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Ο∆ΗΓΙΑ 2001/   /ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της

για την µείωση του επιπέδου ρυπαντικών εκποµπών των δίκυκλων και τρίκυκλων οχηµάτων

µε κινητήρα και την τροποποίηση της οδηγίας 97/24/ΕΚ

(Κείµενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

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 σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 251 της συνθήκης 3,

                                                
1 ΕΕ C 337Ε, της 28.11.2000, σ. 140.
2 Γνώµη που εδόθη στις 25 Ιανουαρίου 2001 (δεν δηµοσιεύθηκε ακόµα στην Επίσηµη

Εφηµερίδα).
3 Γνώµη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 14ης Φεβρουαρίου 2001 (δεν έχει ακόµη

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

(1) Το πέµπτο πρόγραµµα δράσης για την προστασία του περιβάλλοντος, οι γενικές γραµµές του

οποίου εγκρίθηκαν από το Συµβούλιο µε το ψήφισµα της 1ης Φεβρουαρίου 1993 του

Συµβουλίου και των αντιπροσώπων των κυβερνήσεων των κρατών µελών συνερχοµένων στα

πλαίσια του Συµβουλίου 1, προβλέπει πρόσθετες προσπάθειες για σηµαντική µείωση των

σηµερινών επιπέδων εκποµπών ρύπων από µηχανοκίνητα οχήµατα.

(2) Η οδηγία 97/24/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου 2 της

17ης Ιανουαρίου 1997 σχετικά µε ορισµένα στοιχεία και χαρακτηριστικά των δίκυκλων ή

τρίκυκλων οχηµάτων µε κινητήρα είναι µία από τις επιµέρους οδηγίες στο πλαίσιο της

διαδικασίας έγκρισης τύπου η οποία καθορίζεται από την οδηγία 92/61/ΕΟΚ του Συµβουλίου

της 30ής Ιουνίου 1992 περί εγκρίσεως τύπου των δίκυκλων ή τρίκυκλων οχηµάτων µε

κινητήρα 3.

(3) Σύµφωνα µε το άρθρο 5 της οδηγίας 97/24/ΕΚ, εντός 24 µηνών από την ηµεροµηνία έκδοσης

της οδηγίας αυτής, η Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συµβούλιο

πρόταση βασισµένη στις έρευνες και στην εκτίµηση κόστους/ωφέλειας εκ της εφαρµογής των

αυστηρότερων οριακών τιµών, θέτοντας ένα επόµενο στάδιο, κατά το οποίο θα ληφθούν

µέτρα περαιτέρω ενίσχυσης των οριακών τιµών ρυπογόνων και ηχητικών εκποµπών των

οικείων οχηµάτων. Η δράση αυτή περιορίζεται στις µοτοσικλέτες, δεδοµένου ότι ένα

µεταγενέστερο στάδιο µε αυστηρότερες οριακές τιµές για τα µοτοποδήλατα, οι οποίες θα

ισχύουν από τις 17 Ιουνίου 2002, προβλέπεται ήδη στην οδηγία 97/24/ΕΚ.

                                                
1 ΕΕ C 138, της 17.5.1993, σ. 1.
2 ΕΕ L 226, της 18.8.1997, σ. 1.
3 ΕΕ L 225, της 10.8.1992, σ. 72. Οδηγία όπως τροποποιήθηκε µε την οδηγία 2000/7/ΕΚ του

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου (ΕΕ L 106, της 3.5.2000, σ. 1).
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(4) Με βάση την εκτίµηση της τεχνικής εφικτότητας και του κόστους/ωφέλειας καθορίστηκε µία

δέσµη νέων οριακών τιµών για την δοκιµή τύπου I, οι οποίες θα ισχύουν από το 2003 για

όλες τις µοτοσικλέτες και µειώνουν κατά 60% τις εκποµπές υδρογονανθράκων και

µονοξειδίου του άνθρακα από τετράχρονες µοτοσικλέτες, και κατά 70% και 30% αντιστοίχως

τις εκποµπές υδρογονανθράκων και µονοξειδίου του άνθρακα από δίχρονες µοτοσικλέτες.

Για τις τετράχρονες µοτοσικλέτες µια περαιτέρω µείωση των οξειδίων του αζώτου

θεωρήθηκε ανέφικτη µε τις προβλεπόµενες τεχνολογίες. Για τις δίχρονες µοτοσικλέτες, η

εφαρµογή της προηγµένης τεχνολογίας άµεσης έγχυσης καυσίµου, η οποία παρέχει τις

µεγαλύτερες δυνατότητες περιορισµού του µονοξειδίου του άνθρακα και των

υδρογονανθράκων, συνεπάγεται αναπόφευκτα µια µέτρια αύξηση της οριακής τιµής οξειδίων

του αζώτου ως προς τις ισχύουσες οριακές τιµές, και έτσι η οριακή τιµή εξοµοιώνεται µε

εκείνη για τις τετράχρονες µοτοσικλέτες. Αυτό θεωρείται ως αποδεκτό, δεδοµένου ότι µε

βάση την καταγραφή των εκποµπών διαπιστώνεται ότι στο σύνολο των εκποµπών οξειδίων

του αζώτου των οδικών µεταφορών το µερίδιο από τις µοτοσικλέτες είναι ελάχιστο.

(5) Λόγω των ιδιαιτεροτήτων και της χρήσης ορισµένων κατηγοριών οχηµάτων γνωστών ως

µοτοσικλετών παντός εδάφους (enduro και trial), και λαµβανοµένου υπόψη του πολύ µικρού

ποσοστού συµµετοχής τους στις συνολικές εκποµπές λόγω των µικρών ετησίων πωλήσεών

τους στην Ευρώπη, θα πρέπει να δοθεί προσωρινή παρέκκλιση, σε σχέση µε τις νέες οριακές

τιµές που θα αρχίσουν να ισχύουν από το 2003, προκειµένου οι κατασκευαστές να

µπορέσουν να εισαγάγουν την κατάλληλη τεχνολογία.

(6) Οι επιθεωρήσεις και η συντήρηση θεωρούνται ουσιαστικά στοιχεία ώστε τα επίπεδα

εκποµπών από νέα οχήµατα να µην επιδεινωθούν κατά τη χρήση τους υπερβαίνοντας τα

αποδεκτά επίπεδα. Εν προκειµένω, και σύµφωνα µε τις αντίστοιχες διατάξεις για τα

επιβατικά αυτοκίνητα, οι απαιτήσεις για τις δοκιµές τύπου ΙΙ, και ιδίως το όριο του 4,5%

κατ� όγκον για τη συγκέντρωση του µονοξειδίου του άνθρακα, πρέπει να αντικατασταθεί από

απαιτήσεις για τη µέτρηση και καταγραφή των αναγκαίων δεδοµένων για τους σκοπούς του

τεχνικού ελέγχου των οχηµάτων.
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(7) Τα τρίκυκλα και τα τετράκυκλα έχουν είτε ανάφλεξη µε σπινθηριστή είτε κινητήρες

ανάφλεξης µε συµπίεση. Ανάλογα προς τις οριακές τιµές εκποµπών για τα επιβατικά

οχήµατα, για κάθε κατηγορία απαιτείται χωριστή δέσµη οριακών τιµών.

(8) Τα χαρακτηριστικά των καυσίµων αναφοράς που χρησιµοποιούνται για τις δοκιµές των

εκποµπών θα πρέπει να εξοµοιωθούν µε εκείνα που χρησιµοποιούνται για τα επιβατικά

αυτοκίνητα, ώστε να ανταποκρίνονται στην εξέλιξη των προδιαγραφών στην αγορά

καυσίµων, σύµφωνα µε την κοινοτική νοµοθεσία σχετικά µε την ποιότητα του πετρελαίου και

του ντίζελ.

(9) Θα πρέπει να επιτραπεί στα κράτη µέλη να επιταχύνουν, δια φορολογικών κινήτρων, τη

διάθεση στην αγορά οχηµάτων που να πληρούν τις απαιτήσεις που θεσπίζονται σε κοινοτικό

επίπεδο και να προωθούν πλέον προηγµένες οικολογικές τεχνολογίες βάσει προαιρετικών

τιµών εκποµπών. Τα κίνητρα αυτά θα πρέπει να τηρούν τη συνθήκη και να πληρούν

ορισµένες προϋποθέσεις προς αποφυγή στρεβλώσεων στην εσωτερική αγορά. Η παρούσα

οδηγία δεν θίγει το δικαίωµα των κρατών µελών να περιλαµβάνουν τις εκποµπές ρύπων και

άλλων ουσιών στις βάσεις υπολογισµού των τελών οδικής κυκλοφορίας των δίκυκλων και

τρίκυκλων οχηµάτων.

