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ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ 

σχετικά με την εξέταση των μετρήσεων εκπομπών στην αυτοκινητοβιομηχανία 

(2016/2090(INI)) 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 

– έχοντας υπόψη το άρθρο 226 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

(ΣΛΕΕ), 

– έχοντας υπόψη την απόφαση 95/167/ΕΚ, Ευρατόμ, ΕΚΑΧ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής, της 19ης Απριλίου 1995, περί των 

λεπτομερών διατάξεων άσκησης του δικαιώματος εξέτασης των πραγμάτων από το 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο1, 

– έχοντας υπόψη την απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τη σύσταση 

εξεταστικής επιτροπής για τις μετρήσεις εκπομπών στην αυτοκινητοβιομηχανία, τις 

εξουσίες, τον αριθμό των μελών και τη διάρκεια της θητείας της2, 

– έχοντας υπόψη το άρθρο 198 του Κανονισμού του, 

– έχοντας υπόψη την ενδιάμεση έκθεση της Εξεταστικής επιτροπής για τις μετρήσεις 

εκπομπών στην αυτοκινητοβιομηχανία (A8-0246/2016), 

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 226 της ΣΛΕΕ προβλέπει τη νομική βάση για τη 

σύσταση από το Κοινοβούλιο προσωρινής εξεταστικής επιτροπής για να εξετάσει τις 

καταγγελίες παραβάσεων ή κακοδιοίκησης κατά την εφαρμογή του κοινοτικού δικαίου, 

με την επιφύλαξη της αρμοδιότητας των εθνικών και των κοινοτικών δικαστηρίων και 

εκτιμώντας ότι αυτό συνιστά σημαντικό στοιχείο των εποπτικών εξουσιών του 

Κοινοβουλίου·  

B. λαμβάνοντας υπόψη ότι βάσει πρότασης της Διάσκεψης των Προέδρων, το 

Κοινοβούλιο αποφάσισε στις 17 Δεκεμβρίου 2015 να συστήσει εξεταστική επιτροπή 

για τη διερεύνηση των καταγγελλόμενων αστοχιών στην εφαρμογή του δικαίου της 

Ένωσης σε σχέση με τις μετρήσεις εκπομπών στην αυτοκινητοβιομηχανία, και ότι η 

επιτροπή θα διατύπωνε οποιεσδήποτε συστάσεις θεωρούσε απαραίτητες σχετικά με το 

θέμα· 

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η εξεταστική επιτροπή λειτουργεί σύμφωνα με πρόγραμμα 

εργασίας, το οποίο περιλαμβάνει: 

– πρόγραμμα ακροάσεων προσκεκλημένων μαρτύρων και εμπειρογνωμόνων 

προκειμένου να συγκεντρωθούν σχετικά προφορικά στοιχεία· 

– αιτήσεις παροχής γραπτών στοιχείων από μάρτυρες και εμπειρογνώμονες που 

έχουν κληθεί στις ακροάσεις· 

                                                 
1 ΕΕ L 113 της 19.5.1995, σ. 2. 
2 ΕΕ C 10 της 15.1.2016, σ. 13. 
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– αιτήσεις υποβολής εγγράφων προκειμένου να συγκεντρωθούν σχετικά γραπτά 

στοιχεία από την Επιτροπή, αρχές των κρατών μελών και άλλους εμπλεκόμενους 

παράγοντες· 

– δύο αποστολές για συγκέντρωση πληροφοριών επιτόπου·  

– ενημερωτικές εκθέσεις και μελέτες η ανάθεση των οποίων πραγματοποιείται από 

τον προϋπολογισμό εμπειρογνωμοσύνης της· 

– επίσημη γραπτή γνωμοδότηση της Νομικής Υπηρεσίας του Κοινοβουλίου όσον 

αφορά την πρόσκληση για κατάθεση προσώπων που ενδέχεται να υπόκεινται σε 

δικαστικές διαδικασίες· 

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η εξεταστική επιτροπή έχει αποστείλει διάφορα 

ερωτηματολόγια στα κράτη μέλη, τα θεσμικά όργανα και άλλους φορείς της Ένωσης 

και ότι έχει δημοσιεύσει δημόσια πρόσκληση υποβολής στοιχείων στον ιστότοπό της· 

E. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα αποτελέσματα της συνεχιζόμενης έρευνας θα μπορούσαν να 

