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Συµβουλίου για την τροποποίηση των οδηγιών 70/156/ΕΟΚ και 80/1268/ΕΟΚ
όσον αφορά τη µέτρηση των εκποµπών διοξειδίου του άνθρακα και της
κατανάλωσης καυσίµων των οχηµάτων της κατηγορίας Ν1
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Ο∆ΗΓΙΑ 2003/�/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της

για την τροποποίηση των οδηγιών 70/156/ΕΟΚ και 80/1268/EΟΚ του Συµβουλίου

όσον αφορά την µέτρηση των εκποµπών διοξειδίου του άνθρακα

και της κατανάλωσης καυσίµων των οχηµάτων της κατηγορίας Ν1

(Κείµενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:

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

την πρόταση της Επιτροπής 1,

τη γνώµη της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής 2,

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

                                                
1 ΕΕ C 51 E, 26.2.2002, σ. 317.
2 ΕΕ C 125, 27.5.2002, σ 6.
3 Γνώµη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 24ης Σεπτεµβρίου 2002 (δεν έχει ακόµη

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

(1) Η οδηγία 80/1268/EΟΚ του Συµβουλίου της 16ης ∆εκεµβρίου 1980 σχετικά µε τις εκποµπές

διοξειδίου του άνθρακα και την κατανάλωση καυσίµων των οχηµάτων µε κινητήρα 1

αποτελεί µία από τις επιµέρους οδηγίες στο πλαίσιο της διαδικασίας έγκρισης τύπου που

θεσπίζεται στην οδηγία 70/156/EΟΚ του Συµβουλίου της 6ης Φεβρουαρίου 1970 περί

προσεγγίσεως των νοµοθεσιών των κρατών µελών που αφορούν στην έγκριση των οχηµάτων

µε κινητήρα και των ρυµουλκουµένων τους 2.

(2) Η ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συµβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά µε

τις πολιτικές και τα µέτρα της ΕΕ για τη µείωση των εκποµπών αερίων θερµοκηπίου : προς

ένα Ευρωπαϊκό Πρόγραµµα για την Αλλαγή του Κλίµατος (ECCP-ΕΠΑΚ), προτείνει µια

στρατηγική εφαρµογής για τη µείωση των εκποµπών αερίων θερµοκηπίου,

συµπεριλαµβανοµένων µέτρων που αφορούν τον τοµέα των µεταφορών. Στην Πράσινη

Βίβλο «Προς µια ευρωπαϊκή στρατηγική για την ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασµού»

γίνεται επίσης έκκληση να καταβληθούν προσπάθειες για τη βελτίωση της οικονοµίας

καυσίµου των οχηµάτων µε κινητήρα.

                                                
1 EE L 375, 31.12.1980, σ. 36. Οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία

1999/100/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 334, 28.12.1999, σ. 36).
2 EE L 42, 23.2.1970, σ. 1. Οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία

2001/116/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 18, 21.1.2002, σ. 1).
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(3) Στην κοινοτική στρατηγική για τη µείωση των εκποµπών διοξειδίου του άνθρακα (CO2) από

επιβατικά αυτοκίνητα, όπως εκτίθεται στην ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συµβούλιο

και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο - Κοινοτική στρατηγική για την µείωση των εκποµπών CO2

των επιβατικών οχηµάτων και τη βελτίωση της εξοικονόµησης καυσίµου, η εναρµονισµένη

µέθοδος µέτρησης που προβλέπει η οδηγία 80/1268/ΕΟΚ εφαρµόζεται ως βασικό µέσο. Με

προοπτική την µελλοντική εφαρµογή µέτρων για τη µείωση της κατανάλωσης καυσίµου και

των εκποµπών CO2 στον τοµέα των ελαφρών επαγγελµατικών οχηµάτων, απαιτείται

επέκταση του πεδίου εφαρµογής της εν λόγω οδηγίας προκειµένου να συµπεριληφθούν τα

οχήµατα της κατηγορίας N1.

(4) Σύµφωνα µε την απόφαση αριθ. 1753/2000/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του

Συµβουλίου, της 22ας Ιουνίου 2000, για την καθιέρωση συστήµατος παρακολούθησης των

µέσων όρων των ειδικών εκποµπών CO2 από τα νέα επιβατικά αυτοκίνητα 1, η Επιτροπή

εκπόνησε µελέτη για τη διερεύνηση των δυνατοτήτων και των συνεπειών µιας

εναρµονισµένης διαδικασίας για τη µέτρηση των ειδικών εκποµπών CO2 από οχήµατα της

κατηγορίας N1. Από την άποψη αυτή, θεωρείται τεχνικά αποδεκτή και ιδιαίτερα

αποτελεσµατική ως προς το κόστος η εφαρµογή της υφιστάµενης δοκιµής εκποµπών της

οδηγίας 70/220/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 20ής Μαρτίου 1970 περί προσεγγίσεως των

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

του αέρα από τις εκποµπές των µηχανοκίνητων οχηµάτων 2, για τη µέτρηση της

κατανάλωσης καυσίµου και των εκποµπών CO2 και αυτής της κατηγορίας οχηµάτων.

                                                
1 ΕΕ L 202, 10.8.2002, σ. 1.
2 ΕΕ L 76, 6.4.1970, σ. 1. Οδηγία που τροποποιήθηκε τελευταία µε την οδηγία 2002/80/ΕΚ της

Επιτροπής (ΕΕ L 291, 28.10.2002, σ. 20).
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(5) Πολλοί κατασκευαστές µε µικρή παραγωγή αγοράζουν από προµηθευτές κινητήρες στους

οποίους έχει χορηγηθεί έγκριση τύπου αναφορικά µε τις εκποµπές σύµφωνα µε την οδηγία

88/77/EΟΚ του Συµβουλίου της 3ης ∆εκεµβρίου 1987 για την προσέγγιση των νοµοθεσιών

των κρατών µελών σχετικά µε τα µέτρα που πρέπει να ληφθούν κατά των εκποµπών αερίων

και σωµατιδιακών ρύπων από τους κινητήρες ανάφλεξης µε συµπίεση που χρησιµοποιούνται

σε οχήµατα, καθώς και κατά των εκποµπών αερίων ρύπων από κινητήρες επιβαλλόµενης

ανάφλεξης που τροφοδοτούνται µε φυσικό αέριο ή υγραέριο και χρησιµοποιούνται σε

οχήµατα 1. Σηµαντικός αριθµός κατασκευαστών δεν διαθέτει την υποδοµή ούτε την

εµπειρογνωµοσύνη που απαιτούνται για τη διεξαγωγή µετρήσεων των εκποµπών καυσαερίων

ή CO2. Για τον λόγο αυτόν, είναι απαραίτητη η χορήγηση απαλλαγής στους κατασκευαστές

µε µικρή παραγωγή καθώς οι πρόσθετες δαπάνες για τη συµµόρφωση προς την παρούσα

οδηγία θα ήταν δυσανάλογα υψηλές.

(6) Τα εν λόγω µέτρα έχουν επίσης αντίκτυπο στις διατάξεις των Παραρτηµάτων της οδηγίας

70/156/ΕΟΚ.

(7) Οι οδηγίες 70/156/ΕΟΚ και 80/1268/ΕΟΚ θα πρέπει ως εκ τούτου να τροποποιηθούν

αναλόγως,

ΕΞΕ∆ΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Ο∆ΗΓΙΑ :

                                                
1 ΕΕ L 36, 9.2.1988, σ. 33. Οδηγία που τροποποιήθηκε τελευταία µε την οδηγία 2001/27/EΚ

της Επιτροπής (ΕΕ L 107, 18.4.2001, σ. 10).
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Άρθρο 1

Η οδηγία 70/156/ΕΟΚ τροποποιείται ως εξής :

α) Η σειρά 39 του Μέρους I του Παραρτήµατος IV αντικαθίσταται ως εξής :

«

Θέµα
Αριθµός

οδηγίας

Αναφορά

Επίσηµης

Εφηµερίδας

M1 M2 M3 N1 N2 N3 O1 O2 O3 O4

39.Εκποµπές CO2 /

Κατανάλωση

καυσίµου

80/1268/ΕΟΚ L 375,

31.12.1980,

σ. 36

X X

»
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β) Στο πιστοποιητικό πιστότητας ΕΚ για τα πλήρη ή ολοκληρωµένα οχήµατα των κατηγοριών

Ν1, Ν2 και Ν3 του Παραρτήµατος ΙΧ, Μέρος Ι, σελίδα 2, προστίθεται το ακόλουθο σηµείο :

«46.2 Εκποµπές CO2/κατανάλωση καυσίµου (1) (µόνον Ν1) :

Αριθµός της βασικής οδηγίας και τελευταία τροποποιητική οδηγία ισχύουσα για την έγκριση τύπου

ΕΚ : .......

