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PR_COD_1amCom

Υπόμνημα για τα χρησιμοποιούμενα σύμβολα

* Διαδικασία διαβούλευσης
*** Διαδικασία έγκρισης

***I Συνήθης νομοθετική διαδικασία (πρώτη ανάγνωση)
***II Συνήθης νομοθετική διαδικασία (δεύτερη ανάγνωση)

***III Συνήθης νομοθετική διαδικασία (τρίτη ανάγνωση)

(Η ενδεικνυόμενη διαδικασία στηρίζεται στη νομική βάση που προτείνεται 
στο σχέδιο πράξης)

Τροπολογίες σε σχέδιο πράξης

Τροπολογίες του Κοινοβουλίου σε δύο στήλες

Η διαγραφή κειμένου σημαίνεται με πλάγιους έντονους χαρακτήρες στην 
αριστερή στήλη. Η αντικατάσταση κειμένου σημαίνεται με πλάγιους 
έντονους χαρακτήρες και στις δύο στήλες. Το νέο κείμενο σημαίνεται με 
πλάγιους έντονους χαρακτήρες στη δεξιά στήλη.

Η πρώτη και η δεύτερη γραμμή της επικεφαλίδας κάθε τροπολογίας 
προσδιορίζουν το σχετικό τμήμα του εξεταζόμενου σχεδίου πράξης. Εάν μία 
τροπολογία αναφέρεται σε ήδη υφιστάμενη πράξη την οποία το σχέδιο 
πράξης αποσκοπεί να τροποποιήσει, η επικεφαλίδα περιέχει επιπλέον και μία 
τρίτη και μία τέταρτη γραμμή που προσδιορίζουν αντίστοιχα την υφιστάμενη 
πράξη και τη διάταξή της στην οποία αναφέρεται η τροπολογία.

Τροπολογίες του Κοινοβουλίου με μορφή ενοποιημένου κειμένου

Τα νέα τμήματα του κειμένου σημαίνονται με πλάγιους έντονους 
χαρακτήρες. Τα τμήματα του κειμένου που απαλείφονται σημαίνονται με το 
σύμβολο ▌ ή με διαγραφή. Η αντικατάσταση κειμένου σημαίνεται με 
πλάγιους έντονους χαρακτήρες που υποδηλώνουν το νέο κείμενο και με 
διαγραφή του κειμένου που αντικαθίσταται.
Κατ’ εξαίρεση, δεν σημαίνονται οι τροποποιήσεις αυστηρά τεχνικής φύσης 
που επιφέρουν οι υπηρεσίες κατά την επεξεργασία του τελικού κειμένου.
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ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 715/2007 και (ΕΚ) αριθ. 595/2009 όσον 
αφορά τη μείωση των εκπομπών ρύπων από οδικά οχήματα
(COM(2014)0028 – C7-0027/2014 – 2014/0012(COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο 
(COM(2014)0028),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και το άρθρο 114 της Συνθήκης για τη 
λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση 
από την Επιτροπή (C7-0027/2014),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης,

– έχοντας υπόψη την γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής 
Επιτροπής, της 29ης Απριλίου 2014 1,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 59 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και 
Ασφάλειας των Τροφίμων και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς 
και Προστασίας των Καταναλωτών και της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού (A8-
0270/2015),

1. εγκρίνει τη θέση κατά την πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2. ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, αν προτίθεται να της 
επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο· 

3. αναθέτει στον/στην Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο 
Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

Τροπολογία 1

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 1 α (νέα)

1 ΕΕ C 0 της 0.0.0000, σ. 0. /Δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη στην Επίσημη Εφημερίδα.
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1α) Το πρόβλημα της ατμοσφαιρικής 
ρύπανσης και των επιπτώσεων της 
οδικής κυκλοφορίας στο κλίμα είναι 
μεγάλο και σύνθετο θέμα. Προκειμένου 
να διασφαλιστεί μια ολοκληρωμένη 
προσέγγιση των εκπομπών από την οδική 
κυκλοφορία, θα πρέπει να αποφευχθούν 
μικρές νομοθετικές αλλαγές που ενέχουν 
τον κίνδυνο να δημιουργήσουν 
συγκρούσεις με τους στόχους άλλων 
νομοθετικών πράξεων και οι οποίες 
μπορεί να έχουν δυσανάλογες επιπτώσεις 
στον ανταγωνισμό μεταξύ των 
κατασκευαστών.

Τροπολογία 2

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) Αν και οι εκπομπές μεθανίου δεν είναι 
γνωστό να έχουν άμεσες αρνητικές 
επιπτώσεις στην υγεία του ανθρώπου, το 
μεθάνιο είναι ένα ισχυρό αέριο του 
θερμοκηπίου. Συνεπώς, σύμφωνα με την 
ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με την 
εφαρμογή και τη μελλοντική εξέλιξη της 
κοινοτικής νομοθεσίας όσον αφορά τις 
εκπομπές ρύπων από ελαφρά οχήματα και 
την πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικά με 
την επισκευή και τη συντήρηση (Euro 5 
και 6)2 και σύμφωνα με το άρθρο 14 
παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
715/2007 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου3, η Επιτροπή θα 
πρέπει να εξετάσει το ενδεχόμενο να 
συμπεριλάβει τις εκπομπές μεθανίου στον 
υπολογισμό των εκπομπών διοξειδίου του 
άνθρακα (CO2).

(2) Αν και οι εκπομπές μεθανίου δεν είναι 
γνωστό να έχουν άμεσες αρνητικές 
επιπτώσεις στην υγεία του ανθρώπου, το 
μεθάνιο είναι ένα ισχυρό αέριο του 
θερμοκηπίου και σημαντική πρόδρομος 
ουσία του όζοντος. Συνεπώς, σύμφωνα με 
την ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με 
την εφαρμογή και τη μελλοντική εξέλιξη 
της κοινοτικής νομοθεσίας όσον αφορά τις 
εκπομπές ρύπων από ελαφρά οχήματα και 
την πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικά με 
την επισκευή και τη συντήρηση (Euro 5 
και 6)2 και σύμφωνα με το άρθρο 14 
παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
715/2007 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου3, η Επιτροπή θα 
πρέπει να εξετάσει το ενδεχόμενο να 
συμπεριλάβει τις εκπομπές μεθανίου στον 
υπολογισμό των εκπομπών διοξειδίου του 
άνθρακα (CO2), για την περίοδο μετά το 
2020, αφού διενεργήσει σαφή και 
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λεπτομερή εκτίμηση επιπτώσεων στην 
οποία θα εκτιμάται η ακριβής μετατροπή 
των εκπομπών μεθανίου σε εκπομπές 
CO2 και η σκοπιμότητά της, στο πλαίσιο 
της αναθεώρησης της νομοθεσίας της 
Ένωσης για μείωση των εκπομπών CO2 
από ελαφρά και τα επιβατικά οχήματα

____________________ ____________________
2ΕΕ C 182 της 19.7.2008, σ. 17. 2ΕΕ C 182 της 19.7.2008, σ. 17.
3Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 715/2007 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 20ής Ιουνίου 2007, που 
αφορά την έγκριση τύπου μηχανοκινήτων 
οχημάτων όσον αφορά εκπομπές από 
ελαφρά επιβατηγά και εμπορικά οχήματα 
(Εuro 5 και Euro 6) και σχετικά με την 
πρόσβαση σε πληροφορίες επισκευής και 
συντήρησης οχημάτων (ΕΕ L 171 της 
29.6.2007, σ. 1).

3Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 715/2007 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 20ής Ιουνίου 2007, που 
αφορά την έγκριση τύπου μηχανοκινήτων 
οχημάτων όσον αφορά εκπομπές από 
ελαφρά επιβατηγά και εμπορικά οχήματα 
(Εuro 5 και Euro 6) και σχετικά με την 
πρόσβαση σε πληροφορίες επισκευής και 
συντήρησης οχημάτων (ΕΕ L 171 της 
29.6.2007, σ. 1).

Τροπολογία 3

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3) Προκειμένου να διευκολυνθεί η 
εισαγωγή οχημάτων φυσικού αερίου, το 
ισχύον όριο συνολικών εκπομπών 
υδρογονανθράκων (THC) θα πρέπει να 
αυξηθεί ενώ θα πρέπει να ληφθεί υπόψη η 
επίδραση των εκπομπών μεθανίου και να 
εκφραστεί ως ισοδύναμο CO2 για 
κανονιστικούς σκοπούς και για την 
ενημέρωση των καταναλωτών.

(3) Προκειμένου να αξιολογηθούν τα 
οχήματα που κινούνται με φυσικό αέριο 
και βενζίνη, σύμφωνα με τα ίδια 
πρότυπα, όσον αφορά τις εκπομπές, το 
ισχύον όριο συνολικών εκπομπών 
υδρογονανθράκων (THC) θα πρέπει να 
αναθεωρηθεί με βάση σαφή και 
λεπτομερή αξιολόγηση και των 
επιπτώσεων των εκπομπών μεθανίου και 
να εκφραστεί ως ισοδύναμο CO2·

Τροπολογία 4

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 3 α (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3α) Η διαδικασία δοκιμής που παρέχει 
τη βάση των κανονισμών εκπομπών 
έγκρισης τύπου ΕΚ πρέπει να 
ανταποκρίνεται στις τιμές εκπομπών που 
παρατηρούνται υπό πραγματικές 
συνθήκες οδήγησης. Επομένως, τα 
συστήματα ελέγχου των εκπομπών και οι 
κύκλοι δοκιμών θα πρέπει να 
σχεδιάζονται σε πραγματικές συνθήκες 
οδήγησης, ιδίως σε αστικές περιοχές 
όπου οι συνθήκες οδήγησης ποικίλλουν.

Τροπολογία 5

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4) Τα σύγχρονα οχήματα με κινητήρα 
ντίζελ εκπέμπουν υψηλές και αυξανόμενες 
ποσότητες διοξειδίου του αζώτου (NO2) 
στο σύνολο των εκπομπών οξειδίων του 
αζώτου (NΟx), οι οποίες δεν είχαν 
προβλεφθεί όταν εκδόθηκε ο κανονισμός 
(ΕΚ) αριθ. 715/2007. Τα περισσότερα 
προβλήματα που αφορούν την ποιότητα 
του αέρα σε αστικές περιοχές που 
πλήττονται από τέτοια προβλήματα 
φαίνεται ότι συνδέονται άμεσα με τις 
εκπομπές NO2. Ως εκ τούτου, πρέπει να 
θεσπιστούν κατάλληλα όρια εκπομπών.

(4) Τα σύγχρονα οχήματα με κινητήρα 
ντίζελ εκπέμπουν υψηλές και αυξανόμενες 
ποσότητες διοξειδίου του αζώτου (NO2) 
στο σύνολο των εκπομπών οξειδίων του 
αζώτου (NΟx), οι οποίες δεν είχαν 
προβλεφθεί όταν εκδόθηκε ο κανονισμός 
(ΕΚ) αριθ. 715/2007. Τα περισσότερα 
προβλήματα που αφορούν την ποιότητα 
του αέρα σε αστικές περιοχές που 
πλήττονται από τέτοια προβλήματα 
φαίνεται ότι συνδέονται άμεσα με τις 
εκπομπές NO2. Η Επιτροπή θα πρέπει, 
συνεπώς, να εξετάσει, μετά από 
λεπτομερή και εμπεριστατωμένη 
αξιολόγηση των επιπτώσεων, κατά πόσον 
είναι απαραίτητο να θεσπιστούν είτε 
νομοθετικά μέτρα για τον καθορισμό 
ξεχωριστών ορίων για το NO2, εκτός από 
τα υφιστάμενα όρια εκπομπών οξειδίων 
του αζώτου, είτε νέα όρια εκπομπών 
NOx. 
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Τροπολογία 6

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5) Τα ισχύοντα όρια εκπομπών για το 
μονοξείδιο του άνθρακα (CO) και για το 
σύνολο των υδρογονανθράκων (THC) μετά 
από εκκίνηση ψυχρού κινητήρα σε χαμηλή 
θερμοκρασία έχουν μεταφερθεί από τις 
απαιτήσεις Euro 3 που ορίζονται στην 
οδηγία 98/69/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου4, οι 
οποίες φαίνονται παρωχημένες υπό το φως 
της σημερινής τεχνολογίας οχημάτων και 
των αναγκών όσον αφορά την ποιότητα 
του αέρα. Επιπλέον, τα προβλήματα 
ποιότητας του αέρα και τα αποτελέσματα 
των μετρήσεων των εκπομπών οχημάτων 
καταδεικνύουν την ανάγκη θέσπισης ενός 
κατάλληλου ορίου για τις εκπομπές 
NOx/NO2. Ως εκ τούτου, πρέπει να 
καθιερωθούν αναθεωρημένα όρια 
εκπομπών σύμφωνα με το άρθρο 14 
παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 715/2007.

(5) Τα ισχύοντα όρια εκπομπών για το 
μονοξείδιο του άνθρακα (CO) και για το 
σύνολο των υδρογονανθράκων (THC) μετά 
από εκκίνηση ψυχρού κινητήρα σε χαμηλή 
θερμοκρασία έχουν μεταφερθεί από τις 
απαιτήσεις Euro 3 που ορίζονται στην 
οδηγία 98/69/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου4, οι 
οποίες φαίνονται παρωχημένες υπό το φως 
της σημερινής τεχνολογίας οχημάτων και 
της βέλτιστης ποιότητας του αέρα που 
είναι αναγκαία ώστε να μην τίθεται σε 
κίνδυνο η δημόσια υγεία. Επιπλέον, τα 
προβλήματα ποιότητας του αέρα και τα 
αποτελέσματα των μετρήσεων των 
εκπομπών οχημάτων καταδεικνύουν την 
ανάγκη θέσπισης ενός κατάλληλου ορίου 
για τις εκπομπές NOx/NO2. Ως εκ τούτου, 
πρέπει να καθιερωθούν αναθεωρημένα 
όρια εκπομπών, και για τα σύγχρονα 
οχήματα με κινητήρα ντίζελ, σύμφωνα με 
το άρθρο 14 παράγραφος 5 του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 715/2007.

__________________ __________________
4Οδηγία 98/69/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
13ης Οκτωβρίου 1998, σχετικά με τα 
μέτρα που πρέπει να ληφθούν κατά της 
ατμοσφαιρικής ρύπανσης από τις εκπομπές 
των οχημάτων με κινητήρα και με την 
τροποποίηση της οδηγίας 70/220/ΕΚ του 
Συμβουλίου (ΕΕ L 350 της 28.12.1998, σ. 
1).

4Οδηγία 98/69/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
13ης Οκτωβρίου 1998, σχετικά με τα 
μέτρα που πρέπει να ληφθούν κατά της 
ατμοσφαιρικής ρύπανσης από τις εκπομπές 
των οχημάτων με κινητήρα και με την 
τροποποίηση της οδηγίας 70/220/ΕΚ του 
Συμβουλίου (ΕΕ L 350 της 28.12.1998, σ. 
1).

Τροπολογία 7

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 6
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6) Το όριο εκπομπών που καθορίζεται 
για την αμμωνία (NH3) στον κανονισμό 
(ΕΚ) αριθ. 595/2009 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου5 
αποτελεί απαίτηση που αποσκοπεί στον 
περιορισμό της διαφυγής αμμωνίας από 
τα NOx ύστερα από την εφαρμογή 
τεχνολογιών επεξεργασίας που 
χρησιμοποιούν την ουρία ως 
αντιδραστήριο για τη μείωση του NOx. Η 
οριακή τιμή για το NH3 θα πρέπει, 
συνεπώς, να εφαρμόζεται μόνο σε αυτές 
τις τεχνολογίες και όχι σε κινητήρες 
επιβαλλόμενης ανάφλέξης.

διαγράφεται

_____________
5Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 595/2009 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 18ης Ιουνίου 2009, 
σχετικά με την έγκριση τύπου των 
μηχανοκίνητων οχημάτων και κινητήρων 
όσον αφορά τις εκπομπές των βαρέων 
επαγγελματικών οχημάτων (ευρώ VI) και 
σχετικά με την πρόσβαση σε πληροφορίες 
επισκευής και συντήρησης οχημάτων, 
καθώς και για την τροποποίηση του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 715/2007 και της 
οδηγίας 2007/46/ΕΚ, και για την 
κατάργηση των οδηγιών 80/1269/ΕΟΚ, 
2005/55/ΕΚ και 2005/78/ΕΚ (EE L 188 
της 18.7.2009, σ. 1).

Τροπολογία 8

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 6 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6α) Η δυνατότητα μείωσης της 
κατανάλωσης καυσίμων και, συνεπώς, 
ρύπων και εκπομπών αερίων του 
θερμοκηπίου, μέσω της αποτελεσματικής 
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οδικής συμπεριφορά, της λεγόμενης 
«οικολογικής οδήγησης», αξιοποιείται 
ανεπαρκώς. Αυτό οφείλεται κυρίως στην 
έλλειψη ενημέρωσης ή ευαισθητοποίησης 
εκ μέρους των οδηγών σχετικά με την 
αποδοτική οδήγηση. Τα τεχνικά μέσα για 
τη διευκόλυνση της οικολογικής 
οδήγησης επικεντρώνονται σε δύο τύπους 
συστημάτων που τοποθετούνται επί των 
οχημάτων: μετρητές κατανάλωσης 
καυσίμου και δείκτες αλλαγής ταχύτητας. 
Επιπλέον, η υποχρεωτική εγκατάσταση 
μετρητών κατανάλωσης καυσίμου δεν θα 
επιβάλει σημαντική επιβάρυνση στους 
κατασκευαστές οχημάτων. Συνεπώς, 
είναι σκόπιμο, μετά την εκτίμηση 
επιπτώσεων που συνοδεύει τον παρόντα 
κανονισμό, η Επιτροπή να θεσπίσει 
υποχρεωτικούς μετρητές κατανάλωσης 
για τα ελαφρά και βαρέα οχήματα με 
τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ 
715/2007 και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ 
595/2009. Η Επιτροπή θα πρέπει επίσης 
να εξετάσει την επέκταση της 
υποχρεωτικής εγκατάστασης δεικτών 
αλλαγής ταχύτητας από μόνο τα 
επιβατικά αυτοκίνητα σε όλα τα ελαφρά 
και βαρέα οχήματα·

Τροπολογία 9

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7) Για την επίτευξη των στόχων της ΕΕ 
όσον αφορά την ποιότητα του αέρα και για 
τη διασφάλιση μιας συνεχούς προσπάθειας 
για τη μείωση των εκπομπών των 
οχημάτων, θα πρέπει να ανατεθεί στην 
Επιτροπή η εξουσία να εγκρίνει πράξεις 
κατ’ εξουσιοδότηση, σύμφωνα με το 
άρθρο 290 της Συνθήκης για τη λειτουργία 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), σχετικά 
με τους λεπτομερείς κανόνες για την 
εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 

(7) Για την επίτευξη των στόχων της ΕΕ 
όσον αφορά την ποιότητα του αέρα, όπως 
ορίζονται στα πρότυπα ποιότητας του 
ατμοσφαιρικού αέρα και στην οδηγία 
2008/50/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου*, και 
για τη διασφάλιση μιας συνεχούς 
προσπάθειας για τη μείωση των εκπομπών 
των οχημάτων, θα πρέπει να ανατεθεί στην 
Επιτροπή η εξουσία να εγκρίνει πράξεις 
κατ’ εξουσιοδότηση, σύμφωνα με το 
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715/2007 στα οχήματα των κατηγοριών 
M1, M2, N1 και N2 με μάζα αναφοράς που 
υπερβαίνει τα 2 610 kg, αλλά με μέγιστη 
μάζα όχι ανώτερη των 5 000 kg, τις 
συγκεκριμένες διαδικασίες, δοκιμές και 
απαιτήσεις για την έγκριση τύπου, τις 
απαιτήσεις για την εφαρμογή της 
απαγόρευσης χρήσης συστημάτων 
αναστολής που μειώνουν την 
αποτελεσματικότητα των συστημάτων 
ελέγχου των εκπομπών, τα μέτρα που είναι 
αναγκαία για την εκπλήρωση της 
υποχρέωσης του κατασκευαστή να παρέχει 
απεριόριστη και τυποποιημένη πρόσβαση 
σε πληροφορίες για την επισκευή και τη 
συντήρηση του οχήματος, την 
αντικατάσταση των πληροφοριών 
σχετικά με τη μάζα των εκπομπών CO2, 
στο παράρτημα συμμόρφωσης, με 
πληροφορίες σχετικά τη συνολική μάζα 
ισοδύναμων εκπομπών CO2, την αύξηση 
ή την κατάργηση της οριακής τιμής των 
συνολικών εκπομπών υδρογονανθράκων 
για οχήματα επιβαλλόμενης ανάφλεξης, 
την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 715/2007 για την αναπροσαρμογή 
των οριακών τιμών που βασίζονται στη 
μάζα των σωματιδίων και την εισαγωγή 
οριακών τιμών που βασίζονται στον 
αριθμό των σωματιδίων που θα μπορούσαν 
να συσχετίζονται σε μεγάλο βαθμό με τις 
οριακές τιμές της μάζας για τη βενζίνη και 
το ντίζελ, την έγκριση της 
αναθεωρημένης διαδικασίας μέτρησης 
για τα σωματίδια και μιας οριακής τιμής 
για τον αριθμό των σωματιδίων, μιας 
οριακής τιμής για τις εκπομπές NO2 και 
ορίων για τις εκπομπές αγωγού εξαγωγής 
σε ψυχρές θερμοκρασίες για τα οχήματα 
που εγκρίνονται ως συμμορφούμενα με τα 
όρια εκπομπών Euro 6. Η Επιτροπή, όταν 
ετοιμάζει και συντάσσει 
κατ’εξουσιοδότηση πράξεις, θα πρέπει να 
εξασφαλίζει την ταυτόχρονη, έγκαιρη και 
κατάλληλη διαβίβαση των σχετικών 
εγγράφων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
και στο Συμβούλιο.

