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Τροπολογία 325
Debora Serracchiani

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – μέρος 5 – σημείο 5.3 – περίπτωση 8 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

- Συνιστώμενη πίεση ελαστικού

Or. en

Αιτιολόγηση

Η πληροφορία αυτή περιλαμβάνεται στη σήμανση προδιαγραφών του οχήματος, καθώς και στο 
εγχειρίδιο του ιδιοκτήτη. Αυτό θα αποτελεί το σημείο αναφοράς βάσει του οποίου οι 
επιθεωρητές θα καθορίζουν κατά πόσον τα ελαστικά είναι σωστά φουσκωμένα.

Τροπολογία 326
Markus Ferber

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – Σημείο 1.8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

1.8 Υγρό φρένων Μέτρηση θερμοκρασίας 
βρασμού ή 
περιεκτικότητα σε νερό

a) Πολύ χαμηλή 
θερμοκρασία βρασμού 
του υγρού των φρένων ή 
μεγάλη περιεκτικότητα 
σε νερό.
β) Μολυσμένο υγρό 
φρένων.
γ) Ανεπαρκής ποσότητα 
υγρού φρένων.

Τροπολογία του Κοινοβουλίου

διαγράφεται

Or. de

Αιτιολόγηση

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει μέθοδος δοκιμής για τα υγρά φρένων, και γι αυτό απορρίπτεται η
προσθήκη του εδαφίου αυτού.
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Τροπολογία 327
Brian Simpson

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – Σημείο 1.8. – στοιχείο α)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

1.8 Υγρό φρένων Μέτρηση θερμοκρασίας 
βρασμού ή 
περιεκτικότητα σε νερό

(α) Πολύ χαμηλή 
θερμοκρασία βρασμού 
του υγρού των φρένων ή 
μεγάλη περιεκτικότητα 
σε νερό

Τροπολογία του Κοινοβουλίου

1.8 Υγρό φρένων Μέτρηση θερμοκρασίας 
βρασμού ή 
περιεκτικότητα σε νερό

(α) Πολύ χαμηλή 
θερμοκρασία βρασμού 
του υγρού των φρένων 

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό να διασφαλιστεί η ακριβής δοκιμή του υγρού φρένων προκειμένου να
αποτραπούν παραπλανητικά ή ακόμη και επικίνδυνα αποτελέσματα.

Τροπολογία 328
Fiona Hall

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – Σημείο 3.3. – στοιχείο α)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

3.3. Κάτοπτρα 
οδήγησης ή 
οπισθοσκοπικές διατάξεις

Οπτική επιθεώρηση. (α) Κάτοπτρο 
οδήγησης ή 
οπισθοσκοπική διάταξη 
λείπει ή δεν είναι 
τοποθετημένο σύμφωνα 
με τις απαιτήσεις(1).

Τροπολογία του Κοινοβουλίου

3.3. Κάτοπτρα 
οδήγησης ή 
οπισθοσκοπικές διατάξεις

Οπτική επιθεώρηση. (α) Κάτοπτρο 
οδήγησης ή 
οπισθοσκοπική διάταξη 
λείπει ή δεν είναι 
τοποθετημένο σύμφωνα 
με τις απαιτήσεις(1) 
συμπεριλαμβανομένων 
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και αυτών που 
περιγράφονται στην 
οδηγία 2007/38/EΚ για 
τον μετεξοπλισμό με 
κάτοπτρα των βαρέων 
φορτηγών οχημάτων που 
είναι ταξινομημένα στην 
Κοινότητα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Στην έκθεσή της προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με την εφαρμογή
της οδηγίας  2007/38/EΚ για τον μετεξοπλισμό με κάτοπτρα των βαρέων φορτηγών οχημάτων
που είναι ταξινομημένα στην Κοινότητα, η Επιτροπή επεσήμαινε ότι τα περισσότερα κράτη μέλη 
δεν διαθέτουν λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τον αριθμό των βαρέων φορτηγών που δεν 
πληρούν τις απαιτήσεις περί μετεξοπλισμού με κάτοπτρα. Οι εν λόγω απαιτήσεις μετεξοπλισμού
με κάτοπτρα έχουν ωστόσο, κομβική σημασία για την οδική ασφάλεια και πρέπει να 
περιληφθούν ως τμήμα του κειμένου.

Τροπολογία 329
Bogusław Liberadzki

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – Σημείο 4.1.2.

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

4.1.2. Ευθυγράμμιση Προσδιορίζεται η 
οριζόντια στόχευση της 
δέσμης διασταύρωσης 
κάθε προβολέα με τη 
χρήση φωτόμετρου 
σκόπευσης προβολέα ή 
οθόνης ελέγχου.

Η σκόπευση του 
προβολέα δεν βρίσκεται 
εντός των ορίων που 
καθορίζονται στις 
απαιτήσεις(1).

Τροπολογία του Κοινοβουλίου

4.1.2. Ευθυγράμμιση Προσδιορίζεται η 
οριζόντια και κάθετη 
στόχευση της δέσμης 
διασταύρωσης κάθε 
προβολέα με τη χρήση 
φωτόμετρου σκόπευσης 
προβολέα και 
ηλεκτρονικής συσκευής 
ελέγχου για τον έλεγχο 

(a) Η σκόπευση του 
προβολέα δεν βρίσκεται 
εντός των ορίων που 
καθορίζονται στις 
απαιτήσεις(1).
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της λειτουργικότητας της 
δυναμικής κατά 
περίπτωση.

(β) Έλεγχος της
ευθυγράμμισης και του 
δυναμικού συστήματος 
λειτουργίας των 
προβολέων.

Or. en

Τροπολογία 330
Bogusław Liberadzki

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – Σημείο 4.1.3.

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

4.1.3. Διακόπτης Οπτική επιθεώρηση και 
έλεγχος λειτουργίας.

(α) Ο διακόπτης δεν 
λειτουργεί σύμφωνα με 
τις απαιτήσεις(1) (αριθμός 
προβολέων που φωτίζουν 
ταυτόχρονα). 
(β) Διαταραχή της 
λειτουργίας του 
χειριστηρίου.

Τροπολογία του Κοινοβουλίου

4.1.3. Διακόπτης Οπτική επιθεώρηση και 
έλεγχος λειτουργίας και 
χρήση, κατά περίπτωση, 
της κατάλληλης 
ηλεκτρονικής συσκευής 
ελέγχου.

(α) Ο διακόπτης δεν 
λειτουργεί σύμφωνα με 
τις απαιτήσεις(1) (αριθμός 
προβολέων που φωτίζουν 
ταυτόχρονα). 

(β) Διαταραχή της 
λειτουργίας του 
χειριστηρίου.

Or. en

Τροπολογία 331
Bogusław Liberadzki
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Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – Σημείο 4.1.5.

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

4.1.5. Διατάξεις 
οριζοντίωσης (όταν είναι 
υποχρεωτική) 

Οπτική επιθεώρηση και 
έλεγχος λειτουργίας εάν 
είναι δυνατό.

(α) Η διάταξη δεν 
λειτουργεί.

(β) Δεν είναι δυνατός ο 
χειρισμός της 
χειροκίνητης διάταξης 
από τη θέση του οδηγού.

Τροπολογία του Κοινοβουλίου

4.1.5. Διατάξεις 
οριζοντίωσης (όταν είναι 
υποχρεωτική) 

Οπτική επιθεώρηση και 
έλεγχος λειτουργίας και 
χρήση, κατά περίπτωση, 
της κατάλληλης 
ηλεκτρονικής συσκευής 
ελέγχου.

(α) Η διάταξη δεν 
λειτουργεί.

(β) Δεν είναι δυνατός ο 
χειρισμός της 
χειροκίνητης διάταξης 
από τη θέση του οδηγού.

Or. en

Τροπολογία 332
Bogusław Liberadzki

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – Σημείο 4.3.2.

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

4.3.2. Διακόπτης Οπτική επιθεώρηση και 
έλεγχος λειτουργίας.

(α) Ο διακόπτης δεν 
λειτουργεί σύμφωνα με 
τις απαιτήσεις(1).
(β) Διαταραχή της 
λειτουργίας του 
χειριστηρίου.

Τροπολογία του Κοινοβουλίου

4.3.2. Διακόπτης λυχνίας 
φρένων εκτάκτου 
ανάγκης

Οπτική επιθεώρηση και 
έλεγχος λειτουργίας με τη 
χρήση ηλεκτρονικής 
συσκευής ελέγχου για την 

(α) Ο διακόπτης δεν 
λειτουργεί σύμφωνα με 
τις απαιτήσεις(1).
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εναλλαγή της τιμής 
ενεργοποίησης του 
αισθητήρα του 
συστήματος πέδησης, 
εξακριβώνοντας μέσω 
παρατήρησης τη 
λειτουργία των φανών 
πέδησης έκτακτης 
ανάγκης.

(β) Διαταραχή της 
λειτουργίας του 
χειριστηρίου.
(γ) Οι φανοί πέδησης 
έκτακτης ανάγκης δεν 
λειτουργούν ή δεν 
λειτουργούν σωστά.

Or. en

Τροπολογία 333
Bogusław Liberadzki

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – Σημείο 4.5.2.

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

4.5.2. Ευθυγράμμιση 
(X)(2)

Έλεγχος κατά τη 
λειτουργία και με τη 
χρήση φωτόμετρου 
σκόπευσης προβολέα.

Εμπρός φανός ομίχλης 
εκτός της οριζόντιας 
ευθυγράμμισης όταν ο 
φωτισμός έχει γραμμή 
αποκοπής.

Τροπολογία του Κοινοβουλίου

4.5.2. Ευθυγράμμιση 
(X)(2)

Έλεγχος κατά τη 
λειτουργία και με τη 
χρήση φωτόμετρου 
σκόπευσης προβολέα.

Εμπρός φανός ομίχλης 
εκτός της οριζόντιας και 
κάθετης ευθυγράμμισης 
όταν ο φωτισμός έχει 
γραμμή αποκοπής.

Or. en

Τροπολογία 334
Brian Simpson

Πρόταση κανονισμού
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Παράρτημα II – Σημείο 5.2.2. – στοιχείο ε) (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

5.2.2. Τροχοί Οπτική επιθεώρηση των 
δύο πλευρών κάθε τροχού 
ενώ το όχημα είναι πάνω 
από φρεάτιο ή 
ανυψωμένο.

(α) Θραύση ή ελάττωμα 
συγκόλλησης.

(...)
Τροπολογία του Κοινοβουλίου

5.2.2. Τροχοί Οπτική επιθεώρηση των 
δύο πλευρών κάθε τροχού 
ενώ το όχημα είναι πάνω 
από φρεάτιο ή 
ανυψωμένο.

(α) Θραύση ή ελάττωμα 
συγκόλλησης.

(...)
(ε) Τροχός που δεν είναι 
συμβατός με την πλήμνη
του τροχού

Or. en

Αιτιολόγηση

Υπάρχουν σοβαρά θέματα ευθύνης και ασφάλειας που συνδέονται με χαμηλών προδιαγραφών ή 
φθαρμένους τροχούς, όπου οι τροχοί στερεώνονται σε μη τυποποιημένους άξονες. Η δοκιμή 
των τροχών που δεν αντιστοιχούν με την πλήμνη του τροχού πρέπει να αντιμετωπισθεί ως 
σημαντικό ζήτημα ασφάλειας και, συνεπώς, να περιληφθεί στον κατάλογο των σημείων που 
ελέγχονται κατά τη δοκιμή τεχνικού ελέγχου.

Τροπολογία 335
Debora Serracchiani

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – Σημείο 5.2.3. – στήλη 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

5.2.3. Ελαστικά Οπτική επιθεώρηση όλου 
του τροχού, είτε με 
περιστροφή του υπεράνω 
του εδάφους ενώ το 
όχημα είναι πάνω από 
φρεάτιο ή ανυψωμένο, 
είτε με εμπρός και πίσω 



PE508.077v01-00 10/56 AM\931822EL.doc

EL

κύλιση του οχήματος 
πάνω από φρεάτιο. 