Εκποµπές CO2 Κατανάλωση καυσίµου

Συνθήκες αστικής

κυκλοφορίας :

�.g/km �..l/100km ή για αέρια καύσιµα m3/100km (1)

Συνθήκες µη αστικής

κυκλοφορίας :

�.g/km �..l/100km ή για αέρια καύσιµα m3/100km (1)

Συνδυασµός των δυο : �.g/km �..l/100km ή για αέρια καύσιµα m3/100km (1)

____________________

(1) Στην περίπτωση οχήµατος το οποίο µπορεί να κινηθεί είτε µε βενζίνη είτε µε αέρια καύσιµα,
επαναλαµβάνεται η φράση «για βενζίνη και αέρια καύσιµα». Τα οχήµατα στα οποία το
σύστηµα βενζίνης τοποθετείται µόνον για λόγους έκτακτης ανάγκης ή εκκίνησης και µόνον,
και η δεξαµενή βενζίνης των οποίων δεν έχει χωρητικότητα άνω των 15 λίτρων βενζίνης,
θεωρούνται για την δοκιµή ως οχήµατα τα οποία κινούνται µόνον µε αέριο καύσιµο.»
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Άρθρο 2

Τα Παραρτήµατα I και ΙΙ της οδηγίας 80/1268/ΕΟΚ τροποποιούνται όπως ορίζεται στο Παράρτηµα

της παρούσας οδηγίας.

Άρθρο 3

Το αργότερο στις ... *, η Επιτροπή :

α) Υποβάλλει µελέτη σχετικά µε τις δυνατότητες συγκέντρωσης αντικειµενικών στοιχείων όσον

αφορά τις εκποµπές CO2 και την κατανάλωση καυσίµων των ολοκληρωµένων οχηµάτων που

κατασκευάζονται σε πολλαπλά στάδια και των οχηµάτων των οποίων οι εκποµπές µετρώνται

σύµφωνα µε την οδηγία 88/77/ΕΟΚ προκειµένου να ληφθούν υπόψη οι πτυχές

αποτελεσµατικότητας από άποψη κόστους των µετρήσεων αυτών.

β) Υποβάλλει αξιολόγηση της έννοιας της «οικογένειας οχηµάτων», που εισάγεται µε την

παρούσα οδηγία.

γ) Εφόσον απαιτείται, υποβάλλει, στην επιτροπή του άρθρου 13 της οδηγίας 70/156/ΕΟΚ,

σχέδιο µέτρων για την προσαρµογή της παρούσας οδηγίας στην τεχνική πρόοδο.

Άρθρο 4

Όταν ένα όχηµα που κατασκευάζεται από ειδικευµένο κατασκευαστή αµαξωµάτων ανταποκρίνεται

στα κριτήρια µιας εκ των οικογενειών οχηµάτων του κατασκευαστή του βασικού οχήµατος, ο

κατασκευαστής αµαξωµάτων δύναται να χρησιµοποιήσει τα στοιχεία σχετικά µε την

αποτελεσµατικότητα από πλευράς καυσίµου και την παραγωγή CO2 που υποβάλλει ο

κατασκευαστής του βασικού οχήµατος.

                                                
* ∆ύο χρόνια από την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας.
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Άρθρο 5

1. Από την ... *, για οχήµατα της κατηγορίας N1, τα κράτη µέλη, για λόγους που αφορούν τις

εκποµπές CO2 ή την κατανάλωση καυσίµου, δεν δύνανται να:

α) αρνούνται τη χορήγηση έγκρισης τύπου ΕΚ ή εθνικής έγκρισης τύπου για οποιονδήποτε τύπο

οχήµατος µε κινητήρα,

β) απαγορεύουν την έκδοση άδειας κυκλοφορίας, την πώληση ή την θέση σε κυκλοφορία

οχηµάτων δυνάµει του άρθρου 7 της οδηγίας 70/156/ΕΟΚ,

εάν τα στοιχεία σχετικά µε τις εκποµπές CO2 και την κατανάλωση καυσίµου έχουν προσδιοριστεί

σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της οδηγίας 80/1268/ΕΟΚ, όπως τροποποιείται µε την παρούσα οδηγία.

2. Από την 1η Ιανουαρίου 2005 για τα οχήµατα της κατηγορίας Ν1 Κλάση Ι, και από την 1η

Ιανουαρίου 2007 για τα οχήµατα της κατηγορίας Ν1 Κλάσεις ΙΙ και ΙΙΙ, τα κράτη µέλη:

α) δεν χορηγούν πλέον έγκριση τύπου ΕΚ δυνάµει του άρθρου 4, παράγραφος 1, της οδηγίας

70/156/ΕΟΚ, και

β) αρνούνται τη χορήγηση εθνικής έγκρισης τύπου, εκτός των περιπτώσεων όπου γίνεται

επίκληση των διατάξεων του άρθρου 8, παράγραφος 2, της οδηγίας 70/156/ΕΟΚ,

εάν τα στοιχεία σχετικά µε τις εκποµπές CO2 και την κατανάλωση καυσίµου δεν έχουν

προσδιοριστεί σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της οδηγίας 80/1268/ΕΟΚ, όπως τροποποιείται µε την

παρούσα οδηγία.

                                                
* 1 έτος µετά την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας.
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3. Από την 1η Ιανουαρίου 2006, για οχήµατα της κατηγορίας N1, Κλάση I, και από την

1η Ιανουαρίου 2008 για οχήµατα της κατηγορίας N1, Κλάσεις II και III, τα κράτη µέλη:

α) θεωρούν ότι τα πιστοποιητικά πιστότητας που συνοδεύουν τα νέα οχήµατα σύµφωνα µε τις

διατάξεις της οδηγίας 70/156/ΕΟΚ δεν ισχύουν πλέον για τους σκοπούς του άρθρου 7

παράγραφος 1 της οδηγίας αυτής,

β) αρνούνται την έκδοση άδειας κυκλοφορίας, την πώληση ή την θέση σε κυκλοφορία νέων

οχηµάτων που δεν συνοδεύονται από έγκυρο πιστοποιητικό πιστότητας σύµφωνα µε την

οδηγία 70/156/ΕΟΚ, εκτός των περιπτώσεων όπου γίνεται επίκληση των διατάξεων του

άρθρου 8 παράγραφος 2 της οδηγίας αυτής,

εάν τα στοιχεία σχετικά µε τις εκποµπές CO2 και την κατανάλωση καυσίµου δεν έχουν

προσδιοριστεί σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της οδηγίας 80/1268/ΕΟΚ, όπως τροποποιείται από την

παρούσα οδηγία.

4. Για τα οχήµατα της κατηγορίας N1 που κατασκευάζονται σε πολλαπλά στάδια, οι

ηµεροµηνίες που αναφέρονται στις παραγράφους 2 και 3 µετατίθενται κατά 12 µήνες.

5. Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου :

− ως όχηµα της κατηγορίας N1, Κλάση I, νοείται ένα όχηµα N1 µε µάζα αναφοράς µη

υπερβαίνουσα τα 1305 kg.
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− ως όχηµα της κατηγορίας N1, Κλάση ΙΙ, νοείται ένα όχηµα N1 µε µάζα αναφοράς µεγαλύτερη

των 1305 kg, αλλά µη υπερβαίνουσα τα 1760 kg.

− ως όχηµα της κατηγορίας N1, Κλάση ΙΙΙ, νοείται ένα όχηµα N1 µε µάζα αναφοράς

υπερβαίνουσα τα 1760 kg.

Άρθρο 6

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

προκειµένου να συµµορφωθούν προς την παρούσα οδηγία πριν ........... *. Ενηµερώνουν αµέσως την

Επιτροπή σχετικά.

Όταν τα κράτη µέλη θεσπίζουν τα εν λόγω µέτρα, αυτά περιέχουν παραποµπή στην παρούσα

οδηγία ή συνοδεύονται από ανάλογη παραποµπή κατά την επίσηµη δηµοσίευσή τους. Ο τρόπος που

γίνεται η παραποµπή καθορίζεται από τα κράτη µέλη.

Άρθρο 7

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

Ευρωπαϊκής Ένωσης.

                                                
* 12 µήνες µετά την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας.
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Άρθρο 8

Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη µέλη.

Έγινε στις Βρυξέλλες,

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Για το Συµβούλιο

Ο Πρόεδρος Ο Πρόεδρος

________________________
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

Το Παράρτηµα I της οδηγίας 80/1268/ΕΟΚ τροποποιείται ως εξής :

1. Το σηµείο 1 αντικαθίσταται από το εξής :

«1. ΠΕ∆ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Η παρούσα οδηγία εφαρµόζεται στη µέτρηση των εκποµπών CO2 και της κατανάλωσης

καυσίµου οχηµάτων µε κινητήρα των κατηγοριών M1 και N1.

∆εν εφαρµόζεται σε όχηµα της κατηγορίας N1 εάν :

− ο τύπος του κινητήρα που τοποθετείται στον εν λόγω τύπο οχήµατος έχει λάβει

έγκριση τύπου σύµφωνα µε την οδηγία 88/77/ΕΟΚ; και

− η συνολική ετήσια παγκόσµια παραγωγή οχηµάτων της κατηγορίας N1 του

κατασκευαστή δεν υπερβαίνει τις 2 000 µονάδες.»