(10) Πρέπει να εισαχθεί νέος κύκλος δοκιµών για την έγκριση τύπου που θα επιτρέπει την

αξιολόγηση των επιδόσεων εκποµπών υπό συνθήκες δοκιµών οι οποίες να προσεγγίζουν

περισσότερο στις συνθήκες χρήσης των οχηµάτων και να αντικατοπτρίζουν ακριβέστερα τους

διαφορετικούς τρόπους οδήγησης µικρών και µεγάλων µοτοσικλετών. Εκτελούνται

περαιτέρω εργασίες τεχνολογικής ανάπτυξης για να τεκµηριωθεί επιστηµονικώς η εισαγωγή

νέου κύκλου δοκιµών.
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(11) Είναι αναγκαίο να καθοριστεί το επόµενο στάδιο οριακών τιµών για τις εκποµπές, το οποίο

θα περιλαµβάνει ουσιαστικές µειώσεις σε σχέση µε τις οριακές τιµές που ορίστηκαν για το

2003. Οι νέες αυτές οριακές τιµές µπορούν να καθοριστούν λεπτοµερώς µόνο µετά την

αναθεώρηση του ισχύοντος κύκλου δοκιµών και την περαιτέρω µελέτη της τεχνικής

εφικτότητας και των δυνατοτήτων µείωσης των εκποµπών δια της τεχνολογίας αυτής.

(12) ∆εδοµένου ότι ο στόχος της προτεινοµένης δράσης, ήτοι η µείωση του επιπέδου ρυπαντικών

εκποµπών από δίκυκλα και τρίκυκλα οχήµατα µε κινητήρα, δεν µπορεί να επιτευχθεί

επαρκώς από τα κράτη µέλη και, λόγω της κλίµακας ή των επιπτώσεων της δράσης, µπορεί

να επιτευχθεί καλύτερα σε κοινοτικό επίπεδο, η Κοινότητα µπορεί να λάβει µέτρα σύµφωνα

µε την αρχή της επικουρικότητας του άρθρου 5 της συνθήκης.

Σύµφωνα µε την αρχή της αναλογικότητας του ιδίου άρθρου, η παρούσα οδηγία δεν

υπερβαίνει τα αναγκαία προς επίτευξη του στόχου αυτού.

(13) Συνεπώς η οδηγία 97/24/ΕΚ πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως,

ΕΞΕ∆ΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Ο∆ΗΓΙΑ :

Άρθρο 1

Η παρούσα οδηγία επιδιώκει µείωση του επιπέδου ρυπαντικών εκποµπών από δίκυκλα και

τρίκυκλα οχήµατα µε κινητήρα δια της µειώσεως των οριακών τιµών των εκποµπών αυτών.
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Άρθρο 2

1. Από την 1η Ιανουαρίου 2002, τα κράτη µέλη δεν δύνανται, για λόγους σχετικούς µε µέτρα

κατά της ατµοσφαιρικής ρύπανσης :

(α) να αρνούνται τη χορήγηση έγκρισης ΕΚ τύπου σύµφωνα µε το άρθρο 4 παράγραφος 1 της

οδηγίας 92/61/ΕΟΚ,

ή

(β) να απαγορεύουν την ταξινόµηση, πώληση ή θέση σε κυκλοφορία οχηµάτων,

εάν τα µέτρα κατά της ατµοσφαιρικής ρύπανσης πληρούν τις απαιτήσεις της οδηγίας 97/24/ΕΚ.

2. Από την 1η Ιανουαρίου 2003 τα κράτη µέλη δύνανται να αρνούνται τη χορήγηση έγκρισης

ΕΚ τύπου σύµφωνα µε το άρθρο 4 παράγραφος 1 της οδηγίας 92/61/ΕΟΚ για οποιοδήποτε τύπο

οχήµατος για λόγους σχετικούς µε τα µέτρα κατά της ατµοσφαιρικής ρύπανσης, εφόσον ο τύπος

οχήµατος δεν πληροί τις διατάξεις της οδηγίας 97/24/ΕΚ.

Για τη δοκιµή τύπου Ι χρησιµοποιούνται οι οριακές τιµές που ορίζονται στη γραµµή Α του πίνακα

του κεφαλαίου 5 παράρτηµα ΙΙ τµήµα 2.2.1.1.5 της οδηγίας 97/24/ΕΚ.

3. Από την 1η Ιουλίου 2004, τα κράτη µέλη :

(α) θεωρούν ότι τα πιστοποιητικά συµµόρφωσης που συνοδεύουν νέα οχήµατα σύµφωνα µε την

οδηγία 92/61/ΕΟΚ δεν ισχύουν πλέον, και
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(β) αρνούνται την ταξινόµηση, πώληση ή θέση σε κυκλοφορία νέων οχηµάτων που δεν

συνοδεύονται από πιστοποιητικό συµµόρφωσης σύµφωνο µε την οδηγία 92/61/ΕΟΚ,

για λόγους σχετικούς µε τα µέτρα κατά της ατµοσφαιρικής ρύπανσης, εάν τα οχήµατα δεν πληρούν

τις διατάξεις της οδηγίας 97/24/ΕΚ.

Για τη δοκιµή Τύπου Ι χρησιµοποιούνται οι οριακές τιµές που ορίζονται στη γραµµή Α του πίνακα

του κεφαλαίου 5 παράρτηµα ΙΙ τµήµα 2.2.1.1.5της οδηγίας 97/24/ΕΚ.

4. Για τις δίκυκλες µοτοσικλέτες τύπου τράϊαλ και εντούρο, σύµφωνα µε την οδηγία

92/61/ΕΟΚ, η ηµεροµηνία που ορίζεται στην 2 παρ. 2 είναι η 1η Ιανουαρίου 2004, ενώ η

ηµεροµηνία που ορίζεται στην 2 παρ. 3 είναι η 1η Ιουλίου 2005.

Ως µοτοσικλέτες τράϊαλ θεωρούνται τα οχήµατα µε τα ακόλουθα χαρακτηριστικά :

(α) µέγιστο ύψος καθίσµατος (σέλας) : 700 mm,

(β) ελάχιστη απόσταση από το έδαφος : 280 mm,

(γ) µέγιστη χωρητικότητα δεξαµενής καυσίµου : 4 lt,

(δ) ελάχιστη συνολική σχέση µετάδοσης στην τελευταία ταχύτητα του κιβωτίου ταχυτήτων

(πρωτεύουσα σχέση x σχέση κιβωτίου x τελική σχέση) 7,5.
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Ως µοτοσικλέτες εντούρο θεωρούνται τα οχήµατα µε τα ακόλουθα χαρακτηριστικά :

(α) ελάχιστο ύψος καθίσµατος (σέλας) : 900 mm,

(β) ελάχιστη απόσταση από το έδαφος : 310 mm,

(γ) ελάχιστη συνολική σχέση µετάδοσης στην τελευταία ταχύτητα του κιβωτίου ταχυτήτων

(πρωτεύουσα σχέση x σχέση κιβωτίου x τελική σχέση) 6.

Άρθρο 3

1. Τα κράτη µέλη επιτρέπεται να παρέχουν φορολογικά κίνητρα µόνον για οχήµατα που τηρούν

την οδηγία 97/24/ΕΚ. Τα κίνητρα πληρούν µία από τις ακόλουθες προϋποθέσεις :

(α) εφαρµόζονται σε όλα τα προσφερόµενα για πώληση στην αγορά κράτους µέλους νέα

οχήµατα τα οποία πληρούν εκ των προτέρων τις υποχρεωτικές οριακές τιµές που

καθορίζονται στη γραµµή Α του πίνακα του κεφαλαίου 5, παράρτηµα ΙΙ τµήµα 2.2.1.1.5 της

οδηγίας 97/24/ΕΚ· παύουν να ισχύουν από τη στιγµή της υποχρεωτικής εφαρµογής των

οριακών τιµών εκποµπών που καθορίζονται σύµφωνα µε το άρθρο 2, παράγραφος 3 για τα

νέα οχήµατα, ή

(β) εφαρµόζονται σε όλα τα προσφερόµενα για πώληση στην αγορά κράτους µέλους νέα

οχήµατα τα οποία πληρούν τις προαιρετικές οριακές τιµές που καθορίζονται στη γραµµή Β

του πίνακα του κεφαλαίου 5 παράρτηµα ΙΙ τµήµα 2.2.1.1.5 της οδηγίας 97/24/ΕΚ.
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2. Για κάθε τύπο οχηµάτων της παραγράφου 1 τα φορολογικά κίνητρα δεν υπερβαίνουν το

πρόσθετο κόστος απόκτησης και εγκατάστασης στο όχηµα τεχνικών λύσεων που διασφαλίζουν τη

συµµόρφωση µε τις οριακές τιµές που καθορίζονται είτε στη γραµµή Α είτε στη γραµµή Β του

πίνακα του κεφαλαίου 5, παράρτηµα ΙΙ τµήµα 2.2.1.1.5 της οδηγίας 97/24/ΕΚ.

3. Η Επιτροπή ενηµερώνεται εγκαίρως σχετικά µε σχέδια για την καθιέρωση ή αλλαγή των

φορολογικών κινήτρων της παραγράφου 1, για να µπορέσει να υποβάλει τις παρατηρήσεις της.