Τροπολογία του Κοινοβουλίου

5.2.3. Ελαστικά Οπτική επιθεώρηση όλου 
του τροχού, είτε με 
περιστροφή του υπεράνω 
του εδάφους ενώ το 
όχημα είναι πάνω από 
φρεάτιο ή ανυψωμένο, 
είτε με εμπρός και πίσω 
κύλιση του οχήματος 
πάνω από φρεάτιο. 
 Χρήση μανομέτρου για 
τη μέτρηση της πίεσης 
του ελαστικού και 
σύγκρισής της με τις 
τιμές που δίνει ο 
κατασκευαστής.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η πίεση ενός ελαστικού δεν μπορεί να ελεγχθεί χωρίς τη χρήση μανομέτρου. Ο επιθεωρητής θα 
πρέπει να συγκρίνει κατά πόσον η πίεση του ελαστικού είναι σύμφωνη με αυτή που συνιστά ο 
κατασκευαστής του οχήματος.

Τροπολογία 336
Markus Ferber

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – Σημείο 5.3.2. – στήλη 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

5.3.2 Αποσβεστήρες 
κραδασμών (αμορτισέρ)

Οπτική επιθεώρηση ενώ 
το όχημα είναι πάνω από 
φρεάτιο ή ανυψωμένο ή 
με τη χρήση ειδικού 
εξοπλισμού, εάν υπάρχει.

Τροπολογία του Κοινοβουλίου

5.3.2 Αποσβεστήρες 
κραδασμών (αμορτισέρ)

Οπτική επιθεώρηση ενώ 
το όχημα είναι πάνω από 
φρεάτιο ή ανυψωμένο.
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Τροπολογία 337
Markus Ferber

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – Σημείο 5.3.2.1. – στοιχείο β)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

β) Δεν επιτυγχάνονται 
δεδομένες ελάχιστες 
τιμές. 

Τροπολογία του Κοινοβουλίου

β) Δεν επιτυγχάνονται 
δεδομένες ελάχιστες 
τιμές.(σημείωση)
(σημείωση) Προσδιορίζει 
σημεία που σχετίζονται
με την κατάσταση του 
οχήματος και την 
καταλληλότητα χρήσης 
του επί της οδού, τα 
οποία όμως δεν 
θεωρούνται ζωτικής 
σημασίας για την δοκιμή 
τεχνικού ελέγχου.

Or. de

Τροπολογία 338
Markus Ferber

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – Σημείο 7.11. – στήλη 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

7.11 Αριθμός 
χιλιομετρικών 
αποστάσεων (κοντέρ) 
(εφόσον είναι διαθέσιμος) 

Τροπολογία του Κοινοβουλίου

7.11 Αριθμός 
χιλιομετρικών 
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αποστάσεων (κοντέρ) 
(εφόσον είναι διαθέσιμος) 
(σημείωση)
(σημείωση) Προσδιορίζει 
σημεία που σχετίζονται
με την κατάσταση του 
οχήματος και την 
καταλληλότητα χρήσης 
του επί της οδού, τα 
οποία όμως δεν 
θεωρούνται ζωτικής 
σημασίας για την δοκιμή 
τεχνικού ελέγχου.

Or. de

Τροπολογία 339
Werner Kuhn

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – Σημείο 8.2.1.2.

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

8.2.1.2 Αέριες εκπομπές Μέτρηση με τη χρήση 
αναλυτή καυσαερίων 
σύμφωνα με τις 
απαιτήσεις(1). 
Εναλλακτικώς, η ορθή 
λειτουργία του 
συστήματος εκπομπών 
καυσαερίων σε οχήματα 
εξοπλισμένα με 
ενσωματωμένο σύστημα 
διάγνωσης (OBD) 
επιτρέπεται, αντί 
μετρήσεων των 
εκπομπών, να ελέγχεται 
με κατάλληλη ανάγνωση 
της ένδειξης της 
διάταξης OBD και 
ταυτόχρονο έλεγχο της 
ορθής λειτουργίας του 
συστήματος OBD, με τον 
κινητήρα σε στροφές 
βραδυπορίας σύμφωνα 

(α) Είτε οι αέριες 
εκπομπές υπερβαίνουν τα 
επίπεδα που προσδιορίζει 
ο κατασκευαστής· 
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με τις συστάσεις 
προθέρμανσης του 
κατασκευαστή και άλλες 
απαιτήσεις(1).

(β) είτε, εάν δεν είναι 
διαθέσιμες αυτές οι 
πληροφορίες, οι εκπομπές 
CO υπερβαίνουν,
i) για οχήματα των οποίων 
οι εκπομπές δεν 
ρυθμίζονται από 
προηγμένο σύστημα 
ελέγχου των εκπομπών,
- 4,5%, ή
- 3,5%
ανάλογα με την 
ημερομηνία πρώτης 
ταξινόμησης ή χρήσης 
που καθορίζεται στις 
απαιτήσεις(1)
ii) για οχήματα των 
οποίων οι εκπομπές 
ρυθμίζονται από 
προηγμένο σύστημα 
ελέγχου των εκπομπών,
- με τον κινητήρα σε 
στροφές βραδυπορίας: 
0,5%
- σε υψηλές στροφές 
βραδυπορίας: 0,3%
ή 
- με τον κινητήρα σε 
στροφές βραδυπορίας: 
0,3%6

- σε υψηλές στροφές 
βραδυπορίας: 0,2%
ανάλογα με την 
ημερομηνία πρώτης 
ταξινόμησης ή χρήσης 
που καθορίζεται στις 
απαιτήσεις(1)
(γ) Αισθητήρας λάμδα: 
εκτός της κλίμακας τιμών 
1 ± 0,03, ή όχι σύμφωνα 
με τις προδιαγραφές του 
κατασκευαστή
(δ) Ανάγνωση της 
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διάταξης OBD δείχνει 
σοβαρή κακή λειτουργία

Τροπολογία του Κοινοβουλίου

8.2.1.2 Αέριες εκπομπές Μέτρηση με τη χρήση
αναλυτή καυσαερίων
σύμφωνα με τις
απαιτήσεις(1) και, για τα 
οχήματα που είναι 
εξοπλισμένα με συσκευή
OBD σύμφωνα με τις 
απαιτήσεις (1), 
ανάγνωση των
πληροφοριών της 
συσκευής OBD και των 
ελέγχων (ετοιμότητας)
σχετικά με την ορθή 
λειτουργία του 
συστήματος OBD σε 
στροφές βραδυπορείας 
του κινητήρα, σύμφωνα 
με τις συστάσεις του 
κατασκευαστή και άλλες 
απαιτήσεις (1).

(α) Είτε οι αέριες 
εκπομπές υπερβαίνουν τα
επίπεδα που προσδιορίζει 
ο κατασκευαστής· 

(β) είτε, εάν δεν είναι 
διαθέσιμες αυτές οι 
πληροφορίες, οι εκπομπές 
CO υπερβαίνουν,
i) για οχήματα των οποίων 
οι εκπομπές δεν 
ρυθμίζονται από 
προηγμένο σύστημα 
ελέγχου των εκπομπών,
- 4,5%, ή
- 3,5%
ανάλογα με την 
ημερομηνία πρώτης 
ταξινόμησης ή χρήσης 
που καθορίζεται στις 
απαιτήσεις(1)
ii) για οχήματα των 
οποίων οι εκπομπές 
ρυθμίζονται από 
προηγμένο σύστημα 
ελέγχου των εκπομπών,
- με τον κινητήρα σε 
στροφές βραδυπορίας: 
0,5%
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- σε υψηλές στροφές 
βραδυπορίας: 0,3%
ή 
- με τον κινητήρα σε 
στροφές βραδυπορίας: 
0,3%6

- σε υψηλές στροφές 
βραδυπορίας: 0,2%
ή
- με τον κινητήρα σε 
στροφές βραδυπορίας: 
0,2% (6a)

- σε υψηλές στροφές 
βραδυπορίας: 0,1% (6a)

ανάλογα με την 
ημερομηνία πρώτης 
ταξινόμησης ή χρήσης 
που καθορίζεται στις 
απαιτήσεις(1)
(γ) Αισθητήρας λάμδα: 
εκτός της κλίμακας τιμών 
1 ± 0,03, ή όχι σύμφωνα 
με τις προδιαγραφές του 
κατασκευαστή
(δ) Ανάγνωση της 
διάταξης OBD δείχνει 
σοβαρή κακή λειτουργία

(6a) Με έγκριση τύπου σύμφωνα με τα όρια του Πίνακα 1 του Παραρτήματος I του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 715/2007 ή τα οποία ταξινομήθηκαν ή τέθηκαν για πρώτη φορά σε 
κυκλοφορία μετά την 1η Ιουλίου 2007 (Euro 5).

Or. en

Τροπολογία 340
Georges Bach

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – Σημείο 8.2.1.2. – στήλη 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

8.2.1.2 Αέριες εκπομπές Μέτρηση με τη χρήση 
αναλυτή καυσαερίων 
σύμφωνα με τις 
απαιτήσεις(1). 
Εναλλακτικώς, η ορθή 
λειτουργία του 
συστήματος εκπομπών 
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καυσαερίων σε οχήματα 
εξοπλισμένα με 
ενσωματωμένο σύστημα 
διάγνωσης (OBD) 
επιτρέπεται, αντί 
μετρήσεων των 
εκπομπών, να ελέγχεται 
με κατάλληλη ανάγνωση 
της ένδειξης της 
διάταξης OBD και 
ταυτόχρονο έλεγχο της 
ορθής λειτουργίας του 
συστήματος OBD, με τον 
κινητήρα σε στροφές 
βραδυπορίας σύμφωνα 
με τις συστάσεις 
προθέρμανσης του 
κατασκευαστή και άλλες 
απαιτήσεις(1).

Τροπολογία του Κοινοβουλίου

8.2.1.2 Αέριες εκπομπές Μέτρηση με τη χρήση 
αναλυτή καυσαερίων και, 
για τα οχήματα που είναι 
εξοπλισμένα με συσκευή
OBD σύμφωνα με τις 

απαιτήσεις (1), 
ανάγνωση των
πληροφοριών της 
συσκευής OBD και των 
ελέγχων (ετοιμότητας) 
σχετικά με την ορθή 
λειτουργία του
συστήματος OBD σε 
στροφές βραδυπορείας 
του κινητήρα, σύμφωνα 
με τις συστάσεις του 
κατασκευαστή και άλλες 
απαιτήσεις (1).
Ο εν λόγω έλεγχος του 
αγωγού εξαγωγής θα 
πρέπει να είναι πάντοτε η 
προκαθορισμένη μέθοδος 
αξιολόγησης των 
εκπομπών καυσαερίων, 
ακόμα και στην 
περίπτωση που 
συνδυάζεται με το 
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ενσωματωμένο σύστημα 
διάγνωσης (OBD).

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο ισχύων ορισμός για τον έλεγχο των καυσαερίων, όπου αναφέρεται μόνο στη δυνατότητα 
ελέγχου της συσκευής OBD, δεν είναι κατάλληλος. Οι συνδυασμοί των συσκευών μέτρησης των 
καυσαερίων των σωλήνων εξαγωγής και τα εργαλεία της συσκευής OBD καλύπτουν όλους τους 
τομείς όπου υπάρχει ενδεχόμενο αστοχίας των συναφών συστημάτων εξαγωγής καυσαερίων 
των οχημάτων.

Τροπολογία 341
Isabelle Durant

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – Σημείο 8.2.1.2.

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

8.2.1.2 Αέριες εκπομπές Μέτρηση με τη χρήση 
αναλυτή καυσαερίων 
σύμφωνα με τις 
απαιτήσεις(1). 
Εναλλακτικώς, η ορθή 
λειτουργία του 
συστήματος εκπομπών 
καυσαερίων σε οχήματα 
εξοπλισμένα με 
ενσωματωμένο σύστημα 
διάγνωσης (OBD) 
επιτρέπεται, αντί 
μετρήσεων των 
εκπομπών, να ελέγχεται 
με κατάλληλη ανάγνωση 
της ένδειξης της 
διάταξης OBD και 
ταυτόχρονο έλεγχο της 
ορθής λειτουργίας του 
συστήματος OBD, με τον 
κινητήρα σε στροφές 
βραδυπορίας σύμφωνα με 
τις συστάσεις 
προθέρμανσης του 
κατασκευαστή και άλλες 
απαιτήσεις(1).

