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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 διαγράφονται 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 έγκριση και την 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)) 

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση) 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 

– έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 

Συμβούλιο (COM(2016)0031), 

– 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 (C8-0015/2016), 

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

Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

– έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της 

25ης Μαΐου 20161, 

– έχοντας υπόψη το άρθρο 59 του Κανονισμού του, 

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των 

Καταναλωτών και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας 

και Ασφάλειας των Τροφίμων και της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού (A8-

0048/2017), 

1. εγκρίνει τη θέση του σε 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 Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, 

στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια. 

 

                                                 
1 Δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη στην Επίσημη Εφημερίδα. 
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Τροπολογία1 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1) Η εσωτερική αγορά περιλαμβάνει 

έναν χώρο χωρίς εσωτερικά σύνορα στον 

οποίο πρέπει να εξασφαλίζεται η ελεύθερη 

κυκλοφορία εμπορευμάτων, προσώπων, 

υπηρεσιών και κεφαλαίων. Οι κανόνες της 

εσωτερικής αγοράς θα πρέπει να είναι 

διαφανείς, απλοί και συνεπείς, παρέχοντας 

με τον τρόπο αυτό ασφάλεια δικαίου και 

σαφήνεια προς όφελος των επιχειρήσεων 

και των καταναλωτών. 

1) Η εσωτερική αγορά περιλαμβάνει 

έναν χώρο χωρίς εσωτερικά σύνορα στον 

οποίο πρέπει να εξασφαλίζεται η ελεύθερη 

κυκλοφορία εμπορευμάτων, προσώπων, 

υπηρεσιών και κεφαλαίων. Οι κανόνες της 

εσωτερικής αγοράς θα πρέπει να είναι 

διαφανείς, απλοί, συνεπείς και 

αποτελεσματικοί, παρέχοντας με τον 

τρόπο αυτό ασφάλεια δικαίου και 

σαφήνεια προς όφελος των επιχειρήσεων 

και των καταναλωτών. 

 

Τροπολογία2 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 4 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

4) Ωστόσο, στην εν λόγω αξιολόγηση 

συνάγεται το συμπέρασμα ότι υπάρχει 

ανάγκη να θεσπιστούν διατάξεις για την 

εποπτεία της αγοράς προς συμπλήρωση 

των απαιτήσεων έγκρισης τύπου, ανάγκη 

να αποσαφηνιστούν οι διαδικασίες 

ανάκλησης και διασφάλισης, καθώς και οι 

προϋποθέσεις για τη χορήγηση επέκτασης 

των εγκρίσεων για υφιστάμενους τύπους 

οχημάτων, ανάγκη να βελτιωθεί ο έλεγχος 

της εφαρμογής του πλαισίου έγκρισης 

τύπου με την εναρμόνιση και την ενίσχυση 

των διαδικασιών έγκρισης τύπου και 

συμμόρφωσης της παραγωγής που 

εφαρμόζονται από τις αρχές και τις 

τεχνικές υπηρεσίες των κρατών μελών, 

ανάγκη να αποσαφηνιστούν οι ρόλοι και 

οι αρμοδιότητες των οικονομικών φορέων 

στην αλυσίδα εφοδιασμού, καθώς και των 

4) Ωστόσο, στην εν λόγω αξιολόγηση 

συνάγεται το συμπέρασμα ότι υπάρχει 

ανάγκη να θεσπιστούν διατάξεις για την 

εποπτεία της αγοράς προς συμπλήρωση 

των απαιτήσεων έγκρισης τύπου, ανάγκη 

να αποσαφηνιστούν οι διαδικασίες 

ανάκλησης και διασφάλισης, καθώς και οι 

προϋποθέσεις για τη χορήγηση επέκτασης 

των εγκρίσεων για υφιστάμενους τύπους 

οχημάτων, ανάγκη να βελτιωθεί ο έλεγχος 

της εφαρμογής του πλαισίου έγκρισης 

τύπου με την εναρμόνιση και την ενίσχυση 

των διαδικασιών έγκρισης τύπου και 

συμμόρφωσης της παραγωγής που 

εφαρμόζονται από τις αρχές και τις 

τεχνικές υπηρεσίες των κρατών μελών, 

ανάγκη να οριοθετηθούν σαφώς οι ρόλοι 

και οι αρμοδιότητες των οικονομικών 

φορέων στην αλυσίδα εφοδιασμού, καθώς 
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αρχών και των μερών που εμπλέκονται 

στον έλεγχο της εφαρμογής του πλαισίου, 

καθώς και ανάγκη να βελτιωθεί η 

καταλληλότητα εναλλακτικών 

συστημάτων έγκρισης τύπου (εθνικές 

μικρές σειρές και επιμέρους εγκρίσεις 

οχημάτων) και της διαδικασίας έγκρισης 

τύπου σε πολλαπλά στάδια, με σκοπό την 

παροχή της δέουσας ευελιξίας για 

εξειδικευμένες αγορές και ΜΜΕ, χωρίς 

ωστόσο στρέβλωση του ισότιμου 

ανταγωνισμού. 

και των αρχών και των μερών που 

εμπλέκονται στον έλεγχο της εφαρμογής 

του πλαισίου, έτσι ώστε οι εν λόγω ρόλοι 

και αρμοδιότητες να μην 

αλληλεπικαλύπτονται, να εξασφαλίζεται η 

ανεξαρτησία των παραπάνω φορέων, 

αρχών και μερών και να αποφεύγονται οι 

συγκρούσεις συμφερόντων, καθώς και 

ανάγκη να βελτιωθεί η καταλληλότητα 

εναλλακτικών συστημάτων έγκρισης 

τύπου (εθνικές μικρές σειρές και επιμέρους 

εγκρίσεις οχημάτων) και της διαδικασίας 

έγκρισης τύπου σε πολλαπλά στάδια, με 

σκοπό την παροχή της δέουσας ευελιξίας 

για εξειδικευμένες αγορές και ΜΜΕ, χωρίς 

ωστόσο στρέβλωση του ισότιμου 

ανταγωνισμού. 

 

Τροπολογία3 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 5 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

5) Επιπλέον, πρόσφατα προβλήματα 

που αντιμετωπίστηκαν σε σχέση με την 

εφαρμογή του πλαισίου έγκρισης τύπου 

αποκάλυψαν ιδιαίτερες αδυναμίες και 

καταδεικνύουν την ανάγκη θεμελιώδους 

αναθεώρησης προκειμένου να 

διασφαλιστεί ένα ισχυρό, διαφανές, 

προβλέψιμο και βιώσιμο κανονιστικό 

πλαίσιο, το οποίο θα παρέχει υψηλό 

επίπεδο ασφάλειας και προστασίας της 

υγείας και του περιβάλλοντος. 

5) Επιπλέον, πρόσφατα προβλήματα 

που αντιμετωπίστηκαν σε σχέση με την 

εφαρμογή του πλαισίου έγκρισης τύπου 

αποκάλυψαν ιδιαίτερες αδυναμίες και 

καταδεικνύουν την ανάγκη περαιτέρω 

ενίσχυσης του εν λόγω κανονιστικού 

πλαισίου προκειμένου να διασφαλιστεί ότι 

είναι ισχυρό, διαφανές, προβλέψιμο και 

βιώσιμο, και ότι παρέχει υψηλό επίπεδο 

ασφάλειας και προστασίας της υγείας και 

του περιβάλλοντος. 

 

Τροπολογία4 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 5 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 5α) Δεδομένου ότι η προστασία των 

καταναλωτών αποτελεί προτεραιότητα 

για την Ένωση, οι κατασκευαστές 



 

PE585.750v03-00 8/320 RR\1118868EL.docx 

EL 

οχημάτων τα οποία κυκλοφορούν στην 

Ένωση θα πρέπει να υποχρεώνονται να 

υποβάλλουν τα οχήματά τους σε δοκιμές 

πριν από τη διάθεση των οχημάτων στην 

αγορά, καθώς και σε δοκιμές κατά τη 

διάρκεια ζωής των εν λόγω οχημάτων. 

Τα κράτη μέλη και η Επιτροπή θα πρέπει 

να εγγυώνται αυτή τη διπλή εποπτεία, στο 

πλαίσιο της οποίας το ένα μέρος θα 

μπορεί να αναλαμβάνει δράση όταν το 

άλλο υστερεί στη λήψη μέτρων. 

 

Τροπολογία5 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 5 β (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 5β) Η ΕΕ θα πρέπει να καταβάλει 

κάθε προσπάθεια για την αποφυγή 

κρουσμάτων απάτης εκ μέρους των 

κατασκευαστών αυτοκινήτων με στόχο 

τη χειραγώγηση των δοκιμών εκπομπών 

ρύπων και κατανάλωσης καυσίμου 

προκειμένου να προκύψουν εσφαλμένα 

αποτελέσματα ή να παραβιαστούν 

οποιοιδήποτε άλλοι κανόνες. Η 

χειραγώγηση αυτού του είδους θα πρέπει 

να τερματιστεί οριστικά. 

 

Τροπολογία6 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 5 γ (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (5c) Ο παρών κανονισμός αποσκοπεί 

στην αντιμετώπιση του ζητήματος των 

χρονοβόρων διαδικασιών ανάκλησης 

οχημάτων στην Ένωση. Η ισχύουσα 

διαδικασία δεν εγγυάται την 

αποτελεσματική προστασία των 

ευρωπαίων πολιτών, σε αντίθεση με τη 

διαδικασία που ακολουθείται στις ΗΠΑ, 

η οποία επιτρέπει την ταχεία λήψη 
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μέτρων. Βάσει των ανωτέρω, είναι 

σημαντικό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να 

έχει τη δυνατότητα να υποχρεώνει τους 

οικονομικούς φορείς να λαμβάνουν κάθε 

αναγκαίο περιοριστικό μέτρο, 

συμπεριλαμβανομένης της ανάκλησης 

οχημάτων, ούτως ώστε τα μη 

συμμορφούμενα οχήματα, συστήματα, 

κατασκευαστικά στοιχεία ή άλλες 

χωριστές τεχνικές μονάδες να πληρούν 

τις απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού. 

 

Τροπολογία7 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 5 δ (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 5δ) Σε περίπτωση κατά την οποία 

εντοπιστεί σε οχήματα που είναι ήδη σε 

κυκλοφορία παρατυπία η οποία συνιστά 

παραβίαση των αρχικών κανόνων 

χορήγησης άδειας και/ή θέτει σε κίνδυνο 

την ασφάλεια των καταναλωτών ή την 

τήρηση των κανόνων περιορισμού της 

ρύπανσης, είναι προς το συμφέρον των 

ευρωπαίων καταναλωτών να μπορούν να 

βασίζονται στη λήψη ταχέων, 

κατάλληλων και συντονισμένων 

διορθωτικών μέτρων, 

συμπεριλαμβανομένης, κατά περίπτωση, 

της ανάκλησης οχημάτων με εφαρμογή 

σε ολόκληρη την Ένωση. Τα κράτη μέλη 

θα πρέπει να παρέχουν στην Επιτροπή 

κάθε πληροφορία που έχουν στη διάθεσή 

τους, ώστε η Επιτροπή να είναι σε θέση 

να λαμβάνει ταχέως κατάλληλα μέτρα για 

την προστασία της ακεραιότητας της 

ενιαίας αγοράς. 

 

Τροπολογία8 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 6 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

6) Ο παρών κανονισμός καθορίζει 

εναρμονισμένους κανόνες και αρχές για 

την έγκριση τύπου των μηχανοκίνητων 

οχημάτων και των ρυμουλκουμένων τους, 

καθώς και των συστημάτων, 

κατασκευαστικών στοιχείων και χωριστών 

τεχνικών μονάδων που προορίζονται για τα 

οχήματα αυτά, και για την επιμέρους 

έγκριση οχημάτων, με σκοπό την 

εξασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας της 

εσωτερικής αγοράς προς όφελος των 

επιχειρήσεων και των καταναλωτών και 

την παροχή υψηλού επιπέδου ασφάλειας 

και προστασίας της υγείας και του 

περιβάλλοντος. 

6) Ο παρών κανονισμός καθορίζει 

εναρμονισμένους κανόνες και αρχές για 

την έγκριση τύπου των μηχανοκίνητων 

οχημάτων και των ρυμουλκουμένων τους, 

καθώς και των συστημάτων, 

κατασκευαστικών στοιχείων και χωριστών 

τεχνικών μονάδων που προορίζονται για τα 

οχήματα αυτά, και για την επιμέρους 

έγκριση οχημάτων, με σκοπό την 

εξασφάλιση της συνεπούς εφαρμογής 

υψηλών προτύπων ποιότητας για την 

επαλήθευση της συμμόρφωσης της 

παραγωγής, διευκολύνοντας την εύρυθμη 

λειτουργία της εσωτερικής αγοράς προς 

όφελος των επιχειρήσεων, με τον πλήρη 

και δέοντα σεβασμό προς τα δικαιώματα 

των καταναλωτών, παρέχοντας 

παράλληλα υψηλό επίπεδο ασφάλειας και 

προστασίας της υγείας και του 

περιβάλλοντος. 

 

Τροπολογία9 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 7 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

7) Ο παρών κανονισμός θεσπίζει τις 

ουσιαστικές τεχνικές και διοικητικές 

απαιτήσεις έγκρισης τύπου για 

μηχανοκίνητα οχήματα των κατηγοριών Μ 

και Ν και για τα ρυμουλκούμενά τους 

(κατηγορία O), καθώς και για τα 

συστήματα, τα κατασκευαστικά στοιχεία 

και τις χωριστές τεχνικές μονάδες που 

προορίζονται για τα οχήματα αυτά, με 

σκοπό την εξασφάλιση επαρκούς επιπέδου 

ασφάλειας και περιβαλλοντικών 

επιδόσεων. Οι κατηγορίες αυτές 

καλύπτουν μηχανοκίνητα οχήματα για τη 

μεταφορά επιβατών, μηχανοκίνητα 

οχήματα για τη μεταφορά εμπορευμάτων 

και τα ρυμουλκούμενά τους, αντίστοιχα. 

7) Ο παρών κανονισμός θεσπίζει τις 

ουσιαστικές τεχνικές και διοικητικές 

απαιτήσεις έγκρισης τύπου για 

μηχανοκίνητα οχήματα των κατηγοριών Μ 

και Ν και για τα ρυμουλκούμενά τους 

(κατηγορία O), καθώς και για τα 

συστήματα, τα κατασκευαστικά στοιχεία 

και τις χωριστές τεχνικές μονάδες που 

προορίζονται για τα οχήματα αυτά, με 

σκοπό την εξασφάλιση υψηλού επιπέδου 

ασφάλειας και περιβαλλοντικών 

επιδόσεων. Οι κατηγορίες αυτές 

καλύπτουν μηχανοκίνητα οχήματα για τη 

μεταφορά επιβατών, μηχανοκίνητα 

οχήματα για τη μεταφορά εμπορευμάτων 

και τα ρυμουλκούμενά τους, αντίστοιχα. 
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Τροπολογία10 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 7 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 7α) Ο παρών κανονισμός θα πρέπει να 

διασφαλίζει την εφαρμογή αξιόπιστων, 

εναρμονισμένων και διαφανών 

διαδικασιών έγκρισης τύπου και 

εποπτείας της αγοράς στα κράτη μέλη. 

 

Τροπολογία11 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 7 β (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 7β) Ο παρών κανονισμός θα πρέπει να 

διασφαλίζει ότι οι εθνικές αρχές έγκρισης 

τύπου ερμηνεύουν, εφαρμόζουν και 

επιβάλλουν τις απαιτήσεις του σε 

ολόκληρη την Ένωση. Η Επιτροπή θα 

πρέπει να εξουσιοδοτηθεί να εποπτεύει το 

έργο των εθνικών αρχών με τακτικούς 

ελέγχους, εκ νέου δοκιμές τυχαίου 

δείγματος των εγκρίσεων τύπου που 

έχουν εκδοθεί και γενική παρακολούθηση 

της εναρμονισμένης εφαρμογής του 

παρόντος κανονισμού. 

 

Τροπολογία12 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 8 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 8α) Για τους σκοπούς της 

συμμόρφωσης με τον παρόντα 

κανονισμό, θα πρέπει να λαμβάνονται 

υπόψη οι διατάξεις της οδηγίας 2014/45 

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
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Συμβουλίου1α. 

 __________________ 

 1α Οδηγία 2014/45 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 

3ης Απριλίου 2014, για τον περιοδικό 

τεχνικό έλεγχο των μηχανοκίνητων 

οχημάτων και των ρυμουλκουμένων τους 

και για την κατάργηση της οδηγίας 

2009/40/ΕΚ (ΕΕ L 127 της 29.4.2014, σ. 

51). 

 

Τροπολογία13 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 9 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

9) Η αποτελεσματική εφαρμογή των 

απαιτήσεων έγκρισης τύπου θα πρέπει να 

εξασφαλιστεί με την ενίσχυση των 

διατάξεων όσον αφορά τη συμμόρφωση 

της παραγωγής, μεταξύ άλλων μέσω της 

πρόβλεψης υποχρεωτικών περιοδικών 

ελέγχων των μεθόδων ελέγχου της 

συμμόρφωσης και της συνεχούς 

συμμόρφωσης των σχετικών προϊόντων 

και μέσω της ενίσχυσης των απαιτήσεων 

όσον αφορά την επάρκεια, τις υποχρεώσεις 

και τις επιδόσεις των τεχνικών υπηρεσιών 

που διενεργούν δοκιμές για την έγκριση 

τύπου πλήρους οχήματος υπό την ευθύνη 

των αρχών έγκρισης τύπου. Η ορθή 

λειτουργία των τεχνικών υπηρεσιών είναι 

κρίσιμη για τη διασφάλιση υψηλού 

επιπέδου ασφάλειας και προστασίας του 

περιβάλλοντος αλλά και της εμπιστοσύνης 

των πολιτών στο σύστημα. Τα κριτήρια 

που προβλέπονται στην οδηγία 

2007/46/ΕΚ σχετικά με τον ορισμό των 

τεχνικών υπηρεσιών θα πρέπει να 

αποσαφηνιστούν λεπτομερέστερα, ώστε να 

εξασφαλιστεί η συνεπής εφαρμογή τους. 

Οι μέθοδοι αξιολόγησης των τεχνικών 

υπηρεσιών στα κράτη μέλη τείνουν να 

διαφοροποιούνται σταδιακά λόγω της 

αυξημένης πολυπλοκότητας του έργου 

9) Η αποτελεσματική εφαρμογή των 

απαιτήσεων έγκρισης τύπου θα πρέπει να 

εξασφαλιστεί με την ενίσχυση των 

διατάξεων όσον αφορά τη συμμόρφωση 

της παραγωγής μέσω της βελτίωσης της 

πρόσβασης σε πληροφορίες, μέσω της 

διαμόρφωσης αυστηρού πλαισίου για τις 

τεχνικές βελτιστοποίησης κατά τις 

εργαστηριακές δοκιμές, μέσω της 

εμφατικής εστίασης στον κίνδυνο των 

παράνομων διατάξεων αναστολής των 

οποίων η χρήση απαγορεύεται από τον 

κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 715/2007 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου1α, μέσω της πρόβλεψης 

υποχρεωτικών περιοδικών ελέγχων των 

μεθόδων ελέγχου της συμμόρφωσης και 

της συνεχούς συμμόρφωσης των σχετικών 

προϊόντων και μέσω της ενίσχυσης και της 

εναρμόνισης των απαιτήσεων όσον αφορά 

την επάρκεια, τις υποχρεώσεις και τις 

επιδόσεις των τεχνικών υπηρεσιών που 

διενεργούν δοκιμές για την έγκριση τύπου 

πλήρους οχήματος υπό την ευθύνη των 

αρχών έγκρισης τύπου. Η ορθή λειτουργία 

των τεχνικών υπηρεσιών είναι κρίσιμη για 

τη διασφάλιση υψηλού επιπέδου 

ασφάλειας και προστασίας του 

περιβάλλοντος αλλά και της εμπιστοσύνης 
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τους. Ως εκ τούτου, είναι απαραίτητο να 

προβλεφθούν διαδικαστικές υποχρεώσεις 

που εξασφαλίζουν την ανταλλαγή 

πληροφοριών και την παρακολούθηση των 

πρακτικών των κρατών μελών όσον αφορά 

την αξιολόγηση, τον ορισμό, την 

κοινοποίηση και την παρακολούθηση των 

τεχνικών υπηρεσιών τους. Με τις εν λόγω 

διαδικαστικές υποχρεώσεις θα αρθούν 

τυχόν αποκλίσεις στις μεθόδους που 

χρησιμοποιούνται και στην ερμηνεία των 

κριτηρίων για τον ορισμό των τεχνικών 

υπηρεσιών. 

των πολιτών στο σύστημα. Τα κριτήρια 

που προβλέπονται στην οδηγία 

2007/46/ΕΚ σχετικά με τον ορισμό των 

τεχνικών υπηρεσιών θα πρέπει να 

αποσαφηνιστούν λεπτομερέστερα, ώστε να 

εξασφαλιστεί η συνεπής εφαρμογή τους σε 

όλα τα κράτη μέλη. Οι μέθοδοι 

αξιολόγησης των τεχνικών υπηρεσιών στα 

κράτη μέλη τείνουν να διαφοροποιούνται 

σταδιακά λόγω της αυξημένης 

πολυπλοκότητας του έργου τους. Ως εκ 

τούτου, είναι απαραίτητο να προβλεφθούν 

διαδικαστικές υποχρεώσεις που 

εξασφαλίζουν την ανταλλαγή 

πληροφοριών και την παρακολούθηση των 

πρακτικών των κρατών μελών όσον αφορά 

την αξιολόγηση, τον ορισμό, την 

κοινοποίηση και την παρακολούθηση των 

τεχνικών υπηρεσιών τους. Με τις εν λόγω 

διαδικαστικές υποχρεώσεις θα αρθούν 

τυχόν αποκλίσεις στις μεθόδους που 

χρησιμοποιούνται και στην ερμηνεία των 

κριτηρίων για τον ορισμό των τεχνικών 

υπηρεσιών. Για την εξασφάλιση επαρκούς 

επίβλεψης και ίσων όρων ανταγωνισμού 

στην Ένωση, η αξιολόγηση μιας αιτούσας 

τεχνικής υπηρεσίας θα πρέπει να 

περιλαμβάνει επιτόπια αξιολόγηση και 

παρακολούθηση, από πρώτο χέρι, των 

πραγματικών δοκιμών έγκρισης τύπου. 

 ___________________ 

 1a 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 

(Euro 5 και Euro 6) και σχετικά με την 

πρόσβαση σε πληροφορίες επισκευής και 

συντήρησης οχημάτων (ΕΕ L 171 της 

29.6.2007, σ. 1). 

 

Τροπολογία14 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 10 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

10) Η ανάγκη ελέγχου και 

παρακολούθησης των τεχνικών υπηρεσιών 

από τις ορίζουσες αρχές είναι μεγαλύτερη 

δεδομένου ότι η τεχνική πρόοδος έχει 

αυξήσει τον κίνδυνο να μη διαθέτουν οι 

τεχνικές υπηρεσίες την απαιτούμενη 

επάρκεια για τη δοκιμή νέων τεχνολογιών 

ή συσκευών που αναδύονται εντός του 

πεδίου εφαρμογής του ορισμού τους. 

Καθώς η τεχνική πρόοδος συντομεύει τους 

κύκλους των προϊόντων και καθώς τα 

διαστήματα μεταξύ των επιτόπιων 

αξιολογήσεων επιτήρησης αλλά και τα 

διαστήματα παρακολούθησης ποικίλλουν 

μεταξύ των οριζουσών αρχών, θα πρέπει 

να θεσπιστούν ελάχιστες απαιτήσεις όσον 

αφορά τα διαστήματα επιτήρησης και 

παρακολούθησης των τεχνικών υπηρεσιών. 

10) Η ανάγκη πιστοποίησης, ελέγχου 

και παρακολούθησης των τεχνικών 

υπηρεσιών είναι μεγαλύτερη δεδομένου ότι 

η τεχνική πρόοδος έχει αυξήσει τον 

κίνδυνο να μη διαθέτουν οι τεχνικές 

υπηρεσίες την απαιτούμενη επάρκεια για 

τη δοκιμή νέων τεχνολογιών ή συσκευών 

που αναδύονται εντός του πεδίου 

εφαρμογής του ορισμού τους. Λόγω των 

μεγάλων διαφορών ερμηνείας στην 

τρέχουσα εφαρμογή της οδηγίας 

2007/46/ΕΚ και την εφαρμογή των 

διατάξεών της κατά τη διάρκεια της 

διαδικασίας έγκρισης τύπου, υφίστανται 

σημαντικές διαφορές μεταξύ των 

τεχνικών υπηρεσιών. Η πιστοποίηση, ο 

έλεγχος και η παρακολούθηση θα πρέπει, 

επομένως, να εναρμονιστούν και να 

ενισχυθούν ώστε να διασφαλίζουν 

ισότιμους όρους ανταγωνισμού εντός της 

ευρωπαϊκής ενιαίας αγοράς. Καθώς η 

τεχνική πρόοδος συντομεύει τους κύκλους 

των προϊόντων και καθώς τα διαστήματα 

μεταξύ των επιτόπιων αξιολογήσεων 

επιτήρησης αλλά και τα διαστήματα 

παρακολούθησης ποικίλλουν μεταξύ των 

οριζουσών αρχών, θα πρέπει να 

θεσπιστούν ελάχιστες απαιτήσεις όσον 

αφορά τα διαστήματα επιτήρησης και 

παρακολούθησης των τεχνικών υπηρεσιών. 

Αιτιολόγηση 

Οι τεχνικές υπηρεσίες συμμετέχουν στην ανάπτυξη των πιο καινοφανών τεχνολογιών μέσα από 

τη συνεργασία τους με τους προμηθευτές των κατασκευαστών αυτοκινήτων και την εργασία 

τους για αυτούς. Οι παρατηρούμενες διαφορές πηγάζουν από τη διαφορετική ερμηνεία των 

υφιστάμενων οδηγιών. 

 

Τροπολογία15 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 12 



 

RR\1118868EL.docx 15/320 PE585.750v03-00 

 EL 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

12) Για να αυξηθεί η διαφάνεια και η 

αμοιβαία εμπιστοσύνη και για να 

εναρμονιστούν και να αναπτυχθούν 

περαιτέρω τα κριτήρια για την αξιολόγηση, 

τον ορισμό και την κοινοποίηση των 

τεχνικών υπηρεσιών, καθώς και οι 

διαδικασίες επέκτασης και ανανέωσης, τα 

κράτη μέλη θα πρέπει να συνεργάζονται 

μεταξύ τους και με την Επιτροπή. Θα 

πρέπει να πραγματοποιούν διαβουλεύσεις 

μεταξύ τους και με την Επιτροπή για 

ζητήματα που σχετίζονται εν γένει με την 

εφαρμογή του παρόντος κανονισμού και 

να ενημερώνουν αλλήλους και την 

Επιτροπή σχετικά με τον τυποποιημένο 

κατάλογο ελέγχου της αξιολόγησης τον 

οποίο εφαρμόζουν. 

12) Για να αυξηθεί η διαφάνεια και η 

αμοιβαία εμπιστοσύνη και για να 

εναρμονιστούν και να αναπτυχθούν 

περαιτέρω τα κριτήρια για την αξιολόγηση, 

τον ορισμό και την κοινοποίηση των 

τεχνικών υπηρεσιών, καθώς και οι 

διαδικασίες επέκτασης και ανανέωσης, τα 

κράτη μέλη θα πρέπει να θεσπίσουν 

μηχανισμούς συνεργασίας μεταξύ τους και 

με την Επιτροπή. Θα πρέπει να 

πραγματοποιούν διαβουλεύσεις μεταξύ 

τους και με την Επιτροπή για ζητήματα 

που σχετίζονται εν γένει με την εφαρμογή 

του παρόντος κανονισμού και να 

ενημερώνουν αλλήλους και την Επιτροπή 

σχετικά με τον τυποποιημένο κατάλογο 

ελέγχου της αξιολόγησης τον οποίο 

εφαρμόζουν. Ο παρών κανονισμός 

θεσπίζει μια ηλεκτρονική βάση 

δεδομένων η οποία, σε συνδυασμό με το 

Σύστημα Πληροφόρησης για την 

Εσωτερική Αγορά (ΙΜΙ) που 

συγκροτήθηκε δυνάμει του κανονισμού 

(ΕΕ) αριθ. 1024/2012 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου1α, θα 

μπορούσε να αποτελέσει ένα χρήσιμο 

ηλεκτρονικό μέσο διευκόλυνσης και 

ενίσχυσης της διοικητικής συνεργασίας 

για τη διαχείριση της ανταλλαγής 

πληροφοριών βάσει απλών και ενιαίων 

διαδικασιών. Για τον σκοπό αυτόν, η 

Επιτροπή θα πρέπει να εξετάσει το 

ενδεχόμενο να αξιοποιήσει τις 

υπάρχουσες ηλεκτρονικές βάσεις 

δεδομένων, όπως τα συστήματα ETAES 

ή Eucaris. 

 __________________ 

 1a Κανονισμός (EE) αριθ. 1024/2012 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, 

σχετικά με τη διοικητική συνεργασία 

μέσω του Συστήματος Πληροφόρησης 

για την Εσωτερική Αγορά και την 

κατάργηση της απόφασης 2008/49/ΕΚ 

(«κανονισμός ΙΜΙ») ( ΕΕ L 316 της 
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14.11.2012, σ. 1). 

 

Τροπολογία16 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 12 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 12α) Τα σημερινά προβλήματα στον 

τομέα της έγκρισης τύπου έχουν φέρει 

στο φως σοβαρές αδυναμίες στα 

υπάρχοντα εθνικά συστήματα εποπτείας 

της αγοράς και ελέγχου της έγκρισης 

τύπου. Ως εκ τούτου, είναι αναγκαίο, ως 

άμεση απάντηση στις ανεπάρκειες που 

έχουν αποκαλυφθεί με αυτόν τον τρόπο, 

να εξουσιοδοτηθεί η Επιτροπή να ασκεί 

κατάλληλα εποπτικά καθήκοντα.  

 

Τροπολογία17 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 13 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

13) Όταν ο ορισμός μιας τεχνικής 

υπηρεσίας βασίζεται σε διαπίστευση κατά 

την έννοια του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 

765/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

και του Συμβουλίου12, οι οργανισμοί 

διαπίστευσης και οι ορίζουσες αρχές θα 

πρέπει να ανταλλάσσουν πληροφορίες 

σχετικά με την αξιολόγηση της επάρκειας 

των τεχνικών υπηρεσιών. 

13) Όταν ο ορισμός μιας τεχνικής 

υπηρεσίας βασίζεται σε διαπίστευση κατά 

την έννοια του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 

765/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

και του Συμβουλίου12, οι οργανισμοί 

διαπίστευσης και οι ορίζουσες αρχές θα 

πρέπει να εξασφαλίζουν την επάρκεια και 

την ανεξαρτησία των τεχνικών υπηρεσιών. 

__________________ __________________ 

12 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 765/2008 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, της 9ης Ιουλίου 2008, για τον 

καθορισμό των απαιτήσεων διαπίστευσης 

και εποπτείας της αγοράς όσον αφορά την 

εμπορία των προϊόντων και για την 

κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 

339/93 του Συμβουλίου (ΕΕ L 218 της 

12 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 765/2008 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, της 9ης Ιουλίου 2008, για τον 

καθορισμό των απαιτήσεων διαπίστευσης 

και εποπτείας της αγοράς όσον αφορά την 

εμπορία των προϊόντων και για την 

κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 

339/93 του Συμβουλίου (ΕΕ L 218 της 
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13.8.2008, σ. 30). 13.8.2008, σ. 30). 

 

Τροπολογία18 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 14 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(14) Τα κράτη μέλη θα πρέπει να 

επιβάλλουν τέλη για τον ορισμό και την 

παρακολούθηση των τεχνικών υπηρεσιών 

ώστε να διασφαλιστεί η βιωσιμότητα της 

παρακολούθησης των εν λόγω τεχνικών 

υπηρεσιών από τα κράτη μέλη και να 

καθιερωθούν ισότιμοι όροι ανταγωνισμού 

για τις τεχνικές υπηρεσίες. Για την 

εξασφάλιση διαφάνειας, τα κράτη μέλη 

θα πρέπει να ενημερώνουν την Επιτροπή 

και τα υπόλοιπα κράτη μέλη πριν από την 

έγκριση του ύψους και της διάρθρωσης 

των τελών. 

διαγράφεται 

 

Τροπολογία19 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 14 α (νέα)  

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 14α)  Τα κράτη μέλη θα πρέπει να 

εξασφαλίσουν ότι τα τέλη που αφορούν το 

κόστος των εγκρίσεων τύπου και των 

δραστηριοτήτων εποπτείας της αγοράς, 

δεν καταβάλλονται απευθείας στην 

τεχνική υπηρεσία από τον οικονομικό 

φορέα. Η διάταξη αυτή δεν θα πρέπει να 

περιορίζει τη δυνατότητα των 

οικονομικών φορέων να επιλέγουν την 

τεχνική υπηρεσία την οποία επιθυμούν να 

χρησιμοποιήσουν για τις εν λόγω 

δραστηριότητες. 
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Τροπολογία20 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 17 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

17) Η ανεξαρτησία των τεχνικών 

υπηρεσιών έναντι των κατασκευαστών 

θα πρέπει να διασφαλιστεί, μεταξύ άλλων 

με την αποτροπή της άμεσης ή έμμεσης 

πληρωμής τους από τους κατασκευαστές 

για τις επιθεωρήσεις και τις δοκιμές 

έγκρισης τύπου που διενεργούν. Συνεπώς, 

τα κράτη μέλη θα πρέπει να θεσπίσουν 

μια κλίμακα τελών έγκρισης τύπου, η 

οποία θα πρέπει να καλύπτει τις δαπάνες 

για τη διενέργεια όλων των δοκιμών και 

επιθεωρήσεων έγκρισης τύπου που 

πραγματοποιούνται από τις τεχνικές 

υπηρεσίες οι οποίες ορίζονται από την 

αρμόδια για την έγκριση τύπου αρχή, 

καθώς και τις διοικητικές δαπάνες για 

την έκδοση της έγκρισης τύπου και τις 

δαπάνες για τη διενέργεια δοκιμών και 

επιθεωρήσεων εκ των υστέρων 

επαλήθευσης της συμμόρφωσης. 

διαγράφεται 

 

Τροπολογία21 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 17 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 17α) Προκειμένου να δοθεί η 

δυνατότητα στις δυνάμεις της αγοράς να 

λειτουργήσουν, οι τεχνικές υπηρεσίες θα 

πρέπει να εφαρμόζουν τους κανόνες για 

τη διαδικασία έγκρισης τύπου με πλήρη 

διαφάνεια και ομοιομορφία, χωρίς να 

δημιουργούνται περιττές επιβαρύνσεις για 

τους οικονομικούς φορείς. Προκειμένου 

να υπάρχουν εχέγγυα για υψηλό επίπεδο 

τεχνικής εμπειρογνωμοσύνης και δίκαιη 

μεταχείριση όλων των οικονομικών 

φορέων, θα πρέπει να εξασφαλιστεί 

ομοιόμορφη τεχνική εφαρμογή των 
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κανόνων για τις διαδικασίες έγκρισης 

τύπου. Στο πλαίσιο του φόρουμ που 

θεσπίζεται με τον παρόντα κανονισμό, οι 

αρχές έγκρισης τύπου θα πρέπει να 

ανταλλάσσουν πληροφορίες σχετικά με τη 

λειτουργία των διαφορετικών τεχνικών 

υπηρεσιών τις οποίες πιστοποιούν. 

Αιτιολόγηση 

Η Επιτροπή πρέπει να εξασφαλίζει στοχοθετημένο συντονισμό και συνεργασία μεταξύ των 

τεχνικών υπηρεσιών. Η ομοιόμορφη εφαρμογή της διαδικασίας έγκρισης τύπου από τις τεχνικές 

υπηρεσίες είναι ιδιαίτερα σημαντική για τη λειτουργία της. 

 

 

Τροπολογία22 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 18 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

18) Ένας ισχυρός μηχανισμός επιβολής 

της συμμόρφωσης είναι απαραίτητος 

προκειμένου να διασφαλιστεί η τήρηση 

των απαιτήσεων που προβλέπονται στον 

παρόντα κανονισμό. Η εξασφάλιση της 

συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις της 

νομοθεσίας που διέπει τον τομέα της 

αυτοκινητοβιομηχανίας όσον αφορά την 

έγκριση τύπου και τη συμμόρφωση της 

παραγωγής θα πρέπει να παραμείνει 

βασική αρμοδιότητα των εγκρινουσών 

αρχών, δεδομένου ότι αποτελεί υποχρέωση 

που συνδέεται στενά με την έκδοση της 

έγκρισης τύπου και απαιτεί λεπτομερή 

γνώση του περιεχόμενου της. Ως εκ 

τούτου, είναι σημαντικό οι επιδόσεις των 

εγκρινουσών αρχών να ελέγχονται τακτικά 

μέσω αξιολογήσεων από ομότιμους, ώστε 

να εξασφαλίζεται η εφαρμογή 

ομοιόμορφου επιπέδου ποιότητας και 

αυστηρότητας από όλες τις εγκρίνουσες 

αρχές για την επιβολή των απαιτήσεων 

έγκρισης τύπου. Επιπλέον, είναι σημαντικό 

να προβλεφθεί η επαλήθευση της 

ορθότητας της ίδιας της έγκρισης τύπου. 

18) Ένας ισχυρός μηχανισμός επιβολής 

της συμμόρφωσης είναι απαραίτητος 

προκειμένου να διασφαλιστεί η τήρηση 

των απαιτήσεων που προβλέπονται στον 

παρόντα κανονισμό. Η εξασφάλιση της 

συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις της 

νομοθεσίας που διέπει τον τομέα της 

αυτοκινητοβιομηχανίας όσον αφορά την 

έγκριση τύπου και τη συμμόρφωση της 

παραγωγής θα πρέπει να παραμείνει 

βασική αρμοδιότητα των εγκρινουσών 

αρχών, δεδομένου ότι αποτελεί υποχρέωση 

που συνδέεται στενά με την έκδοση της 

έγκρισης τύπου και απαιτεί λεπτομερή 

γνώση του περιεχόμενου της. Ως εκ 

τούτου, είναι σημαντικό οι επιδόσεις των 

εγκρινουσών αρχών να υπόκεινται σε 

τακτικούς εποπτικούς ελέγχους σε 

επίπεδο Ένωσης, συμπεριλαμβανομένων 

ανεξάρτητων ελέγχων, ώστε να 

εξασφαλίζεται η εφαρμογή ομοιόμορφου 

επιπέδου ποιότητας και αυστηρότητας από 

όλες τις εγκρίνουσες αρχές για την επιβολή 

των απαιτήσεων έγκρισης τύπου. 

Επιπλέον, είναι σημαντικό να προβλεφθεί 

ότι η ορθότητα της ίδιας της έγκρισης 
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τύπου θα επαληθεύεται σε επίπεδο ΕΕ 

από ανεξάρτητο τρίτο μέρος. 

 

Τροπολογία23 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 19 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 19α)  Οι αρχές έγκρισης τύπου και οι 

αρχές εποπτείας της αγοράς δεν θα 

πρέπει να συνδέονται κατά την εκτέλεση 

των καθηκόντων τους, προκειμένου να 

αποφεύγονται πιθανές συγκρούσεις 

συμφερόντων. Στο πλαίσιο αυτό, οι εν 

λόγω αρχές θα πρέπει να οργανώνονται 

ως διακριτές οντότητες σύμφωνα με τη 

δομή της εθνικής διοίκησης και δεν θα 

πρέπει να μοιράζονται προσωπικό ή 

εγκαταστάσεις σύμφωνα με τις δομές και 

τις αρμοδιότητες των εθνικών αρχών. 

 

Τροπολογία24 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 19 β (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 19β)  Το φόρουμ για την επιβολή θα 

πρέπει να αποτελέσει πλατφόρμα 

ανταλλαγής πληροφοριών και 

ανεξάρτητης ανάλυσης, με σκοπό την 

υποστήριξη βελτιώσεων στη λειτουργία 

και την εφαρμογή του παρόντος 

κανονισμού. Στο πλαίσιο της ανταλλαγής, 

η Επιτροπή ενδέχεται να έχει λόγους να 

θεωρεί ότι μία ή περισσότερες αρχές 

έγκρισης τύπου δεν συμμορφώνονται με 

τις απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού. 

Στην περίπτωση αυτή, η Επιτροπή θα 

πρέπει να είναι σε θέση να λάβει όλα τα 

αναγκαία μέτρα για να εξασφαλίσει τη 

συμμόρφωση, συμπεριλαμβανομένων της 

έκδοσης κατευθυντήριων γραμμών, 

συστάσεων ή άλλων πράξεων και της 
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προσφυγής σε άλλες διαδικασίες, 

λαμβάνοντας δεόντως υπόψη την αρχή 

της αναλογικότητας. Σε περιπτώσεις 

σοβαρής παραβίασης, η Επιτροπή θα 

πρέπει να είναι σε θέση να απαιτεί την 

ανάκληση ή την αναστολή του 

δικαιώματος της αρχής να δέχεται 

αιτήσεις για νέες εγκρίσεις τύπου, 

προκειμένου να εξασφαλίζεται υψηλό 

επίπεδο προστασίας των καταναλωτών 

και του περιβάλλοντος. 

Τροπολογία25 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 21 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

21) Στον παρόντα κανονισμό είναι 

αναγκαίο να περιλαμβάνονται κανόνες 

σχετικά με την εποπτεία της αγοράς ώστε 

να ενισχυθούν τα δικαιώματα και οι 

υποχρεώσεις των εθνικών αρμόδιων 

αρχών, να διασφαλιστεί αποτελεσματικός 

συντονισμός των δραστηριοτήτων τους 

όσον αφορά την εποπτεία της αγοράς και 

να αποσαφηνιστούν οι εφαρμοστέες 

διαδικασίες. 

21) Στον παρόντα κανονισμό είναι 

θεμελιώδες να περιλαμβάνονται κανόνες 

σχετικά με την εποπτεία της αγοράς ώστε 

να ενισχυθούν τα δικαιώματα και οι 

υποχρεώσεις των εθνικών αρμόδιων 

αρχών, να διασφαλιστεί αποτελεσματικός 

συντονισμός των δραστηριοτήτων τους 

όσον αφορά την εποπτεία της αγοράς και 

να αποσαφηνιστούν οι εφαρμοστέες 

διαδικασίες. 

 

Τροπολογία26 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 21 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 21α)  Είναι απαραίτητο οι αρχές 

εποπτείας της αγοράς και οι αρχές 

έγκρισης τύπου να μπορούν να εκτελούν 

σωστά τα καθήκοντα που προβλέπονται 

στον παρόντα κανονισμό. Στο πλαίσιο 

αυτό, τα κράτη μέλη θα πρέπει ιδίως να 

τους παρέχουν τους πόρους που 

απαιτούνται για τον σκοπό αυτό. 
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Τροπολογία27 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 22 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

22) Για την αύξηση της διαφάνειας στη 

διαδικασία έγκρισης και για τη 

διευκόλυνση της ανταλλαγής πληροφοριών 

και της ανεξάρτητης επαλήθευσης από τις 

αρχές εποπτείας της αγοράς, τις 

εγκρίνουσες αρχές και την Επιτροπή, η 

τεκμηρίωση έγκρισης τύπου θα πρέπει να 

παρέχεται σε ηλεκτρονική μορφή και να 

δημοσιοποιείται, με την επιφύλαξη 

εξαιρέσεων λόγω της προστασίας 

εμπορικών συμφερόντων και δεδομένων 

προσωπικού χαρακτήρα. 

22) Για την αύξηση της διαφάνειας στη 

διαδικασία έγκρισης και για τη 

διευκόλυνση της ανταλλαγής πληροφοριών 

και της ανεξάρτητης επαλήθευσης από τις 

αρχές εποπτείας της αγοράς, τις 

εγκρίνουσες αρχές, την Επιτροπή και 

τρίτα μέρη, απαιτείται γνωστοποίηση 

των πληροφοριών του οχήματος και των 

δοκιμών για τη διεξαγωγή των εν λόγω 

ελέγχων. Οι συναφείς πληροφορίες για 

σκοπούς επισκευής και συντήρησης θα 

πρέπει να παρέχονται σε ηλεκτρονική 

μορφή και να δημοσιοποιούνται, με την 

επιφύλαξη εξαιρέσεων λόγω της 

προστασίας εμπορικών συμφερόντων και 

δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Οι 

πληροφορίες που γνωστοποιούνται για 

τους σκοπούς αυτούς δεν θα πρέπει να 

είναι τέτοιες ώστε η γνωστοποίησή τους 

να υπονομεύει την εμπιστευτικότητα 

ιδιόκτητων πληροφοριών και στοιχείων 

διανοητικής ιδιοκτησίας. 

 

Τροπολογία28 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 23 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 23α)  Τα τρίτα μέρη που διενεργούν 

δικές τους δοκιμές και δικούς τους 

ελέγχους επαλήθευσης όσον αφορά τη 

συμμόρφωση των οχημάτων με τις 

απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού, θα 

πρέπει να συμμορφώνονται πλήρως με τις 

αρχές της διαφάνειας και του ανοιχτού 

χαρακτήρα, μεταξύ άλλων όσον αφορά 

την ιδιοκτησία και τη χρηματοδότηση 

των δομών και των μοντέλων. Τα εν λόγω 

τρίτα μέρα θα πρέπει επίσης να 
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συμμορφώνονται με τις ίδιες απαιτήσεις 

που ισχύουν για τις οριζόμενες τεχνικές 

υπηρεσίες όσον αφορά τα επιστημονικά 

και μεθοδολογικά πρότυπα τα οποία 

εφαρμόζονται κατά τη διενέργεια των 

δοκιμών που πραγματοποιούν. 

Τροπολογία29 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 24 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

24) Στις εν λόγω ειδικότερες 

υποχρεώσεις των εθνικών αρχών που 

προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό θα 

πρέπει να περιλαμβάνονται δοκιμές και 

επιθεωρήσεις εκ των υστέρων 

επαλήθευσης της συμμόρφωσης σε επαρκή 

αριθμό οχημάτων που έχουν διατεθεί για 

πρώτη φορά στην αγορά. Η επιλογή των 

οχημάτων που θα υποβάλλονται στην εν 

λόγω εκ των υστέρων επαλήθευση 

συμμόρφωσης θα πρέπει να βασίζεται σε 

κατάλληλη αξιολόγηση κινδύνου, στην 

οποία θα λαμβάνονται υπόψη η 

σοβαρότητα ενδεχόμενης μη 

συμμόρφωσης και η πιθανότητα εμφάνισής 

της. 

24) Στις εν λόγω ειδικότερες 

υποχρεώσεις των εθνικών αρχών που 

προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό θα 

πρέπει να περιλαμβάνονται δοκιμές και 

επιθεωρήσεις εκ των υστέρων 

επαλήθευσης της συμμόρφωσης σε επαρκή 

αριθμό οχημάτων που έχουν διατεθεί για 

πρώτη φορά στην αγορά. Η επιλογή των 

οχημάτων που θα υποβάλλονται στην εν 

λόγω εκ των υστέρων επαλήθευση 

συμμόρφωσης θα πρέπει να βασίζεται σε 

κατάλληλη αξιολόγηση κινδύνου, στην 

οποία θα λαμβάνονται υπόψη η 

σοβαρότητα ενδεχόμενης μη 

συμμόρφωσης και η πιθανότητα εμφάνισής 

της. Επιπλέον, θα πρέπει να βασίζεται σε 

σαφή και λεπτομερή κριτήρια και να 

περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τυχαίους 

ποσοστιαίους ελέγχους επί του συνόλου 

των τρεχόντων μοντέλων, επί οχημάτων 

με νέο κινητήρα ή νέες τεχνολογίες, επί 

οχημάτων με πολύ υψηλή ή πολύ χαμηλή 

κατανάλωση καυσίμου και επί οχημάτων 

με πολύ υψηλό όγκο πωλήσεων. 

Επιπλέον, θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη 

το ιστορικό συμμόρφωσης, συμβουλές 

από τους καταναλωτές, αποτελέσματα 

δοκιμών τηλεπισκόπησης, καθώς και 

ανησυχίες ανεξάρτητων ερευνητικών 

φορέων. 

 

Τροπολογία30 

Πρόταση κανονισμού 
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Αιτιολογική σκέψη 24 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 24α) Είναι απαραίτητο η Επιτροπή να 

είναι σε θέση να ελέγχει τη συμμόρφωση 

με τις εγκρίσεις τύπου και την ισχύουσα 

νομοθεσία για τα οχήματα, συστήματα, 

κατασκευαστικά στοιχεία και τις 

χωριστές τεχνικές μονάδες, και να 

εξασφαλίζει την κανονικότητα των 

εγκρίσεων τύπου οργανώνοντας, 

διεξάγοντας ή υποχρεώνοντας άλλους 

φορείς να διεξάγουν δοκιμές και 

επιθεωρήσεις σε οχήματα, συστήματα, 

κατασκευαστικά στοιχεία και χωριστές 

τεχνικές μονάδες που έχουν ήδη διατεθεί 

στην αγορά. 

 

 

Τροπολογία31 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 25 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 25α)  Τα τρίτα μέρη που διενεργούν 

δικές τους δοκιμές και δικούς τους 

ελέγχους επαλήθευσης όσον αφορά τη 

συμμόρφωση των οχημάτων με τις 

απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού, θα 

πρέπει να συμμορφώνονται πλήρως με τις 

αρχές της διαφάνειας και του ανοιχτού 

χαρακτήρα, μεταξύ άλλων όσον αφορά 

την ιδιοκτησία και τη χρηματοδότηση 

των δομών και των μοντέλων. Τα εν λόγω 

τρίτα μέρη θα πρέπει επίσης να 

ακολουθούν παρόμοια προσέγγιση με τις 

οριζόμενες τεχνικές υπηρεσίες, μέσω της 

συμμόρφωσης με τα ίδια πρότυπα κατά 

τη διενέργεια και την ερμηνεία των 

δοκιμών. 

Τροπολογία32 

Πρόταση κανονισμού 

Recital 25 b (new) 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 25β) Επίσης, η εποπτεία της αγοράς θα 

πρέπει να λαμβάνει υπόψη μια 

προσέγγιση βασισμένη στον κίνδυνο, 

εστιάζοντας, μεταξύ άλλων, σε στοιχεία 

που συλλέγονται από τις οδικές μονάδες 

τηλεπαρακολούθησης, σε καταγγελίες, σε 

εκθέσεις στο πλαίσιο περιοδικών 

τεχνικών επιθεωρήσεων, στην 

αναμενόμενη διάρκεια ζωής και στα 

οχήματα, συστήματα, κατασκευαστικά 

στοιχεία και χωριστές τεχνικές μονάδες 

που έχουν ήδη προσδιοριστεί παλαιότερα 

ως προβληματικά. 

 

Τροπολογία33 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 25 γ (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 25γ) Για την επαλήθευση των 

εκπομπών των οχημάτων, οι αρχές 

εποπτείας της αγοράς θα πρέπει, μεταξύ 

άλλων, να χρησιμοποιούν τεχνολογίες 

τηλεπισκόπησης με σκοπό τον 

προσδιορισμό των πτυχών, όπως υψηλά 

επίπεδα ατμοσφαιρικής ρύπανσης και 

ηχορύπανσης, και των μοντέλων 

οχημάτων που θα πρέπει να διερευνώνται 

περαιτέρω. Στο πλαίσιο αυτό, οι αρχές θα 

πρέπει να συνεργάζονται και να 

συντονίζουν τις δραστηριότητές τους με 

τις αρμόδιες για τις περιοδικές τεχνικές 

επιθεωρήσεις αρχές δυνάμει της οδηγίας 

2014/45/ΕΕ για τον περιοδικό τεχνικό 

έλεγχο των μηχανοκίνητων οχημάτων. 

 

Τροπολογία34 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 26 



 

PE585.750v03-00 26/320 RR\1118868EL.docx 

EL 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

26) Για να διασφαλιστεί υψηλό επίπεδο 

λειτουργικής ασφάλειας των οχημάτων, 

καθώς και η προστασία των επιβατών των 

οχημάτων και άλλων χρηστών του οδικού 

δικτύου και η προστασία του 

περιβάλλοντος, θα πρέπει να 

εξακολουθήσουν να εναρμονίζονται και να 

προσαρμόζονται στην τεχνική και 

επιστημονική πρόοδο οι τεχνικές 

απαιτήσεις και τα περιβαλλοντικά πρότυπα 

που ισχύουν για τα οχήματα, τα 

συστήματα, τα κατασκευαστικά στοιχεία 

και τις χωριστές τεχνικές μονάδες. 

26) Για να διασφαλιστεί υψηλό επίπεδο 

λειτουργικής ασφάλειας των οχημάτων, 

καθώς και η προστασία των επιβατών των 

οχημάτων και άλλων χρηστών του οδικού 

δικτύου και η προστασία του 

περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας, 

θα πρέπει να εξακολουθήσουν να 

εναρμονίζονται και να προσαρμόζονται 

στην τεχνική και επιστημονική πρόοδο οι 

τεχνικές απαιτήσεις και τα περιβαλλοντικά 

πρότυπα που ισχύουν για τα οχήματα, τα 

συστήματα, τα κατασκευαστικά στοιχεία 

και τις χωριστές τεχνικές μονάδες. 

 

Τροπολογία35 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 26 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 26α) Προκειμένου να εξασφαλίζεται 

υψηλό επίπεδο λειτουργικής ασφάλειας 

των οχημάτων, η προστασία των 

επιβατών των οχημάτων και άλλων 

χρηστών του οδικού δικτύου και η 

προστασία του περιβάλλοντος, και 

προκειμένου να πραγματοποιείται 

διαρκής βελτίωση στους τομείς αυτούς, 

θα πρέπει να διευκολύνεται η υιοθέτηση 

νέων τεχνολογιών με βάση την τεχνική 

και επιστημονική πρόοδο. Ο στόχος 

αυτός θα πρέπει να επιτευχθεί με τον 

περιορισμό των δοκιμών και της 

τεκμηρίωσης που απαιτούνται για τη 

χορήγηση έγκρισης τύπου ΕΕ για 

τεχνολογίες αυτού του είδους. 

 

Τροπολογία36 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 27 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

27) Οι στόχοι του παρόντος 

κανονισμού δεν θα πρέπει να επηρεάζονται 

από το γεγονός ότι ορισμένα συστήματα, 

κατασκευαστικά στοιχεία, χωριστές 

τεχνικές μονάδες ή εξαρτήματα και 

εξοπλισμός μπορούν να τοποθετηθούν σε 

όχημα μετά την πρώτη διάθεσή του στην 

αγορά, την ταξινόμηση ή τη θέση του σε 

κυκλοφορία. Συνεπώς, θα πρέπει να 

ληφθούν κατάλληλα μέτρα ώστε να 

εξασφαλίζεται ότι τα συστήματα, τα 

κατασκευαστικά στοιχεία, οι χωριστές 

τεχνικές μονάδες ή τα εξαρτήματα και ο 

εξοπλισμός που μπορούν να τοποθετηθούν 

σε οχήματα και τα οποία μπορούν να 

παρεμποδίσουν σημαντικά τη λειτουργία 

συστημάτων που είναι ουσιώδη για την 

προστασία του περιβάλλοντος ή τη 

λειτουργική ασφάλεια υποβάλλονται σε 

έλεγχο από την εγκρίνουσα αρχή πριν από 

την πρώτη διάθεσή τους στην αγορά, την 

ταξινόμηση ή τη θέση τους σε κυκλοφορία. 

27) Οι στόχοι του παρόντος 

κανονισμού δεν θα πρέπει να επηρεάζονται 

από το γεγονός ότι ορισμένα συστήματα, 

κατασκευαστικά στοιχεία, χωριστές 

τεχνικές μονάδες ή εξαρτήματα και 

εξοπλισμός μπορούν να τοποθετηθούν σε 

όχημα μετά την πρώτη διάθεσή του στην 

αγορά, την ταξινόμηση ή τη θέση του σε 

κυκλοφορία. Συνεπώς, θα πρέπει να 

ληφθούν κατάλληλα μέτρα ώστε να 

εξασφαλίζεται ότι τα συστήματα, τα 

κατασκευαστικά στοιχεία, οι χωριστές 

τεχνικές μονάδες ή τα εξαρτήματα και ο 

εξοπλισμός που μπορούν να τοποθετηθούν 

σε οχήματα και τα οποία μπορούν να 

παρεμποδίσουν τη λειτουργία συστημάτων 

που είναι ουσιώδη για την προστασία του 

περιβάλλοντος ή τη λειτουργική ασφάλεια 

υποβάλλονται σε έλεγχο από την 

εγκρίνουσα αρχή πριν από την πρώτη 

διάθεσή τους στην αγορά, την ταξινόμηση 

ή τη θέση τους σε κυκλοφορία. 