εισφέρουν προστιθέμενη αξία στο πλαίσιο έγκρισης τύπου της Ένωσης· 

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι στην απόφασή του στις 17 Δεκεμβρίου 2015, το Κοινοβούλιο 

ζήτησε από την εξεταστική επιτροπή να παρουσιάσει ενδιάμεση έκθεση εντός έξι 

μηνών από την έναρξη των εργασιών της· 

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο χαρακτήρας της εξεταστικής επιτροπής την εμποδίζει από το 

να παρουσιάσει οποιαδήποτε τελικά συμπεράσματα τα απορρέουν από τις έρευνές της 

πριν θεωρήσει ότι έχει εκπληρώσει την αποστολή της· λαμβάνοντας υπόψη ότι, κατά 

συνέπεια, είναι πρόωρο να παρουσιάσει η επιτροπή οποιεσδήποτε παρατηρήσεις 

σχετικά με τις ποικίλες πτυχές της εντολής της σε αυτή την ενδιάμεση έκθεση· 

H. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα προφορικά και τα έγγραφα αποδεικτικά στοιχεία που έχουν 

υποβληθεί στην επιτροπή και εξεταστεί από αυτήν μέχρι σήμερα επιβεβαιώνουν την 

ανάγκη να διερευνηθούν περαιτέρω όλα τα σημεία που περιλαμβάνονται στην εντολή 

της, 

1. ενθαρρύνει την εξεταστική επιτροπή να συνεχίσει τις εργασίες της και να εφαρμόσει 

πλήρως την εντολή που της δόθηκε από το Κοινοβούλιο στην απόφασή του της 17ης 

Δεκεμβρίου 2015 και υποστηρίζει όλες τις δράσεις και τις πρωτοβουλίες που οδηγούν 

στην επίτευξη της εντολής· 

2. ζητεί από τη Διάσκεψη των Προέδρων και το Προεδρείο να υποστηρίξουν όλα τα μέτρα 

που απαιτούνται, προκειμένου η εξεταστική επιτροπή να εκπληρώσει την εντολή της, 

ιδίως σε ό,τι αφορά την έγκριση ακροάσεων και έκτακτων συνεδριάσεων, την 

αποζημίωση των εξόδων εμπειρογνωμόνων και των μαρτύρων, των αποστολών ή 

οιωνδήποτε άλλων τεχνικών μέσων δικαιολογούνται δεόντως· 

3. ζητεί από την Επιτροπή να συνεχίσει να εξασφαλίζει την άμεση στήριξη και την πλήρη 

διαφάνεια του έργου της εξεταστικής επιτροπής, σεβόμενη πλήρως την αρχή της 

καλόπιστης συνεργασίας και παρέχοντας κάθε δυνατή τεχνική και πολιτική στήριξη, 

ιδίως μέσω της ταχύτερης αποστολής των εγγράφων που της ζητούνται· αναμένει 
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πλήρη συνεργασία από τους αρμόδιους υπηρετούντες Επιτρόπους και Γενικούς 

Διευθυντές καθώς και εκείνους που θήτευσαν προηγουμένως σε αυτές τις θέσεις· καλεί 

τα κράτη μέλη, με πλήρη σεβασμό της αρχής της καλόπιστης συνεργασίας να 

προσφέρουν στην εξεταστική επιτροπή την απαραίτητη τεχνική και πολιτική στήριξη, 

ιδίως δίνοντας τη δυνατότητα στην Επιτροπή να υποβάλει ταχύτερα τα έγγραφα που 

της ζητούνται και, εάν η υποβολή των εγγράφων απαιτεί τη συγκατάθεση των κρατών 

μελών, με την επιτάχυνση των εσωτερικών διαδικασιών της που διέπουν τη χορήγηση 

αυτής της συγκατάθεσης· 

4. ζητεί από τις κυβερνήσεις, τα κοινοβούλια και τις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών να 

συνδράμουν την εξεταστική επιτροπή στο έργο της, με πλήρη σεβασμό της αρχής της 

καλόπιστης συνεργασίας που ορίζεται στο δίκαιο της Ένωσης· 

5. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην 

Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών. 
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

Σκοπός της παρούσας αιτιολογικής έκθεσης στο σχέδιο ενδιάμεσης έκθεσης της Επιτροπής 

EMIS μετά τη συγκρότησή της στις 2 Μαρτίου 2016, και παράλληλα να παρουσιάσει 

επισκόπηση του επικείμενου προγράμματος εργασίας για το πρώτο ήμισυ της εντολής της 

EMIS1.  

