινοτική έγκριση τύπου των δεξαµενών υγρών και αερίων καυσίµων ως

χωριστών τεχνικών ενοτήτων για να διατηρηθεί υψηλό επίπεδο οδικής ασφαλείας,

(5) οι τροποποιήσεις των διατάξεων σχετικά µε τις δεξαµενές καυσίµων πρέπει να εγκρίνονται

από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο· στο µέλλον οι αναγκαίες τροποποιήσεις

για την προσαρµογή στην τεχνική πρόοδο των τεχνικών απαιτήσεων της οδηγίας

70/221/ΕΟΚ σχετικά µε τις δεξαµενές καυσίµων θα πρέπει να εκδίδονται σύµφωνα µε τη

διαδικασία που καθορίζεται στο άρθρο 13 της οδηγίας 70/156/ΕΟΚ,

(6)  οι τροποποιήσεις που εισάγονται µε την παρούσα οδηγία αφορούν µόνο τις δεξαµενές

καυσίµων που είναι κατασκευασµένες από πλαστικό υλικό· ως εκ τούτου δεν είναι ανάγκη να

ακυρωθούν  οι υφιστάµενες εγκρίσεις που έχουν χορηγηθεί δυνάµει της οδηγίας 74/60/ΕΟΚ
1, και να απαγορευθεί η ταξινόµηση, η πώληση και η θέση σε κυκλοφορία νέων οχηµάτων

εφοδιασµένων µε µεταλλικές δεξαµενές υγρών καυσίµων καλυπτόµενες από τις εν λόγω

εγκρίσεις,

(7) , λόγω της κλίµακας και του αντίκτυπου της προτεινόµενης δράσης στον υπό εξέταση τοµέα,

τα κοινοτικά µέτρα που αποτελούν αντικείµενο της παρούσας οδηγίας είναι αναγκαία, ακόµη

και απαραίτητα, για την επίτευξη του ταχθέντος στόχου, δηλαδή για την κοινοτική έγκριση

τύπου οχηµάτων· ενώ ο στόχος αυτός δεν µπορεί να επιτευχθεί επαρκώς από τα κράτη µέλη

όταν ενεργούν µεµονωµένα.

                                               
1 ΕΕ L 38 της 11.2.1997, σ. 2. Οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την Οδηγία

78/632/ΕΟΚ (ΕΕ L 206 της 29.7.1978, σ. 26).
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ΕΞΕ∆ΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Ο∆ΗΓΙΑ :

Άρθρο 1

Η οδηγία 70/221/ΕΟΚ τροποποιείται ως εξής :

1. Ο τίτλος αντικαθίσταται ως εξής :

"Ο∆ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 20ής Μαρτίου 1970 για την προσέγγιση των

νοµοθεσιών των κρατών µελών σχετικά µε τις δεξαµενές καυσίµων και την οπίσθια

προφύλαξη έναντι ενσφηνώσεως των µηχανοκινήτων οχηµάτων και των ρυµουλκουµένων

τους".

2. Το άρθρο 1 αντικαθίσταται ως εξής :

"Άρθρο 1

Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, ως "όχηµα" νοείται οποιοδήποτε µηχανοκίνητο

όχηµα και τα ρυµουλκούµενά του, όπως ορίζονται στο Παράρτηµα ΙΙ τµήµα Α της οδηγίας

70/156/ΕΟΚ."

_________

(*) ΕΕ L 42 της 23.2.1970, σ. 1. Οδηγία
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3. Το άρθρο 2 παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο :

"1. Κανένα κράτος µέλος δεν έχει το δικαίωµα να αρνείται τη χορήγηση έγκρισης τύπου

ΕΚ ή εθνικής έγκρισης τύπου οχήµατος, εάν αυτό πληροί τις απαιτήσεις της

παρούσας οδηγίας όσον αφορά τις δεξαµενές καυσίµων."

4. Το άρθρο 2α παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο :

"1. Κανένα κράτος µέλος δεν έχει το δικαίωµα να αρνείται ή να απαγορεύει, την

πώληση, ταξινόµηση, θέση σε κυκλοφορία ή χρήση οχήµατος, εάν αυτό πληροί τις

απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας όσον αφορά τις δεξαµενές καυσίµων."

5. Το άρθρο 3 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο :

"Άρθρο 3

Οι αναγκαίες τροποποιήσεις για την προσαρµογή των απαιτήσεων των παραρτηµάτων στη

συντελούµενη τεχνική πρόοδο εκδίδονται σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 13 της

οδηγίας 70/156/ΕΟΚ."

6. Ο πίνακας Παραρτηµάτων και το Παράρτηµα Ι της οδηγίας 70/221/ΕΟΚ τροποποιούνται

σύµφωνα µε το παράρτηµα της παρούσας οδηγίας
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Άρθρο 2

1. Από την [...] *τα κράτη µέλη αποδέχονται τη συµµόρφωση προς τις απαιτήσεις της οδηγίας

70/221/ΕΟΚ, όπως τροποποιείται από την παρούσα οδηγία, για τους σκοπούς του άρθρου 4

παράγραφος 1 και του άρθρου 7 παράγραφος 1 της οδηγίας 70/156/ΕΟΚ.

2. Από την [...] **, τα κράτη µέλη :

− δεν χορηγούν πλέον έγκριση τύπου ΕΚ σύµφωνα µε το άρθρο 4 παράγραφος 1 της

οδηγίας 70/156/ΕΟΚ και

− µπορούν να αρνούνται εθνική έγκριση τύπου,

για ένα νέο τύπο οχήµατος, προβάλλοντας λόγους συνδεόµενους µε τις δεξαµενές καυσίµων

του, εάν ο τύπος αυτός οχήµατος δεν ανταποκρίνεται στις διατάξεις της οδηγίας 70/221/ΕΟΚ,

όπως τροποποιείται από την παρούσα οδηγία.

3. Από την [...] ***, τα κράτη µέλη :

− θεωρούν ότι τα πιστοποιητικά συµµόρφωσης που συνοδεύουν νέα οχήµατα σύµφωνα

µε τις διατάξεις της οδηγίας 70/156/ΕΟΚ δεν ισχύουν πλέον για τους σκοπούς του

άρθρου 7 παράγραφος 1 της οδηγίας αυτής, και

                                               
* 12 µήvες µετά τηv έναρξη ισχύος της παρoύσας oδηγίας.
** 24 µήvες µετά τηv έναρξη ισχύος της παρoύσας oδηγίας.
*** 36 µήvες µετά τηv έναρξη ισχύος της παρoύσας oδηγίας.
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µπορούν να αρνούνται την ταξινόµηση, πώληση ή θέση σε κυκλοφορία νέων οχηµάτων που δεν

συνοδεύονται από έγκυρο πιστοποιητικό συµµόρφωσης σύµφωνα µε την οδηγία 70/156/ΕΟΚ,

εκτός των περιπτώσεων όπου γίνεται επίκληση των διατάξεων του άρθρου 8 παράγραφος 2 της

οδηγίας αυτής,

προβάλλοντας λόγους συνδεόµενους µε τις δεξαµενές καυσίµων, εάν δεν πληρούνται οι απαιτήσεις

της οδηγίας 70/221/ΕΟΚ όπως τροποποιείται από την παρούσα οδηγία.