(α) Είτε οι αέριες 
εκπομπές υπερβαίνουν τα 
επίπεδα που προσδιορίζει 
ο κατασκευαστής· 
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(β) είτε, εάν δεν είναι 
διαθέσιμες αυτές οι 
πληροφορίες, οι εκπομπές 
CO υπερβαίνουν,
i) για οχήματα των οποίων 
οι εκπομπές δεν 
ρυθμίζονται από 
προηγμένο σύστημα 
ελέγχου των εκπομπών,
- 4,5%, ή
- 3,5%
ανάλογα με την 
ημερομηνία πρώτης 
ταξινόμησης ή χρήσης 
που καθορίζεται στις 
απαιτήσεις(1)
ii) για οχήματα των 
οποίων οι εκπομπές 
ρυθμίζονται από 
προηγμένο σύστημα 
ελέγχου των εκπομπών,
- με τον κινητήρα σε 
στροφές βραδυπορίας: 
0,5%
- σε υψηλές στροφές 
βραδυπορίας: 0,3%
ή 
- με τον κινητήρα σε 
στροφές βραδυπορίας: 
0,3%6

- σε υψηλές στροφές 
βραδυπορίας: 0,2%
ανάλογα με την 
ημερομηνία πρώτης 
ταξινόμησης ή χρήσης 
που καθορίζεται στις 
απαιτήσεις(1)
(γ) Αισθητήρας λάμδα: 
εκτός της κλίμακας τιμών 
1 ± 0,03, ή όχι σύμφωνα 
με τις προδιαγραφές του 
κατασκευαστή
(δ) Ανάγνωση της 
διάταξης OBD δείχνει 
σοβαρή κακή λειτουργία
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Τροπολογία του Κοινοβουλίου

8.2.1.2 Αέριες εκπομπές Μέτρηση με τη χρήση 
αναλυτή καυσαερίων 
σύμφωνα με τις 
απαιτήσεις(1). Επί πλέον,
σε οχήματα εξοπλισμένα 
με ενσωματωμένο 
σύστημα διάγνωσης 
(OBD) επιτρέπεται, αντί 
μετρήσεων των εκπομπών 
και ταυτόχρονο έλεγχο 
της ορθής λειτουργίας του 
συστήματος OBD 
σύμφωνα με τις συστάσεις 
προθέρμανσης του 
κατασκευαστή και άλλες 
απαιτήσεις(1).

(α) Είτε οι αέριες 
εκπομπές υπερβαίνουν τα 
επίπεδα που προσδιορίζει 
ο κατασκευαστής· 

Μέτρηση των επιπέδων
NOx μέσω κατάλληλου 
εξοπλισμού/ κατάλληλα 
εξοπλισμένο αναλυτή 
καυσαερίων,
χρησιμοποιώντας τις 
υφιστάμενες μεθόδους 
ελέγχου των αγωγών
εξαγωγής καυσαερίων.

(β) είτε, εάν δεν είναι 
διαθέσιμες αυτές οι 
πληροφορίες, οι εκπομπές 
CO υπερβαίνουν,

i) για οχήματα των οποίων 
οι εκπομπές δεν 
ρυθμίζονται από 
προηγμένο σύστημα 
ελέγχου των εκπομπών,
- 4,5%, ή
- 3,5%
ανάλογα με την 
ημερομηνία πρώτης 
ταξινόμησης ή χρήσης 
που καθορίζεται στις 
απαιτήσεις(1)
ii) για οχήματα των 
οποίων οι εκπομπές 
ρυθμίζονται από 
προηγμένο σύστημα 
ελέγχου των εκπομπών,
- με τον κινητήρα σε 
στροφές βραδυπορίας: 
0,5%
- σε υψηλές στροφές 
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βραδυπορίας: 0,3%
ή 
- με τον κινητήρα σε 
στροφές βραδυπορίας: 
0,3%6

- σε υψηλές στροφές 
βραδυπορίας: 0,2%
ανάλογα με την 
ημερομηνία πρώτης 
ταξινόμησης ή χρήσης 
που καθορίζεται στις 
απαιτήσεις(1)
(γ) Αισθητήρας λάμδα: 
εκτός της κλίμακας τιμών 
1 ± 0,03, ή όχι σύμφωνα 
με τις προδιαγραφές του 
κατασκευαστή
(δ) Ανάγνωση της 
διάταξης OBD δείχνει 
σοβαρή κακή λειτουργία
με τον κινητήρα σε 
στροφές βραδυπορίας.
Το επίπεδο NOx δεν 
αντιστοιχεί στις 
απαιτήσεις ή υπερβαίνει
τα συγκεκριμένα επίπεδα 
που ορίζει ο 
κατασκευαστής.

Or. en

Τροπολογία 342
Bogusław Liberadzki, Oldřich Vlasák

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – Σημείο 8.2.1.2. – στήλη 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

8.2.1.2. Αέριες εκπομπές Μέτρηση με τη χρήση 
αναλυτή καυσαερίων 
σύμφωνα με τις 
απαιτήσεις(1). 
Εναλλακτικώς, η ορθή 
λειτουργία του 
συστήματος εκπομπών 
καυσαερίων σε οχήματα 
εξοπλισμένα με 
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ενσωματωμένο σύστημα 
διάγνωσης (OBD) 
επιτρέπεται, αντί 
μετρήσεων των 
εκπομπών, να ελέγχεται 
με κατάλληλη ανάγνωση 
της ένδειξης της διάταξης 
OBD και ταυτόχρονο 
έλεγχο της ορθής 
λειτουργίας του 
συστήματος OBD, με τον 
κινητήρα σε στροφές 
βραδυπορίας σύμφωνα με 
τις συστάσεις 
προθέρμανσης του 
κατασκευαστή και άλλες 
απαιτήσεις(1).

Τροπολογία του Κοινοβουλίου

8.2.1.2 Αέριες εκπομπές Μέτρηση με τη χρήση 
αναλυτή καυσαερίων 
σύμφωνα με τις 
απαιτήσεις(1). Ο εν λόγω 
έλεγχος του αγωγού 
εξαγωγής θα πρέπει να 
είναι πάντοτε η 
προκαθορισμένη μέθοδος 
αξιολόγησης των 
εκπομπών καυσαερίων, 
ακόμα και στην 
περίπτωση που 
συνδυάζεται με το 
ενσωματωμένο σύστημα 
διάγνωσης (OBD).
Εναλλακτικώς, η ορθή 
λειτουργία του 
συστήματος εκπομπών 
καυσαερίων σε οχήματα 
εξοπλισμένα με 
ενσωματωμένο σύστημα 
διάγνωσης (OBD) 
επιτρέπεται, αντί 
μετρήσεων των 
εκπομπών, να ελέγχεται 
με κατάλληλη ανάγνωση 
της ένδειξης της διάταξης 
OBD και ταυτόχρονο 
έλεγχο της ορθής 
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λειτουργίας του 
συστήματος OBD, με τον 
κινητήρα σε στροφές 
βραδυπορίας σύμφωνα με 
τις συστάσεις 
προθέρμανσης του 
κατασκευαστή και άλλες 
απαιτήσεις(1).

Or. en

Αιτιολόγηση

Η συσκευή OBD δεν αποτελεί εγγυημένη μέθοδο αξιολόγησης των εκπομπών· για το λόγο αυτό 
οι εκπομπές πρέπει να πιστοποιούνται και με μέτρηση στον αγωγό εξαγωγής καυσαερίων.

Τροπολογία 343
Werner Kuhn

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – Σημείο 8.2.2.2.

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

8.2.2.2 Θολότητα
Εξαιρούνται από αυτή την 
απαίτηση τα οχήματα που 
ταξινομήθηκαν ή τέθηκαν 
σε κυκλοφορία για πρώτη 
φορά πριν από την 1η 
Ιανουαρίου 1980

(α) Μέτρηση της 
θολότητας των 
καυσαερίων κατά την 
ελεύθερη επιτάχυνση του 
κινητήρα (χωρίς φορτίο 
από την ταχύτητα 
βραδυπορίας έως την 
ταχύτητα στην οποία 
ανακόπτεται η παροχή 
καυσίμου) με τον μοχλό 
ταχυτήτων στο νεκρό 
σημείο και τον συμπλέκτη 
συμπλεγμένο.

(α) Για τα οχήματα που 
ταξινομήθηκαν ή τέθηκαν 
σε κυκλοφορία για πρώτη 
φορά μετά την 
ημερομηνία που 
καθορίζεται στις 
απαιτήσεις(1)·

(β) Προετοιμασία του 
οχήματος:

η θολότητα υπερβαίνει το 
μέγεθος που αναγράφεται 
στην πινακίδα του 
κατασκευαστή επί του 
οχήματος.

1. 1. Τα οχήματα 
επιτρέπεται να 
υποβάλλονται σε δοκιμή 
χωρίς προετοιμασία, 
μολονότι για λόγους 

(β) Εάν δεν είναι 
διαθέσιμες αυτές οι 
πληροφορίες ή εάν οι 
απαιτήσεις(1) δεν 
επιτρέπουν τη χρήση 
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ασφαλείας πρέπει να 
ελέγχεται εάν έχει 
θερμανθεί ο κινητήρας 
και εάν είναι σε εν γένει 
ικανοποιητική κατάσταση 
από μηχανολογική άποψη.

τιμών αναφοράς,

2. Απαιτήσεις 
προετοιμασίας:

για κινητήρες με φυσική 
αναρρόφηση : 2,5 m-1 ,

(i) Ο κινητήρας έχει 
θερμανθεί πλήρως, επί 
παραδείγματι η 
θερμοκρασία του ελαίου 
του κινητήρα, όταν 
μετράται με αισθητήρα 
στο αγωγού στάθμης του 
ελαίου, είναι τουλάχιστον 
80 °C, ή χαμηλότερη 
εφόσον αυτή είναι η 
φυσιολογική θερμοκρασία 
λειτουργίας, ή η 
θερμοκρασία του 
συγκροτήματος του 
κινητήρα, όταν μετράται 
με τη στάθμη της 
υπέρυθρης ακτινοβολίας, 
είναι τουλάχιστον 
ισοδύναμη. Εάν, λόγω της 
διαμόρφωσης του 
οχήματος, είναι πρακτικά 
αδύνατη αυτή η μέτρηση, 
η φυσιολογική 
θερμοκρασία λειτουργίας 
του κινητήρα επιτρέπεται 
να επιτευχθεί με άλλα 
μέσα, π.χ. με τη 
λειτουργία του 
ανεμιστήρα του κινητήρα.

για κινητήρες με 
υπερπλήρωση : 3,0 m-1 ,

(ii) Το σύστημα εξάτμισης 
πρέπει να έχει καθαρισθεί 
με τουλάχιστον τρεις 
κύκλους ελεύθερης 
επιτάχυνσης ή με άλλη 
ανάλογη μέθοδο.

