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Ο∆ΗΓΙΑ 1999/    /ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της

σχετικά µε τα µέτρα που πρέπει να ληφθούν κατά των εκποµπών ρυπογόνων αερίων και
σωµατιδίων από κινητήρες προοριζόµενους για την πρόωση γεωργικών ή δασικών ελκυστήρων,

και για την τροποποίηση της οδηγίας 74/150/ΕΟΚ του Συµβουλίου

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 303 της 2.10.1998, σ. 9.
2 ΕΕ C 101 της 12.4.1999, σ. 13.
3 Γνώµη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 5ης Μαΐου 1999 (ΕΕ C      ,    , σ......), κοινή θέση

του Συµβουλίου της ................. και απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της ................
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Εκτιµώντας τα εξής :

(1) για να εξασφαλισθεί η ορθή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς, οι τεχνικές προδιαγραφές
στον τοµέα αυτόν εναρµονίσθηκαν µε την οδηγία 74/150/ΕΟΚ του Συµβουλίου της
4ης Μαρτίου 1974 περί προσεγγίσεως των νοµοθεσιών των Κρατών µελών των
αναφεροµένων στην έγκριση των γεωργικών ή δασικών ελκυστήρων 1 και µε τις είκοσι δύο
επί µέρους οδηγίες που εκδόθηκαν από το 1974 έως το 1989,

(2) για να προστατευθεί περισσότερο το περιβάλλον, είναι αναγκαίο να θεσπισθούν, εκτός από
τα µέτρα που ήδη έχουν ληφθεί µε την οδηγία 77/537/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 28ης Ιουνίου
1977 περί προσεγγίσεως των νοµοθεσιών των κρατών µελών των αναφεροµένων στα µέτρα
που πρέπει να ληφθούν κατά των εκποµπών µολυνόντων αερίων που προέρχονται από
πετρελαιοκινητήρες προοριζοµένους για την προώθηση των γεωργικών ή δασικών
ελκυστήρων µε τροχούς  2 (αδιαφάνεια των καυσαερίων) και άλλα µέτρα ιδίως για τις
φυσικο-χηµικές εκποµπές· η παρούσα οδηγία, επικαλούµενη τις διατάξεις της οδηγίας
97/68/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 16ης ∆εκεµβρίου 1997 για
την προσέγγιση των νοµοθεσιών των κρατών µελών σχετικά µε τα ληπτέα µέτρα κατά της
εκποµπής αερίων και σωµατιδιακών ρύπων προερχοµένων από κινητήρες εσωτερικής καύσης
που τοποθετούνται σε µη οδικά κινητά µηχανήµατα 3, ορίζει τις οριακές τιµές των εκποµπών
ρυπογόνων αερίων και σωµατιδίων που θα εφαρµοσθούν σε διαδοχικές φάσεις καθώς και τη
διαδικασία δοκιµών των κινητήρων εσωτερικής καύσης που προορίζονται για την πρόωση
γεωργικών ή δασικών ελκυστήρων· η τήρηση των προδιαγραφών της οδηγίας 88/77/ΕΟΚ του
Συµβουλίου της 3ης ∆εκεµβρίου 1987 για την προσέγγιση των νοµοθεσιών των κρατών
µελών σχετικά µε τα µέτρα που πρέπει να ληφθούν κατά των εκποµπών αερίων ρύπων από
ντιζελοκινητήρες προοριζόµενους να τοποθετηθούν σε οχήµατα 4, µπορεί επίσης να γίνεται
δεκτή ως τήρηση των προδιαγραφών της παρούσας οδηγίας,

                                                
1 ΕΕ L 84 της 28.3.1974, σ. 10. Οδηγία που τροποποιήθηκε τελευταία από την Οδηγία

97/54/ΕΚ (ΕΕ L 277 της 10.10.1997, σ. 24).
2 ΕΕ L 220 της 29.8.1977, σ. 38. Οδηγία που τροποποιήθηκε τελευταία από την Οδηγία

97/54/ΕΚ.
3 ΕΕ L 59 της 27.2.1998, σ. 1.
4 ΕΕ L 36 της 9.2.1988, σ. 33. Οδηγία που τροποποιήθηκε τελευταία από την Οδηγία 96/1/ΕΚ

(ΕΕ L 40 της 17.2.1996, σ. 1).
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(3) για να διευκολυνθεί η πρόσβαση στις αγορές τρίτων χωρών χρειάζεται ισοτιµία µεταξύ των
απαιτήσεων της παρούσας οδηγίας για την πρώτη φάση και των απαιτήσεων του κανονισµού
αριθ. 96 της Οικονοµικής Επιτροπής για την Ευρώπη των Ηνωµένων Εθνών (ΟΕΕ του ΟΗΕ)
σχετικά µε την έγκριση τύπου κατασκευαστικού στοιχείου των κινητήρων µε ανάφλεξη δια
συµπιέσεως που προορίζονται να τοποθετηθούν σε γεωργικούς και δασικούς ελκυστήρες,
όσον αφορά τις ρυπογόνους εκποµπές τους,

(4) για να µεγιστοποιηθούν τα οφέλη για το ευρωπαϊκό περιβάλλον, και ταυτόχρονα για να
εξασφαλισθεί οµοιοµορφία στην αγορά, είναι αναγκαίο να θεσπίζονται πολύ αυστηρά
υποχρεωτικά πρότυπα σε τακτικά διαστήµατα· ότι κάθε µεταγενέστερη µείωση των οριακών
τιµών και κάθε µεταβολή της διαδικασίας δοκιµών µπορεί να θεσπιστεί µόνον βάσει µελετών
και ερευνών που θα διενεργηθούν στο πλαίσιο του υφισταµένου και προβλεπτού
τεχνολογικού δυναµικού και της οικονοµικής του αποδοτικότητας, ούτως ώστε να επιτραπεί
η παραγωγή σε βιοµηχανική κλίµακα γεωργικών ή δασικών ελκυστήρων που θα τηρούν αυτά
τα αυστηρότερα όρια,

(5) η τεχνική πρόοδος απαιτεί ταχεία αναπροσαρµογή των τεχνικών απαιτήσεων που περιέχονται
στα Παραρτήµατα της παρούσας οδηγίας· η Επιτροπή έχει δεσµευτεί να ευθυγραµµίσει το
ταχύτερο τις οριακές τιµές και τις ηµεροµηνίες της παρούσας οδηγίας προς τις µελλοντικές
τροποποιήσεις της οδηγίας 97/68/ΕΚ· σε κάθε περίπτωση που το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
και το Συµβούλιο αναθέτουν στην Επιτροπή αρµοδιότητες για την εκτέλεση κανόνων
θεσπιζόµενων στον τοµέα των γεωργικών ή δασικών ελκυστήρων, είναι σκόπιµο να
προβλεφθεί διαδικασία προηγουµένων διαβουλεύσεων µεταξύ Επιτροπής και κρατών µελών
που θα συνεδριάζουν στο πλαίσιο επιτροπής,
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(6) οι απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας είναι συµπληρωµατικές εκείνων της οδηγίας
77/537/ΕΟΚ η οποία αναφέρεται στο Παράρτηµα ΙΙ σηµείο 2.8.1 της οδηγίας 74/150/ΕΟΚ,
και εποµένως η οδηγία 74/150/ΕΟΚ πρέπει να τροποποιηθεί προκειµένου να προστεθεί στο
Παράρτηµα ΙΙ ένα νέο σηµείο 2.8.2 που θα καλύπτει το αντικείµενο που πραγµατεύεται η
παρούσα οδηγία σε συνδυασµό µε την ένδειξη ΧΟ (Χωριστή Οδηγία)

(7) ο στόχος της µείωσης του επιπέδου εκποµπών ρύπων από γεωργικούς ή δασικούς ελκυστήρες
και η καλή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς των οχηµάτων αυτών δεν µπορεί να επιτευχθεί
επαρκώς από κάθε κράτος µέλος µεµονωµένα και, εποµένως, µπορεί να επιτευχθεί καλύτερα
µε την προσέγγιση των νοµοθεσιών των κρατών µελών σχετικά µε τα µέτρα που πρέπει να
ληφθούν κατά της ατµοσφαιρικής ρύπανσης που προκαλείται από οχήµατα µε κινητήρα· τα
µέτρα της παρούσας οδηγίας δεν υπερβαίνουν τα αναγκαία όρια για την επίτευξη των στόχων
της συνθήκης,

ΕΞΕ∆ΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Ο∆ΗΓΙΑ :

Άρθρο 1

Ορισµοί

Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, νοείται ως :

� "γεωργικός ή δασικός ελκυστήρας" (ονοµαζόµενος στο εξής "ελκυστήρας") : κάθε όχηµα

οριζόµενο στο άρθρο 1 παράγραφος 1 της οδηγίας 74/150/ΕΟΚ,
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� "κινητήρας" : κάθε κινητήρας εσωτερικής καύσης προοριζόµενος για την πρόωση

ελκυστήρων, όπως αυτός ορίζεται στο Παράρτηµα Ι,

� "έγκριση τύπου ενός τύπου κινητήρα ή µιας οικογένειας κινητήρων ως χωριστής τεχνικής

µονάδας όσον αφορά τις ρυπογόνους εκποµπές" : η πράξη µε την οποία ένα κράτος µέλος

πιστοποιεί ότι ένας τύπος κινητήρα ή µία οικογένεια κινητήρων που προορίζονται για την

πρόωση ελκυστήρων πληροί τις τεχνικές απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας,

� "έγκριση τύπου ενός τύπου ελκυστήρα όσον αφορά τις ρυπογόνους εκποµπές" : η πράξη µε

την οποία ένα κράτος µέλος πιστοποιεί ότι ένας τύπος ελκυστήρα, εξοπλισµένος µε κινητήρα,

πληροί τις τεχνικές απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας,

- "οικογένεια κινητήρων" : δύο ή περισσότεροι τύποι κινητήρων, οι οποίοι έχουν παρεµφερή
σχεδιασµό και, κατά συνέπεια, θα µπορούσαν να παρουσιάζουν συγκρίσιµα χαρακτηριστικά
από την άποψη των ρυπογόνων εκποµπών,

Άρθρο 2

∆ιαδικασία έγκρισης τύπου

Η διαδικασία χορήγησης έγκρισης τύπου ενός τύπου κινητήρα ή µιας οικογένειας κινητήρων, όσον

αφορά τις ρυπογόνους εκποµπές, η διαδικασία χορήγησης έγκρισης τύπου ελκυστήρων όσον αφορά

τις ρυπογόνους εκποµπές, καθώς και οι όροι για την ελεύθερη διάθεση στην αγορά αυτών των

κινητήρων και ελκυστήρων, ορίζονται από την οδηγία 74/150/ΕΟΚ.
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Άρθρο 3

Υποχρεώσεις

1. Με την επιφύλαξη του άρθρου 5, κάθε τύπος κινητήρα ή οικογένεια κινητήρων πρέπει να

πληροί τις απαιτήσεις του Παραρτήµατος Ι.

2. Κάθε τύπος ελκυστήρα πρέπει να πληροί τις απαιτήσεις του Παραρτήµατος ΙΙ. Στο πλαίσιο

αυτό, πρέπει να αναγνωρίζονται οι εγκρίσεις τύπου για τύπους ή οικογένειες κινητήρων οι οποίοι

έχουν εγκριθεί σύµφωνα µε το Παράρτηµα Ι ή τις προδιαγραφές του Παραρτήµατος ΙΙΙ.