άρθρο 290 της Συνθήκης για τη λειτουργία 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), σχετικά 
με τους λεπτομερείς κανόνες για την 
εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
715/2007 στα οχήματα των κατηγοριών 
M1, M2, N1 και N2 με μάζα αναφοράς που 
υπερβαίνει τα 2 610 kg, αλλά με μέγιστη 
τεχνικώς αποδεκτή μάζα έμφορτου όχι 
ανώτερη των 5 000 kg, τις συγκεκριμένες 
διαδικασίες, δοκιμές και απαιτήσεις για 
την έγκριση τύπου, τις απαιτήσεις για την 
εφαρμογή της απαγόρευσης χρήσης 
συστημάτων αναστολής που μειώνουν την 
αποτελεσματικότητα των συστημάτων 
ελέγχου των εκπομπών, τα μέτρα που είναι 
αναγκαία για την εκπλήρωση της 
υποχρέωσης του κατασκευαστή να παρέχει 
απεριόριστη και τυποποιημένη πρόσβαση 
σε πληροφορίες για την επισκευή και τη 
συντήρηση του οχήματος, την 
τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
715/2007 για την αναπροσαρμογή των 
οριακών τιμών που βασίζονται στη μάζα 
των σωματιδίων και την εισαγωγή οριακών 
τιμών που βασίζονται στον αριθμό των 
σωματιδίων που θα μπορούσαν να 
συσχετίζονται σε μεγάλο βαθμό με τις 
οριακές τιμές της μάζας για τη βενζίνη και 
το ντίζελ. Η Επιτροπή, όταν ετοιμάζει και 
συντάσσει κατ’εξουσιοδότηση πράξεις, θα 
πρέπει να εξασφαλίζει την ταυτόχρονη, 
έγκαιρη και κατάλληλη διαβίβαση των 
σχετικών εγγράφων στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο.
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__________________

* Οδηγία 2008/50/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
21ης Μαΐου 2008, για την ποιότητα του 
ατμοσφαιρικού αέρα και καθαρότερο 
αέρα για την Ευρώπη, (ΕΕ L 152 της 
11.6.2008, σ. 1).»·

Τροπολογία 10

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο 1
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 715/2007
Άρθρο 2 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Ύστερα από δημοσίευση κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεων οι οποίες 
εγκρίνονται σύμφωνα με το δεύτερο 
εδάφιο και κατόπιν αιτήματος του 
κατασκευαστή, ο παρών κανονισμός 
εφαρμόζεται στα οχήματα των κατηγοριών 
M1, M2, N1 και N2, όπως ορίζονται στο 
παράρτημα II της οδηγίας 2007/46/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου*, με μάζα αναφοράς που 
υπερβαίνει τα 2 610 kg αλλά με μέγιστη 
μάζα οχήματος όχι ανώτερη των 5 000 kg.

2. Ύστερα από δημοσίευση κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεων οι οποίες 
εγκρίνονται σύμφωνα με το δεύτερο 
εδάφιο και κατόπιν αιτήματος του 
κατασκευαστή, ο παρών κανονισμός 
εφαρμόζεται στα οχήματα των κατηγοριών 
M1, M2, N1 και N2, όπως ορίζονται στο 
παράρτημα II της οδηγίας 2007/46/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου*, με μάζα αναφοράς που 
υπερβαίνει τα 2 610 kg αλλά με μέγιστη 
τεχνικώς αποδεκτή μάζα έμφορτου όχι 
ανώτερη των 5 000 kg.

Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εγκρίνει 
πράξεις κατ’ εξουσιοδότηση οι οποίες 
εγκρίνονται σύμφωνα με το άρθρο 14α 
σύμφωνα με τους λεπτομερείς κανόνες για 
την εφαρμογή του παρόντα κανονισμού σε 
οχήματα των κατηγοριών M1, M2, N1 και 
N2, όπως ορίζονται στο παράρτημα II της 
οδηγίας 2007/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου* με 
μάζα αναφοράς που υπερβαίνει τα 2 610 
kg αλλά με μέγιστη μάζα οχήματος όχι 
ανώτερη των 5 000 kg. Οι 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις εξασφαλίζουν 
ιδίως ότι στις δοκιμές σε δυναμομετρική 
τράπεζα η πραγματική λειτουργική μάζα 

Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εγκρίνει 
πράξεις κατ’ εξουσιοδότηση οι οποίες 
εγκρίνονται σύμφωνα με το άρθρο 14α 
σύμφωνα με τους λεπτομερείς κανόνες για 
την εφαρμογή του παρόντα κανονισμού σε 
οχήματα των κατηγοριών M1, M2, N1 και 
N2, όπως ορίζονται στο παράρτημα II της 
οδηγίας 2007/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου* με 
μάζα αναφοράς που υπερβαίνει τα 2 610 
kg αλλά με μέγιστη τεχνικώς αποδεκτή 
μάζα έμφορτου όχι ανώτερη των 5 000 kg. 
Οι κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις 
εξασφαλίζουν ιδίως ότι στις δοκιμές σε 
δυναμομετρική τράπεζα η πραγματική 
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του οχήματος λαμβάνεται δεόντως υπόψη 
για τον προσδιορισμό της ισοδύναμης 
αδράνειας, καθώς και άλλων 
προκαθορισμένων παραμέτρων ισχύος και 
φορτίου.

λειτουργική μάζα του οχήματος 
λαμβάνεται δεόντως υπόψη για τον 
προσδιορισμό της ισοδύναμης αδράνειας, 
καθώς και άλλων προκαθορισμένων 
παραμέτρων ισχύος και φορτίου.

____________________ ____________________

* ΕΕ L 263 της 9.10.2007, σ. 1.» * ΕΕ L 263 της 9.10.2007, σ. 1.»

Τροπολογία 11

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο 2 α (νέο)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 715/2007
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2a) Στο άρθρο 5 προστίθεται η 
ακόλουθη παράγραφος:
"1a. Ο κατασκευαστής εξοπλίζουν όλες 
τις κατηγορίες των οχημάτων που 
εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του 
παρόντος κανονισμού με μετρητές 
κατανάλωσης καυσίμου σύμφωνα με τις 
απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού."

Τροπολογία 12

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο 3 α (νέο)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 715/2007
Άρθρο 5 – παράγραφος 3 – στοιχείο ε α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3α) Στο άρθρο 5 παράγραφος 3 
προστίθεται το ακόλουθο στοιχείο:
"εα) εξοπλισμός οχημάτων με μετρητή 
κατανάλωσης καυσίμου η οποία παρέχει 
στον οδηγό ακριβείς πληροφορίες σχετικά 
με την πραγματική κατανάλωση 
καυσίμου του οχήματος, εμφανίζοντας 
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τουλάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: 
στιγμιαία κατανάλωση καυσίμου (l / 100 
km ή mpg), μέση κατανάλωση καυσίμου 
(l / 100 km ή mpg), κατανάλωση 
καυσίμου στο ρελαντί (l / ώρα ή μ / ώρα), 
και εκτίμηση της αυτονομίας του 
οχήματος, με βάση την τρέχουσα στάθμη 
καυσίμου·

Τροπολογία 13

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο 3 β (νέο)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 715/2007
Άρθρο 5 – παράγραφος 3 – στοιχείο θ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3β) Στο άρθρο 5 παράγραφος 3 
προστίθεται το ακόλουθο στοιχείο:
(ια)α. παράγοντας συμμόρφωσης, που 
αντιπροσωπεύει τη σχέση του μέγιστου 
επιπέδου εκπομπών ενός συγκεκριμένου 
ρύπου μετρημένη υπό πραγματικές 
συνθήκες, προς το κανονιστικό όριο Euro 
6 για τον ίδιο ρύπο, που θα πρέπει να 
ρυθμιστεί στην ελάχιστη δυνατή τιμή»·

Τροπολογία 14

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο 3 γ (νέο)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 715/2007
Άρθρο 5 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3γ) Στο άρθρο 5 παράγραφος 3 
προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο:
«Η Επιτροπή θεσπίζει, μέχρι τις 31 
Δεκεμβρίου 2016, κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξη για τον σκοπό της συμπλήρωσης 
των απαιτήσεων που αναφέρονται στην 
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παράγραφο 1α και στο σημείο (εα) αυτής 
της παραγράφου. Με ισχύ από την 1η 
Ιανουαρίου 2018, οι εθνικές αρχές 
αρνούνται να χορηγήσουν έγκριση τύπου 
ΕΚ ή εθνική έγκριση τύπου για νέους 
τύπους οχημάτων που δεν 
συμμορφώνονται με την υποχρέωση 
αυτή. Με ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 
2019, οι εθνικές αρχές, σε περίπτωση 
νέων οχημάτων που δεν πληρούν την 
προϋπόθεση αυτή, θεωρούν ότι τα 
πιστοποιητικά συμμόρφωσης δεν ισχύουν 
πλέον και απαγορεύουν την ταξινόμηση, 
την πώληση ή τη θέση σε κυκλοφορία 
των οχημάτων αυτών.»

Τροπολογία 15

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 5 – στοιχείο α
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 715/2007
Άρθρο 14 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Χωρίς μείωση των επιπέδων 
περιβαλλοντικής προστασίας στην Ένωση, 
ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να 
εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις 
σύμφωνα με το άρθρο 14α σχετικά με:

1. Χωρίς μείωση των επιπέδων 
περιβαλλοντικής προστασίας στην Ένωση, 
η Επιτροπή, εάν κρίνεται σκόπιμο, 
προτείνει νομοθετικά μέτρα σχετικά με:

α) την αντικατάσταση των πληροφοριών 
σχετικά με τη μάζα των εκπομπών CO2, 
στο πιστοποιητικό συμμόρφωσης που 
αναφέρεται στο άρθρο 148 της οδηγίας 
2007/46/ΕΚ, με πληροφορίες σχετικά με 
τη συνολική μάζα των εκπομπών ως 
ισοδυνάμων CO2, η οποία αποτελεί το 
άθροισμα της μάζας των εκπομπών CO2 
και της μάζας των εκπομπών μεθανίου, 
εκφραζόμενων ως μάζα ισοδύναμων 
εκπομπών CO2 όσον αφορά τις επιπτώσεις 
τους ως αέρια του θερμοκηπίου·

α) την επανεξέταση των πληροφοριών 
σχετικά με τη μάζα των εκπομπών CO2, 
στο πιστοποιητικό συμμόρφωσης που 
αναφέρεται στο άρθρο 18 της οδηγίας 
2007/46/ΕΚ, στο πλαίσιο της 
αναθεώρησης του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
443/2009, με βάση τις πληροφορίες 
σχετικά με τη συνολική μάζα των 
εκπομπών ως ισοδυνάμων CO2, η οποία 
θα πρέπει να θεωρείται ότι αποτελεί το 
άθροισμα της μάζας των εκπομπών CO2 
και της μάζας των εκπομπών μεθανίου, 
εκφραζόμενων ως μάζα ισοδύναμων 
εκπομπών CO2 όσον αφορά τις επιπτώσεις 
τους ως αέρια του θερμοκηπίου·
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β) την αύξηση ή κατάργηση της οριακής 
τιμής του συνόλου των εκπομπών 
υδρογονανθράκων (THC) για τα οχήματα 
με κινητήρα επιβαλλόμενης ανάφλεξης.

β) την οριακή τιμή του συνόλου των 
εκπομπών υδρογονανθράκων (THC) για τα 
οχήματα με κινητήρα επιβαλλόμενης 
ανάφλεξης, η οποία θα επανεξεταστεί με 
βάση λεπτομερή εκτίμηση των 
επιπτώσεων.

Τροπολογία 16

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 5 – στοιχείο α
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 715/2007
Άρθρο 14 – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Μετά την ολοκλήρωση του 
προγράμματος του ΟΕΕ/ΟΗΕ για τη 
μέτρηση των σωματιδίων, που διεξάγεται 
υπό την αιγίδα του Παγκόσμιου Φόρουμ 
για την εναρμόνιση των κανονισμών 
οχημάτων, και το αργότερο με την έναρξη 
ισχύος του Euro 6, ανατίθεται στην 
Επιτροπή η εξουσία να εγκρίνει κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το 
άρθρο 14α για να θεσπίζει τα ακόλουθα 
μέτρα χωρίς να μειώνει το επίπεδο 
προστασίας του περιβάλλοντος στην 
Ένωση:

2. Μετά την ολοκλήρωση του 
προγράμματος του ΟΕΕ/ΟΗΕ για τη 
μέτρηση των σωματιδίων, που διεξάγεται 
υπό την αιγίδα του Παγκόσμιου Φόρουμ 
για την εναρμόνιση των κανονισμών 
οχημάτων, και το αργότερο με την έναρξη 
ισχύος του Euro 6, ανατίθεται στην 
Επιτροπή η εξουσία να εγκρίνει χωρίς 
περιττή καθυστέρηση, κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το 
άρθρο 14α για να θεσπίζει τα ακόλουθα 
μέτρα χωρίς να μειώνει το επίπεδο 
προστασίας του περιβάλλοντος στην 
Ένωση:

Τροπολογία 17

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 5 – στοιχείο α
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 715/2007
Άρθρο 14 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η Επιτροπή συνεχίζει να επανεξετάζει 
τις διαδικασίες, δοκιμές και απαιτήσεις 
που αναφέρονται στο άρθρο 5 παράγραφος 
3, καθώς και τους κύκλους δοκιμών που 
χρησιμοποιούνται για τη μέτρηση των 

3. Η Επιτροπή συνεχίζει να επανεξετάζει 
τις διαδικασίες, δοκιμές και απαιτήσεις 
που αναφέρονται στο άρθρο 5 παράγραφος 
3, καθώς και τους κύκλους δοκιμών που 
χρησιμοποιούνται για τη μέτρηση των 
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εκπομπών. Εάν από την επανεξέταση 
διαπιστωθεί ότι οι εν λόγω διαδικασίες, 
δοκιμές, απαιτήσεις και κύκλοι δοκιμών 
δεν είναι πλέον κατάλληλοι ή δεν 
αντικατοπτρίζουν πλέον τις πραγματικές 
εκπομπές σε παγκόσμιο επίπεδο, η 
Επιτροπή ενεργεί σύμφωνα με το άρθρο 5 
παράγραφος 3 για να τις προσαρμόσει για 
να αντικατοπτρίζουν επαρκώς τις 
εκπομπές που παράγονται από την 
πραγματική οδήγηση στο δρόμο.

εκπομπών. 

Η Επιτροπή εισάγει πραγματική δοκιμή 
εκπομπών οδήγησης για όλα τα οχήματα 
που έχουν λάβει έγκριση τύπου ή έχουν 
ταξινομηθεί από το 2015 για τη 
διασφάλιση της αποτελεσματικότητας 
των συστημάτων ελέγχου των εκπομπών 
και παρέχει τη δυνατότητα στο όχημα να 
συμμορφωθεί στον παρόντα κανονισμό 
και τα μέτρα εφαρμογής του, με 
συντελεστή συμμόρφωσης που θα 
αντανακλά μόνο τις πιθανές ανοχές της 
διαδικασίας μέτρησης εκπομπών που θα 
έχει θεσπιστεί μέχρι το 2017.

Τροπολογία 18

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 5 – στοιχείο β
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 715/2007
Άρθρο 14 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να 
εγκρίνει κατ΄εξουσιοδότηση πράξεις 
σύμφωνα με το άρθρο 14α για τον 
καθορισμό, πέρα των υφιστάμενων 
οριακών τιμών για τις εκπομπές των 
συνολικών NOx, οριακής τιμής για τις 
εκπομπές NO2 για τα οχήματα που 
εγκρίνονται ως συμμορφούμενα με τα όρια 
εκπομπών Euro 6 που καθορίζονται στον 
πίνακα 2 του παραρτήματος Ι. Το όριο για 
τις εκπομπές NO2 καθορίζεται βάσει 

Η Επιτροπή προτείνει νομοθετικά μέτρα 
σχετικά με μια οριακή τιμή για εκπομπές 
NO2, πέρα των υφιστάμενων οριακών 
τιμών για τις εκπομπές των συνολικών 
NOx, οριακής τιμής για τις εκπομπές NO2 
για τα οχήματα που εγκρίνονται ως 
συμμορφούμενα με τα όρια εκπομπών 
Euro 6 που καθορίζονται στον πίνακα 2 
του παραρτήματος Ι. Το όριο για τις 
εκπομπές NO2 καθορίζεται βάσει σαφούς 
και λεπτομερούς εκτίμησης αντικτύπου 
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εκτίμησης αντικτύπου, λαμβάνει υπόψη 
την τεχνική σκοπιμότητα και 
αντικατοπτρίζει τους στόχους όσον αφορά 
την ποιότητα του αέρα που καθορίζονται 
στην οδηγία (ΕΚ) αριθ. 2008/50 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου*.

και λαμβάνει υπόψη την τεχνική 
σκοπιμότητα και αντικατοπτρίζει 
περαιτέρω τους στόχους όσον αφορά την 
ποιότητα του αέρα που καθορίζονται στην 
οδηγία (ΕΚ) αριθ. 2008/50 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου*.

Τροπολογία 19

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 5 – στοιχείο γ
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 715/2007
Άρθρο 14 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να 
εγκρίνει κατ΄εξουσιοδότηση πράξεις 
σύμφωνα με το άρθρο 14α για την 
τροποποίηση ή συμπλήρωση του πίνακα 4 
του παραρτήματος Ι με σκοπό τον 
καθορισμό ορίων για τις εκπομπές αγωγού 
εξαγωγής σε ψυχρές θερμοκρασίες για τα 
οχήματα που εγκρίνονται ως 
συμμορφούμενα με τα όρια εκπομπών 
Euro 6 που καθορίζονται στον πίνακα 2 
του παραρτήματος Ι. Τα όρια για τις 
εκπομπές NOx και NO2 καθορίζονται 
βάσει εκτίμησης αντικτύπου, λαμβάνουν 
υπόψη την τεχνική σκοπιμότητα και 
αντικατοπτρίζουν τους στόχους όσον 
αφορά την ποιότητα του αέρα που 
καθορίζονται στην οδηγία (ΕΚ) αριθ. 
2008/50 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου.