2. Το σηµείο 2.3. αντικαθίσταται ως εξής :

«2.3. Για τη δοκιµή που περιγράφεται στο σηµείο 6, ένα όχηµα αντιπροσωπευτικό των

οχηµάτων του προς έγκριση τύπου τίθεται στη διάθεση της αρµόδιας για τις εγκρίσεις

τύπου τεχνικής υπηρεσίας όταν οι δοκιµές διεξάγονται από αυτήν. Για οχήµατα των

κατηγοριών M1 και N1, τα οποία έχουν λάβει έγκριση τύπου αναφορικά µε τις εκποµπές

τους σύµφωνα µε την οδηγία 70/220/ΕΟΚ, η τεχνική υπηρεσία ελέγχει κατά τη

διεξαγωγή της δοκιµής εάν το όχηµα συµµορφώνεται προς τις οριακές τιµές που

ισχύουν για τον συγκεκριµένο τύπο, όπως περιγράφεται στην οδηγία 70/220/ΕΟΚ.»
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3. Στο σηµείο 6.1 προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος :

«Για την οδήγηση των οχηµάτων που δεν επιτυγχάνουν τις οριακές τιµές επιτάχυνσης και

µέγιστης ταχύτητας που απαιτούνται στον κύκλο δοκιµής, ο επιταχυντής πρέπει να πιέζεται

πλήρως έως ότου επιτευχθεί και πάλι η απαιτούµενη καµπύλη λειτουργίας. Οι αποκλίσεις από

τον κύκλο δοκιµής πρέπει να καταγράφονται στην έκθεση δοκιµής.»

4. To σηµείο 11 αντικαθίσταται ως εξής :

«11. ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ

11.1. Η έγκριση τύπου µπορεί να επεκταθεί σε οχήµατα του ιδίου τύπου ή τύπου

διαφορετικού ως προς τα ακόλουθα χαρακτηριστικά του Παραρτήµατος ΙΙ, εάν οι

µετρούµενες από την τεχνική υπηρεσία εκποµπές CO2 δεν υπερβαίνουν

περισσότερο του 4% για οχήµατα της κατηγορίας Μ1, και του 6% για οχήµατα

της κατηγορίας Ν1, την τιµή της έγκρισης τύπου :

− Μάζα αναφοράς

− Μέγιστη επιτρεπόµενη µάζα

− Τύπος αµαξώµατος :

για Μ1 : τριών όγκων, δύο όγκων, στέισον βάγκον, κουπέ, κονβερτίµπλ,

όχηµα πολλαπλών χρήσεων

για Ν1 : φορτηγό, κλειστό (βαν),

− Ολικές σχέσεις µετάδοσης

− Εξοπλισµός κινητήρα και πρόσθετα εξαρτήµατα
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11.2. Επέκταση της έγκρισης οχηµάτων της κατηγορίας N1 στο πλαίσιο µιας

οικογένειας :

11.2.1 Για οχήµατα της κατηγορίας N1 που έχουν εγκριθεί ως µέλη µιας

οικογένειας οχηµάτων σύµφωνα µε τη διαδικασία του Παραρτήµατος Ι,

σηµείο 12.2, η έγκριση τύπου µπορεί να επεκτείνεται σε οχήµατα εντός

της ίδιας οικογένειας, µόνον στην περίπτωση που η τεχνική υπηρεσία

εκτιµά ότι η κατανάλωση καυσίµων του νέου οχήµατος δεν υπερβαίνει

την κατανάλωση καυσίµων του οχήµατος επί του οποίου βασίζεται η

κατανάλωση καυσίµων της οικογένειας οχηµάτων.

Οι εγκρίσεις δύνανται επίσης να επεκταθούν σε οχήµατα τα οποία :

− είναι έως 110 kg βαρύτερα από το µέλος της οικογένειας που

υπέστη την δοκιµή, υπό τον όρο ότι δεν είναι βαρύτερα

περισσότερο από 220 kg από το ελαφρύτερο µέλος της

οικογένειας, και

− έχουν χαµηλότερη ολική σχέση µετάδοσης από το µέλος της

οικογένειας που υπέστη την δοκιµή µόνον λόγω αλλαγής στη

διάσταση των ελαστικών, και

− συµµορφώνονται προς την οικογένεια ως προς τις λοιπές πλευρές.

11.2.2 Για οχήµατα της κατηγορίας N1 που έχουν εγκριθεί ως µέλη µιας

οικογένειας σύµφωνα µε τη διαδικασία του Παραρτήµατος Ι, σηµείο

12.3, η έγκριση τύπου µπορεί να επεκτείνεται σε οχήµατα εντός της ίδιας

οικογένειας, µόνον στην περίπτωση που η τεχνική υπηρεσία εκτιµά ότι η

κατανάλωση καυσίµων του νέου οχήµατος βρίσκεται εντός των ορίων

που έχουν καθοριστεί για τα δύο οχήµατα της οικογένειας που

παρουσιάζουν την χαµηλότερη και την υψηλότερη κατανάλωση

καυσίµων, αντιστοίχως.»
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5. Προστίθεται το ακόλουθο σηµείο :

«12. ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Ν1 ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΙΑΣ

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ

Τα οχήµατα της κατηγορίας Ν1 είναι δυνατόν να εγκρίνονται στο πλαίσιο µιας

οικογένειας όπως καθορίζεται στο σηµείο 12.1 µε τη χρησιµοποίηση µίας από τις δύο

εναλλακτικές µεθόδους που περιγράφονται στα σηµεία 12.2. και 12.3.

12.1. Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, τα οχήµατα της κατηγορίας N1 µπορούν

να υπάγονται στην ίδια οικογένεια εάν οι ακόλουθες παράµετροι συµπίπτουν

απολύτως είτε ευρίσκονται εντός των καθορισµένων ορίων :

12.1.1 Παράµετροι που οφείλουν να συµπίπτουν :

− κατασκευαστής και τύπος οχήµατος, όπως καθορίζεται στο

Παράρτηµα ΙΙ, Μέρος Ι, σηµείο 0.2

− κυβισµός κινητήρα

− τύπος συστήµατος ελέγχου εκποµπών

− τύπος συστήµατος καυσίµων όπως καθορίζεται στο Παράρτηµα ΙΙ,

σηµείο 1.5.2.

12.1.2. Οι ακόλουθες παράµετροι οφείλουν να βρίσκονται εντός των ακολούθων

ορίων :

− Ολικές σχέσεις µετάδοσης (έως 8% υψηλότερες από τη

χαµηλότερη) όπως καθορίζονται στο Παράρτηµα ΙΙ, σηµείο 1.6.3

− Μάζα αναφοράς (έως 220 kg µικρότερη από τη µεγίστη)

− Εµπρόσθια επιφάνεια (έως 15% µικρότερη από τη µεγίστη)

− Ισχύς κινητήρα (έως 10% µικρότερη από την µεγίστη ισχύ)
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12.2. Η οικογένεια οχηµάτων, όπως ορίζεται στο σηµείο 12.1, είναι δυνατόν να

εγκρίνεται µε στοιχεία εκποµπών CO2 και κατανάλωσης καυσίµων κοινά για όλα

τα µέλη της οικογένειας. Η τεχνική υπηρεσία οφείλει να επιλέξει για δοκιµή το

µέλος της οικογένειας που η υπηρεσία εκτιµά ότι έχει τις µέγιστες εκποµπές CO2.

Οι µετρήσεις αυτές διεξάγονται όπως περιγράφεται στο σηµείο 6, και τα

αποτελέσµατα σύµφωνα µε την µέθοδο που περιγράφεται στο σηµείο 6.5

χρησιµοποιούνται ως τιµές έγκρισης τύπου κοινές για όλα τα µέλη της

οικογένειας.

12.3 Τα οχήµατα της αυτής οικογένειας οχηµάτων, όπως ορίζεται στο σηµείο 12.1,

είναι δυνατόν να εγκρίνονται µε µεµονωµένα στοιχεία εκποµπών CO2 και

κατανάλωσης καυσίµων για καθένα από τα µέλη της οικογένειας. Η τεχνική

υπηρεσία επιλέγει για δοκιµή τα δύο οχήµατα που η υπηρεσία εκτιµά ότι έχουν

τις ανώτατες και τις κατώτατες τιµές εκποµπών CO2 αντιστοίχως. Οι µετρήσεις

διεξάγονται όπως περιγράφεται στο σηµείο 6. Εάν τα στοιχεία του κατασκευαστή

για τα δύο αυτά οχήµατα βρίσκονται εντός των ορίων ανοχής που περιγράφονται

στο σηµείο 6.5, οι εκποµπές CO2 που δηλώνει ο κατασκευαστής για όλα τα µέλη

της οικογένειας οχηµάτων είναι δυνατόν να χρησιµοποιούνται ως τιµές έγκρισης

τύπου. Εάν τα στοιχεία του κατασκευαστή για τα δύο αυτά οχήµατα βρίσκονται

εκτός των ορίων ανοχής που περιγράφονται στο σηµείο 6.5, τα αποτελέσµατα

σύµφωνα µε την µέθοδο που περιγράφεται στο σηµείο 6.5 χρησιµοποιούνται ως

τιµές έγκρισης τύπου και η τεχνική υπηρεσία επιλέγει ένα ενδεδειγµένο αριθµό

άλλων µελών της οικογένειας για πρόσθετες δοκιµές.»
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Το Παράρτηµα ΙΙ της οδηγίας 80/1268/ΕΟΚ τροποποιείται ως ακολούθως :

1. Το κείµενο στο άνω µέρος της σελίδας τροποποιείται ως εξής :

«Προσάρτηµα στο πιστοποιητικό έγκρισης τύπου ΕΚ αριθ. :

που αφορά την έγκριση τύπου οχήµατος (6) σχετικά µε την οδηγία 80/1268/ΕΟΚ (εκποµπές

CO2 και κατανάλωση καυσίµων) όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία

2003/   /ΕΚ *».