Άρθρο 4

Χρονοδιάγραµµα

1. Μετά την 30ή Σεπτεµβρίου 2000 τα κράτη µέλη δεν µπορούν :

� να αρνούνται την χορήγηση έγκρισης τύπου ΕΚ ή την εθνική έγκριση τύπου ενός τύπου

κινητήρα ή µιας οικογένειας κινητήρων, ή

� να απαγορεύουν την πώληση, την θέση σε λειτουργία ή τη χρήση ενός νέου κινητήρα, ή

� να αρνούνται την χορήγηση έγκρισης τύπου ΕΚ ή την εθνική έγκριση τύπου σε τύπους

ελκυστήρων, ή

� να απαγορεύουν τη χρήση, την πώληση, την αρχική θέση σε λειτουργία τύπων ελκυστήρων,

για λόγους ρύπανσης του αέρος εφόσον οι ρυπογόνοι εκποµπές των κινητήρων αυτών, ή των
κινητήρων µε τους οποίους είναι εξοπλισµένοι οι ελκυστήρες αυτοί, πληρούν τις απαιτήσεις της
παρούσας οδηγίας.
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2. Τα κράτη µέλη δεν µπορούν πλέον να χορηγούν έγκριση τύπου ΕΚ ή εθνική έγκριση τύπου

για ένα τύπο κινητήρα, µια οικογένεια κινητήρων ή ένα τύπο ελκυστήρος, όταν οι ρυπογόνοι

εκποµπές του κινητήρα δεν πληρούν τις απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας

α) στη φάση Ι

� µετά την 31η ∆εκεµβρίου 2000 για κινητήρες των Κατηγοριών Β και Γ (κλίµακα ισχύος

όπως ορίζεται στο άρθρο 9, παράγραφος 2, της οδηγίας 97/68/ΕΚ),

β) στη φάση ΙΙ

� µετά την 31η ∆εκεµβρίου 2000 για κινητήρες των Κατηγοριών ∆ και Ε (κλίµακα ισχύος

όπως ορίζεται στο άρθρο 9, παράγραφος 3, της οδηγίας 97/68/ΕΚ),

� µετά την 31η ∆εκεµβρίου 2001 για κινητήρες της Κατηγορίας ΣΤ (κλίµακα ισχύος όπως

ορίζεται στο άρθρο 9, παράγραφος 3, της οδηγίας 97/68/ΕΚ),

� µετά την 31η ∆εκεµβρίου 2002 για κινητήρες της Κατηγορίας Ζ (κλίµακα ισχύος όπως

ορίζεται στο άρθρο 9, παράγραφος 3, της οδηγίας 97/68/ΕΚ).

3. Τα κράτη µέλη απαγορεύουν την αρχική θέση σε λειτουργία κινητήρων και ελκυστήρων όταν

οι ρυπογόνοι εκποµπές των κινητήρων δεν πληρούν τις απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας

� µετά την 30ή Ιουνίου 2001 για κινητήρες των  Κατηγοριών Α, Β, και Γ

� µετά την 31η ∆εκεµβρίου 2001 για κινητήρες των Κατηγοριών ∆ και Ε
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� µετά την 31η ∆εκεµβρίου 2002 για κινητήρες της Κατηγορίας ΣΤ

� µετά την 31η ∆εκεµβρίου 2003 για κινητήρες της Κατηγορίας Ζ.

Ωστόσο, για ελκυστήρες εξοπλισµένους µε κινητήρες των κατηγοριών Ε και ΣΤ, οι ως άνω
ηµεροµηνίες µετατίθενται κατά ένα εξάµηνο.

4. Οι απαιτήσεις της παραγράφου 3 δεν ισχύουν για κινητήρες που πρόκειται να τοποθετηθούν

σε τύπους ελκυστήρων για εξαγωγή σε τρίτες χώρες και για την αντικατάσταση κινητήρων σε εν

λειτουργία ελκυστήρες.

5. Τα κράτη µέλη δύνανται να µεταθέσουν τις ηµεροµηνίες της παραγράφου 3 κατά δύο έτη

όσον αφορά κινητήρες µε ηµεροµηνία παραγωγής προτέρα της αναφερόµενης. Τα κράτη µέλη

δύνανται να παραχωρούν άλλες εξαιρέσεις υπό τους όρους που καθορίζονται στο άρθρο 10 της

οδηγίας 97/68/ΕΚ.

Άρθρο 5

Αναγνώριση ισοδυναµίας και πιστότητας

Οι αρχές των κρατών µελών που χορηγούν έγκριση τύπου ΕΚ για έναν τύπο κινητήρα ή µια
οικογένεια κινητήρων αναγνωρίζουν ότι οι εγκρίσεις τύπου που χορηγούνται σύµφωνα µε τις
διατάξεις του Παραρτήµατος ΙΙΙ και τα αντίστοιχα σήµατα έγκρισης τύπου συµµορφώνονται προς
την παρούσα οδηγία.
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Άρθρο 6

Περαιτέρω µείωση των οριακών τιµών εκποµπών

Μόλις οι διατάξεις που αναφέρονται στο άρθρο 19 της οδηγίας 97/68/ΕΚ θεσπιστούν από το
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο, η Επιτροπή,σύµφωνα µε τη διαδικασία που ορίζεται
στο άρθρο 13 της οδηγίας 74/150/ΕΟΚ, ευθυγραµµίζει το ταχύτερο τις οριακές τιµές και
ηµεροµηνίες της παρούσας οδηγίας προς εκείνες που θεσπίζονται κατόπιν των αποφάσεων που
λαµβάνονται σύµφωνα µε το προαναφερόµενο άρθρο 19.

Άρθρο 7

Τεχνικές προσαρµογές

Οι τροποποιήσεις που απαιτούνται για την προσαρµογή των απαιτήσεων των Παραρτηµάτων προς
την τεχνική πρόοδο θεσπίζονται µε τη διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο 13 της οδηγίας
74/150/ΕΟΚ.

Άρθρο 8

Τροποποίηση της οδηγίας 74/150/ΕΟΚ

Στο Παράρτηµα ΙΙ της οδηγίας 74/150/ΕΟΚ παρεµβάλλεται το ακόλουθο σηµείο 2.8.2 :
"2.8.2. Εκποµπές ρυπογόνων αερίων και σωµατιδίων από κινητήρες : ΧΟ".
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Άρθρο 9

Μεταφορά στο εθνικό δίκαιο

Τα κράτη µέλη θέτουν σε ισχύ τις αναγκαίες νοµοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις
για να συµµορφωθούν προς την παρούσα οδηγία πριν τις 29 Σεπτεµβρίου 2000. Ενηµερώνουν
αµέσως την Επιτροπή σχετικά.

Εφαρµόζουν τις εν λόγω διατάξεις από τις 31 ∆εκεµβρίου 200.

Όταν τα κράτη µέλη θεσπίζουν τις εν λόγω διατάξεις, οι τελευταίες αυτές περιέχουν παραποµπή
στην παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται από παρόµοια παραποµπή κατά την επίσηµη δηµοσίευσή
τους. Ο τρόπος της παραποµπής καθορίζεται από τα κράτη µέλη.

Άρθρο 10

Έναρξη ισχύος

Η παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει την ηµέρα της δηµοσίευσής της στην Επίσηµη Εφηµερίδα των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Άρθρο 11

Αποδέκτες

Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη µέλη.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Για το Συµβούλιο
Ο Πρόεδρος Ο Πρόεδρος

________________________
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Κατάλογος Παραρτηµάτων

Παράρτηµα Ι Απαιτήσεις για την έγκριση τύπου ΕΚ ενός τύπου κινητήρα ή µιας οικογένειας
κινητήρων για ελκυστήρες ως χωριστής τεχνικής µονάδας όσον αφορά τις
ρυπογόνους εκποµπές

Προσάρτηµα 1 : Πληροφοριακό δελτίο για την έγκριση τύπου ΕΚ ενός τύπου
αντιπροσωπευτικού κινητήρα για χρήση σε ελκυστήρα ως
χωριστής τεχνικής µονάδας όσον αφορά τις ρυπογόνους
εκποµπές

Προσάρτηµα 2 : Πιστοποιητικό έγκρισης τύπου ΕΚ για χωριστή τεχνική µονάδα
Προσάρτηµα 3 : Επισήµανση κινητήρων
Προσάρτηµα 4 : Αρίθµηση
Προσάρτηµα 5 : Σήµα έγκρισης τύπου ΕΚ

Παράρτηµα ΙΙ Απαιτήσεις για την έγκριση τύπου ΕΚ ενός τύπου ελκυστήρα εξοπλισµένου µε
κινητήρα ανάφλεξης δια συµπιέσεως όσον αφορά τις ρυπογόνους εκποµπές

Προσάρτηµα 1 : Πληροφοριακό δελτίο
Προσάρτηµα 2 : Πιστοποιητικό έγκρισης τύπου ΕΚ

Παράρτηµα ΙΙΙ Αναγνώριση εναλλακτικών εγκρίσεων τύπου
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΥΠΟΥ ΕΚ ΕΝΟΣ ΤΥΠΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ
Η ΜΙΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΓΙΑ ΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ ΩΣ ΧΩΡΙΣΤΗΣ
ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΜΟΝΑ∆Α ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΙΣ ΡΥΠΟΓΟΝΟΥΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ

0. ΓΕΝΙΚΑ

Εκτός εάν άλλως ορίζει η παρούσα οδηγία, ισχύουν οι ενδεδειγµένοι ορισµοί, σύµβολα και

συντοµογραφίες που περιέχονται στην οδηγία 97/68/ΕΚ.

1. ΟΡΙΣΜΟΙ

- Ως "τύπος κινητήρα ελκυστήρων όσον αφορά τις ρυπογόνους εκποµπές" νοούνται οι

κινητήρες µε ανάφλεξη δια συµπιέσεως που δεν παρουσιάζουν µεταξύ τους

ουσιαστικές διαφορές ως προς τα χαρακτηριστικά που ορίζει το Προσάρτηµα 1 του

παρόντος Παραρτήµατος.

- Ως "ρυπογόνοι εκποµπές" νοούνται τα ρυπογόνα αέρια (µονοξείδιο του άνθρακα,

υδρογονάνθρακες και οξείδια του αζώτου) και τα ρυπογόνα σωµατίδια.

2. ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΥΠΟΥ ΕΚ ΕΝΟΣ ΤΥΠΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ Η ΜΙΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ

ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΩΣ ΧΩΡΙΣΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΜΟΝΑ∆ΑΣ

2.1 Η αίτηση έγκρισης τύπου ενός τύπου κινητήρα ή µιας οικογένειας κινητήρων όσον αφορά τις

ρυπογόνους εκποµπές υποβάλλεται από τον κατασκευαστή του κινητήρα ή τον αντιπρόσωπό

του.

2.2 Η αίτηση συνοδεύεται από πληροφοριακό δελτίο, συµπληρωµένο εις τριπλούν, υπόδειγµα

του οποίου δίδεται στο Προσάρτηµα 1 του παρόντος Παραρτήµατος.



10323/1/99 REV 1 GA/kg GR
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι DG C II 2

2.3 Ένας κινητήρας που συµµορφούται προς τα χαρακτηριστικά του "τύπου κινητήρα" ή

του "αντιπροσωπευτικού κινητήρα" που περιγράφονται στο Προσάρτηµα 1 του

παρόντος Παραρτήµατος υποβάλλεται στην τεχνική υπηρεσία που είναι υπεύθυνη για

τη διενέργεια των δοκιµών έγκρισης.

