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Ο∆ΗΓΙΑ 2001/63/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 17ης Αυγούστου 2001

για την προσαρµογή στην τεχνική πρόοδο της οδηγίας 97/68/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου για την προσέγγιση των νοµοθεσιών των κρατών µελών σχετικά µε τα ληπτέα µέτρα κατά
της εκποµπής αερίων και σωµατιδιακών ρύπων προερχόµενων από κινητήρες εσωτερικής καύσης που

τοποθετούνται σε µη οδικά κινητά µηχανήµατα

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

την οδηγία 97/68/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµ-
βουλίου, της 16ης ∆εκεµβρίου 1997, για την προσέγγιση των
νοµοθεσιών των κρατών µελών σχετικά µε τα ληπτέα µέτρα κατά
της εκποµπής αερίων και σωµατιδιακών ρύπων προερχόµενων από
κινητήρες εσωτερικής καύσης που τοποθετούνται σε µη οδικά
κινητά µηχανήµατα (1), και ιδίως τα άρθρο 14,

Εκτιµώντας τα ακόλουθα:

(1) Το πεδίο εφαρµογής του κανονισµού αριθ. 96 της Οικονο-
µικής Επιτροπής για την Ευρώπη (ΟΕΕ) σχετικά µε τις εκπο-
µπές από κινητήρες εσωτερικής καύσης που τοποθετούνται
σε γεωργικούς και δασικούς ελκυστήρες έχει διευρυνθεί
ώστε να καλύπτει επίσης άλλα είδη µη οδικών κινητών
µηχανηµάτων.

(2) Η Ευρωπαϊκή Κοινότητα είναι συµβαλλόµενο µέρος στον εν
λόγω κανονισµό της ΟΕΕ.

(3) Είναι αναγκαίο να ευθυγραµµιστούν µε τις τεχνικές απαιτή-
σεις του εν λόγω κανονισµού οι αντίστοιχες απαιτήσεις της
οδηγίας 97/68/ΕΚ.

(4) Τα µέτρα που προβλέπονται στην παρούσα οδηγία είναι
σύµφωνα µε τη γνώµη της επιτροπής για την προσαρµογή
στην τεχνική πρόοδο που έχει συσταθεί µε βάση την οδηγία
92/53/ΕΟΚ του Συµβουλίου (2).

(5) Η οδηγία 97/68/ΕΚ πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως,

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Ο∆ΗΓΙΑ:

Άρθρο 1

Τα παραρτήµατα III και IV της οδηγίας 97/68/ΕΚ τροποποιούνται
σύµφωνα µε το παράρτηµα της παρούσας οδηγίας.

Άρθρο 2

Με την παρούσα οδηγία δεν ακυρώνεται οποιαδήποτε έγκριση που
είχε χορηγηθεί, πριν από την ηµεροµηνία που αναφέρεται στο
άρθρο 3 σύµφωνα µε την οδηγία 97/68/ΕΚ, ούτε αποκλείονται
παρατάσεις τέτοιων εγκρίσεων σύµφωνα µε την οδηγία υπό την
οποία είχαν αρχικώς χορηγηθεί.

Άρθρο 3

Τα κράτη µέλη θέτουν σε ισχύ τις αναγκαίες νοµοθετικές, κανονι-
στικές και διοικητικές διατάξεις για να συµµορφωθούν µε την
παρούσα οδηγία πριν από τις 30 Ιουνίου 2002. Ενηµερώνουν
αµέσως την Επιτροπή σχετικά.

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

Άρθρο 4

Η παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει την εικοστή ηµέρα από τη
δηµοσίευσή της στην Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοι-
νοτήτων.

Άρθρο 5

Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη µέλη.

Βρυξέλλες, 17 Αυγούστου 2001.

Για την Επιτροπή

Margot WALLSTRÖM

Μέλος της Επιτροπής

(1) ΕΕ L 59 της 27.2.1998, σ. 1.
(2) ΕΕ L 225 της 10.8.1992, σ. 1.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Τροποποιήσεις στα παραρτήµατα III και IV της οδηγίας 97/68/ΕΚ

1. Το παράρτηµα III τροποποιείται ως εξής:

1. Ο τύπος στο σηµείο 2.2.2 αντικαθίσταται από τον ακόλουθο:

0,96 ≤ fa ≤ 1,06.

2. Στο προσάρτηµα 2 παράγραφος 1.2.1 τρίτη περίπτωση «CO» αντικαθίσταται από «CO2».