4. Με την παρούσα οδηγία δεν ακυρώνεται τυχόν δοθείσα παλαιότερα έγκριση σε οχήµατα

εφοδιασµένα µε µεταλλικές δεξαµενές υγρών καυσίµων και δεν απαγορεύονται επεκτάσεις

των εν λόγω εγκρίσεων σύµφωνα µε τους όρους της οδηγίας υπό τους οποίους αρχικώς

χορηγήθηκαν.

Άρθρο 3

1. Τα κράτη µέλη θέτουν σε ισχύ τις αναγκαίες νοµοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές

διατάξεις για να συµµορφωθούν προς την παρούσα οδηγία πριν από την [...] *. Ενηµερώνουν

αµέσως την Επιτροπή σχετικά.

Όταν τα κράτη µέλη θεσπίζουν τις εν λόγω διατάξεις, οι τελευταίες περιέχουν παραποµπή

στην παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται από παρόµοια παραποµπή κατά την επίσηµη

δηµοσίευσή τους.  Ο τρόπος της παραποµπής καθορίζεται από τα κράτη µέλη.

                                               
* 12 µήvες µετά τηv έναρξη ισχύος της παρoύσας oδηγίας.
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2. Τα κράτη µέλη γνωστοποιούν στην Επιτροπή το κείµενο των βασικών διατάξεων εσωτερικού

δικαίου που εκδίδουν στο πεδίο που διέπεται από την παρούσα οδηγία.

Άρθρο 4

Η παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει την εικοστή ηµέρα µετά τη δηµοσίευσή της στην Επίσηµη

Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Άρθρο 5

Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη µέλη.

Βρυξέλλες,

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Για το Συµβούλιο

Ο Πρόεδρος Ο Πρόεδρος

________________________
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Ι ΤΗΣ Ο∆ΗΓΙΑΣ 70/221/ΕΟΚ

Πίνακας Παραρτηµάτων

Η παραποµπή στο Παράρτηµα Ι αντικαθίσταται ως εξής :

"Παράρτηµα Ι : ∆εξαµενές υγρών καυσίµων

Προσάρτηµα 1 : ∆οκιµή αντοχής στη φωτιά

Προσάρτηµα 2 : ∆ιαστάσεις και τεχνικά στοιχεία πυρίµαχων πλίνθων

Προσάρτηµα 3 : Πληροφοριακό έγγραφο

Προσάρτηµα 4 : Πιστοποιητικό έγκρισης τύπου ΕΚ"

Παράρτηµα Ι

Το Παράρτηµα Ι αντικαθίσταται ως εξής :
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"Παράρτηµα Ι

∆ΕΞΑΜΕΝΕΣ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

1. ΠΕ∆ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1.1. Το παρόν παράρτηµα εφαρµόζεται στα οχήµατα που διέπονται από την οδηγία

70/156/ΕΟΚ.

2. ΟΡΙΣΜΟΙ

Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας :

2.1. Ως "Τύπος οχήµατος ως προς τις δεξαµενές καυσίµων" νοούνται οχήµατα που δεν

διαφέρουν ουσιαστικά µεταξύ τους όσον αφορά :

2.1.1. Τη δοµή, το σχήµα, τις διαστάσεις και τα υλικά κατασκευής (µέταλλο, πλαστικό) της(των)

δεξαµενής (-ών).

2.1.2. Σε οχήµατα κατηγορίας Μ1 1, τη θέση της(των) δεξαµενής(-ών) στο όχηµα εφόσον

επηρεάζει αρνητικά τις απαιτήσεις του σηµείου 5.10 του παρόντος Παραρτήµατος.

2.2. Ως "διαµέρισµα επιβατών" νοείται ο χώρος για τους επιβάτες που περικλείεται από τη

σκεπή, το δάπεδο, τα πλευρικά τοιχώµατα, τις θύρες, τους εξωτερικούς υαλοπίνακες, το

εµπρόσθιο διαχωριστικό διάφραγµα και το οπίσθιο διαχωριστικό διάφραγµα.

                                               
1 Όπως oρίζεται στo Παράρτηµα II  Α της oδηγίας 70/156/ΕΟΚ.
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2.3. Ως "µάζα κενού οχήµατος" νοείται η µάζα του οχήµατος σε ετοιµότητα λειτουργίας όπως

ορίζεται στο σηµείο 2.6 του Παραρτήµατος Ι της οδηγίας 70/156/ΕΟΚ.

2.4. Ως "δεξαµενή" νοείται(ούνται) η(οι) δεξαµενή(ές) που έχει(ουν) µελετηθεί για να

περιέχει(ουν) το υγρό καύσιµο, όπως ορίζεται στο σηµείο 2.6, το οποίο χρησιµοποιείται

κατά κύριο λόγο για την πρόωση του οχήµατος, χωρίς τα εξαρτήµατά της(των) (σωλήνα

πλήρωσης (εφόσον αποτελεί χωριστό στοιχείο), στόµιο πλήρωσης, πώµα, δείκτη

ποσότητας, συνδέσεις µε τον κινητήρα ή για την αντιστάθµιση της εσωτερικής υπερπίεσης

κλπ.).

2.5. Ως "χωρητικότητα της δεξαµενής" νοείται η χωρητικότητα όπως προδιαγράφεται από τον

κατασκευαστή.

2.6. Ως "υγρό καύσιµο" νοείται καύσιµο που ευρίσκεται σε υγρή κατάσταση υπό κανονικές

συνθήκες περιβάλλοντος.

3. ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΥΠΟΥ ΕΚ

3.1. Η αίτηση έγκρισης τύπου ΕΚ ενός τύπου οχήµατος ως προς τις δεξαµενές καυσίµου του,

κατ' εφαρµογή του άρθρου 3 παράγραφος 4 της οδηγίας 70/156/ΕΟΚ, υποβάλλεται από

τον κατασκευαστή του οχήµατος.

3.2. Στο Προσάρτηµα 3 δίνεται υπόδειγµα του πληροφοριακού εγγράφου.