2.4 Σε περίπτωση αιτήσεως για έγκριση τύπου µιας οικογενείας κινητήρων, εάν η αρµόδια
για την έγκριση αρχή καθορίσει ότι, όσον αφορά τον επιλεγέντα αντιπροσωπευτικό
κινητήρα, η υποβληθείσα αίτηση δεν αντιπροσωπεύει πλήρως την οικογένεια
κινητήρων που περιγράφεται στο Παράρτηµα ΙΙ, Προσάρτηµα 2, της οδηγίας 97/68/ΕΚ,
ένας εναλλακτικός, και εφόσον απαιτείται ένας πρόσθετος αντιπροσωπευτικός
κινητήρας που καθορίζεται από την αρµόδια για την έγκριση αρχή, υποβάλλεται προς
έγκριση σύµφωνα προς το άρθρο 3, παράγραφος 1, της οδηγίας 97/68/ΕΚ.

3. ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ∆ΟΚΙΜΕΣ

Ισχύουν οι διατάξεις της οδηγίας 97/68/ΕΚ, Παράρτηµα Ι, σηµείο 4, Παραρτήµατα ΙΙΙ,
IV και V.

4. ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΧΩΡΙΣΤΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΝΑ∆Α

Χορηγείται πιστοποιητικό έγκρισης τύπου ΕΚ σύµφωνα µε το υπόδειγµα που δίδεται
στο Προσάρτηµα 2 του παρόντος Παραρτήµατος.

5. ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΤΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ

Η επισήµανση του κινητήρα πραγµατοποιείται σύµφωνα µε τις προδιαγραφές του
Προσαρτήµατος 3 του παρόντος Παραρτήµατος. Για τον αναγνωριστικό αριθµό
τηρούνται οι προδιαγραφές των Προσαρτηµάτων 4 και 5 του παρόντος Παραρτήµατος.
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6. ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 8 της οδηγίας 74/150/ΕΟΚ, η
συµµόρφωση της παραγωγής ελέγχεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του σηµείου 5 του
Παραρτήµατος Ι της οδηγίας 97/68/ΕΚ.

7. ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ

Η κοινοποίηση σχετικά µε την έγκριση, επέκταση, απόρριψη ή ανάκληση έγκρισης ή
την οριστική παύση της παραγωγής ενός τύπου κινητήρα σύµφωνα µε το Παράρτηµα Ι
ή ενός τύπου ελκυστήρα σύµφωνα µε το Παράρτηµα ΙΙ διαβιβάζεται στα κράτη µέλη
σύµφωνα µε το άρθρο 5, παράγραφος 1, της οδηγίας 74/150/ΕΟΚ.

8. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ

8.1 Παράµετροι ορισµού της οικογενείας κινητήρων

Η οικογένεια κινητήρων µπορεί να ορισθεί από βασικές παραµέτρους σχεδιασµού οι
οποίες πρέπει να είναι κοινές σε όλους τους κινητήρες της ίδιας οικογένειας. Σε
ορισµένες περιπτώσεις είναι δυνατόν να υπάρχει αλληλεπίδραση των παραµέτρων. Οι
επιδράσεις αυτές πρέπει να λαµβάνονται επίσης υπόψη ούτως ώστε να εξασφαλίζεται
ότι µόνον οι κινητήρες που διαθέτουν παρεµφερή χαρακτηριστικά ως προς τις εκποµπές
καυσαερίων περιλαµβάνονται σε µία οικογένεια κινητήρων.

Για να θεωρείται ότι ορισµένοι κινητήρες ανήκουν στην ίδια οικογένεια, πρέπει να
διαθέτουν από κοινού τις ακόλουθες βασικές παραµέτρους :

8.1.1 Κύκλος καύσης : δίχρονος/τετράχρονος 1

8.1.2 Σύστηµα ψύξης : αερόψυκτο/υγρόψυκτο/ελαιόψυκτο 1
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8.1.3 Κυβισµός κάθε κυλίνδρου

- κινητήρες µε συνολικό περιθώριο διακύµανσης 15 %

- αριθµός κυλίνδρων για κινητήρες µε διάταξη µετεπεξεργασίας

8.1.4 Μέθοδος αναρρόφησης του αέρα : φυσική αναρρόφηση/µε υπερτροφοδότηση 1

8.1.5 Τύπος/σχεδιασµός του θαλάµου καύσης
- προθάλαµος
- θάλαµος περιδινήσεως
- ανοικτός θάλαµος

8.1.6 ∆ιάταξη, µέγεθος και αριθµός βαλβίδων και θυρίδων
- κεφαλή κυλίνδρου
- τοίχωµα κυλίνδρου
- στροφαλοθάλαµος

8.1.7 Σύστηµα καυσίµου
- αντλία-γραµµή-εγχυτήρας
- αντλία επί γραµµής
- αντλία διανοµής
- µονό στοιχείο
- εγχυτήρας µονάδας

8.1.8 Ανακυκλοφορία καυσαερίων
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8.1.9. Έγχυση ύδατος/γαλακτώµατος 1

8.1.10 Έγχυση αέρα

8.1.11 Σύστηµα ψύξεως τροφοδοσίας

8.1.12 Οξειδωτικός καταλύτης

8.1.13 Αναγωγικός καταλύτης

8.1.14 Θερµικός αντιδραστήρας

8.1.15 Παγίδα σωµατιδίων

8.2 Επιλογή του αντιπροσωπευτικού κινητήρα

8.2.1 Ο αντιπροσωπευτικός κινητήρας της οικογένειας πρέπει να επιλέγεται χρησιµοποιώντας
το πρωτογενές κριτήριο της µεγίστης παροχής καυσίµου ανά διαδροµή εµβόλου στη
δηλωµένη ταχύτητα µέγιστης ροπής. Στην περίπτωση που το πρωτογενές αυτό κριτήριο
καλύπτεται από δύο ή περισσότερους κινητήρες, ο αντιπροσωπευτικός κινητήρας
πρέπει να επιλέγεται χρησιµοποιώντας το δευτερογενές κριτήριο της µεγίστης παροχής
καυσίµου ανά διαδροµή εµβόλου σε ονοµαστική ταχύτητα. Σε ορισµένες περιπτώσεις,
η εγκρίνουσα αρχή µπορεί να καταλήξει στο συµπέρασµα ότι η δυσµενέστερη
περίπτωση ρυθµού εκποµπών της οικογενείας µπορεί να χαρακτηριστεί καλύτερα
υποβάλλοντας σε δοκιµή ένα δεύτερο κινητήρα. Έτσι, η εγκρίνουσα αρχή µπορεί να
επιλέξει προς δοκιµή ένα πρόσθετο κινητήρα µε βάση χαρακτηριστικά που δείχνουν ότι
πιθανώς αυτός να έχει τα υψηλότερα επίπεδα εκποµπών από τους κινητήρες της
οικογενείας αυτής.

8.2.2 Σε περίπτωση που κινητήρες ανήκοντες στην οικογένεια παρουσιάζουν άλλα
µεταβλητά χαρακτηριστικά που θα µπορούσε να θεωρηθεί ότι επηρεάζουν τις εκποµπές
καυσαερίων, τα χαρακτηριστικά αυτά πρέπει να εντοπίζονται και να λαµβάνονται
υπόψη στην επιλογή του αντιπροσωπευτικού κινητήρα.
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ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ 1

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ∆ΕΛΤΙΟ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΥΠΟΥ ΕΚ ΕΝΟΣ ΤΥΠΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΤΙΚΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ
ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ΩΣ ΧΩΡΙΣΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΜΟΝΑ∆ΑΣ, ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ

ΤΙΣ ΡΥΠΟΓΟΝΟΥΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ

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

ΜΕΡΟΣ 1 ΓΕΝΙΚΑ

1. ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΤΙΚΟΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ/ΤΥΠΟΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ 1,3

1.1. Μάρκα (εµπορική επωνυµία του κατασκευαστή) :

1.2 Τύπος και εµπορική περιγραφή του αντιπροσωπευτικού κινητήρα και (ενδεχοµένως)
της οικογενείας κινητήρων 1

1.3 Κωδικός τύπου του κατασκευαστή όπως αναγράφεται στον(στους) κινητήρα(ες) και
µέθοδος εναπόθεσης

1.3.1. Θέση, κωδικός και µέθοδος εναπόθεσης του αναγνωριστικού αριθµού του τύπου
κινητήρα

1.3.2 Θέση και µέθοδος εναπόθεσης του σήµατος εγκρίσεως τύπου ΕΚ κατασκευαστικού
στοιχείου

1.4 Όνοµα και διεύθυνση του κατασκευαστή :

1.5 ∆ιεύθυνση(σεις) του(των) εργοστασίου(ων) συναρµολόγησης :
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ΜΕΡΟΣ 2 ΤΥΠΟΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ

2. ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ

2.1 Περιγραφή κινητήρα µε ανάφλεξη δια συµπιέσεως

2.1.1 Κατασκευαστής :

2.1.2 Κωδικός κινητήρα του κατασκευαστή όπως αναγράφεται στους κινητήρες :

2.1.3 Κύκλος : τετράχρονος/δίχρονος 1

2.1.4 ∆ιάµετρος : mm

2.1.5 ∆ιαδροµή εµβόλου : mm

2.1.6 Αριθµός και διάταξη κυλίνδρων :

2.1.7 Κυβισµός κινητήρα : cm3

2.1.8 Ονοµαστική ταχύτητα : r/min

2.1.9 Ταχύτητα µέγιστης ροπής : r/min

2.1.10 Ογκοµετρικός λόγος συµπίεσης 2 :

2.1.11 Σύστηµα καύσης :
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2.1.12 Σχέδιο(α) του θαλάµου καύσης και της κεφαλής του εµβόλου

2.1.13 Ελάχιστη διατοµή των θυρίδων εισαγωγής και εξαγωγής

2.1.14 Σύστηµα ψύξης

2.1.14.1 Ψυκτικό υγρό

2.1.14.1.1 Είδος υγρού :

2.1.14.1.2 Αντλία(ες) κυκλοφορίας : ναι/όχι 1

2.1.14.1.3 Χαρακτηριστικά ή µάρκα(ες) και τύπος(οι) (εάν υπάρχουν) :

2.1.14.1.4 Σχέση(εις) µετάδοσης κινήσεως (εάν υπάρχουν) :

2.1.14.2 Αέρας

2.1.14.2.1 Φυσητήρας : ναι/όχι 1

2.1.14.2.2 Χαρακτηριστικά ή µάρκα(ες) και τύπος(οι) (εάν υπάρχουν) :

2.1.14.2.3 Σχέση(εις) µετάδοσης (εάν υπάρχουν) :

2.1.15 Θερµοκρασία επιτρεπόµενη από τον κατασκευαστή :

2.1.15.1 Υγρόψυκτο : µέγιστη θερµοκρασία κατά την έξοδο : Κ

2.1.15.2 Αερόψυκτο : σηµείο αναφοράς :

Μέγιστη θερµοκρασία στο σηµείο αναφοράς : Κ
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2.1.15.3 Μέγιστη θερµοκρασία του αέρα τροφοδοσίας στην έξοδο του ενδιάµεσου ψύκτη
εισαγωγής (εάν υπάρχει) : Κ

2.1.15.4 Μέγιστη θερµοκρασία καυσαερίων στο(α) σηµείο(α) του(των) σωλήνα(ων) εξαγωγής
δίπλα στα εξωτερικά παρεµβύσµατα της(των) πολλαπλής(ών) εξαγωγής(ών) : Κ

2.1.15.5 Θερµοκρασία λιπαντικού : ελάχ. Κ µέγ.: Κ

2.1.16 Υπερτροφοδοσία : ναι/όχι 1

2.1.16.1 Μάρκα :

2.1.16.2 Τύπος :

2.1.16.3 Περιγραφή του συστήµατος (π.χ. µέγιστη πίεση τροφοδοσίας, ανακουφιστική βαλβίδα,
εάν υπάρχει) :

2.1.16.4 Ενδιάµεσος ψύκτης : ναι/όχι 1

2.1.17 Σύστηµα εισαγωγής : µέγιστη επιτρεπτή υποπίεση εισαγωγής µε ονοµαστική ταχύτητα
κινητήρα ..........r/min:.........kPa και υπό φορτίο 100% : kPa