 

Τροπολογία37 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 29 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

29) Η συμμόρφωση της παραγωγής 

είναι ένας από τους ακρογωνιαίους λίθους 

του συστήματος έγκρισης τύπου της ΕΕ 

και, συνεπώς, οι ρυθμίσεις στις οποίες 

προβαίνει ο κατασκευαστής για να 

εξασφαλίσει την εν λόγω συμμόρφωση θα 

πρέπει να εγκρίνονται από την αρμόδια 

αρχή ή από ορισμένη για τον σκοπό αυτό 

τεχνική υπηρεσία με τα κατάλληλα 

προσόντα και να υπόκεινται σε τακτική 

επαλήθευση μέσω ανεξάρτητων 

περιοδικών ελέγχων. Επιπλέον, οι 

εγκρίνουσες αρχές θα πρέπει να 

εξασφαλίζουν την επαλήθευση της 

συνεχούς συμμόρφωσης των σχετικών 

29) Η συμμόρφωση της παραγωγής 

είναι ένας από τους ακρογωνιαίους λίθους 

του συστήματος έγκρισης τύπου της ΕΕ 

και, συνεπώς, οι ρυθμίσεις στις οποίες 

προβαίνει ο κατασκευαστής για να 

εξασφαλίσει την εν λόγω συμμόρφωση θα 

πρέπει να εγκρίνονται από την αρμόδια 

αρχή ή από ορισμένη για τον σκοπό αυτό 

τεχνική υπηρεσία με τα κατάλληλα 

προσόντα και να υπόκεινται σε τακτική 

επαλήθευση. Επιπλέον, οι εγκρίνουσες 

αρχές θα πρέπει να εξασφαλίζουν την 

επαλήθευση της συνεχούς συμμόρφωσης 

των σχετικών προϊόντων. 
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προϊόντων. 

 

Τροπολογία38 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 30 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

30) Η διατήρηση της ισχύος των 

εγκρίσεων τύπου προϋποθέτει ότι ο 

κατασκευαστής ενημερώνει την αρχή που 

έχει εγκρίνει τον τύπο του οχήματος 

σχετικά με τυχόν αλλαγές στα 

χαρακτηριστικά του τύπου ή στις 

απαιτήσεις ασφάλειας και 

περιβαλλοντικών επιδόσεων που ισχύουν 

για τον συγκεκριμένο τύπο. Συνεπώς, είναι 

σημαντικό η ισχύς των εκδοθέντων 

πιστοποιητικών έγκρισης τύπου να είναι 

χρονικά περιορισμένη και τα εν λόγω 

πιστοποιητικά να μπορούν να ανανεωθούν 

μόνον όταν η εγκρίνουσα αρχή έχει 

επαληθεύσει σε ικανοποιητικό βαθμό ότι ο 

τύπος του οχήματος εξακολουθεί να 

συμμορφώνεται με όλες τις εφαρμοστέες 

απαιτήσεις. Περαιτέρω, οι όροι για την 

επέκταση των εγκρίσεων τύπου θα πρέπει 

να αποσαφηνιστούν ώστε να 

εξασφαλιστεί ομοιόμορφη εφαρμογή των 

διαδικασιών και επιβολή των απαιτήσεων 

έγκρισης τύπου σε ολόκληρη την Ένωση. 

30) Η διατήρηση της ισχύος των 

εγκρίσεων τύπου προϋποθέτει ότι ο 

κατασκευαστής ενημερώνει την αρχή που 

έχει εγκρίνει τον τύπο του οχήματος 

σχετικά με τυχόν αλλαγές στα 

χαρακτηριστικά του τύπου ή στις 

απαιτήσεις ασφάλειας και 

περιβαλλοντικών επιδόσεων που ισχύουν 

για τον συγκεκριμένο τύπο. Συνεπώς, είναι 

σημαντικό η ισχύς των εκδοθέντων 

πιστοποιητικών έγκρισης τύπου να είναι 

χρονικά περιορισμένη και τα εν λόγω 

πιστοποιητικά να μπορούν να ανανεωθούν 

μόνον όταν η εγκρίνουσα αρχή έχει 

επαληθεύσει σε ικανοποιητικό βαθμό ότι ο 

τύπος του οχήματος εξακολουθεί να 

συμμορφώνεται με όλες τις εφαρμοστέες 

απαιτήσεις. Ωστόσο, για ορισμένα 

συστήματα, κατασκευαστικά στοιχεία και 

χωριστές τεχνικές μονάδες δεν 

απαιτείται, λόγω της ίδιας της φύσης 

τους, να έχουν ημερομηνία λήξης. Για 

παράδειγμα, είναι σαφές ότι η ισχύς της 

έγκρισης τύπου για τα συστήματα 

εκπομπών οφείλει να είναι χρονικά 

περιορισμένη, κάτι που δεν απαιτείται για 

τα κάτοπτρα οδήγησης. Ως εκ τούτου, θα 

πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η 

αρμοδιότητα να καταρτίσει κατάλογο 

των σχετικών συστημάτων, 

κατασκευαστικών στοιχείων και 

χωριστών τεχνικών μονάδων. Η 

διαδικασία επαλήθευσης θα πρέπει να 

περιλαμβάνει διαφορετικές μεθόδους, 

όπως ελέγχους εγγράφων, ελέγχους 

συμμόρφωσης και πλήρεις διαδικασίες 

έγκρισης τύπου.  
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Τροπολογία39 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 31 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

31) Η αξιολόγηση αναφερόμενων 

σοβαρών κινδύνων για την ασφάλεια και 

βλαβών για τη δημόσια υγεία και το 

περιβάλλον θα πρέπει να διεξάγεται σε 

εθνικό επίπεδο, όμως θα πρέπει να 

διασφαλίζεται συντονισμός σε επίπεδο 

Ένωσης όταν ο κίνδυνος ή η βλάβη που 

αναφέρεται υπερβαίνει την επικράτεια ενός 

κράτους μέλους, με στόχο την κοινή χρήση 

πόρων και τη διασφάλιση συνέπειας όσον 

αφορά τα διορθωτικά μέτρα που θα πρέπει 

να ληφθούν για τον περιορισμό του 

κινδύνου ή της βλάβης που έχει εντοπιστεί. 

31) Η αξιολόγηση αναφερόμενων 

σοβαρών κινδύνων για την ασφάλεια και 

βλαβών για τη δημόσια υγεία και το 

περιβάλλον θα πρέπει να διεξάγεται σε 

εθνικό επίπεδο, όμως θα πρέπει να 

διασφαλίζεται συντονισμός σε επίπεδο 

Ένωσης όταν ο κίνδυνος ή η βλάβη που 

αναφέρεται υπερβαίνει την επικράτεια ενός 

κράτους μέλους, με στόχο την κοινή χρήση 

πόρων και τη διασφάλιση συνέπειας όσον 

αφορά τα διορθωτικά μέτρα που θα πρέπει 

να ληφθούν για τον περιορισμό του 

κινδύνου ή της βλάβης που έχει εντοπιστεί. 

Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να αποδοθεί 

στον εξοπλισμό, τα συστήματα και τις 

τεχνικές μονάδες αντικατάστασης που 

επηρεάζουν τις περιβαλλοντικές 

επιπτώσεις του συστήματος εξάτμισης, 

και τα παραπάνω πρέπει, κατά 

περίπτωση, να υπόκεινται σε απαιτήσεις 

χορήγησης άδειας. 

 

 

Τροπολογία40 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 33 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

33) Θα πρέπει να παρέχεται η 

κατάλληλη ευελιξία μέσω εναλλακτικών 

συστημάτων έγκρισης τύπου για 

κατασκευαστές που παράγουν οχήματα σε 

μικρές σειρές, οι οποίοι θα πρέπει να είναι 

σε θέση να επωφελούνται από τα 

πλεονεκτήματα της εσωτερικής αγοράς της 

Ένωσης, υπό την προϋπόθεση ότι τα 

οχήματά τους συμμορφώνονται με τις 

συγκεκριμένες απαιτήσεις έγκρισης τύπου 

ΕΕ για οχήματα που παράγονται σε μικρές 

33) Θα πρέπει να παρέχεται η 

κατάλληλη ευελιξία μέσω εναλλακτικών 

συστημάτων έγκρισης τύπου για 

κατασκευαστές που παράγουν οχήματα σε 

μικρές σειρές, οι οποίοι θα πρέπει να είναι 

σε θέση να επωφελούνται από τα 

πλεονεκτήματα της εσωτερικής αγοράς της 

Ένωσης, υπό την προϋπόθεση ότι τα 

οχήματά τους συμμορφώνονται με τις 

συγκεκριμένες απαιτήσεις έγκρισης τύπου 

ΕΕ για οχήματα που παράγονται σε μικρές 
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σειρές. Σε περιορισμένες περιπτώσεις, 

είναι σκόπιμο να επιτρέπεται η εθνική 

έγκριση τύπου μικρής σειράς. Για να 

αποφευχθούν οι καταχρήσεις, οποιαδήποτε 

απλουστευμένη διαδικασία για οχήματα 

που παράγονται σε μικρές σειρές θα πρέπει 

να περιορίζεται σε περιπτώσεις πολύ 

μικρής παραγωγής. Συνεπώς, είναι 

αναγκαίο να καθοριστεί επακριβώς η 

έννοια των οχημάτων που παράγονται σε 

μικρές σειρές όσον αφορά τον αριθμό των 

οχημάτων που παράγονται, τις απαιτήσεις 

που πρέπει να τηρούνται και τους όρους 

για την πρώτη διάθεση των εν λόγω 

οχημάτων στην αγορά. Είναι εξίσου 

σημαντικό να καθοριστεί εναλλακτικό 

σύστημα έγκρισης για μεμονωμένα 

οχήματα, ιδίως ώστε να παρέχεται επαρκής 

ευελιξία για την έγκριση οχημάτων που 

κατασκευάζονται σε πολλαπλά στάδια. 

σειρές. Σε περιορισμένες περιπτώσεις, 

είναι σκόπιμο να επιτρέπεται η εθνική 

έγκριση τύπου μικρής σειράς. Για να 

αποφευχθούν οι καταχρήσεις, οποιαδήποτε 

απλουστευμένη διαδικασία για οχήματα 

που παράγονται σε μικρές σειρές θα πρέπει 

να περιορίζεται σε περιπτώσεις πολύ 

μικρής παραγωγής, σύμφωνα με τον 

παρόντα κανονισμό. Συνεπώς, είναι 

αναγκαίο να καθοριστεί επακριβώς η 

έννοια των οχημάτων που παράγονται σε 

μικρές σειρές όσον αφορά τον αριθμό των 

οχημάτων που παράγονται, τις απαιτήσεις 

που πρέπει να τηρούνται και τους όρους 

για την πρώτη διάθεση των εν λόγω 

οχημάτων στην αγορά. Είναι εξίσου 

σημαντικό να καθοριστεί εναλλακτικό 

σύστημα έγκρισης για μεμονωμένα 

οχήματα, ιδίως ώστε να παρέχεται επαρκής 

ευελιξία για την έγκριση οχημάτων που 

κατασκευάζονται σε πολλαπλά στάδια. 

 

Τροπολογία41 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 35 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 35α)  Προκειμένου να εξασφαλιστεί 

αποτελεσματικός ανταγωνισμός στην 

αγορά για υπηρεσίες σχετικά με 

πληροφορίες επισκευής και συντήρησης 

οχημάτων, και να διασαφηνιστεί ότι 

αυτές οι πληροφορίες καλύπτουν επίσης 

πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται 

και σε άλλους ανεξάρτητους φορείς εκτός 

των επισκευαστών, έτσι ώστε να 

εξασφαλίζεται ότι η ανεξάρτητη αγορά 

επισκευής και συντήρησης οχημάτων 

συνολικά μπορεί να ανταγωνίζεται τους 

εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους, 

ανεξάρτητα από το αν ο κατασκευαστής 

οχημάτων διαβιβάζει αυτές τις 

πληροφορίες απευθείας στους 

εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους και 

επισκευαστές, είναι απαραίτητο να 

οριστούν οι λεπτομέρειες των 
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πληροφοριών που πρέπει να παρέχονται 

για τους σκοπούς της πρόσβασης σε 

πληροφορίες επισκευής και συντήρησης 

οχημάτων. 

 

Τροπολογία  42 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 36 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 36α)  Επειδή δεν υπάρχει σήμερα καμία 

κοινή δομημένη διαδικασία για την 

ανταλλαγή στοιχείων όσον αφορά τα 

κατασκευαστικά στοιχεία του οχήματος 

μεταξύ κατασκευαστών οχημάτων και 

ανεξάρτητων φορέων, είναι σκόπιμο να 

αναπτυχθούν αρχές σχετικά με την 

ανταλλαγή αυτή. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

Τυποποίησης (CEN) θα πρέπει να 

αναπτύξει επισήμως, για μελλοντική 

χρήση, μια κοινή δομημένη διαδικασία 

για τον καθορισμό της τυποποιημένης 

μορφής των ανταλλασσόμενων στοιχείων, 

χωρίς ωστόσο η εντολή που θα ανατεθεί 

στην CEN να προκαθορίζει τον βαθμό 

λεπτομέρειας που θα παρέχει το εν λόγω 

πρότυπο. Στο πλαίσιο των εργασιών της 

CEN θα πρέπει ιδίως να ληφθούν υπόψη 

τα συμφέροντα και οι ανάγκες τόσο των 

κατασκευαστών οχημάτων όσο και των 

ανεξάρτητων φορέων, καθώς και να 

εξεταστούν λύσεις όπως οι μορφότυποι 

ανοιχτών δεδομένων που περιγράφονται 

από σαφώς προσδιορισμένα 

μεταδεδομένα, προκειμένου να 

λαμβάνονται υπόψη οι υφιστάμενες 

υποδομές πληροφορικής.  

 

 

Τροπολογία43 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 37 α (νέα) 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 37α) Προκειμένου να εξασφαλιστεί 

αποτελεσματικός ανταγωνισμός στην 

αγορά για υπηρεσίες σχετικά με 

πληροφορίες επισκευής και συντήρησης 

οχημάτων, πρέπει να τονίζεται ότι οι εν 

λόγω πληροφορίες καλύπτουν επίσης 

πληροφορίες οι οποίες πρέπει να 

παρέχονται και σε άλλους ανεξάρτητους 

φορείς εκτός των επισκευαστών, και σε 

μορφότυπο που επιτρέπει την περαιτέρω 

ηλεκτρονική επεξεργασία, έτσι ώστε να 

εξασφαλίζεται ότι η ανεξάρτητη αγορά 

επισκευής και συντήρησης οχημάτων 

συνολικά μπορεί να ανταγωνίζεται τους 

εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους, 

ανεξάρτητα από το αν ο κατασκευαστής 

οχημάτων διαβιβάζει αυτές τις 

πληροφορίες απευθείας στους 

εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους και 

επισκευαστές. 

 

Τροπολογία44 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 37 β (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 37β) Με την επιφύλαξη της 

υποχρέωσης των κατασκευαστών 

οχημάτων να παρέχουν πληροφορίες 

επισκευής και συντήρησης μέσω του 

δικτυακού τόπου τους, οι ανεξάρτητοι 

φορείς θα πρέπει να συνεχίσουν να έχουν 

άμεση και ανεξάρτητη πρόσβαση στα επί 

του οχήματος δεδομένα. 

 

Τροπολογία45 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 40 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

40) Τα κράτη μέλη θα πρέπει να 

θεσπίσουν κανόνες σχετικά με τις 

κυρώσεις που θα ισχύουν για τις 

παραβάσεις του παρόντος κανονισμού και 

να εξασφαλίζουν την εφαρμογή των εν 

λόγω κανόνων. Οι κυρώσεις αυτές θα 

πρέπει να είναι αποτελεσματικές, 

αναλογικές και αποτρεπτικές. Τα κράτη 

μέλη υποβάλλουν σε ετήσια βάση στην 

Επιτροπή έκθεση σχετικά με τις 

επιβληθείσες κυρώσεις, ώστε να 

παρακολουθείται η συνοχή της εφαρμογής 

των εν λόγω διατάξεων. 

40) Τα κράτη μέλη θα πρέπει να 

θεσπίσουν κανόνες σχετικά με τις 

κυρώσεις που θα ισχύουν για τις 

παραβάσεις του παρόντος κανονισμού και 

να εξασφαλίζουν την εφαρμογή των εν 

λόγω κανόνων. Οι κυρώσεις αυτές θα 

πρέπει να είναι αποτελεσματικές, 

αναλογικές και αποτρεπτικές. Τα κράτη 

μέλη κοινοποιούν τακτικά στην Επιτροπή 

τις επιβληθείσες κυρώσεις, μέσω της 

ηλεκτρονικής βάσης δεδομένων, ώστε να 

παρακολουθείται η συνοχή της εφαρμογής 

των εν λόγω διατάξεων. 

 

Τροπολογία46 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 40 α 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 40α)  Τα αποτελέσματα των δοκιμών θα 

πρέπει να θεωρείται ότι έχουν 

παραποιηθεί, όταν η αρμόδια αρχή, 

έχοντας αναπαραγάγει ή συνεκτιμήσει 

όλες τις παραμέτρους δοκιμής, δεν 

μπορεί να επαληθεύσει εμπειρικά τα εν 

λόγω αποτελέσματα. 

 

Τροπολογία47 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 40 β (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 40β)  Τα διοικητικά πρόστιμα που 

επιβάλλονται από την Επιτροπή θα 

μπορούσαν να χρησιμοποιούνται για 

σκοπούς εποπτείας της αγοράς και για τη 

λήψη μέτρων για τη στήριξη προσώπων 

που επηρεάζονται αρνητικά από τις 

παραβιάσεις του παρόντος κανονισμού ή 

για άλλες παρόμοιες δραστηριότητες 
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προς όφελος των επηρεαζόμενων 

καταναλωτών και, κατά περίπτωση, για 

την προστασία του περιβάλλοντος. 

 

Τροπολογία48 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 40 γ (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 40γ)  Σε περιπτώσεις μη συμμόρφωσης, 

ο καταναλωτής μπορεί να αντιμετωπίζει 

προσωπική βλάβη ή ζημία στην 

περιουσία του. Στις περιπτώσεις αυτές, ο 

καταναλωτής θα πρέπει να έχει δικαίωμα 

να επιδιώξει αποζημίωση δυνάμει της 

σχετικής νομοθεσίας όσον αφορά τα 

ελαττωματικά προϊόντα ή τα μη 

συμμορφούμενα αγαθά, 

συμπεριλαμβανομένων της οδηγίας 

85/374/ΕΟΚ1a του Συμβουλίου, της 

οδηγίας 1999/44/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου1β και 

της οδηγίας 2006/114/ΕΚ του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου1γ κατά περίπτωση. Επιπλέον, 

ο καταναλωτής μπορεί να βασίζεται σε 

μέσα έννομης προστασίας που 

θεμελιώνονται στο συμβατικό δίκαιο, 

κατά περίπτωση σύμφωνα με το δίκαιο 

του οικείου κράτους μέλους. 

 _____________ 

 1a Οδηγία 85/374/ΕΟΚ του Συμβουλίου, 

της 25ης Ιουλίου 1985, για την 

προσέγγιση των νομοθετικών, 

κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων 

των κρατών μελών σε θέματα ευθύνης 

λόγω ελαττωματικών προϊόντων (ΕΕ L 

210 της 7.8.1985, σ. 29). 

 1β Οδηγία 1999/44/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 

25ης Μαΐου 1999, σχετικά με ορισμένες 

πτυχές της πώλησης και των εγγυήσεων 

καταναλωτικών αγαθών (ΕΕ L 171 της 

7.7.1999, σ. 12).  
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 1γ Οδηγία 2006/114/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 

12ης Δεκεμβρίου 2006, για την 

παραπλανητική και τη συγκριτική 

διαφήμιση (ΕΕ L 376 της 27.12.2006, 

σ. 21). 

 

Τροπολογία49 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 45 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 45α) Προκειμένου να εξασφαλιστεί 

αποτελεσματικός ανταγωνισμός στην 

αγορά για υπηρεσίες σχετικά με 

πληροφορίες επισκευής και συντήρησης 

οχημάτων, θα πρέπει να διασαφηνιστεί 

ότι οι εν λόγω πληροφορίες καλύπτουν 

επίσης πληροφορίες οι οποίες πρέπει να 

παρέχονται και σε άλλους ανεξάρτητους 

φορείς εκτός των επισκευαστών, και σε 

μορφότυπο που επιτρέπει την περαιτέρω 

ηλεκτρονική επεξεργασία, έτσι ώστε να 

εξασφαλίζεται ότι η ανεξάρτητη αγορά 

επισκευής και συντήρησης οχημάτων 

συνολικά μπορεί να ανταγωνίζεται τους 

εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους, 

ανεξάρτητα από το αν ο κατασκευαστής 

οχημάτων διαβιβάζει αυτές τις 

πληροφορίες απευθείας στους 

εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους και 

επισκευαστές. 

 

 

Τροπολογία50 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 2 – παράγραφος 3 – εισαγωγικό μέρος 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

3. Για τα ακόλουθα οχήματα και 

μηχανήματα, ο κατασκευαστής μπορεί να 

υποβάλει αίτηση για έγκριση τύπου ή 

επιμέρους έγκριση οχήματος σύμφωνα με 

3. Για τα ακόλουθα οχήματα και 

μηχανήματα, ο κατασκευαστής μπορεί να 

υποβάλει αίτηση για έγκριση τύπου ή 

επιμέρους έγκριση οχήματος σύμφωνα με 
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τον παρόντα κανονισμό, υπό την 

προϋπόθεση ότι τα εν λόγω οχήματα 

πληρούν τις ουσιαστικές απαιτήσεις του 

παρόντος κανονισμού: 

τον παρόντα κανονισμό, υπό την 

προϋπόθεση ότι τα εν λόγω οχήματα 

πληρούν τις απαιτήσεις του παρόντος 

κανονισμού: 

 

Τροπολογία51 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 2 – παράγραφος 3 – στοιχείο β 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

β) οχήματα που σχεδιάζονται και 

κατασκευάζονται για χρήση από τις 

ένοπλες δυνάμεις, την πολιτική άμυνα, την 

πυροσβεστική υπηρεσία και τις δυνάμεις 

που είναι υπεύθυνες για την τήρηση της 

δημόσιας τάξης· 

β) οχήματα που σχεδιάζονται και 

κατασκευάζονται για χρήση από τις 

ένοπλες δυνάμεις, την πολιτική άμυνα, την 

πυροσβεστική υπηρεσία, τους φορείς 

διαχείρισης καταστροφών και τις 

δυνάμεις που είναι υπεύθυνες για την 

τήρηση της δημόσιας τάξης· 

 

 

Τροπολογία52 

Πρόταση κανονισμού 

Article 3 – introductory part 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Για τους σκοπούς του παρόντος 

κανονισμού, ισχύουν οι ακόλουθοι 

ορισμοί: 

Για τους σκοπούς του παρόντος 

κανονισμού και των κανονιστικών 

πράξεων της Ένωσης που απαριθμούνται 

στο παράρτημα IV, ισχύουν, με την 

επιφύλαξη τυχόν αντίθετων διατάξεών 

τους, οι ακόλουθοι ορισμοί: 

 

Τροπολογία53 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – σημείο 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2) «εποπτεία της αγοράς»: 

δραστηριότητες που διεξάγονται και μέτρα 

που λαμβάνονται από τις αρχές εποπτείας 

της αγοράς προκειμένου να εξασφαλιστεί 

2) «εποπτεία της αγοράς»: 

δραστηριότητες που διεξάγονται και μέτρα 

που λαμβάνονται από τις αρχές εποπτείας 

της αγοράς προκειμένου να εξασφαλιστεί 
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ότι τα οχήματα, συστήματα, 

κατασκευαστικά στοιχεία ή οι χωριστές 

τεχνικές μονάδες, καθώς και τα 

εξαρτήματα και ο εξοπλισμός που 

διατίθενται στην αγορά συμμορφώνονται 

με τις απαιτήσεις τις οποίες ορίζει η 

σχετική ενωσιακή νομοθεσία και δεν 

θέτουν σε κίνδυνο την υγεία, την ασφάλεια 

ή άλλες πτυχές της προστασίας του 

δημόσιου συμφέροντος· 

ότι τα οχήματα, συστήματα, 

κατασκευαστικά στοιχεία ή οι χωριστές 

τεχνικές μονάδες, καθώς και τα 

εξαρτήματα και ο εξοπλισμός που 

διατίθενται στην αγορά συμμορφώνονται 

με τις απαιτήσεις τις οποίες ορίζει η 

σχετική ενωσιακή νομοθεσία και δεν 

θέτουν σε κίνδυνο την υγεία, την 

ασφάλεια, το περιβάλλον ή άλλες πτυχές 

της προστασίας του δημόσιου 

συμφέροντος, συμπεριλαμβανομένων των 

δικαιωμάτων των καταναλωτών· 

 

 

Τροπολογία54 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – σημείο 7 α (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 7α) «αυθεντικά εξαρτήματα ή 

εξοπλισμός»: εξαρτήματα ή εξοπλισμός 

τα οποία κατασκευάζονται σύμφωνα με 

τις προδιαγραφές και τα πρότυπα 

παραγωγής που ορίζει ο κατασκευαστής 

του οχήματος για την παραγωγή 

εξαρτημάτων του εξοπλισμού για τη 

συναρμολόγηση του συγκεκριμένου 

οχήματος· σε αυτά περιλαμβάνονται τα 

εξαρτήματα ή ο εξοπλισμός που 

κατασκευάζονται στην ίδια γραμμή 

παραγωγής με αυτά τα εξαρτήματα του 

εξοπλισμού· εκτός αποδείξεως του 

εναντίου, θεωρείται ότι τα εξαρτήματα 

είναι αυθεντικά εξαρτήματα εάν ο 

κατασκευαστής πιστοποιεί ότι τα 

εξαρτήματα είναι της ίδιας ποιότητας με 

τα κατασκευαστικά στοιχεία που 

χρησιμοποιούνται για τη συναρμολόγηση 

του συγκεκριμένου οχήματος και έχουν 

κατασκευαστεί σύμφωνα με τις 

προδιαγραφές και τα πρότυπα 

παραγωγής του κατασκευαστή του 

οχήματος· 
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Τροπολογία55 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – σημείο 9 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

9) «κατασκευαστής»: φυσικό ή 

νομικό πρόσωπο που είναι υπεύθυνο για 

όλα τα θέματα που αφορούν την έγκριση 

τύπου οχήματος, συστήματος, 

κατασκευαστικού στοιχείου ή χωριστής 

τεχνικής μονάδας, ή την επιμέρους 

έγκριση οχήματος, ή τη διαδικασία 

χορήγησης άδειας για εξαρτήματα και 

εξοπλισμό, για την εξασφάλιση της 

συμμόρφωσης της παραγωγής, καθώς και 

για ζητήματα εποπτείας της αγοράς όσον 

αφορά το εν λόγω παραγόμενο όχημα, 

σύστημα, κατασκευαστικό στοιχείο, 

χωριστή τεχνική μονάδα, εξάρτημα ή 

εξοπλισμό, ανεξαρτήτως εάν το εν λόγω 

πρόσωπο συμμετέχει ή δεν συμμετέχει 

άμεσα σε όλα τα στάδια του σχεδιασμού 

και της κατασκευής του εν λόγω οχήματος, 

συστήματος, κατασκευαστικού στοιχείου ή 

χωριστής τεχνικής μονάδας· 

9) «κατασκευαστής»: φυσικό ή 

νομικό πρόσωπο που είναι υπεύθυνο για τη 

συμμόρφωση με τις διοικητικές διατάξεις 

και τις τεχνικές απαιτήσεις που ισχύουν 

για την απόκτηση της έγκρισης τύπου 

οχήματος, συστήματος, κατασκευαστικού 

στοιχείου ή χωριστής τεχνικής μονάδας, ή 

της επιμέρους έγκρισης οχήματος, ή τη 

διαδικασία χορήγησης άδειας για 

εξαρτήματα και εξοπλισμό, και για την 

εξασφάλιση της συμμόρφωσης της 

παραγωγής, καθώς και για τη διευκόλυνση 

της συμμόρφωσης με τις διατάξεις περί 
εποπτείας της αγοράς όσον αφορά το εν 

λόγω παραγόμενο όχημα, σύστημα, 

κατασκευαστικό στοιχείο, χωριστή τεχνική 

μονάδα, εξάρτημα ή εξοπλισμό, 

ανεξαρτήτως εάν το εν λόγω πρόσωπο 

συμμετέχει ή δεν συμμετέχει άμεσα σε όλα 

τα στάδια του σχεδιασμού και της 

κατασκευής του εν λόγω οχήματος, 

συστήματος, κατασκευαστικού στοιχείου ή 

χωριστής τεχνικής μονάδας· 

 

Τροπολογία56 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – σημείο 16 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

16. «ταξινόμηση»: μόνιμη ή 

προσωρινή διοικητική άδεια οδικής 
κυκλοφορία οχήματος, 

συμπεριλαμβανομένης της ταυτοποίησης 
του οχήματος και της έκδοσης αριθμού 

σειράς· 

16. «ταξινόμηση»: η διοικητική 

έγκριση της θέσης σε κυκλοφορία στους 

δρόμους οχήματος, η οποία περιλαμβάνει 

την ταυτοποίησή του και τη χορήγηση σε 

αυτό αύξοντος αριθμού, ο οποίος καλείται 

αριθμός κυκλοφορίας, είτε σε μόνιμη είτε 

σε προσωρινή βάση, μεταξύ άλλων για 

μικρό χρονικό διάστημα· 
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Τροπολογία57 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – σημείο 35 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

35) «τύπος οχήματος»: ιδιαίτερη 

κατηγορία οχημάτων που μοιράζεται 

τουλάχιστον τα βασικά κριτήρια που 

ορίζονται στο μέρος Β του παραρτήματος 

II και η οποία μπορεί να περιλαμβάνει 

παραλλαγές και εκδόσεις όπως αναφέρεται 

σε αυτό· 

35) «τύπος οχήματος»: ιδιαίτερη ομάδα 

οχημάτων που μοιράζεται τουλάχιστον τα 

βασικά κριτήρια που ορίζονται στο μέρος 

Β του παραρτήματος II και η οποία μπορεί 

να περιλαμβάνει παραλλαγές και εκδόσεις 

όπως αναφέρεται σε αυτό· 

 

Τροπολογία58 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – σημείο 37 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

37) «βασικό όχημα»: κάθε όχημα που 

χρησιμοποιείται κατά το αρχικό στάδιο 

μιας διαδικασίας έγκρισης τύπου σε 

πολλαπλά στάδια· 

37) «βασικό όχημα»: κάθε όχημα που 

χρησιμοποιείται κατά το αρχικό στάδιο 

μιας διαδικασίας έγκρισης τύπου σε 

πολλαπλά στάδια, ανεξάρτητα από το αν 

είναι μηχανοκίνητο όχημα· 

 

Τροπολογία59 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – σημείο 42 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

42) «επιμέρους έγκριση οχήματος»: η 

διαδικασία με την οποία μια εγκρίνουσα 

αρχή πιστοποιεί ότι ένα συγκεκριμένο 

όχημα, είτε είναι μοναδικό είτε όχι, πληροί 

τις σχετικές διοικητικές διατάξεις και 

τεχνικές απαιτήσεις για την επιμέρους 

έγκριση οχήματος ΕΕ και την εθνική 

επιμέρους έγκριση οχήματος· 

42) «επιμέρους έγκριση οχήματος»: η 

διαδικασία με την οποία μια εγκρίνουσα 

αρχή πιστοποιεί ότι ένα συγκεκριμένο 

όχημα, είτε είναι μοναδικό είτε όχι, πληροί 

τις σχετικές διοικητικές διατάξεις και 

τεχνικές απαιτήσεις για την επιμέρους 

έγκριση οχήματος ΕΕ ή την εθνική 

επιμέρους έγκριση οχήματος· 
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Τροπολογία60 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – σημείο 46 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

46) «πληροφορίες επισκευής και 

συντήρησης οχήματος»: όλες οι 

πληροφορίες που απαιτούνται για τη 

διάγνωση, τη συντήρηση, την τεχνική 

επιθεώρηση, την περιοδική 

παρακολούθηση, την επισκευή, τον 

επαναπρογραμματισμό ή την επαναφορά 

οχήματος στην αρχική κατάσταση, καθώς 

και για την τοποθέτηση εξαρτημάτων και 

εξοπλισμού σε οχήματα και οι οποίες 

παρέχονται από τον κατασκευαστή στους 

εξουσιοδοτημένους πωλητές και 

επισκευαστές του, συμπεριλαμβανομένων 

όλων των επακόλουθων τροποποιήσεων 

και παραρτημάτων των εν λόγω 

πληροφοριών· 

46) «πληροφορίες επισκευής και 

συντήρησης οχήματος»: όλες οι 

πληροφορίες που απαιτούνται για τη 

διάγνωση, τη συντήρηση, την τεχνική 

επιθεώρηση, τον τεχνικό έλεγχο, την 

επισκευή, τον επαναπρογραμματισμό ή την 

επαναφορά οχήματος στην αρχική 

κατάσταση, καθώς και για την τοποθέτηση 

εξαρτημάτων και εξοπλισμού σε οχήματα 

και οι οποίες αξιοποιούνται ή παρέχονται 

από τον κατασκευαστή, μεταξύ άλλων, 

στους εξουσιοδοτημένους συνεργάτες, 

πωλητές, επισκευαστές και δίκτυό του, 

προκειμένου να προσφέρονται προϊόντα ή 

υπηρεσίες με σκοπό την επισκευή και τη 

συντήρηση οχημάτων, 

συμπεριλαμβανομένων όλων των 

επακόλουθων τροποποιήσεων και 

παραρτημάτων των εν λόγω πληροφοριών· 

 

 

 

Τροπολογία61 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – σημείο 55 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

55) «επιτόπια αξιολόγηση»: 

επαλήθευση από την αρμόδια για την 

έγκριση τύπου αρχή στις εγκαταστάσεις 

της τεχνικής υπηρεσίας ή υπεργολάβου ή 

θυγατρικής της· 

55) «επιτόπια αξιολόγηση»: 

επαλήθευση στις εγκαταστάσεις της 

τεχνικής υπηρεσίας ή υπεργολάβου ή 

θυγατρικής της· 

 

Τροπολογία62 

Πρόταση κανονισμού 

Article 3 – paragraph 1 – point 56 a (new) 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 56α) «διάταξη αναστολής»: κάθε 

λειτουργικό στοιχείο σχεδιασμού το 

οποίο, όταν λειτουργεί όπως προβλέπεται, 

εμποδίζει τα εγκεκριμένα συστήματα 

ελέγχου και παρακολούθησης του 

οχήματος να είναι αποδοτικά και 

αποτελεσματικά, ενώ επίσης αποτρέπει 

τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις 

έγκρισης σε όλο το φάσμα πραγματικών 

συνθηκών οδήγησης· 

 

 

Τροπολογία63 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 4 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 

κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 

το άρθρο 88 για την τροποποίηση του 

παραρτήματος ΙΙ όσον αφορά την 

κατηγοριοποίηση υποκατηγοριών 

οχημάτων, τύπων οχημάτων και τύπων 
αμαξώματος, με σκοπό την προσαρμογή 

του στην τεχνική πρόοδο. 

Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 

κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 

το άρθρο 88 για την τροποποίηση του 

παραρτήματος ΙΙ όσον αφορά τους τύπους 

οχημάτων και τύπους αμαξώματος, με 

σκοπό την προσαρμογή του στην τεχνική 

πρόοδο. 

 

Τροπολογία64 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 α (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι αρχές 

έγκρισης τύπου και οι αρχές εποπτείας 

της αγοράς εφαρμόζουν σαφή 

διαχωρισμό ρόλων και αρμοδιοτήτων και 

λειτουργούν ανεξάρτητα μεταξύ τους. 
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Τροπολογία65 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 6 – παράγραφος 1 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 1α. Όταν περισσότερες από μία 

εγκρίνουσες αρχές είναι υπεύθυνες σε ένα 

κράτος μέλος για την έγκριση τύπου 

οχήματος, συμπεριλαμβανομένης της 

επιμέρους έγκρισης τύπου οχήματος, το 

εν λόγω κράτος μέλος ορίζει μια 

μοναδική εγκρίνουσα αρχή τύπου 

υπεύθυνη για την ανταλλαγή 

πληροφοριών με τις εγκρίνουσες αρχές 

των άλλων κρατών μελών και για την 

εκπλήρωση των υποχρεώσεων που 

ορίζονται στο κεφάλαιο XV του παρόντος 

κανονισμού. 

 

Τροπολογία66 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 6 – παράγραφος 4 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

4. Τα κράτη μέλη οργανώνουν και 

διενεργούν την εποπτεία της αγοράς και 

τους ελέγχους οχημάτων, συστημάτων, 

κατασκευαστικών στοιχείων ή χωριστών 

τεχνικών μονάδων που εισέρχονται στην 

αγορά, σύμφωνα με το κεφάλαιο ΙΙΙ του 

κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 765/2008. 

4. Τα κράτη μέλη οργανώνουν και 

διενεργούν την εποπτεία της αγοράς και 

τους ελέγχους οχημάτων, συστημάτων, 

κατασκευαστικών στοιχείων ή χωριστών 

τεχνικών μονάδων που εισέρχονται στην 

αγορά, σύμφωνα με το κεφάλαιο ΙΙΙ του 

κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 765/2008, με 

εξαίρεση τα προβλεπόμενα στο άρθρο 18 

παράγραφος 5. 

 

Τροπολογία67 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 6 – παράγραφος 5 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

5. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα 

απαραίτητα μέτρα ώστε να διασφαλίσουν 

5. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα 

απαραίτητα μέτρα ώστε να διασφαλίσουν 
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ότι οι αρχές εποπτείας της αγοράς, όποτε 

το κρίνουν σκόπιμο και δικαιολογημένο, 

έχουν δικαίωμα να εισέρχονται στις 

εγκαταστάσεις οικονομικών φορέων και να 

κατάσχουν τα απαραίτητα δείγματα 

οχημάτων, συστημάτων, κατασκευαστικών 

στοιχείων και χωριστών τεχνικών μονάδων 

για σκοπούς δοκιμών συμμόρφωσης. 

ότι οι αρχές εποπτείας της αγοράς, όποτε 

το κρίνουν σκόπιμο και δικαιολογημένο, 

έχουν δικαίωμα να εισέρχονται στις 

εγκαταστάσεις οικονομικών φορέων στην 

επικράτειά τους και να λαμβάνουν τα 

απαραίτητα δείγματα οχημάτων, 

συστημάτων, κατασκευαστικών στοιχείων 

και χωριστών τεχνικών μονάδων για 

σκοπούς δοκιμών συμμόρφωσης. 

 

Τροπολογία68 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 6 – παράγραφος 6 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

6. Τα κράτη μέλη επανεξετάζουν και 

αξιολογούν περιοδικά τη λειτουργία των 

δραστηριοτήτων έγκρισης τύπου. Οι 

επανεξετάσεις και αξιολογήσεις αυτές 

πραγματοποιούνται τουλάχιστον κάθε 

τέσσερα χρόνια και τα αποτελέσματα τους 

κοινοποιούνται στα άλλα κράτη μέλη και 

την Επιτροπή. Κάθε κράτος μέλος 

δημοσιοποιεί σύνοψη των 

αποτελεσμάτων, αναφέροντας ειδικότερα 

τον αριθμό της χορηγηθείσας έγκρισης 

τύπου και τα στοιχεία ταυτοποίησης των 

αντίστοιχων κατασκευαστών. 

6. Τα κράτη μέλη επανεξετάζουν και 

αξιολογούν περιοδικά τη λειτουργία των 

δραστηριοτήτων έγκρισης τύπου, 

συμπεριλαμβανομένης της συμμόρφωσης 

με τον παρόντα κανονισμό των εγκρίσεων 

τύπου που έχουν χορηγηθεί. Οι 

επανεξετάσεις και αξιολογήσεις αυτές 

πραγματοποιούνται τουλάχιστον κάθε τρία 

χρόνια και τα αποτελέσματα τους 

κοινοποιούνται στα άλλα κράτη μέλη, το 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την 

Επιτροπή. Τα αποτελέσματα εξετάζονται 

από το φόρουμ που συγκροτείται δυνάμει 

του Άρθρου 10. Κάθε κράτος μέλος 

δημοσιοποιεί πλήρη έκθεση σχετικά με τα 

αποτελέσματα, η οποία περιλαμβάνει 

ειδικότερα τον αριθμό των εγκρίσεων 

τύπου που χορηγήθηκαν ή απορρίφθηκαν, 

το αντικείμενο του πιστοποιητικού 

έγκρισης τύπου, και τα στοιχεία 

ταυτοποίησης των αντίστοιχων 

κατασκευαστών και των τεχνικών 

υπηρεσιών που είναι υπεύθυνες για την 

εποπτεία των δοκιμών έγκρισης τύπου. 

 

Τροπολογία69 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 6 – παράγραφος 7 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

7. Τα κράτη μέλη επανεξετάζουν και 

αξιολογούν περιοδικά τη λειτουργία των 

εποπτικών δραστηριοτήτων τους. Οι 

επανεξετάσεις και αξιολογήσεις αυτές 

πραγματοποιούνται τουλάχιστον κάθε 

τέσσερα χρόνια και τα αποτελέσματα τους 

κοινοποιούνται στα άλλα κράτη μέλη και 

την Επιτροπή. Το ενδιαφερόμενο κράτος 

μέλος υποβάλλει περίληψη των 

αποτελεσμάτων στην οποία έχει 

πρόσβαση το κοινό. 

7. Τα κράτη μέλη επανεξετάζουν και 

αξιολογούν περιοδικά τη λειτουργία των 

εποπτικών δραστηριοτήτων τους. Οι 

επανεξετάσεις και αξιολογήσεις αυτές 

πραγματοποιούνται τουλάχιστον κάθε τρία 

χρόνια και τα αποτελέσματα τους 

κοινοποιούνται στα άλλα κράτη μέλη, στο 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στην 

Επιτροπή. Τα αποτελέσματα εξετάζονται 

από το φόρουμ που συγκροτείται δυνάμει 

του Άρθρου 10. Το ενδιαφερόμενο κράτος 

μέλος δημοσιοποιεί σύνοψη των 

αποτελεσμάτων, η οποία περιλαμβάνει 

ιδίως τον αριθμό των οχημάτων, 

συστημάτων, κατασκευαστικών 

στοιχείων ή χωριστών τεχνικών μονάδων 

που αποτέλεσαν αντικείμενο δοκιμής ή 

άλλης αξιολόγησης. Η σύνοψη 

περιλαμβάνει κατάλογο εκείνων των 

οχημάτων, συστημάτων, 

κατασκευαστικών στοιχείων ή χωριστών 

τεχνικών μονάδων που διαπιστώθηκε ότι 

δεν συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις 

του παρόντος κανονισμού, εφόσον 

υπάρχουν, τα στοιχεία ταυτοποίησης των 

αντίστοιχων κατασκευαστών και 

σύντομη περιγραφή της φύσης της μη 

συμμόρφωσης. 

 

Τροπολογία70 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 6 – παράγραφος 7 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 7α. Ανατίθεται στην Επιτροπή η 

εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση 

πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 88 όσον 

αφορά τη συμπλήρωση του παρόντος 

κανονισμού με τη θέσπιση των κοινών 

κριτηρίων διορισμού, επανεξέτασης και 

αξιολόγησης των εγκρινουσών αρχών και 

των αρχών εποπτείας της αγοράς σε 
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εθνικό επίπεδο.   

Τροπολογία71 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 7 – παράγραφος 1 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 1α. Οι εγκρίνουσες αρχές εφαρμόζουν 

και επιβάλλουν τις απαιτήσεις του 

παρόντος κανονισμού κατά ενιαίο και 

συνεκτικό τρόπο για τη διασφάλιση 

ισότιμων όρων ανταγωνισμού και προς 

αποφυγή της εφαρμογής διαφορετικών 

προτύπων στην Ένωση. Συνεργάζονται 

πλήρως με το φόρουμ και την Επιτροπή 

στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων ελέγχου 

και εποπτείας όσον αφορά την εφαρμογή 

του παρόντος κανονισμού και παρέχουν 

όλες τις αναγκαίες πληροφορίες κατόπιν 

αιτήματος.  

 

Τροπολογία72 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 7 – παράγραφος 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Οι εγκρίνουσες αρχές εκτελούν τα 

καθήκοντά τους με ανεξαρτησία και 

αμεροληψία. Τηρούν την εμπιστευτικότητα 

όπου αυτό απαιτείται για την προστασία 

εμπορικών απορρήτων, με την επιφύλαξη 

της υποχρέωσης παροχής πληροφοριών 

που ορίζεται στο άρθρο 9 παράγραφος 3 

για την προστασία των συμφερόντων των 

χρηστών στην Ένωση. 

2. Οι εγκρίνουσες αρχές εκτελούν τα 

καθήκοντά τους με ανεξαρτησία και 

αμεροληψία. Τηρούν την εμπιστευτικότητα 

για την προστασία εμπορικών απορρήτων 

των οικονομικών φορέων, με την 

επιφύλαξη της υποχρέωσης παροχής 

πληροφοριών που ορίζεται στο άρθρο 9 

παράγραφος 3 για την προστασία των 

συμφερόντων των χρηστών στην Ένωση 

σύμφωνα με το εφαρμοστέο δίκαιο. 

 

Τροπολογία73 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 7 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Όταν περισσότερες από μία εγκρίνουσες 

αρχές είναι υπεύθυνες σε ένα κράτος 

μέλος για την έγκριση οχήματος, 

συμπεριλαμβανομένης της επιμέρους 

έγκρισης οχήματος, το εν λόγω κράτος 

μέλος ορίζει μια μοναδική εγκρίνουσα 

αρχή τύπου υπεύθυνη για την ανταλλαγή 

πληροφοριών με τις εγκρίνουσες αρχές 

των άλλων κρατών μελών και για τις 

υποχρεώσεις που ορίζονται στο κεφάλαιο 

XV του παρόντος κανονισμού. 

διαγράφεται 

 

Τροπολογία74 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 7 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Οι εγκρίνουσες αρχές σε ένα κράτος μέλος 

συνεργάζονται μεταξύ τους 

ανταλλάσσοντας πληροφορίες σχετικά με 

τον ρόλο και τα καθήκοντά τους. 

Οι εγκρίνουσες αρχές σε ένα κράτος μέλος 

θεσπίζουν διαδικασίες για τη διασφάλιση 

αποδοτικού και αποτελεσματικού 

συντονισμού καθώς και αποδοτικής και 

αποτελεσματικής ανταλλαγής 

πληροφοριών σχετικά με τον ρόλο και τα 

καθήκοντά τους. 

 

 

Τροπολογία75 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 7 – παράγραφος 3 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 3α. Όταν μια εγκρίνουσα αρχή 

διαπιστώσει ότι ένα όχημα, σύστημα, 

κατασκευαστικό στοιχείο ή χωριστή 

τεχνική μονάδα δεν συμμορφώνεται με 

τον παρόντα κανονισμό, ενημερώνει 

σχετικά την Επιτροπή και τα λοιπά κράτη 

μέλη χωρίς καθυστέρηση. Η Επιτροπή 

ενημερώνει τα μέλη του φόρουμ σχετικά 

με τον έλεγχο εφαρμογής αμέσως μετά 
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την παραλαβή της εν λόγω κοινοποίησης. 

 

Τροπολογία76 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 7 – παράγραφος 5 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

5. Η Επιτροπή δύναται να εκδίδει 

εκτελεστικές πράξεις για τη θέσπιση των 

κοινών κριτηρίων διορισμού, 

επανεξέτασης και αξιολόγησης των 

εγκρινουσών αρχών σε εθνικό επίπεδο. Οι 

εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται 

σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που 

αναφέρεται στο άρθρο 87 παράγραφος 2. 

διαγράφεται 

 

Τροπολογία77 

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 

πραγματοποιούν 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. 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 
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στο αντίστοιχο κράτος μέλος κατά το 

προηγούμενο έτος. Κατά τους ελέγχους 

αυτούς, οι αρχές εποπτείας της αγοράς 

λαμβάνουν υπόψη καθιερωμένες 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. 

 

Τροπολογία78 

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. 

 

Τροπολογία79 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 8 – παράγραφος 1 β (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 1β.  Οι αρχές εποπτείας της αγοράς 

καταρτίζουν εθνικό πρόγραμμα εποπτείας 

της αγοράς και το υποβάλλουν στην 
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Επιτροπή προς έγκριση, σε ετήσια ή 

πολυετή βάση. Τα κράτη μέλη μπορούν 

να υποβάλλουν από κοινού κοινά 

προγράμματα ή δράσεις. 

 Τα εθνικά προγράμματα εποπτείας της 

αγοράς περιλαμβάνουν τουλάχιστον τις 

ακόλουθες πληροφορίες:  

 α)  την κλίμακα και το πεδίο 

εφαρμογής των σχεδιαζόμενων 

δραστηριοτήτων εποπτείας της αγοράς· 

 β)  λεπτομερή στοιχεία σχετικά με τον 

τρόπο υλοποίησης των δραστηριοτήτων 

εποπτείας της αγοράς, 

συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών 

σχετικά με τη χρήση των ελέγχων 

εγγράφων και των φυσικών και 

εργαστηριακών ελέγχων, τον τρόπο με 

τον οποίο λαμβάνονται υπόψη οι αρχές 

της αξιολόγησης κινδύνου και τον τρόπο 

με τον οποίο αντιμετωπίζονται οι 

τεκμηριωμένες καταγγελίες, τον υψηλό 

όγκο ειδικών μοντέλων οχημάτων που 

χρησιμοποιούνται στην επικράτειά τους, 

και τα μέρη των μοντέλων αυτών, την 

πρώτη εφαρμογή ενός νέου κινητήρα ή 

μιας νέας τεχνολογίας, εκθέσεις από 

περιοδικές τεχνικές επιθεωρήσεις και 

άλλες σχετικές πληροφορίες, μεταξύ 

άλλων από οικονομικούς φορείς ή 

αποτελέσματα δοκιμών που 

δημοσιεύονται από αναγνωρισμένους 

τρίτους φορείς·  

 γ)  σύνοψη των μέτρων που έχουν 

ληφθεί στο πλαίσιο του προηγούμενου 

προγράμματος, συμπεριλαμβανομένων 

συναφών στατιστικών στοιχείων σχετικά 

με την κλίμακα των δραστηριοτήτων που 

έχουν υλοποιηθεί, τα μέτρα 

επακολούθησης που έχουν ληφθεί και τα 

αποτελέσματά τους. Στην περίπτωση 

πολυετούς προγράμματος, καταρτίζεται 

και υποβάλλεται συνοπτική παρουσίαση 

των μέτρων, σε ετήσια βάση, στην 

Επιτροπή και το φόρουμ σχετικά με τον 

έλεγχο εφαρμογής· και 

 δ)  λεπτομερή στοιχεία σχετικά με τις 

ρυθμίσεις χρηματοδότησης που 
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κοινοποιούνται σύμφωνα με το άρθρο 30 

παράγραφος 4, καθώς και σχετικά με 

τους ανθρώπινους πόρους που 

διατίθενται για την εποπτεία της αγοράς, 

και την επάρκειά τους σε σχέση με τις 

σχεδιαζόμενες δραστηριότητες εποπτείας 

της αγοράς. 

 

Τροπολογία80 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 8 – παράγραφος 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2.  Οι αρχές εποπτείας της αγοράς 

ζητούν από τους οικονομικούς φορείς να 

θέτουν στη διάθεσή τους τις πληροφορίες 

και τα έγγραφα που θεωρούν απαραίτητα 

για τους σκοπούς της διεξαγωγής των 

δραστηριοτήτων τους.  

2.  Οι αρχές εποπτείας της αγοράς 

ζητούν από τους οικονομικούς φορείς να 

θέτουν στη διάθεσή τους τις πληροφορίες 

και τα έγγραφα που θεωρούν απαραίτητα 

για τους σκοπούς της διεξαγωγής των 

δραστηριοτήτων τους. Αυτό περιλαμβάνει 

πρόσβαση σε λογισμικό, αλγόριθμους, 

μονάδες ελέγχου κινητήρα και 

οποιεσδήποτε άλλες τεχνικές 

προδιαγραφές που κρίνονται απαραίτητες 

από τις αρχές εποπτείας της αγοράς. 

 

Τροπολογία81 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 8 – παράγραφος 3 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

3.  Για οχήματα, συστήματα, 

κατασκευαστικά στοιχεία και χωριστές 

τεχνικές μονάδες που έχουν λάβει έγκριση 

τύπου, οι αρχές εποπτείας της αγοράς 

λαμβάνουν δεόντως υπόψη τα 

πιστοποιητικά συμμόρφωσης που 

υποβάλλονται από τους οικονομικούς 

φορείς.  

3.  Για οχήματα, συστήματα, 

κατασκευαστικά στοιχεία και χωριστές 

τεχνικές μονάδες που έχουν λάβει έγκριση 

τύπου, οι αρχές εποπτείας της αγοράς 

λαμβάνουν δεόντως υπόψη τα 

πιστοποιητικά συμμόρφωσης, σήματα 

έγκρισης τύπου ή πιστοποιητικά έγκρισης 

τύπου που υποβάλλονται από τους 

οικονομικούς φορείς.  
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Τροπολογία82 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 8 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Οι αρχές εποπτείας της αγοράς λαμβάνουν 

κατάλληλα μέτρα προκειμένου να 

ειδοποιούν τους χρήστες στην επικράτειά 

τους μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα για 

τους κινδύνους που έχουν εντοπίσει σε 

σχέση με οποιοδήποτε όχημα, σύστημα, 

κατασκευαστικό στοιχείο ή χωριστή 

τεχνική μονάδα, ώστε να αποτραπεί ή να 

μειωθεί ο κίνδυνος σωματικής ή άλλης 

βλάβης.  

Οι αρχές εποπτείας της αγοράς λαμβάνουν 

κατάλληλα μέτρα προκειμένου να 

ειδοποιούν τους χρήστες στην επικράτειά 

τους μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα για 

τη μη συμμόρφωση που έχουν εντοπίσει 

σε σχέση με οποιοδήποτε όχημα, σύστημα, 

κατασκευαστικό στοιχείο ή χωριστή 

τεχνική μονάδα, ώστε να αποτραπεί ή να 

μειωθεί ο κίνδυνος σωματικής ή άλλης 

βλάβης. Οι πληροφορίες αυτές 

διατίθενται στον ιστότοπο της αρχής 

εποπτείας της αγοράς, σε απλή και 

κατανοητή γλώσσα. 

 

Τροπολογία83 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 8 – παράγραφος 5 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

5.  Όταν οι αρχές εποπτείας της 

αγοράς ενός κράτους μέλους αποφασίσουν 

να αποσύρουν ένα όχημα, σύστημα, 

κατασκευαστικό στοιχείο ή μια χωριστή 

τεχνική μονάδα από την αγορά, σύμφωνα 

με το άρθρο 49 παράγραφος 5, 

ενημερώνουν σχετικά τον ενδιαφερόμενο 

οικονομικό φορέα και, κατά περίπτωση, 

την αρμόδια εγκρίνουσα αρχή.  

5.  Όταν οι αρχές εποπτείας της 

αγοράς ενός κράτους μέλους αποφασίσουν 

να αποσύρουν ένα όχημα, σύστημα, 

κατασκευαστικό στοιχείο ή μια χωριστή 

τεχνική μονάδα από την αγορά, σύμφωνα 

με το άρθρο 49 παράγραφος 5, 

ενημερώνουν σχετικά τον ενδιαφερόμενο 

οικονομικό φορέα και την αρμόδια 

εγκρίνουσα αρχή.  

 

Τροπολογία84 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 8 – παράγραφος 5 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 5α.  Όταν μια αρχή εποπτείας της 

αγοράς διαπιστώσει ότι ένα όχημα, 
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σύστημα, κατασκευαστικό στοιχείο ή 

χωριστή τεχνική μονάδα δεν 

συμμορφώνεται με τον παρόντα 

κανονισμό, ενημερώνει σχετικά την 

Επιτροπή και τα λοιπά κράτη μέλη χωρίς 

καθυστέρηση. Η Επιτροπή ενημερώνει τα 

μέλη του φόρουμ σχετικά με τον έλεγχο 

εφαρμογής αμέσως μετά την παραλαβή 

της εν λόγω κοινοποίησης. 

 

Τροπολογία85 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 8 – παράγραφος 6 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

6.  Οι αρχές εποπτείας της αγοράς 

εκτελούν τα καθήκοντά τους με 

ανεξαρτησία και αμεροληψία. Τηρούν την 

εμπιστευτικότητα όπου αυτό απαιτείται 

για την προστασία εμπορικών απορρήτων, 

με την επιφύλαξη της υποχρέωσης 

παροχής πληροφοριών που ορίζεται στο 

άρθρο 9 παράγραφος 3 στον πληρέστερο 

βαθμό που είναι αναγκαίος για την 

προστασία των συμφερόντων των χρηστών 

στην Ευρωπαϊκή Ένωση.  