5. Η Επιτροπή υποβάλλει, εφόσον κριθεί 
σκόπιμο, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και 
το Συμβούλιο πρόταση σύμφωνα με τη 
συνήθη νομοθετική διαδικασία για την 
τροποποίηση ή συμπλήρωση στον παρόντα 
κανονισμό του πίνακα 4 του παραρτήματος 
Ι με σκοπό τον καθορισμό ορίων για τις 
εκπομπές αγωγού εξαγωγής σε ψυχρές 
θερμοκρασίες για τα οχήματα που 
εγκρίνονται ως συμμορφούμενα με τα όρια 
εκπομπών Euro 6 που καθορίζονται στον 
πίνακα 2 του παραρτήματος Ι. Τα όρια για 
τις εκπομπές αγωγού εξαγωγής σε ψυχρές 
θερμοκρασίες καθορίζονται βάσει 
εκτίμησης αντικτύπου για το μονοξείδιο 
του αζώτου (CO), τους υδρογονάνθρακες 
(HC), τα οξείδια του αζώτου (NOx), το 
διοξείδιο του αζώτου (NO2) και 
λαμβάνουν υπόψη την τεχνική 
σκοπιμότητα και αντικατοπτρίζουν 
περαιτέρω τους στόχους όσον αφορά την 
ποιότητα του αέρα που καθορίζονται στην 
οδηγία (ΕΚ) αριθ. 2008/50 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου. 
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Τροπολογία 20

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο 6
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 715/2007
Άρθρο 14α – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η προβλεπόμενη στο άρθρο 2 
παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο, στο άρθρο 
5 παράγραφος 3 και στο άρθρο 8 και στο 
άρθρο 14 παράγραφοι 1 έως 5 
αρμοδιότητα έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεων ανατίθεται στην Επιτροπή για 
αόριστο χρονικό διάστημα από την 
[…][Υπηρεσία Εκδόσεων, παρακαλείσθε 
να εισαγάγετε την ακριβή ημερομηνία 
έναρξης ισχύος]].

2. Η προβλεπόμενη στο άρθρο 2 
παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο, στο άρθρο 
5 παράγραφος 3 και στο άρθρο 8 και στο 
άρθρο 14 παράγραφοι 1 έως 5 
αρμοδιότητα έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεων ανατίθεται στην Επιτροπή για 
περίοδο πέντε ετών από την [ημερομηνία 
έναρξης ισχύος του παρόντος 
κανονισμού] Υπηρεσία Εκδόσεων, 
παρακαλείσθε να εισαγάγετε την ακριβή 
ημερομηνία έναρξης ισχύος]. Η Επιτροπή 
συντάσσει έκθεση σχετικά με την 
ανάθεση της εξουσιοδότησης 
τουλάχιστον εννέα μήνες πριν από τη 
λήξη της πενταετούς περιόδου. Η 
εξουσιοδότηση ανανεώνεται αυτομάτως 
για περιόδους ίδιας διάρκειας, εκτός αν 
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο προβάλλουν αντιρρήσεις το 
αργότερο εντός τριών μηνών πριν από τη 
λήξη της κάθε περιόδου.

Τροπολογία 21

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – σημείο 1 α (νέο)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 595/2009
Άρθρο 5 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1α) Στο άρθρο 5 προστίθεται η 
ακόλουθη παράγραφος:
"2α. Οι κατασκευαστές εξοπλίζουν όλες 
τις κατηγορίες των οχημάτων που 
εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του 
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παρόντος κανονισμού με μετρητές 
κατανάλωσης καυσίμου, σύμφωνα με τις 
απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού."

Τροπολογία 22

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – σημείο 1 β (νέο)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 595/2009
Άρθρο 5 – παράγραφος 4 – εισαγωγικό μέρος

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

(1β) Στο άρθρο 5 παράγραφος 4 το 
εισαγωγικό μέρος αντικαθίσταται από το 
ακόλουθο κείμενο:

4. Η Επιτροπή θεσπίζει τα μέτρα για την 
εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος 
άρθρου, μεταξύ άλλων όσον αφορά τα 
ακόλουθα: 

"4. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 12α, προκειμένου να αναπτύξει 
τις ειδικές διαδικασίες, δοκιμές και 
απαιτήσεις για την έγκριση τύπου που 
ορίζεται στο παρόν άρθρο, μεταξύ άλλων 
απαιτήσεις όσον αφορά τα ακόλουθα:»

Τροπολογία 23

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – σημείο 1 γ (νέο)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 595/2009
Άρθρο 5 – παράγραφος 4 – στοιχείο ε α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1γ) Στο άρθρο 5 παράγραφος 4 
προστίθεται το ακόλουθο στοιχείο:
"εα) εξοπλισμός οχημάτων με μετρητή 
κατανάλωσης καυσίμου η οποία παρέχει 
στον οδηγό ακριβείς πληροφορίες σχετικά 
με την πραγματική κατανάλωση 
καυσίμου του οχήματος, εμφανίζοντας 
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τουλάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: 
στιγμιαία κατανάλωση καυσίμου (l / 100 
km ή mpg), μέση κατανάλωση καυσίμου 
(l / 100 km ή mpg), κατανάλωση 
καυσίμου στο ρελαντί (l / ώρα ή μ / ώρα), 
και εκτίμηση της αυτονομίας του 
οχήματος, με βάση την τρέχουσα στάθμη 
καυσίμου"

Τροπολογία 24

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – σημείο 1 δ (νέο)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 595/2009
Άρθρο 5 – παράγραφος 4 – εδάφιο 2

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

(1δ) Στο άρθρο 5 παράγραφος 4 το 
δεύτερο εδάφιο αντικαθίσταται ως εξής:

Τα εν λόγω μέτρα, που έχουν ως 
αντικείμενο την τροποποίηση μη 
ουσιωδών στοιχείων του παρόντος 
κανονισμού, διά της συμπληρώσεώς του, 
θεσπίζονται σύμφωνα με την κανονιστική 
διαδικασία με έλεγχο στην οποία 
παραπέμπει το άρθρο 13 παράγραφος 2. 

«Η Επιτροπή θεσπίζει, μέχρι τις 31 
Δεκεμβρίου 2016, κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξη για τον σκοπό της συμπλήρωσης 
των απαιτήσεων που αναφέρονται στην 
παράγραφο 2α και στο σημείο (εα) αυτής 
της παραγράφου. Με ισχύ από την 1η 
Ιανουαρίου 2018, οι εθνικές αρχές 
αρνούνται να χορηγήσουν έγκριση τύπου 
ΕΚ ή εθνική έγκριση τύπου για νέους 
τύπους οχημάτων που δεν 
συμμορφώνονται με την υποχρέωση 
αυτή. Με ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 
2019, οι εθνικές αρχές, σε περίπτωση 
νέων οχημάτων που δεν πληρούν την 
προϋπόθεση αυτή, θεωρούν ότι τα 
πιστοποιητικά συμμόρφωσης δεν ισχύουν 
πλέον και απαγορεύουν την ταξινόμηση, 
την πώληση ή τη θέση σε κυκλοφορία 
των οχημάτων αυτών.» 

Τροπολογία 25

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – σημείο 1 ε (νέο)
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Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 595/2009
Άρθρο 12 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1ε) Παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο:
Άρθρο 12α
Άσκηση της εξουσιοδότησης
1. Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία 
να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις 
υπό τους όρους του παρόντος άρθρου.
2. Η εξουσία έκδοσης των κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεων που αναφέρονται 
στο άρθρο 5 παράγραφος 4 ανατίθενται 
στην Επιτροπή για περίοδο 5 ετών μετά 
την [έναρξη ισχύος του παρόντος 
κανονισμού]. Η Επιτροπή συντάσσει 
έκθεση σχετικά με την ανάθεση της 
εξουσιοδότησης τουλάχιστον εννέα μήνες 
πριν από τη λήξη της πενταετούς 
περιόδου. Η εξουσιοδότηση ανανεώνεται 
αυτομάτως για περιόδους ίδιας 
διάρκειας, εκτός αν το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο 
προβάλλουν αντιρρήσεις το αργότερο 
εντός τριών μηνών πριν από τη λήξη της 
κάθε περιόδου.
3. Η εξουσιοδότηση που αναφέρεται στο 
άρθρο 5 παράγραφος 4 μπορεί να 
ανακληθεί ανά πάσα στιγμή από το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο. 
Η απόφαση ανάκλησης περατώνει την 
εξουσιοδότηση που προσδιορίζεται στην 
εν λόγω απόφαση. Αρχίζει να ισχύει την 
επομένη της δημοσίευσης της απόφασης 
στην Επίσημη Εφημερίδα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε μεταγενέστερη 
ημερομηνία που ορίζεται σε αυτήν. Δεν 
θίγει το κύρος των ήδη εν ισχύι κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεων.
4. Μόλις εκδώσει μια κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξη, η Επιτροπή την κοινοποιεί 
ταυτοχρόνως στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο.
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5. Η κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που 
εκδίδεται δυνάμει του άρθρου 5 
παράγραφος 4 τίθεται σε ισχύ μόνον 
εφόσον δεν έχει διατυπωθεί αντίρρηση 
από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το 
Συμβούλιο εντός δύο μηνών από την 
ημέρα που η πράξη κοινοποιείται στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο 
Συμβούλιο ή αν, πριν λήξει αυτή η 
περίοδος, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και 
το Συμβούλιο ενημερώσουν αμφότερα την 
Επιτροπή ότι δεν θα προβάλουν 
αντιρρήσεις. Η προθεσμία αυτή 
παρατείνεται κατά δύο μήνες κατόπιν 
πρωτοβουλίας του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου.».

Τροπολογία 26

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – σημείο 2
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 595/2009
Παράρτημα Ι – πίνακας όρια εκπομπών Euro VI - σειρά που αντιστοιχεί στην καταχώρηση 
WHTC (PI) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2) Στο παράρτημα I, στον πίνακα «όρια 
εκπομπών Euro VI», η σειρά που 
αντιστοιχεί στην καταχώριση «WHTC 
(ΡΙ)» αντικαθίσταται από το ακόλουθο 
κείμενο:

διαγράφεται

«WHTC (PI)
4 000
160
500
460
-
10
( 3 )».

Τροπολογία 27
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 3α
Η Επιτροπή αξιολογεί τη σκοπιμότητα 
της καθιέρωσης απαιτήσεων για να 
προσαρμόσει τους δείκτες αλλαγής 
ταχύτητας σε οχήματα με χειροκίνητο 
κιβώτιο ταχυτήτων, εκτός των οχημάτων 
της κατηγορίας Μ1, για τα οποία υπάρχει 
ήδη απαίτηση σύμφωνα με την ισχύουσα 
νομοθεσία της Ένωσης. Με βάση την 
αξιολόγηση αυτή, η Επιτροπή υποβάλλει, 
κατά περίπτωση, πρόταση προς το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο για επέκταση του πεδίου 
εφαρμογής του άρθρου 11 του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ 661/2009 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου1a σε συμπληρωματικές 
κατηγορίες οχημάτων.
_______________
1αΚανονισμός (ΕΚ) αριθ. 661/2009 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 13ης Ιουλίου 2009, για 
τις απαιτήσεις έγκρισης τύπου και 
γενικής ασφαλείας των μηχανοκίνητων 
οχημάτων και των ρυμουλκουμένων τους, 
και των συστημάτων, κατασκευαστικών 
στοιχείων και χωριστών τεχνικών 
μονάδων που προορίζονται για τα 
οχήματα αυτά (ΕΕ L 200 της 31.7.2009, 
σ. 1).
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η ανά χείρας πρόταση αποτελείται από σειρά διαφορετικών, σχετικά ομοιογενών μέτρων, τα 
οποία αποσκοπούν κυρίως στην μείωση των επιβλαβών εκπομπών των αυτοκινήτων για την 
προστασία της ανθρώπινης υγείας. Συγκεκριμένα, τα μέτρα συνίστανται στον καθορισμό 
συγκεκριμένων ορίων εκπομπών NO2 εντός του ευρύτερου φάσματος εκπομπών NOx, στην 
κατάργηση του ορίου για την αμμωνία των κινητήρων βαρέων επαγγελματικών οχημάτων, 
στην τροποποίηση των ορίων εκπομπών εκκίνησης ψυχρού κινητήρα που έχουν απομείνει 
από προηγούμενα στάδια των προτύπων "Euro", σε ένα μέτρο προσαρμογής των συνολικών 
εκπομπών υδρογονανθράκων (THC) ούτως ώστε να διευκολυνθεί η εισαγωγή των οχημάτων 
φυσικού αερίου, σε ένα μέτρο που επιδιώκει την προσθήκη του μεθανίου στα αέρια 
θερμοκηπίου που αντιστοιχούν στις συνολικές εκπομπές CO2 με τις οποίες οφείλει να 
συμμορφώνεται κάθε κατασκευαστής αυτοκινήτων και στην δυνατότητα επέκτασης, από τα 
2 840 kg στα 5 000 kg, του ορίου εντός του οποίου όλα τα οχήματα εμπίπτουν στους κανόνες 
περί εκπομπής αερίων για ελαφρά εμπορικά οχήματα. Μία άλλη σειρά μέτρων, περισσότερο 
τεχνικού-ρυθμιστικού χαρακτήρα, αφορούν ορισμένες περιπτώσεις στις οποίες προτείνεται 
ευθυγράμμιση των εκτελεστικών εξουσιών στα σημερινά νομοθετικά κείμενα με τη Συνθήκη 
της Λισαβόνας, καθώς και ορισμένες νέες εκτελεστικές εξουσίες που θα λειτουργήσουν ως 
μέσο εφαρμογής μερικών από τα νέα προτεινόμενα μέτρα. 

Κατ' αρχήν, κάθε μέτρο που βελτιώνει την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα είναι 
ευπρόσδεκτο, ιδίως όταν καταφέρνει να εξισορροπεί αποτελεσματικά δαπάνες και 
αποτελέσματα, με τη μορφή βιωσιμότερων πόλων, στις οποίες εξάλλου συγκεντρώνονται 
ολοένα και περισσότεροι συμπολίτες μας, και χαμηλότερων δαπανών για την υγεία. Από την 
άλλη βεβαίως δεν πρέπει να επιβάλλονται στους κατασκευαστές αυτοκινήτων μέτρα που τους 
δημιουργούν δυσανάλογες επιβαρύνσεις. Δεν πρέπει να ξεχνούμε ότι ο κλάδος εξακολουθεί 
ακόμη και σήμερα να προσπαθεί να αποτινάξει τις συνέπειες της πρόσφατης οικονομικής 
κρίσης και ότι οποιεσδήποτε πρόσθετες δαπάνες και γραφειοκρατικές διαδικασίες πρέπει να 
περιοριστούν στο ελάχιστο δυνατό. 

Ο εισηγητής επιθυμεί να επισημάνει ορισμένες συγκεκριμένες παραμέτρους της πρότασης 
της Επιτροπής και των προτεινόμενων τροπολογιών. 

• Το μεθάνιο δεν είναι ρυπογόνο αέριο από μόνο του και δεν συνιστά απειλή για την 
ανθρώπινη υγεία. Τα οχήματα φυσικού αερίου εκπέμπουν περίπου 25% λιγότερο CO2 από τα 
οχήματα που καίνε πετρέλαιο και αυτή τη στιγμή μπορούμε να κάνουμε μόνο υποθέσεις 
σχετικά με το μερίδιο αγοράς που θα καταλάβουν στο μέλλον τα κινούμενα με αέριο 
οχήματα. Σήμερα πάντως, τα οχήματα που κινούνται με αέριο αποτελούν απειροελάχιστο 
τμήμα των αυτοκινήτων που κυκλοφορούν. Επιπροσθέτως, τα αποτελέσματα των δοκιμών σε 
πραγματικές συνθήκες οδήγησης δεν δημιουργούν κανενός είδους βεβαιότητα σχετικά με το 
πως ακριβώς πρέπει να υπολογίζουμε τις εκπομπές, και όχι μόνο του μεθανίου. Ο εισηγητής 
θα προτιμούσε να μην επιβληθεί από την αρχή οποιοδήποτε τίμημα σε αυτή τη μικρή 
κατηγορία οχημάτων που συμβάλλουν στη μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου. Η 
επανεξέταση που θεσπίζεται με το άρθρο 14 παράγραφος 3 ή, εναλλακτικά, μια αναθεώρηση 
της νομοθεσίας για τις εκπομπές CO2 των αυτοκινήτων μπορεί να διασφαλίσει ότι, 
ανεξάρτητα από το πότε θα μετατραπεί ενδεχομένως σε πρόβλημα η εκπομπή μεθανίου, η 
Επιτροπή θα είναι εξουσιοδοτημένη να προτείνει νέα νομοθεσία.
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• Το ότι δίνεται η δυνατότητα, κατόπιν αιτήματος του κατασκευαστή, και σε άλλα 
οχήματα να συμπεριληφθούν στους κανόνες περί ελαφρών εκπομπών αποτελεί μια θετική 
πρόθεση της Επιτροπής, την οποία ο εισηγητής θα ήταν πρόθυμος να επεκτείνει ακόμη και 
στα 7 000 kg. Με τον τρόπο αυτό θα αποφευχθούν διπλές διαδικασίες έγκρισης και άλλες 
περιττές διοικητικές ενέργειες.   

• Η αμμωνία εκπέμπεται από βαρέα οχήματα με ντηζελομηχανές, τα οποία τη 
χρησιμοποιούν στο πλαίσιο της εφαρμογής τεχνολογιών επεξεργασίας που χρησιμοποιούν 
την ουρία ως αντιδραστήριο για τη μείωση του NOx. Στην περίπτωση βαρέων οχημάτων που 
τροφοδοτούνται με φυσικό αέριο, η αμμωνία εκπέμπεται ως φυσικό αποτέλεσμα της καύσης 
του ίδιου του φυσικού αερίου και όχι για την εξουδετέρωση των NOx, δεδομένου ότι δεν 
παράγονται σχεδόν καθόλου NOx. Η διατήρηση του ορίου αμμωνίας για βαρέα οχήματα 
επιβαλλόμενης ανάφλεξης θα απαιτούσε την εγκατάσταση ακριβών συστημάτων μείωσης 
των εκπομπών, κάτι που θα αποτελούσε διάκριση εις βάρος αυτής της κατηγορίας διότι δεν 
θα επέτρεπε σε εναλλακτικές τεχνολογίες καυσίμου όπως οι LPG και NG να γίνουν 
οικονομικά βιώσιμες. Η εφαρμογή οριακής τιμής για το NH3 σε κινητήρες επιβαλλόμενης 
ανάφλεξης πρέπει συνεπώς να αποσυρθεί, όπως προτείνει η Επιτροπή. Το υφιστάμενο όριο 
10 ppm για οχήματα που απαιτούν ανάφλεξη με συμπίεση (ντήζελ πχ) και που αποτελούν την 
πλειονότητα των οχημάτων που κυκλοφορούν παραμένει σε ισχύ.

• Όσον αφορά την ευθυγράμμιση με τη Συνθήκη της Λισαβόνας, η πρόταση επιδιώκει 
την προσαρμογή παλαιών διαδικασιών επιτροπολογίας στο καθεστώς των κατ΄εξουσιοδότηση 
και των εκτελεστικών πράξεων, όπως ορίζουν τα άρθρα 290 και 291 ΣΛΕΕ. Με τον τρόπο 
αυτό δίνεται στην Επιτροπή η εξουσία να εγκρίνει τέτοιες πράξεις σε σχέση με ευρύ φάσμα 
κανόνων, διαδικασιών και ορίων που άπτονται της εφαρμογής των προτύπων Euro 5 και Euro 
6. Όπως συμβαίνει με την μεγάλη πλειοψηφία των πράξεων, η εξουσία έγκρισης 
κατ΄εξουσιοδότηση πράξεων ανατίθεται στην Επιτροπή από την ημερομηνία έναρξης ισχύος 
στις 30 Ιουνίου 2019, η οποία αντιστοιχεί στο τέλος της τρέχουσας κοινοβουλευτικής 
περιόδου, σε αντίθεση με τον προτεινόμενο αόριστο χρονικό διάστημα. Ισχύουν επίσης οι 
συνήθεις διατάξεις στην έκθεση της Επιτροπής περί εξουσιοδότησης και περί σιωπηρής 
παράτασης. 
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ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΉΣ ΑΓΟΡΆΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΊΑΣ 
ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΏΝ

προς την Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για 
την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 715/2007 και (ΕΚ) αριθ. 595/2009 όσον αφορά 
τη μείωση των εκπομπών ρύπων από οδικά οχήματα
(COM(2014)0028 – C7-0027/2014 – 2014/0012(COD))

Συντάκτρια γνωμοδότησης: Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

PA_Legam

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Η πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την 
τροποποίηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 715/2007 και (ΕΚ) αριθ. 595/2009 όσον αφορά τη 
μείωση των εκπομπών ρύπων από οδικά οχήματα αποσκοπεί στην αντιμετώπιση 
συγκεκριμένων προβληματικών τομέων στους οποίους οι αποτυχίες της αγοράς και του 
ρυθμιστικού πλαισίου δημιουργούν εμπόδια όσον αφορά τον γενικό στόχο να εξασφαλιστεί 
καλύτερη ποιότητα αέρα στις περιοχές με κυκλοφοριακή συμφόρηση στην Ευρώπη, καθώς 
και να μειωθούν οι εκπομπές τοξικών αερίων και αερίων του θερμοκηπίου, στο πλαίσιο των 
προσπαθειών για αντιμετώπιση της υπερθέρμανσης του πλανήτη, περιορισμό της ρύπανσης 
και αποδοτικότερη χρήση των πόρων. 