2.1.18 Σύστηµα εξάτµισης : µέγιστη επιτρεπτή αντίθλιψη µε ονοµαστική ταχύτητα κινητήρα
..........r/min ..........kPa και υπό φορτίο 100% : kPa 2

2.2 Πρόσθετα αντιρρυπαντικά συστήµατα (εφόσον υπάρχουν και δεν καλύπτονται από
άλλη στήλη)

Περιγραφή ή/και σχέδιο(α) :
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2.3 Τροφοδοσία καυσίµου

2.3.1 Αντλία τροφοδοσίας καυσίµου
Πίεση 2 ή χαρακτηριστικό διάγραµµα : kPa

2.3.2 Σύστηµα έγχυσης

2.3.2.1 Αντλία

2.3.2.1.1 Μάρκα(ες) :

2.3.2.1.2 Τύπος(οι) :

2.3.2.1.3 Παροχή : .......... και ..........mm3 2 ανά διαδροµή ή ανά κύκλο για ταχύτητα αντλίας :
...........r/min (ονοµαστική) και .......... r/min (ταχύτητα µέγιστης ροπής) αντίστοιχα, ή
χαρακτηριστικό διάγραµµα

Υποδείξατε τη χρησιµοποιούµενη µέθοδο : επί του κινητήρα/επί πάγκου ελέγχου της
αντλίας 1

2.3.2.1.4 Προπορεία έγχυσης

2.3.2.4.4.1 Καµπύλη προπορείας της έγχυσης 2

2.3.2.1.4.2 Χρονισµός 2

2.3.2.2 Σωληνώσεις έγχυσης

2.3.2.2.1 Μήκος mm

2.3.2.2.2 Εσωτερική διάµετρος mm
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2.3.2.3 Εγχυτήρας(ες)

2.3.2.3.1 Μάρκα(ες) :

2.3.2.3.2 Τύπος(οι) :

2.3.2.3.3 Πίεση ανοίγµατος 2 ή χαρακτηριστικό διάγραµµα 1 :

2.3.2.4 Ρυθµιστής(ές)

2.3.2.4.1 Μάρκα(ες) :

2.3.2.4.2 Τύπος(οι) :

2.3.2.4.3 Ταχύτητα έναρξης αποκοπής µε πλήρες φορτίο 2 : r/min

2.3.2.4.4 Μέγιστη ταχύτητα χωρίς φορτίο 2 : r/min

2.3.2.4.5 Ταχύτητα βραδυπορείας 2 : r/min

2.3.3 Σύστηµα εκκίνησης ψυχρού κινητήρα

2.3.3.1 Μάρκα(ες) :

2.3.3.2 Τύπος(οι) :

2.3.3.3 Περιγραφή :
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2.4 Χρονισµός βαλβίδων

2.4.1 Μέγιστη ανύψωση βαλβίδων και γωνίες ανοίγµατος και κλεισίµατος στο άνω νεκρό

σηµείο, ή ισοδύναµα στοιχεία :

2.4.2 Περιθώρια αναφοράς ή/και κλίµακες ρύθµισης 1

2.5 Λειτουργίες ηλεκτρονικού χειρισµού

Εάν ο κινητήρας διαθέτει ηλεκτρονικά ελεγχόµενες λειτουργίες, δίδονται πληροφορίες
σχετικά µε τις επιδόσεις τους, όπως :

2.5.1 Μάρκα :

2.5.2 Τύπος :

2.5.3 Αριθµός εξαρτήµατος :

2.5.4 Θέση της µονάδας ηλεκτρονικού χειρισµού του κινητήρα :

2.5.4.1 Τι ανιχνεύει :

2.5.4.2 Τι ελέγχει :

ΜΕΡΟΣ 3 ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΜΕ ΑΝΑΦΛΕΞΗ ∆ΙΑ ΣΥΜΠΙΕΣΕΩΣ

3. ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ

3.1 Κατάλογος των τύπων κινητήρων της οικογένειας

3.1.1 Ονοµασία της οικογένειας κινητήρων :
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3.1.2 Προδιαγραφές των τύπων κινητήρων της ίδιας οικογένειας :

Αντιπροσωπευτικός
κινητήρας

Τύπος κινητήρα
Αριθµός κυλίνδρων
Ονοµαστική ταχύτητα (r/min)
Παροχή καυσίµου ανά διαδροµή (mm3) µε
ονοµαστική ταχύτητα
Καθαρή ονοµαστική ισχύς (kW)
Ταχύτητα µέγιστης ροπής (r/min)
Παροχή καυσίµου ανά διαδροµή (mm3) µε
µεγίστη ταχύτητα ροπής
Μέγιστη ροπή (Νm)
Ταχύτητα βραδυπορείας (r/min)
Κυβισµός κυλίνδρων ως ποσοστό % του
αντιπροσωπευτικού κινητήρα

100

ΜΕΡΟΣ 4 ΤΥΠΟΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΤΗΣ Ι∆ΙΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ

4. ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΤΙΚΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΤΗΣ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ 3

4.1 Περιγραφή κινητήρα µε ανάφλεξη διά συµπιέσεως

4.1.1 Κατασκευαστής :

4.1.2 Κωδικός κινητήρα του κατασκευαστή όπως αναγράφεται στον κινητήρα :
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4.1.3 Κύκλος : τετράχρονος/δίχρονος 1

4.1.4 ∆ιάµετρος : mm

4.1.5 ∆ιαδροµή εµβόλου : mm

4.1.6 Αριθµός και διάταξη κυλίνδρων :

4.1.7 Κυβισµός κινητήρα : cm3

4.1.8 Ονοµαστική ταχύτητα : r/min

4.1.9 Ταχύτητα µέγιστης ροπής : r/min

4.1.10 Ογκοµετρικός λόγος συµπίεσης 2 :

4.1.11 Περιγραφή του συστήµατος καύσης :

4.1.12 Σχέδιο(α) του θαλάµου καύσης και της κεφαλής του εµβόλου

4.1.13 Ελάχιστη διατοµή των θυρίδων εισαγωγής και εξαγωγής :

4.1.14 Σύστηµα ψύξης

4.1.14.1 Ψυκτικό υγρό

4.1.14.1.1 Είδος υγρού :

4.1.14.1.2 Αντλία(ες) κυκλοφορίας : ναι/όχι 1

4.1.14.1.3 Χαρακτηριστικά ή µάρκα(ες) και τύπος(οι) (εάν υπάρχουν) :

4.1.14.1.4 Σχέση(εις) µετάδοσης (εάν υπάρχουν) :
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4.1.14.2 Αερόψυκτο

4.1.14.2.1 Φυσητήρας : ναι/όχι 1

4.1.14.2.2 Χαρακτηριστικά ή µάρκα(ες) και τύπος(οι) (εάν υπάρχουν) :

4.1.14.2.3 Σχέση(εις) µετάδοσης (εάν υπάρχουν) :

4.1.15 Θερµοκρασία επιτρεπόµενη από τον κατασκευαστή :

4.1.15.1 Υγρόψυκτο : µέγιστη θερµοκρασία κατά την έξοδο : Κ

4.1.15.2 Αερόψυκτο : σηµείο αναφοράς :
Μέγιστη θερµοκρασία στο σηµείο αναφοράς : Κ

4.1.15.3 Μέγιστη θερµοκρασία του αέρα τροφοδοσίας στην έξοδο του ενδιάµεσου ψύκτη
εισαγωγής (εάν υπάρχει) : Κ

4.1.15.4 Μέγιστη θερµοκρασία καυσαερίων στο(α) σηµείο(α) του(ων) σωλήνα(ων) εξαγωγής
δίπλα στα εξωτερικά παρεµβύσµατα της(ων) πολλαπλής(ών) εξαγωγής(ών) : Κ

4.1.15.5 Θερµοκρασία λιπαντικού : ελάχ. : Κ µέγ.: Κ

4.1.16 Υπερτροφοδοσία : ναι/όχι 1

4.1.16.1 Μάρκα :

4.1.16.2 Τύπος :

4.1.16.3 Περιγραφή του συστήµατος (π.χ. µέγιστη πίεση, ανακουφιστική βαλβίδα, εάν υπάρχει) :

4.1.16.4 Ενδιάµεσος ψύκτης : ναι/όχι 1
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4.1.17 Σύστηµα εισαγωγής : µέγιστη επιτρεπτή υποπίεση εισαγωγής µε ονοµαστική ταχύτητα
κινητήρα r/min……….kPa και υπό φορτίο 100% : kPa

4.1.18 Σύστηµα εξάτµισης : µέγιστη επιτρεπτή αντίθλιψη µε ονοµαστική ταχύτητα κινητήρα
r/min……….kPa και υπό φορτίο 100% : kPa

4.2 Πρόσθετα αντιρρυπαντικά συστήµατα (εφόσον υπάρχουν και δεν καλύπτονται από
άλλη στήλη)

- Περιγραφή ή/και 1 σχέδιο(α) :

4.3 Τροφοδοσία καυσίµου

4.3.1 Αντλία τροφοδοσίας καυσίµου
Πίεση 2 ή χαρακτηριστικό διάγραµµα : kPa

4.3.2 Σύστηµα έγχυσης :

4.3.2.1 Αντλία

4.3.2.1.1 Μάρκα(ες) :

4.3.2.1.2 Τύπος(οι) :

4.3.2.1.3 Παροχή : ………….mm 3 2 ανά διαδροµή ή ανά κύκλο για ταχύτητα αντλίας :
………….r/min (ονοµαστική ταχύτητα) και ………r/min (ταχύτητα µεγίστης ροπής),
αντίστοιχα, ή χαρακτηριστικό διάγραµµα.

Υποδείξατε τη χρησιµοποιούµενη µέθοδο : επί του κινητήρα/επί πάγκου ελέγχου της
αντλίας 1.

4.3.2.1.4 Προπορεία έγχυσης

4.3.2.1.4.1 Καµπύλη προπορείας της έγχυσης 2
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4.3.2.1.4.2 Χρονισµός 2

4.3.2.2 Σωληνώσεις έγχυσης

4.3.2.2.1 Μήκος : mm

4.3.2.2.2 Εσωτερική διάµετρος : mm

4.3.2.3 Εγχυτήρας(ες) :

4.3.2.3.1 Μάρκα(ες) :

4.3.2.3.2 Τύπος(οι) :

4.3.2.3.3 Πίεση ανοίγµατος 2 ή χαρακτηριστικό διάγραµµα :

4.3.2.4 Ρυθµιστής

4.3.2.4.1 Μάρκα(ες) :

4.3.2.4.2 Τύπος(οι) :

4.3.2.4.3 Ταχύτητα έναρξης της αποκοπής υπό πλήρες φορτίο 2 : r/min

4.3.2.4.4 Μέγιστη ταχύτητα χωρίς φορτίο 2 : r/min

4.3.2.4.5 Ταχύτητα βραδυπορείας 2 : r/min

4.3.3 Σύστηµα εκκίνησης ψυχρού κινητήρα

4.3.3.1 Μάρκα(ες) :

4.3.3.2 Τύπος(οι) :
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4.3.3.3 Περιγραφή :

4.4 Χρονισµός βαλβίδων

4.4.1 Μέγιστη ανύψωση βαλβίδων και γωνίες ανοίγµατος και κλεισίµατος στο άνω νεκρό
σηµείο ή ισοδύναµα στοιχεία :

4.4.2 Περιθώρια αναφοράς ή/και κλίµακες ρύθµισης 1

4.5 Λειτουργίες ηλεκτρονικού χειρισµού

Εάν ο κινητήρας διαθέτει ηλεκτρονικά ελεγχόµενες λειτουργίες, δίδονται πληροφορίες
σχετικά µε τις επιδόσεις τους, όπως :