3.3. Στην τεχνική υπηρεσία που είναι υπεύθυνη για τη διεξαγωγή των δοκιµών έγκρισης τύπου

προσκοµίζονται τα εξής :
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3.3.1. Όχηµα αντιπροσωπευτικό του προς έγκριση τύπου οχήµατος ή τα µέρη του οχήµατος που

η τεχνική υπηρεσία θεωρεί αναγκαία για τις δοκιµές έγκρισης.

3.3.2. Στην περίπτωση οχήµατος εξοπλισµένου µε δεξαµενή κατασκευασµένη από πλαστικό

υλικό : επτά επιπλέον δεξαµενές, µε τα εξαρτήµατά τους.

3.3.3. Στην περίπτωση οχήµατος εξοπλισµένου µε δεξαµενή κατασκευασµένη από µη πλαστικό

υλικό : δύο επιπλέον δεξαµενές, µε τα εξαρτήµατά τους.

4. ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΥΠΟΥ ΕΚ

4.1. Εάν πληρούνται οι σχετικές απαιτήσεις, χορηγείται έγκριση τύπου ΕΚ κατ' εφαρµογή του

άρθρου 4 παράγραφος 3 και, κατά περίπτωση, του άρθρου 4 παράγραφος 4 της οδηγίας

70/156/ΕΟΚ.

4.2. Υπόδειγµα του πιστοποιητικού έγκρισης τύπου ΕΚ δίνεται στο Προσάρτηµα 4.

4.3. Σε κάθε εγκεκριµένο τύπο οχήµατος χορηγείται αριθµός έγκρισης σύµφωνα µε το

Παράρτηµα VII της οδηγίας 70/156/ΕΟΚ. Το ίδιο κράτος µέλος δεν µπορεί να χορηγήσει

τον ίδιο αριθµό έγκρισης για άλλο τύπο οχήµατος.

5. ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ

5.1. Οι δεξαµενές πρέπει να είναι κατασκευασµένες έτσι ώστε να είναι ανθεκτικές στη

διάβρωση.
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5.2. Οι δεξαµενές πρέπει να αντεπεξέρχονται, όταν φέρουν όλα τα εξαρτήµατα που κανονικώς

προσαρµόζονται σε αυτές, στις δοκιµές διαρροής που διενεργούνται σύµφωνα µε το

σηµείο 6.1 σε σχετική εσωτερική πίεση ίση προς το διπλάσιο της υπερπίεσης λειτουργίας,

σε καµία όµως περίπτωση λιγότερο από υπερπίεση 0,3 bar.

Οι δεξαµενές οχηµάτων που είναι κατασκευασµένες από πλαστικό υλικό θεωρούνται ότι

πληρούν την ανωτέρω απαίτηση εφόσον έχουν υποβληθεί επιτυχώς στην περιγραφόµενη

στο σηµείο 6.3.2 δοκιµή.

5.3. Τυχόν υπερπίεση ή πίεση υπερβαίνουσα την πίεση λειτουργίας πρέπει να αντισταθµίζεται

αυτόµατα µε κατάλληλες διατάξεις (εξαεριστικά, βαλβίδες ασφαλείας κλπ.).

5.4. Τα εξαεριστικά πρέπει να είναι µελετηµένα κατά τρόπο ώστε να προλαµβάνονται τυχόν

κίνδυνοι πυρκαγιάς. Συγκεκριµένα, τυχόν καύσιµο που διαφεύγει όταν πληρούται(ούνται)

ή(οι) δεξαµενή(ές) δεν πρέπει να πέφτει στο σύστηµα της εξάτµισης. Τα καύσιµο αυτό

πρέπει να παροχετεύεται στο έδαφος.

5.5. Η(Οι) δεξαµενή(ές) δεν πρέπει να τοποθετείται(ούνται) σε, ή να αποτελεί(ούν), επιφάνεια

(δάπεδο, τοίχωµα, διάφραγµα) του διαµερίσµατος επιβαινόντων ή άλλου διαµερίσµατος

που αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα αυτού.

5.6. Πρέπει να προβλέπεται χώρισµα µεταξύ του διαµερίσµατος επιβαινόντων και της(των)

δεξαµενής(ών). Το χώρισµα επιτρέπεται να περιέχει ανοίγµατα (π.χ. για τη διέλευση

καλωδίων) υπό τον όρο ότι είναι έτσι διατεταγµένα ώστε να µη µπορεί το καύσιµο να

ρεύσει ελεύθερα από την(τις) δεξαµενή(ές) προς το διαµέρισµα επιβαινόντων ή άλλο

διαµέρισµα που αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα αυτού υπό τις συνήθεις συνθήκες χρήσης.
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5.7. Κάθε δεξαµενή πρέπει να είναι στέρεα προσδεδεµένη και τοποθετηµένη έτσι ώστε να

διασφαλίζεται ότι τυχόν διαρροή καυσίµου από τη δεξαµενή ή τα εξαρτήµατά της

διαφεύγει προς το έδαφος και όχι προς το διαµέρισµα επιβαινόντων υπό τις συνήθεις

συνθήκες χρήσης.

5.8. Το στόµιο πλήρωσης δεν πρέπει να ευρίσκεται στο διαµέρισµα επιβαινόντων, στο χώρο

αποσκευών ή στο διαµέρισµα του κινητήρα.

5.9. Το καύσιµο δεν πρέπει να διαφεύγει µέσω του πώµατος της δεξαµενής ή µέσω των

διατάξεων αντιστάθµισης της υπερπίεσης κατά τις προβλεπτές συνθήκες λειτουργίας του

οχήµατος. Σε περίπτωση ανατροπής του οχήµατος γίνεται ανεκτό το στάξιµο υπό τον όρο

ότι δεν υπερβαίνει τα 30 g/min· η απαίτηση αυτή πρέπει να επαληθεύεται κατά την

προδιαγραφόµενη στο σηµείο 6.2 δοκιµή.

5.9.1 Το πώµα της δεξαµενής πρέπει να είναι στερεωµένο στο σωλήνα πλήρωσης. Ο

στεγανοποιητικός δακτύλιος (φλάντζα) πρέπει να συγκρατείται ασφαλώς στη θέση του,

ενώ το πώµα όταν είναι κλειστό πρέπει να εφαρµόζει επί του στεγανοποιητικού δακτυλίου

και του σωλήνα πλήρωσης.

5.9.1.1 Οι απαιτήσεις του σηµείου 5.9.1 τεκµαίρεται ότι πληρούνται εάν το όχηµα ανταποκρίνεται

προς τις απαιτήσεις του σηµείου 5.1.3 του Παραρτήµατος Ι της οδηγίας 98/69/ΕΚ 1.

5.10. Οι δεξαµενές καυσίµων τοποθετούνται κατά τρόπο ώστε να προστατεύονται από τις

συνέπειες µετωπικής ή οπίσθιας σύγκρουσης του οχήµατος· πλησίον της δεξαµενής δεν

πρέπει να υπάρχουν προεξέχοντα µέρη, αιχµηρές ακµές κλπ.