Εκτιμάται ότι περίπου 400.000 Ευρωπαίοι πεθαίνουν πρόωρα εξαιτίας της κακής ποιότητας 
του αέρα, την ίδια στιγμή που 17 κράτη μέλη βρίσκονται σε διαδικασίες επί παραβάσει λόγω 
μη τήρησης της οδηγίας για την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα (AAQD). Επίσης, ο 
τρόπος μέτρησης των εκπομπών σε δοκιμές αποκλίνει σημαντικά από τις εκπομπές σε 
πραγματικές συνθήκες, οι οποίες είναι σημαντικά υψηλότερες, ενώ θα έπρεπε να 
παρατηρείται σύγκλιση μεταξύ των τιμών.

Υπό το πρίσμα των προαναφερθέντων, πρωταρχικός στόχος ήταν η κατάθεση τροπολογιών 
που θα εξασφαλίζουν τη βελτίωση του κειμένου κατά τρόπο που θα λαμβάνει υπόψη τα 
περισσότερα από τα επίμαχα ζητήματα, χωρίς να υπονομεύονται η αποτελεσματικότητα του 
κανονισμού και η ασφάλεια δικαίου, ενώ παράλληλα θα περιορίζεται ο συναφής διοικητικός 
φόρτος.

Το μεθάνιο, παρότι ιδιαίτερα ισχυρό αέριο του θερμοκηπίου, επί του παρόντος δεν 
περιλαμβάνεται στον υπολογισμό των συνολικών εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου όσον 
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αφορά τα οχήματα· η τροπολογία της συντάκτριας έχει ως στόχο την περαιτέρω αποσαφήνιση 
της πρότασης σε σχέση με το ζήτημα αυτό, καθότι προβλέπει να περιλαμβάνεται το μεθάνιο 
στους υπολογισμούς εκπομπών μέσω της μεθόδου του ισοδύναμου CO2. Επιπλέον, το 
υφιστάμενο ανώτατο όριο μάζας για ελαφρά επαγγελματικά οχήματα συνεπάγεται απαίτηση 
για διπλή έγκριση τύπου για ορισμένες πλατφόρμες οχημάτων, με αποτέλεσμα σημαντική 
πρόσθετη επιβάρυνση για τους κατασκευαστές των οχημάτων αυτών. Στο πλαίσιο αυτό, η 
τροπολογία της συντάκτριας για αύξηση του ανώτατου ορίου μάζας αποσκοπεί στην 
αντιμετώπιση του προβλήματος αυτού, και παράλληλα προβλέπει την ανάγκη πρόσβασης για 
διαγνωστική τηλεϋποστήριξη στα οχήματα αυτά, σύμφωνα με τις τελευταίες τεχνολογικές 
εξελίξεις.

Αν και έχει σημειωθεί σημαντική πρόοδος τα τελευταία χρόνια όσον αφορά τη μείωση των 
εκπομπών σωματιδίων, θεωρούμε ότι πρέπει να περιλαμβάνονται και τα νανοσωματίδια στον 
υπολογισμό των εκπομπών σωματιδίων.

Δεδομένου ότι οι εκπομπές των οχημάτων συνδέονται άμεσα με την κατανάλωση καυσίμου 
και ενδέχεται να προκύπτουν οφέλη από την υποχρεωτική καθιέρωση μετρητών 
κατανάλωσης καυσίμου και ενδείξεων αλλαγής ταχύτητας στους πίνακες οργάνων των 
ελαφρών επαγγελματικών οχημάτων, η Επιτροπή καλείται να διενεργήσει σχετική εκτίμηση 
αντικτύπου και, στη συνέχεια, να υποβάλει νομοθετική πρόταση εφόσον αυτό δικαιολογείται 
από τα αποτελέσματα της εκτίμησης αντικτύπου.

Δεδομένου ότι οι τεχνολογικές εξελίξεις στον τομέα αυτόν είναι συνεχείς, είναι απαραίτητο 
να ανατεθούν εξουσίες στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την τροποποίηση ορισμένων μη 
ουσιωδών στοιχείων της παρούσας νομοθετικής πράξης, ώστε να είναι δυνατή η άμεση λήψη 
μέτρων, αν χρειαστεί. Επιπλέον, δεδομένου ότι οι υφιστάμενοι κύκλοι δοκιμών δεν 
αντικατοπτρίζουν τις πραγματικές συνθήκες, η συντάκτρια ζητεί την άμεση επανεξέταση και 
προσαρμογή των κύκλων δοκιμών προκειμένου να αποφεύγονται η παραπλάνηση των 
καταναλωτών και η ανάπτυξη προϊόντων βάσει διαστρεβλωμένων και ανακριβών στοιχείων. 
Επίσης, η ακρίβεια των κύκλων δοκιμών θα πρέπει να επανεξετάζεται σε τακτά χρονικά 
διαστήματα, καθώς οι συνθήκες οδήγησης και τα επίπεδα κυκλοφοριακής συμφόρησης 
αλλάζουν με την πάροδο του χρόνου. Για τον σκοπό αυτόν, η συντάκτρια ζητεί την 
επανεξέταση της ακρίβειας των κύκλων δοκιμών σε συνεχή βάση, ανά διετία.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών καλεί την Επιτροπή 
Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων, που είναι αρμόδια επί της 
ουσίας, να λάβει υπόψη της τις ακόλουθες τροπολογίες:

Τροπολογία 1

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) Αν και οι εκπομπές μεθανίου δεν είναι (2) Αν και οι εκπομπές μεθανίου δεν είναι 
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γνωστό να έχουν άμεσες αρνητικές 
επιπτώσεις στην υγεία του ανθρώπου, το 
μεθάνιο είναι ένα ισχυρό αέριο του 
θερμοκηπίου. Συνεπώς, σύμφωνα με την 
ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με την 
εφαρμογή και τη μελλοντική εξέλιξη της 
κοινοτικής νομοθεσίας όσον αφορά τις 
εκπομπές ρύπων από ελαφρά οχήματα και 
την πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικά με 
την επισκευή και τη συντήρηση (Euro 5 
και 6)2 και σύμφωνα με το άρθρο 14 
παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
715/2007 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου3, η Επιτροπή θα 
πρέπει να εξετάσει το ενδεχόμενο να 
συμπεριλάβει τις εκπομπές μεθανίου στον 
υπολογισμό των εκπομπών διοξειδίου του 
άνθρακα (CO2).  

γνωστό να έχουν άμεσες αρνητικές 
επιπτώσεις στην υγεία του ανθρώπου, το 
μεθάνιο είναι ένα ισχυρό αέριο του 
θερμοκηπίου. Συνεπώς, σύμφωνα με την 
ανακοίνωση της Επιτροπής της 19ης 
Ιουλίου 2008 σχετικά με την εφαρμογή και 
τη μελλοντική εξέλιξη της κοινοτικής 
νομοθεσίας όσον αφορά τις εκπομπές 
ρύπων από ελαφρά οχήματα και την 
πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικά με την 
επισκευή και τη συντήρηση (Euro 5 και 6)1 
και σύμφωνα με το άρθρο 14 παράγραφος 
1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 715/2007 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου2, η Επιτροπή θα πρέπει να 
εξετάσει το ενδεχόμενο να συμπεριλάβει 
τις εκπομπές μεθανίου στον υπολογισμό 
των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα 
(CO2), στο πλαίσιο της αναθεώρησης του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 443/2009 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου3α, αφού διενεργήσει σαφή και 
λεπτομερή εκτίμηση επιπτώσεων στην 
οποία θα εκτιμάται η ακριβής μετατροπή 
των εκπομπών μεθανίου σε εκπομπές 
CO2 και η σκοπιμότητά της. 

__________________ __________________
2 ΕΕ C 182, 19.7.2008, σ. 17. 2 ΕΕ C 182, 19.7.2008, σ. 17.
3 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 715/2007 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 20ής Ιουνίου 2007, που 
αφορά την έγκριση τύπου μηχανοκινήτων 
οχημάτων όσον αφορά εκπομπές από 
ελαφρά επιβατηγά και εμπορικά οχήματα 
(Εuro 5 και Euro 6) και σχετικά με την 
πρόσβαση σε πληροφορίες επισκευής και 
συντήρησης οχημάτων (ΕΕ L 171 της 
29.6.2007, σ. 1).

3 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 715/2007 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 20ής Ιουνίου 2007, που 
αφορά την έγκριση τύπου μηχανοκινήτων 
οχημάτων όσον αφορά εκπομπές από 
ελαφρά επιβατηγά και εμπορικά οχήματα 
(Εuro 5 και Euro 6) και σχετικά με την 
πρόσβαση σε πληροφορίες επισκευής και 
συντήρησης οχημάτων (ΕΕ L 171 της 
29.6.2007, σ. 1).
3α Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 443/2009 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 23ης Απριλίου 2009, 
σχετικά με τα πρότυπα επιδόσεων για τις 
εκπομπές από τα καινούργια επιβατικά 
αυτοκίνητα, στο πλαίσιο της 
ολοκληρωμένης προσέγγισης της 
Κοινότητας για τη μείωση των εκπομπών 
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CO2 από ελαφρά οχήματα (ΕΕ L 140 της 
5.6.2009, σ. 1). 

Τροπολογία 2

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3) Προκειμένου να διευκολυνθεί η 
εισαγωγή οχημάτων φυσικού αερίου, το 
ισχύον όριο συνολικών εκπομπών 
υδρογονανθράκων (THC) θα πρέπει να 
αυξηθεί ενώ θα πρέπει να ληφθεί υπόψη η 
επίδραση των εκπομπών μεθανίου και να 
εκφραστεί ως ισοδύναμο CO2 για 
κανονιστικούς σκοπούς και για την 
ενημέρωση των καταναλωτών.

(3) Προκειμένου να διευκολυνθεί η 
εισαγωγή οχημάτων φυσικού αερίου, το 
ισχύον όριο συνολικών εκπομπών 
υδρογονανθράκων (THC) θα πρέπει να 
επανεξεταστεί με βάση μια σαφή και 
λεπτομερή ανάλυση αντικτύπου ενώ θα 
πρέπει να ληφθεί υπόψη η επίδραση των 
εκπομπών μεθανίου και να εκφραστεί ως 
ισοδύναμο CO2 για κανονιστικούς 
σκοπούς και για την ενημέρωση των 
καταναλωτών.

Τροπολογία 3

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4) Τα σύγχρονα οχήματα με κινητήρα 
ντίζελ εκπέμπουν υψηλές και αυξανόμενες 
ποσότητες διοξειδίου του αζώτου (NO2) 
στο σύνολο των εκπομπών οξειδίων του 
αζώτου (NΟx), οι οποίες δεν είχαν 
προβλεφθεί όταν εκδόθηκε ο κανονισμός 
(ΕΚ) αριθ. 715/2007. Τα περισσότερα 
προβλήματα που αφορούν την ποιότητα 
του αέρα σε αστικές περιοχές που 
πλήττονται από τέτοια προβλήματα 
φαίνεται ότι συνδέονται άμεσα με τις 
εκπομπές NO2. Ως εκ τούτου, πρέπει να 
θεσπιστούν κατάλληλα όρια εκπομπών.

(4) Τα σύγχρονα οχήματα με κινητήρα 
ντίζελ εκπέμπουν υψηλές και αυξανόμενες 
ποσότητες διοξειδίου του αζώτου (NO2) 
στο σύνολο των εκπομπών οξειδίων του 
αζώτου (NΟx), οι οποίες δεν είχαν 
προβλεφθεί όταν εκδόθηκε ο κανονισμός 
(ΕΚ) αριθ. 715/2007. Τα περισσότερα 
προβλήματα που αφορούν την ποιότητα 
του αέρα σε αστικές περιοχές που 
πλήττονται από τέτοια προβλήματα 
φαίνεται ότι συνδέονται με τοξικές 
εκπομπές NOx και άμεσες εκπομπές NO2. 
Για το λόγο αυτό, πρέπει επειγόντως να 
θεσπιστούν κατάλληλα όρια εκπομπών
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Τροπολογία 4

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5) Τα ισχύοντα όρια εκπομπών για το 
μονοξείδιο του άνθρακα (CO) και για το 
σύνολο των υδρογονανθράκων (THC) μετά 
από εκκίνηση ψυχρού κινητήρα σε χαμηλή 
θερμοκρασία έχουν μεταφερθεί από τις 
απαιτήσεις Euro 3 που ορίζονται στην 
οδηγία 98/69/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου4, οι 
οποίες φαίνονται παρωχημένες υπό το φως 
της σημερινής τεχνολογίας οχημάτων και 
των αναγκών όσον αφορά την ποιότητα 
του αέρα. Επιπλέον, τα προβλήματα 
ποιότητας του αέρα και τα αποτελέσματα 
των μετρήσεων των εκπομπών οχημάτων 
καταδεικνύουν την ανάγκη θέσπισης ενός 
κατάλληλου ορίου για τις εκπομπές 
NOx/NO2. Ως εκ τούτου, πρέπει να 
καθιερωθούν αναθεωρημένα όρια 
εκπομπών σύμφωνα με το άρθρο 14 
παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 715/2007.

(5) Τα ισχύοντα όρια εκπομπών για το 
μονοξείδιο του άνθρακα (CO) και για το 
σύνολο των υδρογονανθράκων (THC) μετά 
από εκκίνηση ψυχρού κινητήρα σε χαμηλή 
θερμοκρασία έχουν μεταφερθεί από τις 
απαιτήσεις Euro 3 που ορίζονται στην 
οδηγία 98/69/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου4, οι 
οποίες φαίνονται παρωχημένες υπό το φως 
της σημερινής τεχνολογίας οχημάτων και 
των αναγκών όσον αφορά την ποιότητα 
του αέρα. Επιπλέον, τα προβλήματα 
ποιότητας του αέρα και τα αποτελέσματα 
των μετρήσεων των εκπομπών οχημάτων 
καταδεικνύουν την ανάγκη θέσπισης ενός 
κατάλληλου ορίου για τις εκπομπές 
NOx/NO2. Η οδική κυκλοφορία 
ευθύνεται για το 41% των εκπομπών NOx 
και αποτελεί μακράν την κύρια πηγή 
τους. Συγκεκριμένα, η υψηλή 
αποδοτικότητα των σύγχρονων 
κινητήρων οφείλεται σε υψηλότερες 
θερμοκρασίες καύσης, οι οποίες, με τη 
σειρά τους, παράγουν μεγαλύτερες 
ποσότητες NOx. Από την άλλη πλευρά, το 
NO2 ευθύνεται για το σχηματισμό του 
όζοντος, την όξινη βροχή και τον 
ερεθισμό του ανθρώπινου αναπνευστικού 
συστήματος. Συνεπώς, πρέπει να 
καθιερωθούν αναθεωρημένα όρια 
εκπομπών σύμφωνα με το άρθρο 14 
παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 715/2007.

__________________ __________________
4 Οδηγία 98/69/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
13ης Οκτωβρίου 1998, σχετικά με τα 
μέτρα που πρέπει να ληφθούν κατά της 
ατμοσφαιρικής ρύπανσης από τις εκπομπές 
των οχημάτων με κινητήρα και με την 

4 Οδηγία 98/69/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
13ης Οκτωβρίου 1998, σχετικά με τα 
μέτρα που πρέπει να ληφθούν κατά της 
ατμοσφαιρικής ρύπανσης από τις εκπομπές 
των οχημάτων με κινητήρα και με την 
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τροποποίηση της οδηγίας 70/220/ΕΟΚ του 
Συμβουλίου (ΕΕ L 350 της 28.12.1998, σ. 
1).

τροποποίηση της οδηγίας 70/220/ΕΟΚ του 
Συμβουλίου (ΕΕ L 350 της 28.12.1998, σ. 
1).

Τροπολογία 5

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 6 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6α) Η δυνατότητα μείωσης της 
κατανάλωσης καυσίμων και, συνεπώς, 
ρύπων και εκπομπών αερίων του 
θερμοκηπίου, μέσω οδηγικής 
συμπεριφοράς που κατατείνει σε 
αποδοτική χρήση των καυσίμων , δεν 
αξιοποιείται επαρκώς. Αυτό οφείλεται 
κυρίως στην έλλειψη ενημέρωσης ή 
ευαισθητοποίησης, ή και των δύο, εκ 
μέρους των οδηγών σχετικά με την 
οδήγηση που κατατείνει σε αποδοτική 
χρήση των καυσίμων. Τα τεχνικά μέσα 
για τη διευκόλυνση της οδηγικής 
συμπεριφοράς που κατατείνει σε 
αποδοτική χρήση των καυσίμων θα 
πρέπει να επικεντρώνονται σε δύο τύπους 
συστημάτων που τοποθετούνται επί των 
οχημάτων: μετρητές κατανάλωσης 
καυσίμου (FCM) και δείκτες αλλαγής 
ταχύτητας (GSI).

Τροπολογία 6

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 6 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6β) Σύμφωνα με την εκτίμηση 
επιπτώσεων της Επιτροπής, η 
υποχρεωτική εγκατάσταση μετρητών 
FCM δεν θα οδηγούσε σε σημαντική 
επιβάρυνση των κατασκευαστών 
οχημάτων. Αυτοί μπορούν να 
εγκατασταθούν με σχετικά μικρό κόστος.  
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Επί του παρόντος, οι μετρητές FCM 
συνήθως δεν είναι διαθέσιμοι ή 
πωλούνται στο πλαίσιο δέσμης 
προαιρετικών επιλογών, γεγονός που 
εμποδίζει την ευρεία χρήση τους. 
Επιπλέον, εφόσον είναι διαθέσιμες, 
τέτοιες συσκευές εγκαθίστανται συχνά με 
τρόπους που δεν είναι κατάλληλοι για τη 
διευκόλυνση της οδηγικής συμπεριφοράς 
που κατατείνει σε αποδοτική χρήση των 
καυσίμων (π.χ. χωρίς μόνιμη ορατότητα, 
χωρίς άμεση πληροφόρηση για την 
κατανάλωση καυσίμου, απόκλιση μεταξύ 
της αναγραφόμενης κατανάλωσης 
καυσίμου από την πραγματική). 
Παράλληλα, η διαθεσιμότητα των 
μετρητών FCM σε ευρεία κλίμακα θα 
μπορούσε να βοηθήσει τους χρήστες των 
οχημάτων να μειώσουν το επίπεδο 
εκπομπών και να παρακολουθούν την 
κατανάλωση καυσίμου και, κατά 
συνέπεια, να συνεισφέρουν στην 
ικανότητα των καταναλωτών να 
παίρνουν πιο εμπεριστατωμένες 
αποφάσεις  κατά την αγορά οχημάτων. 
Τέλος, οι καταναλωτές θα ήταν σε θέση 
να λαμβάνουν απόφαση, ιδίως κατά την 
αγορά μεταχειρισμένων οχημάτων, βάσει 
επίσης ρεαλιστικών πληροφοριών 
σχετικά με την κατανάλωση καυσίμου.

