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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

29.3.2017 A8-0048/333 

Τροπολογία  333 

Marco Zullo, Eleonora Evi, Rolandas Paksas 

εξ ονόματος της Ομάδας EFDD 

 

Έκθεση A8-0048/2017 

Daniel Dalton 

Έγκριση και εποπτεία της αγοράς των μηχανοκίνητων οχημάτων και των ρυμουλκουμένων 

τους, και των συστημάτων, κατασκευαστικών στοιχείων και χωριστών τεχνικών μονάδων 

που προορίζονται για τα οχήματα αυτά 

COM(2016)0031 – C8-0015/2016 – 2016/0014(COD) 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 20 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (20α) Προκειμένου να διασφαλισθεί ότι 

όλα τα δεδομένα που απορρέουν από τις 

δοκιμές έγκρισης τύπου σε εθνικό επίπεδο 

είναι ειλικρινή και ότι αποτρέπονται 

οιεσδήποτε δυνητικές μεθοδεύσεις, η 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να 

ιδρύσει μία Ευρωπαϊκή Αρχή Εποπτείας 

Οχημάτων (EVSA) μεταξύ των 

υφιστάμενων οργάνων της και να της 

δώσει τη σχετική αρμοδιότητα. Οι 

τεχνικές υπηρεσίες της EVSA θα πρέπει 

να συγκροτηθούν στα εργαστήρια του 

Κοινού Κέντρου Ερευνών και θα 

μπορούσαν, εφόσον χρειάζεται, να 

χρηματοδοτούνται με τέλη επιβαλλόμενα 

στους κατασκευαστές αυτοκινήτων, 

αναλογικά προς την τιμή πώλησης των 

οχημάτων, υπολογιζόμενα κατά τέτοιον 

τρόπο ώστε να μην έχουν σημαντική 

επίπτωση στην εν λόγω τιμή. Η EVSA θα 

πρέπει να διενεργεί τακτικούς ελέγχους 

προκειμένου να επαληθεύει τη 

συμμόρφωση οχημάτων, συστημάτων, 

κατασκευαστικών στοιχείων και 

χωριστών τεχνικών μονάδων με τις 

απαιτήσεις που ορίζονται στον παρόντα 

κανονισμό, καθώς και την ορθότητα των 

εγκρίσεων τύπου. Οι εν λόγω έλεγχοι θα 

πρέπει να διενεργούνται τουλάχιστον στο 

20% του αριθμού των μοντέλων που 
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διατέθηκαν στην ευρωπαϊκή αγορά κατά 

το προηγούμενο έτος, μέσω ελέγχων 

εγγράφων και μέσω πραγματικών και 

εργαστηριακών δοκιμών βάσει 

στατιστικά σημαντικών δειγμάτων. Το 

αποτέλεσμα αυτών των δοκιμών πρέπει 

να είναι πλήρως διαθέσιμο στο κοινό 

μέσω της ιστοσελίδας της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες, η πολιτική σύνδεση μεταξύ κατασκευαστών αυτοκινήτων και 

κυβερνήσεων έχει καταστεί αδιαμφισβήτητη μετά το σκάνδαλο Dieselgate. Το κείμενο που 

εγκρίθηκε από την επιτροπή  IMCO επιβάλλει σε κάθε κράτος μέλος να ελέγχει το 20% των 

νέων μοντέλων που διατίθενται στην αγορά. Αυτό καθιστά πολύ πιο δύσκολο για τους 

κατασκευαστές αυτοκινήτων να προβαίνουν σε μεθοδεύσεις όσον αφορά τα αποτελέσματα των 

εκπομπών, όμως για να γίνει το σύστημα εποπτείας πιο αξιόπιστο και να προστατευτούν οι 

πολίτες από τις απάτες, θα πρέπει να συγκροτηθεί ένα ανεξάρτητο τρίτο όργανο σε ευρωπαϊκό 

επίπεδο, προκειμένου να ελέγχονται διπλά οι δοκιμές έγκρισης τύπου που πραγματοποιούνται σε 

εθνικό επίπεδο. 
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29.3.2017 A8-0048/334 

Τροπολογία  334 

Marco Zullo, Eleonora Evi, Rolandas Paksas 

εξ ονόματος της Ομάδας EFDD 

 

Έκθεση A8-0048/2017 

Daniel Dalton 

Έγκριση και εποπτεία της αγοράς των μηχανοκίνητων οχημάτων και των ρυμουλκουμένων 

τους, και των συστημάτων, κατασκευαστικών στοιχείων και χωριστών τεχνικών μονάδων 