4.5.1   Μάρκα :

4.5.2   Τύπος :

4.5.3   Αριθµός εξαρτήµατος :

4.5.4   Θέση της µονάδας ηλεκτρονικού χειρισµού του κινητήρα :

4.5.4.1 Τί ανιχνεύει :

4.5.4.2 Τί ελέγχει :

_________________
1 ∆ιαγράψατε ό,τι δεν ισχύει.
2 ∆ιευκρινήσατε την ανοχή.
3 Σε περίπτωση αίτησης που αφορά πολλούς αντιπροσωπευτικούς κινητήρες, για κάθε

κινητήρα συµπληρώνεται ξεχωριστό έγγραφο.
4 Εφόσον απαιτείται.
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ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ 2

Υπόδειγµα
(Μέγιστο µέγεθος : Α4 (210 x 297 mm)

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΥΠΟΥ ΕΚ
ΓΙΑ ΧΩΡΙΣΤΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΝΑ∆Α

Σφραγίδα
της ∆ιοίκησης

Κοινοποίηση που αφορά
- έγκριση τύπου κατασκευαστικού στοιχείου 1

- επέκταση έγκρισης τύπου κατασκευαστικού στοιχείου 1

- απόρριψη έγκρισης τύπου κατασκευαστικού στοιχείου 1

- ανάκληση έγκρισης τύπου κατασκευαστικού στοιχείου,1

ενός τύπου κινητήρα µε ανάφλεξη δια συµπιέσεως ή µιας οικογένειας κινητήρων ως χωριστής
τεχνικής µονάδας που προορίζονται για την πρόωση ελκυστήρων, όσον αφορά τις ρυπογόνους
εκποµπές, κατ' εφαρµογή της οδηγίας …/…/ΕΚ.

Αριθµός έγκρισης τύπου ΕΚ κατασκευαστικού στοιχείου :

Αριθµός επέκτασης 2 :

Λόγος επέκτασης 2 :
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ΜΕΡΟΣ Ι

0. Γενικά

0.1 Μάρκα (ονοµασία επιχείρησης) :

0.2 Όνοµα και διεύθυνση κατασκευαστή (ή ενδεχοµένως, του αντιπροσώπου του) του τύπου του
αντιπροσωπευτικού κινητήρα και (ενδεχοµένως) των τύπων κινητήρων της οικογενείας 1 :

0.3 Κωδικός τύπου του κατασκευαστή όπως αναγράφεται στον (στους) κινητήρα(ες) :
Θέση εναπόθεσης :
Μέθοδος εναπόθεσης :

0.4 Θέση, κωδικός και µέθοδος εναπόθεσης του αναγνωριστικού αριθµού του κινητήρα :

0.5 Θέση και µέθοδος εναπόθεσης του σήµατος έγκρισης τύπου ΕΚ κατασκευαστικού στοιχείου :

0.6 ∆ιεύθυνση (εις) του (των) εργοστασίου(ων) συναρµολόγησης :
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ΜΕΡΟΣ ΙΙ

1. Περιορισµός χρήσης (εάν υπάρχει) :

1.1 Ειδικοί όροι που πρέπει να τηρούνται κατά την τοποθέτηση του/των κινητήρων στον
ελκυστήρα

1.1.1 Μέγιστη επιτρεπτή υποπίεση εισαγωγής: kΡa

1.1.2 Mέγιστη επιτρεπτή αντίθλιψη: kPa

2.1 Tεχνική υπηρεσία υπεύθυνη για   τις δοκιµές έγκρισης τύπου :

2.2 Ηµεροµηνία των πρακτικών δοκιµής :

2.3 Αριθµός των πρακτικών δοκιµής :

2.4 Αποτελέσµατα δοκιµών
Μετρήσεις σύµφωνα µε τις προδιαγραφές   της
Oδηγίας 97/68/ΕΚ,

CO (g/kWh) HC(g/kWh) NΟx (g/kWh) Σωµατίδια (g/kWh)
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3. O κάτωθι υπογεγραµµένος πιστοποιώ µε την παρούσα ότι η ανωτέρω περιγραφή του
κατασκευαστή τύπου κινητήρα/αντιπροσωπευτικού κινητήρα της οικογενείας 1, καθώς και τα
αποτελέσµατα δοκιµών που περιέχει ο φάκελος έγκρισης τύπου είναι ακριβή.

Η έγκριση τύπου κατασκευαστικού στοιχείου χορηγείται/απορρίπτεται/ανακαλείται 1

Τόπος :

Ηµεροµηνία :

Υπογραφή :

Συνηµµένα :

Φάκελος έγκρισης τύπου κατασκευαστικού στοιχείου :

                                                
1 ∆ιαγράψατε ό,τι δεν ισχύει.
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ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ 3

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ

1. Κάθε κινητήρας που εγκρίνεται ως χωριστή τεχνική µονάδα   πρέπει να φέρει τις ακόλουθες
ενδείξεις :

1.1 µάρκα ή εµπορική επωνυµία του κατασκευαστή,

1.2 τύπο, ή ενδεχοµένως, οικογένεια του κινητήρα και ενιαίο αναγνωριστικό αριθµό του
κινητήρα,

1.3 σήµα έγκρισης τύπου ΕΚ σύµφωνα µε το Προσάρτηµα 5 του παρόντος Παραρτήµατος.

2. Οι ανωτέρω επισηµάνσεις πρέπει να διατηρούνται και να παραµένουν ευανάγνωστες και
αναλλοίωτες καθ' όλη τη διάρκεια ζωής του κινητήρα. Εφόσον οι επισηµάνσεις αυτές έχουν
αναγραφεί σε ετικέτες ή πλακίδια, οι ετικέτες ή τα πλακίδια πρέπει να παραµένουν
στερεωµένα καθ' όλη τη διάρκεια ζωής του κινητήρα, και δεν πρέπει να µπορούν να
αφαιρεθούν χωρίς να καταστραφούν ή να παραµορφωθούν.

3. Οι επισηµάνσεις πρέπει να στερεώνονται σε µέρος του κινητήρα αναγκαίο γ ια την συνήθη
λειτουργία του και το οποίο κανονικά δεν πρέπει να αντικατασταθεί κατά τη διάρκεια ζωής
του κινητήρα.

Οι επισηµάνσεις πρέπει να τοποθετούνται έτσι ώστε να είναι ευδιάκριτες από άτοµο µέσου
ύψους µόλις ο κινητήρας τοποθετηθεί στον ελκυστήρα µε όλα τα εξαρτήµατα που είναι
αναγκαία για τη λειτουργία του. Εφόσον πρέπει να ανασυρθεί κάλυµµα για να φανεί η
επισήµανση, η παρούσα προδιαγραφή θεωρείται ότι τηρείται εφόσον το κάλυµµα ανασύρεται
εύκολα   και δεν απαιτείται η χρήση εργαλείου.
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Εφόσον υπάρχουν αµφιβολίες όσον αφορά την τήρηση της παρούσας προδιαγραφής, η
προδιαγραφή θεωρείται ότι τηρείται εφόσον έχει προστεθεί επιπλέον επισήµανση που φέρει
τουλάχιστον τον αναγνωριστικό αριθµό του κινητήρα, καθώς και το όνοµα, την εµπορική
επωνυµία ή το λογότυπο του κατασκευαστή.

Αυτή η πρόσθετη επισήµανση πρέπει να εναποτίθεται επάνω σε, ή δίπλα από, ένα σηµαντικό
κατασκευαστικό στοιχείο που κανονικά δεν πρέπει να αντικατασταθεί κατά τη διάρκεια ζωής
του κινητήρα, η δε πρόσβαση σε αυτό πρέπει να είναι εύκολη και να µην απαιτείται η χρήση
εργαλείων κατά τις εργασίες τρέχουσας συντήρησης, ειδάλλως πρέπει να είναι τοποθετηµένη
σε απόσταση από την αρχική επισήµανση επάνω στον στροφαλοθάλαµο του κινητήρα. Η
αρχική επισήµανση και, ενδεχοµένως, η πρόσθετη επισήµανση πρέπει να είναι ευανάγνωστες
µετά την τοποθέτηση όλων των εξαρτηµάτων που είναι αναγκαία για τη λειτουργία του
κινητήρα. Επιτρέπεται η χρήση καλύµµατος που πληροί τις   προδιαγραφές της
προηγούµενης παραγράφου. Η πρόσθετη επισήµανση πρέπει να εναποτίθεται κατά
προτίµηση απευθείας στο επάνω µέρος του κινητήρα, µε µόνιµο τρόπο, π.χ. µε χάραξη, ή
επάνω σε αυτοκόλλητο ή σε πλακίδιο που πληροί τις προδιαγραφές του σηµείου 2.

4. Η κατάταξη των κινητήρων βάσει του αναγνωριστικού αριθµού του κινητήρα πρέπει να
επιτρέπει τον προσδιορισµό της σειράς κατασκευής χωρίς να δηµιουργούνται αµφιβολίες.

5. Πριν την έξοδό τους από την αλυσίδα κατασκευής, οι κινητήρες πρέπει να φέρουν όλες τις
αναγκαίες επισηµάνσεις.

6. Η ακριβής θέση όπου βρίσκονται οι επισηµάνσεις πρέπει να αναφέρεται στο πληροφοριακό
δελτίο σύµφωνα µε τα Παραρτήµατα Ι και ΙΙ.
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ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ 4

ΑΡΙΘΜΗΣΗ

1. Ο αριθµός έγκρισης τύπου ΕΚ συνίσταται από πέντε µέρη, διαχωριζόµενα από το σηµείο "*":

Μέρος 1 Τον µικρό χαρακτήρα "e" ακολουθούµενο από τον χαρακτηριστικό αριθµό του
κράτους µέλους που χορήγησε την έγκριση τύπου :

"1" για τη Γερµανία
"2" για τη Γαλλία
"3" για την Ιταλία
"4" για τις Κάτω Χώρες
"5" για τη Σουηδία
"6" για το Βέλγιο
"9" για την Ισπανία
"11" για το Ηνωµένο Βασίλειο
"12" για την Αυστρία
"13" για το Λουξεµβούργο
"17" για τη Φινλανδία
"18" για τη ∆ανία
"21" για την Πορτογαλία
"23" για την Ελλάδα
"24" για την Ιρλανδία
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Μέρος 2 Τον αριθµό της βασικής οδηγίας συνοδευόµενο από το γράµµα Α για τη
φάση Ι και το γράµµα Β για τη φάση ΙΙ.

Μέρος 3 Τον αριθµό της τελευταίας τροποποιητικής οδηγίας που ισχύει για την
έγκριση. Εάν µια οδηγία περιέχει διαφορετικές ηµεροµηνίες εφαρµογής
αναφερόµενες σε διαφορετικά τεχνικά πρότυπα, προστίθεται ένα γράµµα
του αλφαβήτου ώστε να προσδιοριστεί σύµφωνα µε ποιο πρότυπο
χορηγείται η έγκριση.

Μέρος 4 Ένα τετραψήφιο αύξοντα αριθµό (µε αρχικά µηδενικά εφόσον απαιτείται)
για τον καθορισµό του βασικού αριθµού έγκρισης. Η ακολουθία θα αρχίζει
από 0001 για κάθε βασική οδηγία.

Μέρος 5 Ένα διψήφιο αύξοντα αριθµό (µε αρχικά µηδενικά εφόσον απαιτείται) για
τον καθορισµό της επέκτασης. Η ακολουθία θα αρχίζει από 00 για κάθε
αριθµό έγκρισης.

