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ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Θέµα : Κοινή θέση η οποία καθορίστηκε την 10η Οκτωβρίου 2000 από το Συµβούλιο

για την έκδοση της οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου για τροποποίηση της οδηγίας 70/220/ΕΟΚ του Συµβουλίου
σχετικά µε µέτρα που πρέπει να ληφθούν κατά της ρύπανσης του αέρα από τις
εκποµπές των µηχανοκίνητων οχηµάτων
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Ο∆ΗΓIΑ 2000/...../EK ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της

για τροποποίηση της οδηγίας 70/220/ΕΟΚ του Συµβουλίου

σχετικά µε µέτρα που πρέπει να ληφθούν

κατά της ρύπανσης του αέρα από τις εκποµπές των µηχανοκίνητων οχηµάτων

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 95,

την πρόταση της Επιτροπής 1,

τη γνώµη της Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής, 2

Αποφασίζοντας σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 251 της συνθήκης, 3

                                                
1 ΕΕ C
2 ΕΕ C
3 Γνώµη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 17ης Μαΐου 2000 (δεν δηµοσιεύθηκε ακόµη στην

Επίσηµη Εφηµερίδα), κοινή θέση του Συµβουλίου της ..............(δεν δηµοσιεύθηκε ακόµα
στην Επίσηµη Εφηµερίδα) και απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της ..................(δεν
δηµοσιεύθηκε ακόµα στην Επίσηµη Εφηµερίδα).
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Εκτιµώντας τα εξής :

(1) Η οδηγία 70/220/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 20ής Μαρτίου 1970 για την προσέγγιση των

νοµοθεσιών των κρατών µελών σχετικά µε τα µέτρα που πρέπει να ληφθούν κατά της

ρύπανσης του αέρα από τις εκποµπές των οχηµάτων µε κινητήρα 1, είναι µια από τις

επιµέρους οδηγίες η οποία εκδόθηκε βάσει της διαδικασίας έγκρισης τύπου που θεσπίσθηκε

από την οδηγία 70/156/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 6ης Φεβρουαρίου 1970 περί προσεγγίσεως

των νοµοθεσιών των κρατών µελών που αφορούν στην έγκριση οχηµάτων µε κινητήρα και

των ρυµουλκουµένων τους 2,

(2) Η οδηγία 70/220/ΕΟΚ ορίζει τις προδιαγραφές των δοκιµών των µηχανοκίνητων οχηµάτων

όσον αφορά τις εκποµπές τους που καλύπτει το πεδίο εφαρµογής της. Με βάση την πείρα που

αποκτήθηκε πρόσφατα και την ταχέως αναπτυσσόµενη τεχνογνωσία των ενσωµατωµένων

συστηµάτων διάγνωσης, είναι σκόπιµο να προσαρµοσθούν αναλόγως οι προδιαγραφές αυτές.

(3) Τα ενσωµατωµένα συστήµατα διάγνωσης (OBD) βρίσκονται σε λιγότερο ανεπτυγµένο

στάδιο για τα οχήµατα που είναι εξοπλισµένα µε κινητήρες επιβαλλόµενης ανάφλεξης και

λειτουργούν µονίµως ή εν µέρει µε υγραέριο ή µε φυσικό αέριο. ∆εν είναι δυνατόν να

απαιτηθεί η τοποθέτησή τους σε αυτούς τους νέους τύπους οχηµάτων πριν το 2003.

(4) Η οδηγία 70/220/ΕΟΚ θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως,

ΕΞΕ∆ΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Ο∆ΗΓΙΑ :

                                                
1 ΕΕ L 76 της 6.4.1970, σ. 1.(Οδηγία που τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία

1999/102/ΕΚ της Επιτροπής).(ΕΕ L 334 της 28.12.1999, σ. 43).
2 ΕΕ L 42 της 23.2.1970, σ. 1.(Οδηγία που τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 98/91/ΕΚ

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου).(ΕΕ L 11 της 16.1.1999, σ. 25).
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Άρθρο 1

Στο Παράρτηµα Ι της οδηγίας 70/220/EΟΚ το σηµείο 8.1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο :

"8.1. Οχήµατα µε κινητήρες επιβαλλόµενης ανάφλεξης

8.1.1.Βενζινοκίνητα οχήµατα

Από την 1η Ιανουαρίου 2000 για τους νέους τύπους και από την 1η Ιανουαρίου 2001 για

όλους τους τύπους, τα οχήµατα της κατηγορίας M1 - εξαιρουµένων των οχηµάτων των

οποίων η µέγιστη µάζα υπερβαίνει τα 2500 kg - και τα οχήµατα της κατηγορίας N1 της

κλάσης I πρέπει να είναι εφοδιασµένα µε σύστηµα OBD για τον έλεγχο των εκποµπών

σύµφωνα µε το Παράρτηµα XI.