Άρθρο 4

1. Η Επιτροπή εξετάζει τη δυνατότητα θεσπίσεως αυστηρότερων προδιαγραφών για τις

εκποµπές των οχηµάτων που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής της παρούσας οδηγίας, λαµβάνοντας

υπόψη :

(α) τις τεχνικές εξελίξεις στον τοµέα της τεχνολογίας ελέγχου των εκποµπών και την τεχνική και

οικονοµική δυνατότητα εφαρµογής τους στις µοτοσικλέτες,

(β) την πρόοδο στην ανάπτυξη πλέον αντιπροσωπευτικού κύκλου δοκιµών για τις µοτοσικλέτες,

ο οποίος να καλύπτει τις ελλείψεις του ισχύοντος κύκλου δοκιµών, όπως εκκίνηση εν ψυχρώ

και δυναµικές καταστάσεις οδήγησης,

(γ) τη σκοπιµότητα εναρµόνισης του κύκλου δοκιµών παγκοσµίως,

(δ) τη συσχέτιση των οριακών τιµών του ισχύοντος και του νέου κύκλου δοκιµών,
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(ε) τις περαιτέρω εργασίες για τις εκποµπές σωµατιδίων, και το θέµα των εκποµπών σωµατιδίων

από κινητήρες ανάφλεξης µε συµπίεση και ανάφλεξης µε σπινθήρα,

(στ) τις περαιτέρω εργασίες για την διαχρονική αντοχή και συµµόρφωση των εν χρήσει οχηµάτων,

(ζ) τις διεξαγόµενες εργασίες για την εκκίνηση εν ψυχρώ, τα ενσωµατωµένα συστήµατα

διάγνωσης (OBD) και τις εκποµπές λόγω εξάτµισης,

(η) τις διεξαγόµενες εργασίες για τους ανταλλακτικούς καταλυτικούς µετατροπείς,

(θ) τις οικονοµικές επιπτώσεις στους µικρούς κατασκευαστές.

Επίσης, η Επιτροπή θα εκπονήσει µεθοδολογία για τη µέτρηση των ειδικών εκποµπών CO2 από

δίκυκλα ή τρίκυκλα οχήµατα µε κινητήρα.

2. Η Επιτροπή θα υποβάλει στην επιτροπή προσαρµογής στην τεχνική πρόοδο, το αργότερο

µέχρι την 31η ∆εκεµβρίου 2002, πρόταση για τον καθορισµό της µεθόδου δοκιµής για την µέτρηση

των εκποµπών σωµατιδίων των κινητήρων µε ανάφλεξη µε συµπίεση και των διχρόνων κινητήρων

µε ανάφλεξη µε ηλεκτρικό σπινθήρα. Η µέθοδος αυτή θα εφαρµόζεται στις νέες εγκρίσεις τύπου

από την 1η Ιανουαρίου 2004.

3. Η Επιτροπή θα υποβάλλει, το αργότερο µέχρι την 31η ∆εκεµβρίου 2002 στο Ευρωπαϊκό

Κοινοβούλιο και στο Συµβούλιο πρόταση η οποία περιλαµβάνει :

(α) νέο ειδικό κύκλο δοκιµών για τις µετρήσεις των εκποµπών κατά τη δοκιµή τύπου Ι και

υποχρεωτικές οριακές τιµές εκποµπών για τις µοτοσικλέτες που θα εφαρµόζονται από το

2006. Στις εν λόγω τιµές θα περιλαµβάνονται και οι εκποµπές σωµατιδίων των κινητήρων µε

ανάφλεξη µε συµπίεση και των διχρόνων κινητήρων µε ανάφλεξη µε ηλεκτρικό σπινθήρα,
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(β) υποχρέωση µέτρησης των ειδικών εκποµπών CO2 κατά την έγκριση τύπου,

(γ) διατάξεις για τις απαιτήσεις διαχρονικής αντοχής,

(δ) νέο σύνολο οριακών τιµών (στάδιο ΙΙΙ) για τα µοτοποδήλατα, συµπεριλαµβανοµένων των

τιµών εκποµπών σωµατιδίων από δίχρονους κινητήρες µε ανάφλεξη µε ηλεκτρικό σπινθήρα.

Οι τιµές αυτές θα εφαρµοστούν από το 2006. Οι διατάξεις για τις απαιτήσεις διαχρονικής

αντοχής και η υποχρέωση µέτρησης των ειδικών εκποµπών CO2 κατά την έγκριση τύπου θα

εφαρµόζονται επίσης και στα µοτοποδήλατα.

4. Η Επιτροπή θα υποβάλει προτάσεις στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο οι οποίες,

µεταξύ άλλων, θα περιλαµβάνουν διατάξεις για τη συµµόρφωση των εν χρήσει οχηµάτων και, αν

χρειαστεί για την επιθεώρηση και τη συντήρηση, τα ενσωµατωµένα συστήµατα διάγνωσης (OBD)

και τον έλεγχο των εκποµπών λόγω εξάτµισης.

Άρθρο 5

Το κεφάλαιο 5 της οδηγίας 97/24/ΕΚ τροποποιείται σύµφωνα µε το κείµενο του παραρτήµατος.

Άρθρο 6

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

για να συµµορφωθούν µε την παρούσα οδηγία εντός *__________. Ενηµερώνουν αµέσως την

Επιτροπή σχετικά.

Όταν τα κράτη µέλη θεσπίζουν τα εν λόγω µέτρα, αυτά περιέχουν αναφορά στην παρούσα οδηγία ή

συνοδεύονται από παρόµοια αναφορά κατά την επίσηµη δηµοσίευσή τους. Ο τρόπος της αναφοράς

αποφασίζεται από τα κράτη µέλη.

                                                
* 12 µήνες από την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας.
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Άρθρο 7

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

Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Άρθρο 8

Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη µέλη.

Βρυξέλλες,

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Για το Συµβούλιο

Η Πρόεδρος Ο Πρόεδρος

________________________
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 5 ΤΗΣ Ο∆ΗΓΙΑΣ 97/42/ΕΚ :

1) Το παράρτηµα ΙΙ τροποποιείται ως εξής :

(α) Το σηµείο 1.4. αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο :

«1.4. Ως «αέριοι ρύποι» : νοούνται οι εκποµπές καυσαερίων µονοξειδίου του

άνθρακα, οξειδίων του αζώτου που εκφράζονται σε ισοδύναµη ποσότητα

διοξειδίου του αζώτου (NO2), και υδρογονανθράκων, προϋποθέτοντας

σχέση :

- C1H1.85 για τοπετρέλαιο,

- C1H1.86 για τοντήζελ.»

(β) Προστίθενται τα εξής σηµεία :

«1.5. «Σύστηµα αναστολής» σηµαίνει σύστηµα το οποίο µετρά, ανιχνεύει ή έχει

αισθητήρες για µεταβλητές λειτουργίας (π.χ. ταχύτητα οχήµατος, ταχύτητα

κινητήρα, χρησιµοποιούµενη ταχύτητα, θερµοκρασία, πίεση εισαγωγής η

οποιαδήποτε άλλη παράµετρο) µε σκοπό την ενεργοποίηση, τη

διαµόρφωση, την καθυστέρηση ή την απενεργοποίηση της λειτουργίας

οποιουδήποτε στοιχείου ή λειτουργίας του συστήµατος ελέγχου εκποµπών

και το οποίο µειώνει την απόδοση του συστήµατος ελέγχου των εκποµπών

υπό συνθήκες κανονικής χρήσης του οχήµατος εκτός εάν η χρήση του

συστήµατος αυτού περιλαµβάνεται κατ� ουσίαν στην εφαρµοζόµενη

διαδικασία δοκιµής για την πιστοποίηση των εκποµπών.
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1.6. Ανορθολογική στρατηγική ελέγχου εκποµπών» σηµαίνει οποιαδήποτε

στρατηγική ή µέτρο που, όταν το όχηµα λειτουργεί υπό συνθήκες κανονικής

χρήσης, µειώνει την απόδοση του συστήµατος ελέγχου εκποµπών σε

επίπεδο κάτω του αναµενόµενου για την εφαρµοστέα διαδικασία δοκιµής

εκποµπών.»

γ) Το σηµείο 2.2.1.1. αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο :

«2.2.1.1. ∆οκιµή τύπου Ι (έλεγχος των κατά µέσο όρο εκποµπών αερίων ρύπων σε

αστική ζώνη µε κυκλοφοριακή συµφόρηση).

2.2.1.1.1. Η δοκιµή διεξάγεται µε τη διαδικασία που περιγράφεται στο προσάρτηµα 1.

Για τη συλλογή και την ανάλυση των αερίων ακολουθούνται οι

προδιαγεγραµµένες µέθοδοι.

2.2.1.1.2. Στην εικόνα Ι.2.2. επεξηγούνται οι δυνατότητες για τη διενέργεια της

δοκιµής του τύπου Ι.