Η εντολή της επιτροπής EMIS 

Στις 17 Δεκεμβρίου 2015, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αποφάσισε να συστήσει εξεταστική 

επιτροπή 45 βουλευτών για να διερευνήσει τις καταγγελλόμενες παραβιάσεις ή την κακή 

διαχείριση κατά την εφαρμογή του κοινοτικού δικαίου σε σχέση με τις μετρήσεις εκπομπών 

στην αυτοκινητοβιομηχανία, με την επιφύλαξη της αρμοδιότητας των εθνικών και των 

κοινοτικών δικαστηρίων.  

Το πεδίο της έρευνας περιορίζεται από την εντολή, από το άρθρο 226 της ΣΛΕΕ και από την 

απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής περί των 

λεπτομερών διατάξεων άσκησης του δικαιώματος εξέτασης των πραγμάτων από το 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. 

Σύμφωνα με την εντολή, η έρευνα της επιτροπής πρέπει να εστιαστεί στη συμμόρφωση της 

Επιτροπής και των αρχών των κρατών μελών με τις υποχρεώσεις που επιβάλλονται από τον 

κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 715/2007, και ιδίως όσον αφορά τα άρθρα του 5(2), 5(3), 13(1), 13(2) 

και 14(3).  

Επιπλέον, η επιτροπή EMIS καλείται να συγκεντρώσει και να αναλύσει πληροφορίες 

προκειμένου να εξακριβώσει κατά πόσον η Επιτροπή και τα κράτη μέλη είχαν αποδείξεις για 

τη χρήση μηχανισμών αναστολής καθώς επίσης και να συγκεντρώσει και να αναλύσει 

πληροφορίες σχετικά με την εφαρμογή, εκ μέρους των κρατών μελών, της οδηγίας  

2007/46/ΕΚ.  

Τέλος, η εξεταστική επιτροπή καλείται να διατυπώσει οιεσδήποτε συστάσεις κρίνει σκόπιμες 

σχετικά με το θέμα. 

Συγκρότηση σε σώμα της επιτροπής  

Η πρώτη συνεδρίαση συγκρότησης σε σώμα της επιτροπής EMIS πραγματοποιήθηκε στις 2 

Μαρτίου 2016. Κατά τη συνεδρίαση αυτή, η επιτροπή EMIS εξέλεξε το Προεδρείο της δια 

βοής: 

 Πρόεδρος: η κ. Kathleen Van Brempt (S&D), 

 1ος Αντιπρόεδρος: ο κ. Ivo Belet (EPP), 

 2ος Αντιπρόεδρος: ο κ.  Mark Demesmaeker (ECR), 

 3η Αντιπρόεδρος: η κ. Kateřina Konečná (GUE/NGL), 

                                                 
1 Το ανά χείρας έγγραφο αντικατοπτρίζει την κατάσταση πραγμάτων στις εργασίες της EMIS τον Μάιο του 

2016. 
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 4η Αντιπρόεδρος: η κ. Karima Delli (Greens/EFA). 

Κατά τη συνεδρίασή τους στις 10 Μαρτίου 2016, οι συντονιστές της επιτροπής EMIS όρισαν 

τους εισηγητές: 

 τον κ. Pablo Zalba Bidegain (EPP), 

 τον κ. Gerben-Jan Gerbrandy (ALDE). 

Από τις πολιτικές ομάδες ορίστηκαν οι ακόλουθοι σκιώδεις εισηγητές: 

 η κ. Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy (S&D), 

 ο κ.  Hans-Olaf Henkel (ECR), 

 ο κ. Νεοκλής Συλικιώτης (GUE/NGL), 

 η κ. Eleonora Evi (EFDD), 

 ο κ.  Marcus Pretzell (ENF). 