που προορίζονται για τα οχήματα αυτά 

COM(2016)0031 – C8-0015/2016 – 2016/0014(COD) 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 8 – παράγραφος 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Οι αρχές εποπτείας της αγοράς 

διενεργούν τακτικούς ελέγχους 

προκειμένου να επαληθεύσουν τη 

συμμόρφωση οχημάτων, συστημάτων, 

κατασκευαστικών στοιχείων και 

χωριστών τεχνικών μονάδων με τις 

απαιτήσεις που ορίζονται στον παρόντα 

κανονισμό, καθώς και την ορθότητα των 

εγκρίσεων τύπου. Οι εν λόγω έλεγχοι 

διενεργούνται σε επαρκή κλίμακα, μέσω 

ελέγχων εγγράφων και μέσω 

πραγματικών και εργαστηριακών 

δοκιμών βάσει στατιστικά σημαντικών 

δειγμάτων. Κατά τους ελέγχους αυτούς, οι 

αρχές εποπτείας της αγοράς λαμβάνουν 

υπόψη καθιερωμένες αρχές αξιολόγησης 

κινδύνου, καταγγελίες και άλλες 

πληροφορίες. 

1. Οι αρχές εποπτείας της αγοράς 

διενεργούν δοκιμές και επιθεωρήσεις 

κατά τακτά χρονικά διαστήματα στο 

πλαίσιο εθνικών ετήσιων προγραμμάτων 

που έχουν εγκριθεί σύμφωνα με τις 

παραγράφους 2 και 3, προκειμένου να 

επαληθεύουν ότι τα οχήματα, συστήματα, 

κατασκευαστικά στοιχεία και χωριστές 

τεχνικές μονάδες συμμορφώνονται με τις 

εγκρίσεις τύπου και την ισχύουσα 

νομοθεσία. Οι εν λόγω δοκιμές και 

επιθεωρήσεις πραγματοποιούνται, μεταξύ 

άλλων, μέσω εργαστηριακών δοκιμών και 

δοκιμών εκπομπών σε πραγματικές 

συνθήκες, βάσει στατιστικά σημαντικών 

δειγμάτων, και συμπληρώνονται από 

ελέγχους εγγράφων. Οι αρχές 

διασφαλίζουν ότι τα οχήματα που 

υποβάλλονται σε δοκιμές έγκρισης τύπου 

αντικατοπτρίζουν ακριβώς εκείνα που θα 

διατεθούν στην αγορά. Τα κράτη μέλη 

διενεργούν δοκιμές ή επιθεωρήσεις σε 

ετήσια βάση για αριθμό τύπων ο οποίος 

ανέρχεται σε ποσοστό τουλάχιστον 20% 

του αριθμού των τύπων που διατέθηκαν 

στην αγορά στο αντίστοιχο κράτος μέλος 

κατά το προηγούμενο έτος. Κατά τους 

ελέγχους αυτούς, οι αρχές εποπτείας της 

αγοράς λαμβάνουν υπόψη καθιερωμένες 
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αρχές αξιολόγησης κινδύνου, 

τεκμηριωμένες καταγγελίες και άλλες 

σχετικές πληροφορίες, 

συμπεριλαμβανομένων των 

αποτελεσμάτων δοκιμών που 

δημοσιεύονται από αναγνωρισμένους 

τρίτους φορείς, των νέων τεχνολογιών 

που διατίθενται στην αγορά και των 

εκθέσεων από περιοδικές τεχνικές 

επιθεωρήσεις και ελέγχους 

τηλεπισκόπησης στο οδικό δίκτυο. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Η παρούσα τροπολογία προστίθεται στην τροπολογία 77 της επιτροπής IMCO.
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29.3.2017 A8-0048/335 

Τροπολογία  335 

Marco Zullo, Eleonora Evi, Rolandas Paksas 

εξ ονόματος της Ομάδας EFDD 

 

Έκθεση A8-0048/2017 

Daniel Dalton 

Έγκριση και εποπτεία της αγοράς των μηχανοκίνητων οχημάτων και των ρυμουλκουμένων 

τους, και των συστημάτων, κατασκευαστικών στοιχείων και χωριστών τεχνικών μονάδων 

που προορίζονται για τα οχήματα αυτά 

COM(2016)0031 – C8-0015/2016 – 2016/0014(COD) 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 8 – παράγραφος 1 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 1α. Οι αρχές εποπτείας της αγοράς 

μπορούν να βασίζονται σε ανεξάρτητους 

οργανισμούς δοκιμών για την εκτέλεση 

των τεχνικών καθηκόντων, όπως των 

δοκιμών ή των επιθεωρήσεων. Την 

ευθύνη για τα αποτελέσματα εξακολουθεί 

να τη φέρει η αρχή εποπτείας της αγοράς. 