2.2.1.1.3. Το όχηµα τοποθετείται επί δυναµοµετρικού πλαισίου εφοδιασµένου µε τα

µέσα για την προσοµοίωση φορτίου και αδρανείας.
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Εικόνα Ι.2.2. ∆ιάγραµµα ροής για τη δοκιµή τύπου Ι

Vi1
≤ 0,70 L έγκριση

ναι

Μία δοκιµή

Vi1
> 1,10 L

όχι
ναι

όχι
∆ύο δοκιµές

έγκριση
ναι

Vi3
> 1,10 L

Vi1
≤ 0,85 L

και Vi2
< L

και Vi1 + Vi2
< 1,70 L

Τρεις δοκιµές

Vi1 < L
και Vi2

< L
και Vi3

< L

Vi2 > 1,10 L
ή Vi1

≥ L
και Vi2

≥ L

Vi3
≥ L

και Vi2
≥ L

ή Vi1
≥ L

(Vi1 + Vi2 + Vi3)/3 < L

ναι

όχι

ναι

ναι

ναι

έγκριση

έγκριση

όχι

όχι

όχι

όχι

όχι

ναι

απόρριψη
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2.2.1.1.4. Κατά τη δοκιµή τα καυσαέρια αραιώνονται και συλλέγονται αναλογικά

δείγµατα σε έναν ή περισσότερους σάκους. Τα καυσαέρια του υπό δοκιµή

οχήµατος αραιώνονται, λαµβάνονται δείγµατά τους και αναλύονται

σύµφωνα µε την κατωτέρω διαδικασία και µετράται ο συνολικός όγκος του

αραιωµένου καυσαερίου.

2.2.1.1.5. Η διαδικασία επαναλαµβάνεται τρεις φορές σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του

σηµείου 2.2.1.1.6. Οι µάζες αερίων εκποµπών που προκύπτουν σε κάθε

δοκιµή πρέπει να είναι κατώτερες από τις οριακές τιµές που εµφαίνονται

στον κατωτέρω πίνακα (γραµµή A) :

Μάζα µονοξειδίου
του άνθρακα (CO)

Μάζα
υδρογονανθράκων

(HC)

Μάζα οξειδίων
του αζώτου (NOx)Κλάση

L1
(g/km)

L2
(g/km)

L3
(g/km)

Οριακές τιµές για την έγκριση τύπου και τη συµµόρφωση της παραγωγής (δίκυκλων) µοτοσικλετών
A (2003) I (≤150cc) 5,5 1,2 0,3

ΙΙ (> 150cc) 5,5 1,0 0,3

I (<150cc)
(ΣΑΚ, ψυχρός
κινητήρας) 1)

2,0 0,8 0,15B (*)

II (≥150cc)
(κύκλος

δοκιµών που
προβλέπεται
από την

98/69/ΕΚ) 2)

2,0 0,3 0,15

(*) Οι τιµές στη σειρά Β είναι προαιρετικές και εφαρµόζονται για τους σκοπούς του άρθρου 3 της
οδηγίας .../.../ΕΚ.

1) Κύκλος δοκιµών : ο κύκλος δοκιµών της παρούσας οδηγίας χωρίς προθέρµανση· θερµοκρασία
έναρξης 20-30°C (παρόµοιος µε τον κύκλο της 98/69/ΕΚ).

2) ∆ιαδικασία δοκιµών τύπου Ι που προβλέπεται από την οδηγία 98/69/ΕΚ.
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Οριακές τιµές για την έγκριση τύπου και τη συµµόρφωση της παραγωγής τρίκυκλων και
τετράτροχων (επιβαλλόµενη ανάφλεξη)
A (2003) Όλες 7,0 1,5 0,4

Οριακές τιµές για την έγκριση τύπου και τη συµµόρφωση της παραγωγής τρίκυκλων και
τετράτροχων (ανάφλεξη µε συµπίεση)
A (2003) Όλες 2,0 1,0 0,65

2.2.1.1.5.1.Με την επιφύλαξη των απαιτήσεων του σηµείου 2.2.1.1.5., για κάθε ρύπο ή

συνδυασµό ρύπων, µια από τις τρεις µάζες που προκύπτουν επιτρέπεται να

υπερβαίνει, αλλά όχι περισσότερο από 10%, το προδιαγεγραµµένο όριο,

υπό τον όρο ότι ο αριθµητικός µέσος των τριών αποτελεσµάτων είναι

κατώτερος από το προδιαγεγραµµένο όριο. Σε περίπτωση υπέρβασης των

προδιαγεγραµµένων ορίων περισσοτέρων του ενός ρύπων, είναι αδιάφορο

εάν αυτό συµβαίνει κατά την ίδια ή διαφορετικές δοκιµές.

2.2.1.1.6. Ο αριθµός των δοκιµών κατά το σηµείο 2.2.1.1.5. µειώνεται υπό τις

κατωτέρω οριζόµενες προϋποθέσεις, όπου V1 δηλώνει το αποτέλεσµα της

πρώτης δοκιµής και V2 το αποτέλεσµα της δεύτερης δοκιµής για κάθε ρύπο.

2.2.1.1.6.1. Eάν το αποτέλεσµα που προέκυψε για κάθε ρύπο είναι µικρότερο ή ίσο

προς 0,70 L (δηλ. V1 ≤ 0,70 L) διενεργείται µία µόνον δοκιµή.

2.2.1.1.6.2. Αν δεν πληρούται η απαίτηση του σηµείου 2.2.1.1.6.1., διενεργούνται δύο

µόνο δοκιµές εάν για κάθε ρύπο πληρούνται οι εξής απαιτήσεις :

V1 ≤ 0,85 L και V1 + V2 ≤ 1,70 L και V2 ≤ L.»
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(δ) Ο Πίνακας I και ο Πίνακας II του σηµείου 2.2 διαγράφονται.

(ε) Το σηµείο 2.2.1.2. αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο :

«2.2.1.2. ∆οκιµή τύπου II (δοκιµή µέτρησης του µονοξειδίου του άνθρακα σε

στροφές βραδυπορίας) και δεδοµένα εκποµπών που απαιτούνται για τις

δοκιµές τεχνικού ελέγχου.

2.2.1.2.1. Η απαίτηση αυτή εφαρµόζεται σε όλα τα οχήµατα µε κινητήρα

επιβαλλόµενης ανάφλεξης για τα οποία ζητείται έγκριση ΕΚ τύπου

σύµφωνα µε την παρούσα οδηγία.

2.2.1.2.2. Κατά τη δοκιµή σύµφωνα µε το προσάρτηµα 2 (δοκιµή τύπου ΙΙ) σε

κανονικές στροφές βραδυπορίας :

− Καταγράφεται η κατ� όγκον περιεκτικότητα των εκπεµποµένων

καυσαερίων σε µονοξείδιο του άνθρακα.

− Καταγράφεται ο αριθµός των στροφών του κινητήρα κατά τη

διάρκεια της δοκιµής, περιλαµβανοµένων τυχόν ανοχών.

2.2.1.2.3. Κατά τη δοκιµή µε «υψηλό αριθµό» στροφών αέργου κινητήρα

(δηλ. >2000 min-1) :

− Καταγράφεται η κατ� όγκον περιεκτικότητα των εκπεµποµένων

καυσαερίων σε µονοξείδιο του άνθρακα.

− Καταγράφεται ο αριθµός των στροφών του κινητήρα κατά τη

διάρκεια της δοκιµής, περιλαµβανοµένων τυχόν ανοχών.
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2.2.1.2.4. Η θερµοκρασία του λαδιού του κινητήρα µετράται και καταγράφεται.

2.2.1.2.5. Με τα καταγραφέντα δεδοµένα συµπληρώνονται τα σχετικά σηµεία του

εγγράφου που προβλέπεται στο παράρτηµα VII της οδηγίας 92/61/ΕΟΚ.»

(στ) Προστίθεται το εξής σηµείο :

«2.3. Η χρήση συστήµατος αναστολής ή/και ανορθολογικής στρατηγικής ελέγχου

εκποµπών απαγορεύεται.

 2.3.1. Ένα εξάρτηµα, λειτουργία, σύστηµα ή µέτρο ελέγχου του κινητήρα µπορεί

να εγκαθίσταται σε ένα όχηµα εφόσον :

− ενεργοποιείται µόνον για σκοπούς όπως η προστασία του κινητήρα, η

εκκίνηση εν ψυχρώ ή η προθέρµανση, ή

− ενεργοποιείται µόνον για σκοπούς όπως η λειτουργική ασφάλεια ή οι

στρατηγικές ασφάλειας και οι στρατηγικές µειωµένων στροφών του

κινητήρα λόγω βλάβης

 2.3.2. Η χρήση εξαρτήµατος, λειτουργίας, συστήµατος ή µέτρου ελέγχου του

κινητήρα η οποία οδηγεί στη χρήση διαφορετικής ή τροποποιηµένης

στρατηγικής ελέγχου του κινητήρα από εκείνη που χρησιµοποιείται

κανονικά κατά τους εφαρµοστέους κύκλους δοκιµών για τις εκποµπές

επιτρέπεται εάν, τηρουµένων των απαιτήσεων του τµήµατος 2.3.3,

αποδεικνύεται πλήρως ότι το µέτρο δεν µειώνει την απόδοση του

συστήµατος ελέγχου εκποµπών. Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις, τα

συστήµατα αυτά θεωρούνται ως συστήµατα αναστολής.
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2.3.3. Ο κατασκευαστής υποβάλλει φάκελο πληροφοριών ο οποίος παρέχει

πρόσβαση στο βασικό σχεδιασµό του συστήµατος και τα µέσα µε τα οποία

ελέγχει τις µεταβλητές εξόδου του, αµέσως ή εµµέσως.