2. Στο προσάρτηµα προστίθεται η ακόλουθη υποσηµείωση :

«6 Για οχήµατα που εγκρίνονται στο πλαίσιο οικογένειας σύµφωνα µε το Παράρτηµα Ι,
σηµείο 12, το παρόν προσάρτηµα θα πρέπει να συµπληρώνεται για κάθε µεµονωµένο
µέλος της οικογένειας οχηµάτων.»

3. Επίσης, το προσάρτηµα τροποποιείται ως εξής :

α) Το σηµείο 1.3 έχει ως εξής :

«1.3. Τύπος αµαξώµατος :

1.3.1. Μ1  : τριών όγκων, δύο όγκων, στέισον βάγκον, κουπέ, κονβερτίµπλ,

όχηµα πολλαπλών χρήσεων (1)

1.3.2. Ν1 : φορτηγό, κλειστό ,(βαν)»

β) Το σηµείο 1.7 έχει ως εξής :

«1.7. Τιµές έγκρισης τύπου»

=====================

                                                
* Σηµείωση για την Επίσηµη Εφηµερίδα : τίθεται ο αριθµός της παρούσας οδηγίας.
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Ι. Εισαγωγή

H προτεινόµενη οδηγία έχει ως νοµική βάση το άρθρο 95 της Συνθήκης ΕΚ.
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ολοκλήρωσε την πρώτη του ανάγνωση και έδωσε γνώµη στις
25 Σεπτεµβρίου του 20021.

Η Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή έδωσε γνώµη2 στις 20 Μαρτίου του 2002.

Το Συµβούλιο στις 9 Οκτωβρίου του 2003 καθόρισε την Κοινή Θέση του ως έχει στο
έγγραφο 5997/03.

ΙΙ. Αντικείµενο

Η παρούσα οδηγία αποσκοπεί στην τροποποίηση της οδηγίας 80/1268/ΕΟΚ (που για
τελευταία φορά τροποποιήθηκε µε την οδηγία 1999/100/ΕΚ), µε στόχο την επέκταση του
πεδίου εφαρµογής στα οχήµατα κατηγορίας Ν1 (ελαφρά επαγγελµατικά οχήµατα), καθότι επί
του παρόντος η οδηγία αυτή ισχύει µόνο για τα οχήµατα κατηγορίας Μ1 (επιβατικά
οχήµατα). Η προτεινόµενη οδηγία εισάγει εναρµονισµένες υποχρεωτικές προδιαγραφές
µετρήσεων για τις εκποµπές διοξειδίου του άνθρακα και την κατανάλωση καυσίµων στα
οχήµατα κατηγορίας Ν1. Εποµένως, πρώτο ζητούµενο είναι να µπορέσουν να υπάρξουν, να
παρακολουθηθούν και να αξιολογηθούν µέτρα ενδεχόµενης εξοικονόµησης καυσίµων για τα
οχήµατα της κατηγορίας Ν1 εντός της ΕΕ. Η νοµοθεσία αυτή θα πρέπει συγχρόνως να
βελτιώσει τις υπάρχουσες πληροφορίες που δίδονται στους καταναλωτές ή δυνητικούς
αγοραστές.

ΙΙΙ. Ανάλυση της Κοινής Θέσης του εγγράφου 5997/03

1. Γενικές παρατηρήσεις

Το Συµβούλιο, στην οµοφώνως υιοθετηθείσα κοινή θέση :

− εισάγει συµπληρωµατικά στοιχεία στο άρθρο 1,

− δηµιουργεί δύο νέα άρθρα (άρθρα 3 και 4), εισάγοντας ειδικότερα την έννοια της
«οικογένειας οχηµάτων»,

                                                
1 Έγγραφο Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου P5 ΤΑ-Prov (2002) 09-94. Εισηγητής Robert Goodwill.
2 Γνώµη 2001/0255 COD [ΕΕ C 125 της 27ης Μαΐου 2002, σ. 6].
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− αναβάλει διάφορες ηµεροµηνίες έναρξης ισχύος,

− περιλαµβάνει τους κοινούς ορισµούς για τις τρεις κλάσεις βάρους των οχηµάτων της
κατηγορίας Ν1,

− προσθέτει δύο νέες παραγράφους στο Παράρτηµα για το θέµα της τροποποίησης του
Παραρτήµατος Ι της οδηγίας 80/1268/ΕΚ (επέκταση της έγκρισης τύπου, έγκριση
οχήµατος της κατηγορίας Ν1 εντός µιας οικογένειας),

− εισάγει στο Παράρτηµα µια τροποποίηση του Παραρτήµατος ΙΙ της οδηγίας
80/1268/ΕΚ.

2. Νέα στοιχεία της Κοινής Θέσης εν σχέσει µε την πρόταση της Επιτροπής

Άρθρο 1

Στη στήλη «Θέµα» της Σειράς 39 του Μέρους Ι του Παραρτήµατος 4 της οδηγίας
70/156/ΕΟΚ έχουν προστεθεί οι εκποµπές CO2.

Έχει προστεθεί παράγραφος β) στο άρθρο 1, περί των ενδείξεων που πρέπει να αναγράφονται
στο πιστοποιητικό πιστότητας ΕΚ όσον αφορά τις εκποµπές CO2 και την κατανάλωση
καυσίµων στα οχήµατα της κατηγορίας Ν1.

Άρθρο 2

Το πεδίο εφαρµογής αυτού του άρθρου επεκτείνεται στο Παράρτηµα ΙΙ της οδηγίας
80/1268/ΕΟΚ.

Άρθρο 3

Το νέο αυτό άρθρο απαιτεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή την υποβολή, εντός διετίας από της
ενάρξεως ισχύος της παρούσας οδηγίας :

α) µελέτης σχετικής µε τις δυνατότητες επίτευξης αντιπροσωπευτικών στοιχείων των
εκποµπών CO2 και κατανάλωσης καυσίµων για τα ολοκληρωµένα οχήµατα τα οποία
κατασκευάζονται σε πολλαπλά στάδια και εκείνα των οποίων οι µετρήσεις εκποµπών
γίνονται σύµφωνα µε την οδηγία 88/77/ΕΟΚ, προκειµένου να ληφθούν υπόψη οι πτυχές
της αποτελεσµατικότητας των µετρήσεων αυτών από άποψη κόστους,
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β) µιας αξιολογικής εκτίµησης της έννοιας της «οικογένειας οχηµάτων» η οποία

θεσµοθετείται µε την παρούσα οδηγία,

γ) εφόσον συντρέχει λόγος, ενός σχεδίου µέτρων για προσαρµογή της παρούσας οδηγίας

στην τεχνολογική πρόοδο, στην Επιτροπή του άρθρου 13 της οδηγίας 70/156/ΕΟΚ.

Άρθρο 4

Το νέο αυτό άρθρο είναι αποτέλεσµα της υιοθέτησης της τροπολογίας 1 του Ευρωπαϊκού

Κοινοβουλίου, και ορίζει ότι, σε περίπτωση που ένα όχηµα κατασκευαζόµενο από ειδικό

κατασκευαστή αµαξωµάτων ανταποκρίνεται στα κριτήρια µιας εκ των οικογενειών οχηµάτων

του κατασκευαστή του βασικού οχήµατος, ο κατασκευαστής αµαξωµάτων δύναται να

χρησιµοποιήσει τα στοιχεία τα σχετικά µε την αποτελεσµατικότητα από άποψη καυσίµων και

την παραγωγή CO2 που υποβάλλει ο κατασκευαστής του βασικού οχήµατος.

Άρθρο 5

Στην παράγραφο 1, η στιγµή ενάρξεως εφαρµογής έχει τροποποιηθεί από «1η Μαΐου 2003»

σε «1 έτος µετά την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας».

Στην παράγραφο 2, οι ηµεροµηνίες ενάρξεως εφαρµογής έχουν τροποποιηθεί από

«1η Ιουλίου 2003» σε «1η Ιανουαρίου 2005», για τα οχήµατα της κατηγορίας Ν1 Κλάση Ι,

και σε «1η Ιανουαρίου 2007», για τα οχήµατα της κατηγορίας Ν1 Κλάσεις ΙΙ και ΙΙΙ».