                                               
1 ΕΕ L 350 της 28.12.1998, σ. 1.
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5.11. Η δεξαµενή καυσίµου και ο σωλήνας πλήρωσης πρέπει να σχεδιάζονται και να

εγκαθίστανται στα οχήµατα κατά τρόπον ώστε να αποφεύγεται η σώρευση στατικών

ηλεκτρικών φορτίων σε ολόκληρη την επιφάνειά τους. Εφόσον απαιτείται, τα φορτία αυτά

πρέπει να εκφορτίζονται στην µεταλλική δοµή του πλαισίου ή σε οποιαδήποτε µεγάλη

µεταλλική µάζα µέσω καλού αγωγού.

5.12. Επιπλέον, οι δεξαµενές από πλαστικό υλικό πρέπει να υποβάλλονται επίσης σε δοκιµή

σύµφωνα µε την ειδική διαδικασία του σηµείου 6.3.

6. ∆ΟΚΙΜΕΣ

6.1. ∆οκιµή σε υδραυλική πίεση

Η δεξαµενή υποβάλλεται σε δοκιµή υδραυλικής εσωτερικής πίεσης εκτελούµενη σε

µεµονωµένη µονάδα πλήρη µεθ' όλων των εξαρτηµάτων της. Η δεξαµενή πληρούται

τελείως µε µη αναφλέξιµο υγρό (για παράδειγµα νερό). Αφού διακοπεί κάθε επικοινωνία

µε τον έξω χώρο, αυξάνεται σταδιακά η πίεση, µέσω του σωλήνα που τροφοδοτεί τον

κινητήρα µε καύσιµο, έως σχετική εσωτερική πίεση ίση προς το διπλάσιο της

χρησιµοποιούµενης πίεσης λειτουργίας, και οπωσδήποτε τουλάχιστον σε υπερπίεση 0,3

bar, διατηρούµενη επί ένα λεπτό. Στο διάστηµα αυτό δεν πρέπει να διαρραγεί ή να

παρουσιάσει διαρροή το κέλυφος της δεξαµενής· επιτρέπεται όµως να παρουσιάσει µόνιµη

παραµόρφωση.

6.2. ∆οκιµή ανατροπής
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6.2.1. Η δεξαµενή µεθ' όλων των εξαρτηµάτων της τοποθετείται σε διάταξη δοκιµών κατά τρόπο

που να αντιστοιχεί στην εγκατάστασή της επί του οχήµατος για το οποίο προορίζεται· το

ίδιο ισχύει και για τα συστήµατα αντιστάθµισης της εσωτερικής υπερπίεσης.

6.2.2. Η διάταξη τιµών περιστρέφεται περί άξονα παράλληλο προς τον διαµήκη άξονα του

οχήµατος.

6.2.3. Η δοκιµή εκτελείται µε τη δεξαµενή πεπληρωµένη στο 90% της χωρητικότητάς της, και

επίσης στο 30% της χωρητικότητάς της, µε µη αναφλέξιµο υγρό µε τιµή πυκνότητας και

ιξώδους παραπλήσια εκείνων του κανονικώς χρησιµοποιούµενου καυσίµου (επιτρέπεται η

χρήση νερού).

6.2.4. Η δεξαµενή στρέφεται από τη θέση εγκατάστασής της κατά 90ο προς τα δεξιά. Η δεξαµενή

παραµένει στη θέση αυτή τουλάχιστον επί 5 λεπτά.

Η δεξαµενή στρέφεται έπειτα προς την ίδια κατεύθυνση κατά 90ο ακόµη. Η δεξαµενή

κρατείται στη θέση αυτή, όπου είναι πλήρως ανεστραµµένη, τουλάχιστον επί 5 ακόµη

λεπτά.

Η δεξαµενή περιστρέφεται επανερχόµενη στην κανονική της θέση. Αν είναι ανάγκη, το

χρησιµοποιούµενο στη δοκιµή υγρό που δεν επέστρεψε στη δεξαµενή από το σύστηµα

αερισµού συλλέγεται και αντικαθίσταται.
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Η δεξαµενή περιστρέφεται προς την αντίθετη κατεύθυνση κατά 90ο και αφήνεται εκεί επί

5 τουλάχιστον λεπτά.

Η δεξαµενή στρέφεται περαιτέρω προς την ίδια κατεύθυνση κατά 90ο, διατηρείται δε στην

πλήρως ανεστραµµένη αυτή θέση επί 5 τουλάχιστον λεπτά. Έπειτα, η δεξαµενή

περιστρέφεται επανερχόµενη στην κανονική της θέση.

6.3. Πρόσθετες δοκιµές για δεξαµενή(ές) οχηµάτων κατασκευασµένη(ες) από πλαστικό υλικό.

6.3.1. Αντοχή σε κρούση.

6.3.1.1. Η δεξαµενή πληρούται έως την πλήρη χωρητικότητά της µε µείγµα νερού-γλυκόλης ή µε

άλλο υγρό χαµηλού σηµείου πήξεως, που δεν µεταβάλει τις ιδιότητες του υλικού της

δεξαµενής, έπειτα δε υποβάλλεται σε δοκιµή διάτρησης.

6.3.1.2. Κατά τη διάρκεια της δοκιµής αυτής, η δεξαµενή πρέπει να έχει θερµοκρασία 233 Κ ± 2 Κ

(-40ο C ± 2o C).

6.3.1.3. Για τη δοκιµή χρησιµοποιείται διάταξη κρούσης µε εκκρεµές. Το κρουστικό σώµα είναι

από χάλυβα και έχει τη µορφή πυραµίδας µε τετράγωνη βάση και έδρες ισόπλευρα

τρίγωνα, όπου οι ακµές και η κορυφή είναι στρογγυλευµένες µε ακτίνα 3 mm. Το κέντρο

κρούσης του εκκρεµούς συµπίπτει µε το κέντρο βάρους της πυραµίδας· η απόσταση του

κέντρου αυτού από τον άξονα περιστροφής του εκκρεµούς είναι 1 m. Η συνολική µάζα

του εκκρεµούς είναι 15 kg. Η ενέργεια του εκκρεµούς τη στιγµή της κρούσης πρέπει να

είναι τουλάχιστον 30 Nm και κατά το δυνατόν πλησιέστερα στην τιµή αυτή.
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6.3.1.4. Οι δοκιµές διενεργούνται στα σηµεία της δεξαµενής που θεωρούνται ως πλέον ευπαθή σε

µετωπικές ή οπίσθιες συγκρούσεις. Τα θεωρούµενα ως ευπαθή σηµεία είναι τα πλέον

εκτεθειµένα ή ασθενέστερα λόγω σχήµατος της δεξαµενής ή τρόπου εγκατάστασής της

στο όχηµα. Στο πρακτικό της δοκιµής αναφέρονται τα επιλεγέντα από τα εργαστήρια

σηµεία.