6. Οι αρχές εποπτείας της αγοράς 

εκτελούν τα καθήκοντά τους με 

ανεξαρτησία και αμεροληψία. Τηρούν την 

εμπιστευτικότητα για την προστασία 

εμπορικών απορρήτων των οικονομικών 

φορέων, με την επιφύλαξη της 

υποχρέωσης παροχής πληροφοριών που 

ορίζεται στο άρθρο 9 παράγραφος 3 στον 

πληρέστερο βαθμό που είναι αναγκαίος για 

την προστασία των συμφερόντων των 

χρηστών στην Ευρωπαϊκή Ένωση.  

 

Τροπολογία86 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 8 – παράγραφος 7 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

7.  Τα κράτη μέλη επανεξετάζουν και 

αξιολογούν περιοδικά τη λειτουργία των 

εποπτικών δραστηριοτήτων τους. Οι 

επανεξετάσεις και αξιολογήσεις αυτές 

πραγματοποιούνται τουλάχιστον κάθε 

τέσσερα χρόνια και τα αποτελέσματα 

τους κοινοποιούνται στα άλλα κράτη 

μέλη και την Επιτροπή. Το 

ενδιαφερόμενο κράτος μέλος υποβάλλει 

περίληψη των αποτελεσμάτων στην 

διαγράφεται 
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οποία έχει πρόσβαση το κοινό.  

 

Τροπολογία87 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 8 – παράγραφος 8 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

8.  Οι αρχές εποπτείας της αγοράς 

διαφορετικών κρατών μελών συντονίζουν 

τις δραστηριότητές τους όσον αφορά την 

εποπτεία της αγοράς, συνεργάζονται και 

ανταλλάσσουν μεταξύ τους και με την 

Επιτροπή τα αποτελέσματα των εν λόγω 

δραστηριοτήτων. Κατά περίπτωση, οι 

αρχές εποπτείας της αγοράς συμφωνούν 

σε θέματα που αφορούν καταμερισμό των 

εργασιών και εξειδίκευση.  

διαγράφεται 

 

Τροπολογία88 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 8 – παράγραφος 9 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

9.  Αν σε ένα κράτος μέλος αρμόδιες 

για την εποπτεία της αγοράς και τους 

ελέγχους στα εξωτερικά σύνορα είναι 

περισσότερες από μία αρχές, οι εν λόγω 

αρχές συνεργάζονται μεταξύ τους, 

ανταλλάσσοντας πληροφορίες σχετικά με 

τον ρόλο και τα καθήκοντά τους. 

9.  Αν σε ένα κράτος μέλος αρμόδιες 

για την εποπτεία της αγοράς και τους 

ελέγχους στα εξωτερικά σύνορα είναι 

περισσότερες από μία αρχές, οι εν λόγω 

αρχές θεσπίζουν διαδικασίες για τη 

διασφάλιση αποδοτικού και 

αποτελεσματικού συντονισμού, καθώς 

και αποδοτικής και αποτελεσματικής 

ανταλλαγής πληροφοριών σχετικά με τον 

ρόλο και τα καθήκοντά τους. 

 

Τροπολογία89 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 8 – παράγραφος 10 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

10.  Η Επιτροπή δύναται να εκδίδει 

εκτελεστικές πράξεις για τη θέσπιση των 

κριτηρίων καθορισμού της κλίμακας, του 

πεδίου εφαρμογής και της συχνότητας με 

την οποία πρέπει να διενεργούνται οι 

έλεγχοι επαλήθευσης της συμμόρφωσης 

των λαμβανόμενων δειγμάτων που 

αναφέρονται στην παράγραφο 1. Οι εν 

λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται 

σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που 

αναφέρεται στο άρθρο 87 παράγραφος 2.  

διαγράφεται 

 

Τροπολογία90 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 8 – παράγραφος 10 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 10α.  Οι αρχές εποπτείας της αγοράς 

δημοσιοποιούν έκθεση με τα πορίσματά 

τους έπειτα από κάθε δοκιμή 

επαλήθευσης της συμμόρφωσης που 

πραγματοποιούν, και διαβιβάζουν τα 

πορίσματά τους στα κράτη μέλη και στην 

Επιτροπή. Η Επιτροπή διαβιβάζει την εν 

λόγω έκθεση στα μέλη του φόρουμ 

σχετικά με τον έλεγχο εφαρμογής. Η 

έκθεση περιλαμβάνει λεπτομερή στοιχεία 

σχετικά με τα οχήματα, τα συστήματα, τα 

κατασκευαστικά στοιχεία ή τις χωριστές 

τεχνικές μονάδες που έχουν αξιολογηθεί 

και τα στοιχεία ταυτοποίησης των 

αντίστοιχων κατασκευαστών, καθώς και 

σύντομη περιγραφή των πορισμάτων, 

μεταξύ άλλων όσον αφορά τη φύση της 

τυχόν μη συμμόρφωσης. 

 

Τροπολογία91 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 
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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 Επιτροπή οργανώνει και διενεργεί, ή 

ζητεί να διενεργηθούν, σε επαρκή κλίμακα 

και λαμβανομένων δεόντως υπόψη των 

συμφωνημένων εθνικών προγραμμάτων 

με δραστηριότητες εποπτείας της αγοράς 

που έχουν εγκριθεί σύμφωνα με το άρθρο 

8, 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. 

 Οι δοκιμές και οι επιθεωρήσεις που 

οργανώνονται και διενεργούνται από την 

Επιτροπή ή κατ’ εντολή της Επιτροπής, 

εξετάζουν το ζήτημα της συμμόρφωσης 

εν χρήσει των οχημάτων, συστημάτων, 

κατασκευαστικών στοιχείων και 

χωριστών τεχνικών μονάδων. 

 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. 

 Κατά τους ελέγχους αυτούς, η Επιτροπή 

λαμβάνει υπόψη καθιερωμένες 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. 
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Τροπολογία92 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 α (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Με την επιφύλαξη της παραγράφου 1, 

όταν η Επιτροπή, βασιζόμενη σε 

πληροφορίες που παρέχουν τα κράτη 

μέλη, ή σε αίτημα που διατυπώνεται από 

μέλος του φόρουμ σχετικά με τον έλεγχο 

εφαρμογής, ή σε αποτελέσματα που 

δημοσιεύονται από αναγνωρισμένους 

τρίτους φορείς, θεωρεί ότι ένα κράτος 

μέλος δεν εκπληρώνει δεόντως τις 

υποχρεώσεις τους ως προς την έγκριση 

τύπου ή την εποπτεία της αγοράς που 

απορρέουν από τον παρόντα κανονισμό, η 

Επιτροπή οργανώνει και διενεργεί η ίδια, 

ή ζητεί να διενεργηθούν, δοκιμές και 

επιθεωρήσεις σε οχήματα, συστήματα, 

κατασκευαστικά στοιχεία και χωριστές 

τεχνικές μονάδες που έχουν ήδη διατεθεί 

στην αγορά. 

 

 

Τροπολογία93 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 β (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Η Επιτροπή μπορεί να βασίζεται 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 Επιτροπή. 

Κατά τον ορισμό των τεχνικών 

υπηρεσιών για τους σκοπούς του 

παρόντος άρθρου, η Επιτροπή μεριμνά 

ώστε να χρησιμοποιείται διαφορετική 

τεχνική υπηρεσία από την τεχνική 

υπηρεσία που διενήργησε την αρχική 

δοκιμή σχετικά με την έγκριση τύπου. 
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Τροπολογία94 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 9 – παράγραφος 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Οι κατασκευαστές που είναι 

κάτοχοι εγκρίσεων τύπου ή οι οικονομικοί 

φορείς, παρέχουν στην Επιτροπή, κατόπιν 

αιτήματός της, στατιστικά σημαντικό 

αριθμό παραγόμενων οχημάτων, 

συστημάτων, κατασκευαστικών στοιχείων 

και χωριστών τεχνικών μονάδων που 

επιλέγονται από την Επιτροπή και είναι 

αντιπροσωπευτικά των οχημάτων, 

συστημάτων, κατασκευαστικών στοιχείων 

και χωριστών τεχνικών μονάδων που 

διατίθενται για πρώτη φορά στην αγορά 

δυνάμει της εκάστοτε έγκρισης τύπου. Τα 

εν λόγω οχήματα, συστήματα, 

κατασκευαστικά στοιχεία και χωριστές 

τεχνικές μονάδες παρέχονται για δοκιμή 

κατά τον χρόνο, στον τόπο και για την 

περίοδο που ορίζει η Επιτροπή. 

2. Οι κατασκευαστές που είναι 

κάτοχοι εγκρίσεων τύπου ή οι οικονομικοί 

φορείς, παρέχουν στην Επιτροπή, κατόπιν 

αιτήματός της, στατιστικά σημαντικό 

αριθμό παραγόμενων οχημάτων, 

συστημάτων, κατασκευαστικών στοιχείων 

και χωριστών τεχνικών μονάδων που 

επιλέγονται από την Επιτροπή και είναι 

αντιπροσωπευτικά των οχημάτων, 

συστημάτων, κατασκευαστικών στοιχείων 

και χωριστών τεχνικών μονάδων που 

διατίθενται για πρώτη φορά στην αγορά 

δυνάμει της εκάστοτε έγκρισης τύπου. Τα 

εν λόγω οχήματα, συστήματα, 

κατασκευαστικά στοιχεία και χωριστές 

τεχνικές μονάδες παρέχονται για δοκιμή 

κατά τον χρόνο, στον τόπο και για την 

περίοδο που ορίζει η Επιτροπή κατά 

περίπτωση.  

 

 

Τροπολογία95 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 9 – παράγραφος 2 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 2α. Τα κράτη μέλη παρέχουν κάθε 

αναγκαία συνδρομή, τεκμηρίωση και 

λοιπή τεχνική υποστήριξη που 

χρειάζονται οι εμπειρογνώμονες της 

Επιτροπής προκειμένου να μπορέσουν να 

διεξαγάγουν τις δοκιμές, τους ελέγχους 

και τις επιθεωρήσεις. Τα κράτη μέλη 

εξασφαλίζουν ότι οι εμπειρογνώμονες της 

Επιτροπής διαθέτουν πρόσβαση σε όλες 

τις εγκαταστάσεις ή τμήματα 

εγκαταστάσεων και στις πληροφορίες, 
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στις οποίες συμπεριλαμβάνονται τα 

συστήματα πληροφορικής και το 

λογισμικό, που σχετίζονται με την 

εκτέλεση των καθηκόντων τους. 

 

Τροπολογία96 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 9 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Για να διευκολυνθεί η Επιτροπή στη 

διενέργεια των δοκιμών που αναφέρονται 

στις παραγράφους 1 και 2, τα κράτη μέλη 

διαθέτουν στην Επιτροπή όλα τα δεδομένα 

που αφορούν την έγκριση τύπου των 

οχημάτων, των συστημάτων, των 

κατασκευαστικών στοιχείων και των 

χωριστών τεχνικών μονάδων που 

υποβάλλονται σε δοκιμή επαλήθευσης της 

συμμόρφωσης. Στα εν λόγω δεδομένα 

περιλαμβάνονται τουλάχιστον οι 

πληροφορίες που παρέχονται στο 

πιστοποιητικό έγκρισης τύπου και στα 

συνημμένα σε αυτό έγγραφα που 

αναφέρονται στο άρθρο 26 παράγραφος 1. 

Για να διευκολυνθεί η Επιτροπή στη 

διενέργεια των δοκιμών που αναφέρονται 

στις παραγράφους 1 και 2, τα κράτη μέλη 

διαθέτουν στην Επιτροπή αμελλητί όλα τα 

δεδομένα που αφορούν την έγκριση τύπου 

των οχημάτων, των συστημάτων, των 

κατασκευαστικών στοιχείων και των 

χωριστών τεχνικών μονάδων που 

υποβάλλονται σε δοκιμή επαλήθευσης της 

συμμόρφωσης. Στα εν λόγω δεδομένα 

περιλαμβάνονται τουλάχιστον οι 

πληροφορίες που παρέχονται στο 

πιστοποιητικό έγκρισης τύπου και στα 

συνημμένα σε αυτό έγγραφα που 

αναφέρονται στο άρθρο 26 παράγραφος 1. 

 

Τροπολογία97 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 9 – παράγραφος 4 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

4. Οι κατασκευαστές οχημάτων 

δημοσιοποιούν τα δεδομένα που 

απαιτούνται για τον σκοπό των δοκιμών 

επαλήθευσης της συμμόρφωσης από τρίτα 

μέρη. Η Επιτροπή εκδίδει εκτελεστικές 

πράξεις για τον καθορισμό των δεδομένων 

που πρέπει να δημοσιοποιούνται και των 

προϋποθέσεων της εν λόγω 

δημοσιοποίησης, με την επιφύλαξη της 

προστασίας εμπορικών απορρήτων και 

δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 

σύμφωνα με την ενωσιακή και εθνική 

4. Οι κατασκευαστές οχημάτων 

καθιστούν διαθέσιμα, δωρεάν και χωρίς 

αδικαιολόγητη καθυστέρηση, τα δεδομένα 

που απαιτούνται για τον σκοπό των 

δοκιμών επαλήθευσης της συμμόρφωσης 

από αναγνωρισμένα τρίτα μέρη. Τα εν 

λόγω δεδομένα περιλαμβάνουν όλες τις 

παραμέτρους και ρυθμίσεις που είναι 

απαραίτητες για την ακριβή 

αναπαραγωγή των συνθηκών δοκιμής 

που εφαρμόστηκαν κατά τη χρονική 

στιγμή της δοκιμής έγκρισης τύπου. Όλα 
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νομοθεσία. Οι εν λόγω εκτελεστικές 

πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη 

διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο 

άρθρο 87 παράγραφος 2. 

αυτά τα δεδομένα αντιμετωπίζονται με 

τρόπο που εξασφαλίζει τη νόμιμη 

προστασία των επιχειρηματικών 

πληροφοριών. Η Επιτροπή εκδίδει 

εκτελεστικές πράξεις για τον καθορισμό 

των δεδομένων που πρέπει να διατίθενται 

και των σχετικών προϋποθέσεων, 

συμπεριλαμβανομένων των 

προϋποθέσεων για την παροχή 

πρόσβασης στις εν λόγω πληροφορίες 

μέσω της ηλεκτρονικής βάσης δεδομένων 

έγκρισης τύπου που αναφέρεται στο 

άρθρο 10α, με την επιφύλαξη της 

προστασίας εμπορικών απορρήτων και 

δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 

σύμφωνα με τις νομικές πράξεις της 

Ένωσης και την εθνική νομοθεσία. Οι εν 

λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται 

σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που 

αναφέρεται στο άρθρο 87 παράγραφος 2.  

 

 

Τροπολογία98 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 9 – παράγραφος 4 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 4α. Η Επιτροπή οργανώνει και 

διεξάγει κοινούς ελέγχους των αρχών 

έγκρισης τύπου και των εθνικών αρχών 

εποπτείας της αγοράς προκειμένου να 

επαληθεύει ότι εφαρμόζουν, κατά τρόπο 

ομοιόμορφο, τις απαιτήσεις του παρόντος 

κανονισμού και ασκούν τα καθήκοντά 

τους με ανεξάρτητο και αυστηρό τρόπο. 

Μετά από διαβούλευση με το φόρουμ, η 

Επιτροπή εγκρίνει ετήσιο πρόγραμμα 

κοινών ελέγχων, στο πλαίσιο του οποίου 

λαμβάνονται υπόψη τα αποτελέσματα 

προηγούμενων αξιολογήσεων για τον 

προσδιορισμό της συχνότητας των 

ελέγχων. Σε περίπτωση που η Επιτροπή 

έχει λόγους να θεωρεί ότι μια αρχή 

έγκρισης τύπου δεν εκπληρώνει τις 

υποχρεώσεις της δυνάμει του παρόντος 

κανονισμού, η Επιτροπή μπορεί να 
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ζητήσει να διενεργούνται σε ετήσια βάση 

οι κοινοί έλεγχοι. 

 

 

Τροπολογία99 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 9 – παράγραφος 4 β (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 4β. Για τον σκοπό αυτό, η Επιτροπή 

έχει τη δυνατότητα να προσφεύγει σε 

ανεξάρτητους ελεγκτές, οι οποίοι 

προσλαμβάνονται ως τρίτα μέρη έπειτα 

από ανοικτή πρόσκληση υποβολής 

προσφορών. Οι ελεγκτές εκτελούν τα 

καθήκοντά τους με ανεξαρτησία και 

αμεροληψία. Οι ελεγκτές τηρούν την 

αρχή της εμπιστευτικότητας με σκοπό 

την προστασία του εμπορικού 

απορρήτου, σύμφωνα με το εφαρμοστέο 

δίκαιο. Τα κράτη μέλη παρέχουν κάθε 

αναγκαία συνδρομή, τεκμηρίωση και 

υποστήριξη που ζητούν οι ελεγκτές 

προκειμένου να είναι σε θέση να ασκούν 

τα καθήκοντά τους. Τα κράτη μέλη 

εξασφαλίζουν ότι οι ελεγκτές διαθέτουν 

πρόσβαση σε όλες τις εγκαταστάσεις ή 

τμήματα εγκαταστάσεων και στις 

πληροφορίες, στις οποίες 

συμπεριλαμβάνονται τα συστήματα 

πληροφορικής και το λογισμικό, που 

σχετίζονται με την εκτέλεση των 

καθηκόντων τους. Κατόπιν αιτήματος, 

ένα κράτος μέλος μπορεί να έχει το 

δικαίωμα να αποστείλει παρατηρητή σε 

κοινό έλεγχο που οργανώνεται σύμφωνα 

με το παρόν άρθρο. Οι εν λόγω 

παρατηρητές δεν επηρεάζουν τις 

αποφάσεις σχετικά με τα αποτελέσματα 

του κοινού ελέγχου. 
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Τροπολογία100 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 9 – παράγραφος 4 γ (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 4γ. Το αποτέλεσμα του κοινού ελέγχου 

κοινοποιείται σε όλα τα κράτη μέλη και 

στην Επιτροπή, και παράλληλα 

δημοσιοποιείται σύνοψή του. Το 

αποτέλεσμα εξετάζεται από το φόρουμ 

που συγκροτείται δυνάμει του άρθρου 10. 

 

 

Τροπολογία101 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 9 – παράγραφος 4 δ (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 4δ. Το οικείο κράτος μέλος 

ενημερώνει την Επιτροπή και τα άλλα 

κράτη μέλη σχετικά με το πώς 

αντιμετώπισε τις συστάσεις που 

προκύπτουν από κοινό έλεγχο που 

αναφέρεται στην παράγραφο 4γ). 

 

 

Τροπολογία102 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 9 – παράγραφος 4 ε (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 4ε. Η Επιτροπή μπορεί να ζητεί 

επιπλέον πληροφορίες από τα κράτη μέλη 

και τις οικείες εθνικές αρχές έγκρισης 

τύπου και εποπτείας της αγοράς, όταν 

έχει λόγο να πιστεύει, έπειτα από εξέταση 

στο πλαίσιο του φόρουμ, όταν υπάρχουν 

περιπτώσεις μη συμμόρφωσης με τον 

παρόντα κανονισμό. Τα κράτη μέλη και 

οι αντίστοιχες αρχές παρέχουν τις 

πληροφορίες αυτές χωρίς αδικαιολόγητη 



 

PE585.750v03-00 62/320 RR\1118868EL.docx 

EL 

καθυστέρηση. 

 

Τροπολογία103 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 9 – παράγραφος 5 – εδάφιο 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Όταν βάσει των εν λόγω δοκιμών και 

επιθεωρήσεων αμφισβητείται η ορθότητα 

της ίδιας της έγκρισης τύπου, η Επιτροπή 

ενημερώνει την αρμόδια εγκρίνουσα αρχή 

ή αρχές καθώς και το φόρουμ ανταλλαγής 

πληροφοριών σχετικά με τον έλεγχο 

εφαρμογής. 

Όταν βάσει των εν λόγω δοκιμών και 

επιθεωρήσεων αμφισβητείται η ορθότητα 

της ίδιας της έγκρισης τύπου, η Επιτροπή 

ενημερώνει αμέσως την αρμόδια 

εγκρίνουσα αρχή ή αρχές καθώς και τα 

κράτη μέλη, και τα μέλη του φόρουμ 
σχετικά με τον έλεγχο εφαρμογής. 

 

Τροπολογία104 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 9 – παράγραφος 5 – εδάφιο 2 α (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Η Επιτροπή λαμβάνει κατάλληλα μέτρα 

προκειμένου να ειδοποιεί, μέσα σε εύλογο 

χρονικό διάστημα, τους χρήστες εντός 

της Ένωσης, συμπεριλαμβανομένων των 

οικείων αρχών έγκρισης τύπου, για κάθε 

μη συμμόρφωση που έχει εντοπίσει σε 

σχέση με οποιοδήποτε όχημα, σύστημα, 

κατασκευαστικό στοιχείο ή χωριστή 

τεχνική μονάδα, ώστε να αποτραπεί ή να 

μειωθεί ο κίνδυνος σωματικής ή άλλης 

βλάβης. Οι πληροφορίες αυτές 

διατίθενται επίσης στους ιστοτόπους των 

οικείων αρχών εποπτείας της αγοράς, σε 

απλή και κατανοητή γλώσσα.  

 

 

Τροπολογία105 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 9 – παράγραφος 5 – εδάφιο 3 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Η Επιτροπή δημοσιεύει έκθεση με τα 

πορίσματά της, ύστερα από κάθε δοκιμή 

εξακρίβωσης της συμμόρφωσης που έχει 

πραγματοποιηθεί. 

Η Επιτροπή δημοσιοποιεί έκθεση με τα 

πορίσματά της, ύστερα από κάθε δοκιμή 

εξακρίβωσης της συμμόρφωσης που έχει 

πραγματοποιηθεί, και διαβιβάζει τα 

πορίσματά της στα κράτη μέλη και στα 

μέλη του φόρουμ σχετικά με τον έλεγχο 

εφαρμογής. Η έκθεση περιλαμβάνει 

λεπτομερή στοιχεία σχετικά με τα 

οχήματα, τα συστήματα, τα 

κατασκευαστικά στοιχεία ή τις χωριστές 

τεχνικές μονάδες που έχουν αξιολογηθεί 

και τα στοιχεία ταυτοποίησης των 

αντίστοιχων κατασκευαστών, καθώς και 

σύντομη περιγραφή των πορισμάτων, 

μεταξύ άλλων όσον αφορά τη φύση της 

τυχόν μη συμμόρφωσης, και, κατά 

περίπτωση, συνιστά μέτρα 

επακολούθησης στα κράτη μέλη. 

 

Τροπολογία106 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 10 – παράγραφος 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1.  Η Επιτροπή συγκροτεί, υπό την 

προεδρία της, ένα φόρουμ ανταλλαγής 

πληροφοριών σχετικά με τον έλεγχο 

εφαρμογής («το φόρουμ»).  

1.  Η Επιτροπή συγκροτεί, υπό την 

προεδρία της, και διαχειρίζεται ένα 

φόρουμ σχετικά με τον έλεγχο εφαρμογής 

(«το φόρουμ»).  

 

Τροπολογία107 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 10 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Το φόρουμ απαρτίζεται από μέλη τα οποία 

διορίζονται από τα κράτη μέλη.  

Το φόρουμ απαρτίζεται από μέλη τα οποία 

διορίζονται από τα κράτη μέλη, 

συμπεριλαμβανομένων των οικείων 

αρχών έγκρισης τύπου και εποπτείας της 

αγοράς.  
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 Κατά περίπτωση, και τουλάχιστον μία 

φορά ανά έτος, το φόρουμ καλεί επίσης 

παρατηρητές στις συνεδριάσεις του. 

Μεταξύ των παρατηρητών στους οποίους 

απευθύνεται πρόσκληση περιλαμβάνονται 

εκπρόσωποι του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου, τεχνικών υπηρεσιών, 

αναγνωρισμένων τρίτων οργανισμών 

διενέργειας δοκιμών, καθώς και 

εκπρόσωποι της βιομηχανίας ή άλλων 

σχετικών οικονομικών φορέων, ΜΚΟ που 

δραστηριοποιούνται στον τομέα της 

ασφάλειας και του περιβάλλοντος, και 

ομάδων καταναλωτών. Οι παρατηρητές 

που προσκαλούνται σε συνεδριάσεις του 

φόρουμ συνιστούν ένα ευρύ, 

αντιπροσωπευτικό και ισορροπημένο 

φάσμα φορέων της Ένωσης και εθνικών 

φορέων που εκπροσωπούν οικεία 

ενδιαφερόμενα μέρη. 

 

Τροπολογία108 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 10 – παράγραφος 1 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 1α.  Η Επιτροπή δημοσιεύει στον 

ιστότοπό της το χρονοδιάγραμμα των 

συνεδριάσεων, τις ημερήσιες διατάξεις 

και τα πρακτικά, συμπεριλαμβανομένων 

των καταστάσεων παρόντων. 

 

Τροπολογία109 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 10 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Το φόρουμ συντονίζει ένα δίκτυο εθνικών 

αρχών αρμόδιων για την έγκριση τύπου 

και την εποπτεία της αγοράς.  

Το φόρουμ συντονίζει ένα δίκτυο εθνικών 

αρχών αρμόδιων για την έγκριση τύπου 

και την εποπτεία της αγοράς, με σκοπό να 

διευκολυνθεί η εφαρμογή του παρόντος 

κανονισμού, ιδίως όσον αφορά τις 

απαιτήσεις σχετικά με την αξιολόγηση, 
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τον ορισμό και την παρακολούθηση των 

οριζόμενων φορέων και τη γενική 

εφαρμογή των απαιτήσεων που ορίζονται 

στον παρόντα κανονισμό.  

 

Τροπολογία110 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 10 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Στα συμβουλευτικά του καθήκοντα 

περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων η 

προαγωγή ορθών πρακτικών, η ανταλλαγή 

πληροφοριών σχετικά με προβλήματα 

ελέγχου εφαρμογής της νομοθεσίας, η 

συνεργασία, η ανάπτυξη μεθόδων και 

εργαλείων εργασίας, η ανάπτυξη 

διαδικασίας ηλεκτρονικής ανταλλαγής 

πληροφοριών και η αξιολόγηση σχεδίων 

εναρμονισμένου ελέγχου εφαρμογής, 

κυρώσεων και κοινών επιθεωρήσεων.  

Στα καθήκοντά του περιλαμβάνονται: 

 α)  η εξέταση τεκμηριωμένων 

καταγγελιών, αποδεικτικών στοιχείων ή 

άλλων σχετικών πληροφοριών που 

υποβάλλονται από αναγνωρισμένους 

τρίτους φορείς σχετικά με πιθανές 

περιπτώσεις μη συμμόρφωσης· 

 β)  η από κοινού εξέταση και 

αξιολόγηση των εθνικών προγραμμάτων 

εποπτείας της αγοράς μετά την υποβολή 

τους στην Επιτροπή· 

 γ) η ανταλλαγή πληροφοριών 

σχετικά με νέες τεχνολογίες που 

διατίθενται ή πρόκειται να καταστούν 

διαθέσιμες στην αγορά· 

 δ) η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων 

επανεξετάσεων, τόσο εκείνων που 

πραγματοποιούνται δυνάμει του άρθρου 6 

παράγραφος 6 όσο και εκείνων που 

πραγματοποιούνται σε συνέχεια κοινού 

ελέγχου δυνάμει του άρθρου 71 

παράγραφος 8, όσον αφορά τη λειτουργία 

των αρχών έγκρισης τύπου·  
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 ε) η επανεξέταση των 

αποτελεσμάτων αξιολογήσεων σχετικά με 

τη λειτουργία της εποπτείας της αγοράς·  

 στ) η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων 

αξιολογήσεων, τόσο δυνάμει του άρθρου 

80 παράγραφος 3α) όσο και σε συνέχεια 

κοινής αξιολόγησης δυνάμει του άρθρου 

80 παράγραφος 4, όσον αφορά τη 

λειτουργία των τεχνικών υπηρεσιών· και  

 ζ) η αξιολόγηση, τουλάχιστον κάθε 

δύο έτη, της αποτελεσματικότητας των 

δραστηριοτήτων επιβολής, 

συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, 

της συνέπειας και της 

αποτελεσματικότητας οποιασδήποτε 

επιδιόρθωσης, ανάκλησης ή ποινής που 

εφαρμόζεται από τα κράτη μέλη, σε 

περίπτωση που τα οχήματα, συστήματα, 

κατασκευαστικά στοιχεία ή χωριστές 

τεχνικές μονάδες που επηρεάζονται από 

τη μη συμμόρφωση, έχουν διατεθεί στην 

αγορά σε περισσότερα από ένα κράτη 

μέλη. 

 

Τροπολογία111 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 10 – παράγραφος 2 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 2α.  Σε περίπτωση που, μετά από 

εξέταση στο πλαίσιο του φόρουμ, η 

Επιτροπή έχει λόγους να πιστεύει ότι 

υπάρχουν περιπτώσεις μη συμμόρφωσης 

με τον παρόντα κανονισμό, η Επιτροπή 

μπορεί να ζητήσει περαιτέρω 

πληροφορίες από τα κράτη μέλη και τις 

οικείες εθνικές αρχές έγκρισης τύπου και 

εποπτείας της αγοράς. Τα κράτη μέλη και 

οι αντίστοιχες αρχές παρέχουν τις 

πληροφορίες αυτές χωρίς αδικαιολόγητη 

καθυστέρηση. 
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Τροπολογία112 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 10 – παράγραφος 2 β (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 2β.  Η Επιτροπή δημοσιοποιεί έκθεση 

σχετικά με τις δραστηριότητες του 

φόρουμ σε ετήσια βάση. Η εν λόγω 

έκθεση περιλαμβάνει αναλυτική 

επεξήγηση των ζητημάτων που εξετάζει 

το φόρουμ, των μέτρων που απορρέουν 

από τις εργασίες του φόρουμ και του 

σκεπτικού των εν λόγω μέτρων, μεταξύ 

άλλων και σε περίπτωση που δεν 

προβλέπονται μέτρα. Κάθε έτος, η 

Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο έκθεση σχετικά με τις 

δραστηριότητες του φόρουμ. 

 

Τροπολογία113 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 10 – παράγραφος 2 γ (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 2γ.  Εάν η Επιτροπή αποδείξει ότι 

κάποια από τις οικείες αρχές έγκρισης 

τύπου έχει παραβιάσει οποιαδήποτε από 

τις απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού, 

έπειτα από κοινό έλεγχο, ενημερώνει 

αμέσως τα κράτη μέλη, το Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο και την Επιτροπή. Η 

Επιτροπή μπορεί να λαμβάνει κάθε 

αναγκαίο μέτρο για την αντιμετώπιση της 

μη συμμόρφωσης. Σε ορισμένες 

περιπτώσεις, και λαμβάνοντας δεόντως 

υπόψη τον χαρακτήρα της μη 

συμμόρφωσης, η Επιτροπή 

εξουσιοδοτείται να αναστέλλει ή να 

ανακαλεί την αρμοδιότητα της οικείας 

εγκρίνουσας αρχής να αποδέχεται 

αιτήσεις έκδοσης πιστοποιητικών 

έγκρισης τύπου ΕΕ δυνάμει του 

άρθρου 21. 
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Τροπολογία114 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 10 – παράγραφος 2 γ – εδάφιο 1 α (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Εντός δύο μηνών από την αναστολή ή 

την ανάκληση της εν λόγω αρμοδιότητας 

δυνάμει της παραγράφου 3, η Επιτροπή 

υποβάλλει έκθεση στα κράτη μέλη με τα 

πορίσματά της όσον αφορά τη μη 

συμμόρφωση. Όταν απαιτείται για τη 

διασφάλιση της ασφάλειας οχημάτων, 

συστημάτων, κατασκευαστικών 

στοιχείων ή χωριστών τεχνικών μονάδων 

που έχουν ήδη διατεθεί στην αγορά, η 

Επιτροπή ζητεί από τις οικείες 

εγκρίνουσες αρχές να αναστείλουν ή να 

ανακαλέσουν εντός εύλογης χρονικής 

περιόδου τυχόν πιστοποιητικά τα οποία 

έχουν εκδοθεί παράτυπα. 

 

Τροπολογία115 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 10 α (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Άρθρο 10α 

 Ηλεκτρονική βάση δεδομένων έγκρισης 

τύπου 

 1.  Η Επιτροπή καταρτίζει 

ηλεκτρονική βάση δεδομένων έγκρισης 

τύπου για την ασφαλή ηλεκτρονική 

ανταλλαγή πληροφοριών, μεταξύ των 

εθνικών αρχών έγκρισης τύπου, των 

αρχών εποπτείας της αγοράς, των 

κρατών μελών και της Επιτροπής, 

σχετικά με τις διαδικασίες έγκρισης 

τύπου, τις άδειες που εκδίδονται, την 

εποπτεία της αγοράς και άλλες συναφείς 

δραστηριότητες. 

 2.  Η Επιτροπή είναι υπεύθυνη για 

τον συντονισμό των αρμόδιων αρχών 

όσον αφορά την πρόσβαση και την 
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παροχή τακτικών ενημερώσεων, καθώς 

και για την ασφάλεια και την 

εμπιστευτικότητα των δεδομένων όσον 

αφορά τα αρχεία που τηρούνται στη βάση 

δεδομένων. 

 3.  Τα κράτη μέλη υποβάλλουν στη 

βάση δεδομένων τις πληροφορίες που 

απαιτούνται δυνάμει του άρθρου 25. 

Επιπλέον, τα κράτη μέλη παρέχουν 

στοιχεία σχετικά με τον αναγνωριστικό 

αριθμό οχήματος των ταξινομηθέντων 

οχημάτων και τον αναγνωριστικό αριθμό 

οχήματος που αποδίδεται στα οχήματα 

σύμφωνα με την οδηγία του Συμβουλίου 

1999/37/EC1α, και επίσης παρέχουν στην 

Επιτροπή τακτικές ενημερώσεις σχετικά 

με τα στοιχεία αυτά. Οι εν λόγω 

πληροφορίες διατίθενται σε μορφότυπο 

που επιτρέπει την αναζήτηση. 

 4.  Η Επιτροπή δημιουργεί μια 

διεπαφή μεταξύ, αφενός, της βάσης 

δεδομένων και, αφετέρου, του 

συστήματος ταχείας ανταλλαγής 

πληροφοριών της ΕΕ (RAPEX) και του 

συστήματος πληροφοριών και 

επικοινωνίας για την εποπτεία της αγοράς 

(ICSMS), προκειμένου να διευκολύνει τις 

δραστηριότητες εποπτείας της αγοράς 

και να εξασφαλίζει τον συντονισμό, τη 

συνοχή και την ακρίβεια των 

πληροφοριών που παρέχονται στους 

καταναλωτές και σε τρίτους φορείς.  

 5.  Η Επιτροπή δημιουργεί επίσης μια 

δημοσίως προσβάσιμη διεπαφή η οποία 

περιλαμβάνει τις πληροφορίες που 

αναφέρονται στο παράρτημα IX και 

στοιχεία σχετικά με την εγκρίνουσα αρχή 

που εξέδωσε το πιστοποιητικό έγκρισης 

τύπου δυνάμει του άρθρου 24 καθώς και 

σχετικά με τις τεχνικές υπηρεσίες που 

έχουν πραγματοποιήσει τις δοκιμές που 

απαιτούνται δυνάμει του άρθρου 28. Η 

Επιτροπή εξασφαλίζει ότι οι εν λόγω 

πληροφορίες παρουσιάζονται σε 

μορφότυπο που επιτρέπει την αναζήτηση.  

Η Επιτροπή παρέχει επίσης πρόσβαση σε 

πληροφορίες που είναι αναγκαίες για 
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δοκιμές επαλήθευσης, σύμφωνα με τις 

εκτελεστικές πράξεις που εκδίδονται 

δυνάμει του άρθρου 9 παράγραφος 4. 

 6.  Η Επιτροπή αναπτύσσει επίσης, 

ως μέρος της βάσης δεδομένων, ένα 

εργαλείο για την αναφόρτωση 

αποτελεσμάτων δοκιμών που 

διενεργήθηκαν από τρίτα μέρη, και 

καταγγελιών σχετικά με τις επιδόσεις 

οχημάτων, συστημάτων, 

κατασκευαστικών στοιχείων και 

χωριστών τεχνικών μονάδων. Οι 

πληροφορίες που υποβάλλονται μέσω του 

εν λόγω εργαλείου λαμβάνονται υπόψη σε 

σχέση με τις δραστηριότητες εποπτείας 

της αγοράς που προβλέπονται στα άρθρα 

8 και 9. 

 7.  Προκειμένου να ελεγχθεί η 

καταλληλότητα της χρήσης του 

συστήματος ΙΜΙ για την ανταλλαγή 

πληροφοριών βάσει του παρόντος 

άρθρου, δρομολογείται δοκιμαστικό 

σχέδιο έως τις ... [3 μήνες μετά την 

έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού]. 

 __________________ 

 1a Οδηγία 1999/37/ΕΚ του Συμβουλίου, 

της 29ης Απριλίου 1999, σχετικά με τα 

έγγραφα κυκλοφορίας οχημάτων (ΕΕ L 

138 της 1.6.1999, σ. 57). 

 

Τροπολογία116 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 11 – παράγραφος 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Ο κατασκευαστής εξασφαλίζει ότι 

τα οχήματα, τα συστήματα, τα 

κατασκευαστικά στοιχεία ή οι χωριστές 

τεχνικές μονάδες που έχει κατασκευάσει 

και που έχουν διατεθεί για πρώτη φορά 

στην αγορά ή έχουν τεθεί σε κυκλοφορία 

έχουν κατασκευαστεί και έχουν λάβει 

έγκριση σύμφωνα με τις απαιτήσεις που 

ορίζονται στον παρόντα κανονισμό. 

1. Ο κατασκευαστής εξασφαλίζει ότι 

τα οχήματα, τα συστήματα, τα 

κατασκευαστικά στοιχεία ή οι χωριστές 

τεχνικές μονάδες που διατίθενται για 

πρώτη φορά στην αγορά ή έχουν τεθεί σε 

κυκλοφορία έχουν κατασκευαστεί και 

έχουν λάβει έγκριση σύμφωνα με τις 

απαιτήσεις που ορίζονται στον παρόντα 

κανονισμό, καθώς και ότι εξακολουθούν 
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να συμμορφώνονται με τις εν λόγω 

απαιτήσεις ανεξάρτητα από τη μέθοδο 

δοκιμής που χρησιμοποιήθηκε. 

 

Τροπολογία117 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 11 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 α (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Ο κατασκευαστής είναι υπεύθυνος έναντι 

της εγκρίνουσας αρχής για όλες τις 

πτυχές της διαδικασίας έγκρισης και για 

τη διασφάλιση της συμμόρφωσης της 

παραγωγής, ανεξαρτήτως της μεθόδου 

δοκιμών που χρησιμοποιείται. 

 

Τροπολογία118 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 11 – παράγραφος 4 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

4. Για τους σκοπούς της έγκρισης 

τύπου ΕΕ, κατασκευαστής ο οποίος είναι 

εγκατεστημένος εκτός της Ένωσης διορίζει 

έναν μοναδικό αντιπρόσωπο 

εγκατεστημένο εντός της Ένωσης για να 

τον αντιπροσωπεύει ενώπιον της 

εγκρίνουσας αρχής. Ο εν λόγω 

κατασκευαστής διορίζει επίσης έναν 

μοναδικό αντιπρόσωπο εγκατεστημένο 

εντός της Ένωσης για τους σκοπούς της 

εποπτείας της αγοράς, ο οποίος μπορεί να 

είναι ο ίδιος αντιπρόσωπος που έχει 

διοριστεί για τους σκοπούς της έγκρισης 

τύπου ΕΕ. 

4. Για τους σκοπούς της έγκρισης 

τύπου ΕΕ, κατασκευαστής οχημάτων, 

συστημάτων, κατασκευαστικών 

στοιχείων ή χωριστών τεχνικών μονάδων, 

ο οποίος είναι εγκατεστημένος εκτός της 

Ένωσης διορίζει έναν μοναδικό 

αντιπρόσωπο εγκατεστημένο εντός της 

Ένωσης για να τον αντιπροσωπεύει 

ενώπιον της εγκρίνουσας αρχής. Ο εν λόγω 

κατασκευαστής διορίζει επίσης έναν 

μοναδικό αντιπρόσωπο εγκατεστημένο 

εντός της Ένωσης για τους σκοπούς της 

εποπτείας της αγοράς, ο οποίος μπορεί να 

είναι ο ίδιος αντιπρόσωπος που έχει 

διοριστεί για τους σκοπούς της έγκρισης 

τύπου ΕΕ. 

 

Τροπολογία119 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 11 – παράγραφος 4 α (νέα) 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 4α. Όταν υποβάλλει αίτηση για 

έγκριση τύπου ΕΕ, ο κατασκευαστής 

εξασφαλίζει ότι, κατά τον σχεδιασμό των 

οχημάτων, των συστημάτων, των 

κατασκευαστικών στοιχείων ή των 

χωριστών τεχνικών μονάδων, δεν 

ενσωματώνονται στρατηγικές ή άλλα 

μέσα που τροποποιούν άσκοπα τις 

επιδόσεις που επιδείχθηκαν κατά τις 

εφαρμοστέες διαδικασίες δοκιμών, όταν 

τα εν λόγω οχήματα, συστήματα, 

κατασκευαστικά στοιχεία ή χωριστές 

τεχνικές μονάδες λειτουργούν υπό 

συνθήκες που εύλογα αναμένεται να 

ανακύψουν κατά την κανονική λειτουργία 

και χρήση. 

 Ο κατασκευαστής γνωστοποιεί 

οποιεσδήποτε στρατηγικές διαχείρισης 

κινητήρα που μπορεί να εφαρμόζονται, 

είτε μέσω υλισμικού είτε μέσω 

λογισμικού. Ο κατασκευαστής 

γνωστοποιεί κάθε σχετική πληροφορία 

όσον αφορά τις εν λόγω στρατηγικές 

διαχείρισης, μεταξύ άλλων το λογισμικό 

που χρησιμοποιείται, τις παραμέτρους 

των εν λόγω στρατηγικών και την τεχνική 

αιτιολόγηση ως προς την ανάγκη χρήσης 

τους. 

 

Τροπολογία120 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 11 – παράγραφος 5 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

5. Ο κατασκευαστής είναι υπεύθυνος 

έναντι της εγκρίνουσας αρχής για όλες τις 

πτυχές της διαδικασίας έγκρισης και για 

τη διασφάλιση της συμμόρφωσης της 

παραγωγής, ανεξαρτήτως εάν αυτός 

εμπλέκεται άμεσα σε όλα τα στάδια 

κατασκευής ενός οχήματος, συστήματος, 

κατασκευαστικού στοιχείου ή χωριστής 

διαγράφεται 
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τεχνικής μονάδας ή όχι. 

 

Τροπολογία121 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 11 – παράγραφος 6 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 6α. Ο κατασκευαστής, με γνώμονα 

την προστασία του περιβάλλοντος, της 

υγείας και της ασφάλειας των 

καταναλωτών, διερευνά και τηρεί αρχείο 

με τις καταγγελίες και τις περιπτώσεις μη 

συμμόρφωσης οχημάτων, συστημάτων, 

κατασκευαστικών στοιχείων, χωριστών 

τεχνικών μονάδων, εξαρτημάτων ή 

εξοπλισμού τα οποία έχει διαθέσει στην 

αγορά, και τηρεί ενήμερους τους 

εισαγωγείς και τους διανομείς σχετικά με 

την παρακολούθηση αυτή. 

 Εάν ο αριθμός των καταγγελιών και των 

περιπτώσεων μη συμμόρφωσης που 

αφορούν εξοπλισμό ασφαλείας ή 

εκπομπών υπερβαίνει τις 30 υποθέσεις ή 

το 1% του συνόλου των οχημάτων, 

ανάλογα με το ποια τιμή είναι 

χαμηλότερη, των συστημάτων, των 

κατασκευαστικών στοιχείων, των 

χωριστών τεχνικών μονάδων, των 

εξαρτημάτων ή του εξοπλισμού ενός 

συγκεκριμένου τύπου, παραλλαγής και/ή 

έκδοσης που έχουν διατεθεί στην αγορά, 

αποστέλλονται αμελλητί λεπτομερείς 

πληροφορίες στην αρμόδια εγκρίνουσα 

αρχή που είναι υπεύθυνη για το όχημα, το 

σύστημα, το κατασκευαστικό στοιχείο, τη 

χωριστή τεχνική μονάδα, το εξάρτημα ή 

τον εξοπλισμό, καθώς και στην 

Επιτροπή. 

 Οι εν λόγω πληροφορίες περιλαμβάνουν 

μια περιγραφή του ζητήματος και τα 

στοιχεία που είναι απαραίτητα για τον 

προσδιορισμό του επηρεαζόμενου τύπου, 

παραλλαγής και έκδοσης του οχήματος, 

του συστήματος, του κατασκευαστικού 

στοιχείου, της χωριστής τεχνικής 
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μονάδας, του εξαρτήματος ή του 

εξοπλισμού. Τα εν λόγω δεδομένα 

έγκαιρης προειδοποίησης 

χρησιμοποιούνται για τον εντοπισμό 

πιθανών τάσεων στις καταγγελίες των 

καταναλωτών και για τη διερεύνηση της 

ανάγκης να πραγματοποιηθούν 

ανακλήσεις από τους κατασκευαστές και 

να διεξαχθούν δραστηριότητες εποπτείας 

της αγοράς από τα κράτη μέλη και την 

Επιτροπή. 

 

Τροπολογία122 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 11 – παράγραφος 7 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 7α. Ο κατασκευαστής εξασφαλίζει ότι 

ο χρήστης του οχήματος, κατόπιν 

προηγούμενης ενημέρωσης, συμφωνεί 

στην επεξεργασία και διαβίβαση όλων 

των δεδομένων που δημιουργούνται κατά 

τη χρήση του οχήματος, σύμφωνα με τον 

κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου1α. Εάν η επεξεργασία και 

διαβίβαση των δεδομένων δεν είναι 

υποχρεωτική για την ασφαλή λειτουργία 

του οχήματος, ο κατασκευαστής 

εξασφαλίζει ότι ο χρήστης του οχήματος 

έχει την επιλογή να αποσυνδέσει τη 

μεταφορά δεδομένων με εύκολο τρόπο. 

 __________________ 

 1a Κανονισμός (EΕ) 2016/679 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για 

την προστασία των φυσικών προσώπων 

έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων 

προσωπικού χαρακτήρα και για την 

ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων 

αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 

95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την 

Προστασία Δεδομένων) (ΕΕ L 119 της 

4.5.2016, σ. 1). 
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Τροπολογία123 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 12 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Κατασκευαστής ο οποίος θεωρεί ότι 

όχημα, σύστημα, κατασκευαστικό 

στοιχείο, χωριστή τεχνική μονάδα, 

εξάρτημα ή εξοπλισμός που έχει διατεθεί 

για πρώτη φορά στην αγορά ή έχει τεθεί σε 

κυκλοφορία δεν συμμορφώνεται με τον 

παρόντα κανονισμό ή ότι η έγκριση τύπου 

έχει χορηγηθεί βάσει λανθασμένων 

δεδομένων, λαμβάνει αμέσως τα 

κατάλληλα μέτρα που απαιτούνται για τη 

συμμόρφωση, την απόσυρση από την 

αγορά ή την ανάκληση του εν λόγω 

οχήματος, συστήματος, κατασκευαστικού 

στοιχείου, χωριστής τεχνικής μονάδας, 

εξαρτήματος ή εξοπλισμού, κατά 

περίπτωση. 

Εάν ένας κατασκευαστής θεωρεί ότι 

όχημα, σύστημα, κατασκευαστικό 

στοιχείο, χωριστή τεχνική μονάδα, 

εξάρτημα ή εξοπλισμός που έχει διατεθεί 

για πρώτη φορά στην αγορά ή έχει τεθεί σε 

κυκλοφορία δεν συμμορφώνεται με τον 

παρόντα κανονισμό ή ότι η έγκριση τύπου 

έχει χορηγηθεί βάσει λανθασμένων 

δεδομένων, ο κατασκευαστής λαμβάνει 

αμέσως τα κατάλληλα μέτρα που 

απαιτούνται για τη συμμόρφωση, την 

απόσυρση από την αγορά ή την ανάκληση 

του εν λόγω οχήματος, συστήματος, 

κατασκευαστικού στοιχείου, χωριστής 

τεχνικής μονάδας, εξαρτήματος ή 

εξοπλισμού, κατά περίπτωση. 

 

Τροπολογία124 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 12 – παράγραφος 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Όταν το όχημα, το σύστημα, το 

κατασκευαστικό στοιχείο, η χωριστή 

τεχνική μονάδα, το εξάρτημα ή ο 

εξοπλισμός παρουσιάζει σοβαρό κίνδυνο, 

ο κατασκευαστής ενημερώνει αμέσως τις 

εγκρίνουσες αρχές και τις αρχές εποπτείας 

της αγοράς των κρατών μελών στα οποία 

το όχημα, το σύστημα, το κατασκευαστικό 

στοιχείο, η χωριστή τεχνική μονάδα, το 

εξάρτημα ή ο εξοπλισμός έχει διατεθεί 

στην αγορά ή έχει τεθεί σε κυκλοφορία, 

παρέχοντας λεπτομερείς πληροφορίες 

σχετικά με τη μη συμμόρφωση και τυχόν 

διορθωτικά μέτρα που έχουν ληφθεί. 

2. Όταν το όχημα, το σύστημα, το 

κατασκευαστικό στοιχείο, η χωριστή 

τεχνική μονάδα, το εξάρτημα ή ο 

εξοπλισμός παρουσιάζει σοβαρό κίνδυνο, 

ο κατασκευαστής ενημερώνει αμέσως τις 

εγκρίνουσες αρχές και τις αρχές εποπτείας 

της αγοράς των κρατών μελών στα οποία 

το όχημα, το σύστημα, το κατασκευαστικό 

στοιχείο, η χωριστή τεχνική μονάδα, το 

εξάρτημα ή ο εξοπλισμός έχει διατεθεί 

στην αγορά ή έχει τεθεί σε κυκλοφορία, 

παρέχοντας λεπτομερείς πληροφορίες 

σχετικά με τη μη συμμόρφωση και τον 

κίνδυνο καθώς και σχετικά με τυχόν 

διορθωτικά μέτρα που έχουν ληφθεί. 
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Τροπολογία125 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 12 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Ο κατασκευαστής διατηρεί το 

αναφερόμενο στο άρθρο 24 παράγραφος 4 

πακέτο πληροφοριών για περίοδο δέκα 

ετών μετά την πρώτη διάθεση οχήματος 

στην αγορά και για περίοδο πέντε ετών 

μετά την πρώτη διάθεση συστήματος, 

κατασκευαστικού στοιχείου ή χωριστής 

τεχνικής μονάδας στην αγορά. 

Ο κατασκευαστής διατηρεί το 

αναφερόμενο στο άρθρο 24 παράγραφος 4 

πακέτο πληροφοριών και, επιπλέον, ο 

κατασκευαστής του οχήματος θέτει στη 

διάθεση των εγκρινουσών αρχών 

αντίγραφο των αναφερόμενων στο άρθρο 

34 πιστοποιητικών συμμόρφωσης για 

περίοδο δέκα ετών μετά τη λήξη ισχύος 

της έγκρισης τύπου ΕΕ για οχήματα και 

για περίοδο πέντε ετών μετά τη λήξη 

ισχύος της έγκρισης τύπου ΕΕ για 

συστήματα, κατασκευαστικά στοιχεία ή 

χωριστές τεχνικές μονάδες. 

 

Τροπολογία126 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 12 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Ο κατασκευαστής οχήματος θέτει στη 

διάθεση των εγκρινουσών αρχών 

αντίγραφο των πιστοποιητικών 

συμμόρφωσης που αναφέρονται στο 

άρθρο 34. 

διαγράφεται 

 

Τροπολογία127 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 12 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Ο κατασκευαστής, κατόπιν 

αιτιολογημένου αιτήματος από εθνική 

αρχή, παρέχει στην εν λόγω αρχή, μέσω 

της εγκρίνουσας αρχής, αντίγραφο του 

Ο κατασκευαστής, κατόπιν 

αιτιολογημένου αιτήματος από εθνική 

αρχή ή την Επιτροπή, παρέχει στην εν 

λόγω αρχή ή την Επιτροπή, μέσω της 
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πιστοποιητικού έγκρισης τύπου ΕΕ ή της 

άδειας που αναφέρεται στο άρθρο 55 

παράγραφος 1, με τα οποία καταδεικνύεται 

η συμμόρφωση του οχήματος, του 

συστήματος, του κατασκευαστικού 

στοιχείου ή της χωριστής τεχνικής 

μονάδας, σε γλώσσα ευκόλως κατανοητή 

από την εθνική αρχή. 

εγκρίνουσας αρχής, αντίγραφο του 

πιστοποιητικού έγκρισης τύπου ΕΕ ή της 

άδειας που αναφέρεται στο άρθρο 55 

παράγραφος 1, με τα οποία καταδεικνύεται 

η συμμόρφωση του οχήματος, του 

συστήματος, του κατασκευαστικού 

στοιχείου ή της χωριστής τεχνικής 

μονάδας, του εξαρτήματος ή του 

εξοπλισμού, σε γλώσσα ευκόλως 

κατανοητή. 

 

Τροπολογία128 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 12 – παράγραφος 4 – εδάφιο 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Ο κατασκευαστής, κατόπιν 

αιτιολογημένου αιτήματος από εθνική 

αρχή, συνεργάζεται με την εν λόγω αρχή 

σε σχέση με οποιαδήποτε μέτρα 

λαμβάνονται σύμφωνα με το άρθρο 20 του 

κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 765/2008 για την 

εξάλειψη των κινδύνων που ενέχει το 

όχημα, το σύστημα, το κατασκευαστικό 

στοιχείο, η χωριστή τεχνική μονάδα, το 

εξάρτημα ή ο εξοπλισμός που έχει διαθέσει 

στην αγορά. 

Ο κατασκευαστής, κατόπιν 

αιτιολογημένου αιτήματος από εθνική 

αρχή ή την Επιτροπή, συνεργάζεται με 

την εν λόγω αρχή ή την Επιτροπή σε 

σχέση με οποιαδήποτε μέτρα λαμβάνονται 

σύμφωνα με το άρθρο 20 του κανονισμού 

(ΕΚ) αριθ. 765/2008 για την εξάλειψη των 

κινδύνων που ενέχει το όχημα, το 

σύστημα, το κατασκευαστικό στοιχείο, η 

χωριστή τεχνική μονάδα, το εξάρτημα ή ο 

εξοπλισμός που έχει διαθέσει στην αγορά. 