2. Παράδειγµα τρίτης έγκρισης που χορήγησε η Γαλλία σύµφωνα µε την παρούσα οδηγία όταν
πληρούνται οι απαιτήσεις της φάσης Ι της παρούσας οδηγίας :

e2*NN/NN 1 Α*00/00*0003*00

3. Παράδειγµα δεύτερης επέκτασης της τέταρτης έγκρισης που χορήγησε το Ηνωµένο Βασίλειο
σύµφωνα µε την παρούσα οδηγία όταν πληρούνται οι απαιτήσεις της φάσης ΙΙ της παρούσας
οδηγίας :

e11*ΝΝ/ΝΝ 2 Β*00/00*0004*02

                                                
1 NN/NN = αριθµός των οδηγιών αυτών.
2 ΝΝ/ΝΝ = αριθµός των οδηγιών αυτών.
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ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ 5

ΣΗΜΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΥΠΟΥ ΕΚ

1. Το σήµα έγκρισης τύπου ΕΚ αποτελείται από ορθογώνιο που περιβάλλει τον µικρό

χαρακτήρα "e" συνοδευόµενο από τον χαρακτηριστικό αριθµό ή γράµµατα του µέρους 2

έως 5 του αριθµού έγκρισης τύπου ΕΚ.

2. Παράδειγµα του σήµατος έγκρισης τύπου ΕΚ :

a � 12 mm

e 11

NN/NN B ���� 00/00 ���� 0004 ���� 02

a

a/3 2a/3

a/3
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΥΠΟΥ ΕΚ ΕΝΟΣ ΤΥΠΟΥ ΕΛΚΥΣΤΗΡΑ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΜΕ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΑΝΑΦΛΕΞΗΣ ∆ΙΑ ΣΥΜΠΙΕΣΕΩΣ

ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΙΣ ΡΥΠΟΓΟΝΟΥΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ

0. ΓΕΝΙΚΑ

Εκτός εάν άλλως ορίζει η παρούσα οδηγία, ισχύουν οι ενδεδειγµένοι ορισµοί, σύµβολα και
συντοµογραφίες που περιέχονται στην οδηγία 97/68/ΕΚ.

1. ΟΡΙΣΜΟΙ

� Ως "τύπος ελκυστήρων όσον αφορά τις ρυπογόνους εκποµπές" νοούνται οι ελκυστήρες

που δεν παρουσιάζουν µεταξύ τους ουσιαστικές διαφορές ως προς τα χαρακτηριστικά

που ορίζει το Προσάρτηµα 1 του παρόντος Παραρτήµατος.

� Ως "ρυπογόνοι εκποµπές" νοούνται τα ρυπογόνα αέρια (µονοξείδιο του άνθρακα,

υδρογονάνθρακες και οξείδια του αζώτου) και τα ρυπογόνα σωµατίδια.

2. ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΥΠΟΥ ΕΚ ΕΝΟΣ ΤΥΠΟΥ ΕΛΚΥΣΤΗΡΑ

2.1 Αίτηση έγκρισης τύπου ΕΚ ενός τύπου ελκυστήρα όσον αφορά τον κινητήρα του

2.1.1 Η αίτηση έγκρισης τύπου ΕΚ ενός τύπου ελκυστήρα όσον αφορά τις ρυπογόνους
εκποµπές υποβάλλεται από τον κατασκευαστή ή τον αντιπρόσωπό του.
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2.1.2 Η αίτηση συνοδεύεται από το πληροφοριακό δελτίο, συµπληρωµένο εις τριπλούν,
υπόδειγµα του οποίου δίδεται στο Προσάρτηµα 1 του παρόντος Παραρτήµατος.

2.1.3 Ο κινητήρας ελκυστήρος που συµµορφούται προς τα χαρακτηριστικά του "τύπου
κινητήρα" ή του "αντιπροσωπευτικού κινητήρα" που περιγράφονται στο Προσάρτηµα 1
του παρόντος Παραρτήµατος υποβάλλονται στην τεχνική υπηρεσία που είναι υπεύθυνη για
τη διενέργεια   των δοκιµών έγκρισης.

2.2 Αίτηση έγκρισης τύπου ΕΚ ενός τύπου ελκυστήρα µε εγκεκριµένο κινητήρα

2.2.1 Η αίτηση έγκρισης τύπου ενός τύπου ελκυστήρα όσον αφορά τις ρυπογόνους εκποµπές
υποβάλλεται από τον κατασκευαστή του ελκυστήρα ή τον αντιπρόσωπό του.

2.2.2 Η αίτηση συνοδεύεται από το πληροφοριακό δελτίο, συµπληρωµένο εις τριπλούν,
υπόδειγµα του οποίου δίδεται στο Προσάρτηµα 1 του παρόντος Παραρτήµατος, και από
αντίγραφο του πιστοποιητικού έγκρισης τύπου ΕΚ του κινητήρα ή της οικογενείας
κινητήρων, εφόσον απαιτείται, για την χωριστή τεχνική µονάδα η οποία έχει τοποθετηθεί
στον τύπο ελκυστήρα.

3 ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ∆ΟΚΙΜΕΣ

3.1 Γενικά

Ισχύουν οι διατάξεις της οδηγίας 97/68/ΕΚ Παράρτηµα Ι, σηµείο 4, Παραρτήµατα ΙΙΙ, IV
και V.

3.2 Τοποθέτηση κινητήρα επί του οχήµατος

Η τοποθέτηση του κινητήρα επί του οχήµατος πρέπει να συµµορφούται προς τα ακόλουθα
χαρακτηριστικά όσον αφορά την έγκριση τύπου του κινητήρα :
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3.2.1 Η υποπίεση εισαγωγής δεν πρέπει να υπερβαίνει εκείνη που ορίζεται για τον κινητήρα που
έχει λάβει έγκριση τύπου.

3.2.2 Η αντίθλιψη εξαγωγής δεν πρέπει να υπερβαίνει εκείνη που ορίζεται για τον κινητήρα που
έχει λάβει έγκριση τύπου.

3.3 Τα κατασκευαστικά στοιχεία του ελκυστήρα που ενδέχεται να επηρεάσουν τις ρυπογόνους
εκποµπές σχεδιάζονται, κατασκευάζονται και συναρµολογούνται κατά τρόπον ώστε να
πληρούν τις τεχνικές απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας υπό κανονικές συνθήκες
λειτουργίας του ελκυστήρα και παρά τις τυχόν δονήσεις στις οποίες ενδέχεται να
υποβληθεί.

4. ΕΓΚΡΙΣΗ

Κάθε τύπος ελκυστήρα εξοπλισµένος µε κινητήρα ο οποίος έχει λάβει πιστοποιητικό
έγκρισης σύµφωνα µε το Παράρτηµα Ι ή τις διατάξεις που αναφέρονται στο Παράρτηµα
ΙΙΙ λαµβάνει πιστοποιητικό έγκρισης τύπου σύµφωνα µε το Προσάρτηµα 2 του παρόντος
Παραρτήµατος.

5. ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΚΙΝΗΤΗΡΑ

Ο κινητήρας επισηµαίνεται σύµφωνα προς τις απαιτήσεις του Προσαρτήµατος 3 του
Παραρτήµατος Ι. Ο αναγνωριστικός αριθµός της έγκρισης τύπου ΕΚ πρέπει να πληροί τις
απαιτήσεις των Προσαρτηµάτων 4 και 5 του Παραρτήµατος Ι.

6. ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 8 της οδηγίας 74/150/ΕΟΚ, η συµµόρφωση
της παραγωγής ελέγχεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του σηµείου 5 του Παραρτήµατος Ι
της οδηγίας 97/68/ΕΚ.
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ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ 1

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ∆ΕΛΤΙΟ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΥΠΟΥ ΕΚ ΕΝΟΣ ΤΥΠΟΥ ΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ
ΜΕ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΑΝΑΦΛΕΞΗΣ ∆ΙΑ ΣΥΜΠΙΕΣΕΩΣ, ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΙΣ ΡΥΠΟΓΟΝΟΥΣ

ΕΚΠΟΜΠΕΣ

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

ΜΕΡΟΣ 1 ΓΕΝΙΚΑ

1. ΤΥΠΟΣ ΕΛΚΥΣΤΗΡΑ

1.1 Μάρκα(ες) (εµπορική επωνυµία του κατασκευαστή) :

1.2 Τύπος και εµπορική περιγραφή του ελκυστήρα

1.3 Κωδικός τύπου του κατασκευαστή εάν αναγράφεται στον ελκυστήρα και µέθοδος
εναπόθεσης

1.3.1 Θέση, κωδικός και µέθοδος εναπόθεσης του αναγνωριστικού αριθµού του ελκυστήρα
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1.3.2 Θέση και µέθοδος εναπόθεσης του σήµατος εγκρίσεως ΕΚ

1.4 Όνοµα και διεύθυνση του κατασκευαστή :

1.5 ∆ιεύθυνση(σεις) του(των) εργοστασίου(ων) συναρµολόγησης :

ΜΕΡΟΣ 2 ΤΥΠΟΣ ΕΛΚΥΣΤΗΡΑ

2. ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΕΛΚΥΣΤΗΡΑ

2.1 Περιγραφή κινητήρα µε ανάφλεξη διά συµπιέσεως

2.1.1 Κατασκευαστής :

2.1.2 Κωδικός κινητήρα του κατασκευαστή όπως αναγράφεται στον κινητήρα :

2.1.3 Κύκλος : τετράχρονος/δίχρονος 1

2.1.4 ∆ιάµετρος   : mm
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2.1.5 ∆ιαδροµή εµβόλου : mm

2.1.6 Αριθµός και διάταξη κυλίνδρων :

2.1.7 Κυβισµός κινητήρα : cm3

2.1.8 Ονοµαστική ταχύτητα : r/min

2.1.9 Ταχύτητα µέγιστης ροπής : r/min

2.1.10 Ογκοµετρικός λόγος συµπίεσης 2 :

2.1.11 Σύστηµα καύσης :

2.1.12 Σχέδιο(α) του θαλάµου καύσης και της κεφαλής του εµβόλου

2.1.13 Ελάχιστη διατοµή των θυρίδων εισαγωγής και εξαγωγής :

2.1.14 Σύστηµα ψύξης

2.1.14.1 Ψυκτικό υγρό

2.1.14.1.1 Είδος υγρού :

2.1.14.1.2 Αντλία(ες) κυκλοφορίας : ναι/όχι 1
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2.1.14.1.3 Χαρακτηριστικά ή µάρκα(ες) και τύπος(οι) (εάν υπάρχουν) :

2.1.14.1.4 Σχέση(εις) µετάδοσης κινήσεως (εάν υπάρχουν) :

2.1.14.2 Αέρας

2.1.14.2.1 Φυσητήρας : ναι/όχι 1

2.1.14.2.2 Χαρακτηριστικά ή µάρκα(ες) και τύπος(οι) (εάν υπάρχουν) :

2.1.14.2.3 Σχέση(εις) µετάδοσης (εάν υπάρχουν) :

2.1.15 Θερµοκρασία επιτρεπόµενη από τον κατασκευαστή :

2.1.15.1 Υγρόψυκτο : µέγιστη θερµοκρασία κατά την έξοδο : Κ

2.1.15.2 Αερόψυκτο : σηµείο αναφοράς :

Μέγιστη θερµοκρασία στο σηµείο αναφοράς : Κ

2.1.15.3 Μέγιστη θερµοκρασία του αέρα τροφοδοσίας στην έξοδο του ενδιάµεσου ψύκτη
εισαγωγής (εάν υπάρχει) : Κ

2.1.15.4 Μέγιστη θερµοκρασία καυσαερίων στο σηµείο του(των) σωλήνα(ων) εξαγωγής δίπλα
στα εξωτερικά παρεµβύσµατα της(των) πολλαπλής(ών) εξαγωγής(ων) : Κ
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2.1.15.5 Θερµοκρασία λιπαντικού(ων) : ελάχ.: Κ