6.3.1.5. Κατά τη διάρκεια της δοκιµής η δεξαµενή κρατείται στη θέση της µε τα εξαρτήµατα

συνάρµοσης στην πλευρά ή στις πλευρές απέναντι από εκείνη της κρούσης. Από τη δοκιµή

δεν πρέπει να προκαλείται διαρροή.

6.3.1.6. Όλες οι δοκιµές κρούσης επιτρέπεται να εκτελούνται σε µία δεξαµενή ή η καθεµία σε

διαφορετική δεξαµενή, κατ' επιλογή του κατασκευαστή.

6.3.2. Μηχανική αντοχή

Η δεξαµενή δοκιµάζεται για διαρροές και ακαµψία σχήµατος υπό τους περιγραφόµενους

στο σηµείο 6.1 όρους. Η δεξαµενή µεθ' όλων των εξαρτηµάτων της τοποθετείται σε

διάταξη δοκιµών κατά τρόπο που αντιστοιχεί σε εκείνο της εγκατάστασης στο όχηµα για

το οποίο προορίζεται. Ως υγρό δοκιµής χρησιµοποιείται νερό σε θερµοκρασία 326 Κ

(53° C), µε το οποίο πληρούται η δεξαµενή στο 100% της χωρητικότητάς της. Η δεξαµενή

υποβάλλεται σε σχετική εσωτερική πίεση ίση προς το διπλάσιο της πίεσης λειτουργίας και

οπωσδήποτε τουλάχιστον 0,3 bar σε θερµοκρασία 326 Κ ± 2 Κ (53° C ± 2° C) επί πέντε

ώρες. Κατά τη διάρκεια της δοκιµής η δεξαµενή και τα εξαρτήµατά της δεν πρέπει να

παρουσιάσουν ρωγµές ή διαρροές· επιτρέπεται όµως η µόνιµη παραµόρφωση της

δεξαµενής.
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6.3.3. ∆ιαπερατότητα από το καύσιµο

6.3.3.1. Το χρησιµοποιούµενο για τη δοκιµή διαπερατότητας καύσιµο είτε είναι το καύσιµο

αναφοράς που προδιαγράφεται στο παράρτηµα VIII της οδηγίας 70/220/ΕΟΚ ή καύσιµο

σούπερ του εµπορίου. Εάν η δεξαµενή έχει µελετηθεί για να τοποθετείται µόνο σε

οχήµατα µε κινητήρα ανάφλεξης µε συµπίεση, η δεξαµενή πληρούται µε πετρέλαιο ντίζελ.

6.3.3.2. Πριν από τη δοκιµή η δεξαµενή πληρούται στο 50% της χωρητικότητάς της µε το καύσιµο

διεξαγωγής της δοκιµής και αφήνεται, χωρίς να σφραγισθεί, σε θερµοκρασία

περιβάλλοντος 313 Κ ± 2 Κ (40° C ± 2° C) έως ότου σταθεροποιηθεί ο ρυθµός απώλειας

βάρους.

6.3.3.3. Η δεξαµενή κενούται έπειτα και επαναπληρούται στο 50% της χωρητικότητάς της µε το

καύσιµο διεξαγωγής της δοκιµής, οπότε σφραγίζεται ερµητικά και αφήνεται σε

θερµοκρασία 313 Κ ± 2 Κ (40° C ± 2° C). Η πίεση ρυθµίζεται όταν το περιεχόµενο της

δεξαµενής φθάσει στη θερµοκρασία διεξαγωγής της δοκιµής. Στο ακολουθούν διάστηµα

δοκιµής των οκτώ εβδοµάδων, προσδιορίζεται η απώλεια βάρους λόγω διάχυσης. Η

ανώτατη επιτρεπόµενη µέση απώλεια καυσίµου κατά το χρόνο διεξαγωγής της δοκιµής

ανέρχεται σε 20g ανά 24ωρο.
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6.3.3.4. Εάν η απώλεια λόγω διάχυσης υπερβαίνει την τιµή που αναφέρεται στο σηµείο 6.3.3.3,

η περιγραφόµενη εκεί δοκιµή εκτελείται εκ νέου, επί της ίδιας δεξαµενής, για τον

προσδιορισµό της απώλειας λόγω διάχυσης σε θερµοκρασία 296 Κ ± 2 Κ (23° C ±

2° C), αλλά κατά τα άλλα υπό τις ίδιες συνθήκες. Η ούτως µετρούµενη απώλεια δεν

πρέπει να υπερβαίνει τα 10g ανά 24ωρο.

6.3.4. Αντοχή στο καύσιµο

Μετά τη δοκιµή του ανωτέρω σηµείου 6.3.3, η δεξαµενή πρέπει να εξακολουθεί να

πληροί τις απαιτήσεις των σηµείων 6.3.1 και 6.3.2.

6.3.5. Αντοχή στη φωτιά

Η δεξαµενή υποβάλλεται στις εξής δοκιµές :

6.3.5.1. Η δεξαµενή, τοποθετηµένη όπως και στο όχηµα, εκτίθεται σε φλόγα επί δύο λεπτά. ∆εν

πρέπει να παρατηρηθεί ροή υγρού καύσιµου από τη δεξαµενή.

6.3.5.2. Εκτελούνται τρεις δοκιµές σε διαφορετικές δεξαµενές πεπληρωµένες µε καύσιµο ως

εξής :

6.3.5.2.1. εφόσον η δεξαµενή έχει µελετηθεί για τοποθέτηση σε οχήµατα εξοπλισµένα είτε µε

κινητήρα επιβαλλόµενης ανάφλεξης είτε µε κινητήρα ανάφλεξης µε συµπίεση,

εκτελούνται τρεις δοκιµές µε τις δεξαµενές πεπληρωµένες µε βενζίνη σούπερ,



8697/1/99 REV 1 GA/rl GR
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ DG C II 13

6.3.5.2.2. εφόσον η δεξαµενή έχει µελετηθεί για τοποθέτηση µόνο σε οχήµατα εξοπλισµένα µε

κινητήρα ανάφλεξης µε συµπίεση, εκτελούνται τρεις δοκιµές µε τις δεξαµενές

πεπληρωµένες µε πετρέλαιο ντίζελ.

6.3.5.2.3. Η δεξαµενή τοποθετείται για κάθε δοκιµή σε διάταξη όπου προσοµοιώνονται όσο

γίνεται καλύτερα οι πραγµατικές συνθήκες εγκατάστασης. Ο τρόπος στερέωσης της

δεξαµενής πάνω στη διάταξη αντιστοιχεί στις σχετικές προδιαγραφές για το όχηµα.