Τροπολογία 7

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7) Για την επίτευξη των στόχων της ΕΕ 
όσον αφορά την ποιότητα του αέρα και για 
τη διασφάλιση μιας συνεχούς προσπάθειας 
για τη μείωση των εκπομπών των 
οχημάτων, θα πρέπει να ανατεθεί στην 
Επιτροπή η εξουσία να εγκρίνει πράξεις 
κατ’ εξουσιοδότηση, σύμφωνα με το 
άρθρο 290 της Συνθήκης για τη λειτουργία 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), σχετικά 

(7) Για την επίτευξη των στόχων της 
Ένωσης όσον αφορά την ποιότητα του 
αέρα και για τη διασφάλιση μιας συνεχούς 
προσπάθειας για τη μείωση των εκπομπών 
των οχημάτων, θα πρέπει να ανατεθεί στην 
Επιτροπή η εξουσία να εγκρίνει πράξεις 
σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης 
για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
(ΣΛΕΕ), σχετικά με τους λεπτομερείς 
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με τους λεπτομερείς κανόνες για την 
εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
715/2007 στα οχήματα των κατηγοριών 
M1, M2, N1 και N2 με μάζα αναφοράς που 
υπερβαίνει τα 2 610 kg, αλλά με μέγιστη 
μάζα όχι ανώτερη των 5 000 kg, τις 
συγκεκριμένες διαδικασίες, δοκιμές και 
απαιτήσεις για την έγκριση τύπου, τις 
απαιτήσεις για την εφαρμογή της 
απαγόρευσης χρήσης συστημάτων 
αναστολής που μειώνουν την 
αποτελεσματικότητα των συστημάτων 
ελέγχου των εκπομπών, τα μέτρα που είναι 
αναγκαία για την εκπλήρωση της 
υποχρέωσης του κατασκευαστή να παρέχει 
απεριόριστη και τυποποιημένη πρόσβαση 
σε πληροφορίες για την επισκευή και τη 
συντήρηση του οχήματος, την 
αντικατάσταση των πληροφοριών σχετικά 
με τη μάζα των εκπομπών CO2, στο 
παράρτημα συμμόρφωσης, με πληροφορίες 
σχετικά τη συνολική μάζα ισοδύναμων 
εκπομπών CO2, την αύξηση ή την 
κατάργηση της οριακής τιμής των 
συνολικών εκπομπών υδρογονανθράκων 
για οχήματα επιβαλλόμενης ανάφλεξης, 
την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 715/2007 για την αναπροσαρμογή 
των οριακών τιμών που βασίζονται στη 
μάζα των σωματιδίων και την εισαγωγή 
οριακών τιμών που βασίζονται στον 
αριθμό των σωματιδίων που θα μπορούσαν 
να συσχετίζονται σε μεγάλο βαθμό με τις 
οριακές τιμές της μάζας για τη βενζίνη και 
το ντίζελ, την έγκριση της αναθεωρημένης 
διαδικασίας μέτρησης για τα σωματίδια 
και μιας οριακής τιμής για τον αριθμό των 
σωματιδίων, μιας οριακής τιμής για τις 
εκπομπές NO2 και ορίων για τις εκπομπές 
αγωγού εξαγωγής σε ψυχρές θερμοκρασίες 
για τα οχήματα που εγκρίνονται ως 
συμμορφούμενα με τα όρια εκπομπών 
Euro 6. Η Επιτροπή, όταν ετοιμάζει και 
συντάσσει κατ’εξουσιοδότηση πράξεις, θα 
πρέπει να εξασφαλίζει την ταυτόχρονη, 
έγκαιρη και κατάλληλη διαβίβαση των 
σχετικών εγγράφων στο Ευρωπαϊκό 

κανόνες για την εφαρμογή του κανονισμού 
(ΕΚ) αριθ. 715/2007 στα οχήματα των 
κατηγοριών M1, M2, N1 και N2 με μάζα 
αναφοράς που υπερβαίνει τα 2 610 kg, 
αλλά με μέγιστη μάζα όχι ανώτερη των 
7 500 kg, τις συγκεκριμένες διαδικασίες, 
δοκιμές και απαιτήσεις για την έγκριση 
τύπου, τις απαιτήσεις για την εφαρμογή 
της απαγόρευσης χρήσης συστημάτων 
αναστολής που μειώνουν την 
αποτελεσματικότητα των συστημάτων 
ελέγχου των εκπομπών, τα μέτρα που είναι 
αναγκαία για την εκπλήρωση της 
υποχρέωσης του κατασκευαστή να παρέχει 
απεριόριστη και τυποποιημένη πρόσβαση 
σε πληροφορίες για την επισκευή και τη 
συντήρηση του οχήματος, 
συμπεριλαμβανομένης της διαγνωστικής 
τηλεϋποστήριξης, την αναθεώρηση των 
πληροφοριών σχετικά με τη μάζα των 
εκπομπών CO2, στο παράρτημα 
συμμόρφωσης, με πληροφορίες σχετικά τη 
συνολική μάζα ισοδύναμων εκπομπών 
CO2, την αύξηση της οριακής τιμής των 
συνολικών εκπομπών υδρογονανθράκων 
για οχήματα επιβαλλόμενης ανάφλεξης, 
την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 715/2007 για την αναπροσαρμογή 
των οριακών τιμών που βασίζονται στη 
μάζα των σωματιδίων και την εισαγωγή 
οριακών τιμών που βασίζονται στον 
αριθμό των σωματιδίων που θα μπορούσαν 
να συσχετίζονται σε μεγάλο βαθμό με τις 
οριακές τιμές της μάζας για τη βενζίνη και 
το ντίζελ, την έγκριση της αναθεωρημένης 
διαδικασίας μέτρησης για τα σωματίδια, 
συμπεριλαμβανομένων των 
νανοσωματιδίων, και μιας οριακής τιμής 
για τον αριθμό των σωματιδίων, μιας 
οριακής τιμής για τις εκπομπές NO2 και 
ορίων για τις εκπομπές αγωγού εξαγωγής 
σε ψυχρές θερμοκρασίες για τα οχήματα 
που εγκρίνονται ως συμμορφούμενα με τα 
όρια εκπομπών Euro 6. Είναι ιδιαίτερα 
σημαντικό να διεξάγει η Επιτροπή τις 
κατάλληλες διαβουλεύσεις κατά τις 
προπαρασκευαστικές εργασίες, ακόμα 
και σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων. Η 
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Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο. Επιτροπή, όταν ετοιμάζει και συντάσσει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, θα πρέπει να 
εξασφαλίζει την ταυτόχρονη, έγκαιρη και 
κατάλληλη διαβίβαση των σχετικών 
εγγράφων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
και στο Συμβούλιο. 

Τροπολογία 8

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 8 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8) Η Συνθήκη της Λισαβόνας παρέχει 
στον νομοθέτη τη δυνατότητα να αναθέτει 
στην Επιτροπή την εξουσία να εκδίδει μη 
νομοθετικές πράξεις γενικής ισχύος οι 
οποίες συμπληρώνουν ή τροποποιούν 
ορισμένα μη ουσιώδη στοιχεία μιας 
νομοθετικής πράξης. Τα μέτρα τα οποία 
μπορούν να καλυφθούν με 
εξουσιοδοτήσεις, όπως αναφέρεται στο 
άρθρο 290 παράγραφος 1 της ΣΛΕΕ, 
αντιστοιχούν κατ’ αρχήν σε αυτά που 
καλύπτονται από την κανονιστική 
διαδικασία ελέγχου, η οποία συστάθηκε με 
το άρθρο 5α της απόφασης 1999/468/ΕΚ 
του Συμβουλίου6. Είναι επομένως 
αναγκαίο να προσαρμοστούν στο 
άρθρο 290 της ΣΛΕΕ οι διατάξεις του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 715/2007 που 
προβλέπουν τη χρήση της κανονιστικής 
διαδικασίας με έλεγχο.

(8) Η ΣΛΕΕ παρέχει στον νομοθέτη τη 
δυνατότητα να αναθέτει στην Επιτροπή 
την εξουσία να εκδίδει μη νομοθετικές 
πράξεις γενικής ισχύος οι οποίες 
συμπληρώνουν ή τροποποιούν ορισμένα 
μη ουσιώδη στοιχεία μιας νομοθετικής 
πράξης. Τα μέτρα τα οποία μπορούν να 
καλυφθούν με εξουσιοδοτήσεις, όπως 
αναφέρεται στο άρθρο 290 παράγραφος 1 
της ΣΛΕΕ, αντιστοιχούν κατ’ αρχήν σε 
αυτά που καλύπτονται από την 
κανονιστική διαδικασία ελέγχου, η οποία 
συστάθηκε με το άρθρο 5α της απόφασης 
1999/468/ΕΚ του Συμβουλίου6. Είναι 
επομένως αναγκαίο να προσαρμοστούν 
στο άρθρο 290 της ΣΛΕΕ οι σχετικές 
διατάξεις του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 715/2007 που προβλέπουν τη χρήση 
της κανονιστικής διαδικασίας με έλεγχο. Η 
εν λόγω εξουσία θα πρέπει να ανατεθεί 
στην Επιτροπή από την ημερομηνία 
έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού 
για διάρκεια τεσσάρων ετών και θα 
μπορούσε να ανανεώνεται αυτομάτως για 
περιόδους ίδιας διάρκειας.

__________________ __________________
6 Απόφαση 1999/468/ΕΚ του Συμβουλίου 
της 28ης Ιουνίου 1999, περί καθορισμού 
των όρων άσκησης των εκτελεστικών 
αρμοδιοτήτων που ανατίθενται στην 
Επιτροπή (ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23).

6 Απόφαση 1999/468/ΕΚ του Συμβουλίου 
της 28ης Ιουνίου 1999, περί καθορισμού 
των όρων άσκησης των εκτελεστικών 
αρμοδιοτήτων που ανατίθενται στην 
Επιτροπή (ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23).
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Τροπολογία 9

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο 1
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 715/2007
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ύστερα από δημοσίευση κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεων οι οποίες 
εγκρίνονται σύμφωνα με το δεύτερο 
εδάφιο και κατόπιν αιτήματος του 
κατασκευαστή, ο παρών κανονισμός 
εφαρμόζεται στα οχήματα των κατηγοριών 
M1, M2, N1 και N2, όπως ορίζονται στο 
παράρτημα II της οδηγίας 2007/46/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου*, με μάζα αναφοράς που 
υπερβαίνει τα 2 610 kg αλλά με μέγιστη 
μάζα οχήματος όχι ανώτερη των 5 000 kg.

Ύστερα από δημοσίευση κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεων οι οποίες 
εγκρίνονται σύμφωνα με το δεύτερο 
εδάφιο και κατόπιν αιτήματος του 
κατασκευαστή, ο παρών κανονισμός 
εφαρμόζεται στα οχήματα των κατηγοριών 
M1, M2, N1 και N2, όπως ορίζονται στο 
παράρτημα II της οδηγίας 2007/46/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου*, με μάζα αναφοράς που 
υπερβαίνει τα 2 610 kg αλλά με μέγιστη 
μάζα οχήματος όχι ανώτερη των 7.500 kg.

____________________ ____________________
*ΕΕ L 263 της 9.10.2007, σ. 1. *ΕΕ L 263, 9.10.2007, σελ. 1.

Τροπολογία 10

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο 1
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 715/2007
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εγκρίνει 
πράξεις κατ’ εξουσιοδότηση οι οποίες 
εγκρίνονται σύμφωνα με το άρθρο 14α 
σύμφωνα με τους λεπτομερείς κανόνες για 
την εφαρμογή του παρόντα κανονισμού σε 
οχήματα των κατηγοριών M1, M2, N1 και 
N2, όπως ορίζονται στο παράρτημα II της 
οδηγίας 2007/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου* με 
μάζα αναφοράς που υπερβαίνει τα 2 610 
kg αλλά με μέγιστη μάζα οχήματος όχι 

Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εγκρίνει 
πράξεις κατ’ εξουσιοδότηση οι οποίες 
εγκρίνονται σύμφωνα με το άρθρο 14α 
σύμφωνα με τους λεπτομερείς κανόνες για 
την εφαρμογή του παρόντα κανονισμού σε 
οχήματα των κατηγοριών M1, M2, N1 και 
N2, όπως ορίζονται στο παράρτημα II της 
οδηγίας 2007/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου* με 
μάζα αναφοράς που υπερβαίνει τα 2 610 
kg αλλά με μέγιστη μάζα οχήματος όχι 
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ανώτερη των 5 000 kg. Οι κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεις εξασφαλίζουν 
ιδίως ότι στις δοκιμές σε δυναμομετρική 
τράπεζα η πραγματική λειτουργική μάζα 
του οχήματος λαμβάνεται δεόντως υπόψη 
για τον προσδιορισμό της ισοδύναμης 
αδράνειας, καθώς και άλλων 
προκαθορισμένων παραμέτρων ισχύος και 
φορτίου. 

ανώτερη των 7.500 kg. Οι κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεις εξασφαλίζουν 
ιδίως ότι στις δοκιμές σε δυναμομετρική 
τράπεζα η πραγματική λειτουργική μάζα 
του οχήματος λαμβάνεται δεόντως υπόψη 
για τον προσδιορισμό της ισοδύναμης 
αδράνειας, καθώς και άλλων 
προκαθορισμένων παραμέτρων ισχύος και 
φορτίου. 

Τροπολογία 11

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο 1 α (νέο)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 715/2007
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – σημείο 17 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1α) Στο άρθρο 3 προστίθεται το 
ακόλουθο στοιχείο:
«(17α) ‘μετρητής κατανάλωσης 
καυσίμου» (FCM) : διάταξη η οποία 
παρέχει στον οδηγό ακριβείς πληροφορίες 
σχετικά με την πραγματική κατανάλωση 
καυσίμου του οχήματος, 
συμπεριλαμβανομένων τουλάχιστον των 
ακόλουθων στοιχείων: στιγμιαία 
κατανάλωση καυσίμου (λίτρα / 100 
χιλιόμετρα), μέση κατανάλωση καυσίμου 
(λίτρα / 100 χιλιόμετρα), κατανάλωση 
καυσίμου στο ρελαντί (λίτρα/ώρα) και 
κατανάλωση καυσίμου στη διάρκεια 
ζωής (λίτρα)·»

Τροπολογία 12

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο 1 β (νέο)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 715/2007
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – σημείο 17 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1β) Στο άρθρο 3 προστίθεται το 
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ακόλουθο στοιχείο:
«(17β) «κανονικές συνθήκες χρήσης»: 
οδικές συνθήκες και συνθήκες οδήγησης 
που απαντώνται κατά κανόνα στο σύνολο 
του ευρωπαϊκού δικτύου μεταφορών.»

Τροπολογία 13

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο 2 α (νέο)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 715/2007
Άρθρο 5 – παράγραφος 1

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

(2α) Στο άρθρο 5, η παράγραφος 1 
αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

1. Ο κατασκευαστής εξοπλίζει τα οχήματα 
κατά τρόπο ώστε τα κατασκευαστικά 
στοιχεία που ενδέχεται να επηρεάσουν τις 
εκπομπές να σχεδιάζονται, να 
κατασκευάζονται και να 
συναρμολογούνται έτσι ώστε το όχημα υπό 
κανονικές συνθήκες χρήσης, να 
συμμορφώνεται με τον παρόντα κανονισμό 
και τα μέτρα εφαρμογής του.

1. Ο κατασκευαστής εξοπλίζει τα οχήματα 
κατά τρόπο ώστε τα κατασκευαστικά 
στοιχεία που ενδέχεται να επηρεάσουν τις 
εκπομπές να σχεδιάζονται, να 
κατασκευάζονται και να 
συναρμολογούνται έτσι ώστε το όχημα υπό 
κανονικές συνθήκες χρήσης, να 
συμμορφώνεται με τον παρόντα κανονισμό 
και τα μέτρα εφαρμογής του. Όταν 
χρησιμοποιούνται διορθωτικοί 
συντελεστές σε διαδικασίες δοκιμών που 
μετρούν τις εκπομπές υπό πραγματικές 
συνθήκες, οι εν λόγω συντελεστές 
αντικατοπτρίζουν μόνο την έλλειψη 
βεβαιότητας όσον αφορά τις συσκευές 
μέτρησης.
Ο κατασκευαστής εξασφαλίζει την 
αποτελεσματικότητα των συστημάτων 
ελέγχου εκπομπών όσον αφορά τα όρια 
που ορίζονται επίσης για τις τιμές NOx 
και NO2.
Ο κατασκευαστής εξοπλίζει τα οχήματα 
με μετρητή κατανάλωσης καυσίμων 
(FCM) σύμφωνα με τις απαιτήσεις του 
παρόντος κανονισμού και των μέτρων 
εφαρμογής του.
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Τροπολογία 14

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο 3 α (νέο)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 715/2007
Άρθρο 5 – παράγραφος 3 – στοιχείο i α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3α) Παρεμβάλλεται το ακόλουθο 
στοιχείο:
«(ia) FCM·»

Τροπολογία 15

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο 4
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 715/2007
Άρθρο 8 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να 
εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, 
σύμφωνα με το άρθρο 14α για την 
εφαρμογή των άρθρων 6 και 7. Τα μέτρα 
αυτά περιλαμβάνουν τον ορισμό και την 
επικαιροποίηση των τεχνικών 
προδιαγραφών σχετικά με τον τρόπο 
παροχής των πληροφοριών για το σύστημα 
OBD και την επισκευή και τη συντήρηση 
των οχημάτων, με ιδιαίτερη προσοχή στις 
ειδικές ανάγκες των ΜΜΕ.»

Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να 
εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, 
σύμφωνα με το άρθρο 14α για την 
εφαρμογή των άρθρων 6 και 7. Τα μέτρα 
αυτά περιλαμβάνουν τον ορισμό και την 
επικαιροποίηση των τεχνικών 
προδιαγραφών σχετικά με τον τρόπο 
παροχής των πληροφοριών για το σύστημα 
OBD και την επισκευή και τη συντήρηση 
των οχημάτων, συμπεριλαμβανομένης της 
διαγνωστικής τηλεϋποστήριξης, με 
ιδιαίτερη προσοχή στις ειδικές ανάγκες 
των ΜΜΕ.

Τροπολογία 16

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 5 – στοιχείο α
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 715/2007
Άρθρο 14 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) την αντικατάσταση των πληροφοριών (α) την επανεξέταση των πληροφοριών 
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σχετικά με τη μάζα των εκπομπών CO2, 
στο πιστοποιητικό συμμόρφωσης που 
αναφέρεται στο άρθρο 18 της οδηγίας 
2007/46/ΕΚ, με πληροφορίες σχετικά με 
τη συνολική μάζα των εκπομπών ως 
ισοδυνάμων CO2, η οποία αποτελεί το 
άθροισμα της μάζας των εκπομπών CO2 
και της μάζας των εκπομπών μεθανίου, 
εκφραζόμενων ως μάζα ισοδύναμων 
εκπομπών CO2 όσον αφορά τις επιπτώσεις 
τους ως αέρια του θερμοκηπίου· 

σχετικά με τη μάζα των εκπομπών CO2, 
στο πιστοποιητικό συμμόρφωσης που 
αναφέρεται στο άρθρο 18 της οδηγίας 
2007/46/ΕΚ, στο πλαίσιο της 
αναθεώρησης του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
443/2009, με πληροφορίες σχετικά με τη 
συνολική μάζα των εκπομπών ως 
ισοδυνάμων CO2, η οποία θα πρέπει να 
θεωρείται ότι αποτελεί το άθροισμα της 
μάζας των εκπομπών CO2 και της μάζας 
των εκπομπών μεθανίου, εκφραζόμενων 
ως μάζα ισοδύναμων εκπομπών CO2 όσον 
αφορά τις επιπτώσεις τους ως αέρια του 
θερμοκηπίου·

Τροπολογία 17

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 5 – στοιχείο α
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 715/2007
Άρθρο 14 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) την αύξηση ή κατάργηση της οριακής 
τιμής του συνόλου των εκπομπών 
υδρογονανθράκων (THC) για τα οχήματα 
με κινητήρα επιβαλλόμενης ανάφλεξης.

(β) την αύξηση της οριακής τιμής του 
συνόλου των εκπομπών υδρογονανθράκων 
(THC) για τα οχήματα με κινητήρα 
επιβαλλόμενης ανάφλεξης.