Από την 1η Ιανουαρίου 2001 για τους νέους τύπους και από την 1η Ιανουαρίου 2002 για

όλους τους τύπους, τα οχήµατα της κατηγορίας N1 των κλάσεων IΙ και ΙΙΙ και τα οχήµατα της

κατηγορίας M1, των οποίων η µέγιστη µάζα υπερβαίνει τα 2500 kg, πρέπει να είναι

εφοδιασµένα µε σύστηµα OBD για τον έλεγχο των εκποµπών σύµφωνα µε το Παράρτηµα XI.
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8.1.2.Οχήµατα που λειτουργούν µε υγραέριο και φυσικό αέριο

Από την 1η Ιανουαρίου 2003 για τους νέους τύπους και από την 1η Ιανουαρίου 2004 για

όλους τους τύπους, τα οχήµατα της κατηγορίας M1 - εξαιρουµένων των οχηµάτων των

οποίων η µέγιστη µάζα υπερβαίνει τα 2500 kg - και τα οχήµατα της κατηγορίας N1 της

κλάσης I, που λειτουργούν µονίµως ή εν µέρει µε υγραέριο ή φυσικό αέριο, πρέπει να είναι

εφοδιασµένα µε σύστηµα OBD για τον έλεγχο των εκποµπών σύµφωνα µε το Παράρτηµα XI.

Από την 1η Ιανουαρίου 2006 για τους νέους τύπους και από την 1η Ιανουαρίου 2007 για

όλους τους τύπους, τα οχήµατα της κατηγορίας N1 των κλάσεων IΙ και ΙΙΙ και τα οχήµατα της

κατηγορίας M1, των οποίων η µέγιστη µάζα υπερβαίνει τα 2500 kg και τα οποία λειτουργούν

µονίµως ή εν µέρει µε υγραέριο ή φυσικό αέριο, πρέπει να είναι εφοδιασµένα µε σύστηµα

OBD για τον έλεγχο των εκποµπών σύµφωνα µε το Παράρτηµα XI."

Άρθρο 2

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

διατάξεις για να συµµορφωθούν προς την παρούσα οδηγία το αργότερο έως ������*.

Ενηµερώνουν αµέσως την Επιτροπή σχετικά.

Οι διατάξεις αυτές, όταν θεσπίζονται από τα κράτη µέλη, αναφέρονται στην παρούσα οδηγία ή

συνοδεύονται από την αναφορά αυτή κατά την επίσηµη δηµοσίευσή τους. Οι λεπτοµέρειες της

αναφοράς αυτής καθορίζονται από τα κράτη µέλη.

                                                
* ∆ώδεκα µήνες µετά την ηµεροµηνία έναρξης της ισχύος της παρούσας οδηγίας.
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2. Τα κράτη µέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή το κείµενο των ουσιωδών διατάξεων

εσωτερικού δικαίου, τις οποίες θεσπίζουν στον τοµέα που διέπεται από την παρούσα οδηγία.

Άρθρο 3

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

Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Άρθρο 4

Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη µέλη.

Έγινε στις Βρυξέλλες,

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Για το Συµβούλιο

Η Πρόεδρος Ο Πρόεδρος

________________________
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ΚΟΙΝΗ ΘΕΣΗ (ΕΚ) Αριθ. �/00

Η ΟΠΟΙΑ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΤΙΣ � 2000

ΕΝ ΟΨΕΙ ΤΗΣ ΕΚ∆ΟΣΗΣ ΤΗΣ Ο∆ΗΓΙΑΣ 2000/�/ΕΚ

ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ Ο∆ΗΓΙΑΣ 70/220/ΕΟΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΛΗΦΘΟΥΝ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ

ΤΟΥ ΑΕΡΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΣΧΕ∆ΙΟ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
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I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

1. Στις 14 Φεβρουαρίου 2000, η Επιτροπή υπέβαλε πρόταση, βάσει του άρθρου 95 της

Συνθήκης, σχετικά µε µέτρα που πρέπει να ληφθούν κατά της ρύπανσης του αέρα από

τις εκποµπές των µηχανοκίνητων οχηµάτων 1.

2. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εξέδωσε τη γνώµη του σε πρώτη ανάγνωση στις 17 Μαΐου

2000 εγκρίνοντας την πρόταση της Επιτροπής 2.

3. Η Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή εξέδωσε τη γνώµη της στις 24 Μαΐου 2000 3.

4. Στις 10 Οκτωβρίου 2000, το Συµβούλιο εξέδωσε την κοινή του θέση σύµφωνα µε το

άρθρο 251 της Συνθήκης.

II. ΣΚΟΠΟΣ

5. Η πρόταση αποσκοπεί στην τροποποίηση της οδηγίας 70/220/ΕΟΚ 4 για να καθορίσει

τις ηµεροµηνίες από τις οποίες θα καταστεί υποχρεωτική η εγκατάσταση

ενσωµατωµένων συστηµάτων διάγνωσης (OBD) στα επιβατικά αυτοκίνητα και τα

ελαφρά φορτηγά οχήµατα τα οποία είναι εξοπλισµένα µε κινητήρες επιβαλλόµενης

ανάφλεξης που λειτουργούν µε υγραέριο (LPG) ή φυσικό αέριο (NG).

III. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΘΕΣΗΣ

6. Το Συµβούλιο εξέτασε την πρόταση της Επιτροπής και την τροποποίησε ελαφρά

προβλέποντας ότι τα υφιστάµενα µοντέλα της κατηγορίας Μ1 ≤ 2500 Kg και της

κατηγορίας Ν1 κλάσης Ι πρέπει να εγκαταστήσουν σύστηµα OBD από

την 1η Ιανουαρίου 2004.

                                                
1 ΕΕ αριθ. C
2 ΕΕ αριθ. C
3 ΕΕ αριθ. C
4 ΕΕ αριθ. L 76 της 6.4.1970, σελ. 1.
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Το Συµβούλιο εκτιµά ότι η εγκατάσταση συστήµατος OBD για τον συνεχή έλεγχο της

συµµόρφωσης των εκποµπών ενός οχήµατος σε κυκλοφορία µε τα καθορισθέντα κατά

την κατασκευή του πρότυπα θα επιτρέπει την ταχεία διάγνωση κάθε δυσλειτουργίας

του αντιρρυπαντικού εξοπλισµού των οχηµάτων. Συνεπώς, η εισαγωγή του συστήµατος

OBD πιο σύντοµα (1η Ιανουαρίου 2004 αντί της 1ης Ιανουαρίου 2006) θα συµβάλλει

στη µείωση των εκποµπών ρύπων.

Εξάλλου, η κοινή θέση ευθυγραµµίζεται µε την ηµεροµηνία από την οποία στα

υφιστάµενα οχήµατα της κατηγορίας Μ1 ≤ 2500 Kg κινητήρα ανάφλεξης µε συµπίεση

θα πρέπει επίσης να εγκατασταθεί σύστηµα OBD (1η Ιανουαρίου 2004) 5.

________________________

                                                
5 ΕΕ αριθ. L 334 της 28.12.1999, σελ. 43.





ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

Βρυξέλλες, 24.10.2000
SEC(2000) 1774τελικό

2000/0040 (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 Συµβουλίου σχετικά µε την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για τροποποίηση της οδηγίας 70/220/EΟΚ του

Συµβουλίου σχετικά µε µέτρα που πρέπει να ληφθούν κατά της ρύπανσης του αέρα από
τις εκποµπές των µηχανοκινήτων οχηµάτων
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2000/0040 (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 Συµβουλίου σχετικά µε την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για τροποποίηση της οδηγίας 70/220/EΟΚ του

Συµβουλίου σχετικά µε µέτρα που πρέπει να ληφθούν κατά της ρύπανσης του αέρα από
τις εκποµπές των µηχανοκινήτων οχηµάτων

1. IΣΤΟΡΙΚΟ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

– Στις 14 Φεβρουαρίου 2000,η Επιτροπή ενέκρινε και παρουσίασε µια πρόταση

τροποποίησης της οδηγίας 70/220/EΟΚ (ενσωµατωµένα συστήµατα

διάγνωσης (OBD) για οχήµατα µε κινητήρες αερίου) (σχετική
COM(2000)42τελικό).

– Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε την πρόταση της Επιτροπής σε πρώτη

ανάγνωση στις 17 Mαΐου 2000.

– Η Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή γνωµοδότησε στις 24 Μαΐου 2000.

– Η οµάδα εργασίας του Συµβουλίου για την τεχνική εναρµόνιση κατέληξε, στις
22 Ιουνίου 2000,σε λύση µε σκοπό την έγκριση µιας κοινής θέσης .

– Το Συµβούλιο υιοθέτησε την κοινή θέση του στις 9 Οκτωβρίου 2000.

2. ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

Στόχος της πρότασης είναι να τροποποιηθεί η οδηγία 70/220/EΟΚ, όπως
τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 1999/102/ΕΚ της Επιτροπής, για να

προβλεφθούν οι ηµεροµηνίες µετά τις οποίες τα ενσωµατωµένα συστήµατα
διάγνωσης (OBD) θα καταστούν υποχρεωτικά για τα επιβατικά αυτοκίνητα και τα

ελαφρά φορτηγά οχήµατα, τα οποία είναι εξοπλισµένα µε κινητήρες επιβαλλόµενης
ανάφλεξης που λειτουργούν µε αέρια καύσιµα όπως το υγραέριο (LPG) ή το φυσικό

αέριο (NG). Τα εν λόγω οχήµατα µπορούν να τροφοδοτούνται είτε µόνον µε LPG ή
NG, ή να έχουν τη δυνατότητα αλλαγής καυσίµου µεταξύ βενζίνης και ή LPG ή NG.

3. Η ΚΟΙΝΗΘΕΣΗΠΟΥ ΥΙΟΘΕΤΗΣΕ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Το Συµβούλιο υιοθέτησε µια κοινή θέση στην οποία προβλέπονται οι ηµεροµηνίες
µετά τις οποίες θα επιβάλλεται η χρήση ενσωµατωµένων συστηµάτων διάγνωσης

(OBD) σε οχήµατα τα οποία είναι εξοπλισµένα µε κινητήρες επιβαλλόµενης
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ανάφλεξης που λειτουργούν µε βενζίνη ή / και µε υγραέριο (LPG) ή φυσικό αέριο
(NG):

Νέοι τύποι Όλοι οι τύποι

Οχήµατα της κατηγορίας M1 ≤
2 500 kgκαι οχήµατα της κατηγορίας
N1 κλάσης I

1 Ιανουαρίου 2003 1Ιανουαρίου 2004

Οχήµατα της κατηγορίας M1 >
2 500 kgκαι οχήµατα της κατηγορίας

N1 κλάσεων II και III

1 Ιανουαρίου 2006 1Ιανουαρίου 2007

Το Συµβούλιο συµφώνησε µε την πρόταση της Επιτροπής και πραγµατοποίησε µόνο
µια τροποποίηση. Η ηµεροµηνία της 1ης Ιανουαρίου 2004 µετά την οποία όλοι οι

τύποι οχηµάτων της κατηγορίας M1 ≤ 2 500 kgκαι τα οχήµατα της κατηγορίας N1
κλάσης Ι πρέπει να είναι εφοδιασµένα µε ενσωµατωµένα συστήµατα διάγνωσης
(OBD) επισπεύτηκε κατά δύο έτη σε σχέση µε την ηµεροµηνία που πρότεινε η

Επιτροπή.

4. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Προς το παρόν, τα οχήµατα µε κινητήρες επιβαλλόµενης ανάφλεξης, οι οποίοι
λειτουργούν µόνο µε υγραέριο (LPG) ή µε φυσικό αέριο (NG), ή έχουν τη

δυνατότητα αλλαγής καυσίµου µεταξύ βενζίνης και είτε LPG ή NG, καλύπτονται
από το πεδίο εφαρµογής της οδηγίας 70/220/EΟΚ, όπως έχει τροποποιηθεί από την

οδηγία 98/69/ECκαι, κατά συνέπεια, πρέπει να συµµορφώνονται µε τις απαιτήσεις
που διέπουν τα ενσωµατωµένα συστήµατα διάγνωσης (OBD), όπως ορίζεται στην