Χρονοδιάγραμμα 

Η εντολή της επιτροπής EMIS προβλέπει ότι η εξεταστική επιτροπή θα παρουσιάσει 

ενδιάμεση έκθεση εντός 6 μηνών και τελική έκθεση εντός 12 μηνών από την έναρξη των 

εργασιών της. 

Δεδομένου ότι η επιτροπή EMIS συγκροτήθηκε σε σώμα στις 2 Μαρτίου του 2016, η 

ενδιάμεση έκθεση πρέπει να υποβληθεί στην ολομέλεια έως τις 2 Σεπτεμβρίου 2016 , η δε 

τελική έκθεση να υποβληθεί στην ολομέλεια το αργότερο έως τις 2 Μαρτίου 2017. 

Με βάση αυτό το χρονικό πλαίσιο, οι συντονιστές της EMIS ενέκριναν στις 10 Μαρτίου 2016 

το χρονοδιάγραμμα συνεδριάσεων της EMIS για το 2016, στο οποίο ελήφθη υπόψη η ανάγκη 

να περιοριστεί η αλληλοκάλυψη με τις κυρίως εμπλεκόμενες μόνιμες επιτροπής. Για το 2017 

οι ημερομηνίες θα εγκριθούν αμέσως μόλις είναι διαθέσιμο το χρονοδιάγραμμα των 

εργασιών του Κοινοβουλίου του προσεχούς έτους. 

Οι συντονιστές συμφώνησαν επίσης τη δυνατότητα να προστεθούν επιπλέον συνεδριάσεις 

στις Βρυξέλλες (κυρίως για ακροάσεις) και/ή στο Στρασβούργο (κυρίως για ανταλλαγή 

απόψεων μεταξύ μελών της EMIS), κατά τις ανάγκες. 

Όσον αφορά την ενδιάμεση έκθεση, συμφωνήθηκε από τους συντονιστές το ακόλουθο 

ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα: 
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Μέθοδοι εργασίας της EMIS 

Με βάση τις προτάσεις των συντονιστών, στις 7 Απριλίου τα μέλη της EMIS προέβησαν σε 

ανταλλαγή απόψεων σχετικά με τις μεθόδους εργασίας της επιτροπής και σχετικά με το 

ενδεικτικό πρόγραμμα εργασιών για το πρώτο ήμισυ της εντολής, καθώς και σχετικά με τις 

ενδεχόμενες πορείες δράσης προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι που περιλαμβάνονται 

στην εντολή της επιτροπής.  

Η συζήτηση εστιάστηκε ιδίως στην οργάνωση ακροάσεων με μάρτυρες και εμπειρογνώμονες, 

κάτι που αποτελεί την βασική δραστηριότητα μιας εξεταστικής επιτροπής1. Συμφωνήθηκε 

μια ad hoc διαδικασία για τις ακροάσεις.  

Κατά γενικό κανόνα, μετά την παρουσίαση από τον Πρόεδρο, οι μάρτυρες ή οι 

εμπειρογνώμονες ανοίγουν την ακρόαση με μια σύντομη προφορική κατάθεση, η οποία 

ακολουθείται από ερωτήσεις μελών της EMIS σύμφωνα με την "αρχή πινγκ-πονγκ" (αμέσως 

μετά την κάθε ερώτηση ακολουθεί η απάντησή της).  

Προκειμένου να υπάρχει εποπτεία των καταθέσεων εμπειρογνωμόνων και μαρτύρων και να 

είναι δυνατόν να ληφθούν υπόψη στην τελική έκθεση όλες οι σχετικές πληροφορίες, πλήρη 

πρακτικά στα αγγλικά διατίθενται ύστερα από κάθε ακρόαση στα μέλη της EMIS και 

δημοσιεύονται στον ιστότοπο της EMIS.  

Πριν από κάθε ακρόαση, οι προσκεκλημένοι λαμβάνουν ερωτηματολόγιο που έχει συνταχθεί 

με βάση τις προτάσεις που έχουν ληφθεί από τις πολιτικές ομάδες. Οι γραπτές απαντήσεις 

τους αναμένονται πριν από την ακρόασή τους ώστε να συμπληρώσουν τις πληροφορίες που 

παρέχονται κατά την ακρόαση.  