Στην παράγραφο 3, η ηµεροµηνία ενάρξεως εφαρµογής έχει τροποποιηθεί από

«1η Ιανουαρίου 2007» σε «1η Ιανουαρίου 2008».

Έχει προστεθεί παράγραφος 4, η οποία µεταθέτει κατά 12 µήνες τις ηµεροµηνίες των

παραγράφων 2 και 3 ως προς τα οχήµατα πολλαπλών σταδίων κατασκευής.

Στην προστεθείσα παράγραφο 5 περιέχονται οι κατάλληλοι κοινοί ορισµοί για τις τρεις

κλάσεις βάρους των οχηµάτων της κατηγορίας Ν1.



5997/1/03 REV 1 ADD 1 ΜΚ/ακζ/ΣΠ 5
DG C I    EL

Άρθρο 6

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

διατάξεις για να συµµορφωθούν µε την παρούσα οδηγία «πριν 12 µήνες µετά την έναρξη

ισχύος της παρούσας οδηγίας», αντί «το αργότερο έως την 30ή Απριλίου 2003».

Παράρτηµα

Ενότητα Ι :

Στην παράγραφο 1 «Πεδίο Εφαρµογής» δεν έχει γίνει δεκτή η τροπολογία 2 του Ευρωπαϊκού

Κοινοβουλίου, κατά την οποία, στο πρώτο εδάφιο, αντί του συνδέσµου «και» προτιµάται ο

σύνδεσµος «ή».

Έχει προστεθεί παράγραφος 4, η οποία αντικαθιστά το σηµείο 11 του Παραρτήµατος Ι της

οδηγίας 80/1268/ΕΟΚ, περί επέκτασης της έγκρισης τύπου. Σ� αυτήν γίνονται δεκτά

ορισµένα εκ των στοιχείων της τροπολογίας 3 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Έχει προστεθεί παράγραφος 5, µε την οποία προστίθεται ένα νέο σηµείο 12 στο Παράρτηµα Ι

της οδηγίας 80/1268/ΕΟΚ, για το θέµα της έγκρισης οχηµάτων της κατηγορίας Ν1 εντός µιας

οικογένειας. Σ� αυτήν έχουν επίσης ληφθεί υπόψη ορισµένα εκ των στοιχείων της

τροπολογίας 3 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Έχει προστεθεί ενότητα ΙΙ, η οποία αφορά την τροποποίηση του Παραρτήµατος ΙΙ της

οδηγίας 80/1268/ΕΟΚ, µε την οποία εισάγονται µερικές διευκρινίσεις στο ισχύον κείµενο.

IV. Τελικό συµπέρασµα

Η Κοινή Θέση, ευθυγραµµιζόµενη σε µεγάλο βαθµό µε την πρόταση της Επιτροπής,

υιοθετήθηκε οµοφώνως από το Συµβούλιο. Οι κυριότερες αλλαγές εν σχέσει µε την πρόταση

της Επιτροπής συνίστανται στην εισαγωγή της έννοιας της οικογένειας οχηµάτων και στην

τροποποίηση των ηµεροµηνιών µεταφοράς στην εθνική νοµοθεσία και έναρξης ισχύος της

παρούσας οδηγίας.

=====================
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ENV 471
CODEC 1238

ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΗΜΕΙΟΥ I/A
της : Γενικής Γραµµατείας
προς : την Επιτροπή των Μόνιµων Αντιπροσώπων (1ο τµήµα)/το Συµβούλιο
αριθ. προηγ. εγγρ. : 13106/02 ENT 139 ENV 571 CODEC 1258
αριθ. πρότ. Επιτρ. : 13492/01 ENT 220 ENV 540 CODEC 1110 - COM(2001) 543 final
Θέµα : Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για την

τροποποίηση των οδηγιών 70/156/ΕΟΚ και 80/1268/EΟΚ του Συµβουλίου
όσον αφορά την µέτρηση των εκποµπών διοξειδίου του άνθρακα και της
κατανάλωσης καυσίµων των οχηµάτων της κατηγορίας Ν1

- Έγκριση της κοινής θέσης

1. Στις 24 Οκτωβρίου 2001, η Επιτροπή ενέκρινε την ανωτέρω πρόταση1. Η πρόταση αυτή

θεσπίζει εναρµονισµένες υποχρεωτικές απαιτήσεις για την µέτρηση των εκποµπών διοξειδίου

του άνθρακα και της κατανάλωσης καυσίµων των οχηµάτων της κατηγορίας Ν1. Η

παρακολούθηση και η αξιολόγηση πιθανών µελλοντικών µέτρων εξοικονόµησης ενέργειας

αποτελεί, εποµένως, αρχική προϋπόθεση για τα οχήµατα της κατηγορίας Ν1 στην ΕΕ.

Η πρόταση οδηγίας βασίζεται στο άρθρο 95 της ΣΕΚ και στη διαδικασία του άρθρου 251.

2. Η Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή γνωµοδότησε στις 20 Μαρτίου 20022.

                                                
1 COM (2001) 543 final.
2 Γνώµη 2001/0255 COD [OJ C125 της 27ης Μαΐου 2002, σ. 6].
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3. Στις 25 Σεπτεµβρίου 2002 το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ολοκλήρωσε την πρώτη ανάγνωση και

γνωµοδότησε.

4. Η Οµάδα εργασίας εξέτασε το σχέδιο οδηγίας, καθώς και τις τροπολογίες του Ευρωπαϊκού

Κοινοβουλίου, σε σειρά συνεδριάσεων. Η τροπολογία 1 εγκρίθηκε· συνεπώς, δηµιουργήθηκε

ένα νέο άρθρο που ορίζει ότι, όταν ένα όχηµα που κατασκευάζεται από ειδικευµένο

κατασκευαστή αµαξωµάτων ανταποκρίνεται στα κριτήρια µιας εκ των οικογενειών οχηµάτων

του κατασκευαστή του βασικού οχήµατος, ο κατασκευαστής αµαξωµάτων δύναται να

χρησιµοποιήσει τα στοιχεία σχετικά µε την αποδοτικότητα του καυσίµου και την παραγωγή

CO2 που υποβάλλει ο κατασκευαστής αυτός. Ορισµένες από τις ανησυχίες που εκφράζει η

τροπολογία 3 σχετικά µε την επέκταση της έγκρισης τύπου και της έγκρισης οχηµάτων της

κατηγορίας N1 στο πλαίσιο µιας οικογένειας ελήφθησαν υπόψη µέσω της εισαγωγής δύο

νέων παραγράφων στο Παράρτηµα (σηµείο I, παράγραφοι 4 και 5). Η τροπολογία 2 δεν έγινε

αποδεκτή.

5. Στις 11 ∆εκεµβρίου 2002, η Επιτροπή των Μόνιµων Αντιπροσώπων δήλωσε ότι συµφωνεί µε

το σχέδιο της κοινής θέσης.

6. Το σχέδιο της κοινής θέσης έχει αναθεωρηθεί από την Οµάδα των Γλωσσοµαθών Νοµικών.

7. Η Επιτροπή των Μόνιµων Αντιπροσώπων καλείται να εισηγηθεί στο Συµβούλιο:

µεταξύ των σηµείων "A" της ηµερήσιας διάταξης προσεχούς συνόδου του να εκδώσει:

- την κοινή θέση1, βάσει του άρθρου 251 παράγραφος 2 της ΣΕΚ, και

- το σχέδιο σκεπτικού του Συµβουλίου, ως έχει στο έγγραφο 5997/03 ENT 18

ENV  64 CODEC 118 ADD 1.