Τροπολογία 18

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 5 – στοιχείο α
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 715/2007
Άρθρο 14 – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Μετά την ολοκλήρωση του 
προγράμματος του ΟΕΕ/ΟΗΕ για τη 
μέτρηση των σωματιδίων, που διεξάγεται 
υπό την αιγίδα του Παγκόσμιου Φόρουμ 
για την εναρμόνιση των κανονισμών 
οχημάτων, και το αργότερο με την έναρξη 
ισχύος του Euro 6, ανατίθεται στην 
Επιτροπή η εξουσία να εγκρίνει κατ’ 

2. Μετά την ολοκλήρωση του 
προγράμματος του ΟΕΕ/ΟΗΕ για τη 
μέτρηση των σωματιδίων, που διεξάγεται 
υπό την αιγίδα του Παγκόσμιου Φόρουμ 
για την εναρμόνιση των κανονισμών 
οχημάτων, και το αργότερο με την έναρξη 
ισχύος του Euro 6, ανατίθεται στην 
Επιτροπή η εξουσία να εγκρίνει, χωρίς 
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εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το 
άρθρο 14α για να θεσπίζει τα ακόλουθα 
μέτρα χωρίς να μειώνει το επίπεδο 
προστασίας του περιβάλλοντος στην 
Ένωση:

αδικαιολόγητη καθυστέρηση, κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το 
άρθρο 14α για να θεσπίζει τα ακόλουθα 
μέτρα χωρίς να μειώνει το επίπεδο 
προστασίας του περιβάλλοντος στην 
Ένωση:

Τροπολογία 19

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 5 – στοιχείο α
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 715/2007
Άρθρο 14 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) έγκριση αναθεωρημένης διαδικασίας 
μέτρησης σωματιδίων και οριακής τιμής 
για τον αριθμό των σωματιδίων.

(β) έγκριση αναθεωρημένης διαδικασίας 
μέτρησης σωματιδίων, 
συμπεριλαμβανομένων των 
νανοσωματιδίων, και οριακής τιμής για 
τον αριθμό των σωματιδίων.

Τροπολογία 20

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 5 – στοιχείο α
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 715/2007
Άρθρο 14 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η Επιτροπή συνεχίζει να επανεξετάζει 
τις διαδικασίες, δοκιμές και απαιτήσεις 
που αναφέρονται στο άρθρο 5 παράγραφος 
3, καθώς και τους κύκλους δοκιμών που 
χρησιμοποιούνται για τη μέτρηση των 
εκπομπών. Εάν από την επανεξέταση 
διαπιστωθεί ότι οι εν λόγω διαδικασίες, 
δοκιμές, απαιτήσεις και κύκλοι δοκιμών 
δεν είναι πλέον κατάλληλοι ή δεν 
αντικατοπτρίζουν πλέον τις πραγματικές 
εκπομπές σε παγκόσμιο επίπεδο, η 
Επιτροπή ενεργεί σύμφωνα με το άρθρο 5 
παράγραφος 3 για να τις προσαρμόσει για 
να αντικατοπτρίζουν επαρκώς τις εκπομπές 
που παράγονται από την πραγματική 

3. Η Επιτροπή επανεξετάζει, το 
συντομότερο δυνατό, τις διαδικασίες, 
δοκιμές και απαιτήσεις που αναφέρονται 
στο άρθρο 5 παράγραφος 3, καθώς και 
τους κύκλους δοκιμών που 
χρησιμοποιούνται για τη μέτρηση των 
εκπομπών. Μετά την επανεξέταση αυτή, η 
Επιτροπή, μέσω κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 5 
παράγραφος 3, προσαρμόζει τις 
διαδικασίες, τους κύκλους δοκιμών και 
τις απαιτήσεις ώστε να αντικατοπτρίζουν 
επαρκώς τις εκπομπές που παράγονται από 
την πραγματική οδήγηση στον δρόμο. Η 
επανεξέταση αυτή διενεργείται ανά 
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οδήγηση στο δρόμο.» διετία.

Τροπολογία 21

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο 6
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 715/2007
Άρθρο 14 α – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η προβλεπόμενη στο άρθρο 2 
παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο, στο άρθρο 
5 παράγραφος 3 και στο άρθρο 8 και στο 
άρθρο 14 παράγραφοι 1 έως 5 
αρμοδιότητα έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεων ανατίθεται στην Επιτροπή για 
αόριστο χρονικό διάστημα από την 
[…][Υπηρεσία Εκδόσεων: να προστεθεί η 
ακριβής ημερομηνία έναρξης ισχύος του 
παρόντος κανονισμού].

2. Η προβλεπόμενη στο άρθρο 2 
παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο, στο άρθρο 
5 παράγραφος 3, στο άρθρο 8 και στο 
άρθρο 14 παράγραφοι 1 έως 5 
αρμοδιότητα έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεων ανατίθεται στην Επιτροπή για 
περίοδο τεσσάρων ετών από την …*. Η 
Επιτροπή υποβάλλει έκθεση σχετικά με 
τις εξουσίες που της έχουν ανατεθεί το 
αργότερο εννέα μήνες πριν από τη λήξη 
της περιόδου των τεσσάρων ετών. Η 
εξουσιοδότηση ανανεώνεται αυτομάτως 
για περιόδους ίδιας διάρκειας, εκτός αν 
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το 
Συμβούλιο προβάλλουν αντιρρήσεις το 
αργότερο εντός τριών μηνών πριν από τη 
λήξη της κάθε περιόδου.
___________
* ΕΕ: να προστεθεί η ημερομηνία 
έναρξης ισχύος του παρόντος 
κανονισμού.

Τροπολογία 22

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – σημείο 1 α (νέο)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 595/2009
Άρθρο 3 – σημείο 16 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1α) Στο άρθρο 3, προστίθεται το 
ακόλουθο στοιχείο:
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"16α. «μετρητής κατανάλωσης 
καυσίμου» (FCM): διάταξη η οποία 
παρέχει στον οδηγό ακριβείς πληροφορίες 
σχετικά με την πραγματική κατανάλωση 
καυσίμου του οχήματος, 
συμπεριλαμβανομένων τουλάχιστον των 
ακόλουθων στοιχείων: στιγμιαία 
κατανάλωση καυσίμου (λίτρα / 100 
χιλιόμετρα), μέση κατανάλωση καυσίμου 
(λίτρα / 100 χιλιόμετρα), κατανάλωση 
καυσίμου στο ρελαντί (λίτρα/ώρα) και 
κατανάλωση καυσίμου στη διάρκεια 
ζωής (λίτρα).»

Τροπολογία 23

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – σημείο 1 β (νέο)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 595/2009
Άρθρο 5 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2 (νέο) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1β) Προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο:
«Ο κατασκευαστής εξοπλίζει τα οχήματα 
με μετρητή κατανάλωσης καυσίμων 
(FCM) σύμφωνα με τις απαιτήσεις του 
παρόντος κανονισμού και των μέτρων 
εφαρμογής του.»

Τροπολογία 24

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – σημείο 1 γ (νέο)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 595/2009
Άρθρο 5 - παράγραφος 4 - στοιχείο ια α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1γ) Στο άρθρο 5 παράγραφος 4, 
προστίθεται το ακόλουθο στοιχείο:
«(ια α) FCM»
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Τροπολογία 25

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – σημείο 2
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 595/2009
Παράρτημα I –  πίνακας «όρια εκπομπών Euro VI» – Στήλη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3)". (2) 6,0 x 1011".

Τροπολογία 26

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 3α
Δείκτες αλλαγής ταχύτητας

Η Επιτροπή αξιολογεί έως τις 30 Ιουνίου 
2016 κατά πόσο είναι σκόπιμο να 
καθιερωθούν απαιτήσεις για την 
τοποθέτηση ενδείξεων αλλαγής 
ταχύτητας σε οχήματα με χειροκίνητο 
κιβώτιο ταχυτήτων εκτός της κατηγορίας 
Μ1, για την οποία προβλέπεται ήδη 
απαίτηση από την ισχύουσα νομοθεσία 
της Ένωσης. Βάσει της αξιολόγησης 
αυτής, η Επιτροπή υποβάλλει, κατά 
περίπτωση, νομοθετική πρόταση για τη 
διεύρυνση του πεδίου εφαρμογής του 
άρθρου 11 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
661/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου1α ώστε να 
περιλαμβάνει πρόσθετες κατηγορίες 
οχημάτων.
________________
1α Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 661/2009 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 13ης Ιουλίου 2009, για 
τις απαιτήσεις έγκρισης τύπου και 
γενικής ασφαλείας των μηχανοκίνητων 
οχημάτων και των ρυμουλκουμένων τους, 
και των συστημάτων, κατασκευαστικών 
στοιχείων και χωριστών τεχνικών 
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μονάδων που προορίζονται για τα 
οχήματα αυτά (ΕΕ L 200 της 31.7.2009, 
σ. 1.)
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προς την Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για 
την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 715/2007 και (ΕΚ) αριθ. 595/2009 όσον αφορά 
τη μείωση των εκπομπών ρύπων από οδικά οχήματα
(COM(2014)0028 – C7-0027/2014 – 2014/0012(COD))

Συντάκτρια γνωμοδότησης: Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

PA_Legam

ΣΥΝΤΟΜΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

I. Η πρόταση της Επιτροπής

Σκοπός της παρούσας πρότασης είναι να επιφέρει ορισμένες τροποποιήσεις στον κανονισμό 
(ΕΚ) αριθ. 715/2007 και στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 595/2009 όσον αφορά τη μείωση των 
εκπομπών ρύπων από οδικά οχήματα. Η πρόταση αποτελείται από πέντε μέτρα που 
αποσκοπούν στην εξασφάλιση των ακόλουθων στόχων: 

– να αποφευχθεί ότι τα ισχύοντα όρια αμμωνίας (ΝΗ3) για τα βαρέα φορτηγά οχήματα θα 
εμποδίζουν την διάθεση στην αγορά ορισμένων οχημάτων επιβαλλόμενης ανάφλεξης, 
ιδίως των οχημάτων που λειτουργούν με φυσικό αέριο·

– να αυξηθεί το ανώτατο όριο μάζας του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 715/2007, προκειμένου να 
επιτραπεί στους κατασκευαστές να λαμβάνουν έγκριση τύπου οχημάτων με βάση τη 
νομοθεσία για τα ελαφρά (LD) ή βαρέα οχήματα (HD), κατά την επιλογή του 
κατασκευαστή·

– να εξουσιοδοτηθεί η Επιτροπή να θεσπίσει αυστηρότερα όρια εκπομπών χαμηλής 
θερμοκρασίας για τα οχήματα Euro 6 LD·

– να εξουσιοδοτηθεί η Επιτροπή να θεσπίσει όρια εκπομπών NO2 για τα οχήματα Euro 6 
LD·

– να εξουσιοδοτηθεί η Επιτροπή να προτείνει την απελευθέρωση του μεθανίου (CH4) 
σύμφωνα με τη νομοθεσία για τα ελαφρά οχήματα, υπό τον όρο ότι οι εκπομπές μεθανίου 
περιλαμβάνονται ως ισοδύναμα εκπομπών CO2 σύμφωνα με τη νομοθεσία της ΕΕ που 
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θέτει υποχρεωτικούς στόχους εκπομπών CO2 για τα επιβατικά αυτοκίνητα και τα ελαφρά 
εμπορικά οχήματα. 

II. Γενική άποψη της συντάκτριας της γνωμοδότησης

Η εισηγήτρια χαιρετίζει την πρόταση της Επιτροπής, ιδίως όσον αφορά τις διατάξεις που 
αποσκοπούν στη θέσπιση των ορίων εκπομπών NO2 και αυστηρότερων ορίων εκπομπών 
χαμηλής θερμοκρασίας για τα οχήματα LD και στην εξάλειψη του περιττού διοικητικού 
φόρτου για την έγκριση τύπου των οχημάτων που δεν έχουν θετικές επιπτώσεις στο 
περιβάλλον.

Η ρύπανση του αέρα, τόσο σε εσωτερικούς όσο και εξωτερικούς χώρους, είναι μείζων 
περιβαλλοντικός κίνδυνος για την ανθρώπινη υγεία. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας 
(ΠΟΥ) εκτιμά ότι η αστική εξωτερική ατμοσφαιρική ρύπανση προκαλεί από μόνη της 
1.300.000 θανάτους παγκοσμίως κάθε χρόνο. Η μακροχρόνια έκθεση σε υψηλές 
συγκεντρώσεις μπορεί να έχει ποικίλες επιπτώσεις στην υγεία, οι οποίες περιλαμβάνουν από 
ελαφρές επιπτώσεις στο αναπνευστικό σύστημα έως πρόωρο θάνατο. Δύο ρύποι, το 
τροποσφαιρικό όζον (O3) και τα λεπτά σωματίδια (ΡΜ2,5), αναγνωρίζονται γενικά ως οι 
πλέον προβληματικοί. Οι αυξημένες συγκεντρώσεις όζοντος αρκούν από μόνες τους για να 
προκαλέσουν 21.000 πρόωρους θανάτους ετησίως στην ΕΕ. Σύμφωνα με τον ΠΟΥ, η έκθεση 
σε αιωρούμενα σωματίδια μειώνει το προσδόκιμο ζωής των ανθρώπων στην Ευρώπη κατά 
περίπου 1 έτος κατά μέσο όρο.

Οι εκπομπές καυσαερίων οχημάτων LD και HD συμβάλλουν σημαντικά στην ατμοσφαιρική 
ρύπανση. Το γεγονός αποδεικνύεται ιδιαίτερα προβληματικό για τις αστικές περιοχές όπου η 
αυτοκινητοβιομηχανία και η πυκνότητα του πληθυσμού είναι υψηλότερη. Οι οδικές 
μεταφορές ευθύνονται για περισσότερο από το 40% των εκπομπών NOx. Παράλληλα με τις 
άμεσες επιπτώσεις του στην υγεία, το NO2, ένα συστατικό του ΝΟx, αποτελεί επίσης την 
κύρια πηγή των νιτρικών αερολυμάτων, τα οποία αποτελούν σημαντικό κλάσμα των 
σωματιδίων και, όταν υπάρχει υπεριώδες φως, του O3. Μέσω αυτού του μηχανισμού, οι 
εκπομπές NO2 επιδεινώνουν τα προβλήματα ρύπανσης από Ο3 και PM2.5. Τα νέα αυτοκίνητα 
είναι, κατά μέσο όρο, πιο αποδοτικά από ενεργειακή άποψη και εκπέμπουν λιγότερους 
ρύπους από ό,τι τα παλαιότερα. Ωστόσο, λόγω της διαρκούς αύξησης του όγκου των οδικών 
μεταφορών, αυτό δεν μεταφράζεται σε αντίστοιχη μείωση των εκπομπών ατμοσφαιρικών 
ρύπων και αερίων του θερμοκηπίου από τις οδικές μεταφορές.

Είναι ενδιαφέρον ότι στόχος της πρότασης της Επιτροπής είναι να αντιμετωπίσει κάποια από 
αυτά τα προβλήματα μέσω της χαλάρωσης των ορίων εκπομπών για την αμμωνία (ΝΗ3) από 
τα οχήματα επιβαλλόμενης ανάφλεξης HD και το μεθάνιο (CH4) από τα οχήματα 
επιβαλλόμενης ανάφλεξης LD. Στόχος των διατάξεων αυτών είναι η προώθηση στην αγορά 
οχημάτων που κινούνται με φυσικό αέριο και έχουν δυσκολίες να ανταποκριθούν στα 
σημερινά όρια εκπομπών ΝΗ3 και CH4. Προβλέπεται ότι η ευρύτερη αντικατάσταση του 
ντίζελ από οχήματα φυσικού αερίου, ιδίως στις αστικές περιοχές, θα έχει σημαντικές θετικές 
επιπτώσεις στο περιβάλλον σε σχέση με τις εκπομπές NOx και CO2.

Ωστόσο, η Επιτροπή προτείνει την εξισορρόπηση αυτής της θετικής επίπτωσης στο 
περιβάλλον με δυνητικώς ελαφρώς υψηλότερες εκπομπές ΝΗ3 (αμμωνίας) και CH4 
(μεθανίου). Η εκτίμηση επιπτώσεων κατέδειξε ότι η αύξηση των εκπομπών ΝΗ3 από την 
κατάργηση της οριακής τιμής για τα οχήματα HD που τροφοδοτούνται με φυσικό αέριο θα 
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είναι, εν πολλοίς, ασήμαντες. Ως εκ τούτου, ο συνολικός περιβαλλοντικός αντίκτυπος αυτής 
της επιλογής θα μπορούσε να θεωρηθεί θετικός, εάν ληφθούν υπόψη οι χαμηλότερες 
εκπομπές NOx και CO2 λόγω της αναμενόμενης ευρύτερης χρήσης των οχημάτων φυσικού 
αερίου, τα οποία σήμερα αντιπροσωπεύουν μικρό μέρος της αγοράς. Όσον αφορά τις 
εκπομπές μεθανίου, η Επιτροπή θα πρέπει να αυξήσει την οριακή τιμή των συνολικών 
υδρογονανθράκων (THC) από εκπομπές των οχημάτων επιβαλλόμενης ανάφλεξης LD, μόνο 
αν η αύξηση αυτή αντισταθμιστεί από συνολική μείωση των επιπτώσεων αερίου θερμοκηπίου 
των συνδυασμένων συνολικών εκπομπών CO2 και μεθανίου. Η εισηγήτρια επιθυμεί να 
τονίσει ότι η Επιτροπή θα πρέπει να συνεχίσει να παρακολουθεί την εξέλιξη των εκπομπών 
αμμωνίας και μεθανίου από οχήματα επιβαλλόμενης ανάφλεξης που διατίθενται στην αγορά 
και να προτείνει κατάλληλα μέτρα αν χρειαστεί.

Τέλος, πρέπει να αναφερθεί ότι η εισηγήτρια επιθυμεί να διασφαλίσει ότι τα νέα 
μηχανοκίνητα οχήματα θα είναι εξοπλισμένα με συστήματα υποβοήθησης του οδηγού σε 
οικολογικά αποδοτικό τρόπο οδήγησης, προκειμένου να μειωθεί η κατανάλωση καυσίμων 
και, συνεπώς, οι εκπομπές ρύπων και αερίων του θερμοκηπίου. Στην εκτίμηση επιπτώσεων 
που διενήργησε, η Επιτροπή εξέτασε διεξοδικά τα πλεονεκτήματα της τοποθέτησης στα νέα 
αυτοκίνητα, μετρητών κατανάλωσης καυσίμων (FCM) και δεικτών αλλαγής ταχύτητας (GSI) 
με ελάχιστο κόστος. Ως εκ τούτου, η εισηγήτρια θεωρεί ότι είναι αναγκαίο να εισαχθούν τα 
συστήματα αυτά ως βασικό χαρακτηριστικό των νέων οχημάτων, σύμφωνα με τα πορίσματα 
της αξιολόγησης των επιπτώσεων της Επιτροπής.
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ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού καλεί την Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας 
Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να λάβει υπόψη τις 
ακόλουθες τροπολογίες:

Τροπολογία 1

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) Αν και οι εκπομπές μεθανίου δεν είναι 
γνωστό να έχουν άμεσες αρνητικές 
επιπτώσεις στην υγεία του ανθρώπου, το 
μεθάνιο είναι ένα ισχυρό αέριο του 
θερμοκηπίου. Συνεπώς, σύμφωνα με την 
ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με την 
εφαρμογή και τη μελλοντική εξέλιξη της 
κοινοτικής νομοθεσίας όσον αφορά τις 
εκπομπές ρύπων από ελαφρά οχήματα και 
την πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικά με 
την επισκευή και τη συντήρηση (Euro 5 
και 6)2 και σύμφωνα με το άρθρο 14 
παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
715/2007 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου3, η Επιτροπή θα 
πρέπει να εξετάσει το ενδεχόμενο να 
συμπεριλάβει τις εκπομπές μεθανίου στον 
υπολογισμό των εκπομπών διοξειδίου του 
άνθρακα (CO2).

(2) Αν και οι εκπομπές μεθανίου δεν είναι 
γνωστό να έχουν άμεσες αρνητικές 
επιπτώσεις στην υγεία του ανθρώπου, το 
μεθάνιο είναι ένα ισχυρό αέριο του 
θερμοκηπίου. Συνεπώς, σύμφωνα με την 
ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με την 
εφαρμογή και τη μελλοντική εξέλιξη της 
κοινοτικής νομοθεσίας όσον αφορά τις 
εκπομπές ρύπων από ελαφρά οχήματα και 
την πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικά με 
την επισκευή και τη συντήρηση (Euro 5 
και 6)2 και σύμφωνα με το άρθρο 14 
παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
715/2007 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου3, η Επιτροπή θα 
πρέπει να εξετάσει το ενδεχόμενο να 
συμπεριλάβει τις εκπομπές μεθανίου στον 
υπολογισμό των εκπομπών διοξειδίου του 
άνθρακα (CO2) αφού προβεί σε 
διαβούλευση με τους ενδιαφερόμενους 
και σε εκτίμηση των επιπτώσεων, εφόσον 
είναι αναγκαίο, στο πλαίσιο της 
αναθεώρησης του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
443/2009 και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
510/2011.