ενλόγω οδηγία. Είναι σαφές ότι τα οχήµατα αυτά δεν µπορούν, για βάσιµους
τεχνικούς λόγους, να συµµορφωθούν µε τις απαιτήσεις που διέπουν τα

ενσωµατωµένα συστήµατα διάγνωσης (OBD) όπως ορίζονται στην οδηγία
98/69/EΚ. Συνεπώς, τα ενλόγω οχήµατα δεν µπορούν να αποκτήσουν έγκριση τύπου

ΕΚ και η µόνη διαδικασία που τους αποµένει για να αποκτήσουν µια έγκριση τύπου
είναι η προβλεπόµενη από τις διοικητικές διατάξεις του άρθρου 8(2)(γ) της οδηγίας

πλαισίου για την έγκριση τύπου.

Το Συµβούλιο συµφώνησε µε την Επιτροπή ότι πρέπει να δοθεί επιπρόσθετος

χρόνος στους νέους τύπους οχηµάτων που είναι εφοδιασµένοι µε κινητήρες
επιβαλλόµενης ανάφλεξης, οι οποίοι λειτουργούν µόνο µε υγραέριο (LPG) ή µε

φυσικό αέριο (NG), ή έχουν τη δυνατότητα αλλαγής καυσίµου µεταξύ βενζίνης και
είτε LPG ή NG, ώστε να συµµορφωθούν µε τις απαιτήσεις που διέπουν τα

ενσωµατωµένα συστήµατα διάγνωσης (OBD) για τους σκοπούς της έγκρισης τύπου
και, ότι, κατά συνέπεια, πρέπει να χορηγηθεί στα εν λόγω οχήµατα µια χρονικά

περιορισµένη παρέκκλιση από τις απαιτήσεις της οδηγίας 98/69/EΚ όσον αφορά τα
ενσωµατωµένα συστήµατα διάγνωσης (OBD) (βλ. τµήµα 3). Κατ'αυτόν τον τρόπο,
αφ'ενός, θα επιτραπεί στα οχήµατα τα οποία έχουν επιδείξει καλές περιβαλλοντικές
επιδόσεις να αποκτήσουν έγκριση τύπου και, αφ'ετέρου, θα δοθεί χρόνος στην

Επιτροπή να προτείνει κατάλληλες απαιτήσεις σχετικά µε τα ενσωµατωµένα
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συστήµατα διάγνωσης (OBD) οι οποίες θα αφορούν τα οχήµατα που χρησιµοποιούν
ως καύσιµο είτε υγραέριο (LPG) ή φυσικό αέριο (NG).

Το Συµβούλιο συµφωνεί επίσης µε την Επιτροπή ότι οι υφιστάµενοι τύποι οχηµάτων
κατηγορίας M1 > 2 500 kg και κατηγορίας N1 κλάσεων II και III θα πρέπει να

ικανοποιούν τις απαιτήσεις για τα OBD από την 1η Ιανουαρίου 2007. Όµως, το

Συµβούλιο αποφάσισε ότι οι υφιστάµενοι τύποι οχηµάτων κατηγορίας M1 ≤
2 500 kgκαι κατηγορίας N1 κλάσης I θα πρέπει να ικανοποιούν τις απαιτήσεις για

τα OBD δύο έτη ενωρίτερα από την ηµεροµηνία που προτάθηκε από την Επιτροπή,
δηλ. από την 1η Ιανουαρίου 2004. Η Επιτροπή µπορεί να αποδεχτεί την ενλόγω

αλλαγή ηµεροµηνίας.

Είναι σαφές ότι απαιτείται παρέκκλιση για τα ενλόγω οχήµατα και ότι πρέπει να

καθοριστούν εγκαίρως ειδικές απαιτήσεις για τα ενσωµατωµένα συστήµατα
διάγνωσης (OBD), έτσι ώστε να δοθεί επαρκής χρόνος στη βιοµηχανία για να

προχωρήσει στην ανάπτυξη και να προπαρασκευάσει τη βιοµηχανική παραγωγή των
ενλόγω συστηµάτων. Εποµένως, η Επιτροπή ελπίζει ότι το Συµβούλιο και το

Ευρωπαϊκό