µέγ.: Κ

2.1.16 Υπερτροφοδοσία : ναι/όχι 1

2.1.16.1 Μάρκα :

2.1.16.2 Τύπος :

2.1.16.3 Περιγραφή του συστήµατος (π.χ. µέγιστη πίεση, ανακουφιστική βαλβίδα, εάν υπάρχει):

2.1.16.4 Ενδιάµεσος ψύκτης : ναι/όχι 1

2.1.17 Σύστηµα εισαγωγής : µέγιστη επιτρεπτή υποπίεση εισαγωγής µε ονοµαστική ταχύτητα
κινητήρα ..........r/min:.........kPa και υπό φορτίο 100% : kPa

2.1.18 1 Σύστηµα εξάτµισης : µέγιστη επιτρεπτή αντίθλιψη µε ονοµαστική ταχύτητα κινητήρα
..........r/min ..........kPa και υπό φορτίο 100% : kPa

2.2 Πρόσθετα αντιρρυπαντικά συστήµατα (εφόσον υπάρχουν και δεν καλύπτονται από
άλλη στήλη)

- Περιγραφή ή/και σχέδιο(α) :
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2.3 Τροφοδοσία καυσίµου

2.3.1 Αντλία τροφοδοσίας καυσίµου

Πίεση 2 ή χαρακτηριστικό διάγραµµα : kPa

2.3.2 Σύστηµα έγχυσης

2.3.2.1 Αντλία

2.3.2.1.1 Μάρκα(ες) :

2.3.2.1.2 Τύπος(οι) :

2.3.2.1.3 Παροχή : .......... και ..........mm3   2 ανά διαδροµή ή ανά κύκλο για ταχύτητα αντλίας :
.........r/min (ονοµαστική) και ........r/min (ταχύτητα µέγιστης ροπής) αντίστοιχα, ή
χαρακτηριστικό διάγραµµα.

Υποδείξατε τη χρησιµοποιούµενη µέθοδο : επί του κινητήρα/επί πάγκου ελέγχου της
αντλίας 1

2.3.2.1.4 Προπορεία έγχυσης

2.3.2.4.4.1 Καµπύλη προπορείας της έγχυσης 2

2.3.2.1.4.2 Χρονισµός 2

2.3.2.2 Σωληνώσεις έγχυσης
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2.3.2.2.1 Μήκος : mm

2.3.2.2.2 Εσωτερική διάµετρος : mm

2.3.2.3 Εγχυτήρας(ες) :

2.3.2.3.1 Μάρκα(ες) :

2.3.2.3.2 Τύπος(οι) :

2.3.2.3.3 Πίεση ανοίγµατος 2 ή χαρακτηριστικό διάγραµµα 1 :

2.3.2.4 Ρυθµιστής

2.3.2.4.1 Μάρκα(ες) :

2.3.2.4.2 Τύπος(οι) :

2.3.2.4.3 Ταχύτητα έναρξης της αποκοπής υπό πλήρες φορτίο 2 : r/min

2.3.2.4.4 Μέγιστη ταχύτητα χωρίς φορτίο 2 : r/min

2.3.2.4.5 Ταχύτητα βραδυπορείας 2 : r/min

2.3.3 Σύστηµα εκκίνησης ψυχρού κινητήρα
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2.3.3.1 Μάρκα(ες) :

2.3.3.2 Τύπος(οι) :

2.3.3.3 Περιγραφή :

2.4 Χρονισµός βαλβίδων

2.4.1 Μέγιστη ανύψωση βαλβίδων και γωνίες ανοίγµατος και κλεισίµατος στο άνω νεκρό

σηµείο, ή ισοδύναµα στοιχεία :

2.4.2 Περιθώρια αναφοράς ή/και κλίµακες ρύθµισης 1

2.5 Λειτουργίες ηλεκτρονικού χειρισµού

Εάν ο κινητήρας διαθέτει ηλεκτρονικά ελεγχόµενες λειτουργίες, δίδονται πληροφορίες
σχετικά µε τις επιδόσεις τους, όπως :

2.5.1 Μάρκα :

2.5.2 Τύπος :

2.5.3 Αριθµός εξαρτήµατος :

2.5.4 Θέση της µονάδας ηλεκτρονικού χειρισµού του κινητήρα :
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2.5.4.1 Τί ανιχνεύει :

2.5.4.2 Τί ελέγχει :

1 ∆ιαγράψατε ό,τι δεν ισχύει.
2 Προσδιορίσατε την ανοχή.
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ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ 2

Υπόδειγµα

(Μέγιστο µέγεθος : Α4 (210 x 297 mm))

∆ΕΛΤΙΟ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΥΠΟΥ ΕΚ

Σφραγίδα

της ∆ιοίκησης

Ανακοίνωση που αφορά

- έγκριση τύπου 1

- επέκταση έγκρισης τύπου 1

- απόρριψη έγκρισης τύπου 1

- ανάκληση έγκρισης τύπου 1,

ενός τύπου ελκυστήρα εξοπλισµένου µε κινητήρα ανάφλεξης δια συµπιέσεως, όσον αφορά τις
ρυπογόνους εκποµπές, κατ' εφαρµογήν της οδηγίας …/…/ΕΚ.

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

Αριθµός επέκτασης:2 ........................................................................................................................

Λόγος επέκτασης:2............................................................................................................................
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ΜΕΡΟΣ Ι

0. Γενικά

0.1 Μάρκα (ονοµασία επιχείρησης) : ................................................................................................

0.2 Όνοµα και διεύθυνση κατασκευαστή (ή ενδεχοµένως του αντιπροσώπου του) του τύπου
ελκυστήρα : ..................................................................................................................................

0.3 Κωδικός τύπου του κατασκευαστή όπως αναγράφεται στον ελκυστήρα : ..................................

Θέση εναπόθεσης : .......................................................................................................................

Μέθοδος εναπόθεσης : .................................................................................................................

0.4 Θέση, κωδικός και µέθοδος εναπόθεσης του αναγνωριστικού αριθµού του ελκυστήρα : ..........

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

0.5 Θέση και µέθοδος εναπόθεσης του σήµατος έγκρισης τύπου ΕΚ : ............................................

0.6 ∆ιεύθυνση (εις) του (των) εργοστασίου(ων) συναρµολόγησης : ................................................
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ΜΕΡΟΣ ΙΙ

1. Περιορισµός χρήσης (εάν υπάρχει) : ..................................................................................

1.1 Ειδικοί όροι που πρέπει να τηρούνται κατά την τοποθέτηση του(των) κινητήρα(ων)
στον ελκυστήρα

1.1.1 Μέγιστη επιτρεπτή υποπίεση εισαγωγής :.................................................................... kΡa

1.1.2 Mέγιστη επιτρεπτή αντίθλιψη :................................................................................... kPa

2. Ο κινητήρας ή ελκυστήρας έχει υποβληθεί σε ειδική έγκριση τύπου κατασκευαστικού
στοιχείου   ΝΑΙ/ΟΧΙ 1

2.1 Εάν ΝΑΙ

2.1.1 Κανονισµός αναφοράς : 97/68/ΕΚ, ή εφόσον απαιτείται 88/77/ΕΟΚ / Κανονισµός
αριθ. 49.02 ΟΕΕ/ΟΗΕ / Κανονισµός αριθ. 96 ΟΕΕ/ΟΗΕ

2.1.2 Αριθµός έγκρισης τύπου κατασκευαστικού στοιχείου .....................................................

και επισυνάψατε το πιστοποιητικό έγκρισης τύπου κατασκευαστικού στοιχείου του εν
λόγω τύπου κινητήρα / ή οικογένειας κινητήρων.

2.2 Εάν ΟΧΙ
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2.2.1 Tεχνική υπηρεσία υπεύθυνη για   τις δοκιµές έγκρισης τύπου
κατασκευαστικού στοιχείου : ............................................................................................

2.2.2 Ηµεροµηνία των πρακτικών δοκιµής : ...............................................................................

2.2.3 Αριθµός των πρακτικών δοκιµής : .....................................................................................

2.2.4 Αποτελέσµατα δοκιµών ......................................................................................................

Μετρήσεις σύµφωνα µε τις προδιαγραφές της

-   Οδηγίας 97/68/ΕΚ,

CO (g/kWh) HC(g/kWh) NΟx (g/kWh) Σωµατίδια (g/kWh)

ή επισυνάψατε το πιστοποιητικό έγκρισης τύπου κατασκευαστικού στοιχείου του εν
λόγω τύπου κινητήρα ή οικογένειας κινητήρων.

2.3 Κατασκευαστικά στοιχεία ελκυστήρων τα οποία ενδέχεται να επηρεάσουν τις
ρυπογόνους εκποµπές

(αναφέρατε, εάν χρειάζεται, τη φύση των επιπτώσεων) : ..................................................

3. O κάτωθι υπογεγραµµένος πιστοποιώ µε την παρούσα ότι η ανωτέρω περιγραφή του
κατασκευαστή τύπου ελκυστήρα, καθώς και τα αποτελέσµατα δοκιµών που περιέχει ο
φάκελος έγκρισης τύπου είναι ακριβή.

Η έγκριση τύπου χορηγείται/απορρίπτεται/ανακαλείται 1

Τόπος : ................................................................................................................................

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

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

Συνηµµένα :

Φάκελος έγκρισης τύπου κατασκευαστικού στοιχείου :

                                                
1 ∆ιαγράψατε ό,τι δεν ισχύει.
2 Εφόσον απαιτείται.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ ΤΥΠΟΥ

1. Για τη φάση Ι, αναγνωρίζονται ως ισοδύναµα τα ακόλουθα πιστοποιητικά εγκρίσεων τύπου

για κινητήρες των κατηγοριών Β και Γ όπως ορίζονται στην οδηγία 97/68/ΕΚ:

1.1 Πιστοποιητικά εγκρίσεων τύπου σύµφωνα µε την οδηγία 97/68/ΕΚ.

1.2 Πιστοποιητικά εγκρίσεων τύπου σύµφωνα µε την οδηγία 88/77/ΕΟΚ, που συµµορφούνται µε

τις απαιτήσεις της φάσης Α ή Β που ορίζει το άρθρο 2 και το Παράρτηµα Ι σηµείο 6.2.1 της

οδηγίας 88/77/ΕΟΚ, όπως τροποποιήθηκε από την οδηγία 91/542/ΕΟΚ, ή τον κανονισµό

49.02 ΟΕΕ/ΟΗΕ, σειρές διορθωτικών τροπολογιών Ι/2.

1.3 Πιστοποιητικά εγκρίσεων τύπου σύµφωνα µε τον κανονισµό αριθ. 96 ΟΕΕ/ΟΗΕ.

2. Για τη φάση ΙΙ, αναγνωρίζονται ως ισοδύναµα τα ακόλουθα πιστοποιητικά εγκρίσεων τύπου :

Πιστοποιητικά εγκρίσεων τύπου σύµφωνα µε την οδηγία 97/68/ΕΚ, φάση ΙΙ για κινητήρες

των κατηγοριών ∆, Ε, ΣΤ και Ζ.