ή, για τα οχήματα που 
προσδιορίζονται στις 
απαιτήσεις (1) ή 
ταξινομήθηκαν ή τέθηκαν 
σε κυκλοφορία για πρώτη 
φορά μετά την 
ημερομηνία που 
καθορίζεται στις 
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απαιτήσεις (1),
(γ) Διαδικασία δοκιμής: 1,5 m-1.1

1 Ο κινητήρας και ο τυχόν 
υπερτροφοδότης είναι σε 
κατάσταση βραδυπορίας 
πριν από την έναρξη κάθε 
κύκλου ελεύθερης 
επιτάχυνσης. Για τα 
βαρέα πετρελαιοκίνητα 
οχήματα, αυτό σημαίνει 
αναμονή επί τουλάχιστον 
10 δευτερόλεπτα μετά την 
απενεργοποίηση του 
επιταχυντή.
2. Κατά την έναρξη κάθε 
κύκλου ελεύθερης 
επιτάχυνσης, το 
ποδόπληκτρο του 
επιταχυντή πρέπει να 
πιέζεται πλήρως και 
γρήγορα (σε χρόνο κάτω 
του 1 δευτερολέπτου), 
βαθμιαία και όχι απότομα 
ώστε να επιτυγχάνεται η 
μέγιστη παροχή από την 
αντλία έγχυσης.
3. Κατά τη διάρκεια κάθε 
κύκλου ελεύθερης 
επιτάχυνσης, ο κινητήρας 
φθάνει τις στροφές 
αποκοπής παροχής 
καυσίμου ή, στα οχήματα 
με αυτόματο κιβώτιο, τις 
στροφές που 
προδιαγράφει ο 
κατασκευαστής ή, εφόσον 
δεν διατίθενται τα 
δεδομένα αυτά, τα 2/3 των 
στροφών αποκοπής 
παροχής καυσίμου, πριν 
αφεθεί ο επιταχυντής. 
Αυτό μπορεί να ελεγχθεί 
π.χ. με παρακολούθηση 
των στροφών του 
κινητήρα ή με την πάροδο 
ικανού χρόνου μεταξύ 
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αρχικής ενεργοποίησης 
του επιταχυντή και 
απενεργοποίησής του, ο 
οποίος στην περίπτωση 
των οχημάτων των 
κατηγοριών 1 και 2 του 
παραρτήματος 1 πρέπει να 
είναι τουλάχιστον 2 
δευτερόλεπτα.
4. Όχημα απορρίπτεται 
μόνον εφόσον η μέση 
αριθμητική τιμή τριών 
τουλάχιστον κύκλων 
ελεύθερης επιτάχυνσης, 
υπερβαίνει την οριακή 
τιμή. Για τον υπολογισμό 
επιτρέπεται να 
απορριφθούν μετρήσεις 
που παρεκκλίνουν 
σημαντικά από τη 
μετρηθείσα μέση τιμή ή 
το αποτέλεσμα 
οιουδήποτε άλλου 
στατιστικού υπολογισμού 
που λαμβάνει υπόψη τη 
διασπορά των μετρήσεων. 
Τα κράτη μέλη δύνανται 
να περιορίζουν τον αριθμό 
των κύκλων δοκιμής.
5. Για να αποφεύγονται 
άσκοπες δοκιμές, τα 
κράτη μέλη δύνανται να 
απορρίπτουν τα οχήματα 
στα οποία μετρήθηκαν 
τιμές σημαντικά 
κατώτερες των οριακών 
τιμών μετά από 
λιγότερους από τρεις 
κύκλους ελεύθερης 
επιτάχυνσης ή μετά τους 
κύκλους καθαρισμού. 
Επίσης για να 
αποφεύγονται άσκοπες 
δοκιμές, τα κράτη μέλη 
δύνανται να εγκρίνουν τα 
οχήματα στα οποία 
μετρήθηκαν τιμές 
σημαντικά κατώτερες των 



PE508.077v01-00 26/56 AM\931822EL.doc

EL

οριακών τιμών μετά από 
λιγότερους από τρεις 
κύκλους ελεύθερης 
επιτάχυνσης ή μετά τους 
κύκλους καθαρισμού.

Τροπολογία του Κοινοβουλίου

8.2.2.2 Θολότητα
Εξαιρούνται από αυτή την 
απαίτηση τα οχήματα που 
ταξινομήθηκαν ή τέθηκαν 
σε κυκλοφορία για πρώτη 
φορά πριν από την 1η 
Ιανουαρίου 1980

(α) Μέτρηση της 
θολότητας των 
καυσαερίων κατά την 
ελεύθερη επιτάχυνση του 
κινητήρα (χωρίς φορτίο 
από την ταχύτητα 
βραδυπορίας έως την 
ταχύτητα στην οποία 
ανακόπτεται η παροχή 
καυσίμου) με τον μοχλό 
ταχυτήτων στο νεκρό 
σημείο και τον συμπλέκτη 
συμπλεγμένο και, για τα 
οχήματα που είναι 
εξοπλισμένα με συσκευή
OBD σύμφωνα με τις 
απαιτήσεις (1), 
ανάγνωση των
πληροφοριών της 
συσκευής OBD και των 
ελέγχων (ετοιμότητας) 
σχετικά με την ορθή 
λειτουργία του 
συστήματος OBD σε 
στροφές βραδυπορείας 
του κινητήρα, σύμφωνα 
με τις συστάσεις του 
κατασκευαστή και άλλες 
απαιτήσεις (1).

(α) Για τα οχήματα που 
ταξινομήθηκαν ή τέθηκαν 
σε κυκλοφορία για πρώτη 
φορά μετά την 
ημερομηνία που 
καθορίζεται στις 
απαιτήσεις(1)·

(β) Προετοιμασία του 
οχήματος:

η θολότητα υπερβαίνει το 
μέγεθος που αναγράφεται 
στην πινακίδα του 
κατασκευαστή επί του 
οχήματος.

1. Τα οχήματα 
επιτρέπεται να 
υποβάλλονται σε δοκιμή 
χωρίς προετοιμασία, 
μολονότι για λόγους 
ασφαλείας πρέπει να 

(β) Εάν δεν είναι 
διαθέσιμες αυτές οι 
πληροφορίες ή εάν οι 
απαιτήσεις(1) δεν 
επιτρέπουν τη χρήση 
τιμών αναφοράς·
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ελέγχεται εάν έχει 
θερμανθεί ο κινητήρας 
και εάν είναι σε εν γένει 
ικανοποιητική κατάσταση 
από μηχανολογική άποψη.
2. Απαιτήσεις 
προετοιμασίας:

για κινητήρες με φυσική 
αναρρόφηση : 2,5 m-1 ,

(i) Ο κινητήρας έχει 
θερμανθεί πλήρως, επί 
παραδείγματι η 
θερμοκρασία του ελαίου 
του κινητήρα, όταν 
μετράται με αισθητήρα 
στο αγωγού στάθμης του 
ελαίου, είναι τουλάχιστον 
80 °C, ή χαμηλότερη 
εφόσον αυτή είναι η 
φυσιολογική θερμοκρασία 
λειτουργίας, ή η 
θερμοκρασία του 
συγκροτήματος του 
κινητήρα, όταν μετράται 
με τη στάθμη της 
υπέρυθρης ακτινοβολίας, 
είναι τουλάχιστον 
ισοδύναμη. Εάν, λόγω της 
διαμόρφωσης του 
οχήματος, είναι πρακτικά 
αδύνατη αυτή η μέτρηση, 
η φυσιολογική 
θερμοκρασία λειτουργίας 
του κινητήρα επιτρέπεται 
να επιτευχθεί με άλλα 
μέσα, π.χ. με τη 
λειτουργία του 
ανεμιστήρα του κινητήρα.

για κινητήρες με 
υπερπλήρωση : 3,0 m-1 ,

(ii) Το σύστημα εξάτμισης 
πρέπει να έχει καθαρισθεί 
με τουλάχιστον τρεις 
κύκλους ελεύθερης 
επιτάχυνσης ή με άλλη 
ανάλογη μέθοδο.

ή, για τα οχήματα που 
προσδιορίζονται στις 
απαιτήσεις (1) ή 
ταξινομήθηκαν ή τέθηκαν 
σε κυκλοφορία για πρώτη 
φορά μετά την 
ημερομηνία που 
καθορίζεται στις 
απαιτήσεις (1)·

(γ) Διαδικασία δοκιμής: 1,5 m-1.7

1 Ο κινητήρας και ο τυχόν 
υπερτροφοδότης είναι σε 

ή
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κατάσταση βραδυπορίας 
πριν από την έναρξη κάθε 
κύκλου ελεύθερης 
επιτάχυνσης. Για τα 
βαρέα πετρελαιοκίνητα 
οχήματα, αυτό σημαίνει 
αναμονή επί τουλάχιστον 
10 δευτερόλεπτα μετά την 
απενεργοποίηση του 
επιταχυντή.
2. Κατά την έναρξη κάθε 
κύκλου ελεύθερης 
επιτάχυνσης, το 
ποδόπληκτρο του 
επιταχυντή πρέπει να 
πιέζεται πλήρως και 
γρήγορα (σε χρόνο κάτω 
του 1 δευτερολέπτου), 
βαθμιαία και όχι απότομα 
ώστε να επιτυγχάνεται η 
μέγιστη παροχή από την 
αντλία έγχυσης.

0,5 m-1 (6a)

3. Κατά τη διάρκεια κάθε 
κύκλου ελεύθερης 
επιτάχυνσης, ο κινητήρας 
φθάνει τις στροφές 
αποκοπής παροχής 
καυσίμου ή, στα οχήματα 
με αυτόματο κιβώτιο, τις 
στροφές που 
προδιαγράφει ο 
κατασκευαστής ή, εφόσον 
δεν διατίθενται τα 
δεδομένα αυτά, τα 2/3 των 
στροφών αποκοπής 
παροχής καυσίμου, πριν 
αφεθεί ο επιταχυντής. 
Αυτό μπορεί να ελεγχθεί 
π.χ. με παρακολούθηση 
των στροφών του 
κινητήρα ή με την πάροδο 
ικανού χρόνου μεταξύ 
αρχικής ενεργοποίησης 
του επιταχυντή και 
απενεργοποίησής του, ο 
οποίος στην περίπτωση 
των οχημάτων των 
κατηγοριών 1 και 2 του 
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παραρτήματος 1 πρέπει να 
είναι τουλάχιστον 2 
δευτερόλεπτα.
4. Όχημα απορρίπτεται 
μόνον εφόσον η μέση 
αριθμητική τιμή τριών 
τουλάχιστον κύκλων 
ελεύθερης επιτάχυνσης, 
υπερβαίνει την οριακή 
τιμή. Για τον υπολογισμό 
επιτρέπεται να 
απορριφθούν μετρήσεις 
που παρεκκλίνουν 
σημαντικά από τη 
μετρηθείσα μέση τιμή ή 
το αποτέλεσμα 
οιουδήποτε άλλου 
στατιστικού υπολογισμού 
που λαμβάνει υπόψη τη 
διασπορά των μετρήσεων.  
Τα κράτη μέλη δύνανται 
να περιορίζουν τον αριθμό 
των κύκλων δοκιμής.
5. Για να αποφεύγονται 
άσκοπες δοκιμές, τα 
κράτη μέλη δύνανται να 
απορρίπτουν τα οχήματα 
στα οποία μετρήθηκαν 
τιμές σημαντικά 
κατώτερες των οριακών 
τιμών μετά από 
λιγότερους από τρεις 
κύκλους ελεύθερης 
επιτάχυνσης ή μετά τους 
κύκλους καθαρισμού. 
Επίσης για να 
αποφεύγονται άσκοπες 
δοκιμές, τα κράτη μέλη 
δύνανται να εγκρίνουν τα 
οχήματα στα οποία 
μετρήθηκαν τιμές 
σημαντικά κατώτερες των 
οριακών τιμών μετά από 
λιγότερους από τρεις 
κύκλους ελεύθερης 
επιτάχυνσης ή μετά τους 
κύκλους καθαρισμού.

(6a) Με έγκριση τύπου σύμφωνα με τα όρια του Πίνακα 1 του Παραρτήματος I του 
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κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 715/2007 ή τα οποία ταξινομήθηκαν ή τέθηκαν για πρώτη φορά σε 
κυκλοφορία μετά την 1η Ιουλίου 2007 (Euro 5).

Or. en

Τροπολογία 344
Georges Bach

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – Σημείο 8.2.2.2. – στήλη 2 – στοιχείο α)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

8.2.2.2 Θολότητα
Εξαιρούνται από αυτή την 
απαίτηση τα οχήματα που 
ταξινομήθηκαν ή τέθηκαν 
σε κυκλοφορία για πρώτη 
φορά πριν από την 1η 
Ιανουαρίου 1980

(α) Μέτρηση της 
θολότητας των 
καυσαερίων κατά την 
ελεύθερη επιτάχυνση του 
κινητήρα (χωρίς φορτίο 
από την ταχύτητα 
βραδυπορίας έως την 
ταχύτητα στην οποία 
ανακόπτεται η παροχή 
καυσίμου) με τον μοχλό 
ταχυτήτων στο νεκρό 
σημείο και τον συμπλέκτη 
συμπλεγμένο.