(α) Ο επίσηµος φάκελος πληροφοριών, ο οποίος πρέπει να προσκοµίζεται

στην Τεχνική Υπηρεσία κατά την υποβολή της αίτησης έγκρισης

τύπου, περιλαµβάνει πλήρη περιγραφή του συστήµατος. Τα σχετικά

έγγραφα µπορούν να είναι συνοπτικά αλλά πρέπει να αποδεικνύουν

ότι εντοπίζονται όλες οι εξαγωγές που επιτρέπονται από πίνακα που

περιλαµβάνει ολόκληρο το φάσµα ελέγχου των εισαγωγών των

επιµέρους µονάδων.

Τα έγγραφα πρέπει να αιτιολογούν τη χρήση οποιουδήποτε

εξαρτήµατος, συστήµατος ή µέτρου ελέγχου του κινητήρα και να

περιέχουν πρόσθετες πληροφορίες και δεδοµένα δοκιµών που

αποδεικνύουν τις επιπτώσεις που έχει για τα καυσαέρια η

εγκατάσταση οποιουδήποτε τέτοιου εξαρτήµατος στο όχηµα. Οι

πληροφορίες αυτές πρέπει να προσαρτώνται στα έγγραφα που

απαιτούνται σύµφωνα µε το Παράρτηµα V.

(β) Πρόσθετες πληροφορίες για τις παραµέτρους που τροποποιούνται από

οποιοδήποτε εξάρτηµα, λειτουργία, σύστηµα ή µέτρο ελέγχου του

κινητήρα καθώς και τα όρια συνθηκών υπό τις οποίες λειτουργούν τα

µέτρα αυτά. Οι πρόσθετες πληροφορίες πρέπει να περιγράφουν τη

λογική ελέγχου του συστήµατος καυσίµου, τις στρατηγικές χρονισµού

και τα σηµεία αλλαγής για όλους τους τρόπους λειτουργίας. Οι

πληροφορίες αυτές παραµένουν αυστηρά εµπιστευτικές και

διατηρούνται από τον κατασκευαστή, αλλά επιτρέπεται να

επιθεωρούνται κατά την έγκριση τύπου.»
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(ζ) Το σηµείο 3.1.1. αντικαθίσταται ως εξής :

«3.1.1. Λαµβάνεται ένα όχηµα από τη σειρά παραγωγής και υπόκειται στις δοκιµές

που περιγράφονται στο σηµείο 2.2.1.1. Ο οριακές τιµές για τον έλεγχο της

συµµόρφωσης της παραγωγής είναι οι αναφερόµενες στον πίνακα του

σηµείου 2.2.1.1.5.»

(η) Το πρώην σηµείο 3.1.1. λαµβάνει τη νέα αρίθµηση 3.1.2. και τροποποιείται ως

ακολούθως :

− οι λέξεις «στους Πίνακες Ι και ΙΙ» αντικαθίστανται από τις λέξεις «στον Πίνακα

του σηµείου 2.2.1.1.5.»,

− οι λέξεις «στους πίνακες του σηµείου 2.2.1.1.2» αντικαθίστανται από τις λέξεις

«στον πίνακα του σηµείου 2.2.1.1.5.»

(θ) Το σηµείο 3.1.3. του προσαρτήµατος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο :

«3.1.3. Η στεγανότητα του συστήµατος εισαγωγής µπορεί να ελεγχθεί για να

διαπιστωθεί ότι η εξαέρωση δεν επηρεάζεται από τυχαία εισαγωγή αέρα.»

(ι) Στο σηµείο 5.3.1. του προσαρτήµατος 1 τροποποιείται η τελευταία πρόταση ως εξής :

« Πριν από τη συλλογή των καυσαερίων διενεργούνται δύο πλήρεις κύκλοι

προετοιµασίας.»

(ια) Το σηµείο 6.1.3. του προσαρτήµατος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο :
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«6.1.3. Πριν από την έναρξη του πρώτου κύκλου προετοιµασίας, το δίκυκλο ή

τρίκυκλο υποβάλλεται σε ρεύµα αέρος µεταβλητής ταχύτητας. Ακολουθούν

δύο πλήρεις κύκλοι, στη διάρκεια των οποίων δεν συλλέγονται καυσαέρια.

Το σύστηµα αερισµού πρέπει να περιλαµβάνει ένα µηχανισµό που

ελέγχεται από την ταχύτητα του κυλίνδρου της κλίνης, έτσι ώστε, µεταξύ 10

και 50 km/h, η γραµµική ταχύτητα του αέρα στην έξοδο να ισούται µε τη

σχετική ταχύτητα του κυλίνδρου κατά προσέγγιση 10%. Για ταχύτητες του

κυλίνδρου µικρότερες των 10 km/h, η ταχύτητα του ρεύµατος µπορεί να

είναι µηδέν. Η τοµή της εξόδου του µηχανισµού που στέλνει το ρεύµα αέρα

πρέπει να έχει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά :

(i) επιφάνεια τουλάχιστον 0,4 m2,

(ii) ύψος του κάτω χείλους της µεταξύ 0,15 και 0,20 m από το έδαφος,

(iii) απόσταση από το εµπρόσθιο άκρο του δίκυκλου ή τρίκυκλου µεταξύ

0,30 και 0,45 m.»

(ιβ) Το σηµείο 6.2.2. του προσαρτήµατος 1 αντικαθίσταται ως εξής :

«6.2.2. Ο πρώτος κύκλος αρχίζει µε τη δειγµατοληψία και τη µέτρηση των

περιστροφών της αντλίας.»
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(ιγ) Το σηµείο 7.2.1. του προσαρτήµατος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο :

«7.2.1. Μετά από δύο κύκλους προετοιµασίας (την πρώτη στιγµή του πρώτου

κύκλου) διενεργούνται ταυτοχρόνως οι ενέργειες που προβλέπονται στα

σηµεία 7.2.2. µέχρι 7.2.5.»

(ιδ) Το σηµείο 7.4 του προσαρτήµατος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο :

«7.4. Ανάλυση

 7.4.1. Τα καυσαέρια που περιέχονται στο σάκο πρέπει να αναλύονται το

συντοµότερο δυνατόν και οπωσδήποτε πριν παρέλθουν 20 λεπτά από το

τέλος του κύκλου δοκιµής.

 7.4.2. Πριν από κάθε ανάλυση δείγµατος η κλίµακα τιµών του αναλυτή που

χρησιµοποιείται για κάθε ρύπο πρέπει να µηδενίζεται, µε το κατάλληλο

αέριο µηδενισµού.

 7.4.3. Εν συνεχεία οι αναλυτές ρυθµίζονται σύµφωνα µε τις καµπύλες

βαθµονόµησης, µε τη χρήση αερίων βαθµονόµησης ονοµαστικής

συγκέντρωσης 70 µέχρι 100% της κλίµακας τιµών.

 7.4.4. Εν συνεχεία επανελέγχονται οι µηδενικές τιµές των αναλυτών. Εάν η

ανάγνωση διαφέρει περισσότερο από 2% της κλίµακας τιµών που

καθορίστηκε σύµφωνα µε το σηµείο 7.4.2. η διαδικασία επαναλαµβάνεται

 7.4.5. Ακολούθως αναλύονται τα δείγµατα.

 7.4.6. Μετά την ανάλυση, τα σηµεία µηδενισµού και βαθµονόµησης

επανελέγχονται µε τα ίδια αέρια. Εάν τα αποτελέσµατα δεν αποκλίνουν

περισσότερο από 2% από τα αποτελέσµατα του σηµείου 7.4.3. η ανάλυση

θεωρείται αποδεκτή.
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7.4.7. Σε όλα τα υποσηµεία του παρόντος σηµείου οι παροχές και οι πιέσεις των

διαφόρων αερίων πρέπει να είναι οι ίδιες µε τις χρησιµοποιούµενες κατά τη

βαθµονόµηση των αναλυτών.

7.4.8. Ως µέγεθος της συγκέντρωσης κάθε ρύπου που µετρήθηκε στα αέρια

θεωρείται η τιµή που διαπιστώνεται µετά τη σταθεροποίηση της διάταξης

µέτρησης.»