__________________ __________________
2 ΕΕ C 182 της 19.7.2008, σ. 17. 2 ΕΕ C 182 της 19.7.2008, σ. 17.
3 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 715/2007 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 20ής Ιουνίου 2007, που 
αφορά την έγκριση τύπου μηχανοκινήτων 
οχημάτων όσον αφορά εκπομπές από 

3 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 715/2007 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 20ής Ιουνίου 2007, που 
αφορά την έγκριση τύπου μηχανοκινήτων 
οχημάτων όσον αφορά εκπομπές από 
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ελαφρά επιβατηγά και εμπορικά οχήματα 
(Εuro 5 και Euro 6) και σχετικά με την 
πρόσβαση σε πληροφορίες επισκευής και 
συντήρησης οχημάτων (ΕΕ L 171 της 
29.6.2007, σ. 1).

ελαφρά επιβατηγά και εμπορικά οχήματα 
(Εuro 5 και Euro 6) και σχετικά με την 
πρόσβαση σε πληροφορίες επισκευής και 
συντήρησης οχημάτων (ΕΕ L 171 της 
29.6.2007, σ. 1).

Τροπολογία 2

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3) Προκειμένου να διευκολυνθεί η 
εισαγωγή οχημάτων φυσικού αερίου, το 
ισχύον όριο συνολικών εκπομπών 
υδρογονανθράκων (THC) θα πρέπει να 
αυξηθεί ενώ θα πρέπει να ληφθεί υπόψη η 
επίδραση των εκπομπών μεθανίου και να 
εκφραστεί ως ισοδύναμο CO2 για 
κανονιστικούς σκοπούς και για την 
ενημέρωση των καταναλωτών.

(3) Προκειμένου να διευκολυνθεί η 
εισαγωγή οχημάτων φυσικού αερίου, το 
ισχύον όριο συνολικών εκπομπών 
υδρογονανθράκων (THC) θα πρέπει να 
αυξηθεί. Ωστόσο, θα πρέπει να οριστεί 
οριακή τιμή για τις μέγιστες 
επιτρεπόμενες εκπομπές 
υδρογονανθράκων, η οποία να 
εξασφαλίζει ότι η πιθανή αύξηση των 
εκπομπών μεθανίου από οχήματα 
επιβαλλόμενης ανάφλεξης θα 
αντισταθμιστεί με συνολική μείωση των 
επιπτώσεων αερίου θερμοκηπίου των 
συνδυασμένων συνολικών εκπομπών CO2 
και μεθανίου από τα εν λόγω οχήματα.

Τροπολογία 3

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3α) Τα αποτελέσματα της διαδικασίας 
δοκιμής που παρέχουν τη βάση των 
κανονισμών έγκρισης τύπου ΕΚ όσον 
αφορά τις εκπομπές, πρέπει να 
αντανακλούν τα επίπεδα εκπομπών που 
παρατηρούνται σε πραγματικές συνθήκες 
οδήγησης και ταυτόχρονα πρέπει να 
λαμβάνονται υπόψη τα αποτελέσματα και 
οι αξιολογήσεις του χρηματοδοτούμενου 
από την Ένωση προγράμματος 
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ARTEMIS. Ως εκ τούτου, τα συστήματα 
ελέγχου των εκπομπών και των κύκλων 
δοκιμών θα πρέπει να σχεδιαστούν με 
τρόπο που να αντανακλά τις πραγματικές 
συνθήκες οδήγησης, ιδιαίτερα στις 
αστικές περιοχές όπου οι συνθήκες 
οδήγησης είναι πολύ πιο παροδικές σε 
σχέση με τον ρυθμιστικό κύκλο δοκιμών. 

Τροπολογία 4

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 3 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3β) Για να επιτευχθεί ο στόχος της 
μείωσης των περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων των ρύπων που εκπέμπονται 
από τις οδικές μεταφορές, τα καύσιμα με 
υψηλή περιεκτικότητα σε άνθρακα θα 
πρέπει σταδιακά να αντικατασταθούν 
από εναλλακτικές λύσεις με χαμηλότερη 
περιεκτικότητα σε άνθρακα, όπως το 
φυσικό αέριο, παρόλο που για να 
καταστούν μακροπρόθεσμα οι οδικές 
μεταφορές πραγματικά περιβαλλοντικά 
βιώσιμες απαιτείται η ανάπτυξη νέων 
τεχνολογιών, οι οποίες έχουν μικρή 
επίδραση στο περιβάλλον, όπως τα 
οχήματα που κινούνται με ηλεκτρισμό, 
υδρογόνο ή πεπιεσμένο αέρα.

Τροπολογία 5

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5α) Θα πρέπει να αποφεύγονται, μέσω 
της λήψης προληπτικών μέτρων, οι 
υψηλές συγκεντρώσεις της 
ατμοσφαιρικής ρύπανσης που 
προκαλούνται από εκπομπές προδρόμων 
ουσιών Ο3 (υψηλή συγκέντρωση όζοντος, 
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μαζί με υψηλές θερμοκρασίες το 
καλοκαίρι), καθώς και από τα σωματίδια 
ντήζελ και άλλες εκπομπές (που σε 
συνδυασμό με τη λεγόμενη αναστροφή 
δημιουργεί το νέφος κατά τη διάρκεια του 
χειμώνα). Ειδικότερα, η εντατική 
συνεργασία με τις μετεωρολογικές 
υπηρεσίες θα πρέπει να οδηγήσει στη 
λήψη έγκαιρων και κατάλληλων μέτρων.

Τροπολογία 6

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 6 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6α) Η δυνατότητα μείωσης της 
κατανάλωσης καυσίμων και, συνεπώς, 
ρύπων και εκπομπών αερίων του 
θερμοκηπίου, μέσω της αποτελεσματικής 
οδικής συμπεριφοράς, της λεγόμενης 
«οικολογικής οδήγησης», αξιοποιείται 
ανεπαρκώς. Αυτό οφείλεται κυρίως στην 
έλλειψη ενημέρωσης ή ευαισθητοποίησης 
εκ μέρους των οδηγών σχετικά με την 
αποτελεσματική οδήγηση. Τα τεχνικά 
μέσα για τη διευκόλυνση της οικολογικής 
οδήγησης επικεντρώνονται σε δύο τύπους 
συστημάτων που τοποθετούνται επί των 
οχημάτων: μετρητές κατανάλωσης 
καυσίμων (FCM) και δείκτες αλλαγής 
ταχύτητας (GSI). Ο FCM είναι μια 
συσκευή που παρέχει στον οδηγό ακριβείς 
πληροφορίες σχετικά με την πραγματική 
κατανάλωση καυσίμου του οχήματος, 
συμπεριλαμβανομένης της στιγμιαίας 
κατανάλωσης καυσίμου, της μέσης 
κατανάλωσης καυσίμου, της 
κατανάλωσης καυσίμου στο ρελαντί, της 
κατανάλωσης καυσίμου στη διάρκεια 
ζωής και εκτίμηση της αυτονομίας του 
οχήματος, με βάση την τρέχουσα στάθμη 
καυσίμου. Ο GSI υποδεικνύει τη βέλτιστη 
σχέση ταχύτητας κιβωτίου ταχυτήτων, 
όταν αυτή είναι διαφορετική από την 
επιλεγμένη, και τι πρέπει να πράξει ο 
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οδηγός (μετατόπιση προς τα πάνω ή προς 
τα κάτω) για να ελαχιστοποιήσει την 
κατανάλωση καυσίμου. Σκοπός είναι να 
παράσχει στον οδηγό οχήματος με 
χειροκίνητο κιβώτιο ταχυτήτων, οπτική 
προειδοποίηση όταν η αλλαγή ταχυτήτων 
είναι απαραίτητη. Ο GSI έχει ήδη γίνει 
υποχρεωτικός στα νέα επιβατικά 
αυτοκίνητα της κατηγορίας Μ1, τα οποία 
είναι εφοδιασμένα με χειροκίνητο κιβώτιο 
ταχυτήτων, αλλά όχι σε οποιοδήποτε άλλο 
τύπο οχήματος με κινητήρα, όπως τα 
ελαφρά επαγγελματικά οχήματα, φορτηγά 
ή λεωφορεία. Αντίθετα, προς το παρόν, 
δεν υπάρχει νομική απαίτηση για την 
τοποθέτηση δείκτη FCM σε κάθε 
κατηγορία οχημάτων. Μελέτες δείχνουν 
ότι οι δυνατότητες οικολογικής οδήγησης 
μπορούν να αξιοποιηθούν καλύτερα όταν 
χρησιμοποιούνται δύο συστήματα 
ταυτόχρονα. Επιπλέον, ο FCM θα 
μπορούσε να βοηθήσει τους καταναλωτές 
να αγοράζουν οχήματα με χαμηλή 
κατανάλωση καυσίμου. Αυτό θα ήταν 
σκόπιμο, ιδίως στην περίπτωση των 
βαρέων οχημάτων όπου, προς το παρόν, 
δεν υφίσταται νομική απαίτηση για 
εμφάνιση της αποδοτικότητας των 
καυσίμων και των εκπομπών CO2 των 
οχημάτων που διατίθενται προς πώληση. 
Ο FCM και ο GSI μπορούν να 
εγκατασταθούν με μικρό κόστος για τον 
κατασκευαστή του οχήματος, αλλά 
σήμερα, συνήθως δεν είναι διαθέσιμοι ή 
πωλούνται στο πλαίσιο δέσμης 
συμπληρωματικών επιλογών, γεγονός που 
εμποδίζει την ευρεία χρήση τους. 
Επιπλέον, εφόσον είναι διαθέσιμες, 
τέτοιες συσκευές εγκαθίστανται συχνά με 
τρόπους που δεν είναι κατάλληλοι για τη 
διευκόλυνση της οικολογικής οδήγησης 
(π.χ. χωρίς μόνιμη ορατότητα, χωρίς 
άμεση πληροφόρηση για την κατανάλωση 
καυσίμου, απόκλιση μεταξύ της 
αναγραφόμενης κατανάλωσης καυσίμου 
από την πραγματική).
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Τροπολογία 7

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7) Για την επίτευξη των στόχων της ΕΕ 
όσον αφορά την ποιότητα του αέρα και για 
τη διασφάλιση μιας συνεχούς προσπάθειας 
για τη μείωση των εκπομπών των 
οχημάτων, θα πρέπει να ανατεθεί στην 
Επιτροπή η εξουσία να εγκρίνει πράξεις 
κατ’ εξουσιοδότηση, σύμφωνα με το 
άρθρο 290 της Συνθήκης για τη λειτουργία 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), σχετικά 
με τους λεπτομερείς κανόνες για την 
εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
715/2007 στα οχήματα των κατηγοριών 
M1, M2, N1 και N2 με μάζα αναφοράς που 
υπερβαίνει τα 2 610 kg, αλλά με μέγιστη 
μάζα όχι ανώτερη των 5 000 kg, τις 
συγκεκριμένες διαδικασίες, δοκιμές και 
απαιτήσεις για την έγκριση τύπου, τις 
απαιτήσεις για την εφαρμογή της 
απαγόρευσης χρήσης συστημάτων 
αναστολής που μειώνουν την 
αποτελεσματικότητα των συστημάτων 
ελέγχου των εκπομπών, τα μέτρα που είναι 
αναγκαία για την εκπλήρωση της 
υποχρέωσης του κατασκευαστή να παρέχει 
απεριόριστη και τυποποιημένη πρόσβαση 
σε πληροφορίες για την επισκευή και τη 
συντήρηση του οχήματος, την 
αντικατάσταση των πληροφοριών σχετικά 
με τη μάζα των εκπομπών CO2, στο 
παράρτημα συμμόρφωσης, με πληροφορίες 
σχετικά τη συνολική μάζα ισοδύναμων 
εκπομπών CO2, την αύξηση ή την 
κατάργηση της οριακής τιμής των 
συνολικών εκπομπών υδρογονανθράκων 
για οχήματα επιβαλλόμενης ανάφλεξης, 
την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 715/2007 για την αναπροσαρμογή 
των οριακών τιμών που βασίζονται στη 
μάζα των σωματιδίων και την εισαγωγή 
οριακών τιμών που βασίζονται στον 
αριθμό των σωματιδίων που θα μπορούσαν 

(7) Για την επίτευξη των στόχων της ΕΕ 
όσον αφορά την ποιότητα του αέρα και για 
τη διασφάλιση μιας συνεχούς προσπάθειας 
για τη μείωση των εκπομπών των 
οχημάτων, θα πρέπει να ανατεθεί στην 
Επιτροπή η εξουσία να εγκρίνει πράξεις 
κατ’ εξουσιοδότηση, σύμφωνα με το 
άρθρο 290 της Συνθήκης για τη λειτουργία 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), σχετικά 
με τους λεπτομερείς κανόνες για την 
εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
715/2007 στα οχήματα των κατηγοριών 
M1, M2, N1 και N2 με μάζα αναφοράς που 
υπερβαίνει τα 2 610 kg, αλλά με μέγιστη 
τεχνικώς αποδεκτή μάζα έμφορτου 
οχήματος, όχι ανώτερη των 7.500 kg, τις 
συγκεκριμένες διαδικασίες, δοκιμές και 
απαιτήσεις για την έγκριση τύπου, τις 
απαιτήσεις για την εφαρμογή της 
απαγόρευσης χρήσης συστημάτων 
αναστολής που μειώνουν την 
αποτελεσματικότητα των συστημάτων 
ελέγχου των εκπομπών, τα μέτρα που είναι 
αναγκαία για την εκπλήρωση της 
υποχρέωσης του κατασκευαστή να παρέχει 
απεριόριστη και τυποποιημένη πρόσβαση 
σε πληροφορίες για την επισκευή και τη 
συντήρηση του οχήματος, την 
αντικατάσταση των πληροφοριών σχετικά 
με τη μάζα των εκπομπών CO2, στο 
παράρτημα συμμόρφωσης, με πληροφορίες 
σχετικά τη συνολική μάζα ισοδύναμων 
εκπομπών CO2, την αύξηση ή την 
κατάργηση της οριακής τιμής των 
συνολικών εκπομπών υδρογονανθράκων 
για οχήματα επιβαλλόμενης ανάφλεξης, 
την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 715/2007 για την αναπροσαρμογή 
των οριακών τιμών που βασίζονται στη 
μάζα των σωματιδίων και την εισαγωγή 
οριακών τιμών που βασίζονται στον 
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να συσχετίζονται σε μεγάλο βαθμό με τις 
οριακές τιμές της μάζας για τη βενζίνη και 
το ντίζελ, την έγκριση της αναθεωρημένης 
διαδικασίας μέτρησης για τα σωματίδια 
και μιας οριακής τιμής για τον αριθμό των 
σωματιδίων, μιας οριακής τιμής για τις 
εκπομπές NO2 και ορίων για τις εκπομπές 
αγωγού εξαγωγής σε ψυχρές θερμοκρασίες 
για τα οχήματα που εγκρίνονται ως 
συμμορφούμενα με τα όρια εκπομπών 
Euro 6. Η Επιτροπή, όταν ετοιμάζει και 
συντάσσει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, θα 
πρέπει να εξασφαλίζει την ταυτόχρονη, 
έγκαιρη και κατάλληλη διαβίβαση των 
σχετικών εγγράφων στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο.

αριθμό των σωματιδίων που θα μπορούσαν 
να συσχετίζονται σε μεγάλο βαθμό με τις 
οριακές τιμές της μάζας για τη βενζίνη και 
το ντίζελ, την έγκριση της αναθεωρημένης 
διαδικασίας μέτρησης για τα σωματίδια 
και μιας οριακής τιμής για τον αριθμό των 
σωματιδίων, μιας οριακής τιμής για τις 
εκπομπές NO2 και ορίων για τις εκπομπές 
αγωγού εξαγωγής σε ψυχρές θερμοκρασίες 
για τα οχήματα που εγκρίνονται ως 
συμμορφούμενα με τα όρια εκπομπών 
Euro 6. Η Επιτροπή, όταν ετοιμάζει και 
συντάσσει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, θα 
πρέπει να εξασφαλίζει την ταυτόχρονη, 
έγκαιρη και κατάλληλη διαβίβαση των 
σχετικών εγγράφων στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο.

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, χρειάζεται δύο εγκρίσεις τύπου για τις διάφορες 
παραλλαγές του ίδιου τύπου οχήματος. Αυτό προκαλεί περιττό διοικητικό φόρτο, ενώ δεν έχει 
θετικό αντίκτυπο στο περιβάλλον. Επεκτείνοντας τη μέγιστη επιτρεπόμενη μάζα έμφορτου 
οχήματος σε 7.500 kg θα επιτραπεί στα οχήματα άνω των υφιστάμενων ορίων μάζας 
2610/2840 kg να λαμβάνουν έγκριση τύπου στο πλαίσιο της νομοθεσίας περί οχημάτων 
ελαφρού ή βαρέως τύπου ανάλογα με την επιλογή του κατασκευαστή.

Τροπολογία 8

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο 1
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 715/2007
Άρθρο 2 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ύστερα από δημοσίευση κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεων οι οποίες 
εγκρίνονται σύμφωνα με το δεύτερο 
εδάφιο και κατόπιν αιτήματος του 
κατασκευαστή, ο παρών κανονισμός 
εφαρμόζεται στα οχήματα των κατηγοριών 
M1, M2, N1 και N2 , όπως ορίζονται στο 
παράρτημα II της οδηγίας 2007/46/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου*, με μάζα αναφοράς που 
υπερβαίνει τα 2 610 kg αλλά με μέγιστη 

Ύστερα από δημοσίευση κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεων οι οποίες 
εγκρίνονται σύμφωνα με το δεύτερο 
εδάφιο και κατόπιν αιτήματος του 
κατασκευαστή, ο παρών κανονισμός 
εφαρμόζεται στα οχήματα των κατηγοριών 
M1, M2, N1 και N2, όπως ορίζονται στο 
παράρτημα II της οδηγίας 2007/46/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου*, με μάζα αναφοράς που 
υπερβαίνει τα 2 610 kg αλλά με μέγιστη 
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μάζα οχήματος όχι ανώτερη των 5 000 kg. μάζα οχήματος όχι ανώτερη των 7.500 kg.

Ύστερα από δημοσίευση κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεων οι οποίες 
εγκρίνονται σύμφωνα με το δεύτερο 
εδάφιο και κατόπιν αιτήματος του 
κατασκευαστή, ο παρών κανονισμός 
εφαρμόζεται στα οχήματα των 
κατηγοριών M1, M2, N1 και N2, όπως 
ορίζονται στο παράρτημα II της οδηγίας 
2007/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου*, με 
μάζα αναφοράς που υπερβαίνει τα 2 610 
kg αλλά με μέγιστη μάζα αναφοράς όχι 
ανώτερη των 5 000 kg. Οι 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις εξασφαλίζουν 
ιδίως ότι στις δοκιμές σε δυναμομετρική 
τράπεζα η πραγματική λειτουργική μάζα 
του οχήματος λαμβάνεται δεόντως υπόψη 
για τον προσδιορισμό της ισοδύναμης 
αδράνειας, καθώς και άλλων 
προκαθορισμένων παραμέτρων ισχύος και 
φορτίου.

Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εγκρίνει 
πράξεις κατ’ εξουσιοδότηση οι οποίες 
εγκρίνονται σύμφωνα με το άρθρο 14α 
σύμφωνα με τους λεπτομερείς κανόνες 
για την εφαρμογή του παρόντα 
κανονισμού σε οχήματα των κατηγοριών 
M1, M2, N1 και N2, όπως ορίζονται στο 
παράρτημα II της οδηγίας 2007/46/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου* με μάζα αναφοράς που 
υπερβαίνει τα 2 610 kg αλλά με μέγιστη 
τεχνικώς αποδεκτή μάζα έμφορτου 
οχήματος όχι ανώτερη των 7.500 kg. Οι 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις εξασφαλίζουν 
ιδίως ότι στις δοκιμές σε δυναμομετρική 
τράπεζα η πραγματική λειτουργική μάζα 
του οχήματος λαμβάνεται δεόντως υπόψη 
για τον προσδιορισμό της ισοδύναμης 
αδράνειας, καθώς και άλλων 
προκαθορισμένων παραμέτρων ισχύος και 
φορτίου.