Τροπολογία του Κοινοβουλίου

8.2.2.2 Θολότητα
Εξαιρούνται από αυτή την 
απαίτηση τα οχήματα που 
ταξινομήθηκαν ή τέθηκαν
σε κυκλοφορία για πρώτη 
φορά πριν από την 1η 
Ιανουαρίου 1980

(α) Μέτρηση της 
θολότητας των 
καυσαερίων κατά την 
ελεύθερη επιτάχυνση του 
κινητήρα (χωρίς φορτίο 
από την ταχύτητα 
βραδυπορίας έως την 
ταχύτητα στην οποία 
ανακόπτεται η παροχή 
καυσίμου) με τον μοχλό 
ταχυτήτων στο νεκρό 
σημείο και τον συμπλέκτη 
συμπλεγμένο. Ο έλεγχος 
του αγωγού εξαγωγής θα 
πρέπει να είναι πάντοτε η 
προκαθορισμένη μέθοδος 
αξιολόγησης των 
εκπομπών καυσαερίων, 
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ακόμα και στην 
περίπτωση που 
συνδυάζεται με το 
ενσωματωμένο σύστημα 
διάγνωσης (OBD).

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο ισχύων ορισμός για τον έλεγχο των καυσαερίων, όπου αναφέρεται μόνο στη δυνατότητα 
ελέγχου της συσκευής OBD, δεν είναι κατάλληλος. Οι συνδυασμοί των συσκευών μέτρησης των 
καυσαερίων των σωλήνων εξαγωγής και τα εργαλεία της συσκευής OBD καλύπτουν όλους τους 
τομείς όπου υπάρχει ενδεχόμενο αστοχίας των συναφών συστημάτων εξαγωγής καυσαερίων 
των οχημάτων.

Τροπολογία 345
Isabelle Durant

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – Σημείο 8.2.2.2.

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

8.2.2.2 Θολότητα
Εξαιρούνται από αυτή την 
απαίτηση τα οχήματα που 
ταξινομήθηκαν ή τέθηκαν 
σε κυκλοφορία για πρώτη 
φορά πριν από την 1η 
Ιανουαρίου 1980

(α) Μέτρηση της 
θολότητας των 
καυσαερίων κατά την 
ελεύθερη επιτάχυνση του 
κινητήρα (χωρίς φορτίο 
από την ταχύτητα 
βραδυπορίας έως την 
ταχύτητα στην οποία 
ανακόπτεται η παροχή 
καυσίμου) με τον μοχλό 
ταχυτήτων στο νεκρό 
σημείο και τον συμπλέκτη 
συμπλεγμένο.

(α) Για τα οχήματα που 
ταξινομήθηκαν ή τέθηκαν 
σε κυκλοφορία για πρώτη 
φορά μετά την 
ημερομηνία που 
καθορίζεται στις 
απαιτήσεις(1)·

(β) Προετοιμασία του 
οχήματος:

η θολότητα υπερβαίνει το 
μέγεθος που αναγράφεται 
στην πινακίδα του 
κατασκευαστή επί του 
οχήματος.

1. Τα οχήματα 
επιτρέπεται να 
υποβάλλονται σε δοκιμή 
χωρίς προετοιμασία, 
μολονότι για λόγους 

(β) Εάν δεν είναι 
διαθέσιμες αυτές οι 
πληροφορίες ή εάν οι 
απαιτήσεις(1) δεν 
επιτρέπουν τη χρήση 
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ασφαλείας πρέπει να 
ελέγχεται εάν έχει 
θερμανθεί ο κινητήρας 
και εάν είναι σε εν γένει 
ικανοποιητική κατάσταση 
από μηχανολογική άποψη.

τιμών αναφοράς,

2. Απαιτήσεις 
προετοιμασίας:

για κινητήρες με φυσική 
αναρρόφηση : 2,5 m-1 ,

(i) Ο κινητήρας έχει 
θερμανθεί πλήρως, επί 
παραδείγματι η 
θερμοκρασία του ελαίου 
του κινητήρα, όταν 
μετράται με αισθητήρα 
στο αγωγού στάθμης του 
ελαίου, είναι τουλάχιστον 
80 °C, ή χαμηλότερη 
εφόσον αυτή είναι η 
φυσιολογική θερμοκρασία 
λειτουργίας, ή η 
θερμοκρασία του 
συγκροτήματος του 
κινητήρα, όταν μετράται 
με τη στάθμη της 
υπέρυθρης ακτινοβολίας, 
είναι τουλάχιστον 
ισοδύναμη. Εάν, λόγω της 
διαμόρφωσης του 
οχήματος, είναι πρακτικά 
αδύνατη αυτή η μέτρηση, 
η φυσιολογική 
θερμοκρασία λειτουργίας 
του κινητήρα επιτρέπεται 
να επιτευχθεί με άλλα 
μέσα, π.χ. με τη 
λειτουργία του 
ανεμιστήρα του κινητήρα.

για κινητήρες με 
υπερπλήρωση : 3,0 m-1 ,

(ii) Το σύστημα εξάτμισης 
πρέπει να έχει καθαρισθεί 
με τουλάχιστον τρεις 
κύκλους ελεύθερης 
επιτάχυνσης ή με άλλη 
ανάλογη μέθοδο.

ή, για τα οχήματα που 
προσδιορίζονται στις 
απαιτήσεις (1) ή 
ταξινομήθηκαν ή τέθηκαν 
σε κυκλοφορία για πρώτη 
φορά μετά την 
ημερομηνία που 
καθορίζεται στις 
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απαιτήσεις (1)·
(γ) Διαδικασία δοκιμής: 1,5 m-1.1

1 Ο κινητήρας και ο τυχόν 
υπερτροφοδότης είναι σε 
κατάσταση βραδυπορίας 
πριν από την έναρξη κάθε 
κύκλου ελεύθερης 
επιτάχυνσης. Για τα 
βαρέα πετρελαιοκίνητα 
οχήματα, αυτό σημαίνει 
αναμονή επί τουλάχιστον 
10 δευτερόλεπτα μετά την 
απενεργοποίηση του 
επιταχυντή.
2. Κατά την έναρξη κάθε 
κύκλου ελεύθερης 
επιτάχυνσης, το 
ποδόπληκτρο του 
επιταχυντή πρέπει να 
πιέζεται πλήρως και 
γρήγορα (σε χρόνο κάτω 
του 1 δευτερολέπτου), 
βαθμιαία και όχι απότομα 
ώστε να επιτυγχάνεται η 
μέγιστη παροχή από την 
αντλία έγχυσης.
3. Κατά τη διάρκεια κάθε 
κύκλου ελεύθερης 
επιτάχυνσης, ο κινητήρας 
φθάνει τις στροφές 
αποκοπής παροχής 
καυσίμου ή, στα οχήματα 
με αυτόματο κιβώτιο, τις 
στροφές που 
προδιαγράφει ο 
κατασκευαστής ή, εφόσον 
δεν διατίθενται τα 
δεδομένα αυτά, τα 2/3 των 
στροφών αποκοπής 
παροχής καυσίμου, πριν 
αφεθεί ο επιταχυντής. 
Αυτό μπορεί να ελεγχθεί 
π.χ. με παρακολούθηση 
των στροφών του 
κινητήρα ή με την πάροδο 
ικανού χρόνου μεταξύ 
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αρχικής ενεργοποίησης 
του επιταχυντή και 
απενεργοποίησής του, ο 
οποίος στην περίπτωση 
των οχημάτων των 
κατηγοριών 1 και 2 του 
παραρτήματος 1 πρέπει να 
είναι τουλάχιστον 2 
δευτερόλεπτα.
4.  Όχημα απορρίπτεται 
μόνον εφόσον η μέση 
αριθμητική τιμή τριών 
τουλάχιστον κύκλων 
ελεύθερης επιτάχυνσης, 
υπερβαίνει την οριακή 
τιμή. Για τον υπολογισμό 
επιτρέπεται να 
απορριφθούν μετρήσεις 
που παρεκκλίνουν 
σημαντικά από τη 
μετρηθείσα μέση τιμή ή 
το αποτέλεσμα 
οιουδήποτε άλλου 
στατιστικού υπολογισμού 
που λαμβάνει υπόψη τη 
διασπορά των μετρήσεων. 
Τα κράτη μέλη δύνανται 
να περιορίζουν τον αριθμό 
των κύκλων δοκιμής.
5. Για να αποφεύγονται 
άσκοπες δοκιμές, τα 
κράτη μέλη δύνανται να 
απορρίπτουν τα οχήματα 
στα οποία μετρήθηκαν 
τιμές σημαντικά 
κατώτερες των οριακών 
τιμών μετά από 
λιγότερους από τρεις 
κύκλους ελεύθερης 
επιτάχυνσης ή μετά τους 
κύκλους καθαρισμού. 
Επίσης για να 
αποφεύγονται άσκοπες 
δοκιμές, τα κράτη μέλη 
δύνανται να εγκρίνουν τα 
οχήματα στα οποία 
μετρήθηκαν τιμές 
σημαντικά κατώτερες των 
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οριακών τιμών μετά από 
λιγότερους από τρεις 
κύκλους ελεύθερης 
επιτάχυνσης ή μετά τους 
κύκλους καθαρισμού.

Τροπολογία του Κοινοβουλίου

8.2.2.2 Θολότητα
Εξαιρούνται από αυτή την 
απαίτηση τα οχήματα που 
ταξινομήθηκαν ή τέθηκαν 
σε κυκλοφορία για πρώτη 
φορά πριν από την 1η 
Ιανουαρίου 1980

(α) Μέτρηση της 
θολότητας των 
καυσαερίων κατά την 
ελεύθερη επιτάχυνση του 
κινητήρα (χωρίς φορτίο 
από την ταχύτητα 
βραδυπορίας έως την 
ταχύτητα στην οποία 
ανακόπτεται η παροχή 
καυσίμου) με τον μοχλό 
ταχυτήτων στο νεκρό 
σημείο και τον συμπλέκτη 
συμπλεγμένο.

(α) Για τα οχήματα που 
ταξινομήθηκαν ή τέθηκαν 
σε κυκλοφορία για πρώτη 
φορά μετά την 
ημερομηνία που 
καθορίζεται στις 
απαιτήσεις(1)·

(β) Προετοιμασία του 
οχήματος:

η θολότητα υπερβαίνει το 
μέγεθος που αναγράφεται 
στην πινακίδα του 
κατασκευαστή επί του 
οχήματος.

1. Τα οχήματα 
επιτρέπεται να 
υποβάλλονται σε δοκιμή 
χωρίς προετοιμασία, 
μολονότι για λόγους 
ασφαλείας πρέπει να 
ελέγχεται εάν έχει 
θερμανθεί ο κινητήρας 
και εάν είναι σε εν γένει 
ικανοποιητική κατάσταση 
από μηχανολογική άποψη.

(β) Εάν δεν είναι 
διαθέσιμες αυτές οι 
πληροφορίες ή εάν οι 
απαιτήσεις(1) δεν 
επιτρέπουν τη χρήση 
τιμών αναφοράς, 

2. Απαιτήσεις 
προετοιμασίας:

για κινητήρες με φυσική 
αναρρόφηση : 2,5 m-1 ,

(i) Ο κινητήρας έχει 
θερμανθεί πλήρως, επί 
παραδείγματι η 
θερμοκρασία του ελαίου 
του κινητήρα, όταν 
μετράται με αισθητήρα 
στο αγωγού στάθμης του 
ελαίου, είναι τουλάχιστον 
80 °C, ή χαμηλότερη 

για κινητήρες με 
υπερπλήρωση : 3,0 m-1 ,



PE508.077v01-00 36/56 AM\931822EL.doc

EL

εφόσον αυτή είναι η 
φυσιολογική θερμοκρασία 
λειτουργίας, ή η 
θερμοκρασία του 
συγκροτήματος του 
κινητήρα, όταν μετράται 
με τη στάθμη της 
υπέρυθρης ακτινοβολίας, 
είναι τουλάχιστον 
ισοδύναμη. Εάν, λόγω της 
διαμόρφωσης του 
οχήματος, είναι πρακτικά 
αδύνατη αυτή η μέτρηση, 
η φυσιολογική 
θερμοκρασία λειτουργίας 
του κινητήρα επιτρέπεται 
να επιτευχθεί με άλλα 
μέσα, π.χ. με τη 
λειτουργία του 
ανεμιστήρα του κινητήρα.
(ii) Το σύστημα εξάτμισης 
πρέπει να έχει καθαρισθεί 
με τουλάχιστον τρεις 
κύκλους ελεύθερης 
επιτάχυνσης ή με άλλη 
ανάλογη μέθοδο.