 

Τροπολογία129 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 13 – τίτλος 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Υποχρεώσεις των αντιπροσώπων του 

κατασκευαστή όσον αφορά την εποπτεία 

της αγοράς 

Υποχρεώσεις των αντιπροσώπων του 

κατασκευαστή 

 

Τροπολογία130 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 13 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Ο αντιπρόσωπος του 

κατασκευαστή για την εποπτεία της 

αγοράς εκτελεί τα καθήκοντα που 

προσδιορίζονται στην εντολή που 

λαμβάνει από τον κατασκευαστή. Η εν 

λόγω εντολή προβλέπει για τον εν λόγω 

αντιπρόσωπο να προβαίνει τουλάχιστον 

στις ακόλουθες ενέργειες: 

1. Ο αντιπρόσωπος του 

κατασκευαστή εκτελεί τα καθήκοντα που 

προσδιορίζονται στην εντολή που 

λαμβάνει από τον κατασκευαστή. Η εν 

λόγω εντολή προβλέπει για τον εν λόγω 

αντιπρόσωπο να προβαίνει τουλάχιστον 

στις ακόλουθες ενέργειες: 

 

Τροπολογία131 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 13 – παράγραφος 1 – στοιχείο α 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

α) να έχει πρόσβαση στον φάκελο 

πληροφοριών που αναφέρεται στο άρθρο 

22, καθώς και στο πιστοποιητικό 

συμμόρφωσης που αναφέρεται στο άρθρο 

34 σε μία από τις επίσημες γλώσσες της 

Ένωσης. Η εν λόγω τεκμηρίωση τίθεται 

στη διάθεση των εγκρινουσών αρχών για 

περίοδο δέκα ετών μετά την πρώτη 

διάθεση οχήματος στην αγορά και για 

περίοδο πέντε ετών μετά την πρώτη 

διάθεση συστήματος, κατασκευαστικού 

στοιχείου ή χωριστής τεχνικής μονάδας 

στην αγορά· 

α) να έχει πρόσβαση στο 

πιστοποιητικό έγκρισης τύπου και τα 

συνημμένα σε αυτό έγγραφα, καθώς και 

στο πιστοποιητικό συμμόρφωσης σε μία 

από τις επίσημες γλώσσες της Ένωσης. Η 

εν λόγω τεκμηρίωση τίθεται στη διάθεση 

των εγκρινουσών αρχών και των αρχών 

εποπτείας της αγοράς για περίοδο δέκα 

ετών μετά την πρώτη διάθεση οχήματος 

στην αγορά και για περίοδο πέντε ετών 

μετά την πρώτη διάθεση συστήματος, 

κατασκευαστικού στοιχείου ή χωριστής 

τεχνικής μονάδας στην αγορά· 

 

Τροπολογία132 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 13 – παράγραφος 1 – στοιχείο β 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

β) κατόπιν αιτιολογημένου αιτήματος 

από εγκρίνουσα αρχή, να παρέχει στην εν 

λόγω αρχή όλες τις πληροφορίες και όλα 

τα έγγραφα που απαιτούνται για να 

καταδειχθεί η συμμόρφωση της 

παραγωγής οχήματος, συστήματος, 

κατασκευαστικού στοιχείου ή χωριστής 

β) κατόπιν αιτιολογημένου αιτήματος 

από εγκρίνουσα αρχή, να παρέχει στην εν 

λόγω αρχή όλες τις πληροφορίες και όλα 

τα έγγραφα που απαιτούνται για να 

καταδειχθεί η συμμόρφωση της 

παραγωγής οχήματος, συστήματος, 

κατασκευαστικού στοιχείου ή χωριστής 
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τεχνικής μονάδας· τεχνικής μονάδας, συμπεριλαμβανομένων 

τυχόν τεχνικών προδιαγραφών κατά την 

έγκριση τύπου και πρόσβασης σε 

λογισμικό και αλγόριθμους· 

Αιτιολόγηση 

Οι εγκρίνουσες αρχές θα πρέπει να έχουν πρόσβαση στο λογισμικό και στους αλγόριθμους που 

βασίζονται σε παλαιότερες περιπτώσεις κατά τις οποίες χρησιμοποιήθηκε λογισμικό για να 

επηρεάσει τα αποτελέσματα των δοκιμών. 

 

Τροπολογία133 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 13 – παράγραφος 3 – εισαγωγικό μέρος 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

3. Στις λεπτομέρειες αλλαγής 

αντιπροσώπου περιλαμβάνονται 

τουλάχιστον τα ακόλουθα: 

3. Στις λεπτομέρειες αλλαγής της 

εντολής περιλαμβάνονται τουλάχιστον τα 

ακόλουθα: 

 

Τροπολογία134 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 14 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Πριν από την πρώτη διάθεση στην αγορά 

οχήματος, συστήματος, κατασκευαστικού 

στοιχείου ή χωριστής τεχνικής μονάδας 

που έχει λάβει έγκριση τύπου, ο 

εισαγωγέας επαληθεύει ότι η εγκρίνουσα 

αρχή έχει καταρτίσει πακέτο 

πληροφοριών όπως αναφέρεται στο 

άρθρο 24 παράγραφος 4 και ότι το 

σύστημα, το κατασκευαστικό στοιχείο ή η 

χωριστή τεχνική μονάδα φέρει το 

απαιτούμενο σήμα έγκρισης τύπου και 

συμμορφώνεται με το άρθρο 11 

παράγραφος 7. 

Πριν από την πρώτη διάθεση στην αγορά 

οχήματος, συστήματος, κατασκευαστικού 

στοιχείου ή χωριστής τεχνικής μονάδας 

που έχει λάβει έγκριση τύπου, ο 

εισαγωγέας επαληθεύει ότι καλύπτεται 

από έγκυρο πιστοποιητικό έγκρισης 

τύπου και ότι το κατασκευαστικό στοιχείο 

ή η χωριστή τεχνική μονάδα φέρει το 

απαιτούμενο σήμα έγκρισης τύπου και 

συμμορφώνεται με το άρθρο 11 

παράγραφος 7. 
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Τροπολογία135 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 14 – παράγραφος 3 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

3. Όταν ο εισαγωγέας θεωρεί ότι ένα 

όχημα, σύστημα, κατασκευαστικό στοιχείο 

ή μια χωριστή τεχνική μονάδα δεν 

συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του 

παρόντος κανονισμού, και ειδικότερα ότι 

δεν ανταποκρίνεται στην έγκριση τύπου 

που έχει λάβει, δεν διαθέτει στην αγορά, 

δεν επιτρέπει τη θέση σε κυκλοφορία ή την 

ταξινόμηση του οχήματος, του 

συστήματος, του κατασκευαστικού 

στοιχείου ή της χωριστής τεχνικής μονάδας 

έως ότου επιτευχθεί συμμόρφωση. Όταν 

θεωρεί ότι το όχημα, το σύστημα, το 

κατασκευαστικό στοιχείο, η χωριστή 

τεχνική μονάδα, το εξάρτημα ή ο 

εξοπλισμός παρουσιάζουν σοβαρό 

κίνδυνο, ενημερώνει σχετικά τον 

κατασκευαστή και τις αρχές εποπτείας της 

αγοράς. Για οχήματα, συστήματα, 

κατασκευαστικά στοιχεία και χωριστές 

τεχνικές μονάδες που έχουν λάβει έγκριση 

τύπου, ο εισαγωγέας ενημερώνει επίσης 

σχετικά την εγκρίνουσα αρχή που έχει 

χορηγήσει την έγκριση τύπου. 

3. Όταν ο εισαγωγέας θεωρεί ότι ένα 

όχημα, σύστημα, κατασκευαστικό στοιχείο 

ή μια χωριστή τεχνική μονάδα δεν 

συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του 

παρόντος κανονισμού, και ειδικότερα όταν 

δεν ανταποκρίνεται στην έγκριση τύπου 

που έχει λάβει, ο εισαγωγέας δεν διαθέτει 

στην αγορά, δεν επιτρέπει τη θέση σε 

κυκλοφορία ή την ταξινόμηση του 

οχήματος, του συστήματος, του 

κατασκευαστικού στοιχείου ή της 

χωριστής τεχνικής μονάδας έως ότου 

επιτευχθεί συμμόρφωση. Όταν θεωρεί ότι 

το όχημα, το σύστημα, το κατασκευαστικό 

στοιχείο, η χωριστή τεχνική μονάδα, το 

εξάρτημα ή ο εξοπλισμός παρουσιάζουν 

σοβαρό κίνδυνο, ο εισαγωγέας ενημερώνει 

σχετικά τον κατασκευαστή και τις αρχές 

εποπτείας της αγοράς. Για οχήματα, 

συστήματα, κατασκευαστικά στοιχεία και 

χωριστές τεχνικές μονάδες που έχουν 

λάβει έγκριση τύπου, ο εισαγωγέας 

ενημερώνει επίσης σχετικά την εγκρίνουσα 

αρχή που έχει χορηγήσει την έγκριση 

τύπου. 

 

Τροπολογία136 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 14 – παράγραφος 6 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

6. Ο εισαγωγέας, για την προστασία 

της υγείας και της ασφάλειας των 

καταναλωτών, διερευνά και τηρεί αρχείο 

με τις καταγγελίες και τις αποσύρσεις 

οχημάτων, συστημάτων, κατασκευαστικών 

στοιχείων, χωριστών τεχνικών μονάδων, 

εξαρτημάτων ή εξοπλισμού τα οποία έχει 

διαθέσει στην αγορά και τηρεί ενήμερους 

6. Ο εισαγωγέας, για την προστασία 

της υγείας και της ασφάλειας των 

καταναλωτών, διερευνά και τηρεί αρχείο 

με τις καταγγελίες, τις περιπτώσεις μη 

συμμόρφωσης και τις αποσύρσεις 

οχημάτων, συστημάτων, κατασκευαστικών 

στοιχείων, χωριστών τεχνικών μονάδων, 

εξαρτημάτων ή εξοπλισμού τα οποία έχει 
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τους διανομείς σχετικά με την 

παρακολούθηση αυτή. 

διαθέσει στην αγορά και τηρεί ενήμερους 

τους διανομείς σχετικά με τις εν λόγω 

καταγγελίες και αποσύρσεις. 

 

Τροπολογία137 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 14 – παράγραφος 6 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 6α. Ο εισαγωγέας ενημερώνει αμέσως 

τον οικείο κατασκευαστή σχετικά με 

καταγγελίες και αναφορές για κινδύνους, 

ύποπτα συμβάντα ή περιπτώσεις μη 

συμμόρφωσης όσον αφορά οχήματα, 

συστήματα, κατασκευαστικά στοιχεία, 

χωριστές τεχνικές μονάδες, εξαρτήματα 

ή εξοπλισμό τα οποία έχει διαθέσει στην 

αγορά. 

 

Τροπολογία138 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 15 – παράγραφος 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Όταν ένα όχημα, σύστημα, 

κατασκευαστικό στοιχείο ή μια χωριστή 

τεχνική μονάδα που έχει διατεθεί για 

πρώτη φορά στην αγορά από τον 

εισαγωγέα δεν συμμορφώνεται με τον 

παρόντα κανονισμό, ο εισαγωγέας 

λαμβάνει αμέσως τα κατάλληλα μέτρα που 

απαιτούνται για τη συμμόρφωση, την 

απόσυρση από την αγορά ή την ανάκληση 

του εν λόγω οχήματος, συστήματος, 

κατασκευαστικού στοιχείου ή χωριστής 

τεχνικής μονάδας, κατά περίπτωση. 

1. Όταν ένα όχημα, σύστημα, 

κατασκευαστικό στοιχείο ή μια χωριστή 

τεχνική μονάδα που έχει διατεθεί για 

πρώτη φορά στην αγορά από τον 

εισαγωγέα δεν συμμορφώνεται με τον 

παρόντα κανονισμό, ο εισαγωγέας 

λαμβάνει αμέσως τα κατάλληλα μέτρα που 

απαιτούνται για τη συμμόρφωση υπό τον 

έλεγχο του κατασκευαστή, την απόσυρση 

από την αγορά ή την ανάκληση του εν 

λόγω οχήματος, συστήματος, 

κατασκευαστικού στοιχείου ή χωριστής 

τεχνικής μονάδας, κατά περίπτωση. Ο 

εισαγωγέας ενημερώνει επίσης τον 

κατασκευαστή και την αρμόδια για την 

έγκριση τύπου αρχή που έχει χορηγήσει 

την έγκριση τύπου. 
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Τροπολογία139 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 15 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Όταν όχημα, σύστημα, κατασκευαστικό 

στοιχείο, χωριστή τεχνική μονάδα, 

εξάρτημα ή εξοπλισμός παρουσιάζει 

σοβαρό κίνδυνο, ο εισαγωγέας ενημερώνει 

αμέσως τον κατασκευαστή, τις 

εγκρίνουσες αρχές και τις αρχές εποπτείας 

της αγοράς των κρατών μελών στα οποία 

το εν λόγω όχημα, σύστημα, η χωριστή 

τεχνική μονάδα, το εξάρτημα ή ο 

εξοπλισμός έχει διατεθεί στην αγορά, 

παρέχοντας λεπτομερείς πληροφορίες 

σχετικά με τον σοβαρό κίνδυνο. 

Όταν όχημα, σύστημα, κατασκευαστικό 

στοιχείο, χωριστή τεχνική μονάδα, 

εξάρτημα ή εξοπλισμός που έχει διατεθεί 

για πρώτη φορά στην αγορά παρουσιάζει 

σοβαρό κίνδυνο, ο εισαγωγέας ενημερώνει 

αμέσως τον κατασκευαστή, τις 

εγκρίνουσες αρχές και τις αρχές εποπτείας 

της αγοράς των κρατών μελών στα οποία 

το εν λόγω όχημα, σύστημα, χωριστή 

τεχνική μονάδα, εξάρτημα ή εξοπλισμός 

έχει διατεθεί στην αγορά, παρέχοντας 

λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τον 

σοβαρό κίνδυνο. 

 

Τροπολογία  140 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 16 – παράγραφος 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Πριν από τη διάθεση στην αγορά, την 

ταξινόμηση ή τη θέση σε κυκλοφορία ενός 

οχήματος, συστήματος, κατασκευαστικού 

στοιχείου ή μιας χωριστής τεχνικής 

μονάδας, ο διανομέας εξακριβώνει ότι το 

εν λόγω όχημα, σύστημα, κατασκευαστικό 

στοιχείο ή η χωριστή τεχνική μονάδα φέρει 

την απαιτούμενη υποχρεωτική πινακίδα ή 

το σήμα έγκρισης τύπου, ότι συνοδεύεται 

από τα απαιτούμενα έγγραφα και από 

οδηγίες χρήσης και πληροφορίες 

ασφάλειας, όπως απαιτείται από το άρθρο 

63, στην επίσημη γλώσσα ή στις επίσημες 

γλώσσες του οικείου κράτους μέλους, και 

ότι ο κατασκευαστής και ο εισαγωγέας 

έχουν συμμορφωθεί με τις απαιτήσεις που 

καθορίζονται στο άρθρο 11 παράγραφος 7 

και στο άρθρο 14 παράγραφος 4 

αντίστοιχα. 

1.  Πριν από τη διάθεση στην αγορά, 

την ταξινόμηση ή τη θέση σε κυκλοφορία 

ενός οχήματος, συστήματος, 

κατασκευαστικού στοιχείου ή μιας 

χωριστής τεχνικής μονάδας, ο διανομέας 

εξακριβώνει ότι το εν λόγω όχημα, 

σύστημα, κατασκευαστικό στοιχείο ή η 

χωριστή τεχνική μονάδα φέρει την 

απαιτούμενη υποχρεωτική πινακίδα ή το 

σήμα έγκρισης τύπου, ότι συνοδεύεται από 

τα απαιτούμενα έγγραφα και από οδηγίες 

χρήσης και πληροφορίες ασφάλειας, όπως 

απαιτείται από το άρθρο 63, στην επίσημη 

γλώσσα ή στις επίσημες γλώσσες του 

οικείου κράτους μέλους, και ότι ο 

κατασκευαστής και ο εισαγωγέας έχουν 

συμμορφωθεί με τις απαιτήσεις που 

καθορίζονται στο άρθρο 11 παράγραφος 7 

και στο άρθρο 14 παράγραφος 4 

αντίστοιχα. 
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 2.  Ο διανομέας, με γνώμονα την 

προστασία του περιβάλλοντος, της υγείας 

και της ασφάλειας των καταναλωτών, 

διερευνά τις καταγγελίες και τις 

περιπτώσεις μη συμμόρφωσης οχημάτων, 

συστημάτων, κατασκευαστικών 

στοιχείων, χωριστών τεχνικών μονάδων, 

εξαρτημάτων ή εξοπλισμού τα οποία έχει 

διαθέσει στην αγορά. Επιπλέον, όλες οι 

καταγγελίες και/ή οι περιπτώσεις μη 

συμμόρφωσης που αφορούν 

περιβαλλοντικές πτυχές ή πτυχές 

ασφάλειας του οχήματος κοινοποιούνται 

αμελλητί στον εισαγωγέα ή τον 

κατασκευαστή. 

 

 

Τροπολογία141 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 17 – παράγραφος 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Όταν ο διανομέας θεωρεί ότι ένα 

όχημα, σύστημα, κατασκευαστικό στοιχείο 

ή μια χωριστή τεχνική μονάδα δεν 

συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του 

παρόντος κανονισμού, δεν προβαίνει σε 

διάθεση στην αγορά, ταξινόμηση ή θέση 

σε κυκλοφορία του οχήματος, συστήματος, 

κατασκευαστικού στοιχείου ή της 

χωριστής τεχνικής μονάδας έως ότου 

επιτευχθεί συμμόρφωση. 

1. Όταν ο διανομέας θεωρεί ότι ένα 

όχημα, σύστημα, κατασκευαστικό στοιχείο 

ή μια χωριστή τεχνική μονάδα δεν 

συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του 

παρόντος κανονισμού, ο διανομέας 

ενημερώνει σχετικά τον κατασκευαστή, 

τον εισαγωγέα και την αρμόδια για την 

έγκριση τύπου αρχή που έχει χορηγήσει 

την έγκριση τύπου, και δεν προβαίνει σε 

διάθεση στην αγορά, ταξινόμηση ή θέση 

σε κυκλοφορία του οχήματος, συστήματος, 

κατασκευαστικού στοιχείου ή της 

χωριστής τεχνικής μονάδας έως ότου 

επιτευχθεί συμμόρφωση. 

 

 

Τροπολογία142 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 17 – παράγραφος 2 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Ο διανομέας που θεωρεί ότι ένα 

όχημα, σύστημα, κατασκευαστικό στοιχείο 

ή μια χωριστή τεχνική μονάδα που έχει 

διαθέσει στην αγορά δεν συμμορφώνεται 

με τον παρόντα κανονισμό ενημερώνει τον 

κατασκευαστή ή τον εισαγωγέα 

προκειμένου να διασφαλιστεί η λήψη των 

κατάλληλων μέτρων που απαιτούνται για 

τη συμμόρφωση, την απόσυρση από την 

αγορά ή την ανάκληση, κατά περίπτωση, 

του εν λόγω οχήματος, συστήματος, 

κατασκευαστικού στοιχείου ή της 

χωριστής τεχνικής μονάδας, σύμφωνα με 

το άρθρο 12 παράγραφος 1 ή το άρθρο 15 

παράγραφος 1. 

2. Όταν διανομέας θεωρεί ότι ένα 

όχημα, σύστημα, κατασκευαστικό στοιχείο 

ή μια χωριστή τεχνική μονάδα που έχει 

διαθέσει στην αγορά δεν συμμορφώνεται 

με τον παρόντα κανονισμό, ενημερώνει 

τον κατασκευαστή, τον εισαγωγέα και την 

αρχή έγκρισης τύπου που έχει χορηγήσει 

την έγκριση τύπου, προκειμένου να 

διασφαλιστεί η λήψη των κατάλληλων 

μέτρων που απαιτούνται για τη 

συμμόρφωση, την απόσυρση από την 

αγορά ή την ανάκληση, κατά περίπτωση, 

του εν λόγω οχήματος, συστήματος, 

κατασκευαστικού στοιχείου ή της 

χωριστής τεχνικής μονάδας, σύμφωνα με 

το άρθρο 12 παράγραφος 1 ή το άρθρο 15 

παράγραφος 1. 

 

Τροπολογία143 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 17 – παράγραφος 3 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

3. Όταν το όχημα, το σύστημα, το 

κατασκευαστικό στοιχείο, η χωριστή 

τεχνική μονάδα, το εξάρτημα ή ο 

εξοπλισμός παρουσιάζει σοβαρό κίνδυνο, 

ο διανομέας ενημερώνει αμέσως τον 

κατασκευαστή, τον εισαγωγέα, τις 

εγκρίνουσες αρχές και τις αρχές εποπτείας 

της αγοράς των κρατών μελών στα οποία 

το εν λόγω όχημα, σύστημα, η χωριστή 

τεχνική μονάδα, το εξάρτημα ή ο 

εξοπλισμός έχει διατεθεί στην αγορά, 

παρέχοντας λεπτομερείς πληροφορίες 

σχετικά με τον σοβαρό κίνδυνο. Ο 

διανομέας ενημερώνει επίσης τους 

ανωτέρω για τυχόν ενέργειες που έχουν 

αναληφθεί και παρέχει λεπτομέρειες, ιδίως 

σχετικά με τον σοβαρό κίνδυνο και τα 

διορθωτικά μέτρα που έχουν ληφθεί από 

τον κατασκευαστή. 

3. Όταν το όχημα, το σύστημα, το 

κατασκευαστικό στοιχείο, η χωριστή 

τεχνική μονάδα, το εξάρτημα ή ο 

εξοπλισμός παρουσιάζει σοβαρό κίνδυνο, 

ο διανομέας ενημερώνει αμέσως τον 

κατασκευαστή, τον εισαγωγέα, τις 

εγκρίνουσες αρχές και τις αρχές εποπτείας 

της αγοράς των κρατών μελών στα οποία 

το εν λόγω όχημα, σύστημα, η χωριστή 

τεχνική μονάδα, το εξάρτημα ή ο 

εξοπλισμός έχει διατεθεί στην αγορά, 

παρέχοντας λεπτομερείς πληροφορίες 

σχετικά με τον σοβαρό κίνδυνο. Ο 

διανομέας ενημερώνει επίσης τους 

ανωτέρω για τυχόν ενέργειες που έχουν 

αναληφθεί και παρέχει λεπτομέρειες 

σχετικά με τα διορθωτικά μέτρα που έχουν 

ληφθεί από τον κατασκευαστή. 
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Τροπολογία144 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 17 – παράγραφος 4 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

4. Ο διανομέας, κατόπιν 

αιτιολογημένου αιτήματος εθνικής αρχής, 

συνεργάζεται με την εν λόγω αρχή σε 

σχέση με οποιεσδήποτε ενέργειες 

αναλαμβάνονται σύμφωνα με το άρθρο 20 

του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 765/2008 για 

την εξάλειψη των κινδύνων που ενέχει το 

όχημα, το σύστημα, το κατασκευαστικό 

στοιχείο, η χωριστή τεχνική μονάδα, το 

εξάρτημα ή ο εξοπλισμός που έχει διαθέσει 

στην αγορά. 

4. Ο διανομέας, κατόπιν 

αιτιολογημένου αιτήματος εθνικής αρχής ή 

της Επιτροπής, συνεργάζεται με την εν 

λόγω αρχή ή την Επιτροπή σε σχέση με 

οποιεσδήποτε ενέργειες αναλαμβάνονται 

σύμφωνα με το άρθρο 20 του κανονισμού 

(ΕΚ) αριθ. 765/2008 για την εξάλειψη των 

κινδύνων που ενέχει το όχημα, το 

σύστημα, το κατασκευαστικό στοιχείο, η 

χωριστή τεχνική μονάδα, το εξάρτημα ή ο 

εξοπλισμός που έχει διαθέσει στην αγορά. 

 

Τροπολογία145 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 20 – παράγραφος 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Για έγκριση τύπου συστήματος, 

κατασκευαστικού στοιχείου ή χωριστής 

τεχνικής μονάδας, μόνο η έγκριση τύπου 

σε ένα στάδιο είναι εφαρμοστέα. 

2. Με την επιφύλαξη των 

απαιτήσεων των κανονιστικών πράξεων 

που απαριθμούνται στο παράρτημα IV, 

για έγκριση τύπου συστήματος, 

κατασκευαστικού στοιχείου ή χωριστής 

τεχνικής μονάδας, μόνο η έγκριση τύπου 

σε ένα στάδιο είναι εφαρμοστέα. 

 

 

Τροπολογία146 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 20 – παράγραφος 4 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

4. Η έγκριση τύπου ΕΕ για το τελικό 

στάδιο ολοκλήρωσης χορηγείται μόνον 

εφόσον η εγκρίνουσα αρχή εξακριβώσει 

4. Η έγκριση τύπου ΕΕ για το τελικό 

στάδιο ολοκλήρωσης χορηγείται μόνον 

εφόσον η εγκρίνουσα αρχή εξακριβώσει 
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ότι ο τύπος οχήματος που εγκρίνεται στο 

τελικό στάδιο πληροί τη δεδομένη χρονική 

στιγμή της έγκρισης όλες τις ισχύουσες 

τεχνικές απαιτήσεις. Η εξακρίβωση 

περιλαμβάνει έλεγχο εγγράφων για όλες 

τις απαιτήσεις που καλύπτονται από 

έγκριση τύπου ΕΕ που χορηγήθηκε για 

ημιτελή τύπο οχήματος στο πλαίσιο 

διαδικασίας σε πολλαπλά στάδια, ακόμα 

και αν αυτή χορηγήθηκε για διαφορετική 

κατηγορία οχήματος. 

ότι ο τύπος οχήματος που εγκρίνεται στο 

τελικό στάδιο πληροί τη δεδομένη χρονική 

στιγμή της έγκρισης όλες τις ισχύουσες 

τεχνικές απαιτήσεις, σύμφωνα με τις 

διαδικασίες που εκτίθενται στο 

παράρτημα XVII. Η εξακρίβωση 

περιλαμβάνει έλεγχο εγγράφων για όλες 

τις απαιτήσεις που καλύπτονται από 

έγκριση τύπου ΕΕ που χορηγήθηκε για 

ημιτελή τύπο οχήματος στο πλαίσιο 

διαδικασίας σε πολλαπλά στάδια, 

συμπεριλαμβανομένων των περιπτώσεων 

όπου αυτή χορηγήθηκε για διαφορετική 

κατηγορία οχήματος. Περιλαμβάνει 

επίσης έλεγχο σχετικά με το κατά πόσο τα 

συστήματα στα οποία χορηγήθηκε 

χωριστά έγκριση τύπου, εξακολουθούν να 

συμμορφώνονται, όσον αφορά τις 

επιδόσεις τους, με τις εν λόγω εγκρίσεις 

τύπου, αφότου ενσωματωθούν σε 

ολοκληρωμένο όχημα. 

 

 

Τροπολογία147 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 20 – παράγραφος 5 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

5. Η επιλογή της έγκρισης τύπου που 

αναφέρεται στην παράγραφο 1 δεν θίγει τις 

εφαρμοστέες ουσιαστικές απαιτήσεις με 

τις οποίες πρέπει να συμμορφώνεται ο 

εγκεκριμένος τύπος οχήματος κατά την 

έκδοση της έγκρισης τύπου πλήρους 

οχήματος. 

5. Η επιλογή της έγκρισης τύπου που 

αναφέρεται στην παράγραφο 1 δεν θίγει 

όλες τις εφαρμοστέες απαιτήσεις με τις 

οποίες πρέπει να συμμορφώνεται ο 

εγκεκριμένος τύπος οχήματος κατά την 

έκδοση της έγκρισης τύπου πλήρους 

οχήματος. 

 

Τροπολογία148 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 20 – παράγραφος 6 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 6α. Ο κατασκευαστής θέτει στη 

διάθεση της εγκρίνουσας αρχής τον 
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αριθμό οχημάτων, κατασκευαστικών 

στοιχείων ή χωριστών τεχνικών μονάδων 

που απαιτείται δυνάμει των σχετικών 

κανονιστικών πράξεων για τη διενέργεια 

των απαιτούμενων δοκιμών. 

 

Τροπολογία149 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 21 – παράγραφος 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Για συγκεκριμένο τύπο οχήματος, 

συστήματος, κατασκευαστικού στοιχείου ή 

χωριστής τεχνικής μονάδας επιτρέπεται να 

υποβάλλεται μία μόνον αίτηση και σε ένα 

μόνο κράτος μέλος. 

2. Για συγκεκριμένο τύπο οχήματος, 

συστήματος, κατασκευαστικού στοιχείου ή 

χωριστής τεχνικής μονάδας επιτρέπεται να 

υποβάλλεται μία μόνον αίτηση και σε ένα 

μόνο κράτος μέλος. Μετά την υποβολή 

της αίτησης, ο κατασκευαστής δεν 

επιτρέπεται να διακόψει τη διαδικασία 

και να υποβάλει άλλη αίτηση για τον ίδιο 

τύπο σε άλλη εγκρίνουσα αρχή ή άλλες 

τεχνικές υπηρεσίες. Επιπλέον, εάν η 

αίτηση για την έγκριση τύπου απορριφθεί 

ή η δοκιμή αποτύχει στο στάδιο της 

τεχνικής υπηρεσίας, ο κατασκευαστής 

δεν επιτρέπεται να υποβάλει άλλη αίτηση 

για τον ίδιο τύπο σε άλλη εγκρίνουσα 

αρχή ή άλλη τεχνική υπηρεσία. 

 

Τροπολογία150 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 22 – παράγραφος 1 – στοιχείο α 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

α) δελτίο πληροφοριών, όπως ορίζεται 

στο παράρτημα Ι για έγκριση τύπου σε ένα 

στάδιο ή μεικτή έγκριση τύπου ή στο 

παράρτημα ΙΙΙ για έγκριση τύπου σε 

διαδοχικά στάδια· 

α) δελτίο πληροφοριών, όπως ορίζεται 

στο παράρτημα Ι για έγκριση τύπου σε ένα 

στάδιο ή μεικτή έγκριση τύπου πλήρους 

οχήματος ή στο παράρτημα ΙΙΙ για έγκριση 

τύπου πλήρους οχήματος σε διαδοχικά 

στάδια ή στις σχετικές κανονιστικές 

πράξεις σε περίπτωση έγκρισης 

συστήματος, κατασκευαστικού στοιχείου 

ή χωριστής τεχνικής μονάδας· 
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Τροπολογία151 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 22 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

δ) τυχόν πρόσθετες πληροφορίες που 

ζητούνται από την εγκρίνουσα αρχή στο 

πλαίσιο της διαδικασίας αίτησης. 

δ) τυχόν πρόσθετες πληροφορίες που 

ζητούνται από την εγκρίνουσα αρχή στο 

πλαίσιο της διαδικασίας έγκρισης τύπου. 

 

Τροπολογία152 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 22 – παράγραφος 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Ο φάκελος πληροφοριών 

υποβάλλεται σε ηλεκτρονικό μορφότυπο 

που διατίθεται από την Επιτροπή, όμως 

μπορεί επίσης να υποβληθεί σε έντυπη 

μορφή. 

2. Ο φάκελος πληροφοριών 

υποβάλλεται σε ηλεκτρονικό μορφότυπο. 

 

Τροπολογία153 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 23 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Η αίτηση για έγκριση τύπου σε διαδοχικά 

στάδια συνοδεύεται από τον φάκελο 

πληροφοριών που αναφέρεται στο άρθρο 

22 και από το πλήρες σύνολο των 

πιστοποιητικών έγκρισης τύπου ΕΕ, 

συμπεριλαμβανομένων των εκθέσεων 

δοκιμών, που απαιτούνται σύμφωνα τις 

εφαρμοστέες πράξεις που παρατίθενται 

στο παράρτημα IV. 

Η αίτηση για έγκριση τύπου σε διαδοχικά 

στάδια συνοδεύεται από τον φάκελο 

πληροφοριών που αναφέρεται στο άρθρο 

22 και από το πλήρες σύνολο των 

πιστοποιητικών έγκρισης τύπου ΕΕ, 

συμπεριλαμβανομένων των εκθέσεων 

δοκιμών και των πληροφοριακών 

εγγράφων, που απαιτούνται σύμφωνα τις 

κανονιστικές πράξεις που παρατίθενται 

στο παράρτημα IV. 
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Τροπολογία154 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 23 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Στην περίπτωση αίτησης για έγκριση 

τύπου συστήματος, κατασκευαστικού 

στοιχείου ή χωριστής τεχνικής μονάδας, 

σύμφωνα με τις εφαρμοστέες πράξεις που 

παρατίθενται στο παράρτημα IV, η 

εγκρίνουσα αρχή έχει πρόσβαση στον 

σχετικό φάκελο πληροφοριών έως ότου 

εκδοθεί ή απορριφθεί ή έγκριση τύπου 

πλήρους οχήματος. 

Στην περίπτωση αίτησης για έγκριση 

τύπου συστήματος, κατασκευαστικού 

στοιχείου ή χωριστής τεχνικής μονάδας, 

σύμφωνα με τις κανονιστικές πράξεις που 

παρατίθενται στο παράρτημα IV, η 

εγκρίνουσα αρχή έχει πρόσβαση στον 

σχετικό φάκελο πληροφοριών και στα 

πληροφοριακά έγγραφα έως ότου εκδοθεί 

ή απορριφθεί η έγκριση τύπου πλήρους 

οχήματος. 

 

Τροπολογία155 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 23 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Η αίτηση για μεικτή έγκριση τύπου 

συνοδεύεται από τον φάκελο πληροφοριών 

που αναφέρεται στο άρθρο 22 και από τα 

πιστοποιητικά έγκρισης τύπου ΕΕ, 

συμπεριλαμβανομένων των εκθέσεων 

δοκιμών, που απαιτούνται σύμφωνα με τις 

εφαρμοστέες πράξεις που παρατίθενται 

στο παράρτημα IV. 

Η αίτηση για μεικτή έγκριση τύπου 

συνοδεύεται από τον φάκελο πληροφοριών 

που αναφέρεται στο άρθρο 22 και από τα 

πιστοποιητικά έγκρισης τύπου ΕΕ, 

συμπεριλαμβανομένων των εκθέσεων 

δοκιμών και των πληροφοριακών 

εγγράφων, που απαιτούνται σύμφωνα με 

τις κανονιστικές πράξεις που παρατίθενται 

στο παράρτημα IV. 

 

Τροπολογία156 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 23 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 – στοιχείο α 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

α) στο πρώτο στάδιο, τα μέρη του 

φακέλου πληροφοριών και τα 

πιστοποιητικά έγκρισης τύπου ΕΕ που 

αντιστοιχούν στο στάδιο ολοκλήρωσης του 

βασικού οχήματος· 

α) στο πρώτο στάδιο, τα μέρη του 

φακέλου πληροφοριών, τα πιστοποιητικά 

έγκρισης τύπου ΕΕ και τις εκθέσεις 

δοκιμών, που αντιστοιχούν στο στάδιο 

ολοκλήρωσης του βασικού οχήματος· 
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Τροπολογία157 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 23 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 – στοιχείο β 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

β) στο δεύτερο και στα επόμενα 

στάδια, τα μέρη του φακέλου 

πληροφοριών και τα πιστοποιητικά 

έγκρισης τύπου ΕΕ που αφορούν το τρέχον 

στάδιο ολοκλήρωσης, μαζί με αντίγραφο 

του πιστοποιητικού έγκρισης τύπου ΕΕ για 

το όχημα το οποίο είχε εκδοθεί στο 

προηγούμενο στάδιο κατασκευής, καθώς 

και πλήρη στοιχεία για τυχόν αλλαγές ή 

προσθήκες που έχουν πραγματοποιηθεί 

από τον κατασκευαστή στο όχημα. 

β) στο δεύτερο και στα επόμενα 

στάδια, τα μέρη του φακέλου 

πληροφοριών και τα πιστοποιητικά 

έγκρισης τύπου ΕΕ που αφορούν το τρέχον 

στάδιο ολοκλήρωσης, μαζί με αντίγραφο 

του πιστοποιητικού έγκρισης τύπου ΕΕ 

πλήρους οχήματος για το όχημα το οποίο 

είχε εκδοθεί στο προηγούμενο στάδιο 

κατασκευής, καθώς και πλήρη στοιχεία για 

τυχόν αλλαγές ή προσθήκες που έχουν 

πραγματοποιηθεί από τον κατασκευαστή 

στο όχημα. 

 

Τροπολογία158 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 23 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Οι πληροφορίες που καθορίζονται στα 

στοιχεία α) και β) μπορούν να παρέχονται 

σύμφωνα με το άρθρο 22 παράγραφος 2. 

Οι πληροφορίες που καθορίζονται στα 

στοιχεία α) και β) παρέχονται σύμφωνα με 

το άρθρο 22 παράγραφος 2. 

 

Τροπολογία159 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 23 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Η εγκρίνουσα αρχή και οι τεχνικές 

υπηρεσίες έχουν πρόσβαση στο λογισμικό 

και στους αλγόριθμους του οχήματος. 

Η εγκρίνουσα αρχή και οι τεχνικές 

υπηρεσίες έχουν πρόσβαση στο λογισμικό, 

στο υλισμικό και στους αλγόριθμους του 

οχήματος, μαζί με την τεκμηρίωση ή 

άλλες πληροφορίες που καθιστούν δυνατό 
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ένα κατάλληλο και σχετικό επίπεδο 

κατανόησης των συστημάτων, 

συμπεριλαμβανομένων της διαδικασίας 

ανάπτυξης των συστημάτων και της 

λογικής τους, και των λειτουργιών του εν 

λόγω λογισμικού και υλισμικού που 

επιτρέπουν στο όχημα να συμμορφώνεται 

με τις απαιτήσεις του παρόντος 

κανονισμού. 

 Κατά τη διάρκεια της περιόδου ισχύος 

της έγκρισης τύπου ΕΕ, παρέχεται 

πρόσβαση στο λογισμικό, στο υλισμικό 

και στους αλγόριθμους του οχήματος, 

προκειμένου να είναι δυνατή η 

επαλήθευση της τήρησης των 

απαιτήσεων του παρόντος κανονισμού 

κατά την περιοδική επιθεώρηση. Μετά τη 

λήξη του πιστοποιητικού έγκρισης τύπου 

και, σε περίπτωση μη ανανέωσης του 

πιστοποιητικού αυτού, εξακολουθεί να 

παρέχεται πρόσβαση κατόπιν αιτήματος. 

Οι πληροφορίες που γνωστοποιούνται για 

αυτούς τους συγκεκριμένους σκοπούς δεν 

είναι τέτοιες ώστε η γνωστοποίησή τους 

να υπονομεύει την εμπιστευτικότητα 

ιδιόκτητων πληροφοριών και στοιχείων 

διανοητικής ιδιοκτησίας. Ο 

κατασκευαστής γνωστοποιεί στην 

εγκρίνουσα αρχή και στην τεχνική 

υπηρεσία —υπό τυποποιημένη μορφή— 

την έκδοση του λογισμικού που ελέγχει τα 

σχετιζόμενα με την ασφάλεια συστήματα 

και κατασκευαστικά στοιχεία και τις 

ρυθμίσεις ή άλλες βαθμονομήσεις που 

εφαρμόζονται στα συστήματα και τα 

κατασκευαστικά στοιχεία που αφορούν 

τις εκπομπές κατά την υποβολή αίτησης 

για την έγκριση τύπου. Προκειμένου να 

εντοπίσει μεταγενέστερες παράνομες 

αλλαγές στο λογισμικό, η τεχνική 

υπηρεσία έχει δικαίωμα να επισημάνει το 

λογισμικό καθορίζοντας αντίστοιχες 

παραμέτρους. 
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Τροπολογία160 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 24 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

δ) στην περίπτωση έγκρισης τύπου 

πλήρους οχήματος σύμφωνα με τις 

διαδικασίες μεικτής έγκρισης τύπου ή 

έγκρισης τύπου σε διαδοχικά ή σε 

πολλαπλά στάδια, η εγκρίνουσα αρχή 

επιβεβαιώνει ότι, σύμφωνα με το άρθρο 20 

παράγραφος 4, τα συστήματα, τα 

κατασκευαστικά στοιχεία και οι χωριστές 

τεχνικές μονάδες καλύπτονται από 

χωριστές εγκρίσεις τύπου σύμφωνα με τις 

απαιτήσεις που ισχύουν κατά τον χρόνο 

χορήγησης της έγκρισης τύπου πλήρους 

οχήματος. 

δ) στην περίπτωση έγκρισης τύπου 

πλήρους οχήματος σύμφωνα με τις 

διαδικασίες μεικτής έγκρισης τύπου ή 

έγκρισης τύπου σε διαδοχικά ή σε 

πολλαπλά στάδια, η εγκρίνουσα αρχή 

επιβεβαιώνει ότι, σύμφωνα με το άρθρο 20 

παράγραφος 4, τα συστήματα, τα 

κατασκευαστικά στοιχεία και οι χωριστές 

τεχνικές μονάδες καλύπτονται από 

χωριστές έγκυρες εγκρίσεις τύπου 

σύμφωνα με τις απαιτήσεις που ισχύουν 

κατά τον χρόνο χορήγησης της έγκρισης 

τύπου πλήρους οχήματος. 

 

Τροπολογία161 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 24 – παράγραφος 4 – εδάφιο 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Το πακέτο πληροφοριών περιέχει 

ευρετήριο που παρουσιάζει με σαφήνεια 

όλες τις σελίδες και τον μορφότυπο κάθε 

εγγράφου και καταγράφει χρονολογικά τη 

διαχείριση της έγκρισης τύπου ΕΕ. 

Το πακέτο πληροφοριών μπορεί να 

τηρείται ηλεκτρονικά και περιέχει 

ευρετήριο που παρουσιάζει με σαφήνεια 

όλες τις σελίδες και τον μορφότυπο κάθε 

εγγράφου και καταγράφει χρονολογικά τη 

διαχείριση της έγκρισης τύπου ΕΕ. 

 

Τροπολογία162 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 24 – παράγραφος 5 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

5. Η εγκρίνουσα αρχή αρνείται τη 

χορήγηση έγκρισης τύπου ΕΕ εάν 

διαπιστώσει ότι ένας τύπος οχήματος, 

συστήματος, κατασκευαστικού στοιχείου ή 

χωριστής τεχνικής μονάδας, μολονότι 

5. Η εγκρίνουσα αρχή αρνείται τη 

χορήγηση έγκρισης τύπου ΕΕ εάν 

διαπιστώσει ότι ένας τύπος οχήματος, 

συστήματος, κατασκευαστικού στοιχείου ή 

χωριστής τεχνικής μονάδας, μολονότι 
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συμμορφώνεται με τις ισχύουσες 

απαιτήσεις, παρουσιάζει σοβαρό κίνδυνο 

για την ασφάλεια ή μπορεί να βλάψει 

σοβαρά το περιβάλλον ή τη δημόσια υγεία. 

Στην περίπτωση αυτή, η εγκρίνουσα αρχή 

αποστέλλει αμέσως στις εγκρίνουσες αρχές 

των άλλων κρατών μερών και στην 

Επιτροπή αναλυτικό φάκελο στον οποίον 

εξηγεί τους λόγους για την απόφασή της 

και παρέχει αποδεικτικά στοιχεία σχετικά 

με τα πορίσματά της. 

συμμορφώνεται με τις ισχύουσες 

απαιτήσεις, παρουσιάζει κίνδυνο για την 

ασφάλεια ή μπορεί να βλάψει σοβαρά το 

περιβάλλον ή τη δημόσια υγεία. Στην 

περίπτωση αυτή, η εγκρίνουσα αρχή 

αποστέλλει αμέσως στις εγκρίνουσες αρχές 

των άλλων κρατών μερών και στην 

Επιτροπή αναλυτικό φάκελο στον οποίον 

εξηγεί τους λόγους για την απόφασή της 

και παρέχει αποδεικτικά στοιχεία σχετικά 

με τα πορίσματά της. 

 

 

Τροπολογία163 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 24 – παράγραφος 6 – εδάφιο 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Σύμφωνα με το άρθρο 20 παράγραφοι 4 

και 5, στην περίπτωση διαδικασιών 

μεικτής έγκρισης τύπου ή έγκρισης τύπου 

σε διαδοχικά ή πολλαπλά στάδια, η 

εγκρίνουσα αρχή αρνείται τη χορήγηση 

έγκρισης τύπου ΕΕ όταν διαπιστώνει ότι 

συστήματα, κατασκευαστικά στοιχεία ή 

χωριστές τεχνικές μονάδες δεν 

συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις που 

ορίζονται στον παρόντα κανονισμό ή στις 

πράξεις που παρατίθενται στο παράρτημα 

IV. 

Σύμφωνα με το άρθρο 20, στην περίπτωση 

διαδικασιών μεικτής έγκρισης τύπου ή 

έγκρισης τύπου σε διαδοχικά ή πολλαπλά 

στάδια, η εγκρίνουσα αρχή αρνείται τη 

χορήγηση έγκρισης τύπου ΕΕ όταν 

διαπιστώνει ότι συστήματα, 

κατασκευαστικά στοιχεία ή χωριστές 

τεχνικές μονάδες δεν συμμορφώνονται με 

τις απαιτήσεις που ορίζονται στον παρόντα 

κανονισμό ή στις πράξεις που παρατίθενται 

στο παράρτημα IV. 

 

Τροπολογία164 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 25 – παράγραφος 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Η εγκρίνουσα αρχή αποστέλλει, 

εντός ενός μηνός από την έκδοση ή 

τροποποίηση του πιστοποιητικού έγκρισης 

τύπου ΕΕ, στις εγκρίνουσες αρχές των 

άλλων κρατών μελών και στην Επιτροπή 

αντίγραφο του πιστοποιητικού έγκρισης 

τύπου ΕΕ, συνοδευόμενο από τα 

1. Η εγκρίνουσα αρχή υποβάλλει 

στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων 

έγκρισης τύπου, εντός ενός μηνός από την 

έκδοση ή τροποποίηση του πιστοποιητικού 

έγκρισης τύπου ΕΕ, πληροφορίες που 

περιλαμβάνουν το πιστοποιητικό έγκρισης 

τύπου ΕΕ, συνοδευόμενο από τα 
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συνημμένα σε αυτό έγγραφα, 

συμπεριλαμβανομένων των εκθέσεων 

δοκιμών που αναφέρονται στο άρθρο 23, 

για κάθε τύπο οχήματος, συστήματος, 

κατασκευαστικού στοιχείου και χωριστής 

τεχνικής μονάδας που έχει εγκρίνει. Το εν 

λόγω αντίγραφο αποστέλλεται μέσω 

κοινού ασφαλούς ηλεκτρονικού 

συστήματος ανταλλαγών ή με τη μορφή 

ασφαλούς ηλεκτρονικού αρχείου. 

συνημμένα σε αυτό έγγραφα, 

συμπεριλαμβανομένων των εκθέσεων 

δοκιμών που αναφέρονται στο άρθρο 23, 

για κάθε τύπο οχήματος, συστήματος, 

κατασκευαστικού στοιχείου και χωριστής 

τεχνικής μονάδας που έχει εγκρίνει. 

 

Τροπολογία165 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 25 – παράγραφος 3 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

3. Όταν ζητηθεί από εγκρίνουσα 

αρχή άλλου κράτους μέλους ή από την 

Επιτροπή, η εγκρίνουσα αρχή που έχει 

εκδώσει έγκριση τύπου ΕΕ αποστέλλει 

στην αιτούσα εγκρίνουσα αρχή, εντός 

ενός μηνός από τη λήψη του σχετικού 

αιτήματος, αντίγραφο του πιστοποιητικού 

έγκρισης τύπου ΕΕ, συνοδευόμενο από τα 

συνημμένα σε αυτό έγγραφα, μέσω κοινού 

ασφαλούς ηλεκτρονικού συστήματος 

ανταλλαγών ή με τη μορφή ασφαλούς 

ηλεκτρονικού αρχείου. 

διαγράφεται 

 

Τροπολογία166 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 25 – παράγραφος 4 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

4. Η εγκρίνουσα αρχή ενημερώνει 

αμελλητί τις εγκρίνουσες αρχές των άλλων 

κρατών μελών και την Επιτροπή σχετικά 

με την απόρριψη ή την ανάκληση 

οποιασδήποτε έγκρισης τύπου ΕΕ, 

αιτιολογώντας την απόφασή της. 

4. Η εγκρίνουσα αρχή ενημερώνει 

αμελλητί τις εγκρίνουσες αρχές των άλλων 

κρατών μελών και την Επιτροπή σχετικά 

με την απόρριψη ή την ανάκληση 

οποιασδήποτε έγκρισης τύπου ΕΕ, 

αιτιολογώντας την απόφασή της. Η 

εγκρίνουσα αρχή επικαιροποιεί επίσης τις 

εν λόγω πληροφορίες στην ηλεκτρονική 
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βάση δεδομένων έγκρισης τύπου. 

 

Τροπολογία167 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 26 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

δ) στην περίπτωση έγκρισης τύπου 

πλήρους οχήματος, συμπληρωμένο δείγμα 

του πιστοποιητικού συμμόρφωσης. 

δ) στην περίπτωση έγκρισης τύπου 

πλήρους οχήματος, συμπληρωμένο δείγμα 

του πιστοποιητικού συμμόρφωσης του 

τύπου του οχήματος. 

 

Τροπολογία168 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 28 – παράγραφος 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Η συμμόρφωση με τις τεχνικές 

απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού και 

των κανονιστικών πράξεων που 

παρατίθενται στο παράρτημα IV 

αποδεικνύεται μέσω κατάλληλων 

δοκιμών, σύμφωνα με τις σχετικές 

κανονιστικές πράξεις που παρατίθενται 

στο παράρτημα IV, οι οποίες 

διενεργούνται από τις οριζόμενες τεχνικές 

υπηρεσίες. 

1. Για τους σκοπούς των εγκρίσεων 

τύπου ΕΕ, η εγκρίνουσα αρχή 

εξακριβώνει τη συμμόρφωση με τις 

τεχνικές απαιτήσεις του παρόντος 

κανονισμού και των σχετικών 

κανονιστικών πράξεων που παρατίθενται 

στο παράρτημα IV μέσω κατάλληλων 

δοκιμών οι οποίες διενεργούνται από τις 

οριζόμενες τεχνικές υπηρεσίες. 

 Ο μορφότυπος των εκθέσεων δοκιμών 

συμμορφώνεται με τις γενικές απαιτήσεις 

που ορίζονται στο προσάρτημα 3 του 

παραρτήματος V. 

 

Τροπολογία169 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 28 – παράγραφος 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Ο κατασκευαστής διαθέτει στην 

εγκρίνουσα αρχή τα οχήματα, συστήματα, 

2. Ο κατασκευαστής διαθέτει στις 

οικείες τεχνικές υπηρεσίες και στην 
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κατασκευαστικά στοιχεία ή τις χωριστές 

τεχνικές μονάδες που απαιτούνται βάσει 

των σχετικών πράξεων που παρατίθενται 

στο παράρτημα IV για τη διενέργεια των 

απαιτούμενων δοκιμών. 

εγκρίνουσα αρχή τα οχήματα, συστήματα, 

κατασκευαστικά στοιχεία ή τις χωριστές 

τεχνικές μονάδες που απαιτούνται βάσει 

των σχετικών πράξεων που παρατίθενται 

στο παράρτημα IV για τη διενέργεια των 

απαιτούμενων δοκιμών. 

 

Τροπολογία170 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 28 – παράγραφος 3 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 3α. Οι απαιτούμενες δοκιμές 

εκτελούνται σύμφωνα με τις σχετικές 

κανονιστικές πράξεις που παρατίθενται 

στο παράρτημα IV. Όταν στις 

διαδικασίες δοκιμών που εκτίθενται στις 

σχετικές κανονιστικές πράξεις 

προβλέπεται ένα εύρος τιμών, οι τεχνικές 

υπηρεσίες είναι σε θέση να ορίζουν τις 

παραμέτρους και τις συνθήκες που 

χρησιμοποιούνται για τη διενέργεια των 

κατάλληλων δοκιμών που αναφέρονται 

στην παράγραφο 1. Στην περίπτωση της 

έγκρισης τύπου πλήρους οχήματος, οι 

αρχές εξασφαλίζουν ότι τα οχήματα που 

επιλέγονται για τη δοκιμή 

αντιπροσωπεύουν τη χειρότερη 

περίπτωση όσον αφορά τη συμμόρφωση 

με τα αντίστοιχα κριτήρια, και ότι τα 

οχήματα που επιλέγονται δεν θα 

οδηγήσουν στην επίτευξη αποτελεσμάτων 

τα οποία αποκλίνουν συστηματικά από 

τις επιδόσεις των εν λόγω οχημάτων όταν 

αυτά λειτουργούν υπό συνθήκες που 

εύλογα αναμένεται να ανακύψουν κατά 

την κανονική λειτουργία και χρήση. 

 

Τροπολογία171 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 29 – παράγραφος 2 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Η εγκρίνουσα αρχή που έχει 

χορηγήσει έγκριση τύπου πλήρους 

οχήματος επαληθεύει σε στατιστικά 

σημαντικό αριθμό δειγμάτων οχημάτων 

και πιστοποιητικών συμμόρφωσης τη 

συμμόρφωσή τους με τα άρθρα 34 και 35 

και επαληθεύει ότι τα στοιχεία που 

αναγράφονται στα πιστοποιητικά 

συμμόρφωσης είναι ορθά. 

2. Η εγκρίνουσα αρχή που έχει 

χορηγήσει έγκριση τύπου πλήρους 

οχήματος επαληθεύει σε επαρκή και 

στατιστικά σημαντικό αριθμό δειγμάτων 

οχημάτων και πιστοποιητικών 

συμμόρφωσης τη συμμόρφωσή τους με τα 

άρθρα 34 και 35 και επαληθεύει ότι τα 

στοιχεία που αναγράφονται στα 

πιστοποιητικά συμμόρφωσης είναι ορθά. 

 

Τροπολογία172 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 29 – παράγραφος 4 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

4. Για να επαληθεύσει ότι ένα όχημα, 

σύστημα, κατασκευαστικό στοιχείο ή μια 

χωριστή τεχνική μονάδα συμμορφώνεται 

με τον εγκεκριμένο τύπο, η εγκρίνουσα 

αρχή που έχει χορηγήσει την έγκριση 

τύπου ΕΕ διενεργεί τους ελέγχους ή τις 

δοκιμές που απαιτούνται για την έγκριση 

τύπου ΕΕ σε δείγματα που λαμβάνει από 

τις εγκαταστάσεις του κατασκευαστή, 

συμπεριλαμβανομένων των 

εγκαταστάσεων παραγωγής. 

4. Για να επαληθεύσει ότι ένα όχημα, 

σύστημα, κατασκευαστικό στοιχείο ή μια 

χωριστή τεχνική μονάδα συμμορφώνεται 

με τον εγκεκριμένο τύπο, η εγκρίνουσα 

αρχή που έχει χορηγήσει την έγκριση 

τύπου ΕΕ διενεργεί τους ελέγχους ή τις 

δοκιμές που απαιτούνται για την έγκριση 

τύπου ΕΕ σε δείγματα που λαμβάνει από 

τις εγκαταστάσεις του κατασκευαστή, 

συμπεριλαμβανομένων των 

εγκαταστάσεων παραγωγής. Η εγκρίνουσα 

αρχή διενεργεί τον πρώτο από αυτούς 

τους ελέγχους εντός ενός έτους από την 

ημερομηνία έκδοσης των πιστοποιητικών 

συμμόρφωσης. Η εγκρίνουσα αρχή 

διενεργεί περαιτέρω ελέγχους, 

τουλάχιστον μία φορά ετησίως, σε τυχαία 

χρονικά διαστήματα που καθορίζει η 

ίδια. 

 

Τροπολογία173 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 29 – παράγραφος 4 α (νέα) 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 4α. Κατά τη διενέργεια δοκιμών 

επαλήθευσης σύμφωνα με τις 

παραγράφους 2 και 4, η εγκρίνουσα αρχή 

ορίζει διαφορετική τεχνική υπηρεσία από 

εκείνη που χρησιμοποιήθηκε στις αρχικές 

δοκιμές έγκρισης τύπου. 

 

 

Τροπολογία174. 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 29 – παράγραφος 5 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

5. Εγκρίνουσα αρχή η οποία έχει 

χορηγήσει έγκριση τύπου ΕΕ και η οποία 

διαπιστώνει ότι ο κατασκευαστής δεν 

παράγει πλέον τα οχήματα, τα συστήματα, 

τα κατασκευαστικά στοιχεία ή τις χωριστές 

τεχνικές μονάδες σύμφωνα με τον 

εγκεκριμένο τύπο ή διαπιστώνει ότι τα 

πιστοποιητικά συμμόρφωσης δεν 

συμμορφώνονται πλέον με τα άρθρα 34 

και 35, ακόμη και αν η παραγωγή 

συνεχίζεται, λαμβάνει τα απαιτούμενα 

μέτρα για να εξασφαλίσει ότι η διαδικασία 

για τη συμμόρφωση της παραγωγής 

ακολουθείται σωστά ή ανακαλεί την 

έγκριση τύπου. 

5. Εγκρίνουσα αρχή η οποία έχει 

χορηγήσει έγκριση τύπου ΕΕ και η οποία 

διαπιστώνει ότι ο κατασκευαστής δεν 

παράγει πλέον τα οχήματα, τα συστήματα, 

τα κατασκευαστικά στοιχεία ή τις χωριστές 

τεχνικές μονάδες σύμφωνα με τον 

εγκεκριμένο τύπο, με τις απαιτήσεις του 

παρόντος κανονισμού ή τις απαιτήσεις 

των κανονιστικών πράξεων που 

παρατίθενται στο παράρτημα IV, ή 

διαπιστώνει ότι τα πιστοποιητικά 

συμμόρφωσης δεν συμμορφώνονται πλέον 

με τα άρθρα 34 και 35, ακόμη και αν η 

παραγωγή συνεχίζεται, λαμβάνει τα 

απαιτούμενα μέτρα για να εξασφαλίσει ότι 

οι ρυθμίσεις για τη συμμόρφωση της 

παραγωγής ακολουθούνται σωστά ή 

ανακαλεί την έγκριση τύπου. Η 

εγκρίνουσα αρχή μπορεί να αποφασίσει 

να λάβει κάθε αναγκαίο περιοριστικό 

μέτρο σύμφωνα με τα άρθρα 53 και 54. 

 

Τροπολογία175 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 30 – παράγραφος 1 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Τα κράτη μέλη θεσπίζουν εθνική 

κλίμακα τελών για την κάλυψη των 

δαπανών των εγκρίσεων τύπου και των 

δραστηριοτήτων εποπτείας της αγοράς 

που διενεργούν, καθώς και των δαπανών 

για τις δοκιμές εγκρίσεων τύπου, τις 

δοκιμές συμμόρφωσης της παραγωγής 

και τις επιθεωρήσεις που διενεργούν οι 

τεχνικές υπηρεσίες τις οποίες έχουν 

ορίσει. 

1. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν την 

κάλυψη των δαπανών για τις 

δραστηριότητες έγκρισης τύπου και 

εποπτείας της αγοράς που διενεργούν. Τα 

κράτη μέλη μπορούν να εφαρμόζουν 

κλίμακα τελών  ή να χρηματοδοτούν τις 

εν λόγω δραστηριότητες μέσω των 

εθνικών τους τους προϋπολογισμών, ή να 

συνδυάζουν τις δύο μεθόδους. Τα τέλη 

δεν χρεώνονται απευθείας από τις 

τεχνικές υπηρεσίες.  

 

Τροπολογία176 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 30 – παράγραφος 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Τα εν λόγω εθνικά τέλη βαρύνουν 

τους κατασκευαστές που καταθέτουν 

αίτηση έγκρισης τύπου στο οικείο κράτος 

μέλος. Τα τέλη δεν χρεώνονται απευθείας 

από τις τεχνικές υπηρεσίες. 

2. Όταν εφαρμόζεται κλίμακα τελών, 

τα εν λόγω εθνικά τέλη βαρύνουν τους 

κατασκευαστές που καταθέτουν αίτηση 

έγκρισης τύπου στο οικείο κράτος μέλος. 

Σε περίπτωση που για τη συμμόρφωση 

της παραγωγής εφαρμόζεται κλίμακα 

τελών, τα εν λόγω εθνικά τέλη 

επιβάλλονται από το κράτος μέλος στον 

κατασκευαστή στο κράτος μέλος όπου 

λαμβάνει χώρα η παραγωγή. 

 

 

Τροπολογία177 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 30 – παράγραφος 3 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

3. Η εθνική κλίμακα τελών καλύπτει 

επίσης τις δαπάνες για τις επιθεωρήσεις 

επαλήθευσης της συμμόρφωσης και τις 

δοκιμές που διενεργούνται από την 

Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 9. Οι εν 

λόγω συνεισφορές εισφορές αποτελούν 

3. Η Επιτροπή εξασφαλίζει ότι 

καλύπτονται οι δαπάνες για τις 

επιθεωρήσεις και τις δοκιμές που 

διενεργούνται κατ’ εντολή της Επιτροπής 

σύμφωνα με το άρθρο 9. Για τον σκοπό 

αυτόν χρησιμοποιείται ο γενικός 
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εξωτερικά έσοδα για τον γενικό 

προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 4 

του δημοσιονομικού κανονισμού26. 

προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

__________________  

26 Κανονισμός (ΕΕ, ΕΥΡΑΤΟΜ) αριθ. 

966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 

2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς 

κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό 

προϋπολογισμό της Ένωσης και την 

κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, 

Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του 

Συμβουλίου (ΕΕ L 298 της 26.10.2012, 

σ.1-96). 

 

 

 

Τροπολογία178 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 30 – παράγραφος 4 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

4. Τα κράτη μέλη κοινοποιούν τα 

στοιχεία της εθνικής τους κλίμακας τελών 

στα άλλα κράτη μέλη και στην Επιτροπή. 

Η πρώτη κοινοποίηση πραγματοποιείται 

στις [date of entry into force of this 

Regulation + 1 year]. Μετέπειτα 

αναπροσαρμογές της εθνικής κλίμακας 

τελών κοινοποιούνται στα άλλα κράτη 

μέλη και στην Επιτροπή σε ετήσια βάση. 

4. Τα κράτη μέλη κοινοποιούν τα 

στοιχεία του μηχανισμού ή των 

μηχανισμών χρηματοδότησης που 

χρησιμοποιούν στα άλλα κράτη μέλη και 

στην Επιτροπή. Η πρώτη κοινοποίηση 

πραγματοποιείται στις [date of entry into 

force of this Regulation + 1 year]. 

Μετέπειτα αναπροσαρμογές της εθνικής 

κλίμακας τελών κοινοποιούνται στα άλλα 

κράτη μέλη και στην Επιτροπή σε ετήσια 

βάση. 

 

 

Τροπολογία179 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 30 – παράγραφος 5 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

5. Η Επιτροπή δύναται να εκδίδει 

εκτελεστικές πράξεις για τον καθορισμό 

διαγράφεται 
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της αναφερόμενης στην παράγραφο 3 

προσαύξησης που πρέπει να εφαρμόζεται 

επί των εθνικών τελών που αναφέρονται 

στην παράγραφο 1. Οι εν λόγω 

εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται 

σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που 

αναφέρεται στο άρθρο 87 παράγραφος 2. 

 

Τροπολογία180 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 31 – παράγραφος 5 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

5. Εάν η εγκρίνουσα αρχή κρίνει ότι 

οι μεταβολές των στοιχείων που 

καταγράφονται στο πακέτο πληροφοριών 

είναι σημαντικές, σε βαθμό ώστε να μην 
είναι δυνατόν να καλυφθούν από επέκταση 

της υπάρχουσας έγκρισης τύπου, αρνείται 

να τροποποιήσει την έγκριση τύπου ΕΕ και 

ζητεί από τον κατασκευαστή να υποβάλει 

αίτηση για νέα έγκριση τύπου ΕΕ. 

5. Εάν η εγκρίνουσα αρχή κρίνει ότι 

οι μεταβολές των στοιχείων που 

καταγράφονται στο πακέτο πληροφοριών 

δεν είναι δυνατόν να καλυφθούν από 

επέκταση της υπάρχουσας έγκρισης τύπου, 

αρνείται να τροποποιήσει την έγκριση 

τύπου ΕΕ και ζητεί από τον κατασκευαστή 

να υποβάλει αίτηση για νέα έγκριση τύπου 

ΕΕ. 

 

Τροπολογία181 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 32 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – στοιχείο β α (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 β α) τα αποτελέσματα των δοκιμών 

επαλήθευσης που διενήργησαν είτε η 

Επιτροπή είτε οι αρχές εποπτείας της 

αγοράς καταδεικνύουν οποιαδήποτε μη 

συμμόρφωση με τη νομοθεσία της 

Ένωσης για την ασφάλεια ή το 

περιβάλλον· 

 

Τροπολογία182 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 33 – παράγραφος 1 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Εγκρίσεις τύπου για οχήματα, 

συστήματα, κατασκευαστικά στοιχεία και 

χωριστές τεχνικές μονάδες εκδίδονται για 

περιορισμένο χρονικό διάστημα 5 ετών, 

χωρίς δυνατότητα παράτασης. Η 

ημερομηνία λήξης αναγράφεται στο 

πιστοποιητικό έγκρισης τύπου. Μετά τη 

λήξη του πιστοποιητικού έγκρισης τύπου, 

αυτό μπορεί να ανανεωθεί κατόπιν 

αίτησης του κατασκευαστή και μόνον 

εφόσον η εγκρίνουσα αρχή επαληθεύσει 

ότι ο τύπος οχήματος, συστήματος, 

κατασκευαστικού στοιχείου ή χωριστής 

τεχνικής μονάδας πληροί όλες τις 

απαιτήσεις των σχετικών κανονιστικών 

πράξεων για τα νέα οχήματα, συστήματα, 

κατασκευαστικά στοιχεία ή τις νέες 

χωριστές τεχνικές μονάδες αυτού του 
τύπου. 

1. Εγκρίσεις τύπου για οχήματα των 

κατηγοριών M1 και N1, και για 

συστήματα, κατασκευαστικά στοιχεία και 

χωριστές τεχνικές μονάδες που 

απαριθμούνται σύμφωνα με την 

παράγραφο 1α, εκδίδονται για 

περιορισμένο χρονικό διάστημα επτά 

ετών, και για οχήματα των κατηγοριών 

N2, N3, M2, M3 και O για περιορισμένο 

χρονικό διάστημα 10 ετών. Η ημερομηνία 

λήξης αναγράφεται στο πιστοποιητικό 

έγκρισης τύπου ΕΕ. 

 Πριν από τη λήξη του πιστοποιητικού 

έγκρισης τύπου, αυτό μπορεί να 

ανανεωθεί κατόπιν αίτησης του 

κατασκευαστή και μόνον εφόσον η 

εγκρίνουσα αρχή επαληθεύσει ότι ο τύπος 

οχήματος, στο σύνολό του, πληροί όλες 

τις απαιτήσεις, συμπεριλαμβανομένων 

των πρωτοκόλλων δοκιμής, των 

σχετικών κανονιστικών πράξεων για τα 

νέα οχήματα του εν λόγω εγκεκριμένου 

τύπου. Όταν η εγκρίνουσα αρχή 

διαπιστώνει ότι εφαρμόζεται το παρόν 

εδάφιο, δεν απαιτείται επανάληψη των 

δοκιμών που αναφέρονται στο άρθρο 28. 

 Προκειμένου να μπορεί η εγκρίνουσα 

αρχή να εκπληρώσει τα καθήκοντά της, ο 

κατασκευαστής υποβάλλει την αίτησή 

του το νωρίτερο 12 μήνες και το 

αργότερο έξι μήνες πριν από τη λήξη του 

πιστοποιητικού έγκρισης τύπου ΕΕ. 
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Τροπολογία183 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 33 – παράγραφος 1 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 1α. Οι εγκρίσεις τύπου για συστήματα, 

κατασκευαστικά στοιχεία και χωριστές 

τεχνικές μονάδες εκδίδονται, κατ’ αρχήν, 

για απεριόριστο χρονικό διάστημα. 

Δεδομένου ότι για ορισμένα συστήματα, 

κατασκευαστικά στοιχεία και χωριστές 

τεχνικές μονάδες ενδέχεται, λόγω της 

φύσης τους ή των τεχνικών 

χαρακτηριστικών τους, να χρειάζεται πιο 

συχνή επικαιροποίηση, οι σχετικές 

εγκρίσεις τύπου εκδίδονται για 

περιορισμένο χρονικό διάστημα επτά 

ετών. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να 

εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις 

σύμφωνα με το άρθρο 88 για τη 

συμπλήρωση του παρόντος κανονισμού 

με την κατάρτιση καταλόγου 

συστημάτων, κατασκευαστικών 

στοιχείων και χωριστών τεχνικών 

μονάδων των οποίων η έγκριση τύπου, 

λόγω της φύσης των εν λόγω 

συστημάτων, κατασκευαστικών 

στοιχείων και χωριστών τεχνικών 

μονάδων, πρέπει να εκδίδεται μόνο για 

περιορισμένη χρονική διάρκεια. 

 

 

Τροπολογία184 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 33 – παράγραφος 2 – στοιχείο β 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

β) όταν η παραγωγή οχημάτων, 

σύμφωνα με τον εγκεκριμένο τύπο 

οχήματος, έχει μόνιμα διακοπεί εκουσίως· 

β) όταν η παραγωγή οχημάτων, 

σύμφωνα με τον εγκεκριμένο τύπο 

οχήματος, έχει μόνιμα διακοπεί εκουσίως, 

κατάσταση η οποία θεωρείται, σε κάθε 

περίπτωση, ότι έχει επέλθει όταν τα 

προηγούμενα δύο έτη δεν έχει παραχθεί 

κανένα όχημα του εν λόγω τύπου· 
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Τροπολογία185 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 34 – παράγραφος 4 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

4) Το άτομο ή τα άτομα που είναι 

εξουσιοδοτημένα να υπογράφουν 

πιστοποιητικά συμμόρφωσης 

απασχολούνται από τον κατασκευαστή και 

είναι δεόντως εξουσιοδοτημένα να φέρουν 

πλήρως τη νομική ευθύνη του 

κατασκευαστή όσον αφορά τον σχεδιασμό 

και την κατασκευή του οχήματος ή τη 

συμμόρφωση της παραγωγής του. 

(4) Το άτομο ή τα άτομα που είναι 

εξουσιοδοτημένα να υπογράφουν 

πιστοποιητικά συμμόρφωσης 

απασχολούνται από τον κατασκευαστή και 

είναι δεόντως εξουσιοδοτημένα να φέρουν 

τη νομική ευθύνη του κατασκευαστή όσον 

αφορά τον σχεδιασμό και την κατασκευή 

του οχήματος ή τη συμμόρφωση της 

παραγωγής του. 

 

Τροπολογία186 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 36 – παράγραφος 3 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 3α. Οι οικονομικοί φορείς διαθέτουν 

στην αγορά μόνον οχήματα, 

κατασκευαστικά στοιχεία ή χωριστές 

τεχνικές μονάδες που είναι σημασμένα 

κατά τρόπο που συμμορφώνεται με τον 

παρόντα κανονισμό. 

 

Τροπολογία187 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 38 – παράγραφος 3 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

3. Εάν δεν έχουν ληφθεί τα αναγκαία 

μέτρα για την προσαρμογή των 

κανονιστικών πράξεων που αναφέρονται 

στην παράγραφο 1, η Επιτροπή μπορεί να 

επιτρέψει την επέκταση της προσωρινής 

έγκρισης τύπου ΕΕ με την έκδοση 

σχετικής απόφασης και κατόπιν αιτήματος 

3. Εάν δεν έχουν ληφθεί τα αναγκαία 

μέτρα για την προσαρμογή των 

κανονιστικών πράξεων που αναφέρονται 

στην παράγραφο 1, η Επιτροπή μπορεί να 

επιτρέψει την επέκταση της ισχύος της 

προσωρινής έγκρισης τύπου ΕΕ με την 

έκδοση σχετικής απόφασης και κατόπιν 
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του κράτους μέλους που χορήγησε την 

προσωρινή έγκριση τύπου ΕΕ. Οι εν λόγω 

εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα 

με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται 

στο άρθρο 87 παράγραφος 2. 

αιτήματος του κράτους μέλους που 

χορήγησε την προσωρινή έγκριση τύπου 

ΕΕ. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις 

εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία 

εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 87 

παράγραφος 2. 

 

Τροπολογία188 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 40 – παράγραφος 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Τα κράτη μέλη μπορούν να 

αποφασίσουν να εξαιρέσουν κάθε τύπο 

οχήματος που αναφέρεται στην παράγραφο 

1 από μία ή περισσότερες από τις 

ουσιαστικές απαιτήσεις που ορίζονται στις 

κανονιστικές πράξεις που παρατίθενται 

στο παράρτημα IV, υπό την προϋπόθεση 

ότι τα εν λόγω κράτη μέλη θεσπίζουν 

σχετικές εναλλακτικές απαιτήσεις. 

2. Τα κράτη μέλη μπορούν να 

αποφασίσουν να εξαιρέσουν κάθε τύπο 

οχήματος που αναφέρεται στην παράγραφο 

1 από τη συμμόρφωση με μία ή 

περισσότερες από τις απαιτήσεις που 

ορίζονται στις κανονιστικές πράξεις που 

παρατίθενται στο παράρτημα IV, υπό την 

προϋπόθεση ότι τα εν λόγω κράτη μέλη 

θεσπίζουν σχετικές εναλλακτικές 

απαιτήσεις. 

 

Τροπολογία189 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 40 – παράγραφος 2 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 2α. Επιπλέον, παρέχεται μεγαλύτερη 

ευελιξία σε ΜΜΕ με μικρή παραγωγή που 

δεν είναι σε θέση να πληρούν τα ίδια 

χρονικά κριτήρια με τους μεγάλους 

κατασκευαστές. 

 

 

Τροπολογία190 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 41 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2 α (νέο) 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Όταν δεν έχει διατυπωθεί αντίρρηση 

εντός της περιόδου των τριών μηνών που 

αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο, η εθνική 

έγκριση τύπου θεωρείται ότι έχει γίνει 

δεκτή. 

 

Τροπολογία191 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 42 – παράγραφος 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Τα κράτη μέλη χορηγούν επιμέρους 

έγκριση οχήματος ΕΕ για όχημα που 

συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις που 

ορίζονται στο παράρτημα IV μέρος Ι 

προσάρτημα 2 ή, για τα οχήματα ειδικής 

χρήσης, στο παράρτημα IV μέρος ΙΙΙ. 

1. Τα κράτη μέλη χορηγούν επιμέρους 

έγκριση οχήματος ΕΕ για όχημα που 

συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις που 

ορίζονται στο παράρτημα IV μέρος Ι 

προσάρτημα 2 ή, για τα οχήματα ειδικής 

χρήσης, στο παράρτημα IV μέρος ΙΙΙ. Η 

διάταξη αυτή δεν ισχύει για τα ημιτελή 

οχήματα. 

 

Τροπολογία192 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 42 – παράγραφος 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Η αίτηση για επιμέρους έγκριση 

οχήματος ΕΕ υποβάλλεται από τον 

κατασκευαστή ή από τον ιδιοκτήτη του 

οχήματος ή από αντιπρόσωπο του 

τελευταίου, υπό τον όρο ότι ο εν λόγω 

αντιπρόσωπος είναι εγκατεστημένος στην 

Ένωση. 

2. Η αίτηση για επιμέρους έγκριση 

οχήματος ΕΕ υποβάλλεται από τον 

ιδιοκτήτη του οχήματος, τον 

κατασκευαστή ή από αντιπρόσωπο του 

κατασκευαστή, υπό τον όρο ότι ο εν λόγω 

αντιπρόσωπος είναι εγκατεστημένος στην 

Ένωση. 

 

Τροπολογία193 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 43 – παράγραφος 1 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Τα κράτη μέλη μπορούν να 

εξαιρούν ένα συγκεκριμένο όχημα, είτε 

είναι μοναδικό είτε όχι, από τη 

συμμόρφωση προς μία ή περισσότερες 

διατάξεις του παρόντος κανονισμού ή προς 

τις ουσιαστικές απαιτήσεις που ορίζονται 

στις κανονιστικές πράξεις που 

παρατίθενται στο παράρτημα IV, υπό τον 

όρο ότι τα εν λόγω κράτη μέλη επιβάλλουν 

σχετικές εναλλακτικές απαιτήσεις. 

1. Τα κράτη μέλη μπορούν να 

εξαιρούν ένα συγκεκριμένο όχημα, είτε 

είναι μοναδικό είτε όχι, από τη 

συμμόρφωση προς μία ή περισσότερες 

διατάξεις του παρόντος κανονισμού ή προς 

τις απαιτήσεις που ορίζονται στις 

κανονιστικές πράξεις που παρατίθενται 

στο παράρτημα IV, υπό τον όρο ότι τα εν 

λόγω κράτη μέλη επιβάλλουν σχετικές 

εναλλακτικές απαιτήσεις. 

 

Τροπολογία194 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 43 – παράγραφος 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Η αίτηση για εθνική επιμέρους 

έγκριση οχήματος υποβάλλεται από τον 

κατασκευαστή ή τον ιδιοκτήτη του 

οχήματος ή από αντιπρόσωπο του 

τελευταίου, υπό τον όρο ότι ο εν λόγω 

αντιπρόσωπος είναι εγκατεστημένος στην 

Ένωση. 

2. Η αίτηση για εθνική επιμέρους 

έγκριση οχήματος υποβάλλεται από τον 

ιδιοκτήτη του οχήματος, τον 

κατασκευαστή ή από αντιπρόσωπο του 

κατασκευαστή, υπό τον όρο ότι ο εν λόγω 

αντιπρόσωπος είναι εγκατεστημένος στην 

Ένωση. 

 

Τροπολογία195 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 43 – παράγραφος 6 – εδάφιο 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Η μορφή του πιστοποιητικού εθνικής 

επιμέρους έγκρισης οχήματος βασίζεται 

στο υπόδειγμα του πιστοποιητικού 

έγκρισης τύπου ΕΕ που ορίζεται στο 

παράρτημα VI και περιλαμβάνει 

τουλάχιστον τις πληροφορίες που είναι 

απαραίτητες για τη συμπλήρωση της 

αίτησης χορήγησης άδειας κυκλοφορίας 

σύμφωνα με την οδηγία 1999/37/EΚ του 

Συμβουλίου28. 

Η μορφή του πιστοποιητικού εθνικής 

επιμέρους έγκρισης οχήματος βασίζεται 

στο υπόδειγμα του πιστοποιητικού 

έγκρισης τύπου ΕΕ που ορίζεται στο 

παράρτημα VI και περιέχει τουλάχιστον 

τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο 

υπόδειγμα του επιμέρους πιστοποιητικού 

έγκρισης ΕΕ που ορίζεται στο 

παράρτημα VI. 



 

PE585.750v03-00 108/320 RR\1118868EL.docx 

EL 

__________________  

28 Οδηγία 1999/37/ΕΚ του Συμβουλίου, 

της 29ης Απριλίου 1999, σχετικά με τα 

έγγραφα κυκλοφορίας οχημάτων (ΕΕ L 

138 της 1.6.1999, σ. 57). 

 

 

Τροπολογία196 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 44 – παράγραφος 3 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

3. Ένα κράτος μέλος επιτρέπει τη 

διάθεση στην αγορά, την ταξινόμηση ή τη 

θέση σε κυκλοφορία οχήματος για το 

οποίο άλλο κράτος μέλος έχει χορηγήσει 

εθνική επιμέρους έγκριση οχήματος 

σύμφωνα με το άρθρο 43, εκτός εάν το εν 

λόγω κράτος μέλος θεωρεί ευλόγως ότι οι 

σχετικές εναλλακτικές απαιτήσεις βάσει 

των οποίων έχει εγκριθεί το όχημα δεν 

είναι ισοδύναμες προς εκείνες που το ίδιο 

έχει θεσπίσει. 

3. Ένα κράτος μέλος επιτρέπει τη 

διάθεση στην αγορά, την ταξινόμηση ή τη 

θέση σε κυκλοφορία οχήματος για το 

οποίο άλλο κράτος μέλος έχει χορηγήσει 

εθνική επιμέρους έγκριση οχήματος 

σύμφωνα με το άρθρο 43, εκτός εάν το εν 

λόγω κράτος μέλος θεωρεί ευλόγως ότι οι 

σχετικές εναλλακτικές απαιτήσεις βάσει 

των οποίων έχει εγκριθεί το όχημα δεν 

είναι ισοδύναμες προς εκείνες που το ίδιο 

έχει θεσπίσει ή ότι το όχημα δεν 

συμμορφώνεται με αυτές τις απαιτήσεις. 

 

Τροπολογία197 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 45 – παράγραφος 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Οι διαδικασίες που προβλέπονται 

στα άρθρα 43 και 44 μπορούν να 

εφαρμόζονται σε συγκεκριμένο όχημα 

κατά τα διαδοχικά στάδια ολοκλήρωσής 

του, σύμφωνα με τη διαδικασία έγκρισης 

τύπου σε πολλαπλά στάδια. 

1. Οι διαδικασίες που προβλέπονται 

στα άρθρα 42 και 43 μπορούν να 

εφαρμόζονται σε συγκεκριμένο όχημα 

κατά τα διαδοχικά στάδια ολοκλήρωσής 

του, σύμφωνα με τη διαδικασία έγκρισης 

τύπου σε πολλαπλά στάδια. Για τα 

οχήματα που εγκρίνονται με διαδικασία 

έγκρισης τύπου σε πολλαπλά στάδια 

ισχύει το παράρτημα XVII. 
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Τροπολογία198 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 45 – παράγραφος 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Οι διαδικασίες που προβλέπονται 

στα άρθρα 43 και 44 δεν επιτρέπεται να 

αντικαθιστούν ένα ενδιάμεσο στάδιο στο 

πλαίσιο της συνήθους ακολουθίας για 

έγκριση τύπου σε πολλαπλά στάδια και δεν 

επιτρέπεται να εφαρμόζονται για την 

εξασφάλιση έγκρισης οχήματος στο πρώτο 

στάδιο. 

2. Οι διαδικασίες που προβλέπονται 

στα άρθρα 42 και 43 δεν αντικαθιστούν 

ένα ενδιάμεσο στάδιο στο πλαίσιο της 

συνήθους ακολουθίας για έγκριση τύπου 

σε πολλαπλά στάδια και δεν εφαρμόζονται 

για την εξασφάλιση έγκρισης οχήματος 

στο πρώτο στάδιο. 

 

Τροπολογία199 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 46 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Ημιτελή οχήματα μπορούν να διατίθενται 

στην αγορά ή να τίθενται σε κυκλοφορία, 

όμως οι εθνικές αρχές που είναι αρμόδιες 

για την ταξινόμηση οχημάτων μπορούν να 

αρνηθούν την ταξινόμηση και τη χρήση 

των εν λόγω οχημάτων στο οδικό δίκτυο. 

Ημιτελή οχήματα μπορούν να διατίθενται 

στην αγορά, όμως οι εθνικές αρχές που 

είναι αρμόδιες για την ταξινόμηση 

οχημάτων μπορούν να αρνηθούν την 

ταξινόμηση, τη θέση σε κυκλοφορία και 

τη χρήση των εν λόγω οχημάτων στο οδικό 

δίκτυο. 

 

Τροπολογία200 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 47 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Οχήματα τέλους σειράς για τα οποία η 

έγκριση τύπου ΕΕ έχει παύσει να ισχύει 

σύμφωνα με το άρθρο 33 παράγραφος 2 

στοιχείο α) μπορούν να διατίθενται στην 

αγορά, να ταξινομούνται ή να τίθενται σε 

κυκλοφορία μόνον υπό την προϋπόθεση 

ότι τηρούνται η απαίτηση που ορίζεται 

στην παράγραφο 4 και οι προθεσμίες που 

προβλέπονται στις παραγράφους 2 και 4. 

Οχήματα τέλους σειράς για τα οποία η 

έγκριση τύπου ΕΕ έχει παύσει να ισχύει 

σύμφωνα με το άρθρο 33 παράγραφος 2 

στοιχείο α) μπορούν να ταξινομούνται ή να 

τίθενται σε κυκλοφορία μόνον υπό την 

προϋπόθεση ότι τηρείται η απαίτηση που 

ορίζεται στην παράγραφο 4. 
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Τροπολογία201 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 47 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Το πρώτο εδάφιο εφαρμόζεται μόνο για 

οχήματα που ήταν ήδη στο έδαφος της 

Ένωσης και δεν είχαν ακόμη διατεθεί στην 

αγορά ούτε είχαν ταξινομηθεί ή τεθεί σε 

κυκλοφορία πριν από τη λήξη ισχύος της 

έγκρισης τύπου ΕΕ. 

Το πρώτο εδάφιο εφαρμόζεται μόνο για 

οχήματα που ήταν ήδη στο έδαφος της 

Ένωσης και δεν είχαν ακόμη ταξινομηθεί ή 

τεθεί σε κυκλοφορία πριν από τη λήξη 

ισχύος της έγκρισης τύπου ΕΕ. 

 

 

Τροπολογία202 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 47 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Κατασκευαστής ο οποίος επιθυμεί να 

διαθέσει στην αγορά, να ταξινομήσει ή να 

θέσει σε κυκλοφορία οχήματα τέλους 

σειράς σύμφωνα με την παράγραφο 1 

υποβάλλει αίτηση για τον σκοπό αυτό στην 

εθνική αρχή του κράτους μέλους που 

χορήγησε την έγκριση τύπου ΕΕ. Στην εν 

λόγω αίτηση προσδιορίζονται οι τεχνικοί ή 

οικονομικοί λόγοι που εμποδίζουν τη 

συμμόρφωση των εν λόγω οχημάτων με τις 

νέες τεχνικές απαιτήσεις έγκρισης τύπου 

και περιλαμβάνεται ο αριθμός VIN των 

σχετικών οχημάτων. 

Κατασκευαστής ο οποίος επιθυμεί να 

διαθέσει στην αγορά, να ταξινομήσει ή να 

θέσει σε κυκλοφορία οχήματα τέλους 

σειράς σύμφωνα με την παράγραφο 1 

υποβάλλει αίτηση για τον σκοπό αυτό στην 

αρχή έγκρισης τύπου του κράτους μέλους 

που χορήγησε την έγκριση τύπου ΕΕ. Στην 

εν λόγω αίτηση προσδιορίζονται οι 

τεχνικοί ή οικονομικοί λόγοι που 

εμποδίζουν τη συμμόρφωση των εν λόγω 

οχημάτων με τις νέες τεχνικές απαιτήσεις 

έγκρισης τύπου και περιλαμβάνεται ο 

αριθμός VIN των σχετικών οχημάτων. 

 

Τροπολογία203 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 47 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Η ενδιαφερόμενη εθνική αρχή αποφασίζει, 

εντός τριών μηνών από την παραλαβή της 

Η ενδιαφερόμενη εθνική αρχή έγκρισης 

τύπου αποφασίζει, εντός τριών μηνών από 



 

RR\1118868EL.docx 111/320 PE585.750v03-00 

 EL 

εν λόγω αίτησης, αν θα επιτρέψει τη 

διάθεση στην αγορά, την ταξινόμηση και 

τη θέση σε κυκλοφορία των εν λόγω 

οχημάτων στην επικράτεια του οικείου 

κράτους μέλους και προσδιορίζει τον 

αριθμό των οχημάτων για τα οποία μπορεί 

να χορηγηθεί άδεια. 

την παραλαβή της εν λόγω αίτησης, αν θα 

επιτρέψει τη διάθεση στην αγορά, την 

ταξινόμηση και τη θέση σε κυκλοφορία 

των εν λόγω οχημάτων στην επικράτεια 

του οικείου κράτους μέλους και 

προσδιορίζει τον αριθμό των οχημάτων για 

τα οποία μπορεί να χορηγηθεί άδεια. 

 

 

Τροπολογία204 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 47 – παράγραφος 4 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

4. Μόνον οχήματα τέλους σειράς με 

ισχύον πιστοποιητικό συμμόρφωσης που 

έχει παραμείνει σε ισχύ για τουλάχιστον 

τρεις μήνες μετά την ημερομηνία έκδοσής 

του, αλλά για τα οποία η έγκριση τύπου 

έχει παύσει να ισχύει σύμφωνα με το 

άρθρο 33 παράγραφος 2 στοιχείο α), 

μπορούν να διατίθενται στην αγορά, να 

ταξινομούνται ή να τίθενται σε 

κυκλοφορία στην Ένωση. 

4. Μόνον οχήματα τέλους σειράς με 

ισχύον πιστοποιητικό συμμόρφωσης που 

έχει παραμείνει σε ισχύ για τουλάχιστον 

τρεις μήνες μετά την ημερομηνία έκδοσής 

του, αλλά για τα οποία η έγκριση τύπου 

έχει παύσει να ισχύει σύμφωνα με το 

άρθρο 33 παράγραφος 2 στοιχείο α), 

μπορούν να ταξινομούνται ή να τίθενται σε 

κυκλοφορία στην Ένωση. 

 

Τροπολογία205 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 47 – παράγραφος 6 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

6. Τα κράτη μέλη τηρούν μητρώα των 

αριθμών VIN των οχημάτων τα οποία 

επέτρεψαν να διατίθενται στην αγορά, να 

ταξινομούνται ή να τίθενται σε 

κυκλοφορία σύμφωνα με το παρόν άρθρο. 

6. Τα κράτη μέλη τηρούν μητρώα των 

αριθμών VIN των οχημάτων τα οποία 

ταξινόμησαν ή έθεσαν σε κυκλοφορία 

σύμφωνα με το παρόν άρθρο. 

 

Τροπολογία206 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 49 – τίτλος 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Διαδικασία που εφαρμόζεται σε εθνικό 

επίπεδο για οχήματα, συστήματα, 

κατασκευαστικά στοιχεία ή χωριστές 

τεχνικές μονάδες που παρουσιάζουν 

σοβαρό κίνδυνο 

Αξιολόγηση σε εθνικό επίπεδο όσον 

αφορά οχήματα, συστήματα, 

κατασκευαστικά στοιχεία ή χωριστές 

τεχνικές μονάδες για τα οποία υπάρχουν 

υπόνοιες σοβαρού κινδύνου ή μη 

συμμόρφωσης 

 

Τροπολογία207 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 49 – παράγραφος 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Οι αρχές εποπτείας της αγοράς 

ενός κράτους μέλους οι οποίες έχουν 

λάβει μέτρα βάσει του άρθρου 20 του 

κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 765/2008 και του 

άρθρου 8 του παρόντος κανονισμού ή οι 

οποίες έχουν επαρκείς λόγους να 

πιστεύουν ότι ένα όχημα, σύστημα, 

κατασκευαστικό στοιχείο ή μια χωριστή 

τεχνική μονάδα που καλύπτεται από τον 

παρόντα κανονισμό παρουσιάζει σοβαρό 

κίνδυνο για την υγεία ή την ασφάλεια των 

προσώπων ή για άλλες πτυχές της 

προστασίας του δημόσιου συμφέροντος 

που καλύπτονται από τον παρόντα 

κανονισμό, ενημερώνουν αμελλητί την 

εγκρίνουσα αρχή που χορήγησε την 

έγκριση σχετικά με τα πορίσματά τους. 

1. Όταν, με βάση τις δραστηριότητες 

εποπτείας της αγοράς ή πληροφορίες που 

προέρχονται από εγκρίνουσα αρχή, 

κατασκευαστές ή καταγγελίες, οι αρχές 

εποπτείας της αγοράς ενός κράτους 

μέλους έχουν λόγους να πιστεύουν ότι ένα 

όχημα, σύστημα, κατασκευαστικό στοιχείο 

ή μια χωριστή τεχνική μονάδα που 

καλύπτεται από τον παρόντα κανονισμό 

παρουσιάζει σοβαρό κίνδυνο για την υγεία 

ή την ασφάλεια των προσώπων ή για άλλες 

πτυχές της προστασίας του δημόσιου 

συμφέροντος που καλύπτονται από τον 

παρόντα κανονισμό, ή δεν συμμορφώνεται 

με τις απαιτήσεις που ορίζονται στον 

παρόντα κανονισμό, διενεργούν για το 

οικείο όχημα, σύστημα, κατασκευαστικό 

στοιχείο ή χωριστή τεχνική μονάδα, 

αξιολόγηση με την οποία καλύπτονται 

όλες οι απαιτήσεις που ορίζονται στον 

παρόντα κανονισμό. Οι οικείοι 

οικονομικοί φορείς συνεργάζονται 

πλήρως με τις αρχές εποπτείας της 

αγοράς. 

 

Τροπολογία208 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 49 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 



 

RR\1118868EL.docx 113/320 PE585.750v03-00 

 EL 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Η εγκρίνουσα αρχή που αναφέρεται στην 

παράγραφο 1 διενεργεί αξιολόγηση σε 

σχέση με το όχημα, το σύστημα, το 

κατασκευαστικό στοιχείο ή τη χωριστή 

τεχνική μονάδα, στο πλαίσιο της οποίας 

ελέγχονται όλες οι απαιτήσεις που 

ορίζονται στον παρόντα κανονισμό. Οι 

οικείοι οικονομικοί φορείς συνεργάζονται 

πλήρως με την εγκρίνουσα αρχή και τις 

αρχές εποπτείας της αγοράς. 

διαγράφεται 

 

 

Τροπολογία209 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 49 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 α (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Το άρθρο 20 του κανονισμού 765/2008 

εφαρμόζεται για την αξιολόγηση του 

κινδύνου του προϊόντος. 

 

Τροπολογία210 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 49 – παράγραφος 2 – εδάφιο 3 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Το άρθρο 21 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 

765/2008 εφαρμόζεται για τα 

προαναφερθέντα στο δεύτερο εδάφιο 

περιοριστικά μέτρα. 

διαγράφεται 

 

Τροπολογία  211 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 49 – παράγραφος 3 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

3. Η αρμόδια εγκρίνουσα αρχή 

ενημερώνει την Επιτροπή και τα άλλα 

κράτη μέλη σχετικά με τα αποτελέσματα 

της αξιολόγησης που αναφέρεται στην 

παράγραφο 1 και τα μέτρα που απαιτείται 

να ληφθούν από τον οικονομικό φορέα. 

διαγράφεται 

 

Τροπολογία212 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 49 α (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Άρθρο 49 α 

 Εθνική διαδικασία που εφαρμόζεται για 

οχήματα, συστήματα, κατασκευαστικά 

στοιχεία ή χωριστές τεχνικές μονάδες που 

παρουσιάζουν σοβαρό κίνδυνο ή δεν 

συμμορφώνονται με τη νομοθεσία 

 1.  Όταν οι αρχές εποπτείας της 

αγοράς ενός κράτους μέλους, αφότου 

διενεργήσουν την αξιολόγηση του άρθρου 

49, διαπιστώσουν ότι ένα όχημα, 

σύστημα, κατασκευαστικό στοιχείο ή 

χωριστή τεχνική μονάδα παρουσιάζει 

σοβαρό κίνδυνο για την υγεία ή την 

ασφάλεια προσώπων ή για άλλες πτυχές 

της προστασίας των δημοσίων 

συμφερόντων που καλύπτονται από τον 

παρόντα κανονισμό, ή δεν 

συμμορφώνεται με τον παρόντα 

κανονισμό, απαιτούν αμελλητί από τον 

οικείο οικονομικό φορέα να λάβει κάθε 

κατάλληλο διορθωτικό μέτρο 

προκειμένου να εξασφαλίσει ότι το οικείο 

όχημα, σύστημα, κατασκευαστικό 

στοιχείο ή χωριστή τεχνική μονάδα, όταν 

διατεθεί στην αγορά, ταξινομηθεί ή τεθεί 

σε κυκλοφορία, δεν θα παρουσιάζει πλέον 

τον εν λόγω κίνδυνο ή την εν λόγω μη 

συμμόρφωση.  

 2. Ο οικονομικός φορέας, σύμφωνα 

με τις υποχρεώσεις που αναφέρονται στα 
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άρθρα 11 έως 19, διασφαλίζει τη λήψη 

όλων των κατάλληλων διορθωτικών 

μέτρων για όλα τα οικεία οχήματα, 

συστήματα, κατασκευαστικά στοιχεία ή 

χωριστές τεχνικές μονάδες που έχει 

διαθέσει στην αγορά ή έχει ταξινομήσει ή 

για των οποίων τη θέση σε κυκλοφορία 

είναι υπεύθυνος στην Ένωση. 

 3. Εάν ο οικονομικός φορέας δεν 

λάβει επαρκή διορθωτικά μέτρα εντός 

της περιόδου που αναφέρεται στην 

παράγραφο 1 ή εάν ο κίνδυνος καθιστά 

αναγκαία την άμεση λήψη μέτρων, οι 

εθνικές αρχές λαμβάνουν όλα τα 

κατάλληλα προσωρινά περιοριστικά 

μέτρα για να εμποδίσουν ή να 

περιορίσουν τη διάθεση στην αγορά, την 

ταξινόμηση ή τη θέση σε κυκλοφορία των 

οικείων οχημάτων, συστημάτων, 

κατασκευαστικών στοιχείων ή χωριστών 

τεχνικών μονάδων στην εθνική τους 

αγορά, ή για την απόσυρσή τους από την 

αγορά ή την ανάκλησή τους. 

 Το άρθρο 21 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 

765/2008 εφαρμόζεται για τα 

περιοριστικά μέτρα που αναφέρονται 

στην παρούσα παράγραφο. 

 

Τροπολογία213 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 50 – τίτλος 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Διαδικασίες κοινοποίησης και ένστασης 

που συνδέονται με περιοριστικά μέτρα που 

λαμβάνονται σε εθνικό επίπεδο 

Διορθωτικά και περιοριστικά μέτρα σε 

επίπεδο ΕΕ 

 

Τροπολογία214 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 50 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Οι εθνικές αρχές ενημερώνουν αμελλητί 

την Επιτροπή και τα άλλα κράτη μέλη 

σχετικά με τα περιοριστικά μέτρα που 

λαμβάνονται σύμφωνα με το άρθρο 49 

παράγραφοι 1 και 5. 

Το κράτος μέλος που λαμβάνει 

διορθωτικά μέτρα και περιοριστικά 

μέτρα, σύμφωνα με το άρθρο 50 

παράγραφοι 1 και 3, ενημερώνει αμελλητί 

την Επιτροπή και τα άλλα κράτη μέλη, 

μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος που 

αναφέρεται στο άρθρο 22 του κανονισμού 

(ΕΚ) αριθ. 765/2008. Ενημερώνει επίσης 

αμελλητί την εγκρίνουσα αρχή που 

χορήγησε την έγκριση σχετικά με τα 

πορίσματά του. 

 

Τροπολογία215 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 50 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Οι πληροφορίες που παρέχονται 

περιλαμβάνουν όλες τις διαθέσιμες 

λεπτομέρειες, ιδίως τα στοιχεία που 

απαιτούνται για την ταυτοποίηση του μη 

συμμορφούμενου οχήματος, συστήματος, 

κατασκευαστικού στοιχείου ή χωριστής 

τεχνικής μονάδας, την προέλευσή τους, τη 

φύση της εικαζόμενης μη συμμόρφωσης 

και τον ενεχόμενο κίνδυνο, τη φύση και τη 

διάρκεια των εθνικών περιοριστικών 

μέτρων που λαμβάνονται και τα 

επιχειρήματα που προβάλλει ο οικείος 

οικονομικός φορέας. 

2.  Οι πληροφορίες που παρέχονται 

περιλαμβάνουν όλες τις διαθέσιμες 

λεπτομέρειες, ιδίως τα στοιχεία που 

απαιτούνται για την ταυτοποίηση του 

οικείου οχήματος, συστήματος, 

κατασκευαστικού στοιχείου ή χωριστής 

τεχνικής μονάδας, την προέλευσή τους, τη 

φύση της μη συμμόρφωσης και/ή τον 

ενεχόμενο κίνδυνο, τη φύση και τη 

διάρκεια των εθνικών διορθωτικών και 

περιοριστικών μέτρων που λαμβάνονται 

και τα επιχειρήματα που προβάλλει ο 

οικείος οικονομικός φορέας. Αναφέρει, 

επίσης, κατά πόσον ο κίνδυνος οφείλεται 

σε έναν από τους ακόλουθους λόγους: 

 α) το όχημα, το σύστημα, το 

κατασκευαστικό στοιχείο ή η χωριστή 

τεχνική μονάδα δεν πληροί τις απαιτήσεις 

που αφορούν την υγεία ή την ασφάλεια 

των προσώπων, την προστασία του 

περιβάλλοντος ή άλλα ζητήματα 

προστασίας του δημόσιου συμφέροντος 

που καλύπτει ο παρών κανονισμός· 

 β) υπάρχουν ελλείψεις στις σχετικές 

κανονιστικές πράξεις που παρατίθενται 
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στο παράρτημα IV. 

 

Τροπολογία216 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 50 – παράγραφος 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Η εγκρίνουσα αρχή που 

αναφέρεται στο άρθρο 49 παράγραφος 1 

αναφέρει αν η μη συμμόρφωση οφείλεται 

σε κάποιον από τους παρακάτω λόγους: 

διαγράφεται 

α)  το όχημα, το σύστημα, το 

κατασκευαστικό στοιχείο ή η χωριστή 

τεχνική μονάδα δεν πληροί τις απαιτήσεις 

που αφορούν την υγεία ή την ασφάλεια 

των προσώπων, την προστασία του 

περιβάλλοντος ή άλλα ζητήματα 

προστασίας του δημόσιου συμφέροντος 

που καλύπτει ο παρών κανονισμός· 

 

β)  υπάρχουν ελλείψεις στις σχετικές 

κανονιστικές πράξεις που παρατίθενται 

στο παράρτημα IV. 

 

 

Τροπολογία217 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 50 – παράγραφος 3 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

3. Εντός ενός μηνός από τη λήψη 

των πληροφοριών που αναφέρονται στην 

παράγραφο 1, τα κράτη μέλη εκτός του 

κράτους μέλους που κινεί τη διαδικασία 

ενημερώνουν την Επιτροπή και τα άλλα 

κράτη μέλη για τυχόν περιοριστικά μέτρα 

που έχουν λάβει και για κάθε 

συμπληρωματική πληροφορία που έχουν 

στη διάθεσή τους όσον αφορά τη μη 

συμμόρφωση του εν λόγω οχήματος, 

συστήματος, κατασκευαστικού στοιχείου 

ή χωριστής τεχνικής μονάδας και, στην 

περίπτωση διαφωνίας με το κοινοποιηθέν 

διαγράφεται 
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εθνικό μέτρο, για τις ενστάσεις τους. 

 

 

Τροπολογία218 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 50 – παράγραφος 3 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 3α. Εάν, εντός ενός μηνός από την 

κοινοποίηση που αναφέρεται στην 

παράγραφο 1, δεν διατυπωθεί ένσταση 

ούτε από άλλο κράτος μέλος ούτε από την 

Επιτροπή όσον αφορά διορθωτικό μέτρο 

ή περιοριστικό μέτρο το οποίο έχει ληφθεί 

από κράτος μέλος, το εν λόγω μέτρο 

θεωρείται δικαιολογημένο. Τα άλλα 

κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι 

λαμβάνονται αμελλητί ισοδύναμα 

διορθωτικά ή περιοριστικά μέτρα σε 

σχέση με το εν λόγω όχημα, σύστημα, 

κατασκευαστικό στοιχείο ή χωριστή 

τεχνική μονάδα. 

 

 

Τροπολογία219 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 50 – παράγραφος 4 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

4. Εάν, εντός ενός μηνός από τη λήψη 

των πληροφοριών που αναφέρονται στην 

παράγραφο 1, διατυπωθεί ένσταση είτε 

από άλλο κράτος μέλος είτε από την 

Επιτροπή όσον αφορά περιοριστικό μέτρο 

το οποίο έχει ληφθεί από κράτος μέλος, το 

εν λόγω μέτρο αξιολογείται από την 

Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 51. 

4. Εάν, εντός ενός μηνός από την 

κοινοποίηση που αναφέρεται στην 

παράγραφο 1, διατυπωθεί ένσταση είτε 

από άλλο κράτος μέλος είτε από την 

Επιτροπή όσον αφορά διορθωτικό ή 

περιοριστικό μέτρο το οποίο έχει ληφθεί 

από κράτος μέλος, ή εάν η Επιτροπή 

θεωρεί ότι ένα εθνικό μέτρο είναι 

αντίθετο προς τη νομοθεσία της Ένωσης, 

η Επιτροπή διαβουλεύεται αμελλητί με τα 

οικεία κράτη μέλη και τον σχετικό 

οικονομικό φορέα ή φορείς. 
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Τροπολογία220 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 50 – παράγραφος 5 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

5. Εάν, εντός ενός μηνός από τη 

λήψη των πληροφοριών που αναφέρονται 

στην παράγραφο 1, δεν διατυπωθεί 

ένσταση ούτε από άλλο κράτος μέλος 

ούτε από την Επιτροπή όσον αφορά 

περιοριστικό μέτρο το οποίο έχει ληφθεί 

από κράτος μέλος, το εν λόγω μέτρο 

θεωρείται δικαιολογημένο. Τα άλλα 

κράτη μέλη διασφαλίζουν τη λήψη 

παρόμοιων περιοριστικών μέτρων σε 

σχέση με το εν λόγω όχημα, σύστημα, 

κατασκευαστικό στοιχείο ή χωριστή 

τεχνική μονάδα. 

5.  Με βάση τα αποτελέσματα της εν 

λόγω διαβούλευσης, η Επιτροπή εκδίδει 

εκτελεστικές πράξεις σχετικά με 

εναρμονισμένα διορθωτικά ή 

περιοριστικά μέτρα σε επίπεδο Ένωσης. 

Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις 

εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία 

εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 87 

παράγραφος 2. 

 Η Επιτροπή απευθύνει τις εν λόγω 

εκτελεστικές πράξεις σε όλα τα κράτη 

μέλη και τις ανακοινώνει αμέσως στους 

οικείους οικονομικούς φορείς. Τα κράτη 

μέλη εφαρμόζουν τις εν λόγω 

εκτελεστικές πράξεις χωρίς 

καθυστέρηση. Ενημερώνουν την 

Επιτροπή σχετικά. 

 

Τροπολογία221 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 50 – παράγραφος 5 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 5α. Εάν η Επιτροπή θεωρεί ότι ένα 

εθνικό μέτρο είναι αδικαιολόγητο, η 

Επιτροπή εκδίδει εκτελεστικές πράξεις με 

τις οποίες απαιτεί από το οικείο κράτος 

μέλος να αποσύρει ή να προσαρμόσει το 

μέτρο. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις 

εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία 

εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 87 

παράγραφος 2. 
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Τροπολογία222 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 50 – παράγραφος 5 β (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 5β. Εάν το εθνικό μέτρο θεωρηθεί 

δικαιολογημένο και ο κίνδυνος μη 

συμμόρφωσης αποδίδεται σε ελλείψεις 

των κανονιστικών πράξεων που 

αναφέρονται στο παράρτημα IV, η 

Επιτροπή προτείνει τα εξής: 

 α)  εάν πρόκειται για κανονιστικές 

πράξεις, τις αναγκαίες τροποποιήσεις στη 

σχετική πράξη· 

 β)  εάν πρόκειται για κανονισμούς 

ΟΕΕ/ΗΕ, το απαιτούμενο σχέδιο 

τροποποιήσεων των σχετικών 

κανονισμών ΟΕΕ/ΗΕ, σύμφωνα με τις 

διατάξεις του παραρτήματος III της 

απόφασης 97/836/ΕΚ του Συμβουλίου. 

 

Τροπολογία223 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 51 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Άρθρο 51 διαγράφεται 

Ενωσιακή διαδικασία διασφάλισης  

1. Όταν, κατά τη διαδικασία που 

προβλέπεται στο άρθρο 50 παράγραφοι 3 

και 4, διατυπώνονται ενστάσεις κατά 

περιοριστικού μέτρου που έχει ληφθεί από 

κράτος μέλος ή όταν η Επιτροπή θεωρεί 

ότι ένα εθνικό μέτρο είναι αντίθετο προς 

τη νομοθεσία της Ένωσης, η Επιτροπή 

αξιολογεί αμελλητί το εθνικό μέτρο 

κατόπιν διαβούλευσης με τα κράτη μέλη 

και τον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα 

(ή φορείς). Βάσει των αποτελεσμάτων 

της εν λόγω αξιολόγησης η Επιτροπή 
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εκδίδει απόφαση που ορίζει αν το εθνικό 

μέτρο θεωρείται δικαιολογημένο ή όχι. Οι 

εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται 

σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που 

αναφέρεται στο άρθρο 87 παράγραφος 2. 

Η Επιτροπή απευθύνει την απόφασή της 

σε όλα τα κράτη μέλη και την 

ανακοινώνει αμέσως στον οικείο 

οικονομικό φορέα. Τα κράτη μέλη 

εφαρμόζουν αμελλητί την απόφαση της 

Επιτροπής και ενημερώνουν την 

Επιτροπή σχετικά. 

 

2. Εάν η Επιτροπή θεωρήσει το 

εθνικό μέτρο δικαιολογημένο, όλα τα 

κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία 

μέτρα για να διασφαλιστεί η απόσυρση 

του μη συμμορφούμενου οχήματος, 

συστήματος, κατασκευαστικού στοιχείου 

ή χωριστής τεχνικής μονάδας από την 

αγορά τους και ενημερώνουν σχετικά την 

Επιτροπή. Εάν η Επιτροπή θεωρήσει το 

εθνικό μέτρο αδικαιολόγητο, το οικείο 

κράτος μέλος ανακαλεί ή προσαρμόζει το 

μέτρο, σύμφωνα με την απόφαση της 

Επιτροπής που αναφέρεται στην 

παράγραφο 1. 

 

3. Εάν το εθνικό μέτρο θεωρηθεί 

δικαιολογημένο και αποδίδεται σε 

ελλείψεις των κανονιστικών πράξεων που 

αναφέρονται στο παράρτημα IV, η 

Επιτροπή προτείνει κατάλληλα μέτρα ως 

εξής: 

 

α)  εάν πρόκειται για κανονιστικές 

πράξεις, η Επιτροπή προτείνει τις 

αναγκαίες τροποποιήσεις στη σχετική 

πράξη· 

 

β)  εάν πρόκειται για κανονισμούς 

ΟΕΕ/ΗΕ, η Επιτροπή προτείνει το 

απαιτούμενο σχέδιο τροποποιήσεων των 

σχετικών κανονισμών ΟΕΕ/ΗΕ, 

σύμφωνα με τις διατάξεις του 

παραρτήματος III της απόφασης 

97/836/ΕΚ του Συμβουλίου. 
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Τροπολογία224 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 51 α (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Άρθρο 51α 

 Διορθωτικά και περιοριστικά μέτρα 

έπειτα από δραστηριότητες εποπτείας 

της αγοράς εκ μέρους της Επιτροπής 

 1.  Όταν η Επιτροπή, έπειτα από 

ελέγχους σύμφωνα με το άρθρο 9, 

διαπιστώσει ότι ένα όχημα, σύστημα, 

κατασκευαστικό στοιχείο ή χωριστή 

τεχνική μονάδα παρουσιάζει σοβαρό 

κίνδυνο για την υγεία ή την ασφάλεια 

προσώπων ή για άλλες πτυχές της 

προστασίας των δημοσίων συμφερόντων 

που καλύπτονται από τον παρόντα 

κανονισμό, ή δεν συμμορφώνεται με τον 

παρόντα κανονισμό, απαιτεί αμελλητί 

από τον οικείο οικονομικό φορέα να λάβει 

κάθε κατάλληλο διορθωτικό μέτρο 

προκειμένου να εξασφαλίσει ότι το οικείο 

όχημα, σύστημα, κατασκευαστικό 

στοιχείο ή χωριστή τεχνική μονάδα, όταν 

διατεθεί στην αγορά, ταξινομηθεί ή τεθεί 

σε κυκλοφορία, δεν θα παρουσιάζει πλέον 

τον εν λόγω κίνδυνο ή την εν λόγω μη 

συμμόρφωση. 

 Εάν ο οικονομικός φορέας δεν λάβει 

επαρκή διορθωτικά μέτρα εντός της 

περιόδου που αναφέρεται στο πρώτο 

εδάφιο ή εάν ο κίνδυνος καθιστά 

αναγκαία την άμεση λήψη μέτρων, η 

Επιτροπή εκδίδει εκτελεστικές πράξεις 

για τον καθορισμό των τυχόν ενωσιακών 

διορθωτικών ή περιοριστικών μέτρων τα 

οποία κρίνει αναγκαία σε επίπεδο 

Ένωσης. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις 

εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία 

εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 87 

παράγραφος 2. 

 Η Επιτροπή απευθύνει τις εν λόγω 

εκτελεστικές πράξεις σε όλα τα κράτη 

μέλη και τις ανακοινώνει αμέσως στους 
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οικείους οικονομικούς φορείς. Τα κράτη 

μέλη εφαρμόζουν τις εκτελεστικές 

πράξεις χωρίς καθυστέρηση. 

Ενημερώνουν την Επιτροπή σχετικά. 

 2.  Εάν ο κίνδυνος ή η μη 

συμμόρφωση αποδίδεται σε ελλείψεις 

των κανονιστικών πράξεων που 

αναφέρονται στο παράρτημα IV, η 

Επιτροπή προτείνει τα εξής: 

 α)  εάν πρόκειται για κανονιστικές 

πράξεις, τις αναγκαίες τροποποιήσεις στη 

σχετική πράξη· 

 β)  εάν πρόκειται για κανονισμούς 

ΟΕΕ/ΗΕ, το απαιτούμενο σχέδιο 

τροποποιήσεων των σχετικών 

κανονισμών ΟΕΕ/ΗΕ, σύμφωνα με τις 

διατάξεις του παραρτήματος III της 

απόφασης 97/836/ΕΚ του Συμβουλίου. 

 

Τροπολογία225 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 52 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Άρθρο 52 διαγράφεται 

Συμμορφούμενα οχήματα, συστήματα, 

κατασκευαστικά στοιχεία ή χωριστές 

τεχνικές μονάδες 

 

που παρουσιάζουν σοβαρό κίνδυνο για 

την ασφάλεια ή μπορούν να προκαλέσουν 

σοβαρή βλάβη στην υγεία και στο 

περιβάλλον 

 

1. Όταν ένα κράτος μέλος, ύστερα 

από τη διενέργεια αξιολόγησης σύμφωνα 

με το άρθρο 49 παράγραφος 1, 

διαπιστώσει ότι οχήματα, συστήματα, 

κατασκευαστικά στοιχεία ή χωριστές 

τεχνικές μονάδες, μολονότι 

συμμορφώνονται με τις εφαρμοστέες 

απαιτήσεις ή φέρουν τη σωστή σήμανση, 

παρουσιάζουν σοβαρό κίνδυνο για την 

ασφάλεια ή μπορούν να προκαλέσουν 

σοβαρή βλάβη στο περιβάλλον ή στη 
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δημόσια υγεία, απαιτεί από τον οικείο 

οικονομικό φορέα να λάβει όλα τα 

κατάλληλα διορθωτικά μέτρα ώστε να 

διασφαλίσει ότι το όχημα, το σύστημα, το 

κατασκευαστικό στοιχείο ή η χωριστή 

τεχνική μονάδα, όταν διατεθεί για πρώτη 

φορά στην αγορά, ταξινομηθεί ή τεθεί σε 

κυκλοφορία, δεν θα παρουσιάζει πλέον 

τον εν λόγω κίνδυνο, είτε λαμβάνει 

περιοριστικά μέτρα για την απόσυρση του 

οχήματος, του συστήματος, του 

κατασκευαστικού στοιχείου ή της 

χωριστής τεχνικής μονάδας από την 

αγορά ή για την ανάκληση τους εντός 

εύλογης περιόδου, ανάλογα με τη φύση 

του κινδύνου. 