__________________

                                                
1 Το ενοποιηµένο κείµενο, όπως έχει διατυπωθεί οριστικά από τους γλωσσοµαθείς νοµικούς,

περιλαµβάνεται στο έγγρ. 5997/03 ENT 18 ENV 64 CODEC 118.
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

σύµφωνα µε το άρθρο 251 παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο της συνθήκης ΕΚ

σχετικά µε

την κοινή θέση του Συµβουλίου για την έκδοση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συµβουλίου περί τροποποίησης των οδηγιών 70/156/ΕΟΚ και 80/1268/EΟΚ
όσον αφορά τη µέτρηση των εκποµπών διοξειδίου του άνθρακα και της κατανάλωσης

καυσίµων των οχηµάτων της κατηγορίας Ν1
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1. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ

Ηµεροµηνία διαβίβασης της πρότασης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
και το Συµβούλιο: COM(2001)543 τελικό – 2001/0255(COD) 24 Οκτωβρίου 2001

Ηµεροµηνία έκδοσης της γνώµης της Ευρωπαϊκή Οικονοµικής και
Κοινωνικής Επιτροπής: 20 Μαρτίου 2002

Ηµεροµηνία γνωµοδότησης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε
πρώτη ανάγνωση: 24 Σεπτεµβρίου 2002

∆ιαβιβάζεται η τροποποιηµένη πρόταση: N/A

Ηµεροµηνία έκδοσης της κοινής θέσης: 9 Οκτωβρίου 2003

2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Στόχος της πρότασης είναι να επεκταθούν οι απαιτήσεις της οδηγίας 80/1268/ΕΟΚ1 (όπως
τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 1999/100/ΕΚ2) όσον αφορά τη µέτρηση των
εκποµπών CO2 και της κατανάλωσης καυσίµων στα οχήµατα της κατηγορίας N1 (ελαφρά
επαγγελµατικά οχήµατα µε ανώτατο µεικτό βάρος οχήµατος 3,5 τόνων). Η οδηγία αυτή
εφαρµόζεται σήµερα µόνο στα οχήµατα της κατηγορίας M1 (επιβατικά αυτοκίνητα). Στις
προδιαγραφές της οδηγίας 80/1268/ΕΟΚ περιλαµβάνονται η µέτρηση των εκποµπών CO2 και
της κατανάλωσης καυσίµων µόνο για την έκδοση της έγκρισης τύπου· δεν περιλαµβάνονται
ειδικές ανώτατες τιµές εκποµπών CO2. Η πρόταση περιέχει επίσης µια µικρή συντακτική
τροποποίηση της οδηγίας 70/156/ΕΟΚ3 όσον αφορά την έγκριση τύπου ΕΕ για οχήµατα µε
κινητήρα.

3. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΘΕΣΗΣ

3.1. Σύντοµες παρατηρήσεις

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε τρεις τροπολογίες (µόνον όσον αφορά την οδηγία
80/1268/ΕΟΚ), οι οποίες έχουν όλες ως στόχο την παροχή πρόσθετων ελαφρύνσεων από την
επιβάρυνση της έγκρισης τύπου σε κατασκευαστές οχηµάτων (ιδίως µικροµεσαίες
επιχειρήσεις), συµπληρωµατικά προς τις ελαφρύνσεις που προβλέπονταν ήδη από την
πρόταση της Επιτροπής. Η κοινή θέση του Συµβουλίου, η οποία εγκρίθηκε µε ειδική
πλειοψηφία, υιοθετεί την ακόλουθη στάση έναντι των εν λόγω τροπολογιών και επιφέρει,
επίσης, ορισµένες επιπρόσθετες τροποποιήσεις στην πρόταση της Επιτροπής:

                                                
1 ΕΕ L 375, 31.12.1980, σ. 36.
2 ΕΕ L 334, 28.12.1999, σ. 36.
3 ΕΕ L 42, 23.2.1970, σ. 1.
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3.2. Οι τροπολογίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Τροπολογία 1 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου:

Σύµφωνα µε την πρόταση της Επιτροπής, ένα όχηµα της κατηγορίας N1, το οποίο είναι
εξοπλισµένο µε κινητήρα ο οποίος έχει λάβει έγκριση τύπου για τις εκποµπές ρυπαντών,
σύµφωνα µε τις διατάξεις της οδηγίας 88/77/ΕΟΚ4, και παράγεται από κατασκευαστή του
οποίου η παγκόσµια παραγωγή οχηµάτων της κατηγορίας N1 είναι κατώτερη των 2.000
µονάδων ετησίως, απαλλάσσεται από την υποχρέωση δοκιµής για τη µέτρηση της
κατανάλωσης καυσίµων / των εκποµπών CO2. Αυτό το µέρος της πρότασης της Επιτροπής
έχει ως στόχο να απαλλάξει τις µικροµεσαίες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον
τοµέα της παραγωγής οχηµάτων αυτού του τύπου από την οικονοµική επιβάρυνση του
ελέγχου των εκποµπών CO2 / της κατανάλωσης καυσίµων.

Η τροπολογία 1 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου περιορίζει περαιτέρω την πιθανή επιβάρυνση
από τη δοκιµή επιτρέποντας στον «κατασκευαστή αµαξωµάτων» ο οποίος αγοράζει από
κατασκευαστή οχηµάτων ή φορτηγών πλαίσιο εξοπλισµένο µε κινητήρα να χρησιµοποιεί τα
στοιχεία από τη δοκιµή για τον έλεγχο των εκποµπών CO2 / της κατανάλωσης καυσίµων τα
οποία του παρέχει ο κατασκευαστής πλαισίου/κινητήρα, εάν το τελικό όχηµα εξακολουθεί να
πληροί ορισµένα κριτήρια που καθορίζονται για µια οικογένεια οχηµάτων (όπως αυτά
προσδιορίζονται στην τροπολογία 3).

Η θέση της Επιτροπής αναφορικά µε την τροπολογία 1 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου:

Η Επιτροπή απεδέχθη κατ’ αρχήν την τροπολογία 1.

Η θέση του Συµβουλίου αναφορικά µε την τροπολογία 1 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου:

Το Συµβούλιο δεν ενέκρινε άµεσα την τροπολογία 1, αλλά ζήτησε από την Επιτροπή να
παρουσιάσει, εντός 2 ετών από την έναρξη ισχύος της οδηγίας, τα αποτελέσµατα σχετικής
αξιολόγησης και, εφόσον απαιτείται, µια πρόταση που θα πραγµατεύεται διεξοδικότερα το
ζήτηµα των κατασκευαστών αµαξωµάτων ή των οχηµάτων που κατασκευάζονται σε
πολλαπλά στάδια.

Τροπολογία 2 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου:

Στόχος της πρότασης της Επιτροπής είναι να εξαιρεθούν από τις απαιτήσεις οι µικροί
κατασκευαστές οχηµάτων της κατηγορίας Ν1 (δηλαδή των ελαφρών επαγγελµατικών
οχηµάτων) για τους οποίους η συµµόρφωση µε την οδηγία 80/1268/ΕΟΚ θα αποτελούσε
οικονοµική επιβάρυνση. Η πρόταση, λοιπόν, της Επιτροπής εξαιρεί τα οχήµατα της
κατηγορίας Ν1 από τις απαιτήσεις µέτρησης των εκποµπών CO2 / της κατανάλωσης καυσίµων
στην περίπτωση που πληρούνται και οι δύο ακόλουθοι όροι: (α) ο κινητήρας που
τοποθετείται στο όχηµα έχει λάβει έγκριση τύπου για εκποµπές ρυπαντών ως κινητήρας
βαρέων χρήσεων, βάσει της οδηγίας 88/77/ΕΟΚ και (β) η συνολική ετήσια παγκόσµια
παραγωγή οχηµάτων της κατηγορίας Ν1 του εν λόγω παραγωγού είναι κατώτερη των 2.000
µονάδων.

                                                
4 ΕΕ L 36, 9.2.1988, σ. 33.
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Αντί να απαιτεί να πληρούνται και τα δύο κριτήρια (α) και (β), η τροπολογία 2 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ζητά την εφαρµογή είτε του κριτηρίου (α) είτε του κριτηρίου (β)
για τη χορήγηση εξαίρεσης. Κατά συνέπεια, η τροπολογία αυτή επιτρέπει σε όλα τα οχήµατα
της κατηγορίας Ν1, στα οποία έχει τοποθετηθεί κινητήρας που έλαβε έγκριση τύπου βάσει
της οδηγίας 88/77/ΕΟΚ να εξαιρούνται από τις απαιτήσεις, όπως και σε όλα τα οχήµατα της
κατηγορίας Ν1 ενός κατασκευαστή του οποίου η παγκόσµια συνολική παραγωγή είναι
κατώτερη των 2.000 µονάδων ετησίως.

Η τροπολογία 2 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου επιτρέπει να εξαιρεθεί η πλειονότητα των
οχηµάτων της κατηγορίας N1 από την υποχρέωση δοκιµής για τη µέτρηση των εκποµπών
CO2 / της κατανάλωσης καυσίµων, ανεξάρτητα από το εάν τα οχήµατα αυτά έχουν
κατασκευαστεί από µικρούς ή µεγάλους κατασκευαστές και ακυρώνει στην πράξη το βασικό
στόχο της πρότασης, ο οποίος είναι να παρέχονται στους καταναλωτές ακριβή δεδοµένα όσον
αφορά τις εκποµπές CO2 / την κατανάλωση καυσίµων.

Η θέση της Επιτροπής αναφορικά µε την τροπολογία 2 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου:

Η Επιτροπή απέρριψε την τροπολογία 2.

Η θέση του Συµβουλίου αναφορικά µε την τροπολογία 2 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου:

Το Συµβούλιο δεν ενέκρινε την τροπολογία 2 για παρόµοιους µε τους προαναφερθέντες
λόγους.