(ιε) Το σηµείο 2.2. του προσαρτήµατος 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο :

«2.2. Η δοκιµή µέτρησης τύπου ΙΙ που ορίζεται από το σηµείο 2.2.1.2. του

παραρτήµατος ΙΙ πρέπει να γίνεται αµέσως µετά την δοκιµή τύπου Ι µε τον

κινητήρα σε κανονικές στροφές βραδυπορίας και σε «υψηλό αριθµό»

στροφών αέργου κινητήρα.»

2) Το παράρτηµα IV αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο :

«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV

ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΥΣΙΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ)

Ως καύσιµο αναφοράς χρησιµοποιείται το περιγραφόµενο στο παράρτηµα IX µέρος 1 της

οδηγίας 70/220/ΕΟΚ.

ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΥΣΙΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (ΝΤΗΖΕΛ)

Ως καύσιµο αναφοράς χρησιµοποιείται το περιγραφόµενο στο παράρτηµα IX µέρος 2 της

οδηγίας 70/220/ΕΟΚ.»

________________________
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I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

1. Στις 22 Ιουνίου 2000, η Επιτροπή υπέβαλε πρόταση 1 βάσει του άρθρου 95 της

Συνθήκης.

2. Η Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή γνωµοδότησε 2 στις 25 Ιανουαρίου 2001.

3. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο διατύπωσε τη γνώµη του 3 σε πρώτη ανάγνωση στις

14 Φεβρουαρίου 2001.

4. Στις 13 Ιουλίου 2001, το Συµβούλιο καθόρισε την κοινή του θέση σύµφωνα µε το

άρθρο 251 της Συνθήκης.

II. ΣΤΟΧΟΣ

5. Η πρόταση τροποποιεί την οδηγία 97/24/ΕΚ εισάγοντας αυστηρότερα όρια εκποµπών

για τις µοτοσικλέτες. Η συµµόρφωση µε τα καθοριζόµενα όρια εκποµπών θα είναι

υποχρεωτική για τους νέους τύπους µοτοσικλετών στην εσωτερική αγορά.

III. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΘΕΣΗΣ

6. Η πρόταση έχει εξετασθεί από το Συµβούλιο υπό δύο Προεδρίες και έχει υποστεί

ορισµένες τροποποιήσεις, οι οποίες, εντούτοις, δεν αλλοιώνουν το συνολικό της

προσανατολισµό. Το Συµβούλιο µπόρεσε να ενσωµατώσει ορισµένες από τις

τροπολογίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου εν µέρει, λαµβάνοντας παράλληλα υπόψη

τις αρχές που διέπουν άλλες τροπολογίες.

                                                
1 ΕΕ C 337 Ε, 28.11.2000, σ. 140.
2 ΕΕ C 123, 25.4.2001, σ. 22.
3 Έγγρ. 6097/01.
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7. Το Συµβούλιο έχει ενσωµατώσει τις τροπολογίες 1 και 26 ελαφρώς αναθεωρηµένες. Η

ηµεροµηνία για «όλους τους τύπους» έχει µετατεθεί για την 1η Ιουλίου 2004. Στις

µοτοσικλέτες τύπου εντούρο και τράιαλ έχει δοθεί προσωρινή παρέκκλιση σε σχέση µε

τα όρια εκποµπών που θα αρχίσουν να ισχύουν από το 2003.

8. Το Συµβούλιο, συµµεριζόµενο την ανησυχία του Κοινοβουλίου για τις ανάγκες των

µικρών κατασκευαστών, η οποία εκφράσθηκε στην τροπολογία 18, έχει καλέσει την

Επιτροπή, κατά την ανάπτυξη µελλοντικής πολιτικής, να µελετήσει τις οικονοµικές

επιπτώσεις στους κατασκευαστές µικρού όγκου παραγωγής.

9. Το Συµβούλιο έχει περιορίσει τις προτεινόµενες οριακές τιµές για τις εκποµπές
υδρογονανθράκων (ΗC) από µεγάλες µοτοσικλέτες, πράγµα που είναι σύµφωνο µε την
εξέλιξη που µελετά το Κοινοβούλιο στην τροπολογία 23.

10. Το Συµβούλιο συµµερίζεται την ανησυχία του Κοινοβουλίου σχετικά µε τις εκποµπές
σωµατιδίων (τροπολογίες 2 και 23). Εντούτοις, το Συµβούλιο δεν έχει θεσπίσει ακριβείς
διατάξεις ή οριακές τιµές επί του παρόντος αλλά έχει καλέσει την Επιτροπή να
διεξαγάγει περαιτέρω µελέτες στον τοµέα αυτό και να αναπτύξει µια προσήκουσα
µέθοδο δοκιµών η οποία θα εφαρµοσθεί στις δοκιµές νέου τύπου από
1ης Ιανουαρίου 2004.

11. Επίσης, το Συµβούλιο συµµερίζεται την άποψη του Κοινοβουλίου ότι τα
ενσωµατωµένα συστήµατα διάγνωσης (ΟΒD) και οι δοκιµές συµµόρφωσης των
κυκλοφορούντων οχηµάτων θα πρέπει να διαδραµατίσουν σηµαντικό ρόλο σε µια
µελλοντική πολιτική µείωσης των εκποµπών (τροπολογίες 6, 13, 14, 15, 20, 22, 24
και 25). Ωστόσο, το Συµβούλιο θεωρεί ότι είναι πολύ νωρίς να νοµοθετήσει για τις
στρατηγικές αυτές και ότι είναι προτιµότερο να αναλάβει η Επιτροπή περαιτέρω
εργασίες στον εν λόγω τοµέα πριν από την υποβολή των κατάλληλων προτάσεων (όπως
προτείνει και το Κοινοβούλιο στην τροπολογία 21).

12. Το Συµβούλιο συµφωνεί µε το Κοινοβούλιο ως προς το ότι χρειάζονται διατάξεις κατά
των διατάξεων διακοπής της λειτουργίας ή παράκαµψης (τροπολογίες 7 και 16). Στόχος
της προσέγγισης που έχει υιοθετήσει το Συµβούλιο είναι να προσθέσει τον ορισµό της
«διάταξης διακοπής της λειτουργίας», µια προϋπόθεση για λεπτοµερείς τεχνικές
προδιαγραφές από τους κατασκευαστές, και µια απαγόρευση της χρήσης τέτοιων
διατάξεων.
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13. Όσον αφορά τις εκποµπές διοξειδίου του άνθρακα, το Συµβούλιο αντιµετωπίζει θετικά

τη θέση του Κοινοβουλίου στις τροπολογίες 8 και 17. Το Συµβούλιο έχει καλέσει την

Επιτροπή να αναπτύξει µεθοδολογία για τη µέτρηση ειδικών εκποµπών διοξειδίου του

άνθρακα από δίκυκλα και τρίκυκλα οχήµατα µε κινητήρα και να υποβάλει πρόταση για

την υποχρέωση µέτρησης των εκποµπών κατά την έγκριση τύπου.

14. Το Συµβούλιο έχει ορίσει µια ηµεροµηνία κατά την οποία η Επιτροπή πρέπει να

υποβάλει πρόταση σχετικά µε νέο κύκλο δοκιµών για τη µέτρηση εκποµπών στις

δοκιµές Τύπου Ι, καίτοι η ηµεροµηνία την οποία προτιµά το Συµβούλιο είναι λίγο

µεταγενέστερη της ηµεροµηνίας που προτείνει το Κοινοβούλιο στην τροπολογία 19. Το

Συµβούλιο έχει επίσης ορίσει µια ηµεροµηνία για τις νέες προτάσεις που θα

υποβληθούν από την Επιτροπή, όπως προβλέπεται και από την τροπολογία 20, καίτοι,

για µια ακόµη φορά, η ηµεροµηνία που επελέγη από το Συµβούλιο είναι

µεταγενέστερη.

15. Τροπολογίες 3, 5, 10 και 11

Το Συµβούλιο θεωρεί ότι ο καθορισµός υποχρεωτικών οριακών τιµών για το 2006 είναι

πρώιµος, δεδοµένου ότι διεξάγονται εργασίες για τη βελτίωση της τεχνολογίας και την

ανάπτυξη µεθόδων δοκιµών. Το Συµβούλιο συµφωνεί µε την ιδέα φορολογικών

κινήτρων για τα οχήµατα που συµµορφώνονται µε τα αυστηρότερα επιτρεπόµενα όρια,

δεν µπόρεσε όµως να αποδεχθεί ότι οι οριακές αυτές τιµές θα πρέπει να καταστούν

υποχρεωτικές από το 2006.