Το κράτος μέλος μπορεί να αρνηθεί να 

ταξινομήσει τέτοιου είδους οχήματα έως 

ότου ο οικονομικός φορέας λάβει όλα τα 

κατάλληλα διορθωτικά μέτρα. 

 

2.  Ο οικονομικός φορέας εξασφαλίζει 

τη λήψη των κατάλληλων διορθωτικών 

μέτρων για όλα τα οχήματα, συστήματα, 

κατασκευαστικά στοιχεία ή χωριστές 

τεχνικές μονάδες που αναφέρονται στην 

παράγραφο 1. 

 

3.  Εντός ενός μηνός από το αίτημα 

που αναφέρεται στον παράγραφο 1, το 

κράτος μέλος παρέχει στην Επιτροπή και 

στα άλλα κράτη μέλη όλες τις διαθέσιμες 

πληροφορίες, ιδίως τα στοιχεία που 

απαιτούνται για την ταυτοποίηση του 

οχήματος, του συστήματος, του 

κατασκευαστικού στοιχείου ή της 

χωριστής τεχνικής μονάδας, την 

προέλευση και την αλυσίδα εφοδιασμού 

του οχήματος, του συστήματος, του 

κατασκευαστικού στοιχείου ή της 

χωριστής τεχνικής μονάδας, τη φύση του 

ενεχόμενου κινδύνου, καθώς και τη φύση 

και τη διάρκεια των εθνικών 

περιοριστικών μέτρων που έχουν ληφθεί. 

 

4.  Η Επιτροπή αρχίζει αμελλητί 

διαβουλεύσεις με τα κράτη μέλη και τον 

οικείο οικονομικό φορέα (ή φορείς) και, 

ιδίως, με την εγκρίνουσα αρχή που 

χορήγησε την έγκριση τύπου και 
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αξιολογεί το εθνικό μέτρο που έχει 

ληφθεί. Με βάση την εν λόγω αξιολόγηση, 

η Επιτροπή αποφασίζει αν το εθνικό 

μέτρο που αναφέρεται στην παράγραφο 1 

θεωρείται δικαιολογημένο ή όχι και, εάν 

είναι σκόπιμο, προτείνει κατάλληλα 

μέτρα. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις 

εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία 

εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 87 

παράγραφος 2. 

5.  Η Επιτροπή απευθύνει την 

απόφασή της σε όλα τα κράτη μέλη και 

την ανακοινώνει αμέσως στον σχετικό 

οικονομικό φορέα (ή φορείς). 

 

 

 

Τροπολογία226 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 53 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Άρθρο 53 διαγράφεται 

Γενικές διατάξεις σχετικά με μη 

συμμορφούμενα οχήματα, συστήματα, 

κατασκευαστικά στοιχεία ή χωριστές 

τεχνικές μονάδες 

 

1.  Όταν οχήματα, συστήματα, 

κατασκευαστικά στοιχεία ή χωριστές 

τεχνικές μονάδες που συνοδεύονται από 

πιστοποιητικό συμμόρφωσης ή φέρουν 

σήμα έγκρισης δεν συμμορφώνονται προς 

τον εγκεκριμένο τύπο, ή δεν 

συμμορφώνονται με τον παρόντα 

κανονισμό ή έχουν λάβει έγκριση βάσει 

λανθασμένων δεδομένων, οι εγκρίνουσες 

αρχές, οι αρχές εποπτείας της αγοράς ή η 

Επιτροπή δύνανται να λαμβάνουν τα 

απαραίτητα περιοριστικά μέτρα 

σύμφωνα με το άρθρο 21 του κανονισμού 

(ΕΚ) αριθ. 765/2008 για την απαγόρευση 

ή τον περιορισμό της διάθεσης στην 

αγορά, της ταξινόμησης ή της θέσης σε 

κυκλοφορία στην αγορά μη 

συμμορφούμενων οχημάτων, 
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συστημάτων, κατασκευαστικών 

στοιχείων ή χωριστών τεχνικών μονάδων, 

ή για την απόσυρσή τους από την εν λόγω 

αγορά ή την ανάκλησή τους, 

συμπεριλαμβανομένης της ανάκλησης 

της έγκρισης τύπου από την εγκρίνουσα 

αρχή που χορήγησε την έγκριση τύπου 

ΕΕ, έως ότου ο οικείος οικονομικός 

φορέας λάβει όλα τα κατάλληλα 

διορθωτικά μέτρα ώστε να διασφαλίσει 

τη συμμόρφωση των οχημάτων, 

συστημάτων, κατασκευαστικών 

στοιχείων ή χωριστών τεχνικών μονάδων. 

2.  Για τους σκοπούς της 

παραγράφου 1, οι αποκλίσεις από τα 

στοιχεία του πιστοποιητικού έγκρισης 

τύπου ΕΕ ή του πακέτου πληροφοριών 

θεωρείται ότι αποτελούν μη συμμόρφωση 

με τον εγκεκριμένο τύπο. 

 

 

Τροπολογία227 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 54 – τίτλος 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Διαδικασίες κοινοποίησης και ένστασης 

σχετικά με μη συμμορφούμενα οχήματα, 

συστήματα, κατασκευαστικά στοιχεία ή 

χωριστές τεχνικές μονάδες 

Μη συμμορφούμενη έγκριση τύπου ΕΕ 

 

Τροπολογία228 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 54 – παράγραφος 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Όταν μια εγκρίνουσα αρχή ή αρχή 

εποπτείας της αγοράς διαπιστώνει ότι 

οχήματα, συστήματα, κατασκευαστικά 

στοιχεία ή χωριστές τεχνικές μονάδες δεν 

συμμορφώνονται με τον παρόντα 

κανονισμό ή ότι η έγκριση τύπου έχει 

χορηγηθεί βάσει λανθασμένων 

1. Όταν μια εγκρίνουσα αρχή 

διαπιστώνει ότι μια χορηγηθείσα έγκριση 

τύπου δεν συμμορφώνεται με τον παρόντα 

κανονισμό, αρνείται να αναγνωρίσει την 

εν λόγω έγκριση. Ενημερώνει σχετικά την 

εγκρίνουσα αρχή που χορήγησε την 

έγκριση τύπου ΕΕ, τα λοιπά κράτη μέλη, 
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δεδομένων, ή ότι οχήματα, συστήματα, 

κατασκευαστικά στοιχεία ή χωριστές 

τεχνικές μονάδες που συνοδεύονται από 

πιστοποιητικό συμμόρφωσης ή φέρουν 

σήμα έγκρισης δεν συμμορφώνονται με 

τον εγκεκριμένο τύπο, δύναται να 

λαμβάνει όλα τα κατάλληλα περιοριστικά 

μέτρα σύμφωνα με το άρθρο 53 

παράγραφος 1. 

καθώς και την Επιτροπή. 

 

Τροπολογία229 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 54 – παράγραφος 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Η εγκρίνουσα αρχή ή η αρχή 

εποπτείας της αγοράς ή η Επιτροπή ζητεί 

επίσης από την εγκρίνουσα αρχή που 

χορήγησε την έγκριση τύπου ΕΕ να 

επαληθεύσει ότι τα οχήματα, τα 

συστήματα, τα κατασκευαστικά στοιχεία 

ή οι χωριστές τεχνικές μονάδες που 

παράγονται εξακολουθούν να 

συμμορφώνονται με τον εγκεκριμένο τύπο 

ή, κατά περίπτωση, ότι έχουν ληφθεί 

μέτρα για τη συμμόρφωση των 

οχημάτων, συστημάτων, 

κατασκευαστικών στοιχείων ή χωριστών 

τεχνικών μονάδων που έχουν ήδη 

διατεθεί στην αγορά. 

2. Εάν, εντός ενός μηνός από την 

κοινοποίηση, η μη συμμόρφωση της 

έγκρισης τύπου επιβεβαιωθεί από την 

εγκρίνουσα αρχή που χορήγησε την 

έγκριση τύπου ΕΕ, η εν λόγω εγκρίνουσα 

αρχή ανακαλεί την έγκριση τύπου. 

 

Τροπολογία230 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 54 – παράγραφος 3 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

3. Σε περίπτωση έγκρισης τύπου 

πλήρους οχήματος, όταν η μη 

συμμόρφωση οχήματος οφείλεται σε 

σύστημα, κατασκευαστικό στοιχείο ή 

χωριστή τεχνική μονάδα, το αίτημα που 

αναφέρεται στην παράγραφο 2 

απευθύνεται επίσης στην εγκρίνουσα 

διαγράφεται 
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αρχή που χορήγησε την έγκριση τύπου 

ΕΕ για το εν λόγω σύστημα, 

κατασκευαστικό στοιχείο ή χωριστή 

τεχνική μονάδα. 

 

 

Τροπολογία231 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 54 – παράγραφος 4 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

4. Σε περίπτωση έγκρισης τύπου σε 

πολλαπλά στάδια, όταν η μη 

συμμόρφωση ολοκληρωμένου οχήματος 

οφείλεται είτε σε σύστημα, 

κατασκευαστικό στοιχείο ή χωριστή 

τεχνική μονάδα που αποτελεί μέρος του 

ημιτελούς οχήματος είτε στο ίδιο το 

ημιτελές όχημα, το αίτημα που 

αναφέρεται στην παράγραφο 2 

απευθύνεται επίσης στην εγκρίνουσα 

αρχή που χορήγησε την έγκριση τύπου 

ΕΕ για το εν λόγω σύστημα, 

κατασκευαστικό στοιχείο, χωριστή 

τεχνική μονάδα ή ημιτελές όχημα. 

διαγράφεται 

 

 

Τροπολογία232 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 54 – παράγραφος 5 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

5. Μετά την παραλαβή του 

αιτήματος που αναφέρεται στις 

παραγράφους 1 έως 4, η εγκρίνουσα αρχή 

που χορήγησε την έγκριση τύπου ΕΕ 

διενεργεί αξιολόγηση σε σχέση με τα 

συγκεκριμένα οχήματα, συστήματα, 

κατασκευαστικά στοιχεία ή τις χωριστές 

τεχνικές μονάδες, στο πλαίσιο της οποίας 

ελέγχονται όλες οι απαιτήσεις που 

ορίζονται στον παρόντα κανονισμό. Η 

εγκρίνουσα αρχή επαληθεύει επίσης τα 

διαγράφεται 
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δεδομένα βάσει των οποίων χορηγήθηκε 

η έγκριση. Οι οικείοι οικονομικοί φορείς 

συνεργάζονται πλήρως με την εγκρίνουσα 

αρχή. 

 

 

Τροπολογία233 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 54 – παράγραφος 6 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

6. Όταν η εγκρίνουσα αρχή που 

χορήγησε την έγκριση τύπου ΕΕ για 

όχημα, σύστημα, κατασκευαστικό 

στοιχείο ή χωριστή τεχνική μονάδα 

διαπιστώσει έλλειψη συμμόρφωσης, 

απαιτεί αμελλητί από τον οικείο 

οικονομικό φορέα να λάβει όλα τα 

κατάλληλα διορθωτικά μέτρα για τη 

συμμόρφωση του οχήματος, του 

συστήματος, του κατασκευαστικού 

στοιχείου ή της χωριστής τεχνικής 

μονάδας και, όποτε κρίνεται αναγκαίο, η 

εγκρίνουσα αρχή που χορήγησε την 

έγκριση τύπου ΕΕ λαμβάνει τα μέτρα που 

αναφέρονται στο άρθρο 53 παράγραφος 1 

το συντομότερο δυνατό και το αργότερο 

εντός ενός μηνός από την ημερομηνία του 

αιτήματος. 

διαγράφεται 

 

 

Τροπολογία234 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 54 – παράγραφος 7 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

7. Οι εθνικές αρχές που λαμβάνουν 

περιοριστικά μέτρα σύμφωνα με το 

άρθρο 53 παράγραφος 1 ενημερώνουν 

αμέσως την Επιτροπή και τα άλλα κράτη 

μέλη. 

διαγράφεται 
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Τροπολογία235 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 54 – παράγραφος 8 – εδάφιο 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Εάν, εντός ενός μηνός μετά την 

κοινοποίηση των περιοριστικών μέτρων 

που λαμβάνονται από εγκρίνουσα αρχή ή 

αρχή εποπτείας της αγοράς σύμφωνα με 

το άρθρο 53 παράγραφος 1, υποβληθεί 

ένσταση από άλλο κράτος μέλος σχετικά 

με το κοινοποιηθέν περιοριστικό μέτρο ή 

όταν η Επιτροπή διαπιστώνει μη 

συμμόρφωση σύμφωνα με το άρθρο 9 

παράγραφος 5, η Επιτροπή διενεργεί 

αμελλητί διαβούλευση με τα κράτη μέλη 

και τον οικείο οικονομικό φορέα (ή 

φορείς) και, ιδίως, με την εγκρίνουσα αρχή 

που χορήγησε την έγκριση τύπου και 

αξιολογεί το εθνικό μέτρο που έχει 

ληφθεί. Βάσει της εν λόγω αξιολόγησης, η 

Επιτροπή δύναται να αποφασίσει τη 

λήψη των απαραίτητων περιοριστικών 

μέτρων που προβλέπονται στο άρθρο 53 

παράγραφος 1 μέσω εκτελεστικών 

πράξεων. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να 

εκδίδει εκτελεστικές πράξεις σύμφωνα με 

τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται 

στο άρθρο 87 παράγραφος 2. 

Εάν, εντός ενός μηνός μετά την 

κοινοποίηση της άρνησης αναγνώρισης 

της έγκρισης τύπου από εγκρίνουσα αρχή, 

υποβληθεί ένσταση από την εγκρίνουσα 

αρχή που χορήγησε την έγκριση τύπου 

ΕΕ, η Επιτροπή προβαίνει αμελλητί σε 

διαβούλευση με τα κράτη μέλη και, ιδίως, 

με την εγκρίνουσα αρχή που χορήγησε την 

έγκριση τύπου και τον σχετικό οικονομικό 

φορέα. 

 

 

Τροπολογία236 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 54 – παράγραφος 8 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 8α. Με βάση την αξιολόγηση αυτή, η 

Επιτροπή εκδίδει εκτελεστικές πράξεις 

που περιέχουν την απόφασή της σχετικά 

με το κατά πόσον είναι δικαιολογημένη η 

άρνηση αναγνώρισης της έγκρισης τύπου 

ΕΕ που έχει εκδοθεί σύμφωνα με την 
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παράγραφο 1. Οι εν λόγω εκτελεστικές 

πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη 

διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο 

άρθρο 87 παράγραφος 2. 

 

 

Τροπολογία237 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 54 – παράγραφος 8 β (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 8β. Εάν η Επιτροπή, αφότου 

διενεργήσει ελέγχους σύμφωνα με το 

άρθρο 9, κρίνει ότι η χορηγηθείσα 

έγκριση τύπου δεν συμμορφώνεται με τον 

παρόντα κανονισμό, η Επιτροπή 

διαβουλεύεται αμελλητί με τα κράτη μέλη 

και, ιδίως, με την εγκρίνουσα αρχή που 

χορήγησε την έγκριση τύπου και με τον 

σχετικό οικονομικό φορέα. Μετά την 

ολοκλήρωση των διαβουλεύσεων αυτών, 

η Επιτροπή εκδίδει εκτελεστικές πράξεις 

που περιέχουν την απόφασή της σχετικά 

με το κατά πόσον η χορηγηθείσα έγκριση 

τύπου συμμορφώνεται με τον παρόντα 

κανονισμό. Οι εν λόγω εκτελεστικές 

πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη 

διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο 

άρθρο 87 παράγραφος 2. 

 

Τροπολογία238. 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 54 – παράγραφος 9 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

9. Εάν, εντός ενός μηνός μετά την 

κοινοποίηση των περιοριστικών μέτρων 

που λαμβάνονται σύμφωνα με το άρθρο 

53 παράγραφος 1, δεν υποβληθεί καμία 

ένσταση ούτε από άλλο κράτος μέλος 

ούτε από την Επιτροπή όσον αφορά 

περιοριστικό μέτρο το οποίο έχει ληφθεί 

από κράτος μέλος, το εν λόγω μέτρο 

9.  Για τα προϊόντα που καλύπτονται 

από μη συμμορφούμενη έγκριση τύπου 

και έχουν ήδη διατεθεί στην αγορά, 

εφαρμόζονται τα άρθρα 49 έως 53. 
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θεωρείται δικαιολογημένο. Τα άλλα 

κράτη μέλη διασφαλίζουν τη λήψη 

παρόμοιων περιοριστικών μέτρων σε 

σχέση με το εν λόγω όχημα, σύστημα, 

κατασκευαστικό στοιχείο ή χωριστή 

τεχνική μονάδα. 

 

Τροπολογία239 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 55 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

[...] διαγράφεται 

 

 

Τροπολογία240 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 56 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

[...] διαγράφεται 

 

 

Τροπολογία241 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 57 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Άρθρο 57 διαγράφεται 

Γενικές διατάξεις σχετικά με την 

ανάκληση οχημάτων, συστημάτων, 

κατασκευαστικών στοιχείων ή χωριστών 

τεχνικών μονάδων 

 

1.  Κατασκευαστής στον οποίο έχει 

χορηγηθεί έγκριση τύπου πλήρους 

οχήματος και ο οποίος υποχρεούται να 

ανακαλέσει οχήματα σύμφωνα με το 

άρθρο 12 παράγραφος 1, το άρθρο 15 

παράγραφος 1, το άρθρο 17 παράγραφος 
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2, το άρθρο 49 παράγραφος 1, το άρθρο 

49 παράγραφος 6, το άρθρο 51 

παράγραφος 4, το άρθρο 52 παράγραφος 

1 και το άρθρο 53 παράγραφος 1 του 

παρόντος κανονισμού ή σύμφωνα με το 

άρθρο 20 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 

765/2008, ενημερώνει αμέσως την 

εγκρίνουσα αρχή που χορήγησε την 

έγκριση τύπου πλήρους οχήματος. 

2.  Κατασκευαστής συστημάτων, 

κατασκευαστικών στοιχείων ή χωριστών 

τεχνικών μονάδων στον οποίο έχει 

χορηγηθεί έγκριση τύπου ΕΕ και ο οποίος 

υποχρεούται να ανακαλέσει συστήματα, 

κατασκευαστικά στοιχεία ή χωριστές 

τεχνικές μονάδες σύμφωνα με το άρθρο 

12 παράγραφος 1, το άρθρο 15 

παράγραφος 1, το άρθρο 17 παράγραφος 

2, το άρθρο 49 παράγραφος 1, το άρθρο 

49 παράγραφος 6, το άρθρο 51 

παράγραφος 4, το άρθρο 52 παράγραφος 

1 και το άρθρο 53 παράγραφος 1 του 

παρόντος κανονισμού ή σύμφωνα με το 

άρθρο 20 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 

765/2008, ενημερώνει αμέσως την 

εγκρίνουσα αρχή που χορήγησε την 

έγκριση τύπου ΕΕ. 

 

3.  Ο κατασκευαστής προτείνει στην 

εγκρίνουσα αρχή που χορήγησε την 

έγκριση τύπου σειρά κατάλληλων 

διορθωτικών μέτρων για την εκ νέου 

συμμόρφωση των οχημάτων, 

συστημάτων, κατασκευαστικών 

στοιχείων ή χωριστών τεχνικών μονάδων 

και, κατά περίπτωση, για την 

εξουδετέρωση του σοβαρού κινδύνου που 

αναφέρεται στο άρθρο 20 του κανονισμού 

(ΕΚ) αριθ. 765/2008. 

 

Η εγκρίνουσα αρχή διενεργεί αξιολόγηση 

για να εξακριβώσει κατά πόσον τα 

προτεινόμενα διορθωτικά μέτρα είναι 

επαρκή και αρκετά έγκαιρα και 

ανακοινώνει αμελλητί στις εγκρίνουσες 

αρχές των άλλων κρατών μελών και στην 

Επιτροπή τα διορθωτικά μέτρα που έχει 

εγκρίνει. 
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Τροπολογία242 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 58 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

[...] διαγράφεται 

 

 

Τροπολογία243 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 59 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Άρθρο 59 διαγράφεται 

Δικαίωμα ακρόασης των οικονομικών 

φορέων, κοινοποίηση αποφάσεων και 

διαθέσιμα μέσα προσφυγής 

 

1. Με εξαίρεση τις περιπτώσεις κατά 

τις οποίες απαιτείται άμεση δράση λόγω 

της ύπαρξης σοβαρού κινδύνου για την 

ανθρώπινη υγεία, την ασφάλεια και το 

περιβάλλον, παρέχεται στον οικείο 

οικονομικό φορέα η δυνατότητα 

υποβολής παρατηρήσεων στην εθνική 

αρχή εντός κατάλληλης προθεσμίας πριν 

από τη λήψη οποιουδήποτε μέτρου 

σύμφωνα με τα άρθρα 49 έως 58 από τις 

εθνικές αρχές των κρατών μελών. 

 

Σε περίπτωση ανάληψης δράσης χωρίς 

να προηγηθεί ακρόαση του οικονομικού 

φορέα, ο τελευταίος έχει τη δυνατότητα 

να υποβάλει τις παρατηρήσεις του το 

συντομότερο δυνατόν και η εθνική αρχή 

επανεξετάζει το μέτρο αμέσως μετά. 

 

2. Κάθε μέτρο που λαμβάνουν οι 

εθνικές αρχές αιτιολογείται επακριβώς. 

 

Όταν το μέτρο απευθύνεται σε 

συγκεκριμένο οικονομικό φορέα, 

κοινοποιείται αμελλητί στον εν λόγω 

οικονομικό φορέα, ο οποίος ταυτόχρονα 
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ενημερώνεται σχετικά με τα μέσα 

προσφυγής που έχει στη διάθεσή του 

δυνάμει του δικαίου του οικείου κράτους 

μέλους και τις προθεσμίες που ισχύουν 

για τα εν λόγω μέσα προσφυγής. 

Όταν το μέτρο είναι γενικής εμβέλειας, 

δημοσιεύεται αναλόγως στην εθνική 

επίσημη εφημερίδα ή σε αντίστοιχο μέσο. 

 

3.  Οποιοδήποτε μέτρο λαμβάνεται 

από τις εθνικές αρχές, ανακαλείται ή 

τροποποιείται αμέσως μόλις ο 

οικονομικός φορέας αποδείξει τη λήψη 

αποτελεσματικών διορθωτικών μέτρων. 

 

Τροπολογία244 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 60 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Στην εν λόγω κατ’ εξουσιοδότηση πράξη 

ορίζονται επίσης οι ημερομηνίες 

υποχρεωτικής εφαρμογής του κανονισμού 

ΟΕΕ/ΗΕ ή των τροποποιήσεών του και 

περιλαμβάνονται μεταβατικές διατάξεις, 

κατά περίπτωση. 

Στην εν λόγω κατ’ εξουσιοδότηση πράξη 

ορίζονται επίσης οι ημερομηνίες 

υποχρεωτικής εφαρμογής του κανονισμού 

ΟΕΕ/ΗΕ ή των τροποποιήσεών του και 

περιλαμβάνονται μεταβατικές διατάξεις, 

κατά περίπτωση, και, ιδίως, για τους 

σκοπούς της έγκρισης τύπου, πρώτης 

ταξινόμησης και θέσης σε κυκλοφορία 

οχημάτων και διάθεσης στην αγορά 

συστημάτων, κατασκευαστικών 

στοιχείων ή χωριστών τεχνικών μονάδων, 

όπου αυτό έχει εφαρμογή. 

 

Τροπολογία245 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 63 – παράγραφος 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Ο κατασκευαστής δεν παρέχει 

οποιεσδήποτε τεχνικές πληροφορίες 

σχετικά με τα στοιχεία που αφορούν τον 

τύπο οχήματος, συστήματος, 

κατασκευαστικού στοιχείου ή χωριστής 

τεχνικής μονάδας και τα οποία 

1. Ο κατασκευαστής δεν παρέχει 

οποιεσδήποτε τεχνικές πληροφορίες 

σχετικά με τα στοιχεία που αφορούν τον 

τύπο οχήματος, συστήματος, 

κατασκευαστικού στοιχείου ή χωριστής 

τεχνικής μονάδας και τα οποία 
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προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό ή 

στις κατ’ εξουσιοδότηση ή εκτελεστικές 

πράξεις που εκδίδονται σύμφωνα με τον 

παρόντα κανονισμό, οι οποίες διαφέρουν 

από τα στοιχεία του τύπου που έχει 

εγκρίνει η εγκρίνουσα αρχή. 

προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό, 

στις κατ’ εξουσιοδότηση ή εκτελεστικές 

πράξεις που εκδίδονται σύμφωνα με τον 

παρόντα κανονισμό ή στις κανονιστικές 

πράξεις που παρατίθενται στο 

παράρτημα IV, οι οποίες διαφέρουν από 

τα στοιχεία του τύπου που έχει εγκρίνει η 

εγκρίνουσα αρχή. 

 

Τροπολογία246 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 65 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Οι κατασκευαστές παρέχουν σε 

ανεξάρτητους φορείς απεριόριστη και 

τυποποιημένη πρόσβαση στις πληροφορίες 

του ενσωματωμένου στο όχημα 

συστήματος διάγνωσης (OBD), στον 

διαγνωστικό και άλλο εξοπλισμό, στα 

εργαλεία, συμπεριλαμβανομένου του 

σχετικού λογισμικού, καθώς και στις 

πληροφορίες επισκευής και συντήρησης 

του οχήματος. 

Οι κατασκευαστές παρέχουν σε 

ανεξάρτητους φορείς απεριόριστη, 

τυποποιημένη και χωρίς διακρίσεις 

πρόσβαση στις πληροφορίες του 

ενσωματωμένου στο όχημα συστήματος 

διάγνωσης (OBD), στον διαγνωστικό και 

άλλο εξοπλισμό, στα εργαλεία, 

συμπεριλαμβανομένων των πλήρων 

στοιχείων αναφοράς και των διαθέσιμων 

τηλεφορτώσεων του εφαρμοστέου 

λογισμικού, καθώς και στις πληροφορίες 

επισκευής και συντήρησης του οχήματος. 

Οι πληροφορίες παρουσιάζονται με 

εύκολα προσβάσιμο τρόπο υπό μορφή 

μηχαναγνώσιμων και ηλεκτρονικά 

επεξεργάσιμων συνόλων δεδομένων. Οι 

ανεξάρτητοι φορείς έχουν πρόσβαση στις 

υπηρεσίες τηλεδιάγνωσης που 

χρησιμοποιούνται από τους 

κατασκευαστές και τους 

εξουσιοδοτημένους πωλητές και 

επισκευαστές. 

 

Τροπολογία247 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 65 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Οι πληροφορίες του συστήματος OBD και Οι πληροφορίες του συστήματος OBD και 
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οι πληροφορίες επισκευής και συντήρησης 

του οχήματος διατίθενται στους 

δικτυακούς τόπους των κατασκευαστών με 

τη χρήση τυποποιημένου μορφότυπου ή, 

εάν αυτό δεν είναι εφικτό λόγω της φύσης 

των πληροφοριών, σε άλλο κατάλληλο 

μορφότυπο. Ειδικότερα, η εν λόγω 

πρόσβαση παρέχεται με τρόπο που δεν 

συνεπάγεται διακρίσεις σε σύγκριση με 

την πρόσβαση που παρέχεται σε 

εξουσιοδοτημένους πωλητές και 

επισκευαστές. 

οι πληροφορίες επισκευής και συντήρησης 

του οχήματος διατίθενται στους 

δικτυακούς τόπους των κατασκευαστών με 

τη χρήση τυποποιημένου μορφότυπου ή, 

εάν αυτό δεν είναι εφικτό λόγω της φύσης 

των πληροφοριών, σε άλλο κατάλληλο 

μορφότυπο. Για ανεξάρτητους φορείς 

εκτός των επισκευαστών, οι πληροφορίες 

παρέχονται επίσης σε μηχαναγνώσιμο 

μορφότυπο που μπορεί να υποβληθεί σε 

ηλεκτρονική επεξεργασία με κοινά 

εργαλεία ΤΠ και λογισμικό, επιτρέποντας 

στους ανεξάρτητους φορείς να ασκούν τα 

καθήκοντα που συνδέονται με την 

επιχειρηματική τους δραστηριότητα στην 

αλυσίδα εφοδιασμού της δευτερογενούς 

αγοράς. 

 

Τροπολογία248 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 65 – παράγραφος 3 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 3α. Για τους σκοπούς του συστήματος 

OBD, της διάγνωσης, της επισκευής και 

της συντήρησης του οχήματος, 

καθίσταται διαθέσιμη η άμεση ροή 

δεδομένων του οχήματος μέσω του 

τυποποιημένου συνδέσμου όπως 

προβλέπεται στον κανονισμό αριθ. 83 του 

ΟΗΕ παράρτημα XI προσάρτημα 1 

παράγραφος 6.5.1.4 και στον κανονισμό 

αριθ. 49 του ΟΗΕ παράρτημα 9Β. 

 

Τροπολογία249 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 65 – παράγραφος 10 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

10. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να 

εκδίδει κατ᾽ εξουσιοδότηση πράξεις 

σύμφωνα με το άρθρο 88 για την 

τροποποίηση και συμπλήρωση του 

10. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να 

εκδίδει κατ᾽ εξουσιοδότηση πράξεις 

σύμφωνα με το άρθρο 88 για την 

τροποποίηση και συμπλήρωση του 
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παραρτήματος XVIII, ώστε να 

λαμβάνονται υπόψη οι τεχνικές και 

κανονιστικές εξελίξεις ή να αποτρέπεται η 

κατάχρηση, με την επικαιροποίηση των 

απαιτήσεων σχετικά με την πρόσβαση στις 

πληροφορίες του συστήματος OBD και 

στις πληροφορίες επισκευής και 

συντήρησης του οχήματος, καθώς και με 

τη θέσπιση και ενσωμάτωση των 

προτύπων που αναφέρονται στις 

παραγράφους 2 και 3. 

παραρτήματος XVIII, ώστε να 

λαμβάνονται υπόψη οι τεχνικές και 

κανονιστικές εξελίξεις ή να αποτρέπεται η 

κατάχρηση, με την επικαιροποίηση των 

απαιτήσεων σχετικά με την πρόσβαση στις 

πληροφορίες του συστήματος OBD και 

στις πληροφορίες επισκευής και 

συντήρησης του οχήματος, καθώς και με 

τη θέσπιση και ενσωμάτωση των 

προτύπων που αναφέρονται στις 

παραγράφους 2 και 3. Η Επιτροπή 

εξουσιοδοτείται επιπλέον να εκδίδει 

κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 

το άρθρο 88 για την τροποποίηση του 

παρόντος κανονισμού με την κατάρτιση 

παραρτήματος XVIIIA, προκειμένου να 

λαμβάνονται υπόψη οι τεχνολογικές 

εξελίξεις στον τομέα της ψηφιακής 

ανταλλαγής δεδομένων μέσω ασύρματου 

δικτύου ευρείας περιοχής, 

εξασφαλίζοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο ότι 

οι ανεξάρτητοι φορείς εξακολουθούν να 

έχουν άμεση πρόσβαση στα επί του 

οχήματος δεδομένα και πόρους και, 

επιπλέον, εξασφαλίζοντας ανταγωνιστική 

ουδετερότητα βάσει τεχνικού σχεδιασμού. 

 

 

 

Τροπολογία250 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 66 – παράγραφος 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Ο τελικός κατασκευαστής είναι 

υπεύθυνος για την παροχή πληροφοριών 

σχετικά με το σύνολο του οχήματος σε 

ανεξάρτητους φορείς. 

2. Στην περίπτωση έγκρισης τύπου 

σε πολλαπλά στάδια, ο τελικός 

κατασκευαστής είναι υπεύθυνος για την 

παροχή πρόσβασης στις πληροφορίες για 

το σύστημα OBD και για την επισκευή 

και συντήρηση του οχήματος όσον αφορά 

το δικό του κατασκευαστικό στάδιο ή 

στάδια και τη σύνδεση με το 

προηγούμενο στάδιο ή στάδια. 
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Τροπολογία251 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 67 – παράγραφος 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Ο κατασκευαστής μπορεί να 

επιβάλλει εύλογα και αναλογικά τέλη για 

την πρόσβαση σε πληροφορίες επισκευής 

και συντήρησης οχημάτων, εκτός των 

αρχείων που αναφέρονται στο άρθρο 65 

παράγραφος 8. Τα εν λόγω τέλη δεν θα 

πρέπει να αποθαρρύνουν την πρόσβαση 

στις εν λόγω πληροφορίες μη λαμβάνοντας 

υπόψη τον βαθμό χρήσης των 

πληροφοριών από τον ανεξάρτητο φορέα. 

1. Ο κατασκευαστής μπορεί να 

επιβάλλει εύλογα και αναλογικά τέλη για 

την πρόσβαση σε πληροφορίες επισκευής 

και συντήρησης οχημάτων, εκτός των 

αρχείων που αναφέρονται στο άρθρο 65 

παράγραφος 9. Τα εν λόγω τέλη δεν θα 

πρέπει να αποθαρρύνουν την πρόσβαση 

στις εν λόγω πληροφορίες μη λαμβάνοντας 

υπόψη τον βαθμό χρήσης των 

πληροφοριών από τον ανεξάρτητο φορέα. 

 

Τροπολογία252 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 69 – παράγραφος 3 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

3. Εάν ένας ανεξάρτητος φορέας ή 

μια εμπορική ένωση που εκπροσωπεί 

ανεξάρτητους φορείς υποβάλει καταγγελία 

στην εγκρίνουσα αρχή για την αποτυχία 

του κατασκευαστή να συμμορφωθεί με τα 

άρθρα 65 έως 70, η εγκρίνουσα αρχή 

προβαίνει σε έλεγχο προκειμένου να 

εξακριβώσει τη συμμόρφωση του 

κατασκευαστή. 

3. Εάν ένας ανεξάρτητος φορέας ή 

μια εμπορική ένωση που εκπροσωπεί 

ανεξάρτητους φορείς υποβάλει καταγγελία 

στην εγκρίνουσα αρχή για την αποτυχία 

του κατασκευαστή να συμμορφωθεί με τα 

άρθρα 65 έως 70, η εγκρίνουσα αρχή 

προβαίνει σε έλεγχο προκειμένου να 

εξακριβώσει τη συμμόρφωση του 

κατασκευαστή. Η εγκρίνουσα αρχή ζητεί 

από την εγκρίνουσα αρχή που χορήγησε 

την έγκριση τύπου πλήρους οχήματος να 

διερευνήσει την καταγγελία και, στη 

συνέχεια, να ζητήσει στοιχεία από τον 

κατασκευαστή του οχήματος που 

αποδεικνύουν ότι το σύστημά του 

συμμορφώνεται με τον κανονισμό. Τα 

αποτελέσματα της εν λόγω έρευνας 

κοινοποιούνται εντός τριών μηνών από 

την υποβολή του αιτήματος, στην εθνική 

εγκρίνουσα αρχή και στον οικείο 

ανεξάρτητο φορέα ή εμπορική ένωση. 
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Τροπολογία253 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 71 – παράγραφος 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Η αρμόδια για την έγκριση τύπου 

αρχή που ορίζεται από το κράτος μέλος 

σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 3, 

εφεξής καλούμενη «αρμόδια για την 

έγκριση τύπου αρχή», είναι υπεύθυνη για 

την αξιολόγηση, τον ορισμό, την 

κοινοποίηση και την παρακολούθηση των 

τεχνικών υπηρεσιών, 

συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, 

των υπεργολάβων ή των θυγατρικών των 

εν λόγω τεχνικών υπηρεσιών. 

1. Η αρμόδια για την έγκριση τύπου 

αρχή που ορίζεται από το κράτος μέλος 

σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 3, ή ο 

οργανισμός διαπίστευσης σύμφωνα με 

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 765/2008 

(εφεξής καλούμενοι από κοινού 

«ορίζουσα αρχή»), είναι υπεύθυνη για την 

αξιολόγηση, τον ορισμό, την κοινοποίηση 

και την παρακολούθηση των τεχνικών 

υπηρεσιών στο αντίστοιχο κράτος μέλος, 

συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, 

των υπεργολάβων ή των θυγατρικών των 

εν λόγω τεχνικών υπηρεσιών. 

 

Τροπολογία254 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 71 – παράγραφος 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Η αρμόδια για την έγκριση τύπου 

αρχή συγκροτείται, οργανώνεται και 

λειτουργεί κατά τρόπο ώστε να 

διαφυλάσσεται η αντικειμενικότητα και η 

αμεροληψία της και να αποφεύγονται 

τυχόν συγκρούσεις συμφερόντων με τις 

τεχνικές υπηρεσίες. 

2. Η ορίζουσα αρχή συγκροτείται, 

οργανώνεται και λειτουργεί κατά τρόπο 

ώστε να διαφυλάσσεται η 

αντικειμενικότητα και η αμεροληψία της 

και να αποφεύγονται τυχόν συγκρούσεις 

συμφερόντων με τις τεχνικές υπηρεσίες. 

 

Τροπολογία255 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 71 – παράγραφος 3 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

3. Η αρμόδια για την έγκριση τύπου 

αρχή οργανώνεται κατά τρόπο ώστε η 

κοινοποίηση μιας τεχνικής υπηρεσίας να 

πραγματοποιείται από προσωπικό 

3. Η ορίζουσα αρχή οργανώνεται 

κατά τρόπο ώστε η κοινοποίηση μιας 

τεχνικής υπηρεσίας να πραγματοποιείται 

από προσωπικό διαφορετικό από εκείνο 
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διαφορετικό από εκείνο που διενήργησε 

την αξιολόγηση της τεχνικής υπηρεσίας. 

που διενήργησε την αξιολόγηση της 

τεχνικής υπηρεσίας. 

 

Τροπολογία256 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 71 – παράγραφος 4 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

4. Η αρμόδια για την έγκριση τύπου 

αρχή δεν διενεργεί οποιεσδήποτε 

δραστηριότητες τις οποίες διενεργούν οι 

τεχνικές υπηρεσίες και δεν παρέχει 

συμβουλευτικές υπηρεσίες σε εμπορική ή 

ανταγωνιστική βάση. 

4. Η ορίζουσα αρχή δεν διενεργεί 

οποιεσδήποτε δραστηριότητες τις οποίες 

διενεργούν οι τεχνικές υπηρεσίες και δεν 

παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες σε 

εμπορική ή ανταγωνιστική βάση. 

 

Τροπολογία257 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 71 – παράγραφος 5 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

5. Η αρμόδια για την έγκριση τύπου 

αρχή διασφαλίζει την εμπιστευτικότητα 

των πληροφοριών που λαμβάνει. 

5. Η ορίζουσα αρχή διασφαλίζει την 

εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που 

λαμβάνει. 

 

 

Τροπολογία258 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 71 – παράγραφος 6 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

6. Η αρμόδια για την έγκριση τύπου 

αρχή έχει στη διάθεσή της επαρκές 

προσωπικό με κατάλληλα προσόντα για 

την ορθή εκτέλεση των καθηκόντων που 

προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό. 

6. Η ορίζουσα αρχή έχει στη διάθεσή 

της επαρκές προσωπικό με κατάλληλα 

προσόντα για την ορθή εκτέλεση των 

καθηκόντων που ορίζονται στον παρόντα 

κανονισμό. 
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Τροπολογία259 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 71 – παράγραφος 8 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

8. Η αρμόδια για την έγκριση τύπου 

αρχή υπόκειται σε αξιολόγηση από 

ομότιμους, η οποία διενεργείται από δύο 

αρμόδιες για την έγκριση τύπου αρχές 

άλλων κρατών μελών ανά διετία. 

διαγράφεται 

Τα κράτη μέλη καταρτίζουν το ετήσιο 

σχέδιο αξιολογήσεων από ομότιμους, το 

οποίο εξασφαλίζει κατάλληλη εκ 

περιτροπής εναλλαγή στον ρόλο της 

αξιολογούσας και αξιολογούμενης 

αρμόδιας για την έγκριση τύπου αρχής, 

και το υποβάλλουν στην Επιτροπή. 

 

Η αξιολόγηση από ομότιμους 

περιλαμβάνει μια επιτόπια επίσκεψη σε 

τεχνική υπηρεσία που τελεί υπό την 

ευθύνη της αξιολογούμενης αρχής. Η 

Επιτροπή μπορεί να συμμετέχει στην 

αξιολόγηση και να αποφασίζει για τη 

συμμετοχή της με βάση ανάλυση της 

εκτίμησης κινδύνου. 

 

 

 

Τροπολογία260 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 71 – παράγραφος 9 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

9. Το αποτέλεσμα της αξιολόγησης 

από ομότιμους ανακοινώνεται σε όλα τα 

κράτη μέλη και στην Επιτροπή και 

σύνοψή του δημοσιεύεται. Συζητείται 

από το φόρουμ που συγκροτείται δυνάμει 

του άρθρου 10 με βάση εκτίμηση του 

αποτελέσματος που πραγματοποιήθηκε 

από την Επιτροπή και εκδίδονται 

συστάσεις. 

διαγράφεται 
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Τροπολογία261 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 71 – παράγραφος 10 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

10. Τα κράτη μέλη παρέχουν 

πληροφορίες στην Επιτροπή και τα άλλα 

κράτη μέλη σχετικά με το πώς 

αντιμετώπισε τις συστάσεις της έκθεσης 

αξιολόγησης από ομοτίμους. 

διαγράφεται 

Τροπολογία262 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 72 – παράγραφος 1 – στοιχείο β 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

β) κατηγορία Β: εποπτεία των 

δοκιμών που αναφέρονται στον παρόντα 

κανονισμό και στις πράξεις που 

παρατίθενται στο παράρτημα IV, όταν οι 

εν λόγω δοκιμές διενεργούνται στις 

εγκαταστάσεις του κατασκευαστή ή στις 

εγκαταστάσεις τρίτου· 

β) κατηγορία Β: εποπτεία των 

δοκιμών, συμπεριλαμβανομένης της 

προετοιμασίας των δοκιμών, που 

αναφέρονται στον παρόντα κανονισμό και 

στις πράξεις που παρατίθενται στο 

παράρτημα IV, όταν οι εν λόγω δοκιμές 

διενεργούνται στις εγκαταστάσεις του 

κατασκευαστή ή στις εγκαταστάσεις 

τρίτου· η προετοιμασία και η εποπτεία 

των δοκιμών πραγματοποιούνται από 

επόπτη από την τεχνική υπηρεσία· 

 

Τροπολογία263 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 72 – παράγραφος 3 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

3. Μια τεχνική υπηρεσία 

συγκροτείται βάσει του εθνικού δικαίου 

ενός κράτους μέλους και έχει νομική 

προσωπικότητα, εκτός εάν πρόκειται για 

διαπιστευμένη εσωτερική τεχνική 

υπηρεσία του κατασκευαστή, όπως 

αναφέρεται στο άρθρο 76. 

3. Μια τεχνική υπηρεσία 

συγκροτείται βάσει του εθνικού δικαίου 

ενός κράτους μέλους και έχει νομική 

προσωπικότητα, εκτός εάν πρόκειται για 

τεχνική υπηρεσία που ανήκει σε αρμόδια 

για έγκριση τύπου αρχή και για 

διαπιστευμένη εσωτερική τεχνική 

υπηρεσία του κατασκευαστή, όπως 

αναφέρεται στο άρθρο 76. 
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Τροπολογία264 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 73 – παράγραφος 5 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

5. Το προσωπικό της τεχνικής 

υπηρεσίας τηρεί επαγγελματικό απόρρητο 

όσον αφορά το σύνολο των πληροφοριών 

που λαμβάνει κατά την εκτέλεση των 

καθηκόντων του δυνάμει του παρόντος 

κανονισμού, με εξαίρεση τις πληροφορίες 

που αφορούν την εγκρίνουσα αρχή ή τις 

περιπτώσεις όπου αυτό απαιτείται δυνάμει 

του ενωσιακού ή εθνικού δικαίου. 

5. Το προσωπικό της τεχνικής 

υπηρεσίας τηρεί επαγγελματικό απόρρητο 

όσον αφορά το σύνολο των πληροφοριών 

που λαμβάνει κατά την εκτέλεση των 

καθηκόντων του δυνάμει του παρόντος 

κανονισμού, με εξαίρεση τις πληροφορίες 

που αφορούν την ορίζουσα αρχή ή τις 

περιπτώσεις όπου αυτό απαιτείται δυνάμει 

του ενωσιακού ή εθνικού δικαίου. 

 

Τροπολογία265 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 74 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Η τεχνική υπηρεσία είναι σε θέση 

να εκτελέσει όλες τις δραστηριότητες για 

τις οποίες αιτείται να οριστεί σύμφωνα με 

το άρθρο 72 παράγραφος 1. Αποδεικνύει 

στην αρμόδια για την έγκριση τύπου αρχή 

ότι πληροί όλα τα ακόλουθα: 

1. Η τεχνική υπηρεσία είναι σε θέση 

να εκτελέσει όλες τις δραστηριότητες για 

τις οποίες αιτείται να οριστεί σύμφωνα με 

το άρθρο 72 παράγραφος 1. Αποδεικνύει 

στην ορίζουσα αρχή ή, στην περίπτωση 

της διαπίστευσης, στον εθνικό οργανισμό 

διαπίστευσης, ότι πληροί όλα τα 

ακόλουθα: 

 

Τροπολογία266 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 75 – παράγραφος 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Οι τεχνικές υπηρεσίες μπορούν να 

αναθέσουν σε υπεργολάβους, με τη 

σύμφωνη γνώμη της ορίζουσας αρμόδιας 

για την έγκριση τύπου αρχής, ορισμένες 

από τις κατηγορίες δραστηριοτήτων για τις 

1. Οι τεχνικές υπηρεσίες μπορούν, με 

τη σύμφωνη γνώμη της ορίζουσας αρχής, 

ή, στην περίπτωση της διαπίστευσης, του 

εθνικού οργανισμού διαπίστευσης, να 

αναθέσουν σε υπεργολάβους ορισμένες 
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οποίες έχουν οριστεί σύμφωνα με το άρθρο 

72 παράγραφος 1, ή να αναθέσουν την 

εκτέλεση των εν λόγω δραστηριοτήτων σε 

θυγατρική. 

από τις κατηγορίες δραστηριοτήτων για τις 

οποίες έχουν οριστεί σύμφωνα με το άρθρο 

72 παράγραφος 1, ή να αναθέσουν την 

εκτέλεση των εν λόγω δραστηριοτήτων σε 

θυγατρική. 

 

Τροπολογία267 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 75 – παράγραφος 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Όταν μια τεχνική υπηρεσία 

αναθέτει σε υπεργολάβο ειδικά καθήκοντα 

που συνδέονται με τις κατηγορίες 

δραστηριοτήτων για τις οποίες έχει οριστεί 

ή προσφεύγει σε θυγατρική για την 

εκτέλεση των εν λόγω καθηκόντων, 

εξασφαλίζει ότι ο υπεργολάβος ή η 

θυγατρική συμμορφώνονται με τις 

απαιτήσεις των άρθρων 73 και 74 και 

ενημερώνει σχετικά την αρμόδια για την 

έγκριση τύπου αρχή. 

2. Όταν μια τεχνική υπηρεσία 

αναθέτει σε υπεργολάβο ειδικά καθήκοντα 

που συνδέονται με τις κατηγορίες 

δραστηριοτήτων για τις οποίες έχει οριστεί 

ή προσφεύγει σε θυγατρική για την 

εκτέλεση των εν λόγω καθηκόντων, 

εξασφαλίζει ότι ο υπεργολάβος ή η 

θυγατρική συμμορφώνονται με τις 

απαιτήσεις των άρθρων 73 και 74 και 

ενημερώνει σχετικά την ορίζουσα αρχή, ή, 

στην περίπτωση της διαπίστευσης, τον 

εθνικό οργανισμό διαπίστευσης. 

 

Τροπολογία268 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 75 – παράγραφος 4 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

4. Οι τεχνικές υπηρεσίες τηρούν στη 

διάθεση της αρμόδιας για την έγκριση 

τύπου αρχής τα σχετικά έγγραφα που 

αφορούν την αξιολόγηση των προσόντων 

του υπεργολάβου ή της θυγατρικής και των 

καθηκόντων που εκτελεί. 

4. Οι τεχνικές υπηρεσίες τηρούν στη 

διάθεση της ορίζουσας αρχής ή, στην 

περίπτωση της διαπίστευσης, του εθνικού 

οργανισμού διαπίστευσης, τα σχετικά 

έγγραφα που αφορούν την αξιολόγηση των 

προσόντων του υπεργολάβου ή της 

θυγατρικής και των καθηκόντων που 

εκτελεί. 

 

Τροπολογία269 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 75 – παράγραφος 4 α (νέα) 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 4α. Οι υπεργολάβοι των τεχνικών 

υπηρεσιών κοινοποιούνται στην αρχή 

έγκρισης τύπου και τα ονόματά τους 

δημοσιεύονται από την Επιτροπή. 

 

Τροπολογία270 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 76 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ α (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 γ α) υποβάλλεται σε έλεγχο σύμφωνα 

με το άρθρο 80, με την εξαίρεση ότι η 

«κοινή επιτροπή ελεγκτών» αντικαθιστά 

την «αρμόδια για την έγκριση τύπου 

αρχή» σε ολόκληρο το κείμενο και εκτελεί 

αντιστοίχως τα καθήκοντα· κατά τον 

έλεγχο αποδεικνύεται η συμμόρφωση με 

τα στοιχεία α), β) και γ)· 

 

Τροπολογία271 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 76 – παράγραφος 3 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

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. 

3. Μια εσωτερική τεχνική υπηρεσία 

κοινοποιείται στην Επιτροπή σύμφωνα με 

το άρθρο 78. 

 

Τροπολογία272 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 77 – παράγραφος -1 (νέα) 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 - 1. Η αιτούσα τεχνική υπηρεσία 

υποβάλλει επίσημη αίτηση στην αρμόδια 

για την έγκριση τύπου αρχή του κράτους 

μέλους στο οποίο ζητεί να οριστεί, 

σύμφωνα με το παράρτημα V 

προσάρτημα 2 μέρος 4. Οι 

δραστηριότητες για τις οποίες αιτείται να 

οριστεί η αιτούσα τεχνική υπηρεσία 

ορίζονται στην αίτηση σύμφωνα με το 

άρθρο 72 παράγραφος 1. 

 

Τροπολογία273 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 77 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Πριν από τον ορισμό μιας τεχνικής 

υπηρεσίας, η αρμόδια για την έγκριση 

τύπου αρχή την αξιολογεί σύμφωνα με 

κατάλογο ελέγχου της αξιολόγησης, ο 

οποίος καλύπτει τουλάχιστον τις 

απαιτήσεις που παρατίθενται στο 

προσάρτημα 2 του παραρτήματος V. Η 

αξιολόγηση περιλαμβάνει επιτόπια 

αξιολόγηση των εγκαταστάσεων της 

αιτούσας τεχνικής υπηρεσίας και, κατά 

περίπτωση, τυχόν θυγατρικής ή 

υπεργολάβου της, εντός ή εκτός της 

Ένωσης. 

Πριν η αρμόδια για την έγκριση τύπου 

αρχή ορίσει μια τεχνική υπηρεσία, η 

αρμόδια για την έγκριση τύπου αρχή ή ο 

οργανισμός διαπίστευσης που αναφέρεται 

στο άρθρο 71 παράγραφος 1, την 

αξιολογεί σύμφωνα με εναρμονισμένο 

κατάλογο ελέγχου της αξιολόγησης, ο 

οποίος καλύπτει τουλάχιστον τις 

απαιτήσεις που παρατίθενται στο 

προσάρτημα 2 του παραρτήματος V. Η 

αξιολόγηση περιλαμβάνει επιτόπια 

αξιολόγηση των εγκαταστάσεων της 

αιτούσας τεχνικής υπηρεσίας και, κατά 

περίπτωση, τυχόν θυγατρικής ή 

υπεργολάβου της, εντός ή εκτός της 

Ένωσης. 

 

Τροπολογία274 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 77 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Εκπρόσωποι των αρμόδιων για την 

έγκριση τύπου αρχών τουλάχιστον δύο 

1β.  Στις περιπτώσεις που η 

αξιολόγηση διενεργείται από την αρμόδια 
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άλλων κρατών μελών, σε συντονισμό με 

την αρμόδια για την έγκριση τύπου αρχή 

του κράτους μέλους στο οποίο είναι 

εγκατεστημένη η αιτούσα τεχνική 

υπηρεσία, και μαζί με εκπρόσωπο της 

Επιτροπής, συγκροτούν ομάδα κοινής 

αξιολόγησης και συμμετέχουν στην 

αξιολόγηση της αιτούσας τεχνικής 

υπηρεσίας, συμπεριλαμβανομένης της 

επιτόπιας αξιολόγησης. Η ορίζουσα 

αρμόδια για την έγκριση τύπου αρχή του 

κράτους μέλους στο οποίο είναι 

εγκατεστημένη η αιτούσα τεχνική 

υπηρεσία παρέχει στους εν λόγω 

εκπροσώπους έγκαιρη πρόσβαση στα 

έγγραφα που είναι απαραίτητα για την 

αξιολόγηση της αιτούσας τεχνικής 

υπηρεσίας. 

για την έγκριση τύπου αρχή, εκπρόσωπος 

της Επιτροπής συμμετέχει σε ομάδα 

κοινής αξιολόγησης μαζί με την ορίζουσα 

αρχή που διενεργεί την αξιολόγηση της 

αιτούσας τεχνικής υπηρεσίας, 

συμπεριλαμβανομένης της επιτόπιας 

αξιολόγησης. Για τον σκοπό αυτό, η 

Επιτροπή έχει τη δυνατότητα να 

χρησιμοποιεί ανεξάρτητους ελεγκτές, οι 

οποίοι προσλαμβάνονται ως τρίτα μέρη 

έπειτα από ανοικτή πρόσκληση υποβολής 

προσφορών. Οι ελεγκτές εκτελούν τα 

καθήκοντά τους με ανεξαρτησία και 

αμεροληψία. Οι ελεγκτές τηρούν την 

αρχή της εμπιστευτικότητας με σκοπό 

την προστασία του εμπορικού 

απορρήτου, σύμφωνα με το εφαρμοστέο 

δίκαιο. Τα κράτη μέλη παρέχουν κάθε 

αναγκαία συνδρομή, τεκμηρίωση και 

υποστήριξη που ζητούν οι ελεγκτές 

προκειμένου να είναι σε θέση να ασκούν 

τα καθήκοντά τους. Τα κράτη μέλη 

εξασφαλίζουν ότι οι ελεγκτές διαθέτουν 
πρόσβαση σε όλες τις εγκαταστάσεις ή 

τμήματα εγκαταστάσεων και στις 

πληροφορίες, στις οποίες 

συμπεριλαμβάνονται τα συστήματα 

πληροφορικής και το λογισμικό, που 

σχετίζονται με την εκτέλεση των 

καθηκόντων τους. 

(Στην αρχή του άρθρου 77 μεταβάλλεται η σειρά των παραγράφων και αναριθμούνται οι 

παράγραφοι) 

 

Τροπολογία275 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 77 – παράγραφος 1 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 1α.  Στις περιπτώσεις που η 

αξιολόγηση πραγματοποιείται από φορέα 

διαπίστευσης, η αιτούσα τεχνική 

υπηρεσία υποβάλλει στην αρμόδια για την 

έγκριση τύπου αρχή ένα έγκυρο 

πιστοποιητικό διαπίστευσης και την 

αντίστοιχη έκθεση αξιολόγησης που 
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αποδεικνύει την εκπλήρωση των 

απαιτήσεων που ορίζονται στο 

προσάρτημα 2 του παραρτήματος V για 

τις δραστηριότητες για τις οποίες αιτείται 

να οριστεί η αιτούσα τεχνική υπηρεσία. 

(Στην αρχή του άρθρου 77 μεταβάλλεται η σειρά των παραγράφων και αναριθμούνται οι 

παράγραφοι) 

 

 

Τροπολογία276 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 77 – παράγραφος 1 γ (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 1γ.  Σε περίπτωση που η τεχνική 

υπηρεσία έχει υποβάλει αίτηση προς 

ορισμό σε περισσότερες από μία αρχές 

έγκρισης τύπου, σύμφωνα με το άρθρο 78 

παράγραφος 3, η αξιολόγηση 

πραγματοποιείται μία μόνο φορά, υπό την 

προϋπόθεση ότι κατά την εν λόγω 

αξιολόγηση καλύπτεται το πεδίο 

εφαρμογής του ορισμού της τεχνικής 

υπηρεσίας. 