Τροπολογία 3 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου:

Η τροπολογία 3 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προσθέτει ορισµένα νέα κριτήρια
(συγκεκριµένα για τα οχήµατα της κατηγορίας Ν1) στον κατάλογο των χαρακτηριστικών
βάσει των οποίων θα καθορίζεται αν τα οχήµατα της κατηγορίας Ν1 είναι δυνατόν να
εντάσσονται σε µια οικογένεια οχηµάτων για τους σκοπούς της µέτρησης των εκποµπών CO2
/ της κατανάλωσης καυσίµων (έτσι ώστε να µειωθεί η οικονοµική επιβάρυνση της δοκιµής)
και θέτει τον όρο βάσει του οποίου η έγκριση τύπου είναι δυνατό να επεκταθεί από έναν τύπο
οχήµατος της κατηγορίας Ν1 και σε άλλους τύπους οχηµάτων της κατηγορίας Ν1. Η
τροπολογία περιέχει δύο στοιχεία:

Το πρώτο στοιχείο αφορά την τροποποίηση απαίτησης που προβλέπεται ήδη από την οδηγία
80/1268/ΕΟΚ και επιτρέπει να επεκταθεί η έγκριση τύπου που έχει ήδη παρασχεθεί σε έναν
τύπο οχήµατος και σε άλλο τύπο οχηµάτων, εάν οι µετρηθείσες εκποµπές CO2 δεν
υπερβαίνουν κατά περισσότερο από 6% τις εκποµπές CO2 του αρχικού οχήµατος για το οποίο
εκδόθηκε η έγκριση τύπου. Επιτρέπει, επίσης, την επέκταση της έγκρισης τύπου σε οχήµατα
που ανήκουν στην ίδια καθορισµένη οικογένεια. Η τροπολογία αυτή αποσκοπεί στη µείωση
του συνολικού αριθµού δοκιµών (ανεξάρτητα από το µέγεθος της κατασκευαστικής εταιρείας
η οποία θα αναλάβει το σχετικό κόστος) για την έγκριση τύπου και, εξίσου σηµαντικό, για
την πιστότητα της παραγωγής (την υποχρέωση του κατασκευαστή να αποδεικνύει ότι η
κατασκευή οχηµάτων εξακολουθεί να πληροί τους όρους της έγκρισης τύπου). Επί του
παρόντος, η οδηγία 80/1268/ΕΟΚ αφορά µόνον τα οχήµατα της κατηγορίας M1 (επιβατικά
αυτοκίνητα) και επιτρέπει την επέκταση της έγκρισης τύπου σε οχήµατα που δεν
υπερβαίνουν περισσότερο του 4% τις εκποµπές CO2 του αρχικού οχήµατος όπως
παρουσιάστηκε για έγκριση τύπου.
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Το δεύτερο στοιχείο, η έννοια της «οικογένειας» οχηµάτων, είναι νέο και παρέχει τη
δυνατότητα κατάταξης των οχηµάτων που έχουν παρόµοια χαρακτηριστικά (π.χ. σχέση
µετάδοσης, µάζα αναφοράς και εµπρόσθιο µέρος οχήµατος) σε µία οµάδα που θα καλύπτεται
από την ίδια έγκριση τύπου.

Η θέση της Επιτροπής αναφορικά µε την τροπολογία 3 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου:

Η πρόταση της Επιτροπής δεν περιέχει κανενός είδους έννοια «οικογένειας» για τα οχήµατα
της κατηγορίας Ν1. Προτείνονται διάφορες παράµετροι για την κατάταξη στην ίδια
οικογένεια οχηµάτων και κάθε µία από αυτές έχει επίπτωση στην κατανάλωση καυσίµων και
την εκποµπή CO2. Όλες οι παράµετροι είναι δυνατόν να τροποποιηθούν ταυτόχρονα µε
αποτέλεσµα, στις χειρότερες περιπτώσεις, η αύξηση των εκποµπών CO2 να µπορεί εύκολα να
υπερβεί την απόκλιση του 6% για τις εκποµπές CO2, η οποία αναφέρθηκε παραπάνω σχετικά
µε την επέκταση της έγκρισης τύπου από έναν τύπο οχήµατος σε άλλον.

Η έννοια της οικογένειας οχηµάτων προτάθηκε σε συνδυασµό µε την τροπολογία 1 την οποία
η Επιτροπή αποδέχεται κατ’ αρχήν. Ωστόσο, η Επιτροπή θεωρεί ότι δεν είναι αναγκαία η
θέσπιση της έννοιας της οικογένειας οχηµάτων, καθώς η δυνατότητα επέκτασης της έγκρισης
τύπου από έναν τύπο οχήµατος σε άλλον που δεν υπερβαίνει περισσότερο του 6% τις
εκποµπές CO2 του αρχικού τύπου οχήµατος, παρέχει µεγάλη ευελιξία στους κατασκευαστές
όσον αφορά τις δοκιµές που πρέπει να πραγµατοποιηθούν σύµφωνα µε την οδηγία.

Η Επιτροπή απεδέχθη κατ’ αρχήν το πρώτο στοιχείο της τροπολογίας 3 (επέκταση της
έγκρισης τύπου µε όριο απόκλισης 6% για τις εκποµπές CO2), καθότι αυτό συνιστά µια
λογική εξαίρεση για ελαφρά επαγγελµατικά οχήµατα τα οποία, εν συγκρίσει µε τα επιβατικά
οχήµατα, παρουσιάζουν µεγαλύτερες διακυµάνσεις ως προς τη µάζα αναφοράς. Αντιθέτως, η
Επιτροπή απέρριψε το δεύτερο στοιχείο της τροπολογίας 3 (έννοια της "οικογένειας").

Η θέση του Συµβουλίου αναφορικά µε την τροπολογία 3 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου:

Η κοινή θέση του Συµβουλίου αποδέχεται και τα δύο στοιχεία της τροπολογίας 3 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου µε ορισµένες, όµως, διαφορές:

– επέκταση της έγκρισης τύπου από έναν τύπο οχήµατος σε άλλον που δεν υπερβαίνει
περισσότερο του 6% τις εκποµπές CO2 του αρχικού τύπου οχήµατος, στις
περιπτώσεις που τα χαρακτηριστικά του οχήµατος είναι κατ’ ουσίαν ίδια µε αυτά
που αναφέρονται στην τροπολογία 3·

– για τον ορισµό µιας οικογένειας οχηµάτων χρησιµοποιούνται περισσότερο
λεπτοµερή χαρακτηριστικά απ’ ό,τι στην τροπολογία 3 και το όχηµα της οικογένειας
που εµφανίζει τη µεγαλύτερη τιµή εκποµπών CO2 αποτελεί τη βάση για την έγκριση
τύπου όλης της οικογένειας. Είναι δυνατή η επέκταση της έγκρισης σε οχήµατα της
ίδιας οικογένειας εάν η κατανάλωση καυσίµων του νέου οχήµατος δεν υπερβαίνει
την κατανάλωση καυσίµων του οχήµατος επί του οποίου βασίζεται η κατανάλωση
καυσίµων και η έγκριση τύπου της οικογένειας·
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– οι οικογένειες οχηµάτων ορίζονται βάσει πιο λεπτοµερών παραµέτρων απ’ ό,τι
προβλέπει η τροπολογία 3 και τα οχήµατα µε τις µικρότερες και µεγαλύτερες τιµές
εκποµπών CO2 αποτελούν τη βάση για την έγκριση τύπου της οικογένειας. Εάν οι
τιµές αυτές διαφέρουν κατά 4% µεταξύ τους (βλέπε σηµείο 6.5. του παραρτήµατος I
της οδηγίας 93/116/ΕΟΚ5), οι εκποµπές CO2 που δηλώνει ο κατασκευαστής για όλα
τα µέλη της οικογένειας είναι η βάση για την έγκριση τύπου. Εάν οι εν λόγω τιµές
δεν διαφέρουν κατά 4% µεταξύ τους (βλέπε σηµείο 6.5. του παραρτήµατος I της
οδηγίας 93/116/ΕΟΚ), τότε διεξάγονται περαιτέρω δοκιµές οχηµάτων και
λαµβάνεται απόφαση σχετικά µε τις τιµές έγκρισης τύπου βάσει του σηµείου 6.5 του
παραρτήµατος I της οδηγίας 93/116/ΕΟΚ.

Από την άποψη αυτή, η κοινή θέση του Συµβουλίου παρέχει κάποια δυνατότητα ευελιξίας
στους κατασκευαστές όσον αφορά τον τρόπο µε τον οποίο επιθυµούν να ορίσουν τις
οικογένειες οχηµάτων, αλλά επιβάλλει µεγαλύτερους περιορισµούς σχετικά µε τον ορισµό
της οικογένειας και την επέκταση της έγκρισης τύπου εντός της οικογένειας απ’ ό,τι
προέβλεπε η τροπολογία 3 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Το γεγονός αυτό δίνει,
τουλάχιστον, τη δυνατότητα ακριβέστερης πληροφόρησης του καταναλωτή σχετικά µε την
κατανάλωση καυσίµων των οχηµάτων της κατηγορίας N1 από ό,τι όριζαν οι τροπολογίες του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Ωστόσο, όπως ανέφερε και στις παρατηρήσεις της επί της τροπολογίας του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου, η Επιτροπή αντιλαµβάνεται το σκεπτικό µε το οποίο το Συµβούλιο αποφάσισε
να συµπεριλάβει όχι µόνον τον κανόνα επέκτασης του 6%, αλλά και την έννοια της
"οικογένειας". Εντούτοις, η Επιτροπή θεωρεί ότι το γεγονός αυτό µόνον θα αυξήσει την
αβεβαιότητα για την αποτελεσµατικότητα της εν λόγω οδηγίας, ιδίως όταν εφαρµόζεται για
τη στήριξη κάθε ενδεχόµενου µελλοντικού µέτρου σχετικά µε τις εκποµπές CO2 των
ελαφρών επαγγελµατικών οχηµάτων.