Λαµβάνονται υπόψη µέρη του οχήµατος που προστατεύουν τη δεξαµενή και τα

εξαρτήµατά της από την έκθεση στη φλόγα ή που επηρεάζουν καθ' οιονδήποτε τρόπο

την πορεία της πυρκαγιάς, καθώς και τα προδιαγραφόµενα κατασκευαστικά στοιχεία

που τοποθετούνται στη δεξαµενή και τα πώµατα. Κατά τη διάρκεια της δοκιµής τα κάθε

είδους ανοίγµατα θα είναι κλειστά, θα παραµένουν όµως σε λειτουργία τα εξαεριστικά

συστήµατα. Αµέσως πριν από τη δοκιµή η δεξαµενή πρέπει να πληρούται µε το

προδιαγραφόµενο καύσιµο στο 50% της χωρητικότητάς της.

6.3.5.3. Η φλόγα στην οποία εκτίθεται η δεξαµενή θα προέρχεται από καιόµενο σε λεκάνη

καύσιµο του εµπορίου για κινητήρες επιβαλλόµενης ανάφλεξης (στο εξής

αποκαλούµενο "καύσιµο"). Η ποσότητα του καυσίµου που τοποθετείται στη λεκάνη

είναι τόση ώστε να διαρκέσει η φωτιά, υπό συνθήκες ελεύθερης καύσης, για ολόκληρη

τη διαδικασία της δοκιµής.

6.3.5.4. Οι διαστάσεις της λεκάνης επιλέγονται έτσι ώστε να διασφαλίζουν ότι εκτίθενται στη

φλόγα οι πλευρές της δεξαµενής καυσίµου. Ως εκ τούτου, η λεκάνη πρέπει να

υπερβαίνει κατά 20 cm τουλάχιστον, το πολύ όµως κατά 50 cm, ολόγυρα την οριζόντια

προβολή της δεξαµενής. Τα πλευρικά τοιχώµατα της λεκάνης δεν προεξέχουν

περισσότερο από 8 cm πάνω από τη στάθµη του καυσίµου κατά την έναρξη της

δοκιµής.
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6.3.5.5. Η λεκάνη πεπληρωµένη µε καύσιµο τοποθετείται κάτω από τη δεξαµενή κατά τρόπο

ώστε η απόσταση µεταξύ της στάθµης του καυσίµου στη λεκάνη και του πυθµένα της

δεξαµενής να αντιστοιχεί στο ύψος της δεξαµενής από την επιφάνεια της οδού µε το

όχηµα κενό, σύµφωνα µε τη µελέτη (βλέπε σηµείο 2.3). Πρέπει να είναι ελεύθερα

µετακινητή είτε η λεκάνη είτε η διάταξη δοκιµής, ή και οι δύο.

6.3.5.6. Κατά τη φάση Γ της δοκιµής, η λεκάνη θα καλύπτεται από πλέγµα τοποθετηµένο 2 cm

± 1 cm πάνω από τη στάθµη του καυσίµου. Το πλέγµα θα είναι κατασκευασµένο από

πυρίµαχο υλικό, όπως προδιαγράφεται στο προσάρτηµα 2. ∆εν θα υπάρχουν κενά

µεταξύ των πλίνθων. Οι πλίνθοι αυτοί πρέπει να στηρίζονται πάνω από τη λεκάνη

καυσίµου κατά τρόπο ώστε να µην φράσσονται οι οπές τους. Το µήκος και το πλάτος

του πλαισίου είναι 2 cm έως 4 cm µικρότερα από τις εσωτερικές διαστάσεις της

λεκάνης, ώστε να υπάρχει κενό 1 cm έως 2 cm µεταξύ του πλαισίου και του τοιχώµατος

της λεκάνης για εξαερισµό.

6.3.5.7. Όταν η δοκιµή εκτελείται στο ύπαιθρο, θα υπάρχει επαρκής προστασία από τον άνεµο

ώστε η ταχύτητα του ανέµου στη στάθµη του καυσίµου στη λεκάνη να µην υπερβαίνει

τα 2,5 km/h. Πριν από τη δοκιµή το πλέγµα θερµαίνεται σε θερµοκρασία 308 Κ ± 5 Κ

(35° C ± 5° C). Οι πυρίµαχοι πλίνθοι διαβρέχονται ώστε να εξασφαλίζονται οι ίδιες

συνθήκες για κάθε διαδοχική δοκιµή.

6.3.5.8. Η δοκιµή περιλαµβάνει τέσσερις φάσεις (βλέπε προσάρτηµα 1)

6.3.5.8.1. Φάση Α : Προθέρµανση (σχήµα 1)
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Το καύσιµο στη λεκάνη αναφλέγεται σε απόσταση τουλάχιστον 3 m από την

υποβαλλόµενη στη δοκιµή δεξαµενή. Μετά από προθέρµανση 60 δευτερολέπτων της

ώρας η λεκάνη τοποθετείται κάτω από τη δεξαµενή.

6.3.5.8.2. Φάση Β : Απ' ευθείας έκθεση στη φλόγα (σχήµα 2)

Η δεξαµενή εκτίθεται στη φλόγα από το ελεύθερα καιόµενο καύσιµο επί 60

δευτερόλεπτα

6.3.5.8.3. Φάση Γ : Έµµεση έκθεση στη φλόγα (σχήµα 3)

Μόλις ολοκληρωθεί η φάση Β, το πλέγµα τοποθετείται µεταξύ της λεκάνης µε το

καιόµενο καύσιµο και της δεξαµενής. Η δεξαµενή πρέπει να εκτεθεί στη µειωµένη

φλόγα για 60 ακόµη δευτερόλεπτα.

6.3.5.8.4. Φάση ∆ : Τέλος δοκιµής (σχήµα 4)

Η λεκάνη µε το καιόµενο καύσιµο καλυµµένη µε το πέτασµα επιστρέφει στην αρχική

της θέση (φάση Α). Εάν στο τέλος της δοκιµής καίγεται η δεξαµενή πρέπει αµέσως να

σβηστεί η φωτιά.

6.3.5.9. Τα αποτελέσµατα της δοκιµής θεωρούνται ικανοποιητικά εάν δεν υπάρχει διαρροή

υγρού καυσίµου από τη δεξαµενή.
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6.3.6. Αντοχή σε υψηλή θερµοκρασία

6.3.6.1. Η χρησιµοποιούµενη για τη δοκιµή διάταξη πρέπει να ανταποκρίνεται στον τρόπο

εγκατάστασης της δεξαµενής στο όχηµα, συµπεριλαµβανοµένου του τρόπου µε τον

οποίο λειτουργεί το εξαεριστικό της δεξαµενής.