Κατά τη χρήση τεχνικών υπηρεσιών για 

τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, οι 

αρχές εποπτείας της αγοράς μεριμνούν 

ώστε να χρησιμοποιείται διαφορετική 

τεχνική υπηρεσία από την τεχνική 

υπηρεσία που διενήργησε την αρχική 

δοκιμή σχετικά με την έγκριση τύπου. Θα 

πρέπει να καταστεί ασυμβίβαστη η 

τεχνική στήριξη που παρέχεται στους 

κατασκευαστές με την τεχνική στήριξη 

που παρέχεται στις εθνικές αρχές 

έγκρισης τύπου. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Η παρούσα τροπολογία προστίθεται στην τροπολογία 78 της επιτροπής IMCO.
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29.3.2017 A8-0048/336 

Τροπολογία  336 

Marco Zullo, Eleonora Evi, Rolandas Paksas 

εξ ονόματος της Ομάδας EFDD 

 

Έκθεση A8-0048/2017 

Daniel Dalton 

Έγκριση και εποπτεία της αγοράς των μηχανοκίνητων οχημάτων και των ρυμουλκουμένων 

τους, και των συστημάτων, κατασκευαστικών στοιχείων και χωριστών τεχνικών μονάδων 

που προορίζονται για τα οχήματα αυτά 

COM(2016)0031 – C8-0015/2016 – 2016/0014(COD) 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Η Επιτροπή οργανώνει και διενεργεί, ή 

ζητεί να διενεργηθούν, σε επαρκή 

κλίμακα, δοκιμές και επιθεωρήσεις σε 

οχήματα, συστήματα, κατασκευαστικά 

στοιχεία και χωριστές τεχνικές μονάδες 

που έχουν ήδη διατεθεί στην αγορά, με 

σκοπό την επαλήθευση της συμμόρφωσης 

των εν λόγω οχημάτων, συστημάτων, 

κατασκευαστικών στοιχείων και χωριστών 

τεχνικών μονάδων με τις εγκρίσεις τύπου 

και την ισχύουσα νομοθεσία, καθώς και τη 

διασφάλιση της ορθότητας των εγκρίσεων 

τύπου. 

Η Ευρωπαϊκή Αρχή Εποπτείας 

Οχημάτων (EVSA), μέσω των 

εργαστηρίων του Κοινού Κέντρου 

Ερευνών, οργανώνει και διενεργεί, ή ζητεί 

να διενεργηθούν, τουλάχιστον στο 20% 

των μοντέλων που διατέθηκαν στην 

ευρωπαϊκή αγορά κατά το προηγούμενο 

έτος, δοκιμές και επιθεωρήσεις σε 

οχήματα, συστήματα, κατασκευαστικά 

στοιχεία και χωριστές τεχνικές μονάδες 

που έχουν ήδη διατεθεί στην αγορά, με 

σκοπό την επαλήθευση της συμμόρφωσης 

των εν λόγω οχημάτων, συστημάτων, 

κατασκευαστικών στοιχείων και χωριστών 

τεχνικών μονάδων με τις εγκρίσεις τύπου 

και την ισχύουσα νομοθεσία, καθώς και τη 

διασφάλιση της ορθότητας των εγκρίσεων 

τύπου. 

 (Αν εγκριθεί, η παρούσα τροπολογία θα 

πρέπει να ισχύσει οριζόντια σε ολόκληρο το 

κείμενο, και ιδίως στα άρθρα 9, 10, 13, 24, 

25, 30, 33, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 58, 71 

και 90.) 

Or. en 
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Αιτιολόγηση 

Η παρούσα τροπολογία προστίθεται στην τροπολογία 91 της επιτροπής IMCO.
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29.3.2017 A8-0048/337 

Τροπολογία  337 

Marco Zullo, Eleonora Evi, Rolandas Paksas 

εξ ονόματος της Ομάδας EFDD 

 

Έκθεση A8-0048/2017 

Daniel Dalton 

Έγκριση και εποπτεία της αγοράς των μηχανοκίνητων οχημάτων και των ρυμουλκουμένων 

τους, και των συστημάτων, κατασκευαστικών στοιχείων και χωριστών τεχνικών μονάδων 

που προορίζονται για τα οχήματα αυτά 

COM(2016)0031 – C8-0015/2016 – 2016/0014(COD) 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 9 – παράγραφος 5 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 5α. Για κάθε όχημα που διατίθεται 

στην αγορά της ΕΕ, ο κατασκευαστής 

καταβάλλει στην EVSA ποσό ανάλογο 

προς την τιμή πώλησης του εν λόγω 

οχήματος που υπολογίζεται κατά τέτοιον 

τρόπο ώστε να μην έχει σημαντική 

επίπτωση στην εν λόγω τιμή. Το τέλος 

αυτό εισπράττεται σύμφωνα με το άρθρο 

30 παράγραφος 2. 