ή, για τα οχήματα που 
προσδιορίζονται στις 
απαιτήσεις (1) ή 
ταξινομήθηκαν ή τέθηκαν 
σε κυκλοφορία για πρώτη 
φορά μετά την 
ημερομηνία που 
καθορίζεται στις 
απαιτήσεις (1)·

(γ) Διαδικασία δοκιμής: 1,5 m-1.7

1 Ο κινητήρας και ο τυχόν 
υπερτροφοδότης είναι σε 
κατάσταση βραδυπορίας 
πριν από την έναρξη κάθε 
κύκλου ελεύθερης 
επιτάχυνσης. Για τα 
βαρέα πετρελαιοκίνητα 
οχήματα, αυτό σημαίνει 
αναμονή επί τουλάχιστον 
10 δευτερόλεπτα μετά την 
απενεργοποίηση του 
επιταχυντή.

ή

2. Κατά την έναρξη κάθε 
κύκλου ελεύθερης 
επιτάχυνσης, το 
ποδόπληκτρο του 
επιταχυντή πρέπει να 
πιέζεται πλήρως και 

0,2m-1
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γρήγορα (σε χρόνο κάτω 
του 1 δευτερολέπτου), 
βαθμιαία και όχι απότομα 
ώστε να επιτυγχάνεται η 
μέγιστη παροχή από την 
αντλία έγχυσης.
3. Κατά τη διάρκεια κάθε 
κύκλου ελεύθερης 
επιτάχυνσης, ο κινητήρας 
φθάνει τις στροφές 
αποκοπής παροχής 
καυσίμου ή, στα οχήματα 
με αυτόματο κιβώτιο, τις 
στροφές που 
προδιαγράφει ο 
κατασκευαστής ή, εφόσον 
δεν διατίθενται τα 
δεδομένα αυτά, τα 2/3 των 
στροφών αποκοπής 
παροχής καυσίμου, πριν 
αφεθεί ο επιταχυντής. 
Αυτό μπορεί να ελεγχθεί 
π.χ. με παρακολούθηση 
των στροφών του 
κινητήρα ή με την πάροδο 
ικανού χρόνου μεταξύ 
αρχικής ενεργοποίησης 
του επιταχυντή και 
απενεργοποίησής του, ο 
οποίος στην περίπτωση 
των οχημάτων των 
κατηγοριών 1 και 2 του 
παραρτήματος 1 πρέπει να 
είναι τουλάχιστον 2 
δευτερόλεπτα.
4. Όχημα απορρίπτεται 
μόνον εφόσον η μέση 
αριθμητική τιμή τριών 
τουλάχιστον κύκλων 
ελεύθερης επιτάχυνσης, 
υπερβαίνει την οριακή 
τιμή. Για τον υπολογισμό 
επιτρέπεται να
απορριφθούν μετρήσεις 
που παρεκκλίνουν 
σημαντικά από τη 
μετρηθείσα μέση τιμή. Τα 
κράτη μέλη δύνανται να 
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περιορίζουν τον αριθμό 
των κύκλων δοκιμής.
5. Για να αποφεύγονται 
άσκοπες δοκιμές, τα 
κράτη μέλη δύνανται να 
απορρίπτουν τα οχήματα 
στα οποία μετρήθηκαν 
τιμές σημαντικά 
κατώτερες των οριακών 
τιμών μετά από 
λιγότερους από τρεις 
κύκλους ελεύθερης 
επιτάχυνσης ή μετά τους 
κύκλους καθαρισμού. 
Επίσης για να 
αποφεύγονται άσκοπες 
δοκιμές, τα κράτη μέλη 
δύνανται να εγκρίνουν τα 
οχήματα στα οποία 
μετρήθηκαν τιμές 
σημαντικά κατώτερες των 
οριακών τιμών μετά από 
λιγότερους από τρεις 
κύκλους ελεύθερης 
επιτάχυνσης ή μετά τους 
κύκλους καθαρισμού.
Μέτρηση του επίπεδου 
των εκπομπών NOx και 
των σωματιδίων με τη 
χρήση κατάλληλου 
εξοπλισμού / κατάλληλα 
εξοπλισμένου μετρητή 
καπνού εφαρμόζοντας 
την υπάρχουσα μέθοδο 
δοκιμής με ελεύθερη 
επιτάχυνση.

Τα επίπεδα NOx και
σωματιδίων δεν 
αντιστοιχούν στις 
απαιτήσεις ή 
υπερβαίνουν τα 
συγκεκριμένα επίπεδα 
που ορίζει ο 
κατασκευαστής.

Or. en

Τροπολογία 346
Markus Ferber

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – Σημείο 8.2.2.2. – στήλη 2 – στοιχείο α)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

8.2.2.2 Θολότητα α) Μέτρηση της 
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θολότητας των 
καυσαερίων κατά την 
ελεύθερη επιτάχυνση του 
κινητήρα (χωρίς φορτίο 
από την ταχύτητα 
βραδυπορίας έως την 
ταχύτητα στην οποία 
ανακόπτεται η παροχή 
καυσίμου) με τον μοχλό 
ταχυτήτων στο νεκρό 
σημείο και τον συμπλέκτη 
συμπλεγμένο.

Εξαιρούνται από αυτή την 
απαίτηση τα οχήματα που 
ταξινομήθηκαν ή τέθηκαν 
σε κυκλοφορία για πρώτη 
φορά πριν από την 1η 
Ιανουαρίου 1980

Τροπολογία του Κοινοβουλίου

8.2.2.2 Θολότητα α) Μέτρηση της 
θολότητας των 
καυσαερίων κατά την 
ελεύθερη επιτάχυνση του 
κινητήρα (χωρίς φορτίο 
από την ταχύτητα 
βραδυπορίας έως την 
ταχύτητα στην οποία 
ανακόπτεται η παροχή 
καυσίμου) με τον μοχλό 
ταχυτήτων στο νεκρό 
σημείο και τον συμπλέκτη 
συμπλεγμένο.
Εναλλακτικώς, η ορθή 
λειτουργία του 
συστήματος εκπομπών 
καυσαερίων σε οχήματα 
εξοπλισμένα με 
ενσωματωμένο σύστημα 
διάγνωσης (OBD) 
επιτρέπεται, αντί 
μετρήσεων των 
εκπομπών, να ελέγχεται 
με κατάλληλη ανάγνωση 
της ένδειξης της 
διάταξης OBD.

Εξαιρούνται από αυτή την 
απαίτηση τα οχήματα που 
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ταξινομήθηκαν ή τέθηκαν 
σε κυκλοφορία για πρώτη 
φορά πριν από την 1η 
Ιανουαρίου 1980.

Or. de

Τροπολογία 347
Bogusław Liberadzki, Oldřich Vlasák

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – Σημείο 8.2.2.2.

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

8.2.2.2 Θολότητα
Εξαιρούνται από αυτή την 
απαίτηση τα οχήματα που 
ταξινομήθηκαν ή τέθηκαν 
σε κυκλοφορία για πρώτη 
φορά πριν από την 1η 
Ιανουαρίου 1980

(α) Μέτρηση της 
θολότητας των 
καυσαερίων κατά την 
ελεύθερη επιτάχυνση του 
κινητήρα (χωρίς φορτίο 
από την ταχύτητα 
βραδυπορίας έως την 
ταχύτητα στην οποία 
ανακόπτεται η παροχή 
καυσίμου) με τον μοχλό 
ταχυτήτων στο νεκρό 
σημείο και τον συμπλέκτη 
συμπλεγμένο.

(α) Για τα οχήματα που 
ταξινομήθηκαν ή τέθηκαν 
σε κυκλοφορία για πρώτη 
φορά μετά την 
ημερομηνία που 
καθορίζεται στις 
απαιτήσεις(1)·

(β) Προετοιμασία του 
οχήματος:

η θολότητα υπερβαίνει το 
μέγεθος που αναγράφεται 
στην πινακίδα του 
κατασκευαστή επί του 
οχήματος.

1. Τα οχήματα 
επιτρέπεται να 
υποβάλλονται σε δοκιμή 
χωρίς προετοιμασία, 
μολονότι για λόγους 
ασφαλείας πρέπει να 
ελέγχεται εάν έχει 
θερμανθεί ο κινητήρας 
και εάν είναι σε εν γένει 
ικανοποιητική κατάσταση 
από μηχανολογική άποψη.

(β) Εάν δεν είναι 
διαθέσιμες αυτές οι 
πληροφορίες ή εάν οι 
απαιτήσεις(1). δεν 
επιτρέπουν τη χρήση 
τιμών αναφοράς,

2. Απαιτήσεις για κινητήρες με φυσική 



AM\931822EL.doc 41/56 PE508.077v01-00

EL

προετοιμασίας: αναρρόφηση : 2,5 m-1 ,
(i) Ο κινητήρας έχει 
θερμανθεί πλήρως, επί 
παραδείγματι η 
θερμοκρασία του ελαίου
του κινητήρα, όταν 
μετράται με αισθητήρα 
στο αγωγού στάθμης του 
ελαίου, είναι τουλάχιστον 
80 °C, ή χαμηλότερη 
εφόσον αυτή είναι η 
φυσιολογική θερμοκρασία 
λειτουργίας, ή η 
θερμοκρασία του 
συγκροτήματος του 
κινητήρα, όταν μετράται 
με τη στάθμη της 
υπέρυθρης ακτινοβολίας, 
είναι τουλάχιστον 
ισοδύναμη. Εάν, λόγω της 
διαμόρφωσης του 
οχήματος, είναι πρακτικά 
αδύνατη αυτή η μέτρηση, 
η φυσιολογική 
θερμοκρασία λειτουργίας 
του κινητήρα επιτρέπεται 
να επιτευχθεί με άλλα 
μέσα, π.χ. με τη 
λειτουργία του 
ανεμιστήρα του κινητήρα.

για κινητήρες με 
υπερπλήρωση : 3,0 m-1 ,

(ii) Το σύστημα εξάτμισης 
πρέπει να έχει καθαρισθεί 
με τουλάχιστον τρεις 
κύκλους ελεύθερης 
επιτάχυνσης ή με άλλη 
ανάλογη μέθοδο.