3.3. Η θέση της Επιτροπής όσον αφορά τα σηµαντικά νέα στοιχεία που εισήγαγε το
Συµβούλιο

Άρθρο 3:

Το Συµβούλιο δεν κατέληξε σε συµφωνία σχετικά µε την εφαρµογή της εν λόγω οδηγίας στα
οχήµατα που κατασκευάζονται σε πολλαπλά στάδια και τα βαρύτερα οχήµατα της
κατηγορίας N1 που ενδέχεται να διαθέτουν κινητήρα που έχει λάβει έγκριση τύπου για
εκποµπές ρυπαντών όπως ορίζει η οδηγία 88/77/ΕΟΚ. Ζητά από την Επιτροπή να
αξιολογήσει τη δυνατότητα εφαρµογής της οδηγίας κατ’ αντιπροσωπευτικό τρόπο στα εν
λόγω οχήµατα εντός δύο ετών από την έναρξη ισχύος της οδηγίας και να υποβάλει σχετική
πρόταση, εφόσον απαιτείται. Ωστόσο, δυνάµει του άρθρου 5 παράγραφος 4, η εφαρµογή της
οδηγίας στα οχήµατα που κατασκευάζονται σε πολλαπλά στάδια µετατίθεται κατά 12 µήνες.

Επιπροσθέτως, το Συµβούλιο ζητά επίσης να αξιολογήσει η Επιτροπή, σε δύο χρόνια από την
έναρξη ισχύος της οδηγίας, την πρακτική εφαρµογή της έννοιας της "οικογένειας" η οποία
εµπεριέχεται στην οδηγία.

                                                
5 ΕΕ L 329, 30.12.1993, σ. 39.
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Η Επιτροπή δηλώνει ότι σύµφωνα µε το δικαίωµα πρωτοβουλίας που διαθέτει βάσει της
Συνθήκης, είναι σε θέση να εκτιµήσει το χρόνο και το περιεχόµενο κάθε πρότασης προς
υποβολή. Επιπροσθέτως, η κοινή θέση του Συµβουλίου µεταθέτει το βάρος της εν λόγω
άσκησης στην Επιτροπή, ενώ η αξιολόγηση της πρακτικής εφαρµογής της εν λόγω οδηγίας
θα εξαρτηθεί σε µεγάλο βαθµό από τις πληροφορίες που θα παράσχουν τα κράτη µέλη στην
Επιτροπή σχετικά µε την εφαρµογή της εν λόγω οδηγίας όσον αφορά την έγκριση τύπου.
Αυτό δεν αναφέρεται στο άρθρο 3.

Η Επιτροπή εκφράζει, επίσης, την απογοήτευσή της για το γεγονός ότι το Συµβούλιο θεωρεί
αναγκαία τη χορήγηση παρέκκλισης ενός έτους για τα οχήµατα που κατασκευάζονται σε
πολλαπλά στάδια (τα οποία στην ουσία κατασκευάζονται από ΜΜΕ), τη στιγµή που τα
οχήµατα αυτού του είδους θα έπρεπε να καλύπτονται από την εξαίρεση των 2.000 οχηµάτων
την οποία πρότεινε η Επιτροπή [και η οποία εξακολουθεί να υπάρχει στην κοινή θέση στο
τροποποιηθέν σηµείο 1 του παραρτήµατος I (πεδίο εφαρµογής) της οδηγίας] ή να
καλύπτονται από την επέκταση του 6%.

Άρθρο 5:

Η Επιτροπή πρότεινε να εφαρµόζεται η εν λόγω οδηγία για την έγκριση τύπου όλων των
νέων τύπων των οχηµάτων της κατηγορίας N1 από την 1η Ιανουαρίου 2003. Στην περίπτωση
αυτή, θα ίσχυε από την 1η Ιανουαρίου 2006 για όλους τους τύπους οχηµάτων της κατηγορίας
N1 της κλάσης I και από την 1η Ιανουαρίου 2007 για όλους τους τύπους οχηµάτων της
κατηγορίας N1 των κλάσεων II και III. Οι εν λόγω ηµεροµηνίες συµφωνούν µε τις
ηµεροµηνίες εισαγωγής πιο αυστηρών προτύπων εκποµπών καυσαερίων για νέους τύπους
οχηµάτων (οδηγία 70/220/ΕΟΚ, όπως τροποποιήθηκε από την οδηγία 98/69/ΕΚ).

Το Συµβούλιο ανέβαλε την εφαρµογή της εν λόγω οδηγίας για νέες εγκρίσεις τύπου και για
όλους τους τύπους οχηµάτων των κλάσεων ΙΙ και ΙΙΙ κατά ένα έτος και, δυνάµει του άρθρου 5
παράγραφος 4, µετέθεσε επίσης κατά 12 µήνες την εφαρµογή της οδηγίας για τα οχήµατα που
κατασκευάζονται σε πολλαπλά στάδια (όπως εξετάσθηκε λεπτοµερώς στο άρθρο 3).

Η Επιτροπή θα ήθελε να επαναλάβει ότι οι καθυστερήσεις στην εφαρµογή της εν λόγω
οδηγίας είναι πιθανόν να σηµαίνουν ότι θα υπάρξει καθυστέρηση και για οιοδήποτε
µελλοντικό µέτρο για τις εκποµπές CO2 (εάν εγκριθεί), το οποίο θα αφορά τα ελαφρά
επαγγελµατικά αυτοκίνητα, είτε είναι νοµοθετικό είτε πηγάζει από εθελούσια δέσµευση.

4. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Η κοινή θέση του Συµβουλίου λαµβάνει υπόψη είτε άµεσα είτε έµµεσα και τις τρεις
τροπολογίες που κατέθεσε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
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Η Επιτροπή εκφράζει την απογοήτευσή της διότι το Συµβούλιο δεν συµφώνησε όσον αφορά
τους κατασκευαστές που ακολουθούν τη διαδικασία των πολλαπλών σταδίων. Αντιθέτως, το
Συµβούλιο, στο άρθρο 3, ανέβαλε τη λήψη απόφασης επί του θέµατος, έως ότου η Επιτροπή
αξιολογήσει την πρακτική εφαρµογή της εν λόγω οδηγίας ως προς της έννοια της
"οικογένειας" και έως ότου εκτιµήσει, επίσης, τη δυνατότητα εφαρµογής της οδηγίας κατ’
αντιπροσωπευτικό τρόπο για τα οχήµατα που κατασκευάζονται σε πολλαπλά στάδια και
εκείνα τα οχήµατα που είναι εξοπλισµένα µε κινητήρα που έχει λάβει έγκριση τύπου για
εκποµπές ρυπαντών σύµφωνα µε την οδηγία 88/77/ΕΟΚ. Η Επιτροπή εκφράζει την ανησυχία
της για το γεγονός ότι το Συµβούλιο έκρινε απαραίτητο να αυξήσει την πολυπλοκότητα της
οδηγίας εισάγοντας, εκτός από τα κριτήρια του 6% για την επέκταση της έγκρισης τύπου, την
έννοια της "οικογένειας".

Πέρα από το γεγονός ότι η Επιτροπή, σύµφωνα µε το δικαίωµα πρωτοβουλίας που διαθέτει
δυνάµει της Συνθήκης, µπορεί να εκτιµήσει το χρόνο και το περιεχόµενο κάθε πρότασης προς
υποβολή, η αξιολόγηση της πρακτικής εφαρµογής της εν λόγω οδηγίας θα εξαρτηθεί σε
µεγάλο βαθµό από τις πληροφορίες που θα λάβει η Επιτροπή από τα κράτη µέλη. Η Επιτροπή
εκφράζει την απογοήτευσή της για το γεγονός ότι δεν αναφέρεται στο άρθρο 3 η υποχρέωση
των κρατών µελών να παράσχουν τις σχετικές πληροφορίες στην Επιτροπή.

Η Επιτροπή έχει εκφράσει τις απόψεις της όσον αφορά τις καθυστερήσεις στην εφαρµογή της
εν λόγω οδηγίας. Ωστόσο, προκειµένου να υπάρξουν τα νοµοθετικά θεµέλια για επόµενα
µέτρα, η Επιτροπή, σε γενικές γραµµές, δέχεται την κοινή θέση. Κατά συνέπεια, καλεί τα δύο
όργανα να καταλήξουν σε συµφωνία επί των τροποποιήσεων των οδηγιών 80/1268/ΕΟΚ και
70/156/ΕΟΚ το συντοµότερο δυνατόν.