6.3.6.2. Η δεξαµενή, πεπληρωµένη στο 50% της χωρητικότητάς της µε νερό σε θερµοκρασία

293 Κ (20 C), υποβάλλεται επί µία ώρα σε θερµοκρασία περιβάλλοντος 368 Κ ± 2 Κ

(95° C ± 2° C).

6.3.6.3. Τα αποτελέσµατα της δοκιµής θεωρούνται ικανοποιητικά εάν µετά την δοκιµή δεν

παρουσιάζεται διαρροή ή σοβαρή παραµόρφωση της δεξαµενής.

6.3.7. Σηµάνσεις επί της δεξαµενής καυσίµου

6.3.7.1. Η εµπορική επωνυµία ή το εµπορικό σήµα πρέπει να τίθεται στη δεξαµενή και να είναι

ανεξίτηλη και ευανάγνωστη όταν η δεξαµενή τοποθετείται στο όχηµα.

7. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ

7.1. Σε περίπτωση που τροποποιούνται οι εγκρίσεις που χορηγήθηκαν δυνάµει της

παρούσας οδηγίας, εφαρµόζονται οι διατάξεις του άρθρου 5 της οδηγίας 70/156/ΕΟΚ.
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8. ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

8.1. Λαµβάνονται µέτρα κατοχύρωσης της συµµόρφωσης της παραγωγής σύµφωνα µε τις

διατάξεις του άρθρου 10 της οδηγίας 70/156/ΕΟΚ".
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«Προσάρτηµα 1

∆ΟΚΙΜΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΣΤΗ ΦΩΤΙΑ
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Προσάρτηµα 2

∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΠΥΡΙΜΑΧΩΝ ΠΛΙΝΘΩΝ

Πυραντίσταση (Seger-Kegel) SK 30

Περιεκτικότητα Al2O3 30-33%

Ποσοστό ανοικτών πόρων (Po) 20-22% κατ' όγκον

Πυκνότητα 1900-2000 kg/m3

Ενεργός επιφάνεια οπών 44,18%

_____________________
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Προσάρτηµα 3

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ Αριθ.

κατ’εφαρµογή του Παραρτήµατος Ι της οδηγίας 70/156/ΕΟΚ ∗∗∗∗  σχετικά
µε την έγκριση ΕΚ ενός τύπου οχήµατος όσον αφορά τις δεξαµενές του υγρού καυσίµου

(Οδηγία 70/221/ΕΟΚ, όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία …/…/ΕΟΚ)

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

Εφόσον τα συστήµατα, τα κατασκευαστικά στοιχεία ή οι ιδιαίτερες τεχνικές ενότητες ρυθµίζονται
ηλεκτρονικώς, πρέπει να δίδονται πληροφορίες που αφορούν τις επιδόσεις τους.

0. ΓΕΝΙΚΑ
0.1. Μάρκα (εµπορική επωνυµία του κατασκευαστή : .......................................................................
0.2. Τύπος και γενική(ές) εµπορική(ές) περιγραφή(ές) :.....................................................................
0.3 Μέσα αναγνώρισης του τύπου, εφόσον υπάρχει σχετική σήµανση στο όχηµα (β) : .......................
0.3.1. Θέση της εν λόγω σήµανσης :.....................................................................................................
0.4. Κατηγορία οχήµατος (γ) :.............................................................................................................
0.5. ΄Ονοµα και διεύθυνση του κατασκευαστή : ...............................................................................
0.8. ∆ιεύθυνση(εις) του (των) εργοστασίου(ων) συναρµολόγησης .....................................................

1. ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ
1.1. Φωτογραφίες ή/και σχέδια αντιπροσωπευτικού οχήµατος (µόνο διαφορετικά στιλ αµαξώµατος) :

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

3. ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΙΣΧΥΟΣ (κα) .............................................................................
3.2.2. Καύσιµο : πετρέλαιο/βενζίνη/υγραέριο/τυχόν άλλο 1
3.2.3. ∆εξαµενή(ές) καυσίµου
3.2.3.1. Κύρια(ες) δεξαµενή(ές) καυσίµου
3.2.3.1.1. Πλήθος, χωρητικότητα, υλικό κατασκευής : ...............................................................................
3.2.3.1.2. Σχέδιο και τεχνική περιγραφή της (των) δεξαµενής(ών) µε όλες τις συνδέσεις και γραµµές του

συστήµατος αναπνοής και αερισµού, κλειδαριές, βαλβίδες και εξαρτήµατα πρόσδεσης : ............
...................................................................................................................................................

3.2.3.1.3. Σχέδιο όπου εµφαίνεται ευκρινώς η θέση της (των) δεξαµενής(ών) στο όχηµα : .........................
3.2.3.2. Βοηθητική(ές) δεξαµενή(ές) καυσίµου
3.2.3.2.1. Πλήθος, χωρητικότητα, υλικό κατασκευής : ...............................................................................
3.2.3.2.2. Σχέδιο και τεχνική περιγραφή της (των) δεξαµενής(ών) µε όλες τις συνδέσεις και γραµµές του

συστήµατος αναπνοής και αερισµού, κλειδαριές, δικλείδες και εξαρτήµατα πρόσδεσης..............
3.2.3.2.3. Σχέδιο όπου εµφαίνεται ευκρινώς η θέση της (των) δεξαµενής(ών) στο όχηµα : .........................

……..…………………….
(Ηµεροµηνία, φάκελος)

________________________

                                               
∗∗∗∗  Οι αριθµοί σηµείων και υποσηµειώσεων που χρησιµοποιούνται στο παρόν πληροφοριακό

έγγραφο αντιστοιχούν σε εκείνους του Παραρτήµατος Ι της οδηγίας 70/156/ΕΟΚ.
Παραλείπονται τα σηµεία που δεν παρουσιάζουν ενδιαφέρον για τους σκοπούς της παρούσας
οδηγίας.

1 ∆ιαγράφεται ό,τι δεν ισχύει.
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Προσάρτηµα 4

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ

(Μέγιστες διαστάσεις Α4 (210 x 297 mm))

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΥΠΟΥ ΕΚ

Σφραγίδα της
διοικητικής αρχής

Ανακοίνωση που αφορά :

− έγκριση τύπου 1
− επέκταση έγκρισης τύπου 1
− απόρριψη έγκρισης τύπου 1
− ανάκληση έγκρισης τύπου 1

ενός τύπου οχήµατος/κατασκευαστικού στοιχείου/ιδιαίτερης τεχνικής ενότητας 1 σχετικά µε την
οδηγία …/…/ΕΟΚ, όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία …/…/ΕΚ.