Συνεδριάσεις της EMIS 

1. Ανταλλαγή απόψεων με αξιωματούχους της Επιτροπής 

Η επιτροπή EMIS άνοιξε τις εργασίες της στις 7 Απριλίου 2016 πραγματοποιώντας 

ανταλλαγή απόψεων με τους ακόλουθους εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής:  

 τον κ. Antti Peltomäki (Αναπληρωτή Γενικό Διευθυντή της ΓΔ  GROW), 

                                                 
1 Σύμφωνα με το άρθρο 198 παράγραφος 7 του Κανονισμού του Κοινοβουλίου, μια εξεταστική επιτροπή μπορεί 

να καλέσει θεσμικό όργανο ή οργανισμό της ΕΕ, κυβέρνηση κράτους μέλους ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο 

προκειμένου να καταθέσει ενώπιόν της.  

 

Σχέδιο ενδιάμεσης έκθεσης διαθέσιμο 

στα αγγλικά 

2 Ιουνίου 2016 

Εξέταση του σχεδίου προσωρινής 

έκθεσης 

21 Ιουνίου 2016 

Προθεσμία κατάθεσης τροπολογιών 22 Ιουνίου 2016, στις 12 το 

μεσημέρι 

Ψήφιση της ενδιάμεσης έκθεσης στην 

EMIS 

13-14 Ιουλίου 2016 

Συζήτηση / ψηφοφορία στην ολομέλεια Σεπτέμβριος 2016 
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 τον κ. Daniel Calleja Crespo (Γενικό Διευθυντή της ΓΔ ENV), 

 τον κ. Artur Runge-Metzger (Διευθυντή της Διεύθυνσης Γ – Στρατηγική για το κλίμα, 

διακυβέρνηση και εκπομπές από μη εμπορικούς τομείς, DG CLIMA). 

Στόχος της ανταλλαγής απόψεων ήταν να συζητηθούν τα βασικά στοιχεία που συνδέονται με 

τις μετρήσεις εκπομπών στην  αυτοκινητοβιομηχανία, συμπεριλαμβανομένης της χρονικής 

αλληλουχίας των γεγονότων, με στόχο να τεθούν τα πλαίσια για τις μελλοντικές εργασίες της 

επιτροπής.  

2. Ακροάσεις σχετικών μαρτύρων και εμπειρογνωμόνων 

Κλήθηκαν να καταθέσουν προφορικά ενώπιον της επιτροπής οι ακόλουθοι προσκεκλημένοι: 

19 Απριλίου 2016 

 η κ. Delilah Al-Khudhairy (Διευθύντρια), και ο κ. Alois Krasenbrink (Προϊστάμενος της 

Μονάδας Βιώσιμων Μεταφορών, Κοινό Κέντρο Ερευνών, Ευρωπαϊκή Επιτροπή), 

 ο κ. Vicente Franco (Ανώτερος Ερευνητής, Διεθνές Συμβούλιο Καθαρών Μεταφορών - 

ICCT). 

28 Απριλίου 2016 

 ο κ. Dirk Bosteels (Εκτελεστικός Διευθυντής, Ένωση Ελέγχου των Εκπομπών με 

Καταλύτη -AECC), 

 ο κ. Udo Lambrecht (Προϊστάμενος του Τμήματος Μεταφορών και Περιβάλλοντος, 

Ινστιτούτο Ενεργειακής και Περιβαλλοντικής Έρευνας - IFEU).  

24 Μαΐου 2016 

 ο κ. Richard Smokers (Κύριος Σύμβουλος) και ο κ. Rob Cuelenaere (Ανώτερος 

Σύμβουλος, Βιώσιμες Μεταφορές & Εφοδιαστική, Ολλανδικός Οργανισμός 

εφαρμοσμένης επιστημονικής έρευνα – TNO), 

 ο κ. Paul McAleavey (Επικεφαλής του Προγράμματος Ατμοσφαιρικού Αέρα και 

Κλιματικής Αλλαγής) και ο κ. Martin Adams (Επικεφαλής της ομάδας "Ατμοσφαιρική 

ρύπανση, μεταφορές και θόρυβος", Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος - ΕΟΠ). 