Or. en 
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29.3.2017 A8-0048/338 

Τροπολογία  338 

Marco Zullo, Rolandas Paksas 

εξ ονόματος της Ομάδας EFDD 

Eleonora Evi 

 

Έκθεση A8-0048/2017 

Daniel Dalton 

Έγκριση και εποπτεία της αγοράς των μηχανοκίνητων οχημάτων και των ρυμουλκουμένων 

τους, και των συστημάτων, κατασκευαστικών στοιχείων και χωριστών τεχνικών μονάδων 

που προορίζονται για τα οχήματα αυτά 

COM(2016)0031 – C8-0015/2016 – 2016/0014(COD) 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 76 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Άρθρο 76 διαγράφεται 

Εσωτερικές τεχνικές υπηρεσίες του 

κατασκευαστή 

 

1. Εσωτερική τεχνική υπηρεσία ενός 

κατασκευαστή μπορεί να οριστεί για τις 

δραστηριότητες της κατηγορίας Α όπως 

αναφέρεται στο άρθρο 72 παράγραφος 1 

στοιχείο α) μόνον όσον αφορά τις 

κανονιστικές πράξεις που παρατίθενται 

στο παράρτημα XV. Η εσωτερική τεχνική 

υπηρεσία αποτελεί χωριστό και διακριτό 

τμήμα της εταιρείας του κατασκευαστή 

και δεν συμμετέχει στον σχεδιασμό, στην 

κατασκευή, στην προμήθεια ή στη 

συντήρηση των οχημάτων, συστημάτων, 

κατασκευαστικών στοιχείων ή χωριστών 

τεχνικών μονάδων που αξιολογεί. 

 

2. Η εσωτερική τεχνική υπηρεσία 

συμμορφώνεται με τις ακόλουθες 

απαιτήσεις: 

 

α) έχει λάβει διαπίστευση από εθνικό 

οργανισμό διαπίστευσης, όπως ορίζεται 

στο άρθρο 2 σημείο 11 του κανονισμού 

(ΕΚ) αριθ. 765/2008 και σύμφωνα με τα 

προσαρτήματα 1 και 2 του 

παραρτήματος V του παρόντος 
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κανονισμού· 

β) η εσωτερική τεχνική υπηρεσία, 

συμπεριλαμβανομένου του προσωπικού 

της, έχει οργανωτικά αναγνωρίσιμη δομή 

και εφαρμόζει μεθόδους αναφοράς εντός 

της εταιρείας του κατασκευαστή στην 

οποία ανήκει, οι οποίες διασφαλίζουν την 

αμεροληψία της και την αποδεικνύουν 

στον αρμόδιο εθνικό οργανισμό 

διαπίστευσης· 

 

γ) ούτε η εσωτερική τεχνική 

υπηρεσία ούτε το προσωπικό της 

συμμετέχουν σε οποιαδήποτε 

δραστηριότητα που θα μπορούσε να 

συγκρούεται με την ανεξαρτησία της ή 

την ακεραιότητά της ως προς την 

εκτέλεση των δραστηριοτήτων για τις 

οποίες έχει οριστεί· 

 

δ) παρέχει τις υπηρεσίες της 

αποκλειστικά στην εταιρεία του 

κατασκευαστή στην οποία ανήκει. 

 

3. Μια εσωτερική τεχνική υπηρεσία 

δεν είναι απαραίτητο να κοινοποιηθεί 

στην Επιτροπή για τους σκοπούς του 

άρθρου 78, αλλά ο κατασκευαστής στον 

οποίο ανήκει ή ο εθνικός οργανισμός 

διαπίστευσης παρέχει πληροφορίες 

σχετικά με τη διαπίστευσή της στην 

αρμόδια για την έγκριση τύπου αρχή 

ύστερα από αίτημα της τελευταίας. 

 

4. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να 

εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις 

σύμφωνα με το άρθρο 88 για την 

τροποποίηση του παραρτήματος XV 

ώστε να λαμβάνονται υπόψη οι τεχνικές 

και κανονιστικές εξελίξεις με την 

επικαιροποίηση του καταλόγου 

κανονιστικών πράξεων και των 

περιορισμών που περιέχονται σε αυτές. 

 

Or. en 

 

 