Αριθµός έγκρισης τύπου....................................................................................................................

Λόγος επέκτασης...............................................................................................................................

ΜΕΡΟΣ Ι

0.1. Μάρκα (εµπορική επωνυµία του κατασκευαστή) : ..........................................................
0.2. Τύπος και γενική(ές) εµπορική(ές) περιγραφή(ές) : .........................................................
0.3. Μέσα αναγνώρισης του τύπου εφόσον υπάρχει η σχετική σήµανση στο

όχηµα/κατασκευαστικό στοιχείο/ιδιαίτερη τεχνική ενότητα 1 2 : ......................................
........................................................................................................................................

0.3.1. Θέση της εν λόγω σήµανσης : .........................................................................................
0.4. Κατηγορία οχήµατος 1 3...................................................................................................
0.5. ΄Ονοµα και διεύθυνση του κατασκευαστή : .....................................................................
0.7. Στην περίπτωση κατασκευαστικών στοιχείων και ιδιαίτερων τεχνικών ενοτήτων, θέση

και τρόπος εναπόθεσης του σήµατος έγκρισης ΕΚ : ........................................................
0.8. ∆ιεύθυνση(εις) του (των) εργοστασίου(ων) συναρµολόγησης : .......................................
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ΜΕΡΟΣ ΙΙ

1. Πρόσθετες πληροφορίες (κατά περίπτωση) : βλέπε προσθήκη
2. Τεχνική υπηρεσία υπεύθυνη για την εκτέλεση των δοκιµών : ...................................................
3. Ηµεροµηνία του πρακτικού δοκιµής :.......................................................................................
4. Αριθµός του πρακτικού δοκιµής :.............................................................................................
5. Τυχόν παρατηρήσεις : (βλέπε προσθήκη)
6. Τόπος : .....................................................................................................................................
7. Ηµεροµηνία : ...........................................................................................................................
8. Υπογραφή : ..............................................................................................................................
9. Επισυνάπτεται το κατατεθειµένο στην εγκρίνουσα αρχή ευρετήριο του πληροφοριακού

τεύχους, που διατίθεται αν ζητηθεί.

_________
1 ∆ιαγράφεται ό,τι δεν ισχύει.
2 Αν τα µέσα αναγνώρισης του τύπου περιέχουν χαρακτήρες άσχετους προς την περιγραφή του

τύπου του οχήµατος, του κατασκευαστικού στοιχείου ή της ιδιαίτερης τεχνικής ενότητας που
καλύπτονται από το παρόν πιστοποιητικό έγκρισης τύπου, οι χαρακτήρες αυτοί
αναπαρίστανται στο δικαιολογητικό µε το σύµβολο «?» (π.χ. ABC ? ? 123 ? ? ?).

3 Όπως ορίζεται στο Παράρτηµα ΙΙ µέρος Α της οδηγίας 70/156/ΕΟΚ.

________________________



8697/1/99 REV 1 GA/rl GR
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ DG C II 23

Προσθήκη στο πιστοποιητικό έγκρισης τύπου ΕΚ Αριθ …..

όσον αφορά την έγκριση τύπου οχήµατος σχετικά µε την
οδηγία 70/221/ΕΟΚ (δεξαµενές καυσίµου),

όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία …/…/ΕΚ

1. Πρόσθετες πληροφορίες
1.1. Υλικό κατασκευής : .................................................................................................................
1.2. Χωρητικότητα :........................................................................................................................
1.3. Θέση(εις) τοποθέτησης της (των) δεξαµενών : .........................................................................
1.4. Καύσιµο : πετρέλαιο/βενζίνη/τυχόν άλλο 1

5. Παρατηρήσεις ..........................................................................................................................

_________

1 ∆ιαγράφεται ό,τι δεν ισχύει.
».

________________________
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ΚΟΙΝΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΡΙΘ.    /99

ΤΗΣ 12ης ΙΟΥΛΙΟΥ 1999

ΕΝΟΨΕΙ ΤΗΣ ΕΚ∆ΟΣΗΣ ΤΗΣ Ο∆ΗΓΙΑΣ 99/   /ΕΚ

ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ Ο∆ΗΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 70/221/ΕΟΚ

ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΩΣ ΤΩΝ ΝΟΜΟΘΕΣΙΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ

ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ∆ΕΞΑΜΕΝΕΣ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΟΠΙΣΘΙΑΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΩΣ

ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΩΝ ΤΟΥΣ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
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Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

1. Στις 6 Μαΐου 1998 η Επιτροπή υπέβαλε πρόταση, βασιζόµενη στο άρθρο 95 της Συνθήκης

ΕΚ, για την τροποποίηση της οδηγίας 70/221/ΕΟΚ περί προσεγγίσεως των νοµοθεσιών των

κρατών µελών που αναφέρονται στις δεξαµενές υγρών καυσίµων και στις διατάξεις οπίσθιας

προφυλάξεως των µηχανοκινήτων οχηµάτων και των ρυµουλκουµένων τους.

2. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έδωσε τη γνώµη του στις 10 Φεβρουαρίου 1999 και πρότεινε 8

τροπολογίες της πρότασης της Επιτροπής. Με βάση αυτή τη γνώµη η Επιτροπή υπέβαλε

τροποποιηµένη πρόταση στις 17 Μαΐου 1999, ενσωµατώνοντας 4 από τις τροπολογίες του

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

3. Η Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή έδωσε τη γνώµη της στις 10 Σεπτεµβρίου 1998.

4. Στις 12 Ιουλίου 1999, το Συµβούλιο καθόρισε κοινή θέση για την πρόταση της Επιτροπής

σύµφωνα µε το άρθρο 251 της Συνθήκης.

ΙΙ. ΣΤΟΧΟΣ

5. Στόχος της πρότασης της Επιτροπής είναι να εισαγάγει στην οδηγία 70/221/ΕΟΚ του

Συµβουλίου νέες διατάξεις για τις δεξαµενές από πλαστικό υλικό για τα οχήµατα της

κατηγορίας Μ1 και να επεκτείνει τον τίτλο και το πεδίο εφαρµογής της Οδηγίας 70/221/ΕΟΚ

στις δεξαµενές µη υγρών καυσίµων (π.χ. αέριων καυσίµων).

ΙΙΙ. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΘΕΣΗΣ

∆ιατακτικό

Το Συµβούλιο δέχθηκε γενικά την αρχική πρόταση της Επιτροπής και επέφερε µόνο

ελάσσονες αλλαγές οι οποίες δεν µεταβάλλουν την ουσία του κειµένου.

Παράρτηµα

Το Συµβούλιο συµφώνησε για ορισµένες ελάσσονες αλλαγές στο Παράρτηµα, πολλές από τις

οποίες είναι συντακτικού χαρακτήρα.