16 Ιουνίου 2016 

 η κ. Dorothee Saar (Επικεφαλής της ομάδας Μεταφορές και Ποιότητα του 

Ατμοσφαιρικού Αέρα, Deutsche Umwelthilfe), 

 ο κ. Pascoe Sabido και ο κ. Olivier Hoedeman (Παρατηρητήριο της Ευρώπης των 

Επιχειρήσεων - CEO), 

 ο κ. Kai Borgeest (Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Εφαρμοσμένων Επιστημών του 

Aschaffenburg), 

 ο κ. Daniel Lange (Διευθύνων Σύμβουλος της Faster IT, μηχανικός ΤΠΕ στην 

αυτοκινητοβιομηχανία). 



 

PE583.942v01-00 10/14 RR\1101557EL.doc 

EL 

20 Ιουνίου 2016 

 ο κ. Nick Molden (Διευθύνων Σύμβουλος της Emissions Analytics), 

 ο κ. Christoph Gauss (Προϊστάμενος του Εργαστηρίου Δοκιμών και Εκπομπών 

Οχημάτων, Allgemeiner Deutscher Automobil-Club - ADAC). 

21 Ιουνίου 2016 

 ο κ. Reinhard Schulte-Braucks (πρώην προϊστάμενος της Μονάδας 

Αυτοκινητοβιομηχανίας, ΓΔ GROW - έως 12.2007), 

 ο κ. Philippe Jean (πρώην προϊστάμενος της Μονάδας Αυτοκινητοβιομηχανίας, ΓΔ 

GROW - από 01.2008 έως 05.2015), 

 η κ. Joanna Szychowska (Προϊσταμένη της Μονάδας Αυτοκινητοβιομηχανίας, ΓΔ 

GROW - από 06.2015), 

 ο κ. Gwenole Cozigou (Διευθυντής Βιομηχανικής Πολιτικής και Οικονομικής Ανάλυσης, 

ΓΔ GROW - από 06.2015). 

Ο κατάλογος προσκεκλημένων που θα κληθούν σε ακροάσεις έως τις καλοκαιρινές διακοπές 

βρίσκεται ακόμη σε φάση προγραμματισμού τη στιγμή της σύνταξης της παρούσας έκθεσης, 

αλλά αναμένεται να εστιαστεί σε καταθέσεις από εκπροσώπους της αυτοκινητοβιομηχανίας 

και προμηθευτών της, καθώς και από τους παρόντες και προηγούμενους Ευρωπαίους 

Επιτρόπους που ήταν αρμόδιοι για τους τομείς της βιομηχανίας, της επιχειρηματικότητας και 

του περιβάλλοντος. 

Ζητήθηκε επίσης επίσημη γραπτή γνωμοδότηση της Νομικής Υπηρεσίας του ΕΚ όσον αφορά 

την πρόσκληση για κατάθεση προσώπων που ενδέχεται να υπόκεινται σε δικαστικές 

διαδικασίες. 

Αποστολές πραγματογνωμοσύνης 

Οι συντονιστές της EMIS συμφώνησαν στη γενική αρχή να περιοριστεί ο αριθμός των 

αποστολών της επιτροπής στο ελάχιστο απαραίτητο. 

Μέχρι στιγμής, έχουν προγραμματιστεί οι ακόλουθες δύο αποστολές: 

 Ινστιτούτο Ενέργειας και Μεταφορών του Κοινού Κέντρου Ερευνών (JRC-IET) και 

Εργαστήριο Εκπομπών Οχημάτων (VELA) στην Ispra, Ιταλία (εβδομάδα 29). Στόχος της 

αποστολής θα είναι η επίσκεψη στους χώρους του JRC-IET και του VELA, η συνάντηση 

με τα στελέχη και τους ερευνητές που εργάζονται και στους δύο αυτούς οργανισμούς και 

η παρακολούθηση επίδειξης δοκιμών με φορητά συστήματα μέτρησης εκπομπών· 

 Συναντήσεις με τις λουξεμβουργιανές αρχές έγκρισης τύπου, σε συνδυασμό με επίσκεψη 

σε εγκατάσταση δοκιμής οχημάτων στο Lambsheim, Γερμανία (εβδομάδα 38). Στόχος της 

αποστολής θα είναι η επισκόπηση της πλήρους αλυσίδας έγκρισης τύπου οχημάτων, 

συμπεριλαμβανομένης πρακτικής επίδειξης των ελέγχων που διενεργούνται. 