ή, για τα οχήματα που 
προσδιορίζονται στις 
απαιτήσεις (1) ή 
ταξινομήθηκαν ή τέθηκαν 
σε κυκλοφορία για πρώτη 
φορά μετά την 
ημερομηνία που 
καθορίζεται στις 
απαιτήσεις (1)·

(γ) Διαδικασία δοκιμής: 1,5 m-1.1

1 Ο κινητήρας και ο τυχόν 
υπερτροφοδότης είναι σε 
κατάσταση βραδυπορίας 
πριν από την έναρξη κάθε 
κύκλου ελεύθερης 
επιτάχυνσης. Για τα 
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βαρέα πετρελαιοκίνητα 
οχήματα, αυτό σημαίνει 
αναμονή επί τουλάχιστον 
10 δευτερόλεπτα μετά την 
απενεργοποίηση του 
επιταχυντή.
2. Κατά την έναρξη κάθε 
κύκλου ελεύθερης 
επιτάχυνσης, το 
ποδόπληκτρο του 
επιταχυντή πρέπει να 
πιέζεται πλήρως και 
γρήγορα (σε χρόνο κάτω 
του 1 δευτερολέπτου), 
βαθμιαία και όχι απότομα 
ώστε να επιτυγχάνεται η 
μέγιστη παροχή από την 
αντλία έγχυσης.
3. Κατά τη διάρκεια κάθε 
κύκλου ελεύθερης 
επιτάχυνσης, ο κινητήρας 
φθάνει τις στροφές 
αποκοπής παροχής 
καυσίμου ή, στα οχήματα 
με αυτόματο κιβώτιο, τις 
στροφές που 
προδιαγράφει ο 
κατασκευαστής ή, εφόσον 
δεν διατίθενται τα 
δεδομένα αυτά, τα 2/3 των 
στροφών αποκοπής 
παροχής καυσίμου, πριν 
αφεθεί ο επιταχυντής. 
Αυτό μπορεί να ελεγχθεί 
π.χ. με παρακολούθηση 
των στροφών του 
κινητήρα ή με την πάροδο 
ικανού χρόνου μεταξύ 
αρχικής ενεργοποίησης 
του επιταχυντή και 
απενεργοποίησής του, ο 
οποίος στην περίπτωση 
των οχημάτων των 
κατηγοριών 1 και 2 του 
παραρτήματος 1 πρέπει να 
είναι τουλάχιστον 2 
δευτερόλεπτα.
4. Όχημα απορρίπτεται 
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μόνον εφόσον η μέση 
αριθμητική τιμή τριών 
τουλάχιστον κύκλων 
ελεύθερης επιτάχυνσης, 
υπερβαίνει την οριακή 
τιμή. Για τον υπολογισμό 
επιτρέπεται να 
απορριφθούν μετρήσεις 
που παρεκκλίνουν 
σημαντικά από τη 
μετρηθείσα μέση τιμή ή 
το αποτέλεσμα 
οιουδήποτε άλλου 
στατιστικού υπολογισμού 
που λαμβάνει υπόψη τη 
διασπορά των 
μετρήσεων. Τα κράτη 
μέλη δύνανται να 
περιορίζουν τον αριθμό 
των κύκλων δοκιμής.
5. Για να αποφεύγονται 
άσκοπες δοκιμές, τα 
κράτη μέλη δύνανται να 
απορρίπτουν τα οχήματα 
στα οποία μετρήθηκαν 
τιμές σημαντικά 
κατώτερες των οριακών 
τιμών μετά από 
λιγότερους από τρεις 
κύκλους ελεύθερης 
επιτάχυνσης ή μετά τους 
κύκλους καθαρισμού. 
Επίσης για να 
αποφεύγονται άσκοπες 
δοκιμές, τα κράτη μέλη 
δύνανται να εγκρίνουν τα 
οχήματα στα οποία 
μετρήθηκαν τιμές 
σημαντικά κατώτερες των 
οριακών τιμών μετά από 
λιγότερους από τρεις 
κύκλους ελεύθερης 
επιτάχυνσης ή μετά τους 
κύκλους καθαρισμού.

Τροπολογία του Κοινοβουλίου

8.2.2.2 Θολότητα
Εξαιρούνται από αυτή την (α) Μέτρηση της (α) Για τα οχήματα που 
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απαίτηση τα οχήματα που 
ταξινομήθηκαν ή τέθηκαν 
σε κυκλοφορία για πρώτη 
φορά πριν από την 1η 
Ιανουαρίου 1980

θολότητας των 
καυσαερίων κατά την 
ελεύθερη επιτάχυνση του 
κινητήρα (χωρίς φορτίο 
από την ταχύτητα 
βραδυπορίας έως την 
ταχύτητα στην οποία 
ανακόπτεται η παροχή 
καυσίμου) με τον μοχλό 
ταχυτήτων στο νεκρό 
σημείο και τον συμπλέκτη 
συμπλεγμένο. Ο έλεγχος 
του αγωγού εξαγωγής 
καυσαερίων αποτελεί 
πάντοτε την αρχική
μέθοδο αξιολόγησης των 
εκπομπών καυσαερίων, 
ακόμη και εάν 
συνδυάζεται με συσκευή
OBD

ταξινομήθηκαν ή τέθηκαν 
σε κυκλοφορία για πρώτη 
φορά μετά την 
ημερομηνία που 
καθορίζεται στις 
απαιτήσεις(1)·

(β) Προετοιμασία του 
οχήματος:

η θολότητα υπερβαίνει το 
μέγεθος που αναγράφεται 
στην πινακίδα του 
κατασκευαστή επί του 
οχήματος.

1. Τα οχήματα 
επιτρέπεται να 
υποβάλλονται σε δοκιμή 
χωρίς προετοιμασία, 
μολονότι για λόγους 
ασφαλείας πρέπει να 
ελέγχεται εάν έχει 
θερμανθεί ο κινητήρας 
και εάν είναι σε εν γένει 
ικανοποιητική κατάσταση 
από μηχανολογική άποψη.

(β) Εάν δεν είναι 
διαθέσιμες αυτές οι 
πληροφορίες ή εάν οι 
απαιτήσεις(1). δεν 
επιτρέπουν τη χρήση 
τιμών αναφοράς,

2. Απαιτήσεις 
προετοιμασίας:

για κινητήρες με φυσική 
αναρρόφηση : 2,5 m-1 ,

(i) Ο κινητήρας έχει 
θερμανθεί πλήρως, επί 
παραδείγματι η 
θερμοκρασία του ελαίου 
του κινητήρα, όταν 
μετράται με αισθητήρα 
στο αγωγού στάθμης του 
ελαίου, είναι τουλάχιστον 
80 °C, ή χαμηλότερη 
εφόσον αυτή είναι η 

για κινητήρες με 
υπερπλήρωση : 3,0 m-1 ,
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φυσιολογική θερμοκρασία 
λειτουργίας, ή η 
θερμοκρασία του 
συγκροτήματος του 
κινητήρα, όταν μετράται 
με τη στάθμη της 
υπέρυθρης ακτινοβολίας, 
είναι τουλάχιστον 
ισοδύναμη. Εάν, λόγω της
διαμόρφωσης του 
οχήματος, είναι πρακτικά 
αδύνατη αυτή η μέτρηση, 
η φυσιολογική 
θερμοκρασία λειτουργίας 
του κινητήρα επιτρέπεται 
να επιτευχθεί με άλλα 
μέσα, π.χ. με τη 
λειτουργία του 
ανεμιστήρα του κινητήρα.
(ii) Το σύστημα εξάτμισης 
πρέπει να έχει καθαρισθεί 
με τουλάχιστον τρεις 
κύκλους ελεύθερης 
επιτάχυνσης ή με άλλη 
ανάλογη μέθοδο.

ή, για τα οχήματα που 
προσδιορίζονται στις 
απαιτήσεις (1) ή 
ταξινομήθηκαν ή τέθηκαν 
σε κυκλοφορία για πρώτη 
φορά μετά την 
ημερομηνία που 
καθορίζεται στις 
απαιτήσεις (1)·

(γ) Διαδικασία δοκιμής: 1,5 m-1.7
1 Ο κινητήρας και ο τυχόν 
υπερτροφοδότης είναι σε 
κατάσταση βραδυπορίας 
πριν από την έναρξη κάθε 
κύκλου ελεύθερης 
επιτάχυνσης. Για τα 
βαρέα πετρελαιοκίνητα 
οχήματα, αυτό σημαίνει 
αναμονή επί τουλάχιστον 
10 δευτερόλεπτα μετά την 
απενεργοποίηση του 
επιταχυντή.

ή

2. Κατά την έναρξη κάθε 
κύκλου ελεύθερης 
επιτάχυνσης, το 
ποδόπληκτρο του 
επιταχυντή πρέπει να 
πιέζεται πλήρως και 
γρήγορα (σε χρόνο κάτω 

0,2 m-1
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του 1 δευτερολέπτου), 
βαθμιαία και όχι απότομα 
ώστε να επιτυγχάνεται η 
μέγιστη παροχή από την 
αντλία έγχυσης.
3. Κατά τη διάρκεια κάθε 
κύκλου ελεύθερης 
επιτάχυνσης, ο κινητήρας 
φθάνει τις στροφές 
αποκοπής παροχής 
καυσίμου ή, στα οχήματα 
με αυτόματο κιβώτιο, τις 
στροφές που 
προδιαγράφει ο 
κατασκευαστής ή, εφόσον 
δεν διατίθενται τα 
δεδομένα αυτά, τα 2/3 των 
στροφών αποκοπής 
παροχής καυσίμου, πριν 
αφεθεί ο επιταχυντής. 
Αυτό μπορεί να ελεγχθεί 
π.χ. με παρακολούθηση 
των στροφών του 
κινητήρα ή με την πάροδο 
ικανού χρόνου μεταξύ 
αρχικής ενεργοποίησης 
του επιταχυντή και 
απενεργοποίησής του, ο 
οποίος στην περίπτωση 
των οχημάτων των 
κατηγοριών 1 και 2 του 
παραρτήματος 1 πρέπει να 
είναι τουλάχιστον 2 
δευτερόλεπτα.
4. Όχημα απορρίπτεται 
μόνον εφόσον η μέση 
αριθμητική τιμή τριών 
τουλάχιστον κύκλων 
ελεύθερης επιτάχυνσης, 
υπερβαίνει την οριακή 
τιμή. Για τον υπολογισμό 
επιτρέπεται να 
απορριφθούν μετρήσεις 
που παρεκκλίνουν 
σημαντικά από τη 
μετρηθείσα μέση τιμή ή 
το αποτέλεσμα 
οιουδήποτε άλλου 
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στατιστικού υπολογισμού 
που λαμβάνει υπόψη τη 
διασπορά των μετρήσεων.  
Τα κράτη μέλη δύνανται 
να περιορίζουν τον αριθμό 
των κύκλων δοκιμής.
5. Για να αποφεύγονται 
άσκοπες δοκιμές, τα 
κράτη μέλη δύνανται να 
απορρίπτουν τα οχήματα 
στα οποία μετρήθηκαν 
τιμές σημαντικά 
κατώτερες των οριακών 
τιμών μετά από 
λιγότερους από τρεις 
κύκλους ελεύθερης 
επιτάχυνσης ή μετά τους 
κύκλους καθαρισμού. 
Επίσης για να 
αποφεύγονται άσκοπες 
δοκιμές, τα κράτη μέλη 
δύνανται να εγκρίνουν τα 
οχήματα στα οποία 
μετρήθηκαν τιμές 
σημαντικά κατώτερες των 
οριακών τιμών μετά από 
λιγότερους από τρεις 
κύκλους ελεύθερης 
επιτάχυνσης ή μετά τους 
κύκλους καθαρισμού.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η OBD δεν αποτελεί εγγυημένη μέθοδο αξιολόγησης των εκπομπών· για το λόγο αυτό οι 
εκπομπές πρέπει να πιστοποιούνται από τη μέτρηση της τον αγωγού εξαγωγής καυσαερίων. Για 
την ακριβή εναρμόνιση των αποτελεσμάτων των δοκιμών σε όλη την Ευρώπη, το κείμενο που 
αναφέρεται στο "το αποτέλεσμα οιουδήποτε άλλου στατιστικού υπολογισμού που λαμβάνει 
υπόψη τη διασπορά των μετρήσεων" πρέπει να απαλειφθεί.

Τροπολογία 348
Brian Simpson

Πρόταση κανονισμού
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Παράρτημα II – Σημείο 1.8. – στοιχείο α)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

1.8 Υγρό φρένων (α) Πολύ χαμηλή 
θερμοκρασία βρασμού 
του υγρού των φρένων ή 
μεγάλη περιεκτικότητα 
σε νερό

Τροπολογία του Κοινοβουλίου

1.8 Υγρό φρένων (α) Πολύ χαμηλή 
θερμοκρασία βρασμού 
του υγρού των φρένων 

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό να διασφαλιστεί η ακριβής δοκιμή των υγρών φρένων, προκειμένου να 
αποφευχθούν παραπλανητικά ή ακόμη και επικίνδυνα αποτελέσματα.

Τροπολογία 349
Brian Simpson

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – Σημείο 5.2.2. – στοιχείο ε) (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Ε
λ
ά
σ
σ
ω
ν

Μείζων Επικίνδυνη

5.2.2. 
Τροχοί

(α) Θραύση ή 
ελάττωμα 
συγκόλλησης.

x

(...)
Τροπολογία του Κοινοβουλίου

Ελάσσων Μείζων Επικίνδυνη
5.2.2. 
Τροχοί

(α) Θραύση ή ελάττωμα 
συγκόλλησης.

x

(...)
(ε) Τροχός που είναι 
ασύμβατος με την 

x
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πλήμνη του τροχού.