3. Αντικαθίσταται στο προσάρτηµα 2, το σηµείο 1.9.2.2 ως εξής:

«1.9.2.2. Έλεγχος απόσβεσης νερού

Ο έλεγχος αυτός εφαρµόζεται µόνο για µετρήσεις συγκενρώσεων ένυδρων αερίων. Στον υπολογισµό της
απόσβεσης νερού πρέπει να λαµβάνεται υπόψη τυχόν αραίωση του αερίου βαθµολόγησης NO µε υδρατµούς και
κλιµάκωση της συγκέντρωσης υδρατµών του µείγµατος σε σχέση µε την αναµενόµενη κατά τη δοκιµή. Αέριο
βαθµονόµησης NO µε συγκέντρωση 80 έως 100 % της πλήρους κλίµακας στην κανονική περιοχή εργασίας
διοχετεύεται διαµέσου του (H)CLD και η τιµή του NO καταγράφεται ως D. Το NO διοχετεύεται διαµέσου νερού
σε θερµοκρασία δωµατίου και εν συνεχεία διαµέσου του (H)CLD, η δε τιµή του NO καταγράφεται ως C. Η
θερµοκρασία του νερού προσδιορίζεται και καταγράφεται αντίστοιχα ως F. Προσδιορίζεται και καταγράφεται ως
G η τάση κορεσµένων ατµών του µείγµατος που αντιστοιχεί στη θερµοκρασία (F) του νερού. Η συγκέντρωση των
υδρατµών (σε %) του µείγµατος υπολογίζεται µε τον τύπο:

και καταγράφεται ως H. Η αναµενόµενη συγκέντρωση αραιωµένου αερίου βαθµονόµησης NO (σε υδρατµούς)
υπολογίζεται µε τον τύπο:

και καταγράφεται ως De. Για καυσαέρια πετρελαιοκινητήρων, η αναµενόµενη κατά τη δοκιµασία µέγιστη
συγκέντρωση υδρατµών των καυσαερίων (σε %) εκτιµάται, υποθέτοντας ότι ο λόγος ατόµων H/C στο καύσιµο
είναι 1,8 προς 1, από τη µέγιστη συγκέντρωση CO2 στο καυσαέριο ή από τη συγκέντρωση του µη αραιωµένου
αερίου βαθµολόγησης CO2 (A, όπως µετριέται στο σηµείο 1.9.2.1) µε τον τύπο:

Hm = 0,9 × A

και καταγράφεται ως Hm.

Η απόσβεση νερού υπολογίζεται από τον τύπο:

και δεν πρέπει να είναι µεγαλύτερη από 3 % της πλήρους κλίµακας, όπου:

De: αναµενόµενη συγκέντρωση αραιωµένου NO (ppm)

C: συγκέντρωση αραιωµένου NO (ppm)

Hm: µέγιστη συγκέντρωση υδρατµών (%)

H: πραγµατική συγκέντρωση υδρατµών (%).

Σηµείωση: Είναι σηµαντικό το αέριο βαθµονόµησης NO να περιέχει την ελάχιστη συγκέντρωση NO2 για τον
έλεγχο αυτό, αφού στους υπολογισµούς της απόσβεσης δεν ελήφθη υπόψη η απορρόφηση του NO2
στο νερό.»

4. Στο παράρτηµα 3 σηµείο 1.4.4. διαγράφεται ο δεύτερος τύπος σχετικά µε την διόρθωση για το περιβάλλον κατά τον
υπολογισµό της µάζας των σωµατιδίων µε τη µέθοδο του µονού φίλτρου, και ο πρώτος τύπος πραγµατοποιείται ως εξής:
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2. Το παράρτηµα IV τροποποιείται ως ακολούθως:

1. Η γραµµή 17 δεύτερη στήλη του πίνακα αντικαθίσταται ως εξής:

«Maximum 0,20 mg KOH/g.»

2. Η δεύτερη πρόταση της σηµείωσης αριθ. 9 τροποποιείται ως εξής:

«… Για την αρχική έγκριση κινητήρα χωρίς την µετεπεξεργασία των καυσαερίων, εφόσον το ζητήσει ο αιτών, επιτρέπεται 0,05 %
ονοµαστική περιεκτικότητα θείου κατά µάζα (τουλάχιστον 0,03 % µάζα)· στην περίπτωση αυτή η µετρώµενη τιµή των σωµατιδίων
πρέπει να διορθωθεί προς τα άνω µέχρι τη µέση τιµή που ορίζεται ονοµαστικά για περιεκτικότητα σε θείο (0,15 % µάζα) από την
ακόλουθη εξίσωση:»