Μελέτες, ενημερωτικά και άλλα σημειώματα 
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Αρχικά, ζητήθηκε από την επιτροπή μια εις βάθος ανάλυση των νομικών υποχρεώσεων όσον 

αφορά τις μετρήσεις εκπομπών στον τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας στην ΕΕ, η οποία 

αναμένεται να είναι έτοιμη τον Ιούνιο του 2016. Οι συντονιστές αποφάσισαν επίσης να 

ζητήσουν: 

 από το Τμήμα Πολιτικής, μια συγκριτική μελέτη των διαφορών μεταξύ των νομοθεσιών 

της ΕΕ και των ΗΠΑ που διέπουν τις εκπομπές· 

 από τη Νομική Υπηρεσία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ένα σημείωμα σχετικά με την 

ερμηνεία του όρου "κακοδιοίκηση"·  

 από τη ΓΔ EPRS, ενημερωτικό σημείωμα σχετικά με τις γνωστές αυτή τη στιγμή και 

συνεχιζόμενες δικαστικές αγωγές που συνδέονται με την εντολή της EMIS. 

Αιτήσεις για έγγραφα, ερωτηματολόγια και πρόσκληση υποβολής στοιχείων 

Τρεις τρόποι για τη συγκέντρωση γραπτών πληροφοριών για την έρευνα χρησιμοποιούνται, 

και συγκεκριμένα αιτήσεις χορήγησης εγγράφων, ερωτηματολόγια και πρόσκληση υποβολής 

στοιχείων:1 

 Οι συντονιστές της EMIS ενέκριναν στις 7 Απριλίου 2016 κατάλογο εγγράφων, βάσει του 

οποίου θα ζητηθούν από το Κοινό Κέντρο Ερευνών όλα τα έγγραφα που συνδέονται με 

τις εργασίες και τις μελέτες που διεξήγαγε από το 2005 και μετά το Ινστιτούτο Ενέργειας 

και Μεταφορών του ΚΚΕρ σχετικά με τις μετρήσεις εκπομπών οχημάτων, ιδίως εκείνα τα 

έγγραφα που συνδέονται με το ζήτημα των διαφορών κατά τη μέτρηση των εκπομπών 

NOx, καθώς και με το θέμα των συστημάτων αναστολής, μεταξύ των οποίων και:  

 έγγραφα ιστορικού, δεδομένα εκπομπών από οχήματα (με αναφορά μάρκας και 

τύπου), επίσημα και ανεπίσημα σημειώματα, κατάλογοι συνεδριάσεων, επίσημα 

και ανεπίσημα πρακτικά, εισηγήσεις· 

 όλες οι επικοινωνίες, συμπεριλαμβανομένων επιστολών και μηνυμάτων 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για το θέμα αυτό εντός του ΚΚΕρ και μεταξύ του 

ΚΚΕρ και της ΓΔ GROW της Επιτροπής (πρώην ΓΔ Επιχειρήσεις και 

Βιομηχανία), της ΓΔ ENV, των εθνικών αρχών και των αρχών έγκρισης τύπου 

των κρατών μελών· και οποιωνδήποτε εμπειρογνωμόνων, κατασκευαστών και 

άλλων οργανώσεων. 

 Επιπλέον, στις 14 Απριλίου 2016 οι συντονιστές της EMIS ενέκριναν αίτηση της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής για υποβολή στην επιτροπή EMIS όλων των εγγράφων που 

συνδέονται με τις δραστηριότητες διάφορων ομάδων εμπειρογνωμόνων, όπως είναι η 

Τεχνική Επιτροπή για τα Μηχανοκίνητα Οχήματα (TCMV), η ομάδα εργασίας σχετικά με 

πραγματικές εκπομπές οδήγησης ελαφρών οχημάτων (RDE-LDV), την Ομάδα 

Εμπειρογνωμόνων "Αρχές Έγκρισης Τύπου" (TAAEG) και την Ομάδα Υψηλού Επιπέδου 

CARS 21 για την Ανταγωνιστικότητα και τη Βιώσιμη Ανάπτυξη της 

Αυτοκινητοβιομηχανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς και οποιαδήποτε επίσημη και 