16. Τροπολογίες 4, 7, 12 και 21

Το Συµβούλιο δεν µπόρεσε να αποδεχθεί την εισαγωγή φορολογικών κινήτρων για να

ενθαρρυνθεί ο µεταγενέστερος εξοπλισµός των παλαιότερων οχηµάτων. Εντούτοις, το

Συµβούλιο έχει καλέσει την Επιτροπή να παρακολουθήσει τις τεχνικές εξελίξεις στον

τοµέα της τεχνολογίας ελέγχου των εκποµπών, συµπεριλαµβανοµένης της

αντικατάστασης καταλυτών.
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Άλλες αλλαγές στην πρόταση της Επιτροπής

17. Το Συµβούλιο έχει τροποποιήσει ή διευκρινίσει την πρόταση της Επιτροπής στα εξής

σηµεία :

− οι επιτρεπόµενες οριακές τιµές οξειδίων του αζώτου (ΝΟx) έχουν αλλάξει σε

0,15 g/km για όλες τις µοτοσικλέτες, αντί 0,2 και 0,1 g/km που είχε προτείνει η

Επιτροπή για τις µικρές και µεγάλες µοτοσικλέτες αντίστοιχα. Το Συµβούλιο έχει

επίσης διευκρινίσει ότι, εν προκειµένω, για τις µικρές µοτοσικλέτες, θα

χρησιµοποιείται ο κύκλος δοκιµών της 97/24/ΕΚ χωρίς προθέρµανση, ενώ στις

µεγάλες µοτοσικλέτες εφαρµόζονται οι δοκιµές Τύπου Ι που αναφέρονται στην

98/69/ΕΚ (βλ. Παράρτηµα, 2.2.1.1.5)·

− το Συµβούλιο έχει καλέσει την Επιτροπή να συµπεριλάβει σε πρόταση που θα

υποβληθεί έως τις 31 ∆εκεµβρίου 2002 διατάξεις για τις απαιτήσεις αντοχής στο

χρόνο και νέες διατάξεις που θα ισχύουν για τα µοτοποδήλατα,

συµπεριλαµβανοµένης µιας νέας σειράς οριακών τιµών για τις εκποµπές

σωµατιδίων.

IV. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

18. Το Συµβούλιο θεωρεί ότι εγκρίνοντας το µεγαλύτερο µέρος της πρότασης της

Επιτροπής κάνοντας παράλληλα δεκτές ορισµένες από τις τροπολογίες του

Κοινοβουλίου, έχει επιτύχει µια πρακτική λύση η οποία διασφαλίζει υψηλό επίπεδο

προστασίας του περιβάλλοντος.

________________________





ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

Βρυξέλλες, 10.8.2001
SEC(2001) 1331τελικό

2000/0136 (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 που καθόρισε το Συµβούλιο σχετικά µε την έκδοση οδηγίας του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 97/24/ΕΚ σχετικά
µε ορισµένα στοιχεία και χαρακτηριστικά των δίκυκλων ή τρίκυκλων οχηµάτων µε

κινητήρα
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

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

σχετικά µε την

κοινή θέση που καθόρισε το Συµβούλιο σχετικά µε την έκδοση οδηγίας του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 97/24/ΕΚ σχετικά
µε ορισµένα στοιχεία και χαρακτηριστικά των δίκυκλων ή τρίκυκλων οχηµάτων µε

κινητήρα

1. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

– Ηµεροµηνία διαβίβασης της πρότασης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

και στο Συµβούλιο (COM(2000) 314τελικό – 2000/0136 (COD)): 22.6.2000

– Ηµεροµηνία γνωµοδότησης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

σε πρώτη ανάγνωση: 14.2.2001

– Ηµεροµηνία έγκρισης της τροποποιηµένης πρότασης: 23.5.2001

– Ηµεροµηνία έκδοσης της κοινής θέσης: 13.7.2001

2. ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Οι απαιτήσεις που αφορούν τις εκποµπές ρύπων από µοτοσικλέτες διέπονται από την
καλούµενη «πολύπλευρη οδηγία» 97/24/ΕΚ της 17ης Ιουνίου 1997. Η εν λόγω οδηγία

εισήγαγε ένα πρώτο στάδιο οριακών τιµών (EURO 1) και προέβλεπε τον καθορισµό
αυστηρότερων προτύπων.

Η τρέχουσα πρόταση περιέχει τα ακόλουθα στοιχεία:

• µειωµένες οριακές τιµές εκποµπών για τα δίκυκλα και τρίκυκλα οχήµατα, που θα
εφαρµόζονται από το 2003για τους νέους τύπους οχηµάτων και από το 2004 για όλους

τους τύπους οχηµάτων (EURO 2),µε έµφαση στη µείωση των υδρογονανθράκων·

• προαιρετικές τιµές µε σκοπό την παροχή φορολογικών κινήτρων·

• εξέταση ενός ενδεχόµενου επόµενου σταδίου (EURO 3)οριακών τιµών εκποµπών, που θα
βασίζεται σε περαιτέρω αναλύσεις και στην ανάπτυξη ενός νέου κύκλου δοκιµών, για τη

µείωση των εκποµπών οξειδίων του αζώτου (NOx), υδρογονανθράκων και, ενδεχοµένως,
σωµατιδίων.
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3. ΣΧΟΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΗ ΘΕΣΗ

Οριακές τιµές εκποµπών – στάδιο 2003

Η κοινή θέση εγκρίνει κατά µεγάλο µέρος τις οριακές τιµές που πρότεινε η Επιτροπή για
το 2003, εκτός από µια ελαφρώς αυστηρότερη οριακή τιµή όσον αφορά τις εκποµπές

υδρογονανθράκων από τις µοτοσικλέτες άνω των 150cc (1 g/kmαντί για 1,2 g/km).Τούτο
συµβαδίζει µε τις προτεραιότητες που καθορίστηκαν στην πρόταση της Επιτροπής και µε το

πρόγραµµα AUTO-OIL II που είχε επισηµάνει ότι οι εκποµπές υδρογονανθράκων, ως
προδρόµων για το σχηµατισµό όζοντος, αποτελούν την κύρια προτεραιότητα για το στάδιο

αυτό των οριακών τιµών για τις µοτοσικλέτες.

Η κοινή θέση µεταθέτει την ηµεροµηνία υποχρεωτικής εφαρµογής από την

1η Ιανουαρίου 2004στην 1η Ιουλίου 2004 (άρθρο 2, παρ. 3). Παρέχει στους κατασκευαστές
κάπως περισσότερη ευελιξία για να προσαρµόσουν όλους τους τύπους των οχηµάτων τους

στις νέες απαιτήσεις, σύµφωνα µε την άποψη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Σε συµφωνία µε τις τροπολογίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η κοινή θέση περιλαµβάνει

ένα ξεχωριστό χρονοδιάγραµµα εφαρµογής για τις µοτοσικλέτες παντός εδάφους (trial), το
οποίο καλύπτει επίσης τις µοτοσικλέτες του τύπου «enduro» (άρθρο 2, παρ. 4). Οι σχετικές
ηµεροµηνίες είναι η 1η Ιανουαρίου 2004 για τους νέους τύπους οχηµάτων και η
1η Ιουλίου 2005για όλους τους τύπους οχηµάτων.

Φορολογικά κίνητρα

Το Συµβούλιο αποδέχεται την πρόταση της Επιτροπής για την εισαγωγή «προαιρετικών
τιµών» προκειµένου να παρέχεται η δυνατότητα στα κράτη µέλη να προωθούν, εφόσον το
επιθυµούν, πλέον προηγµένες περιβαλλοντικές τεχνολογίες µέσω της παροχής φορολογικών

κινήτρων. Το Συµβούλιο ευθυγράµµισε τις προαιρετικές τιµές και την αντίστοιχη διαδικασία
δοκιµών µε τις τιµές του σταδίου EURO 3που ισχύουν σήµερα για τα επιβατικά αυτοκίνητα.

Μελλοντικές εργασίες (άρθρο 4)

Στην πρότασή της, η Επιτροπή είχε αναγγείλει ότι θα εξέταζε την τεχνική και οικονοµική

εφικτότητα περαιτέρω µειώσεων των εκποµπών, οι οποίες προβλέπεται να εφαρµόζονται από
το 2006.Το στάδιο αυτό θα βασίζεται στο νέο, ενδεχοµένως παγκοσµίως εναρµονισµένο,
κύκλο δοκιµών, το οποίο αναπτύσσεται επί του παρόντος µέσω συντονισµένης δράσης από
την ΟΕΕ-ΗΕ. Το Συµβούλιο υποστήριξε την προσέγγιση αυτή, αλλά έδωσε σαφέστερη

εντολή καλώντας την Επιτροπή να υποβάλει µια νέα πρόταση πριν από το τέλος του 2002.Το
εν λόγω χρονικό πλαίσιο συµβαδίζει µε το προβλεπόµενο χρονοδιάγραµµα της Επιτροπής

που περιγράφεται στην αιτιολογική έκθεση.