Or. en

Αιτιολόγηση

Υπάρχουν σοβαρά θέματα ευθύνης και ασφάλειας που συνδέονται με χαμηλών προδιαγραφών ή 
φθαρμένους τροχούς, όπου οι τροχοί στερεώνονται σε μη τυποποιημένους άξονες. Η δοκιμή 
των τροχών που δεν θα αντιστοιχούν με την πλήμνη του τροχού πρέπει να αντιμετωπισθεί ως 
σημαντικό ζήτημα ασφάλειας και, συνεπώς, να περιληφθεί στον κατάλογο των σημείων που 
ελέγχονται κατά τη δοκιμή τεχνικού ελέγχου.

Τροπολογία 350
Debora Serracchiani

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα IΙI – Σημείο 5.2.3.

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Ελάσσων Μεί
ζων

Επι
κίν
δυν
η

5.2.3. Ελαστικά (α) Το μέγεθος, η 
ικανότητα φορτίου 
ελαστικού, το σήμα 
έγκρισης, η 
κατηγορία 
ταχύτητας του 
ελαστικού δεν 
πληρούν τις 
απαιτήσεις(1) και 
επηρεάζουν την 
οδική ασφάλεια.

x

Ανεπαρκής 
ικανότητα φορτίου 
ελαστικού ή 
κατηγορία 
ταχύτητας για τη 
χρήση του 
ελαστικού, το 
ελαστικό αγγίζει 
άλλα σταθερά μέρη 
του οχήματος 
καθιστώντας 

x
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επισφαλή την 
οδήγηση
(β) Διαφορετικού 
μεγέθους ελαστικά 
στον ίδιο άξονα ή 
σε δίδυμους 
τροχούς.

x

(γ) Ελαστικά 
διαφορετικής δομής 
(ακτινωτής / 
διαγώνιας) στον 
ίδιο άξονα.

x

(δ) Σοβαρή βλάβη 
ή τομή σε 
ελαστικό.

x

Λινό ορατό ή 
φθαρμένο

x

(ε) Βάθος των 
αυλακώσεων
πέλματος 
ελαστικού δεν 
πληροί τις 
απαιτήσεις(1).

x

Κάτω του 80% του 
απαιτούμενου
βάθους 
αυλακώσεων

x

(στ) Ελαστικό 
τρίβεται σε άλλα 
κατασκευαστικά 
μέρη (ευέλικτες 
διατάξεις κατά της 
εκτόξευσης 
σταγονιδίων)

x

Ελαστικό τρίβεται 
σε άλλα 
κατασκευαστικά 
μέρη (ασφαλής 
οδήγηση)

x

(ζ) Ελαστικά με 
επαναχαραγμένες 
αυλακώσεις τα 
οποία δεν πληρούν 
τις απαιτήσεις(1).

x

Φθαρμένη 
προστατευτική 
επίστρωση του 

X



AM\931822EL.doc 51/56 PE508.077v01-00

EL

λινού
(η) Δυσλειτουργία 
του συστήματος 
παρακολούθησης 
της πίεσης του 
αέρα

x

Καταφανώς εκτός 
λειτουργίας.

x

Τροπολογία του Κοινοβουλίου

Ελά
σσ
ων

Μεί
ζων

Επι
κίν
δυν
η

5.2.3. Ελαστικά (α) Το μέγεθος, η 
ικανότητα φορτίου 
ελαστικού, το σήμα 
έγκρισης, η κατηγορία 
ταχύτητας του ελαστικού 
δεν πληρούν τις 
απαιτήσεις(1) και 
επηρεάζουν την οδική 
ασφάλεια.

x

Ανεπαρκής ικανότητα 
φορτίου ελαστικού ή 
κατηγορία ταχύτητας για 
τη χρήση του ελαστικού, 
το ελαστικό αγγίζει άλλα 
σταθερά μέρη του 
οχήματος καθιστώντας 
επισφαλή την οδήγηση

x

(β) Διαφορετικού 
μεγέθους ελαστικά στον 
ίδιο άξονα ή σε δίδυμους 
τροχούς.

x

(γ) Ελαστικά 
διαφορετικής δομής 
(ακτινωτής / διαγώνιας) 
στον ίδιο άξονα.

x

(δ) Σοβαρή βλάβη ή τομή 
σε ελαστικό.

x

Λινό ορατό ή φθαρμένο x
(ε) Είναι ορατός ο 
δείκτης φθοράς πέλματος 
ελαστικού.

x

Ελαστικό νόμιμου βάθους 
αυλακώσεων

x
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Ελαστικά με μικρότερο 
νόμιμο βάθος 
αυλακώσεων.
(στ) Ελαστικό τρίβεται σε 
άλλα κατασκευαστικά 
μέρη (ευέλικτες διατάξεις 
κατά της εκτόξευσης 
σταγονιδίων)

x

Ελαστικό τρίβεται σε 
άλλα κατασκευαστικά 
μέρη (ασφαλής οδήγηση)

x

(ζ) Ελαστικά με 
επαναχαραγμένες 
αυλακώσεις τα οποία δεν 
πληρούν τις 
απαιτήσεις(1).

x

Φθαρμένη προστατευτική 
επίστρωση του λινού

x

(η) Δυσλειτουργία του 
συστήματος 
παρακολούθησης της 
πίεσης του ελαστικού ή 
εμφανώς 
υποφουσκωμένο 
ελαστικό

x

Καταφανώς εκτός 
λειτουργίας.

x

(i) Η πίεση λειτουργίας
ενός εκ των ελαστικών
οχήματος υπολείπεται
κατά 20% χωρίς όμως να 
είναι κάτω από 150 kP

x

Πίεση ελαστικού κάτω 
από 150 kPa

x

Or. en

Αιτιολόγηση

Η οδήγηση με σωστά φουσκωμένα ελαστικά ενισχύει την αποτελεσματικότητα της χαμηλής 
αντίστασης κύλισης των ελαστικών και περιορίζει τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακος μέχρι 
και κατά 5 γραμμάρια ανά χιλιόμετρο. Ένα ελαστικό με πίεση 150kPα δεν είναι απλώς 
ανασφαλές αλλά και επικίνδυνο καθόσον ενέχει κίνδυνο να εκραγεί. Κάθε ελαστικό με βάθος 
πέλματος λινού κάτω από τις νόμιμες απαιτήσεις είναι παράνομο και συνεπώς δεν πρέπει να 
επιτρέπεται να κυκλοφορεί στο ευρωπαϊκό οδικό δίκτυο. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο 
πρέπει να σημανθεί ως επικίνδυνο. Κάθε ελαστικό με νόμιμο βάθος πέλματος λινού πρέπει να 
αλλάζει πριν καταστεί επικίνδυνο και συνεπώς πρέπει να μας σημειώνεται ως σημαντικό.
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Τροπολογία 351
Werner Kuhn

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα IΙI – Σημείο 8.2.1.2 – στοιχείο β)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Ελά
σσ
ων

Μεί
ζων

Επι
κίν
δυν
η

8.2.1.2 Αέρια Εκπομπές (β) είτε, εάν δεν είναι 
διαθέσιμες αυτές οι 
πληροφορίες, οι εκπομπές 
CO υπερβαίνουν,

x

(...)
ii) για οχήματα των 
οποίων οι εκπομπές 
ρυθμίζονται από 
προηγμένο σύστημα 
ελέγχου των εκπομπών,
- με τον κινητήρα σε 
στροφές βραδυπορίας: 
0,5%
- σε υψηλές στροφές 
βραδυπορίας: 0,3%
ή
- με τον κινητήρα σε 
στροφές βραδυπορίας: 
0,3%13

- σε υψηλές στροφές 
βραδυπορίας: 0,2%
ανάλογα με την 
ημερομηνία πρώτης 
ταξινόμησης ή χρήσης 
που καθορίζεται στις 
απαιτήσεις(1)

Τροπολογία του Κοινοβουλίου

Ελά
σσ
ων

Μεί
ζων

Επι
κίν
δυν
η

8.2.1.2 Αέρια Εκπομπές (β) είτε, εάν δεν είναι 
διαθέσιμες αυτές οι 
πληροφορίες, οι εκπομπές 

x
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CO υπερβαίνουν,
(...)
ii) για οχήματα των 
οποίων οι εκπομπές 
ρυθμίζονται από 
προηγμένο σύστημα 
ελέγχου των εκπομπών,
- με τον κινητήρα σε 
στροφές βραδυπορίας: 
0,5%
- σε υψηλές στροφές 
βραδυπορίας: 0,3%
ή
- με τον κινητήρα σε 
στροφές βραδυπορίας: 
0,3%13

- σε υψηλές στροφές 
βραδυπορίας: 0,2%
ή
- με τον κινητήρα σε 
στροφές βραδυπορίας: 
0,2% (6a)

- σε υψηλές στροφές 
βραδυπορίας: 0,1% (6a)

ανάλογα με την 
ημερομηνία πρώτης 
ταξινόμησης ή χρήσης 
που καθορίζεται στις 
απαιτήσεις(1)

(6a) Με έγκριση τύπου σύμφωνα με τα όρια του Πίνακα 1 του Παραρτήματος I του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 715/2007 ή τα οποία ταξινομήθηκαν ή τέθηκαν για πρώτη φορά σε 
κυκλοφορία μετά την 1η Ιουλίου 2007 (Euro 5).

Or. en

Τροπολογία 352
Werner Kuhn

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα IΙI – Σημείο 8.2.2.2 – στοιχείο β)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Ελά
σσ
ων

Μεί
ζων

Επι
κίν
δυν
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η
8.2.2.2 Θολότητα
Εξαιρούνται από 
αυτή την απαίτηση 
τα οχήματα που 
ταξινομήθηκαν ή 
τέθηκαν σε 
κυκλοφορία για 
πρώτη φορά πριν 
από την 1η 
Ιανουαρίου 1980

Εάν δεν είναι διαθέσιμες αυτές 
οι πληροφορίες ή εάν οι 
απαιτήσεις(1) δεν επιτρέπουν 
τη χρήση τιμών αναφοράς,

x

για κινητήρες με φυσική 
αναρρόφηση : 2,5 m-1 ,
για κινητήρες με υπερπλήρωση 
: 3,0 m-1 ,
ή, για τα οχήματα που 
προσδιορίζονται στις 
απαιτήσεις (1) ή ταξινομήθηκαν 
ή τέθηκαν σε κυκλοφορία για 
πρώτη φορά μετά την 
ημερομηνία που καθορίζεται 
στις απαιτήσεις (1)·
1,5 m-1.14

Τροπολογία του Κοινοβουλίου

Ελά
σσ
ων

Μεί
ζων

Επι
κίν
δυν
η

8.2.2.2 Θολότητα
Εξαιρούνται από αυτή την 
απαίτηση τα οχήματα που 
ταξινομήθηκαν ή τέθηκαν 
σε κυκλοφορία για πρώτη 
φορά πριν από την 1η 
Ιανουαρίου 1980

Εάν δεν είναι διαθέσιμες 
αυτές οι πληροφορίες ή 
εάν οι απαιτήσεις(1) δεν 
επιτρέπουν τη χρήση 
τιμών αναφοράς,

x

για κινητήρες με φυσική 
αναρρόφηση : 2,5 m-1 ,
για κινητήρες με 
υπερπλήρωση : 3,0 m-1 ,
ή, για τα οχήματα που 
προσδιορίζονται στις 
απαιτήσεις (1) ή 
ταξινομήθηκαν ή τέθηκαν 
σε κυκλοφορία για πρώτη 
φορά μετά την 
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ημερομηνία που 
καθορίζεται στις 
απαιτήσεις (1)·
1,5 m-1.14

ή
0,5 m-1 (6a)

(6a) Με έγκριση τύπου σύμφωνα με τα όρια του Πίνακα 1 του Παραρτήματος I του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 715/2007 ή τα οποία ταξινομήθηκαν ή τέθηκαν για πρώτη φορά σε 
κυκλοφορία μετά την 1η Ιουλίου 2007 (Euro 5).

Or. en

Τροπολογία 353
Debora Serracchiani

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα V – μέρος Ι – σημείο 15 – περίπτωση 15 α (νέα) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

- Μανόμετρο για τη μέτρηση της πίεσης 
των ελαστικών·

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι απαραίτητη η ύπαρξη μανόμετρου για τη μέτρηση της πίεσης των ελαστικών.