________________________
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ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Βρυξέλλες, 24 Νοεµβρίου 1999
(OR. en)

∆ιοργανικός φάκελος :
98/0247 (COD)

10323/1/99 REV 1 ADD 1

LIMITE

ENT 172
ENV 268
CODEC 433

ΚΟΙΝΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Αριθ.   /1999

ΤΗΣ 22ΑΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1999

ΕΝΟΨΕΙ ΤΗΣ ΕΚ∆ΟΣΗΣ ΤΗΣ Ο∆ΗΓΙΑΣ 1999/   /ΕΚ

ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΛΗΦΘΟΥΝ ΚΑΤΑ

ΤΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΡΥΠΟΓΟΝΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΚΑΙ ΣΩΜΑΤΙ∆ΙΩΝ

ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΕΝΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΣΗ

ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ Ή ∆ΑΣΙΚΩΝ ΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ, ΚΑΙ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ Ο∆ΗΓΙΑΣ 74/150/ΕΟΚ

ΣΚΕΠΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
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Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

1. Στις 7 Σεπτεµβρίου 1998, η Επιτροπή υπέβαλε µια πρόταση, βάσει του άρθρου 95 (πρώην

άρθρο 100Α) της συνθήκης ΕΚ, για την τροποποίηση της οδηγίας 74/150/ΕΟΚ περί

προσεγγίσεως των νοµοθεσιών των κρατών µελών σχετικά µε τα ληπτέα µέτρα κατά των

εκποµπών ρυπογόνων αερίων και σωµατιδίων από κινητήρες προοριζόµενους για την

πρόωση γεωργικών ή δασικών ελκυστήρων.

2. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο διατύπωσε τη γνώµη του στις 5 Μαΐου 1999 και πρότεινε

τέσσερις τροπολογίες στην πρόταση της Επιτροπής. Υπό το φως αυτής της γνώµης, η

Επιτροπή υπέβαλε τροποποιηµένη πρόταση στις … 1999 στην οποία έχουν ενσωµατωθεί δύο

από τις τροπολογίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

3. Η Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή διατύπωσε τη γνώµη της στις 29 Ιανουαρίου 1999.

4. Στις 22 Νοεµβρίου 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 θεσπιστούν νοµοθετικές διατάξεις για τους

γεωργικούς και δασικούς ελκυστήρες ανάλογες προς αυτές που ισχύουν για τα µη οδικά

κινητά µηχανήµατα βάσει της οδηγίας 97/68/ΕΚ ούτως ώστε να εξασφαλιστεί ισοδύναµο

επίπεδο περιβαλλοντικής προστασίας. Η πρόταση καλύπτει ιδίως τις απαιτήσεις εκείνες που

αφορούν τις διαδικασίες έγκρισης τύπου των κινητήρων που προορίζονται για την

τοποθέτησή τους σε ελκυστήρες καθώς και τον καθορισµό των διαδικασιών έγκρισης τύπου

των οχηµάτων αυτών όσον αφορά τις ρυπογόνους εκποµπές τους. Επί πλέον, η οδηγία

επιβάλλει τις ίδιες απαιτήσεις δοκιµών όπως εκείνες που έχουν θεσπιστεί για τα µη οδικά

κινητά µηχανήµατα, ενώ επιβάλλονται και οι ίδιες οριακές τιµές για τα επίπεδα ρύπανσης.
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ΙΙΙ. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΘΕΣΗΣ

6. Προκαταρκτική παρατήρηση

Κατά τον καθορισµό της κοινής του θέσης, το Συµβούλιο τροποποίησε ελαφρώς την αρχική

πρόταση της Επιτροπής ώστε να καταστεί ευκρινέστερη και άλλαξε ορισµένες προθεσµίες,

ιδίως όσον αφορά το χρονοδιάγραµµα εφαρµογής (Άρθρο 4).

7. ∆ιατακτικό

(α) Αιτιολογικό µέρος

Η παράγραφος 5 του αιτιολογικού στην αρχική πρόταση της Επιτροπής διεγράφη

κατόπιν της διαγραφής του άρθρου 7 για τα φορολογικά κίνητρα.

(β) Άρθρο 4

Το άρθρο 4 αναδιατυπώθηκε εξ ολοκλήρου επειδή το Συµβούλιο έκρινε ότι η αρχική

πρόταση δεν ήταν αρκετά σαφής ως προς το χρονοδιάγραµµα. Καθορίστηκαν

συγκεκριµένες ηµεροµηνίες για όλες τις κατηγορίες κινητήρων ώστε να καταστεί η

οδηγία περισσότερο ευανάγνωστη και να δοθούν µεγαλύτερα περιθώρια ευελιξίας

στους κατασκευαστές.

(γ) Αρχικό άρθρο 7

Το Συµβούλιο αποφάσισε να διαγράψει το αρχικό άρθρο 7 που αφορούσε τα

φορολογικά κίνητρα επειδή έκρινε ότι δεν δικαιολογείται να θεσπίζονται τέτοιες

διατάξεις στα πλαίσια της νοµοθεσίας για τους γεωργικούς ελκυστήρες. Επί πλέον, το

Συµβούλιο θεώρησε σκόπιµο να υπάρξει ευθυγράµµιση µε την οδηγία 97/68/ΕΚ η

οποία δεν περιέχει διατάξεις για φορολογικά κίνητρα.

(δ) Άρθρα 3, 5 και 6

Το κείµενο των άρθρων 3, 5 και 6 διαφέρει ελαφρώς από αυτό της αρχικής πρότασης

της Επιτροπής επειδή το Συµβούλιο έκρινε ότι αυτό δεν ήταν αρκετά σαφές.
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(ε) Παράρτηµα ΙΙΙ

Προκειµένου να οµαδοποιηθούν οι ισοδυναµίες µε τις άλλες κανονιστικές ρυθµίσεις

της ΕΚ που αναφέρονται στην πρόταση της Επιτροπής, το Συµβούλιο αποφάσισε ότι

ήταν χρήσιµο να προστεθεί ένα νέο Παράρτηµα ΙΙΙ για την αναγνώριση εναλλακτικών

εγκρίσεων τύπου.

________________________



ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

Βρυξέλλες, 07.12.1999
SEC(1999) 1934τελικό

1998/0247 (COD)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

σύµφωνα µε το άρθρο 251,παράγραφος 2, δεύτερο εδάφιο της συνθήκης EK

σχετικά µε την

Κοινή θέση του kaΘóρiσε το Συµβουλίου σχετιkά µέ την έκδoαη οδηγίας τoυ
Συµβουλίου και τoυ Ευρωπαϊκού και ΣυµβουλίουKοίυoβυλίo περί του ληπτέών µέτρωυ
αυτιµετώπίσης τωυ αέριων και σιωµιατίδίακών ρύπωυ πον εκπέµιπονται από κινητήρες

γεωργικών και δασικών ελκυστήρων καθώς και περί τροποποίησης της οδηγίας
74/150/EΟΚ του Συµβουλίου



2

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

σύµφωνα µε το άρθρο 251,παράγραφος 2, δεύτερο εδάφιο της συνθήκης EK

σχετικά µε την

Κοινή θέση του kaΘóρiσε το Συµβουλίου σχετιkά µέ την έκδoαη οδηγίας τoυ
Συµβουλίου και τoυ Ευρωπαϊκού και ΣυµβουλίουKοίυoβυλίo περί του ληπτέών µέτρωυ
αυτιµετώπίσης τωυ αέριων και σιωµιατίδίακών ρύπωυ πον εκπέµιπονται από κινητήρες

γεωργικών και δασικών ελκυστήρων καθώς και περί τροποποίησης της οδηγίας
74/150/EΟΚ του Συµβουλίου

1- ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ

Η πρόταση διαβιβάζεται στο ΕΚ και στο Συµβούλιο

(έγγραφο COM(98)472τελικό – 98/0247 COD): 3Σεπτεµβρίου 1998
Εκδίδεται η γνώµη της Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής: 27 Ιανουαρίου 1999
Εκδίδεται η γνώµη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε πρώτη ανάγνωση: 5Μαΐου 1999
∆ιαβιβάζεται η τροποποιηµένη πρόταση: 16Αυγούστου 1999
Καθορίζεται η κοινή θέση: 8Νοεµβρίου 1999

2- ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Η υπόψη πρόταση οδηγίας καθορίζει απαιτήσεις αναφορικά µε τις τιµές των ρύπων που
εκπέµπονται από κινητήρες γεωργικών και δασικών ελκυστήρων. Για λόγους οµοιογένειας σε
επίπεδο βιοµηχανικής παραγωγής, οι απαιτήσεις είναι οι ίδιες µε εκείνες που έχουν
καθοριστεί για τους κινητήρες µη οδικών κινητών µηχανηµάτων, και οι οποίες µε τη σειρά
τους καθορίστηκαν σε δύο φάσεις µε την οδηγία 97/68/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συµβουλίου (ΕΕ L 59, 27.02.1998).

3- ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΘΕΣΕΩΣ

3.1 Σύντοµες γενικές παρατηρήσεις

Αν εξαιρεθούν οι συντακτικής φύσεως τροποποιήσεις, η κοινή θέση του Συµβουλίου
διαφέρει από την πρόταση της Επιτροπής µόνο ως προς τα εξής δύο σηµεία: προστέθηκε ένα
νέο άρθρο 4 (« χρονοδιάγραµµα εφαρµογής ») και καταργήθηκε το άρθρο 7 («φορολογικά
κίνητρα »).

3.2 Τύχη που επιφυλάχθηκε στις τροπολογίες του ΕΚ κατά την πρώτη ανάγνωση:

-Τροπολογίες του ΕΚ που έγιναν δεκτές από την Επιτροπή και που ενσωµατώθηκαν στην

κοινή θέση:

Καµία

-Τροπολογίες του ΕΚ που έγιναν δεκτές από την Επιτροπή και που δεν ενσωµατώθηκαν στην
κοινή θέση:
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Η τροπολογία αριθ.° 1 («Modus Vivendi» /νέα αιτιολογική σκέψη) έγινε δεκτή από την
Επιτροπή, η οποία ωστόσο την είχε χαρακτηρίσει περιττή. Η Επιτροπή µπορεί συνεπώς να

συναινέσει στην κοινή θέση.

Η τροπολογία αριθ.° 3 (συντακτικού καθαρά χαρακτήρα) του άρθρου 7 (φορολογικά
κίνητρα) που έγινε δεκτή από την Επιτροπή, δεν λαµβάνεται πλέον υπόψη στην κοινή θέση
αφού το άρθρο 7 καταργήθηκε. Η Επιτροπή µπορεί εντούτοις να κάνει δεκτή την κατάργηση

του εν λόγω άρθρου, αφού, από όσο ξέρουµε, δεν έχει µέχρι στιγµής τεθεί στην πράξη
ζήτηµα φορολογικών κινήτρων σε ό,τι αφορά τους γεωργικούς ελκυστήρες (όπως συµβαίνει
για τα µηχανοκίνητα οχήµατα). Συνεπώς, δεν ενδείκνυται η θέσπιση νοµοθεσίας επί
ζητήµατος που δεν έχει ανακύψει.

3.3 Νέες διατάξεις που εισάγονται από το Συµβούλιο και θέση της Επιτροπής επ' αυτών

Πέρα από την κατάργηση του άρθρου 7 σχετικά µε τα φορολογικά κίνητρα, οι διαφορές
απόψεων πάνω στην πρόταση της Επιτροπής στρέφονται γύρω από το κρίσιµο θέµα των

ηµεροµηνιών εφαρµογής της οδηγίας (ανάλογα µε τις διάφορες κατηγορίες ισχύος των
κινητήρων και µε τη δεύτερη φάση εφαρµογής των οριακών τιµών ρύπων). Η Επιτροπή

ωστόσο είναι σε θέση να κρίνει ότι η ουσία της πρότασής της δεν θίγεται.

4- ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

Η Επιτροπή τοποθετείται ευνοϊκά απέναντι στην κοινή θέση: Η προστασία του
περιβάλλοντος ως στοίχηµα συνηγορεί υπέρ της κοινής θέσης ως πολιτικής συµφωνίας

ικανής να επισπεύσει την έκδοση της οδηγίας.