(Στην αρχή του άρθρου 77 μεταβάλλεται η σειρά των παραγράφων και αναριθμούνται οι 

παράγραφοι) 

 

Τροπολογία277 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 77 – παράγραφος 5 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

5. Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην 

Επιτροπή τα ονόματα των εκπροσώπων 

της αρμόδιας για την έγκριση τύπου 

αρχής που πρέπει να καλούνται για κάθε 

κοινή αξιολόγηση. 

5. Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην 

Επιτροπή τα ονόματα των εκπροσώπων 

της ορίζουσας αρχής που πρέπει να 

καλούνται για κάθε κοινή αξιολόγηση. 
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Τροπολογία278 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 77 – παράγραφος 7 – εδάφιο 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Η αρμόδια για την έγκριση τύπου αρχή 

κοινοποιεί την έκθεση αξιολόγησης στην 

Επιτροπή και στις ορίζουσες αρχές των 

άλλων κρατών μελών μαζί με έγγραφα που 

αποδεικνύουν την επάρκεια της τεχνικής 

υπηρεσίας και τις ρυθμίσεις που έχουν 

πραγματοποιηθεί για την τακτική 

παρακολούθηση της τεχνικής υπηρεσίας 

και για τη διασφάλιση της συνεχούς 

συμμόρφωσής της με τις απαιτήσεις του 

παρόντος κανονισμού. 

Η ορίζουσα αρχή κοινοποιεί την έκθεση 

αξιολόγησης στην Επιτροπή και στις 

ορίζουσες αρχές των άλλων κρατών μελών 

μαζί με έγγραφα που αποδεικνύουν την 

επάρκεια της τεχνικής υπηρεσίας και τις 

ρυθμίσεις που έχουν πραγματοποιηθεί για 

την τακτική παρακολούθηση της τεχνικής 

υπηρεσίας και για τη διασφάλιση της 

συνεχούς συμμόρφωσής της με τις 

απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού. 

 

Τροπολογία279 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 77 – παράγραφος 7 – εδάφιο 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Η κοινοποιούσα αρμόδια για την έγκριση 

τύπου αρχή υποβάλλει περαιτέρω 

αποδείξεις σχετικά με τη διαθεσιμότητα 

προσωπικού με κατάλληλα προσόντα για 

την παρακολούθηση της τεχνικής 

υπηρεσίας σύμφωνα με το άρθρο 71 

παράγραφος 6. 

Η ορίζουσα αρχή που κοινοποιεί την 

έκθεση αξιολόγησης, υποβάλλει 

περαιτέρω αποδείξεις σχετικά με τη 

διαθεσιμότητα προσωπικού με κατάλληλα 

προσόντα για την παρακολούθηση της 

τεχνικής υπηρεσίας σύμφωνα με το άρθρο 

71 παράγραφος 6. 

 

Τροπολογία280 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 77 – παράγραφος 8 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

8. Οι αρμόδιες για την έγκριση τύπου 

αρχές των άλλων κρατών μελών και η 

Επιτροπή δύνανται να ελέγχουν την 

έκθεση αξιολόγησης και τα αποδεικτικά 

έγγραφα, να θέτουν ερωτήσεις ή να 

διατυπώνουν ανησυχίες και να ζητούν 

8. Οι ορίζουσες αρχές των άλλων 

κρατών μελών και η Επιτροπή δύνανται να 

ελέγχουν την έκθεση αξιολόγησης και τα 

αποδεικτικά έγγραφα, να θέτουν ερωτήσεις 

ή να διατυπώνουν ανησυχίες και να ζητούν 

περαιτέρω αποδεικτικά έγγραφα εντός ενός 
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περαιτέρω αποδεικτικά έγγραφα εντός ενός 

μηνός μετά την κοινοποίηση της έκθεσης 

αξιολόγησης και των αποδεικτικών 

εγγράφων. 

μηνός μετά την κοινοποίηση της έκθεσης 

αξιολόγησης και των αποδεικτικών 

εγγράφων. 

 

Τροπολογία281 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 77 – παράγραφος 9 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

9. Η αρμόδια για την έγκριση τύπου 

αρχή του κράτους μέλους στο οποίο είναι 

εγκατεστημένη η αιτούσα τεχνική 

υπηρεσία απαντά στα ερωτήματα, στις 

ανησυχίες και στα αιτήματα για περαιτέρω 

αποδεικτικά έγγραφα εντός τεσσάρων 

εβδομάδων μετά τη λήψη τους. 

9. Η ορίζουσα αρχή του κράτους 

μέλους στο οποίο είναι εγκατεστημένη η 

αιτούσα τεχνική υπηρεσία απαντά στα 

ερωτήματα, στις ανησυχίες και στα 

αιτήματα για περαιτέρω αποδεικτικά 

έγγραφα εντός τεσσάρων εβδομάδων μετά 

τη λήψη τους. 

 

Τροπολογία282 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 77 – παράγραφος 10 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

10. Οι αρμόδιες για την έγκριση τύπου 

αρχές των άλλων κρατών μελών ή η 

Επιτροπή δύνανται μεμονωμένα ή από 

κοινού να απευθύνουν συστάσεις στην 

αρμόδια για την έγκριση τύπου αρχή του 

κράτους μέλους στο οποίο είναι 

εγκατεστημένη η αιτούσα τεχνική 

υπηρεσία, εντός τεσσάρων εβδομάδων 

μετά τη λήψη της απάντησης που 

αναφέρεται στην παράγραφο 9. Η εν λόγω 

αρμόδια για την έγκριση τύπου αρχή 

λαμβάνει υπόψη τις συστάσεις και 

λαμβάνει την απόφαση σχετικά με τον 

ορισμό της τεχνικής υπηρεσίας. Όταν η 

αρμόδια για την έγκριση τύπου αρχή 

αποφασίζει να μην ακολουθήσει τις 

συστάσεις που έχουν διατυπωθεί από τα 

άλλα κράτη μέλη ή την Επιτροπή, 

αιτιολογεί την απόφασή της εντός δύο 

εβδομάδων μετά τη λήψη της εν λόγω 

10. Οι ορίζουσες αρχές των άλλων 

κρατών μελών ή η Επιτροπή δύνανται 

μεμονωμένα ή από κοινού να απευθύνουν 

συστάσεις στην ορίζουσα αρχή του 

κράτους μέλους στο οποίο είναι 

εγκατεστημένη η αιτούσα τεχνική 

υπηρεσία, εντός τεσσάρων εβδομάδων 

μετά τη λήψη της απάντησης που 

αναφέρεται στην παράγραφο 9. Η εν λόγω 

ορίζουσα αρχή λαμβάνει υπόψη τις 

συστάσεις και λαμβάνει την απόφαση 

σχετικά με τον ορισμό της τεχνικής 

υπηρεσίας. Όταν η ορίζουσα αρχή 

αποφασίζει να μην ακολουθήσει τις 

συστάσεις που έχουν διατυπωθεί από τα 

άλλα κράτη μέλη ή την Επιτροπή, 

αιτιολογεί την απόφασή της εντός δύο 

εβδομάδων μετά τη λήψη της εν λόγω 

απόφασης. 
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απόφασης. 

 

Τροπολογία283 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 78 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Εντός 28 ημερών από την κοινοποίηση, 

κάθε κράτος μέλος ή η Επιτροπή μπορεί να 

διατυπώσει γραπτώς ενστάσεις, εκθέτοντας 

τα επιχειρήματά του/της, όσον αφορά είτε 

την τεχνική υπηρεσία είτε την 

παρακολούθησή της από την αρμόδια για 

την έγκριση τύπου αρχή. Όταν ένα κράτος 

μέλος ή η Επιτροπή διατυπώνει ενστάσεις, 

το αποτέλεσμα της κοινοποίησης 

αναστέλλεται. Στην περίπτωση αυτή, η 

Επιτροπή πραγματοποιεί διαβούλευση με 

τα ενδιαφερόμενα μέρη και αποφασίζει 

μέσω εκτελεστικής πράξης αν μπορεί να 

αρθεί η αναστολή της κοινοποίησης ή όχι. 

Η εν λόγω εκτελεστική πράξη εκδίδεται 

σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που 

αναφέρεται στο άρθρο 87 παράγραφος 2. 

Εντός ενός μηνός από την κοινοποίηση, 

κάθε κράτος μέλος ή η Επιτροπή μπορεί να 

διατυπώσει γραπτώς ενστάσεις, εκθέτοντας 

τα επιχειρήματά του/της, όσον αφορά είτε 

την τεχνική υπηρεσία είτε την 

παρακολούθησή της από την ορίζουσα 

αρχή. Όταν ένα κράτος μέλος ή η 

Επιτροπή διατυπώνει ενστάσεις, το 

αποτέλεσμα της κοινοποίησης 

αναστέλλεται. Στην περίπτωση αυτή, η 

Επιτροπή πραγματοποιεί διαβούλευση με 

τα ενδιαφερόμενα μέρη και εκδίδει 

εκτελεστικές πράξεις με τις οποίες 

αποφασίζει αν μπορεί να αρθεί η 

αναστολή της κοινοποίησης ή όχι. Οι εν 

λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται 

σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που 

αναφέρεται στο άρθρο 87 παράγραφος 2. 

 

Τροπολογία284 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 78 – παράγραφος 3 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

3. Η ίδια τεχνική υπηρεσία 

επιτρέπεται να ορίζεται από περισσότερες 

από μία αρμόδιες για την έγκριση τύπου 

αρχές και να κοινοποιείται στην Επιτροπή 

από τα κράτη μέλη των εν λόγω αρμόδιων 

για την έγκριση τύπου αρχών, ανεξάρτητα 

από την κατηγορία ή τις κατηγορίες 

δραστηριοτήτων που εκτελεί η τεχνική 

υπηρεσία σύμφωνα με το άρθρο 72 

παράγραφος 1. 

3. Η ίδια τεχνική υπηρεσία 

επιτρέπεται να ορίζεται από περισσότερες 

από μία ορίζουσες αρχές και να 

κοινοποιείται στην Επιτροπή από τα κράτη 

μέλη των εν λόγω οριζουσών αρχών, 

ανεξάρτητα από την κατηγορία ή τις 

κατηγορίες δραστηριοτήτων που εκτελεί η 

τεχνική υπηρεσία σύμφωνα με το άρθρο 72 

παράγραφος 1. 
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Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 78 – παράγραφος 4 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

4. Όταν μια κανονιστική πράξη που 

παρατίθεται στο παράρτημα IV απαιτεί 

από μια εγκρίνουσα αρχή να ορίσει 

συγκεκριμένο οργανισμό ή αρμόδιο φορέα 

για την εκτέλεση δραστηριότητας που δεν 

περιλαμβάνεται στις κατηγορίες 

δραστηριοτήτων που αναφέρονται στο 

άρθρο 72 παράγραφος 1, το κράτος μέλος 

πραγματοποιεί την κοινοποίηση που 

αναφέρεται στην παράγραφο 1. 

4. Όταν μια κανονιστική πράξη που 

παρατίθεται στο παράρτημα IV απαιτεί 

από μια ορίζουσα αρχή να ορίσει 

συγκεκριμένο οργανισμό ή αρμόδιο φορέα 

για την εκτέλεση δραστηριότητας που δεν 

περιλαμβάνεται στις κατηγορίες 

δραστηριοτήτων που αναφέρονται στο 

άρθρο 72 παράγραφος 1, το κράτος μέλος 

πραγματοποιεί την κοινοποίηση που 

αναφέρεται στην παράγραφο 1. 

 

Τροπολογία286 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 79 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Όταν μια αρμόδια για την έγκριση τύπου 

αρχή βεβαιώσει ή ενημερωθεί ότι μια 

τεχνική υπηρεσία δεν συμμορφώνεται 

πλέον με τις απαιτήσεις που προβλέπει ο 

παρών κανονισμός, η εν λόγω αρχή 

περιορίζει, αναστέλλει ή ανακαλεί τον 

ορισμό, κατά περίπτωση, ανάλογα με τη 

σοβαρότητα της μη συμμόρφωσης με τις 

εν λόγω απαιτήσεις. 

Όταν μια ορίζουσα αρχή βεβαιώσει ή 

ενημερωθεί ότι μια τεχνική υπηρεσία δεν 

συμμορφώνεται πλέον με τις απαιτήσεις 

που προβλέπει ο παρών κανονισμός, η εν 

λόγω αρχή περιορίζει, αναστέλλει ή 

ανακαλεί τον ορισμό, κατά περίπτωση, 

ανάλογα με τη σοβαρότητα της μη 

συμμόρφωσης με τις εν λόγω απαιτήσεις. 

 

Τροπολογία287 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 79 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Η αρμόδια για την έγκριση τύπου αρχή 

ενημερώνει αμέσως την Επιτροπή και τα 

άλλα κράτη μέλη για κάθε αναστολή, 

περιορισμό ή ανάκληση κοινοποίησης. 

Η ορίζουσα αρχή ενημερώνει αμέσως την 

Επιτροπή και τα άλλα κράτη μέλη για κάθε 

αναστολή, περιορισμό ή ανάκληση 

κοινοποίησης. 
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Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 79 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Η αρμόδια για την έγκριση τύπου αρχή 

ενημερώνει τις άλλες αρμόδιες για την 

έγκριση τύπου αρχές και την Επιτροπή 

όταν η μη συμμόρφωση της τεχνικής 

υπηρεσίας έχει αντίκτυπο στα 

πιστοποιητικά έγκρισης τύπου που έχουν 

εκδοθεί βάσει των εκθέσεων 

επιθεωρήσεων και δοκιμών που έχει 

εκδώσει η τεχνική υπηρεσία της οποίας 

κοινοποιείται η αλλαγή. 

Η ορίζουσα αρχή ενημερώνει τις άλλες 

ορίζουσες αρχές και την Επιτροπή όταν η 

μη συμμόρφωση της τεχνικής υπηρεσίας 

έχει αντίκτυπο στα πιστοποιητικά έγκρισης 

τύπου που έχουν εκδοθεί βάσει των 

εκθέσεων επιθεωρήσεων και δοκιμών που 

έχει εκδώσει η τεχνική υπηρεσία της 

οποίας κοινοποιείται η αλλαγή. 

 

Τροπολογία289 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 79 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Εντός δύο μηνών μετά την κοινοποίηση 

των αλλαγών στην κοινοποίηση, η 

αρμόδια για την έγκριση τύπου αρχή 

υποβάλλει έκθεση στην οποία εκθέτει στην 

Επιτροπή και στις άλλες αρμόδιες για την 

έγκριση τύπου αρχές τα πορίσματά της 

σχετικά με τη μη συμμόρφωση. Όταν 

απαιτείται για τη διασφάλιση της 

ασφάλειας οχημάτων, συστημάτων, 

κατασκευαστικών στοιχείων ή χωριστών 

τεχνικών μονάδων που έχουν ήδη διατεθεί 

στην αγορά, η ορίζουσα αρμόδια για την 

έγκριση τύπου αρχή ζητεί από τις 

ενδιαφερόμενες εγκρίνουσες αρχές να 

αναστείλουν ή να ανακαλέσουν εντός 

εύλογης χρονικής περιόδου τυχόν 

πιστοποιητικά τα οποία έχουν εκδοθεί 

παράτυπα. 

Εντός δύο μηνών μετά την κοινοποίηση 

των αλλαγών στην κοινοποίηση, η 

ορίζουσα αρχή υποβάλλει έκθεση στην 

οποία εκθέτει στην Επιτροπή και στις 

άλλες ορίζουσες αρχές τα πορίσματά της 

σχετικά με τη μη συμμόρφωση. Όταν 

απαιτείται για τη διασφάλιση της 

ασφάλειας οχημάτων, συστημάτων, 

κατασκευαστικών στοιχείων ή χωριστών 

τεχνικών μονάδων που έχουν ήδη διατεθεί 

στην αγορά, η ορίζουσα αρχή ζητεί από τις 

ενδιαφερόμενες εγκρίνουσες αρχές να 

αναστείλουν ή να ανακαλέσουν εντός 

εύλογης χρονικής περιόδου τυχόν 

πιστοποιητικά τα οποία έχουν εκδοθεί 

παράτυπα. 
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Τροπολογία290 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 79 – παράγραφος 4 – εισαγωγικό μέρος 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

4. Τα υπόλοιπα πιστοποιητικά που 

έχουν εκδοθεί βάσει εκθέσεων 

επιθεώρησης και δοκιμών που έχουν 

εκδοθεί από την τεχνική υπηρεσία της 

οποίας η κοινοποίηση έχει ανασταλεί, 

περιοριστεί ή ανακληθεί παραμένουν σε 

ισχύ στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

4. Τα πιστοποιητικά έγκρισης τύπου 

που έχουν εκδοθεί βάσει εκθέσεων 

επιθεώρησης και δοκιμών που έχουν 

εκδοθεί από την τεχνική υπηρεσία της 

οποίας η κοινοποίηση έχει ανασταλεί, 

περιοριστεί ή ανακληθεί παραμένουν σε 

ισχύ στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

 

Τροπολογία291 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 79 – παράγραφος 4 – στοιχείο α 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

α) σε περίπτωση αναστολής 

κοινοποίησης, υπό την προϋπόθεση ότι, 

εντός τριών μηνών μετά την αναστολή, η 

αρμόδια για την έγκριση τύπου αρχή που 

εξέδωσε το πιστοποιητικό έγκρισης τύπου 

θα επιβεβαιώσει γραπτώς στις αρμόδιες για 

την έγκριση τύπου αρχές των άλλων 

κρατών μελών και στην Επιτροπή ότι 

αναλαμβάνει τα καθήκοντα της τεχνικής 

υπηρεσίας κατά τη διάρκεια της περιόδου 

αναστολής· 

α) σε περίπτωση αναστολής ορισμού, 

υπό την προϋπόθεση ότι, εντός τριών 

μηνών μετά την αναστολή, η αρμόδια για 

την έγκριση τύπου αρχή που εξέδωσε το 

πιστοποιητικό έγκρισης τύπου θα 

επιβεβαιώσει γραπτώς στις αρμόδιες για 

την έγκριση τύπου αρχές των άλλων 

κρατών μελών και στην Επιτροπή ότι 

αναλαμβάνει τα καθήκοντα της τεχνικής 

υπηρεσίας κατά τη διάρκεια της περιόδου 

αναστολής· 

 

Τροπολογία292 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 79 – παράγραφος 4 – στοιχείο β 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

β) σε περίπτωση περιορισμού ή 

ανάκλησης κοινοποίησης, για περίοδο 

τριών μηνών μετά τον περιορισμό ή την 

ανάκληση. Η αρμόδια για την έγκριση 

τύπου αρχή που εξέδωσε τα πιστοποιητικά 

μπορεί να παρατείνει την ισχύ των 

β) σε περίπτωση περιορισμού ή 

ανάκλησης ορισμού, για περίοδο τριών 

μηνών μετά τον περιορισμό ή την 

ανάκληση. Η αρμόδια για την έγκριση 

τύπου αρχή που εξέδωσε τα πιστοποιητικά 

μπορεί να παρατείνει την ισχύ των 
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πιστοποιητικών για περαιτέρω περιόδους 

τριών μηνών, για μέγιστη περίοδο δώδεκα 

μηνών συνολικά, υπό την προϋπόθεση ότι 

αναλαμβάνει κατά τη διάρκεια της εν λόγω 

περιόδου τα καθήκοντα της τεχνικής 

υπηρεσίας της οποίας η κοινοποίηση έχει 

περιοριστεί ή ανακληθεί. 

πιστοποιητικών για περαιτέρω περιόδους 

τριών μηνών, για μέγιστη περίοδο δώδεκα 

μηνών συνολικά, υπό την προϋπόθεση ότι 

αναλαμβάνει κατά τη διάρκεια της εν λόγω 

περιόδου τα καθήκοντα της τεχνικής 

υπηρεσίας της οποίας η κοινοποίηση έχει 

περιοριστεί ή ανακληθεί. 

 

Τροπολογία293 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 79 – παράγραφος 6 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

6. Ο ορισμός μιας τεχνικής υπηρεσίας 

μπορεί να ανανεωθεί μόνον εφόσον η 

αρμόδια για την έγκριση τύπου αρχή 

επαληθεύσει ότι η τεχνική υπηρεσία 

εξακολουθεί να συμμορφώνεται με τις 

απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού. Η εν 

λόγω αξιολόγηση πραγματοποιείται 

σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται 

στο άρθρο 77. 

6. Ο ορισμός μιας τεχνικής υπηρεσίας 

μπορεί να ανανεωθεί μόνον εφόσον η 

ορίζουσα αρχή επαληθεύσει ότι η τεχνική 

υπηρεσία εξακολουθεί να συμμορφώνεται 

με τις απαιτήσεις του παρόντος 

κανονισμού. Η εν λόγω αξιολόγηση 

πραγματοποιείται σύμφωνα με τη 

διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο 77. 

 

Τροπολογία294 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 80 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Η αρμόδια για την έγκριση τύπου αρχή 

παρακολουθεί συνεχώς τις τεχνικές 

υπηρεσίες προκειμένου να διασφαλίζεται η 

συμμόρφωση με τις απαιτήσεις που 

ορίζονται στα άρθρα 72 έως 76, στα άρθρα 

84 και 85 και στο προσάρτημα 2 του 

παραρτήματος V. 

Η ορίζουσα αρχή ή, στην περίπτωση της 

διαπίστευσης, ο εθνικός οργανισμός 

διαπίστευσης, παρακολουθεί συνεχώς τις 

τεχνικές υπηρεσίες προκειμένου να 

διασφαλίζεται η συμμόρφωση με τις 

απαιτήσεις που ορίζονται στα άρθρα 72 

έως 76, στα άρθρα 84 και 85 και στο 

προσάρτημα 2 του παραρτήματος V. 

 

Τροπολογία295 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 80 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Κατόπιν αιτήματος, οι τεχνικές υπηρεσίες 

παρέχουν όλες τις σχετικές πληροφορίες 

και τα έγγραφα που είναι απαραίτητα ώστε 

η αρμόδια για την έγκριση τύπου αρχή να 

είναι σε θέση να επαληθεύσει τη 

συμμόρφωση με τις εν λόγω απαιτήσεις. 

Κατόπιν αιτήματος, οι τεχνικές υπηρεσίες 

παρέχουν όλες τις σχετικές πληροφορίες 

και τα έγγραφα που είναι απαραίτητα ώστε 

η ορίζουσα αρχή ή, στην περίπτωση της 

διαπίστευσης, ο εθνικός οργανισμός 

διαπίστευσης, να είναι σε θέση να 

επαληθεύσει τη συμμόρφωση με τις εν 

λόγω απαιτήσεις. 

 

Τροπολογία296 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 80 – παράγραφος 1 – εδάφιο 3 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Οι τεχνικές υπηρεσίες ενημερώνουν 

αμελλητί την αρμόδια για την έγκριση 

τύπου αρχή σχετικά με τυχόν αλλαγές, 

ειδικότερα όσον αφορά το προσωπικό, τις 

εγκαταστάσεις, τις θυγατρικές ή τους 

υπεργολάβους τους, οι οποίες ενδέχεται να 

επηρεάσουν τη συμμόρφωση με τις 

απαιτήσεις που ορίζονται στα άρθρα 72 

έως 76, στα άρθρα 84 και 85 και στο 

προσάρτημα 2 του παραρτήματος V ή την 

ικανότητά τους να ασκούν τα καθήκοντα 

αξιολόγησης της συμμόρφωσης οχημάτων, 

συστημάτων, κατασκευαστικών στοιχείων 

και χωριστών τεχνικών μονάδων για τα 

οποία έχουν οριστεί. 

Οι τεχνικές υπηρεσίες ενημερώνουν 

αμελλητί την ορίζουσα αρχή ή, στην 

περίπτωση της διαπίστευσης, τον εθνικό 

οργανισμό διαπίστευσης, σχετικά με 

τυχόν αλλαγές, ειδικότερα όσον αφορά το 

προσωπικό, τις εγκαταστάσεις, τις 

θυγατρικές ή τους υπεργολάβους τους, οι 

οποίες ενδέχεται να επηρεάσουν τη 

συμμόρφωση με τις απαιτήσεις που 

ορίζονται στα άρθρα 72 έως 76, στα άρθρα 

84 και 85 και στο προσάρτημα 2 του 

παραρτήματος V ή την ικανότητά τους να 

ασκούν τα καθήκοντα αξιολόγησης της 

συμμόρφωσης οχημάτων, συστημάτων, 

κατασκευαστικών στοιχείων και χωριστών 

τεχνικών μονάδων για τα οποία έχουν 

οριστεί. 

 

Τροπολογία297 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 80 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Η αρμόδια για την έγκριση τύπου αρχή 

του κράτους μέλους στο οποίο είναι 

εγκατεστημένη η τεχνική υπηρεσία 

Η ορίζουσα αρχή του κράτους μέλους στο 

οποίο είναι εγκατεστημένη η τεχνική 

υπηρεσία διασφαλίζει ότι η τεχνική 
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διασφαλίζει ότι η τεχνική υπηρεσία 

εκπληρώνει τις υποχρεώσεις της που 

ορίζονται στην παράγραφο 2, εκτός εάν 

συντρέχει βάσιμος λόγος να μην το πράξει. 

υπηρεσία εκπληρώνει τις υποχρεώσεις της 

που ορίζονται στην παράγραφο 2, εκτός 

εάν συντρέχει βάσιμος λόγος να μην το 

πράξει. 

(Η αρίθμηση στην πρόταση της Επιτροπής είναι εσφαλμένη, υπάρχουν δύο παράγραφοι με τον 

αριθμό 3). 

 

Τροπολογία298 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 80 – παράγραφος 3 – εδάφιο 4 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Η τεχνική υπηρεσία ή η αρμόδια για την 

έγκριση τύπου αρχή μπορεί να ζητήσει να 

τηρηθούν εμπιστευτικές οποιεσδήποτε 

πληροφορίες διαβιβάζονται στις αρχές 

άλλου κράτους μέλους ή στην Επιτροπή. 

Η τεχνική υπηρεσία ή η ορίζουσα αρχή 

μπορεί να ζητήσει να τηρηθούν 

εμπιστευτικές οποιεσδήποτε πληροφορίες 

διαβιβάζονται στις αρχές άλλου κράτους 

μέλους ή στην Επιτροπή. 

(Η αρίθμηση στην πρόταση της Επιτροπής είναι εσφαλμένη, υπάρχουν δύο παράγραφοι με τον 

αριθμό 3). 

 

Τροπολογία299 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 80 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Τουλάχιστον κάθε 30 μήνες, η αρμόδια 

για την έγκριση τύπου αρχή αξιολογεί 

κατά πόσον κάθε τεχνική υπηρεσία που 

τελεί υπό την ευθύνη της εξακολουθεί να 

πληροί τις απαιτήσεις που ορίζονται στα 

άρθρα 72 έως 76, στα άρθρα 84 και 85 και 

στο προσάρτημα 2 του παραρτήματος V. Η 

εν λόγω αξιολόγηση περιλαμβάνει 

επιτόπια επίσκεψη σε κάθε τεχνική 

υπηρεσία που τελεί υπό την ευθύνη της. 

Τουλάχιστον κάθε τρία χρόνια, η 

ορίζουσα αρχή αξιολογεί κατά πόσον κάθε 

τεχνική υπηρεσία που τελεί υπό την 

ευθύνη της εξακολουθεί να πληροί τις 

απαιτήσεις που ορίζονται στα άρθρα 72 

έως 76, στα άρθρα 84 και 85 και στο 

προσάρτημα 2 του παραρτήματος V και 

υποβάλλει αξιολόγηση στο αρμόδιο 

κράτος μέλος. Η εν λόγω αξιολόγηση 

διενεργείται από ομάδα κοινής 

αξιολόγησης που ορίζεται σύμφωνα με τη 

διαδικασία που περιγράφεται στο άρθρο 

77 παράγραφοι 1 έως 4, και περιλαμβάνει 

επιτόπια επίσκεψη σε κάθε τεχνική 

υπηρεσία που τελεί υπό την ευθύνη της. 
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(Η αρίθμηση στην πρόταση της Επιτροπής είναι εσφαλμένη, υπάρχουν δύο παράγραφοι με τον 

αριθμό 3). 

 

Τροπολογία300 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 80 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Εντός δύο μηνών μετά την 

οριστικοποίηση της αξιολόγησης της 

τεχνικής υπηρεσίας, τα κράτη μέλη 

υποβάλλουν έκθεση στην Επιτροπή και 

στα άλλα κράτη μέλη σχετικά με τις εν 

λόγω δραστηριότητες παρακολούθησης. 

Η έκθεση αυτή περιέχει σύνοψη της 

αξιολόγησης, η οποία δημοσιοποιείται. 

Το αποτέλεσμα της αξιολόγησης 

κοινοποιείται σε όλα τα κράτη μέλη και 

στην Επιτροπή, και παράλληλα 

δημοσιοποιείται σύνοψή του. Το 

αποτέλεσμα εξετάζεται από το φόρουμ 

που συγκροτείται δυνάμει του άρθρου 10. 

(Η αρίθμηση στην πρόταση της Επιτροπής είναι εσφαλμένη, υπάρχουν δύο παράγραφοι με τον 

αριθμό 3). 

 

 

Τροπολογία301 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 81 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Η Επιτροπή ερευνά κάθε περίπτωση για 

την οποία εφιστάται η προσοχή της σε 

ανησυχίες σχετικά με την επάρκεια μιας 

τεχνικής υπηρεσίας ή την αδιάλειπτη 

συμμόρφωση μιας τεχνικής υπηρεσίας με 

τις απαιτήσεις και τις υποχρεώσεις που 

υπέχει δυνάμει του παρόντος κανονισμού. 

Μπορεί επίσης να κινήσει τέτοιου είδους 

έρευνα με δική της πρωτοβουλία. 

Η Επιτροπή, σε συνεργασία με την 

αρμόδια για την έγκριση τύπου αρχή του 

εκάστοτε κράτους μέλους, ερευνά κάθε 

περίπτωση για την οποία εφιστάται η 

προσοχή της σε ανησυχίες σχετικά με την 

επάρκεια μιας τεχνικής υπηρεσίας ή την 

αδιάλειπτη συμμόρφωση μιας τεχνικής 

υπηρεσίας με τις απαιτήσεις και τις 

υποχρεώσεις που υπέχει δυνάμει του 

παρόντος κανονισμού. Μπορεί επίσης να 

κινήσει τέτοιου είδους έρευνα με δική της 

πρωτοβουλία. 

 

Τροπολογία302 

Πρόταση κανονισμού 
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Άρθρο 81 – παράγραφος 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Η Επιτροπή πραγματοποιεί 

διαβούλευση με την αρμόδια για την 

έγκριση τύπου αρχή του κράτους μέλους 

όπου είναι εγκατεστημένη η τεχνική 

υπηρεσία ως μέρος της έρευνας που 

αναφέρεται στην παράγραφο 1. Η αρμόδια 

για την έγκριση τύπου αρχή του εν λόγω 

κράτους μέλους παρέχει στην Επιτροπή, 

κατόπιν αιτήματος, όλες τις σχετικές 

πληροφορίες για τις επιδόσεις και τη 

συμμόρφωση με τις απαιτήσεις όσον 

αφορά την ανεξαρτησία και την επάρκεια 

της οικείας τεχνικής υπηρεσίας. 

2. Η Επιτροπή συνεργάζεται με την 

αρμόδια για την έγκριση τύπου αρχή του 

κράτους μέλους όπου είναι εγκατεστημένη 

η τεχνική υπηρεσία ως μέρος της έρευνας 

που αναφέρεται στην παράγραφο 1. Η 

αρμόδια για την έγκριση τύπου αρχή του 

εν λόγω κράτους μέλους παρέχει στην 

Επιτροπή, κατόπιν αιτήματος, όλες τις 

σχετικές πληροφορίες για τις επιδόσεις και 

τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις όσον 

αφορά την ανεξαρτησία και την επάρκεια 

της οικείας τεχνικής υπηρεσίας. 

 

Τροπολογία303 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 82 – παράγραφος 4 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

4. Η ανταλλαγή πληροφοριών 

συντονίζεται από το φόρουμ που 

αναφέρεται στο άρθρο 10. 

4. Η ανταλλαγή πληροφοριών 

συντονίζεται από το φόρουμ που 

συγκροτείται δυνάμει του άρθρου 10. 

 

Τροπολογία304 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 83 – παράγραφος 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Όταν ο ορισμός μιας τεχνικής 

υπηρεσίας βασίζεται σε διαπίστευση κατά 

την έννοια του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 

765/2008, τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι 

ο εθνικός οργανισμός διαπίστευσης που 

έχει χορηγήσει διαπίστευση σε 

συγκεκριμένη τεχνική υπηρεσία τηρείται 

ενήμερος από την αρμόδια για την έγκριση 

τύπου αρχή σχετικά με αναφορές 

συμβάντων και άλλες πληροφορίες για 

θέματα που τελούν υπό τον έλεγχο της 

1. Όταν ο ορισμός μιας τεχνικής 

υπηρεσίας βασίζεται επίσης σε 

διαπίστευση κατά την έννοια του 

κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 765/2008, τα κράτη 

μέλη διασφαλίζουν ότι ο εθνικός 

οργανισμός διαπίστευσης που έχει 

χορηγήσει διαπίστευση σε συγκεκριμένη 

τεχνική υπηρεσία τηρείται ενήμερος από 

την αρμόδια για την έγκριση τύπου αρχή 

σχετικά με αναφορές συμβάντων και άλλες 

πληροφορίες για θέματα που τελούν υπό 
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τεχνικής υπηρεσίας όταν οι εν λόγω 

πληροφορίες είναι σημαντικές για την 

αξιολόγηση των επιδόσεων της τεχνικής 

υπηρεσίας. 

τον έλεγχο της τεχνικής υπηρεσίας όταν οι 

εν λόγω πληροφορίες είναι σημαντικές για 

την αξιολόγηση των επιδόσεων της 

τεχνικής υπηρεσίας. 

 

Τροπολογία305 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 84 – παράγραφος 2 – στοιχείο α 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

α) επιτρέπουν στην εγκρίνουσα αρχή 

τους να παρακολουθεί τις επιδόσεις της 

τεχνικής υπηρεσίας κατά τη διάρκεια της 

αξιολόγησης της συμμόρφωσης· 

α) επιτρέπουν στην εγκρίνουσα αρχή 

τους ή στην ομάδα κοινής αξιολόγησης, 

όπως περιγράφεται στο άρθρο 77 

παράγραφος 1, να παρακολουθεί τις 

επιδόσεις της τεχνικής υπηρεσίας κατά τη 

διάρκεια των δοκιμών για έγκριση τύπου· 

 

 

Τροπολογία306 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 88 – παράγραφος 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Η αρμοδιότητα έκδοσης των κατ’ 

εξουσιοδότηση πράξεων που αναφέρονται 

στο άρθρο 4 παράγραφος 2, στο άρθρο 5 

παράγραφος 2, στο άρθρο 10 παράγραφος 

3, στο άρθρο 22 παράγραφος 3, στο άρθρο 

24 παράγραφος 3, στο άρθρο 25 

παράγραφος 5, στο άρθρο 26 παράγραφος 

2, στο άρθρο 28 παράγραφος 5, στο άρθρο 

29 παράγραφος 6, στο άρθρο 34 

παράγραφος 2, στο άρθρο 55 παράγραφοι 

2 και 3, στο άρθρο 56 παράγραφος 2, στο 

άρθρο 60 παράγραφος 3, στο άρθρο 65 

παράγραφος 10, στο άρθρο 76 παράγραφος 

4, και στο άρθρο 90 παράγραφος 2 

ανατίθεται στην Επιτροπή επ’ αόριστον 

από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του 

παρόντος κανονισμού. 

2. Η αρμοδιότητα έκδοσης των κατ’ 

εξουσιοδότηση πράξεων που αναφέρονται 

στο άρθρο 4 παράγραφος 2, στο άρθρο 5 

παράγραφος 2, στο άρθρο 6 παράγραφος 

7α, στο άρθρο 10 παράγραφος 3, στο 

άρθρο 22 παράγραφος 3, στο άρθρο 24 

παράγραφος 3, στο άρθρο 25 παράγραφος 

5, στο άρθρο 26 παράγραφος 2, στο άρθρο 

28 παράγραφος 5, στο άρθρο 29 

παράγραφος 6, στο άρθρο 33 παράγραφος 

1α, στο άρθρο 34 παράγραφος 2, στο 

άρθρο 60 παράγραφος 3, στο άρθρο 65 

παράγραφος 10, στο άρθρο 76 παράγραφος 

4, και στο άρθρο 90 παράγραφος 2 

ανατίθεται στην Επιτροπή επ’ αόριστον 

από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του 

παρόντος κανονισμού. 
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Αιτιολόγηση 

Απαραίτητη προσαρμογή ώστε να αντικατοπτρίζονται οι αλλαγές που προβλέπονται στο άρθρο 

65. 

 

Τροπολογία307 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 88 – παράγραφος 3 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

3. Η εξουσιοδότηση που αναφέρεται 

στο άρθρο 4 παράγραφος 2, στο άρθρο 5 

παράγραφος 2, στο άρθρο 10 παράγραφος 

3, στο άρθρο 22 παράγραφος 3, στο άρθρο 

24 παράγραφος 3, στο άρθρο 25 

παράγραφος 5, στο άρθρο 26 παράγραφος 

2, στο άρθρο 28 παράγραφος 5, στο άρθρο 

29 παράγραφος 6, στο άρθρο 34 

παράγραφος 2, στο άρθρο 55 παράγραφοι 

2 και 3, στο άρθρο 55 παράγραφος 2, στο 

άρθρο 60 παράγραφος 3, στο άρθρο 65 

παράγραφος 10, στο άρθρο 76 παράγραφος 

4, και στο άρθρο 90 παράγραφος 2 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 επηρεάζει την 

εγκυρότητα των κατ’ εξουσιοδότηση 

πράξεων που ισχύουν ήδη. 

3. Η εξουσιοδότηση που αναφέρεται 

στο άρθρο 4 παράγραφος 2, στο άρθρο 5 

παράγραφος 2, στο άρθρο 6 παράγραφος 

7α, στο άρθρο 10 παράγραφος 3, στο 

άρθρο 22 παράγραφος 3, στο άρθρο 24 

παράγραφος 3, στο άρθρο 25 παράγραφος 

5, στο άρθρο 26 παράγραφος 2, στο άρθρο 

28 παράγραφος 5, στο άρθρο 29 

παράγραφος 6, στο άρθρο 33 παράγραφος 

1α, στο άρθρο 34 παράγραφος 2, στο 

άρθρο 60 παράγραφος 3, στο άρθρο 65 

παράγραφος 10, στο άρθρο 76 παράγραφος 

4, και στο άρθρο 90 παράγραφος 2 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 επηρεάζει την 

εγκυρότητα των κατ’ εξουσιοδότηση 

πράξεων που ισχύουν ήδη. 

 

 

Τροπολογία308 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 88 – παράγραφος 3 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 3α. Πριν από την έκδοση μιας κατ’ 

εξουσιοδότηση πράξης, η Επιτροπή 
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διαβουλεύεται με εμπειρογνώμονες οι 

οποίοι ορίζονται από κάθε κράτος μέλος, 

σύμφωνα με τις αρχές που θεσπίζονται 

στη διοργανική συμφωνία της 13ης 

Απριλίου 2016 για καλή νομοθέτηση. 

 

Τροπολογία309 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 88 – παράγραφος 5 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

5. Κάθε κατ’ εξουσιοδότηση πράξη 

που εκδίδεται σύμφωνα με το άρθρο 4 

παράγραφος 2, το άρθρο 5 παράγραφος 2, 

το άρθρο 10 παράγραφος 3, το άρθρο 22 

παράγραφος 3, το άρθρο 24 παράγραφος 3, 

το άρθρο 25 παράγραφος 5, το άρθρο 26 

παράγραφος 2, το άρθρο 28 παράγραφος 5, 

το άρθρο 29 παράγραφος 6, το άρθρο 34 

παράγραφος 2, το άρθρο 55 παράγραφοι 2 

και 3, το άρθρο 56 παράγραφος 2, το 

άρθρο 60 παράγραφος 3, το άρθρο 65 

παράγραφος 10, το άρθρο 76 παράγραφος 

4, και το άρθρο 90 παράγραφος 2 αρχίζει 

να ισχύει μόνο αν δεν έχουν διατυπωθεί 

ενστάσεις ούτε από το Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο ούτε από το Συμβούλιο εντός 

δύο μηνών από την κοινοποίηση της εν 

λόγω πράξης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 

και στο Συμβούλιο ή αν, πριν από την 

παρέλευση της εν λόγω χρονικής περιόδου, 

το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 

Συμβούλιο έχουν αμφότερα ενημερώσει 

την Επιτροπή ότι δεν σκοπεύουν να 

υποβάλουν ενστάσεις. Η περίοδος αυτή 

παρατείνεται κατά δύο μήνες με 

πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου. 

5. Κάθε κατ’ εξουσιοδότηση πράξη 

που εκδίδεται σύμφωνα με το άρθρο 4 

παράγραφος 2, το άρθρο 5 παράγραφος 2, 

το άρθρο 6 παράγραφος 7α, το άρθρο 10 

παράγραφος 3, το άρθρο 22 παράγραφος 3, 

το άρθρο 24 παράγραφος 3, το άρθρο 25 

παράγραφος 5, το άρθρο 26 παράγραφος 2, 

το άρθρο 28 παράγραφος 5, το άρθρο 29 

παράγραφος 6, το άρθρο 33 παράγραφος 

1α, το άρθρο 34 παράγραφος 2, το άρθρο 

60 παράγραφος 3, το άρθρο 65 

παράγραφος 10, το άρθρο 76 παράγραφος 

4, και το άρθρο 90 παράγραφος 2 αρχίζει 

να ισχύει μόνο αν δεν έχουν διατυπωθεί 

ενστάσεις ούτε από το Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο ούτε από το Συμβούλιο εντός 

δύο μηνών από την κοινοποίηση της εν 

λόγω πράξης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 

και στο Συμβούλιο ή αν, πριν από την 

παρέλευση της εν λόγω χρονικής περιόδου, 

το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 

Συμβούλιο έχουν αμφότερα ενημερώσει 

την Επιτροπή ότι δεν σκοπεύουν να 

υποβάλουν ενστάσεις. Η περίοδος αυτή 

παρατείνεται κατά δύο μήνες με 

πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου. 

 

 

Τροπολογία310 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 89 – παράγραφος 1 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Τα κράτη μέλη θεσπίζουν τους 

κανόνες σχετικά με τις κυρώσεις που 

επιβάλλονται σε περίπτωση παράβασης 

από οικονομικούς φορείς και τεχνικές 

υπηρεσίες των υποχρεώσεών τους που 

ορίζονται στα άρθρα του παρόντος 

κανονισμού, ιδίως τα άρθρα 11 έως 19 

και 72 έως 76, 84 και 85 και λαμβάνουν 

όλα τα αναγκαία μέτρα για να 

διασφαλίσουν την εφαρμογή των εν λόγω 

κανόνων. Οι προβλεπόμενες κυρώσεις 

πρέπει να είναι αποτελεσματικές, 

αναλογικές και αποτρεπτικές. 

1. Τα κράτη μέλη θεσπίζουν τους 

κανόνες σχετικά με τις κυρώσεις που 

επιβάλλονται σε περίπτωση παράβασης 

από οικονομικούς φορείς και τεχνικές 

υπηρεσίες των υποχρεώσεών τους που 

ορίζονται στα άρθρα του παρόντος 

κανονισμού και λαμβάνουν όλα τα 

αναγκαία μέτρα για να διασφαλίσουν την 

εφαρμογή των εν λόγω κανόνων. Οι 

προβλεπόμενες κυρώσεις πρέπει να είναι 

αποτελεσματικές, αναλογικές και 

αποτρεπτικές. Ειδικότερα, οι κυρώσεις 

είναι αναλογικές προς τον αριθμό των μη 

συμμορφούμενων οχημάτων που έχουν 

ταξινομηθεί στην αγορά του οικείου 

κράτους μέλους ή προς τον αριθμό των 

μη συμμορφούμενων συστημάτων, 

κατασκευαστικών στοιχείων ή χωριστών 

τεχνικών μονάδων που έχουν διατεθεί 

στην αγορά του οικείου κράτους μέλους. 

 

Τροπολογία311 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 89 – παράγραφος 2 – στοιχείο α 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

α) η υποβολή ψευδών δηλώσεων στο 

πλαίσιο των διαδικασιών έγκρισης ή των 

διαδικασιών που οδηγούν σε ανάκληση· 

α) η υποβολή ψευδών δηλώσεων στο 

πλαίσιο των διαδικασιών έγκρισης ή των 

διαδικασιών που οδηγούν σε διορθωτικά ή 

περιοριστικά μέτρα που επιβάλλονται 

σύμφωνα με το κεφάλαιο XI· 

 

Τροπολογία312 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 89 – παράγραφος 2 – στοιχείο β 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

β) η παραποίηση των αποτελεσμάτων 

δοκιμών για έγκριση τύπου· 

β) η παραποίηση των αποτελεσμάτων 

δοκιμών για έγκριση τύπου ή εποπτεία της 

αγοράς, συμπεριλαμβανομένης της 
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χορήγησης έγκρισης βάσει εσφαλμένων 

δεδομένων· 

 

Τροπολογία313 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 89 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ α (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 γ α) ανεπαρκής εκπλήρωση, από 

πλευράς των τεχνικών υπηρεσιών, των 

απαιτήσεων για τον ορισμό τους. 

 

Τροπολογία314 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 89 – παράγραφος 3 – στοιχείο β 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

β) η διάθεση στην αγορά οχημάτων, 

συστημάτων, κατασκευαστικών στοιχείων 

ή χωριστών τεχνικών μονάδων που 

υπόκεινται σε έγκριση χωρίς να έχει 

χορηγηθεί τέτοια έγκριση ή η παραποίηση 

εγγράφων ή σημάτων με την πρόθεση 

αυτή. 

β) η διάθεση στην αγορά οχημάτων, 

συστημάτων, κατασκευαστικών στοιχείων 

ή χωριστών τεχνικών μονάδων που 

υπόκεινται σε έγκριση χωρίς να έχει 

χορηγηθεί τέτοια έγκριση ή η παραποίηση 

εγγράφων, πιστοποιητικών 

συμμόρφωσης, πινακίδων 

προβλεπόμενων από τον νόμο ή σημάτων 

έγκρισης με την πρόθεση αυτή. 

 

Τροπολογία315 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 89 – παράγραφος 5 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

5. Τα κράτη μέλη υποβάλλουν έκθεση 

στην Επιτροπή σε ετήσια βάση σχετικά 

με τις κυρώσεις που έχουν επιβάλει. 

5. Τα κράτη μέλη κοινοποιούν τις 

επιβαλλόμενες κυρώσεις στην 

ηλεκτρονική βάση δεδομένων έγκρισης 

τύπου που ορίζεται στο άρθρο 25. Οι 

κοινοποιήσεις πραγματοποιούνται εντός 

ενός μηνός από την επιβολή της 

κύρωσης. 
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Τροπολογία316 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 90 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Όταν από την επαλήθευση της 

συμμόρφωσης που διεξάγεται από την 

Επιτροπή, όπως αναφέρεται στο άρθρο 9 

παράγραφοι 1 και 4 ή στο άρθρο 54 

παράγραφος 1, προκύπτει μη συμμόρφωση 

οχήματος, συστήματος, κατασκευαστικού 

στοιχείου ή χωριστής τεχνικής μονάδας με 

τις απαιτήσεις που ορίζονται στον παρόντα 

κανονισμό, η Επιτροπή δύναται να 

επιβάλει διοικητικά πρόστιμα στον οικείο 

οικονομικό φορέα για παράβαση του 

παρόντος κανονισμού. Τα προβλεπόμενα 

διοικητικά πρόστιμα είναι 

αποτελεσματικά, αναλογικά και 

αποτρεπτικά. Ειδικότερα, τα πρόστιμα 

είναι αναλογικά προς τον αριθμό των μη 

συμμορφούμενων οχημάτων που έχουν 

ταξινομηθεί στην αγορά της Ένωσης ή 

προς τον αριθμό των μη συμμορφούμενων 

συστημάτων, κατασκευαστικών στοιχείων 

ή χωριστών τεχνικών μονάδων που έχουν 

διατεθεί στην αγορά της Ένωσης. 

Όταν από την επαλήθευση της 

συμμόρφωσης που διεξάγεται από την 

Επιτροπή, όπως αναφέρεται στο άρθρο 9 

παράγραφοι 1 και 4 ή στο άρθρο 54 

παράγραφος 1, ή από αρχές εποπτείας της 

αγοράς όπως αναφέρεται στο άρθρο 8 

παράγραφος 1, προκύπτει μη 

συμμόρφωση οχήματος, συστήματος, 

κατασκευαστικού στοιχείου ή χωριστής 

τεχνικής μονάδας με τις απαιτήσεις που 

ορίζονται στον παρόντα κανονισμό, η 

Επιτροπή δύναται να επιβάλει διοικητικά 

πρόστιμα στον οικείο οικονομικό φορέα 

για παράβαση του παρόντος κανονισμού. 

Τα προβλεπόμενα διοικητικά πρόστιμα 

είναι αποτελεσματικά, αναλογικά και 

αποτρεπτικά. Ειδικότερα, τα πρόστιμα 

είναι αναλογικά προς τον αριθμό των μη 

συμμορφούμενων οχημάτων που έχουν 

ταξινομηθεί στην αγορά της Ένωσης ή 

προς τον αριθμό των μη συμμορφούμενων 

συστημάτων, κατασκευαστικών στοιχείων 

ή χωριστών τεχνικών μονάδων που έχουν 

διατεθεί στην αγορά της Ένωσης. 

 

Τροπολογία317 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 90 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Τα διοικητικά πρόστιμα δεν επιβάλλονται 

από την Επιτροπή επιπλέον των προστίμων 

που επιβάλλονται από τα κράτη μέλη 

σύμφωνα με το άρθρο 89 για την ίδια 

παράβαση και δεν υπερβαίνουν τις 30 000 

ευρώ ανά μη συμμορφούμενο όχημα, 

σύστημα, κατασκευαστικό στοιχείο ή 

Τα διοικητικά πρόστιμα δεν επιβάλλονται 

από την Επιτροπή επιπλέον των προστίμων 

που επιβάλλονται από τα κράτη μέλη 

σύμφωνα με το άρθρο 89 για την ίδια 

παράβαση. 
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ξεχωριστή τεχνική μονάδα. 

 Τα διοικητικά πρόστιμα που 

επιβάλλονται από την Επιτροπή δεν 

υπερβαίνουν τις 30 000 ευρώ ανά μη 

συμμορφούμενο όχημα, σύστημα, 

κατασκευαστικό στοιχείο ή ξεχωριστή 

τεχνική μονάδα. 

 

 

Τροπολογία318 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 91 – παράγραφος 1 – σημείο 3 α (νέα) 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 715/2007 

Άρθρο 5 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 α (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 3α) στο άρθρο 5 προστίθενται τα 

ακόλουθα εδάφια μετά την παράγραφο 2 

στοιχείο γ): 

 «Οι κατασκευαστές που αιτούνται 

έγκριση τύπου ΕΕ για όχημα που 

χρησιμοποιεί BES, AES ή διάταξη 

αναστολής, όπως ορίζονται στον παρόντα 

κανονισμό ή στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 

2016/646, παρέχουν στην αρμόδια για την 

έγκριση τύπου αρχή όλες τις 

πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων 

τεχνικών αιτιολογήσεων, που είναι εύλογο 

να ζητήσει η αρμόδια για την έγκριση 

τύπου αρχή προκειμένου να είναι σε θέση 

να προσδιορίσει εάν η BES ή η AES είναι 

διάταξη αναστολής και εάν υφίσταται 

παρέκκλιση από την απαγόρευση χρήσης 

διατάξεων αναστολής σύμφωνα με το 

παρόν άρθρο. 

 Η εγκρίνουσα αρχή δεν χορηγεί έγκριση 

τύπου ΕΕ έως ότου ολοκληρώσει την 

αξιολόγησή της και διαπιστώσει ότι ο 

τύπος του οχήματος δεν είναι 

εφοδιασμένος με διάταξη αναστολής που 

απαγορεύεται σύμφωνα με το παρόν 

άρθρο και τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 

692/2008.». 
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Τροπολογία319. 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα XII - σημείο 1 - δεύτερη στήλη 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Μονάδες Μονάδες 

1 000 1500 

0 0 

1000 1500 

0 1500 

0 0 

0 0 

Αιτιολόγηση 

Τα ηλεκτρικά οχήματα έχουν μεγαλύτερη μάζα έμφορτου οχήματος σε σχέση με τα συμβατικά 

οχήματα, λόγω του βάρους των συσσωρευτών τους. Αυτό σημαίνει ότι οι ηλεκτρικές εκδόσεις 

οχημάτων με αποδεκτή μάζα έμφορτου οχήματος 3,5 τόνων (οχήματα κατηγορίας N1) οι οποίες 

έχουν την ίδια μεταφορική ικανότητα με τις αντίστοιχες συμβατικές εκδόσεις, υπερβαίνουν το εν 

λόγω όριο μάζας έμφορτου οχήματος και, ως εκ τούτου, εμπίπτουν στην κατηγορία N2. 

Προκειμένου αυτό να μην οδηγεί σε άνιση μεταχείριση, πρέπει να προσαρμοστεί ο μέγιστος 

αριθμός μονάδων για τις μικρές σειρές.  

 

Τροπολογία320 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα XII - σημείο 2 - δεύτερη στήλη 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Μονάδες Μονάδες 

100 250 

250 250 

500 έως την 31η Οκτωβρίου 2016 500 έως την 31η Οκτωβρίου 2016 

250 από την 1η Νοεμβρίου 2016 250 από την 1η Νοεμβρίου 2016 

250 250 

500 500 
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250 250 

 

Τροπολογία321 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα XIII – μέρος I – πίνακας 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή 

Αριθμός 

στοιχείου 

Περιγραφή στοιχείου Απαίτηση 

επιδόσεων 

Διαδικασία 

δοκιμής 

Απαίτηση 

σήμανσης 

Απαιτήσεις 

συσκευασίας 

1 […]     

2      

3      

Τροπολογία 

Αριθμός 

στοιχείου 

Περιγραφή στοιχείου Απαίτηση 

επιδόσεων 

Διαδικασία 

δοκιμής 

Απαίτηση 

σήμανσης 

Απαιτήσεις 

συσκευασίας 

1 Καταλύτες 

καυσαερίων και τα 

υποστρώματά τους 

Εκπομπές 

NOx 

Πρότυπα 

EURO 

Τύπος 

οχήματος και 

έκδοση 

 

2 Στροβιλοσυμπιεστές Εκπομπές 

CO2 και NOx 

Πρότυπα 

EURO 

Τύπος 

οχήματος και 

έκδοση 

 

3 Συστήματα 

συμπίεσης μείγματος 

καυσίμου/αέρα πλην 

στροβιλοσυμπιεστών 

Εκπομπές 

CO2 και NOx 

Πρότυπα 

EURO 

Τύπος 

οχήματος και 

έκδοση 

 

4. Φίλτρα σωματιδίων 

ντίζελ 

PM Πρότυπα 

EURO 

Τύπος 

οχήματος και 

έκδοση 

 

 

 

 

 

 

Τροπολογία322. 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα XVIII – σημείο 2 – εισαγωγική φράση 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Πρόσβαση στις πληροφορίες για το 

σύστημα OBD και για την επισκευή και τη 

συντήρηση του οχήματος 

(Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο.)   

 

 

Τροπολογία323 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα XVIII – μέρος 2 – σημείο 2.8 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2.8. Όσον αφορά τα οχήματα των 

κατηγοριών που εμπίπτουν στο πεδίο 

εφαρμογής του κανονισμού αριθ. 

595/2009/ΕΚ, για τους σκοπούς του 

σημείου 2.6.2., όταν οι κατασκευαστές 

χρησιμοποιούν διαγνωστικά εργαλεία και 

εργαλεία δοκιμών σύμφωνα με τα πρότυπα 

ISO 22900 – Modular vehicle 

communication interface (MVCI) – και 

ISO 22901 – Open diagnostic data 

exchange (ODX) στα δίκτυα δικαιόχρησής 

τους –, τα αρχεία ODX πρέπει να είναι 

προσβάσιμα από ανεξάρτητους φορείς 

μέσω του δικτυακού τόπου του 

κατασκευαστή. 

2.8. Για τους σκοπούς του σημείου 

2.6.2., όταν οι κατασκευαστές 

χρησιμοποιούν διαγνωστικά εργαλεία και 

εργαλεία δοκιμών σύμφωνα με τα πρότυπα 

ISO 22900 – Modular vehicle 

communication interface (MVCI) – και 

ISO 22901 – Open diagnostic data 

exchange (ODX) στα δίκτυα δικαιόχρησής 

τους –, τα αρχεία ODX πρέπει να είναι 

προσβάσιμα από ανεξάρτητους φορείς 

μέσω του δικτυακού τόπου του 

κατασκευαστή. 