____________________ ____________________

* ΕΕ L 263 της 9.10.2007, σ. 1.» * ΕΕ L 263 της 9.10.2007, σ. 1.»

Αιτιολόγηση

Επεκτείνοντας τη μέγιστη επιτρεπόμενη μάζα έμφορτου οχήματος σε 7.500 kg θα επιτραπεί στα 
οχήματα άνω των υφιστάμενων ορίων μάζας 2610/2840 kg να λαμβάνουν έγκριση τύπου στο 
πλαίσιο της νομοθεσίας περί οχημάτων ελαφρού ή βαρέως τύπου ανάλογα με την επιλογή του 
κατασκευαστή. Η «μέγιστη τεχνικώς αποδεκτή μάζα έμφορτου οχήματος» είναι η συνολική 
μάζα του συνδυασμού οχήματος με κινητήρα και ρυμουλκουμένου (-ων), όπως δηλώνεται από 
τον κατασκευαστή.

Τροπολογία 9

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο 2 α (νέο)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 715/2007
Άρθρο 5 – παράγραφος 1

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

(2α) Στο άρθρο 5, η παράγραφος 1 
τροποποιείται ως εξής:
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«Ο κατασκευαστής εξοπλίζει τα οχήματα 
κατά τρόπο ώστε τα κατασκευαστικά 
στοιχεία που ενδέχεται να επηρεάσουν τις 
εκπομπές να σχεδιάζονται, 
κατασκευάζονται και συναρμολογούνται 
έτσι ώστε το όχημα υπό κανονικές 
συνθήκες χρήσης, να συμμορφώνεται με 
τον παρόντα κανονισμό και τα μέτρα 
εφαρμογής του.»

«Ο κατασκευαστής εξοπλίζει τα οχήματα 
κατά τρόπο ώστε τα κατασκευαστικά 
στοιχεία που ενδέχεται να επηρεάσουν τις 
εκπομπές να σχεδιάζονται, να 
κατασκευάζονται και να 
συναρμολογούνται έτσι ώστε το όχημα υπό 
πραγματικές συνθήκες οδήγησης, να 
συμμορφώνεται με τον παρόντα κανονισμό 
και τα μέτρα εφαρμογής του.

Ο κατασκευαστής εξασφαλίζει την 
αποτελεσματικότητα των συστημάτων 
ελέγχου των εκπομπών συμμορφούμενος 
σε ένα συντελεστή συμμόρφωσης που 
αντανακλά μόνο τις πιθανές ανοχές της 
διαδικασίας μέτρησης των εκπομπών.»

Τροπολογία 10

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο 2 β (νέο)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 715/2007
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2β) Στο άρθρο 5 προστίθεται η 
ακόλουθη παράγραφος:
«1α. Οι κατασκευαστές εξασφαλίζουν ότι 
τα οχήματα θα είναι εξοπλισμένα με 
μετρητές κατανάλωσης καυσίμου 
σύμφωνα με τις απαιτήσεις του παρόντος 
κανονισμού και των κατ΄ εξουσιοδότηση 
πράξεων που εγκρίνονται σύμφωνα με 
αυτόν.»

Τροπολογία 11

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο 3 α (νέο)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 715/2007
Άρθρο 5 – παράγραφος 3 – στοιχείο α
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Ισχύον κείμενο Τροπολογία

(3α) Το άρθρο 5 παράγραφος 3 
τροποποιείται ως εξής :

«(α) τις εκπομπές αγωγού εξαγωγής, 
συμπεριλαμβανομένων κύκλων δοκιμής, 
τις εκπομπές σε χαμηλή θερμοκρασία 
περιβάλλοντος, τις εκπομπές σε λειτουργία 
κινητήρα εν κενώ, τη θολότητα 
καυσαερίου και την ορθή λειτουργία και 
αναγέννηση των συστημάτων 
μετεπεξεργασίας αναγέννησης·»

«(α) τις εκπομπές αγωγού εξαγωγής, 
συμπεριλαμβανομένων κύκλων δοκιμής, 
επί τη βάσει των εκπομπών σε 
πραγματικές συνθήκες οδήγησης (RDE), 
τη χρήση των φορητών συστημάτων 
μέτρησης εκπομπών (PEMS), τις 
εκπομπές σε χαμηλή θερμοκρασία 
περιβάλλοντος, τις εκπομπές σε λειτουργία 
κινητήρα εν κενώ, τη θολότητα 
καυσαερίου και την ορθή λειτουργία και 
αναγέννηση των συστημάτων 
μετεπεξεργασίας αναγέννησης·»

Τροπολογία 12

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο 3 β (νέο)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 715/2007
Άρθρο 5 – παράγραφος 3 – στοιχείο ε α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3β) Στο άρθρο 5 παράγραφος 3 
προστίθεται το ακόλουθο στοιχείο:
«(εα) εξοπλισμός οχημάτων με μετρητή 
κατανάλωσης καυσίμου η οποία παρέχει 
στον οδηγό ακριβείς πληροφορίες σχετικά 
με την πραγματική κατανάλωση 
καυσίμου του οχήματος, εμφανίζοντας 
τουλάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: 
στιγμιαία κατανάλωση καυσίμου (λίτρα / 
100 χιλιόμετρα), μέση κατανάλωση 
καυσίμου (λίτρα /100 χιλιόμετρα).»

Τροπολογία 13

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο 3 γ (νέο)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 715/2007
Άρθρο 5 – παράγραφος 3 – στοιχείο θ α (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3γ) Στο άρθρο 5 παράγραφος 3 
προστίθεται το ακόλουθο στοιχείο:
«(θα) παράγοντας συμμόρφωσης, που 
αντιπροσωπεύει τη σχέση του μέγιστου 
επιπέδου εκπομπών ενός συγκεκριμένου 
ρύπου μετρημένη υπό πραγματικές 
συνθήκες, προς το κανονιστικό όριο Euro 
6 για τον ίδιο ρύπο, που θα πρέπει να 
ρυθμιστεί στην ελάχιστη δυνατή τιμή»·

Τροπολογία 14

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο 3 δ (νέο)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 715/2007
Άρθρο 5 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3δ) Στο άρθρο 5 παράγραφος 3 
προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο:
«Η Επιτροπή θεσπίζει, μέχρι τις 31 
Δεκεμβρίου 2016, την κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξη για τον σκοπό της 
συμπλήρωσης των απαιτήσεων που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1α και στο 
σημείο (εα) αυτής της παραγράφου. Με 
ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2018, οι 
εθνικές αρχές αρνούνται να χορηγήσουν 
έγκριση τύπου ΕΚ ή εθνική έγκριση 
τύπου για νέους τύπους οχημάτων που 
δεν συμμορφώνονται με τις εν λόγω 
απαιτήσεις. Με ισχύ από την 1η 
Ιανουαρίου 2019, οι εθνικές αρχές, σε 
περίπτωση νέων οχημάτων που δεν 
πληρούν τις εν λόγω απαιτήσεις, θεωρούν 
ότι τα πιστοποιητικά συμμόρφωσης δεν 
ισχύουν πλέον και απαγορεύουν την 
ταξινόμηση, την πώληση ή τη θέση σε 
κυκλοφορία των οχημάτων αυτών.»

Τροπολογία 15
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο 5 – στοιχείο α
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 715/2007
Άρθρο 14 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Χωρίς μείωση των επιπέδων 
περιβαλλοντικής προστασίας στην 
Ένωση, ανατίθεται στην Επιτροπή η 
εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 14α 
σχετικά με:

1. Η Επιτροπή εξετάζει το ενδεχόμενο να 
συμπεριληφθούν οι εκπομπές μεθανίου 
στον υπολογισμό των εκπομπών CO2, 
ούτως ώστε να λαμβάνονται υπόψη οι 
επιπτώσεις του μεθανίου ως αερίου 
θερμοκηπίου και να εκφράζονται ως 
ισοδύναμες CO2 για τον σκοπό της 
θέσπισης κανονιστικών ρυθμίσεων και 
της ενημέρωσης των καταναλωτών. Για 
τον σκοπό αυτό, η Επιτροπή υποβάλλει, 
κατά περίπτωση, νομοθετική πρόταση 
προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο για την αναθεώρηση του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 443/2009 και του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 510/2011.

α) την αντικατάσταση των πληροφοριών 
σχετικά με τη μάζα των εκπομπών CO2, 
στο πιστοποιητικό συμμόρφωσης που 
αναφέρεται στο άρθρο 148 της οδηγίας 
2007/46/ΕΚ, με πληροφορίες σχετικά με 
τη συνολική μάζα των εκπομπών ως 
ισοδυνάμων CO2, η οποία αποτελεί το 
άθροισμα της μάζας των εκπομπών CO2 
και της μάζας των εκπομπών μεθανίου, 
εκφραζόμενων ως μάζα ισοδύναμων 
εκπομπών CO2 όσον αφορά τις 
επιπτώσεις τους ως αέρια του 
θερμοκηπίου·
β) την αύξηση ή κατάργηση της οριακής 
τιμής του συνόλου των εκπομπών 
υδρογονανθράκων (THC) για τα οχήματα 
με κινητήρα επιβαλλόμενης ανάφλεξης.

Τροπολογία 16

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο 5 – στοιχείο α
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 715/2007
Άρθρο 14 – παράγραφος 1 α (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Χωρίς μείωση των επιπέδων 
περιβαλλοντικής προστασίας στην 
Ένωση, ανατίθεται στην Επιτροπή η 
εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 14α για 
την αύξηση των ορίων εκπομπών των 
συνολικών υδρογονανθράκων (THC) για 
τα οχήματα με κινητήρα επιβαλλόμενης 
ανάφλεξης. Ορίζεται όριακή τιμή για τις 
μέγιστες επιτρεπόμενες εκπομπές 
υδρογονανθράκων, η οποία εξασφαλίζει 
ότι η πιθανή αύξηση των εκπομπών 
μεθανίου από οχήματα επιβαλλόμενης 
ανάφλεξης θα αντισταθμιστεί με 
συνολική μείωση των επιπτώσεων αερίου 
θερμοκηπίου των συνδυασμένων 
συνολικών εκπομπών CO2 και μεθανίου 
από τα εν λόγω οχήματα.

Τροπολογία 17

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο 6
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 715/2007
Άρθρο 14 α – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η προβλεπόμενη στο άρθρο 2 
παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο, στο άρθρο 
5 παράγραφος 3 και στο άρθρο 8 και στο 
άρθρο 14 παράγραφοι 1 έως 5 
αρμοδιότητα έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεων ανατίθεται στην Επιτροπή για 
αόριστο χρονικό διάστημα από την 
[…][Publications Office, please insert the 
exact date of entry into force].

2. Η προβλεπόμενη στο άρθρο 2 
παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο, στο άρθρο 
5 παράγραφος 3 και στο άρθρο 8 και στο 
άρθρο 14 παράγραφοι 1α έως 5 
αρμοδιότητα έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεων ανατίθεται στην Επιτροπή για 
περίοδο πέντε ετών από [ημερομηνία 
έναρξης ισχύος της παρούσας οδηγίας]. 
Η Επιτροπή συντάσσει έκθεση σχετικά με 
την ανάθεση της εξουσιοδότησης 
τουλάχιστον εννέα μήνες πριν από τη 
λήξη της πενταετούς περιόδου. Η 
εξουσιοδότηση ανανεώνεται αυτομάτως 
για περιόδους ίδιας διάρκειας, εκτός αν 
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το 
Συμβούλιο προβάλλουν αντιρρήσεις το 
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αργότερο εντός τριών μηνών πριν από τη 
λήξη της κάθε περιόδου.

Τροπολογία 18

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο 7 α (νέο)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 715/2007
Άρθρο 18 – παράγραφος 3

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

(7α) Στο άρθρο 18, η παράγραφος 3 
αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«3. Οι τροποποιήσεις ή τα μέτρα 
εφαρμογής που αναφέρονται στο άρθρο 5 
παράγραφος 3 και στο άρθρο 14 
παράγραφος 6, θεσπίζονται έως τις 2 
Ιουλίου 2008.»

«3. Οι τροποποιήσεις ή οι κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεις που αναφέρονται 
2 παράγραφος 2, στο άρθρο 5 παράγραφος 
3 και στο άρθρο 14 παράγραφοι 1α έως 5, 
θεσπίζονται έως τις [το αργότερο ένα έτος 
από την έναρξη ισχύος του παρόντος 
κανονισμού].»

Τροπολογία 19

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – σημείο 1 α (νέο)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 595/2009
Άρθρο 5 – παράγραφος 2 α (νέα)

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

(1α) Στο άρθρο 5 προστίθεται η 
ακόλουθη παράγραφος:
«2α. Οι κατασκευαστές εξασφαλίζουν ότι 
τα οχήματα θα είναι εξοπλισμένα με 
μετρητές κατανάλωσης καυσίμου 
σύμφωνα με τις απαιτήσεις του παρόντος 
κανονισμού και των κατ΄ εξουσιοδότηση 
πράξεων που εγκρίνονται σύμφωνα με 
αυτόν.»

Τροπολογία 20

Πρόταση κανονισμού
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Άρθρο 2 – σημείο 1 β (νέο)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 595/2009
Άρθρο 5 – παράγραφος 4 – εισαγωγική πρόταση

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

(1β) Στο άρθρο 5 παράγραφος 4, η 
εισαγωγική πρόταση αντικαθίσταται από 
το ακόλουθο κείμενο:

4. Η Επιτροπή θεσπίζει τα μέτρα για την 
εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος 
άρθρου, μεταξύ άλλων όσον αφορά τα 
ακόλουθα: 

«4. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να 
εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις 
σύμφωνα με το άρθρο 12α, προκειμένου 
να αναπτύξει τις ειδικές διαδικασίες, 
δοκιμές και απαιτήσεις για την έγκριση 
τύπου που ορίζεται στο παρόν άρθρο, 
μεταξύ άλλων απαιτήσεις όσον αφορά τα 
ακόλουθα:»

Τροπολογία 21

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – σημείο 1 γ (νέο)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 595/2009
Άρθρο 5 – παράγραφος 4 – στοιχείο ε α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1γ) Στο άρθρο 5 παράγραφος 4 
προστίθεται το ακόλουθο στοιχείο:
«(εα) εξοπλισμός οχημάτων με μετρητή 
κατανάλωσης καυσίμου η οποία παρέχει 
στον οδηγό ακριβείς πληροφορίες σχετικά 
με την πραγματική κατανάλωση 
καυσίμου του οχήματος, εμφανίζοντας 
τουλάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: 
στιγμιαία κατανάλωση καυσίμου (λίτρα / 
100 χιλιόμετρα), μέση κατανάλωση 
καυσίμου (λίτρα / 100 χιλιόμετρα), την 
κατανάλωση καυσίμου στο ρελαντί 
(λίτρα/ώρα), την κατανάλωση καυσίμου 
στον χρόνο ζωής (L), και εκτίμηση της 
αυτονομίας του οχήματος, με βάση το 
υφιστάμενο επίπεδο του καυσίμου.»

Τροπολογία 22
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – σημείο 1 δ (νέο)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 595/2009
Άρθρο 5 – παράγραφος 4 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1δ) Στο άρθρο 5 παράγραφος 4 το 
δεύτερο εδάφιο αντικαθίσταται από το 
εξής κείμενο:
«Η Επιτροπή θεσπίζει, μέχρι τις 31 
Δεκεμβρίου 2016, την κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξη για τον σκοπό της 
συμπλήρωσης των απαιτήσεων που 
αναφέρονται στην παράγραφο 2α και στο 
σημείο (εα) αυτής της παραγράφου. Με 
ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2018, οι 
εθνικές αρχές αρνούνται να χορηγήσουν 
έγκριση τύπου ΕΚ ή εθνική έγκριση 
τύπου για νέους τύπους οχημάτων που 
δεν συμμορφώνονται με τις εν λόγω 
απαιτήσεις. Με ισχύ από την 1η 
Ιανουαρίου 2019, οι εθνικές αρχές, σε 
περίπτωση νέων οχημάτων που δεν 
πληρούν τις εν λόγω απαιτήσεις, θεωρούν 
ότι τα πιστοποιητικά συμμόρφωσης δεν 
ισχύουν πλέον και απαγορεύουν την 
ταξινόμηση, την πώληση ή τη θέση σε 
κυκλοφορία των οχημάτων αυτών.» 

Τροπολογία 23

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – σημείο 1 ε (νέο)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 595/2009
Άρθρο 12 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1ε) Παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο:
«Άρθρο 12α
Άσκηση της εξουσιοδότησης
1. Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία 
να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις 
υπό τους όρους του παρόντος άρθρου.
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2. Η εξουσία έκδοσης των κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεων που αναφέρονται 
στο άρθρο 5 παράγραφος 4 ανατίθενται 
στην Επιτροπή για περίοδο 5 ετών μετά 
την [έναρξη ισχύος του παρόντος 
κανονισμού]. Η Επιτροπή συντάσσει 
έκθεση σχετικά με την ανάθεση της 
εξουσιοδότησης τουλάχιστον εννέα μήνες 
πριν από τη λήξη της πενταετούς 
περιόδου. Η εξουσιοδότηση ανανεώνεται 
αυτομάτως για περιόδους ίδιας 
διάρκειας, εκτός αν το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο προβάλουν 
αντιρρήσεις το αργότερο εντός τριών 
μηνών πριν από τη λήξη της κάθε 
περιόδου.
3. Η εξουσιοδότηση που αναφέρεται στο 
άρθρο 5 παράγραφος 4 μπορεί να 
ανακληθεί ανά πάσα στιγμή από το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο. 
Η απόφαση ανάκλησης περατώνει την 
εξουσιοδότηση που προσδιορίζεται στην 
εν λόγω απόφαση. Αρχίζει να ισχύει την 
επομένη της δημοσίευσης της απόφασης 
στην Επίσημη Εφημερίδα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε μεταγενέστερη 
ημερομηνία που ορίζεται σε αυτήν. Δεν 
θίγει το κύρος των ήδη εν ισχύι κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεων.
4. Μόλις εκδώσει μια κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξη, η Επιτροπή την κοινοποιεί 
ταυτοχρόνως στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο.
5. Η κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που 
εκδίδεται δυνάμει του άρθρου 5 
παράγραφος 4 τίθεται σε ισχύ μόνον 
εφόσον δεν έχει διατυπωθεί αντίρρηση 
από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το 
Συμβούλιο εντός δύο μηνών από την 
ημέρα που η πράξη κοινοποιείται στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο 
Συμβούλιο ή αν, πριν λήξει αυτή η 
περίοδος, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και 
το Συμβούλιο ενημερώσουν αμφότερα την 
Επιτροπή ότι δεν θα προβάλουν 
αντιρρήσεις. Η προθεσμία αυτή 
παρατείνεται κατά δύο μήνες κατόπιν 
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πρωτοβουλίας του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου.»

Τροπολογία 24

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 3α
Δείκτες αλλαγής ταχύτητας

Η Επιτροπή αξιολογεί τη σκοπιμότητα 
της καθιέρωσης απαιτήσεων για να 
προσαρμόσει τους δείκτες αλλαγής 
ταχύτητας σε οχήματα με χειροκίνητο 
κιβώτιο ταχυτήτων, εκτός εκείνων της 
κατηγορίας Μ1, για τα οποία υπάρχει ήδη 
απαίτηση σύμφωνα με την ισχύουσα 
νομοθεσία της Ένωσης. Με βάση την 
αξιολόγηση αυτή, η Επιτροπή υποβάλλει, 
κατά περίπτωση, πρόταση προς το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο για επέκταση του πεδίου 
εφαρμογής του άρθρου 11 του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ 661/2009 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου1a σε συμπληρωματικές 
κατηγορίες οχημάτων.
_______________
1a Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 661/2009 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 13ης Ιουλίου 2009, για 
τις απαιτήσεις έγκρισης τύπου και 
γενικής ασφαλείας των μηχανοκίνητων 
οχημάτων και των ρυμουλκουμένων τους, 
και των συστημάτων, κατασκευαστικών 
στοιχείων και χωριστών τεχνικών 
μονάδων που προορίζονται για τα 
οχήματα αυτά (ΕΕ L 200 της 31.7.2009, 
σ. 1).
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