ανεπίσημη αλληλογραφία μεταξύ της Επιτροπής και της Ένωσης Ευρωπαίων 

Κατασκευαστών Αυτοκινήτων (ACEA)· 

                                                 
1 Σύμφωνα με το άρθρο 198(7), η επιτροπή EMIS μπορεί να απευθυνθεί σε θεσμικά όργανα ή πρόσωπα 

προκειμένου να παραλάβει έγγραφα για να πραγματοποιήσει την έρευνά της. 
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 συντάχθηκε ερωτηματολόγιο προς τα κράτη μέλη το οποίο απεστάλη στις εθνικές αρχές 

μέσω των μόνιμων αντιπροσωπειών των κρατών μελών τον Απρίλιο του 2016 με 

προθεσμία απάντησης στις 15 Ιουνίου· 

 δημοσιεύτηκε πρόσκληση  με ειδικά αφιερωμένη ηλεκτρονική διεύθυνση (emis-

evidence@ep.europa.eu) στον ιστότοπο της EMIS στις 2 Μαΐου 2016, μέσω της οποίας 

μπορούν να αποστέλλονται στην επιτροπή πληροφορίες που θεωρούνται βάσιμες για το 

έργο της.  

Ιστότοπος και μέσα ενημέρωσης 

Ειδικός ιστότοπος της επιτροπής EMIS 

(http://www.europarl.europa.eu/committees/el/emis/home.html) έχει συγκροτηθεί από τον 

Μάιο του 2016. Τα μέλη  της επιτροπής και το κοινό μπορούν να βρουν εκεί όλες τις σχετικές 

πληροφορίες που συνδέονται με το έργο της επιτροπής. Σκοπός του ιστοτόπου είναι να 

διασφαλιστεί ότι οι εργασίες της επιτροπής είναι όσο το δυνατόν περισσότερο διαφανείς για 

το κοινό, με την επιφύλαξη της διατήρησης της εμπιστευτικότητας, όπου απαιτείται. 

Η γραμματεία της EMIS ενημερώνει τον ιστότοπο προκειμένου να διατίθενται όλα τα 

σχετικά έγγραφα (προφορικά και γραπτά στοιχεία, έγγραφα ιστορικού και ημερήσιες 

διατάξεις). Τα πλήρη πρακτικά κάθε ακρόασης διατίθενται επίσης, στα αγγλικά, στον 

ιστότοπο.  

Εκτός από τις πληροφορίες που παρέχονται μέσω του ιστοτόπου, δημοσιεύεται ένα 

ενημερωτικό δελτίο πριν από κάθε συνεδρίαση της EMIS με πληροφορίες σχετικά με 

προηγούμενες και επικείμενες συνεδριάσεις καθώς και με τα τελευταία νέα που αφορούν την 

εντολή της επιτροπής.  

Τέλος, στις 27 Απριλίου 2016 διοργανώθηκε η πρώτη κοινή συνέντευξη τύπου του Προέδρου 

και των εισηγητών της EMIS, στην οποία παρουσιάστηκαν στο κοινό οι επικείμενες 

δραστηριότητες  της επιτροπής, συμπεριλαμβανομένου του σχεδίου προγράμματος εργασίας 

της μέχρι το καλοκαίρι και της πρόσκλησης για υποβολή στοιχείων.  

(http://www.europarl.europa.eu/ep-live/el/other-events/video?event=20160427-1100-

SPECIAL-UNKN). 

Επόμενα βήματα 

Τη στιγμή που γράφεται το παρόν, οριστικοποιείται το πρόγραμμα ακροάσεων της EMIS για 

το δεύτερο μέρος της εντολής της. Οι ακροάσεις για συγκέντρωση στοιχείων θα συνεχιστούν 

τουλάχιστον έως το φθινόπωρο του 2016, ενώ στη συνέχεια η έμφαση θα δοθεί στην 

εκπόνηση της τελικής έκθεσης της εξεταστικής επιτροπής. 

mailto:emis-evidence@ep.europa.eu
mailto:emis-evidence@ep.europa.eu
http://www.europarl.europa.eu/committees/el/emis/home.html
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/el/other-events/video?event=20160427-1100-SPECIAL-UNKN
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/el/other-events/video?event=20160427-1100-SPECIAL-UNKN
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