Το Συµβούλιο προσέθεσε διάφορα ζητήµατα στο άρθρο 4, τα οποία πρέπει να θεωρηθούν ως

δράσεις προτεραιότητας για περαιτέρω εργασίες. Έως το τέλος του 2002,η Επιτροπή οφείλει
να υποβάλει νέες προτάσεις σχετικά µε περαιτέρω µειώσεις των εκποµπών από

µοτοποδήλατα, τη µέτρηση των σωµατιδίων και τις σχετικές οριακές τιµές εκποµπών, τη
µέτρηση των εκποµπών CO2 και τις απαιτήσεις ανθεκτικότητας. Άλλα στοιχεία που

αναφέρονται στο άρθρο 4 αφορούν τη συµµόρφωση των κυκλοφορούντων οχηµάτων, τις
επιθεωρήσεις και τη συντήρηση, το ενσωµατωµένο στο όχηµα σύστηµα διάγνωσης (OBD)
και τον έλεγχο των εξαερουµένων εκποµπών. Με τη θέση του αυτή, το Συµβούλιο
ανταποκρίνεται σε σηµαντικό βαθµό στις απόψεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου δεδοµένου

ότι τα περισσότερα από τα στοιχεία αυτά περιλαµβάνονται πράγµατι και στις τροπολογίες του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ωστόσο, όσον αφορά ορισµένα στοιχεία, το χρονικό πλαίσιο και
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οι λεπτοµερείς διατάξεις που προβλέπονται στις τροπολογίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
διαφέρουν από την κοινή θέση του Συµβουλίου.

Η κοινή θέση σχετικά µε το άρθρο 4 αποτελεί όντως ένα πολύ φιλόδοξο πρόγραµµα που
συνοδεύεται από ένα εξαιρετικά σφιχτό χρονοδιάγραµµα. Τα διάφορα στοιχεία συµβαδίζουν

ωστόσο µε τις προτεραιότητες τις οποίες είχε ήδη καθορίσει η Επιτροπή.

∆ιατάξεις διακοπής της λειτουργίας και ανορθολογικές στρατηγικές ελέγχου

Σε συµφωνία µε τις τροπολογίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, το Συµβούλιο προβλέπει
την απαγόρευση της χρήσης συστηµάτων διακοπής της λειτουργίας και ανορθολογικών

στρατηγικών ελέγχου· εισάγει επίσης διατάξεις σχετικά µε τις πληροφορίες που πρέπει να
παρέχονται από τον κατασκευαστή ώστε να είναι σε θέση οι τεχνικές υπηρεσίες να ελέγξουν

τα συστήµατα ελέγχου των εκποµπών.

4. ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΣΕ ΠΡΩΤΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΚΑΙ

ΓΝΩΜΗΤΗΣΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Στις 14Φεβρουαρίου, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εξέδωσε 25 τροπολογίες, οι οποίες µπορούν
να συγκεντρωθούν σε 3 κατηγορίες:

4.1. Εισαγωγή ενός υποχρεωτικού σταδίου Euro 3 (εφαρµογή το 2006):

Τροπολογίες 3, 5, 10, 11, 23, 24και 25.

Οι προτεινόµενες για το στάδιο Euro 3 οριακές τιµές απλώς ευθυγραµµίζουν τον κύκλο

δοκιµών και τις οριακές τιµές για τις µεγάλες µοτοσικλέτες µε εκείνες που ισχύουν σήµερα
για τα επιβατικά αυτοκίνητα. Στην πρότασή της, η Επιτροπή ανήγγειλε ότι θα εξετάσει την

τεχνική και οικονοµική εφικτότητα της εφαρµογής, το 2006,ενός επόµενου σταδίου το οποίο
θα βασίζεται σε έναν ειδικό για τις µοτοσικλέτες κύκλο δοκιµών, που να ανταποκρίνεται

πλήρως στη δυναµική των τρόπων οδήγησης των µοτοσικλετών.

Κατά συνέπεια, η Επιτροπή απέρριψε όλες τις τροπολογίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

για την καθιέρωση ενός υποχρεωτικού σταδίου Euro 3.

4.2. Τροπολογίες σχετικά µε την ανθεκτικότητα, τις διατάξεις διακοπής της λειτουργίας,
τον έλεγχο της συµµόρφωσης των κυκλοφορούντων οχηµάτων, τις εκποµπές CO2

και το ενσωµατωµένο στο όχηµα σύστηµα διάγνωσης (OBD) [τροπολογίες 6, 7, 8,
13, 14, 15, 16, 17, 20και 21 (εδάφιο 4)]

Η έκθεση θίγει µια σειρά θεµάτων για την καλύτερη εξασφάλιση της αποτελεσµατικής

λειτουργίας του εξοπλισµού µείωσης των εκποµπών κατά την ωφέλιµη διάρκεια ζωής του
οχήµατος. Οι απαιτήσεις αυτές ενδέχεται να έχουν σηµαντικές επιπτώσεις που πρέπει να

εκτιµηθούν προσεκτικά όσον αφορά τη σχέση κόστους-αποτελεσµατικότητας, την τεχνική
εφικτότητα και τις πρακτικές συνέπειες της εφαρµογής τους στον τοµέα των µοτοσικλετών.

Εποµένως, η Επιτροπή συµφώνησε, κατ’ αρχήν, να εξετάσει ορισµένα από τα µέτρα αυτά,
αλλά απέρριψε τις τροπολογίες που προδικάζουν οποιαδήποτε τελική απόφαση σχετικά µε

την εφαρµογή τους.
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4.3. ∆ιάφορες τροπολογίες (τροπολογίες 1, 2, 4, 12, 18, 19, 21, 22και 26)

Η έκθεση πρότεινε επίσης πρόσθετες τροπολογίες σχετικά µε διάφορα ζητήµατα. Η Επιτροπή

συµφώνησε πλήρως µε ορισµένες από τις τροπολογίες αυτές, και συγκεκριµένα µε:

– τη δυνατότητα θέσπισης οικονοµικών κινήτρων για το µεταγενέστερο εξοπλισµό

παλαιότερων οχηµάτων (τροπολογίες 4 και 12)·

– τον περιορισµό των οικονοµικών επιπτώσεων σε µικρές επιχειρήσεις κατασκευής

οχηµάτων κατά την εξέταση µελλοντικών µέτρων (τροπολογία 18).

Οι άλλες τροπολογίες, σχετικά µε τις µελλοντικές εργασίες, είναι αποδεκτές κατ’ αρχήν ή εν

µέρει, αλλά χρήζουν εξέτασης πριν από την εφαρµογή οριστικών προτάσεων.

Μία από τις διάφορες τροπολογίες δεν είναι αποδεκτή:

– αναβολή της ηµεροµηνίας έναρξης του σταδίου Euro 2για «όλους τους τύπους» από την
1η Ιανουαρίου 2004έως την 1η Ιανουαρίου 2005 (τροπολογία 26, εδάφιο 1).

Κατά συνέπεια, η Επιτροπή αποδέχθηκε:

− τρεις τροπολογίες πλήρως (αριθµοί 4, 12και 18)·

− έξι τροπολογίες εν µέρει (αριθµοί 1, 14, 19, 20, 22και 26,εδάφιο 2)·

− πέντε τροπολογίες κατ’ αρχήν (αριθµοί 2, 7, 8, 16και 21),

και απέρριψε έντεκα τροπολογίες (αριθµοί 3, 5, 6, 10, 11, 13, 15, 17, 23, 24και 25).

5. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Τα θεσµικά όργανα συµµερίζονται γενικά την άποψη ότι απαιτείται ένα επόµενο στάδιο

µειώσεων των εκποµπών, που θα αρχίσει να εφαρµόζεται το 2006,και ότι υπάρχει ανάγκη
για ένα βελτιωµένο κύκλο δοκιµών. Εντούτοις, σε αντίθεση µε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,
το Συµβούλιο υποστήριξε την προσέγγιση της Επιτροπής σύµφωνα µε την οποία η διαδικασία
δοκιµών πρέπει να καθιερωθεί κατά προτίµηση µε βάση τον κύκλο δοκιµών που

αναπτύσσεται επί του παρόντος από την ΟΕΕ-ΗΕ, πριν καθοριστούν οι οριακές τιµές για
το 2006.

Με την αναθεώρηση του άρθρου 4, το Συµβούλιο όρισε ένα φιλόδοξο πρόγραµµα για την
Επιτροπή, το οποίο εντάσσεται σε ένα περιορισµένο χρονικό πλαίσιο. Ως προς τούτο, το
Συµβούλιο ανταποκρίθηκε, σε σηµαντικό βαθµό, στις προσδοκίες του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου. Η Επιτροπή συµµερίζεται την άποψη ότι η προτεραιότητα πρέπει να δοθεί στα

µέτρα που αποσκοπούν στην εξασφάλιση καλύτερων επιπέδων εκποµπών των
κυκλοφορούντων οχηµάτων, συµπεριλαµβανοµένων των αναγκαίων συστηµάτων ελέγχου.

Κατά συνέπεια, η Επιτροπή υποστηρίζει, σε γενικές γραµµές, την κοινή θέση του Συµβουλίου
και καλεί τα δύο θεσµικά όργανα να καταλήξουν σε συµφωνία το ταχύτερο δυνατόν. Η

Επιτροπή είναι πρόθυµη να συµβάλει στη διαδικασία αυτή.