 

 

Τροπολογία324 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα XVIII – σημείο 2 – σημείο 2.8 α (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 2.8 α. Για τους σκοπούς του συστήματος 

OBD, της διάγνωσης, της επισκευής και 

της συντήρησης του οχήματος, 

καθίσταται διαθέσιμη η άμεση ροή 

δεδομένων του οχήματος μέσω της 

σειριακής θύρας επί του τυποποιημένου 

συνδέσμου ζεύξης δεδομένων που 

προβλέπεται στον κανονισμό ΟΕΕ/ΗΕ 
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αριθ. 83 παράρτημα 11 προσάρτημα 1 

παράγραφος 6.5.1.4 και στον κανονισμό 

ΟΕΕ/ΗΕ αριθ. 49 παράρτημα 9Β σημείο 

4.7.3. 

 

Τροπολογία325. 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα XVIII – σημείο 6 – στοιχείο 6.1 – παράγραφος 3 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Πληροφορίες για όλα τα μέρη με τα οποία 

είναι εξοπλισμένο από τον κατασκευαστή 

το όχημα, όπως αυτό ταυτοποιείται με τον 

VIN και κάθε πρόσθετο κριτήριο όπως το 

μεταξόνιο, η ισχύς του κινητήρα, η 

διαρρύθμιση του εσωτερικού χώρου ή οι 

επιλογές, και τα οποία μπορούν να 

αντικατασταθούν με ανταλλακτικά που 

διαθέτει ο κατασκευαστής του οχήματος 

στους εξουσιοδοτημένους επισκευαστές ή 

αντιπροσώπους ή σε τρίτους μέσω 

αναφοράς του αριθμού του εξαρτήματος 

του αρχικού εξοπλισμού, είναι διαθέσιμες 

σε βάση δεδομένων στην οποία έχουν 

εύκολη πρόσβαση οι ανεξάρτητοι φορείς. 

Πληροφορίες για όλα τα μέρη με τα οποία 

είναι εξοπλισμένο από τον κατασκευαστή 

το όχημα, όπως αυτό ταυτοποιείται με τον 

VIN και κάθε πρόσθετο κριτήριο όπως το 

μεταξόνιο, η ισχύς του κινητήρα, η 

διαρρύθμιση του εσωτερικού χώρου ή οι 

επιλογές, και τα οποία μπορούν να 

αντικατασταθούν με ανταλλακτικά που 

διαθέτει ο κατασκευαστής του οχήματος 

στους εξουσιοδοτημένους επισκευαστές ή 

αντιπροσώπους ή σε τρίτους μέσω 

αναφοράς του αριθμού του εξαρτήματος 

του αρχικού εξοπλισμού, είναι διαθέσιμες, 

υπό μορφή μηχαναγνώσιμων και 

ηλεκτρονικά επεξεργάσιμων συνόλων 

δεδομένων, σε βάση δεδομένων στην 

οποία έχουν εύκολη πρόσβαση οι 

ανεξάρτητοι φορείς. 

 

Τροπολογία326 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα XVIII – σημείο 6 – στοιχείο 6.3 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

6.3. Το φόρουμ για την πρόσβαση στις 

πληροφορίες σχετικά με τα οχήματα, που 

αναφέρεται στο άρθρο 70, προσδιορίζει τις 

παραμέτρους για την εκπλήρωση των 

απαιτήσεων αυτών σύμφωνα με τη στάθμη 

της τεχνικής. Ο ανεξάρτητος φορέας 

λαμβάνει έγκριση και εξουσιοδοτείται για 

τον συγκεκριμένο σκοπό, βάσει εγγράφων 

που καταδεικνύουν ότι ασκεί νόμιμη 

6.3. Το φόρουμ για την πρόσβαση στις 

πληροφορίες σχετικά με τα οχήματα, που 

αναφέρεται στο άρθρο 70, προσδιορίζει τις 

παραμέτρους για την εκπλήρωση των 

απαιτήσεων αυτών σύμφωνα με τη στάθμη 

της τεχνικής. Ο ανεξάρτητος φορέας 

λαμβάνει έγκριση και εξουσιοδοτείται για 

τον συγκεκριμένο σκοπό, βάσει εγγράφων 

που καταδεικνύουν ότι ασκεί νόμιμη 
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επιχειρηματική δραστηριότητα και δεν έχει 

καταδικαστεί για ποινικό αδίκημα. 

επιχειρηματική δραστηριότητα και δεν έχει 

καταδικαστεί για σχετικό ποινικό αδίκημα. 

 

Τροπολογία327 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα XVIII – σημείο 6 – στοιχείο 6.4 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

6.4. Όσον αφορά τα οχήματα που 

εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του 

κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 595/2009, ο 

επαναπρογραμματισμός των μονάδων 

ελέγχου γίνεται σύμφωνα είτε με το 

πρότυπο ISO 22900-2 είτε με το πρότυπο 

SAE J2534 είτε με το πρότυπο TMC 

RP1210B, με τη χρήση μη ιδιόκτητου 

υλισμικού. Δύναται να χρησιμοποιηθεί 

επίσης δίκτυο Ethernet, σειριακό 

καλώδιο ή διεπαφή τοπικού δικτύου 

(LAN) και εναλλακτικά μέσα, όπως 

οπτικός δίσκος (CD), ψηφιακός 

βιντεοδίσκος (DVD) ή συσκευή μνήμης 

στερεάς κατάστασης για συστήματα 

παροχής πληροφοριών αναψυχής (π. χ. 

συστήματα πλοήγησης, τηλέφωνο), υπό 

την προϋπόθεση ότι δεν απαιτείται 

ιδιόκτητο λογισμικό (π. χ. οδηγοί ή plug-

in) ή υλισμικό επικοινωνίας. Για να 

πιστοποιηθεί η συμβατότητα της ειδικής 

αίτησης του κατασκευαστή και των 

διεπαφών στο σύστημα επικοινωνίας του 

οχήματος (VCI), που πληρούν το πρότυπο 

ISO 22900-2 ή το πρότυπο SAE J2534 ή το 

πρότυπο TMC RP1210B, ο 

κατασκευαστής προτείνει είτε την 

πιστοποίηση των VCI που αναπτύχθηκαν 

με ανεξάρτητο τρόπο είτε τις πληροφορίες 

και τον δανεισμό τυχόν ειδικού υλισμικού, 

που χρειάζεται ο κατασκευαστής VCI για 

να πραγματοποιήσει ο ίδιος αυτήν την 

πιστοποίηση. Οι όροι του άρθρου 67 

παράγραφος 1 εφαρμόζονται στα τέλη για 

αυτή την πιστοποίηση ή τις πληροφορίες 

και το υλισμικό. 

6.4. Ο επαναπρογραμματισμός των 

μονάδων ελέγχου γίνεται σύμφωνα είτε με 

το πρότυπο ISO 22900-2 είτε με το 

πρότυπο SAE J2534 είτε με το πρότυπο 

TMC RP1210, με τη χρήση μη ιδιόκτητου 

υλισμικού. 

 Εάν ο επαναπρογραμματισμός ή η 



 

RR\1118868EL.docx 173/320 PE585.750v03-00 

 EL 

διάγνωση διενεργούνται με τη χρήση 

πρωτοκόλλου DoIP σύμφωνα με το 

πρότυπο ISO 13400, συμμορφώνονται με 

τις απαιτήσεις των προτύπων που 

αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο. 

 Σε περίπτωση που οι κατασκευαστές 

οχημάτων χρησιμοποιούν πρόσθετα 

ιδιόκτητα πρωτόκολλα επικοινωνίας, 

διατίθενται στους ανεξάρτητους φορείς οι 

προδιαγραφές των εν λόγω πρωτοκόλλων. 

 Για να πιστοποιηθεί η συμβατότητα της 

ειδικής αίτησης του κατασκευαστή και των 

διεπαφών στο σύστημα επικοινωνίας του 

οχήματος (VCI), που πληρούν το πρότυπο 

ISO 22900-2 ή το πρότυπο SAE J2534 ή το 

πρότυπο TMC RP1210, ο κατασκευαστής 

προτείνει, εντός έξι μηνών από τη 

χορήγηση της έγκρισης τύπου, την 

πιστοποίηση των VCI που αναπτύχθηκαν 

με ανεξάρτητο τρόπο και τις συνθήκες 

των δοκιμών, συμπεριλαμβανομένων 

πληροφοριών σχετικά με τις 

προδιαγραφές του πρωτοκόλλου 

επικοινωνίας και τον δανεισμό τυχόν 

ειδικού υλισμικού, που χρειάζεται ο 

κατασκευαστής VCI για να 

πραγματοποιήσει ο ίδιος την πιστοποίηση 

αυτή. Οι όροι του άρθρου 67 παράγραφος 

1 εφαρμόζονται στα τέλη για αυτή την 

πιστοποίηση ή τις πληροφορίες και το 

υλισμικό. 

 Προκειμένου να εξασφαλιστεί η 

αντίστοιχη συμμόρφωση, πρέπει είτε να 

εξουσιοδοτηθεί η CEN να αναπτύξει 

κατάλληλα πρότυπα συμμόρφωσης είτε 

να χρησιμοποιούνται υφιστάμενα 

πρότυπα όπως το SAE J2534-3. 

 Οι όροι του άρθρου 67 παράγραφος 1 

εφαρμόζονται στα τέλη για αυτή την 

πιστοποίηση ή τις πληροφορίες και το 

υλισμικό. 
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Τροπολογία328 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα XVIII – σημείο 6 – στοιχείο 6.8 α (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 6.8α. Σε περίπτωση που οι πληροφορίες 

για το σύστημα OBD και την επισκευή 

και συντήρηση του οχήματος, όπως 

διατίθενται στον δικτυακό τόπο του 

κατασκευαστή, δεν περιλαμβάνουν 

συγκεκριμένες συναφείς πληροφορίες 

ώστε να καθίσταται εφικτός ο 

κατάλληλος σχεδιασμός και κατασκευή 

συστημάτων εκ των υστέρων εξοπλισμού 

για εναλλακτικά καύσιμα, οποιοσδήποτε 

ενδιαφερόμενος κατασκευαστής τέτοιων 

συστημάτων πρέπει να είναι σε θέσει να 

λάβει τις πληροφορίες που προβλέπονται 

στις ενότητες 1, 3 και 4 του εγγράφου 

πληροφοριών που ορίζεται στο 

προσάρτημα 1, υποβάλλοντας απευθείας 

το σχετικό αίτημα στον κατασκευαστή. 

Τα στοιχεία επικοινωνίας για τον σκοπό 

αυτό αναγράφονται ευκρινώς στον 

δικτυακό τόπο του κατασκευαστή και οι 

πληροφορίες παρέχονται εντός 30 

ημερών. Πληροφορίες αυτού του είδους 

πρέπει να παρέχονται μόνο για 

συστήματα εκ των υστέρων εξοπλισμού 

για εναλλακτικά καύσιμα που διέπονται 

από τον κανονισμό ΟΕΕ/ΗΕ αριθ. 115 ή 

για κατασκευαστικά στοιχεία τέτοιων 

συστημάτων που διέπονται από τον 

κανονισμό ΟΕΕ/ΗΕ αριθ. 115. Τέτοιες 

πληροφορίες πρέπει να παρέχονται μόνο 

μετά από αίτημα το οποίο προσδιορίζει 

την επακριβή προδιαγραφή του μοντέλου 

του οχήματος για το οποίο είναι 

απαραίτητες, και το οποίο επιβεβαιώνει 

συγκεκριμένα ότι οι πληροφορίες είναι 

απαραίτητες για την ανάπτυξη 

συστημάτων ή κατασκευαστικών 

στοιχείων εκ των υστέρων εξοπλισμού για 

εναλλακτικά καύσιμα που υπόκεινται 

στον κανονισμό ΟΕΕ/ΗΕ αριθ. 115. 
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Τροπολογία329 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα XVIII – σημείο 7 α (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 7α. Οι κατασκευαστές οχημάτων 

καθιστούν διαθέσιμο μέσω διαδικτυακής 

υπηρεσίας ή ως αρχείο για λήψη, ένα 

σύνολο ηλεκτρονικών δεδομένων που 

περιέχει όλους τους αριθμούς VIN (ή ένα 

ζητούμενο υποσύνολο) και τα 

συσχετισμένα επιμέρους χαρακτηριστικά 

προδιαγραφών και διευθέτησης που ήταν 

αρχικά εγκατεστημένα στο όχημα. 

 

Τροπολογία330 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα XVIII – σημείο 7 β (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 7β. Διατάξεις για την ασφάλεια του 

ηλεκτρονικού συστήματος 

 7β.1. Κάθε όχημα με υπολογιστή 

ελέγχου εκπομπών περιλαμβάνει μέσα 

αποτροπής των μετατροπών, εκτός 

αυτών που επιτρέπει ο κατασκευαστής. Ο 

κατασκευαστής επιτρέπει μετατροπές αν 

αυτές είναι αναγκαίες για τη διάγνωση, 

τη συντήρηση, τον έλεγχο, τον 

μεταγενέστερο εξοπλισμό ή την επισκευή 

του οχήματος. Πρέπει να καθίσταται 

δύσκολη η παραποίηση τυχόν 

επαναπρογραμματιζόμενων κωδικών 

υπολογιστή ή παραμέτρων λειτουργίας 

και να εξασφαλίζεται ένα επίπεδο 

προστασίας τουλάχιστον ίδιο με τις 

διατάξεις του προτύπου ISO 15031-7, της 

15ης Μαρτίου 2001 (SAE J2186 του 

Οκτωβρίου του 1996).  Τυχόν 

αφαιρέσιμες μικροπλακέτες μνήμης για 

τη βαθμονόμηση του συστήματος 

βρίσκονται εντός χυτής θήκης, είναι 

εγκιβωτισμένες σε σφραγισμένο περιέκτη 

ή προστατεύονται με ηλεκτρονικούς 
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αλγόριθμους, και η αντικατάστασή τους 

είναι αδύνατη χωρίς τη χρήση ειδικών 

εργαλείων και διαδικασιών. Προστασία 

τέτοιου είδους επιτρέπεται μόνο για 

χαρακτηριστικά που συνδέονται άμεσα με 

τη βαθμονόμηση που αφορά τις εκπομπές 

ή με την αποτροπή της κλοπής του 

οχήματος. 

 7β.2.  Πρέπει να είναι αδύνατη η 

τροποποίηση των κωδικοποιημένων στον 

υπολογιστή παραμέτρων λειτουργίας του 

κινητήρα χωρίς τη χρήση ειδικών 

εργαλείων και διαδικασιών [π.χ. 

κασσιτεροκολλημένα ή εντός χυτής 

θήκης εξαρτήματα του υπολογιστή ή 

σφραγισμένα (ή κασσιτεροκολλημένα) 

περιβλήματα υπολογιστή]. 

 7β.3.  Στην περίπτωση αντλιών 

μηχανικού ψεκασμού καυσίμου 

τοποθετημένων σε κινητήρες ανάφλεξης 

με συμπίεση, οι κατασκευαστές 

λαμβάνουν επαρκή μέτρα για να 

προστατεύεται από τυχόν παραποιήσεις η 

ρύθμιση της μέγιστης παροχής καυσίμου 

ενώ το όχημα βρίσκεται σε λειτουργία. 

 7β.4.  Για όσα οχήματα θεωρείται 

απίθανο να χρειάζονται προστασία, οι 

κατασκευαστές μπορούν να υποβάλλουν 

αίτηση στην αρχή έγκρισης για εξαίρεση 

από κάποια από τις απαιτήσεις της 

παραγράφου 8. Στα κριτήρια που 

σταθμίζει η αρχή έγκρισης κατά την 

εξέταση της αίτησης εξαίρεσης 

περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, η 

τρέχουσα διαθεσιμότητα μικροπλακετών 

υψηλών επιδόσεων στην αγορά, η 

ικανότητα του οχήματος για υψηλές 

επιδόσεις και ο προβλεπόμενος όγκος 

πωλήσεων του οχήματος. 

 7β.5.  Οι κατασκευαστές που 

χρησιμοποιούν προγραμματιζόμενα 

συστήματα κωδικών υπολογιστή (π.χ. 

ηλεκτρικά απαλείψιμη προγραμματίσιμη 

μνήμη μόνο για ανάγνωση, EEPROM) 

αποτρέπουν τον επαναπρογραμματισμό 

χωρίς σχετική άδεια. Οι κατασκευαστές 

χρησιμοποιούν προηγμένες στρατηγικές 
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προστασίας από παραποιήσεις και 

προβλέπουν χαρακτηριστικά προστασίας 

από εγγραφή τα οποία καθιστούν 

αναγκαία την ηλεκτρονική πρόσβαση σε 

απομακρυσμένο υπολογιστή τον οποίο 

διατηρεί ο κατασκευαστής, και στον 

οποίο έχουν επίσης πρόσβαση 

ανεξάρτητοι φορείς χρησιμοποιώντας τα 

μέσα προστασίας που προβλέπονται στην 

παράγραφο 6.2 και στο σημείο 6.4. Οι 

μέθοδοι που παρέχουν επαρκές επίπεδο 

προστασίας από παραποιήσεις 

εγκρίνονται από την αρμόδια αρχή. 

 

 

Τροπολογία331 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα XVIII – μέρος 2 – σημείο 3.1.1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

3.1.1.  κάθε τυχόν συμπληρωματικό 

σύστημα πληροφοριών πρωτοκόλλου που 

είναι απαραίτητο για τη συμπλήρωση των 

διαγνωστικών εργαλείων, επιπλέον των 

προτύπων που ορίζονται στην παράγραφο 

4.7.3 του παραρτήματος 9Β του 

κανονισμού ΟΕΕ/ΗΕ αριθ. 49 και 

συμπεριλαμβανομένων τυχόν πρόσθετων 

πληροφοριών πρωτοκόλλου για το υλικό ή 

το λογισμικό, της αναγνώρισης 

παραμέτρων, των λειτουργιών μεταφοράς, 

των απαιτήσεων «keep alive» ή των 

συνθηκών σφάλματος· 

3.1.1.  κάθε τυχόν συμπληρωματικό 

σύστημα πληροφοριών πρωτοκόλλου που 

είναι απαραίτητο για τη συμπλήρωση των 

διαγνωστικών εργαλείων, επιπλέον των 

προτύπων που ορίζονται στην παράγραφο 

4.7.3 του παραρτήματος 9Β του 

κανονισμού ΟΕΕ/ΗΕ αριθ. 49 και στην 

παράγραφο 6.5.1.4 του παραρτήματος 11 

του κανονισμού ΟΗΕ/ΕΕ αριθ. 83, και 
συμπεριλαμβανομένων τυχόν πρόσθετων 

πληροφοριών πρωτοκόλλου για το υλικό ή 

το λογισμικό, της αναγνώρισης 

παραμέτρων, των λειτουργιών μεταφοράς, 

των απαιτήσεων «keep alive» ή των 

συνθηκών σφάλματος· 

 

Τροπολογία332 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα XVIII – μέρος 2 – σημείο 3.1.2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

3.1.2.  λεπτομέρειες για τον τρόπο λήψης 

και ερμηνείας όλων των κωδικών βλάβης 

3.1.2.  λεπτομέρειες για τον τρόπο λήψης 

και ερμηνείας όλων των κωδικών βλάβης 
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που δεν συμμορφώνονται με τα πρότυπα 

που ορίζονται στην παράγραφο 4.7.3 του 

παραρτήματος 9Β του κανονισμού 

ΟΕΕ/ΗΕ αριθ. 49· 

που δεν συμμορφώνονται με τα πρότυπα 

που ορίζονται στην παράγραφο 4.7.3 του 

παραρτήματος 9Β του κανονισμού 

ΟΕΕ/ΗΕ αριθ. 49 και στην παράγραφο 

6.5.1.4 του παραρτήματος 11 του 

κανονισμού ΟΕΕ/ΗΕ αριθ. 83· 

 

 



 

RR\1118868EL.docx 179/320 PE585.750v03-00 

 EL 

 

5.12.2016 

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ 
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

προς την Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών 

σχετικά με πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την 

έγκριση και την 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)) 

Συντάκτης γνωμοδότησης: Christofer Fjellner 

 

 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 

Στις 27 Ιανουαρίου 2016, η Επιτροπή δημοσίευσε την πρότασή της σχετικά με απαιτήσεις για 

την έγκριση τύπου και την εποπτεία της αγοράς των μηχανοκίνητων οχημάτων και των 

ρυμουλκουμένων τους, που προβλέπονται σήμερα στην οδηγία 2007/46/ΕΚ. 

Το 2013 έγινε πλήρης έλεγχος καταλληλότητας του συστήματος έγκρισης τύπου της Ένωσης, 

ως μέρος των δεσμεύσεων που είχε αναλάβει η Επιτροπή στο σχέδιο δράσης της CARS2020. 

Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι, παρόλο που το τρέχον σύστημα πέτυχε τους στόχους πολιτικής 

σε έναν βαθμό, επικρίθηκε ευρέως στον απόηχο του σκανδάλου χειραγώγησης λογισμικού 

της Volkswagen. Ο συντάκτης της γνωμοδότησης θεωρεί ότι έχει ουσιαστική σημασία να 

ενισχυθεί το σύστημα έγκρισης τύπου της ΕΕ, ιδίως μέσω της θέσπισης κατάλληλων 

εποπτικών μηχανισμών, ώστε να εξασφαλιστεί η εναρμονισμένη εφαρμογή των διαδικασιών 

σε όλα τα κράτη μέλη. Επιπλέον, είναι σημαντικό η νομοθεσία να λειτουργεί ομαλά και να 

μην οδηγεί σε αύξηση της γραφειοκρατίας ούτε για τις εθνικές διοικήσεις ούτε για τη 

βιομηχανία.  

Μια πηγή αδυναμιών του υφιστάμενου συστήματος είναι η διαφορά στην ερμηνεία και την 

αυστηρότητα όσον αφορά την εφαρμογή των απαιτήσεων από τα κράτη μέλη. Οι διαφορές 

στην ερμηνεία, όχι κατ’ανάγκη κακόπιστα, και η μεταφορά των οδηγιών είναι γνωστό και 

επαναλαμβανόμενο φαινόμενο που υπονομεύει την εσωτερική αγορά και δημιουργεί 

αβεβαιότητα τόσο για τη βιομηχανία όσο και για τους καταναλωτές. 

Οι αδυναμίες αυτές δεν έχουν μόνο ως συνέπεια την έλλειψη συμμόρφωσης, αλλά 

δημιουργούν επίσης περιθώρια για απάτη και παραβίαση της ισχύουσας νομοθεσίας. 

Δυστυχώς, έχουμε ήδη δει πολλές τέτοιες περιπτώσεις. Για την αντιμετώπιση των αδυναμιών 
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αυτών, ο εισηγητής έδωσε ιδιαίτερη προσοχή στην εφαρμογή ισχυρότερων μηχανισμών 

ελέγχου και εποπτείας της αγοράς.  

Η εποπτεία της αγοράς, δηλαδή οι εκ των υστέρων έλεγχοι των οχημάτων μετά τη διάθεσή 

τους στην αγορά, είναι ένα αδύνατο σημείο της τρέχουσας νομοθεσίας και η ενίσχυση αυτής 

της πτυχής είναι ένα από τα βασικά μέρη της παρούσας πρότασης. Ο ρόλος και οι 

αρμοδιότητες των αρχών επιβολής και τα μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται όταν διατίθενται 

στην αγορά μη συμμορφούμενα προϊόντα έχουν καθοριστεί, και τούτο αποτελεί αναγκαία 

βελτίωση. Ο συντάκτης της γνωμοδότησης λαμβάνει δεόντως υπόψη το γεγονός ότι η 

εποπτεία της αγοράς μπορεί να πραγματοποιείται μέσω εθνικών εποπτικών αρχών, αλλά και 

ότι η Επιτροπή έχει επίσης να διαδραματίσει κάποιο ρόλο.  

Για την καλύτερη προσαρμογή του κανονισμού στις μεταβαλλόμενες συνθήκες στα κράτη 

μέλη, ο συντάκτης της γνωμοδότησης προτείνει αλλαγές στο σύστημα τελών. Δεδομένου ότι 

ορισμένα κράτη μέλη εκδίδουν περιορισμένο αριθμό εγκρίσεων τύπου, η χρηματοδότηση για 

την εποπτεία της αγοράς δεν θα πρέπει να συνδέεται με τις εγκρίσεις τύπου, δεδομένου ότι 

αυτό θα μπορούσε να προκαλέσει σοβαρά κενά στην εποπτεία της αγοράς. Προκειμένου να 

εξασφαλιστούν ίσοι όροι ανταγωνισμού και να υπάρχει πλήρης εποπτεία της αγοράς σε 

ολόκληρη την Ένωση, τα κράτη μέλη θα διαρθρώσουν τα τέλη κατά τρόπο ώστε να 

αντικατοπτρίζουν τις συνθήκες χρηματοδότησης των δραστηριοτήτων εποπτείας της αγοράς 

στο εκάστοτε κράτος μέλος.  

Προτείνονται περαιτέρω διευκρινίσεις όσον αφορά τη χρηματοδότηση των δραστηριοτήτων 

εποπτείας της αγοράς. Δεδομένου ότι τα κράτη μέλη καθιερώνουν σύστημα τελών για την 

κάλυψη των δαπανών εποπτείας της αγοράς, είναι επίσης εύλογο ότι το κόστος των 

δραστηριοτήτων εποπτείας της αγοράς πρέπει να βαρύνει τις αρχές εποπτείας της αγοράς. 

Προκειμένου να διασφαλισθεί πραγματικά η αξιοπιστία των εγκρίσεων τύπου, οι τελευταίες 

θα ελέγχονται από μια αρμόδια για την έγκριση τύπου αρχή, άλλη από την εκδούσα, ανά 

πενταετία. Αυτό θα συμβάλει στην εξάλειψη των διαφορών στην ερμηνεία μεταξύ των αρχών 

έγκρισης τύπου και θα εξασφαλίσει την ομοιόμορφη εφαρμογή της νομοθεσίας. 

Προτείνεται επίσης η ενίσχυση των αρχών έγκρισης και εποπτείας της αγοράς και η ευθύνη 

της Επιτροπής για τη λήψη μέτρων σε περίπτωση μη συμμόρφωσης. Οι σαφείς κανόνες για 

την εποπτεία της αγοράς, σε συνδυασμό με αυστηρές κυρώσεις αποτελούν ισχυρό και 

αξιόπιστο αποτρεπτικό παράγοντα για μελλοντικές προσπάθειες καταστρατήγησης ή 

παραβίασης των απαιτήσεων. 

Οι τεχνικές υπηρεσίες διαδραματίζουν βασικό ρόλο στη διατήρηση και την τήρηση 

αυστηρών τεχνικών προτύπων, προτύπων ασφαλείας και περιβαλλοντικών προτύπων στην 

Ένωση. Ο εισηγητής συμφωνεί με την Επιτροπή ότι απαιτείται επιτακτικά αξιολόγηση και 

παρακολούθηση των τεχνικών υπηρεσιών. Ωστόσο, επειδή η αξιολόγηση και 

παρακολούθηση μπορεί να γίνεται από εθνικό οργανισμό διαπίστευσης σε ορισμένα κράτη 

μέλη, ο συντάκτης της γνωμοδότησης επιθυμεί να διασφαλίσει ότι η δυνατότητα αυτή θα 

εξακολουθεί να υφίσταται και στο μέλλον. Η αξιολόγηση της παρακολούθησης θα πρέπει 

επίσης να διασφαλίζει την ανεξαρτησία της τεχνικής υπηρεσίας από τον κατασκευαστή. Για 

να εξασφαλιστεί η οικονομική αποδοτικότητα, οι τεχνικές υπηρεσίες θα πρέπει να έχουν τη 

δυνατότητα να ανταγωνίζονται με βάση την τιμή, και συνεπώς δεν συνιστάται η πλήρης 

αποσύνδεση, αλλά αντιθέτως θα πρέπει να δοθεί έμφαση στην αξιόπιστη αξιολόγηση και 

παρακολούθηση. 
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Ένα άλλο μέσο προκειμένου να διασφαλιστεί η εναρμονισμένη και αυστηρή ερμηνεία της 

νομοθεσίας είναι ένας μηχανισμός αξιολόγησης από ομοτίμους των αρμοδίων για τις 

εγκρίσεις τύπου αρχών, όπου οι εθνικές αρχές θα ανταλλάσσουν πληροφορίες και θα 

συντονίζουν τις αξιολογήσεις τους. Με τον τρόπο αυτό, οι αρχές έγκρισης τύπου μπορούν να 

καλύπτουν πιθανά κενά μεταξύ τους στον τρόπο διεξαγωγής των ελέγχων. Ωστόσο, για να 

εξασφαλιστεί ότι οι εν λόγω αξιολογήσεις από ομοτίμους δεν θα καταστούν αδικαιολόγητα 

επαχθείς και επιβαρυντικές ως προς το κόστος, προτείνεται να μειωθεί η συχνότητα των εν 

λόγω αξιολογήσεων από ομοτίμους, εκτός αν υπάρχουν βάσιμοι λόγοι η αξιολόγηση από 

ομοτίμους να γίνεται πιο συχνά. 

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 

Η Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων καλεί την 

Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών, που είναι αρμόδια επί της 

ουσίας, να λάβει υπόψη της τις ακόλουθες τροπολογίες: 

 

Τροπολογία  1 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 7 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 7α) Ο παρών κανονισμός θα πρέπει να 

διασφαλίζει ότι οι αρμόδιες για την 

έγκριση τύπου εθνικές αρχές ερμηνεύουν, 

εφαρμόζουν και επιβάλλουν τις 

απαιτήσεις του σε ολόκληρη την Ένωση. 

Η Επιτροπή θα πρέπει να είναι 

εξουσιοδοτημένη να εποπτεύει το έργο 

των εθνικών αρχών με τακτικούς 

ελέγχους, εκ νέου δοκιμές τυχαίου 

δείγματος των εγκρίσεων τύπου που 

έχουν εκδοθεί και γενική παρακολούθηση 

της εναρμονισμένης εφαρμογής του 

παρόντος κανονισμού. 

 

Τροπολογία  2 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 7 β (νέα) 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 7β) Ο παρών κανονισμός θα πρέπει να 

διασφαλίζει αξιόπιστες, εναρμονισμένες 

και διαφανείς διαδικασίες έγκρισης τύπου 

και εποπτείας της αγοράς στα κράτη 

μέλη. 

 

Τροπολογία  3 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 9 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(9) Η αποτελεσματική εφαρμογή των 

απαιτήσεων έγκρισης τύπου θα πρέπει να 

εξασφαλιστεί με την ενίσχυση των 

διατάξεων όσον αφορά τη συμμόρφωση 

της παραγωγής, μεταξύ άλλων μέσω της 

πρόβλεψης υποχρεωτικών περιοδικών 

ελέγχων των μεθόδων ελέγχου της 

συμμόρφωσης και της συνεχούς 

συμμόρφωσης των σχετικών προϊόντων 

και μέσω της ενίσχυσης των απαιτήσεων 

όσον αφορά την επάρκεια, τις υποχρεώσεις 

και τις επιδόσεις των τεχνικών υπηρεσιών 

που διενεργούν δοκιμές για την έγκριση 

τύπου πλήρους οχήματος υπό την ευθύνη 

των αρχών έγκρισης τύπου. Η ορθή 

λειτουργία των τεχνικών υπηρεσιών είναι 

κρίσιμη για τη διασφάλιση υψηλού 

επιπέδου ασφάλειας και προστασίας του 

περιβάλλοντος αλλά και της εμπιστοσύνης 

των πολιτών στο σύστημα. Τα κριτήρια 

που προβλέπονται στην οδηγία 

2007/46/ΕΚ σχετικά με τον ορισμό των 

τεχνικών υπηρεσιών θα πρέπει να 

αποσαφηνιστούν λεπτομερέστερα, ώστε να 

εξασφαλιστεί η συνεπής εφαρμογή τους. 

Οι μέθοδοι αξιολόγησης των τεχνικών 

υπηρεσιών στα κράτη μέλη τείνουν να 

διαφοροποιούνται σταδιακά λόγω της 

αυξημένης πολυπλοκότητας του έργου 

τους. Ως εκ τούτου, είναι απαραίτητο να 

προβλεφθούν διαδικαστικές υποχρεώσεις 

που εξασφαλίζουν την ανταλλαγή 

(9) Η αποτελεσματική εφαρμογή των 

απαιτήσεων έγκρισης τύπου θα πρέπει να 

εξασφαλιστεί με την ενίσχυση των 

διατάξεων όσον αφορά τη συμμόρφωση 

της παραγωγής, μεταξύ άλλων μέσω της 

πρόβλεψης υποχρεωτικών περιοδικών 

ελέγχων των μεθόδων ελέγχου της 

συμμόρφωσης και της συνεχούς 

συμμόρφωσης των σχετικών προϊόντων 

και μέσω της ενίσχυσης και της 

εναρμόνισης των απαιτήσεων όσον αφορά 

την επάρκεια, τις υποχρεώσεις και τις 

επιδόσεις των τεχνικών υπηρεσιών που 

διενεργούν δοκιμές για την έγκριση τύπου 

πλήρους οχήματος υπό την ευθύνη των 

αρχών έγκρισης τύπου. Η ορθή λειτουργία 

των τεχνικών υπηρεσιών είναι κρίσιμη για 

τη διασφάλιση υψηλού επιπέδου 

ασφάλειας και προστασίας του 

περιβάλλοντος αλλά και της εμπιστοσύνης 

των πολιτών στο σύστημα. Τα κριτήρια 

που προβλέπονται στην οδηγία 

2007/46/ΕΚ σχετικά με τον ορισμό των 

τεχνικών υπηρεσιών θα πρέπει να 

αποσαφηνιστούν λεπτομερέστερα, ώστε να 

εξασφαλιστεί η συνεπής εφαρμογή τους 

σε όλα τα κράτη μέλη. Οι μέθοδοι 

αξιολόγησης των τεχνικών υπηρεσιών στα 

κράτη μέλη τείνουν να διαφοροποιούνται 

σταδιακά λόγω της αυξημένης 

πολυπλοκότητας του έργου τους. Ως εκ 

τούτου, είναι απαραίτητο να προβλεφθούν 
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πληροφοριών και την παρακολούθηση των 

πρακτικών των κρατών μελών όσον αφορά 

την αξιολόγηση, τον ορισμό, την 

κοινοποίηση και την παρακολούθηση των 

τεχνικών υπηρεσιών τους. Με τις εν λόγω 

διαδικαστικές υποχρεώσεις θα αρθούν 

τυχόν αποκλίσεις στις μεθόδους που 

χρησιμοποιούνται και στην ερμηνεία των 

κριτηρίων για τον ορισμό των τεχνικών 

υπηρεσιών. 

διαδικαστικές υποχρεώσεις που 

εξασφαλίζουν την ανταλλαγή 

πληροφοριών και την παρακολούθηση των 

πρακτικών των κρατών μελών όσον αφορά 

την αξιολόγηση, τον ορισμό, την 

κοινοποίηση και την παρακολούθηση των 

τεχνικών υπηρεσιών τους. Με τις εν λόγω 

διαδικαστικές υποχρεώσεις θα αρθούν 

τυχόν αποκλίσεις στις μεθόδους που 

χρησιμοποιούνται και στην ερμηνεία των 

κριτηρίων για τον ορισμό των τεχνικών 

υπηρεσιών. Προκειμένου να διασφαλιστεί 

η επαρκής επίβλεψη και ίσοι όροι 

ανταγωνισμού στην Ένωση, η 

αξιολόγηση της αιτούσας τεχνικής 

υπηρεσίας θα πρέπει να περιλαμβάνει την 

επιτόπια αξιολόγηση και από πρώτο χέρι 

παρακολούθηση των πραγματικών 

δοκιμών έγκρισης τύπου. 

 

Τροπολογία  4 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 9 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 9α) Ο παρών κανονισμός θεσπίζει 

διατάξεις για την παρακολούθηση της 

συμμόρφωσης των κρατών μελών με 

αυτόν, συμβάλλοντας στη διατήρηση της 

εμπιστοσύνης των καταναλωτών στα 

οχήματα που κυκλοφορούν στην αγορά 

και παρέχοντας υψηλού επιπέδου 

ασφάλεια και υγειονομική και 

περιβαλλοντική προστασία. Το φόρουμ 

ανταλλαγής πληροφοριών σχετικά με τον 

έλεγχο εφαρμογής που συγκροτήθηκε από 

τα κράτη μέλη παρακολουθεί, με την 

υποστήριξη της Επιτροπής, τις 

αρμοδιότητες των εθνικών αρχών μέσω 

τακτικών επιθεωρήσεων, ελέγχων και 

δοκιμών ενός δείγματος των εγκρίσεων 

τύπου που έχουν εκδοθεί και 

επαληθεύοντας την ενιαία, συνεκτική και 

αποτελεσματική εφαρμογή του παρόντος 

κανονισμού. 
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Τροπολογία  5 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 12 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(12) Για να αυξηθεί η διαφάνεια και η 

αμοιβαία εμπιστοσύνη και για να 

εναρμονιστούν και να αναπτυχθούν 

περαιτέρω τα κριτήρια για την αξιολόγηση, 

τον ορισμό και την κοινοποίηση των 

τεχνικών υπηρεσιών, καθώς και οι 

διαδικασίες επέκτασης και ανανέωσης, τα 

κράτη μέλη θα πρέπει να συνεργάζονται 

μεταξύ τους και με την Επιτροπή. Θα 

πρέπει να πραγματοποιούν διαβουλεύσεις 

μεταξύ τους και με την Επιτροπή για 

ζητήματα που σχετίζονται εν γένει με την 

εφαρμογή του παρόντος κανονισμού και 

να ενημερώνουν αλλήλους και την 

Επιτροπή σχετικά με τον τυποποιημένο 

κατάλογο ελέγχου της αξιολόγησης τον 

οποίο εφαρμόζουν. 

(12) Για να αυξηθεί η διαφάνεια και η 

αμοιβαία εμπιστοσύνη και για να 

εναρμονιστούν και να αναπτυχθούν 

περαιτέρω τα κριτήρια για την αξιολόγηση, 

τον ορισμό και την κοινοποίηση των 

τεχνικών υπηρεσιών, καθώς και οι 

διαδικασίες επέκτασης και ανανέωσης, τα 

κράτη μέλη θα πρέπει να συνεργάζονται 

μεταξύ τους και με την Επιτροπή. Θα 

πρέπει να πραγματοποιούν διαβουλεύσεις 

μεταξύ τους και με την Επιτροπή για 

ζητήματα που σχετίζονται εν γένει με την 

εφαρμογή του παρόντος κανονισμού και 

να ενημερώνουν αλλήλους και την 

Επιτροπή σχετικά με τον τυποποιημένο 

κατάλογο ελέγχου της αξιολόγησης τον 

οποίο εφαρμόζουν. Ο παρών κανονισμός 

θεσπίζει μια ηλεκτρονική βάση 

δεδομένων εγκρίσεων τύπου η οποία, σε 

συνδυασμό με το Σύστημα 

Πληροφόρησης για την Εσωτερική Αγορά 

(ΙΜΙ) που συγκροτήθηκε δυνάμει του 

κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1024/2012 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, θα μπορούσε να αποτελέσει 

ένα χρήσιμο ηλεκτρονικό μέσο 

διευκόλυνσης και ενίσχυσης της 

διοικητικής συνεργασίας για τη 

διαχείριση της ανταλλαγής πληροφοριών 

βάσει απλών και ενιαίων διαδικασιών, 

που παρακάμπτουν τα γλωσσικά εμπόδια. 

 __________________ 

 1αΚανονισμός (EE) αριθ. 1024/2012 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, 

σχετικά με τη διοικητική συνεργασία 

μέσω του Συστήματος Πληροφόρησης 

για την Εσωτερική Αγορά και την 

κατάργηση της απόφασης 2008/49/ΕΚ 
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(«κανονισμός ΙΜΙ») ( ΕΕ L 316 της 

14.11.2012, σ. 1). 

 

Τροπολογία  6 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 15 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(15) Όταν, παρά τα μέτρα που 

λαμβάνονται για τη διασφάλιση της 

συνεπούς εφαρμογής και παρακολούθησης 

των απαιτήσεων από τα κράτη μέλη, η 

επάρκεια μιας τεχνικής υπηρεσίες 

αμφισβητείται, η Επιτροπή θα πρέπει να 

έχει τη δυνατότητα διερεύνησης 

μεμονωμένων περιπτώσεων. 

(15) Όταν, παρά τα μέτρα που 

λαμβάνονται για τη διασφάλιση της 

συνεπούς και ενιαίας εφαρμογής και 

παρακολούθησης των απαιτήσεων από τα 

κράτη μέλη, η επάρκεια μιας τεχνικής 

υπηρεσίας αμφισβητείται, η Επιτροπή θα 

πρέπει να έχει τη δυνατότητα διερεύνησης 

μεμονωμένων περιπτώσεων και πρότασης 

λύσεων. 

 

Τροπολογία  7 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 18 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(18) Ένας ισχυρός μηχανισμός επιβολής 

της συμμόρφωσης είναι απαραίτητος 

προκειμένου να διασφαλιστεί η τήρηση 

των απαιτήσεων που προβλέπονται στον 

παρόντα κανονισμό. Η εξασφάλιση της 

συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις της 

νομοθεσίας που διέπει τον τομέα της 

αυτοκινητοβιομηχανίας όσον αφορά την 

έγκριση τύπου και τη συμμόρφωση της 

παραγωγής θα πρέπει να παραμείνει 

βασική αρμοδιότητα των εγκρινουσών 

αρχών, δεδομένου ότι αποτελεί υποχρέωση 

που συνδέεται στενά με την έκδοση της 

έγκρισης τύπου και απαιτεί λεπτομερή 

γνώση του περιεχόμενου της. Ως εκ 

τούτου, είναι σημαντικό οι επιδόσεις των 

εγκρινουσών αρχών να ελέγχονται 

τακτικά μέσω αξιολογήσεων από 

ομότιμους, ώστε να εξασφαλίζεται η 

εφαρμογή ομοιόμορφου επιπέδου 

(18) Ένας ισχυρός μηχανισμός επιβολής 

της συμμόρφωσης είναι απαραίτητος 

προκειμένου να διασφαλιστεί η τήρηση 

των απαιτήσεων που προβλέπονται στον 

παρόντα κανονισμό. Η εξασφάλιση της 

συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις της 

νομοθεσίας που διέπει τον τομέα της 

αυτοκινητοβιομηχανίας όσον αφορά την 

έγκριση τύπου και τη συμμόρφωση της 

παραγωγής θα πρέπει να παραμείνει 

βασική αρμοδιότητα των εγκρινουσών 

αρχών, δεδομένου ότι αποτελεί υποχρέωση 

που συνδέεται στενά με την έκδοση της 

έγκρισης τύπου και απαιτεί λεπτομερή 

γνώση του περιεχομένου της. Ως εκ 

τούτου, είναι σημαντικό οι επιδόσεις των 

εγκρινουσών αρχών να υπόκεινται σε 

τακτικούς εποπτικούς ελέγχους σε 

επίπεδο ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων 

ανεξάρτητων ελέγχων, ώστε να 
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ποιότητας και αυστηρότητας από όλες τις 

εγκρίνουσες αρχές για την επιβολή των 

απαιτήσεων έγκρισης τύπου. Επιπλέον, 

είναι σημαντικό να προβλεφθεί η 

επαλήθευση της ορθότητας της ίδιας της 

έγκρισης τύπου. 

εξασφαλίζεται η εφαρμογή ομοιόμορφου 

επιπέδου ποιότητας και αυστηρότητας από 

όλες τις εγκρίνουσες αρχές για την επιβολή 

των απαιτήσεων έγκρισης τύπου. 

Επιπλέον, είναι σημαντικό να προβλεφθεί 

η επαλήθευση της ορθότητας της ίδιας της 

έγκρισης τύπου. 

 

Τροπολογία  8 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 20 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 20α) Προκειμένου να εξασφαλιστεί η 

ομοιογενής εποπτεία της αγοράς σε 

ολόκληρη την Ένωση, θα πρέπει να 

ανατεθούν αρμοδιότητες ελέγχου σε μια 

κεντρική υπηρεσία σε επίπεδο Ένωσης, 

ώστε να διασφαλιστεί η πλήρης εφαρμογή 

του νέου πλαισίου έγκρισης και εποπτείας 

της αγοράς. 

 

Τροπολογία  9 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 21 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 21α) Για να διασφαλιστούν 

ανεξάρτητες δοκιμές για την εν χρήσει 

συμμόρφωση όλων των σχετικών 

οχημάτων καθ’ όλη τη διάρκεια του 

κύκλου ζωής τους, θα πρέπει να 

αναπτυχθούν άρτιες και υποχρεωτικές 

μέθοδοι ελέγχου εκπομπών προκειμένου 

να προβλεφθούν απαιτήσεις τεχνικού 

ελέγχου βασισμένες στον συνδυασμό 

άμεσου ελέγχου των σωλήνων εξαγωγής 

και δοκιμών του ενσωματωμένου 

συστήματος διάγνωσης (OBD), 

συμπεριλαμβανομένου του καθορισμού 

μεθόδων δοκιμής για τη μέτρηση των 

συγκεντρώσεων NOx κατά τη διάρκεια 

των περιοδικών δοκιμών εκπομπών 
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δυνάμει της οδηγίας 2014/45/ΕΕ και των 

επιπέδων σωματιδίων και των οριακών 

τιμών αυτών. Ειδικότερα, μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν νέες τεχνολογίες 

τηλεπισκόπησης για τον προσδιορισμό 

εξαιρετικά ρυπογόνων οχημάτων στον 

δρόμο και να εστιάσουν οι δοκιμές 

συμμόρφωσης εν χρήσει για τα 

ρυθμιζόμενα όρια εκπομπών (PN, NOx, 

CO και HC) στα εν λόγω οχήματα ως τον 

αποδοτικότερο οικονομικά τρόπο 

διεξαγωγής περιοδικών τεχνικών 

επιθεωρήσεων στο μέλλον. 

 

Τροπολογία  10 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 22 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(22) Για την αύξηση της διαφάνειας στη 

διαδικασία έγκρισης και για τη 

διευκόλυνση της ανταλλαγής πληροφοριών 

και της ανεξάρτητης επαλήθευσης από τις 

αρχές εποπτείας της αγοράς, τις 

εγκρίνουσες αρχές και την Επιτροπή, η 

τεκμηρίωση έγκρισης τύπου θα πρέπει να 

παρέχεται σε ηλεκτρονική μορφή και να 

δημοσιοποιείται, με την επιφύλαξη 

εξαιρέσεων λόγω της προστασίας 

εμπορικών συμφερόντων και δεδομένων 

προσωπικού χαρακτήρα. 

(22) Για την αύξηση της διαφάνειας στη 

διαδικασία έγκρισης και για τη 

διευκόλυνση της ανταλλαγής πληροφοριών 

και της ανεξάρτητης επαλήθευσης από τις 

αρχές εποπτείας της αγοράς, τις 

εγκρίνουσες αρχές, την Επιτροπή και 

τρίτα μέρη, απαιτείται γνωστοποίηση 

των πληροφοριών του οχήματος και των 

δοκιμών για τη διεξαγωγή των εν λόγω 

ελέγχων. Οι συναφείς πληροφορίες θα 

πρέπει να παρέχονται σε ηλεκτρονική 

μορφή και να δημοσιοποιούνταιι, με την 

επιφύλαξη εξαιρέσεων λόγω της 

προστασίας εμπορικών συμφερόντων και 

δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. 

 

Τροπολογία  11 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 24 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(24) Στις εν λόγω ειδικότερες 

υποχρεώσεις των εθνικών αρχών που 

προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό θα 

(24) Στις εν λόγω ειδικότερες 

υποχρεώσεις των εθνικών αρχών που 

προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό θα 
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πρέπει να περιλαμβάνονται δοκιμές και 

επιθεωρήσεις εκ των υστέρων 

επαλήθευσης της συμμόρφωσης σε επαρκή 

αριθμό οχημάτων που έχουν διατεθεί για 

πρώτη φορά στην αγορά. Η επιλογή των 

οχημάτων που θα υποβάλλονται στην εν 

λόγω εκ των υστέρων επαλήθευση 

συμμόρφωσης θα πρέπει να βασίζεται σε 

κατάλληλη αξιολόγηση κινδύνου, στην 

οποία θα λαμβάνονται υπόψη η 

σοβαρότητα ενδεχόμενης μη 

συμμόρφωσης και η πιθανότητα εμφάνισής 

της. 

πρέπει να περιλαμβάνονται δοκιμές και 

επιθεωρήσεις εκ των υστέρων 

επαλήθευσης της συμμόρφωσης σε επαρκή 

αριθμό οχημάτων που έχουν διατεθεί για 

πρώτη φορά στην αγορά. Η επιλογή των 

οχημάτων που θα υποβάλλονται στην εν 

λόγω εκ των υστέρων επαλήθευση 

συμμόρφωσης θα πρέπει να βασίζεται σε 

κατάλληλη αξιολόγηση κινδύνου, στην 

οποία θα λαμβάνονται υπόψη η 

σοβαρότητα ενδεχόμενης μη 

συμμόρφωσης και η πιθανότητα εμφάνισής 

της. Επιπλέον, θα πρέπει να βασίζεται σε 

σαφή και λεπτομερή κριτήρια και να 

περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τυχαίους 

ποσοστιαίους ελέγχους επί του συνόλου 

των τρεχόντων μοντέλων, επί οχημάτων 

με νέο κινητήρα ή νέες τεχνολογίες, επί 

οχημάτων με υψηλή ή πολύ χαμηλή 

κατανάλωση καυσίμων, επί οχημάτων με 

πολύ υψηλό όγκο πωλήσεων, και πρέπει 

να λαμβάνει υπόψη το ιστορικό 

συμμόρφωσης, συμβουλές από τους 

καταναλωτές, αποτελέσματα δοκιμών 

τηλεπισκόπησης, καθώς και ανησυχίες 

ανεξάρτητων ερευνητικών φορέων. 

 

Τροπολογία  12 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 27 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(27) Οι στόχοι του παρόντος 

κανονισμού δεν θα πρέπει να επηρεάζονται 

από το γεγονός ότι ορισμένα συστήματα, 

κατασκευαστικά στοιχεία, χωριστές 

τεχνικές μονάδες ή εξαρτήματα και 

εξοπλισμός μπορούν να τοποθετηθούν σε 

όχημα μετά την πρώτη διάθεσή του στην 

αγορά, την ταξινόμηση ή τη θέση του σε 

κυκλοφορία. Συνεπώς, θα πρέπει να 

ληφθούν κατάλληλα μέτρα ώστε να 

εξασφαλίζεται ότι τα συστήματα, τα 

κατασκευαστικά στοιχεία, οι χωριστές 

τεχνικές μονάδες ή τα εξαρτήματα και ο 

εξοπλισμός που μπορούν να τοποθετηθούν 

(27) Οι στόχοι του παρόντος 

κανονισμού δεν θα πρέπει να επηρεάζονται 

από το γεγονός ότι ορισμένα συστήματα, 

κατασκευαστικά στοιχεία, χωριστές 

τεχνικές μονάδες ή εξαρτήματα και 

εξοπλισμός μπορούν να τοποθετηθούν σε 

όχημα μετά την πρώτη διάθεσή του στην 

αγορά, την ταξινόμηση ή τη θέση του σε 

κυκλοφορία. Συνεπώς, θα πρέπει να 

ληφθούν κατάλληλα μέτρα ώστε να 

εξασφαλίζεται ότι τα συστήματα, τα 

κατασκευαστικά στοιχεία, οι χωριστές 

τεχνικές μονάδες ή τα εξαρτήματα και ο 

εξοπλισμός που μπορούν να τοποθετηθούν 
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σε οχήματα και τα οποία μπορούν να 

παρεμποδίσουν σημαντικά τη λειτουργία 

συστημάτων που είναι ουσιώδη για την 

προστασία του περιβάλλοντος ή τη 

λειτουργική ασφάλεια υποβάλλονται σε 

έλεγχο από την εγκρίνουσα αρχή πριν από 

την πρώτη διάθεσή τους στην αγορά, την 

ταξινόμηση ή τη θέση τους σε κυκλοφορία. 

σε οχήματα και τα οποία μπορούν να 

παρεμποδίσουν τη λειτουργία συστημάτων 

που είναι ουσιώδη για την προστασία του 

περιβάλλοντος ή τη λειτουργική ασφάλεια 

υποβάλλονται σε έλεγχο από την 

εγκρίνουσα αρχή πριν από την πρώτη 

διάθεσή τους στην αγορά, την ταξινόμηση 

ή τη θέση τους σε κυκλοφορία. 

 

Τροπολογία  13 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 29 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(29) Η συμμόρφωση της παραγωγής 

είναι ένας από τους ακρογωνιαίους λίθους 

του συστήματος έγκρισης τύπου της ΕΕ 

και, συνεπώς, οι ρυθμίσεις στις οποίες 

προβαίνει ο κατασκευαστής για να 

εξασφαλίσει την εν λόγω συμμόρφωση θα 

πρέπει να εγκρίνονται από την αρμόδια 

αρχή ή από ορισμένη για τον σκοπό αυτό 

τεχνική υπηρεσία με τα κατάλληλα 

προσόντα και να υπόκεινται σε τακτική 

επαλήθευση μέσω ανεξάρτητων 

περιοδικών ελέγχων. Επιπλέον, οι 

εγκρίνουσες αρχές θα πρέπει να 

εξασφαλίζουν την επαλήθευση της 

συνεχούς συμμόρφωσης των σχετικών 

προϊόντων. 

(29) Η συμμόρφωση της παραγωγής 

είναι ένας από τους ακρογωνιαίους λίθους 

του συστήματος έγκρισης τύπου της ΕΕ 

και, συνεπώς, οι ρυθμίσεις στις οποίες 

προβαίνει ο κατασκευαστής για να 

εξασφαλίσει την εν λόγω συμμόρφωση θα 

πρέπει να εγκρίνονται από την αρμόδια 

αρχή ή από ορισμένη για τον σκοπό αυτό 

τεχνική υπηρεσία με τα κατάλληλα 

προσόντα, αλλά όχι από την τεχνική 

υπηρεσία που διενέργησε τις δοκιμές για 

την έγκριση τύπου, και πρέπει να 

υπόκεινται σε τακτική επαλήθευση μέσω 

ανεξάρτητων περιοδικών ελέγχων. 

Επιπλέον, οι εγκρίνουσες αρχές θα πρέπει 

να εξασφαλίζουν την επαλήθευση της 

συνεχούς συμμόρφωσης των σχετικών 

προϊόντων. 

 

Τροπολογία  14 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 31 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(31) Η αξιολόγηση αναφερόμενων 

σοβαρών κινδύνων για την ασφάλεια και 

βλαβών για τη δημόσια υγεία και το 

περιβάλλον θα πρέπει να διεξάγεται σε 

εθνικό επίπεδο, όμως θα πρέπει να 

(31) Η αξιολόγηση κινδύνων για την 

ασφάλεια και βλαβών για τη δημόσια υγεία 

και το περιβάλλον θα πρέπει να διεξάγεται 

σε εθνικό επίπεδο, όμως θα πρέπει να 

διασφαλίζεται συντονισμός σε επίπεδο 
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διασφαλίζεται συντονισμός σε επίπεδο 

Ένωσης όταν ο κίνδυνος ή η βλάβη που 

αναφέρεται υπερβαίνει την επικράτεια 

ενός κράτους μέλους, με στόχο την κοινή 

χρήση πόρων και τη διασφάλιση συνέπειας 

όσον αφορά τα διορθωτικά μέτρα που θα 

πρέπει να ληφθούν για τον περιορισμό του 

κινδύνου ή της βλάβης που έχει εντοπιστεί. 

Ένωσης όταν ο κίνδυνος ή η βλάβη 

υπερβαίνει την επικράτεια ενός κράτους 

μέλους, με στόχο την κοινή χρήση πόρων 

και τη διασφάλιση συνέπειας όσον αφορά 

τα διορθωτικά μέτρα που θα πρέπει να 

ληφθούν για την εξάλειψη του κινδύνου ή 

της βλάβης που έχει εντοπιστεί. 

 

Τροπολογία  15 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 37 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(37) Ενώ η τεχνική πρόοδος που εισάγει 

νέες μεθόδους ή τεχνικές για τη διάγνωση 

και την επισκευή των οχημάτων, όπως η 

απομακρυσμένη πρόσβαση σε 

πληροφορίες και στο λογισμικό του 

οχήματος, δεν θα πρέπει να αποδυναμώσει 

τους στόχους του παρόντος κανονισμού 

όσον αφορά την πρόσβαση σε 

πληροφορίες επισκευής και συντήρησης 

για τους ανεξάρτητους φορείς. 

(37) H τεχνική πρόοδος που εισάγει νέες 

μεθόδους ή τεχνικές για τη διάγνωση και 

την επισκευή των οχημάτων, όπως η 

απομακρυσμένη πρόσβαση σε 

πληροφορίες και στο λογισμικό του 

οχήματος, θα πρέπει να ενισχύει τους 

στόχους του παρόντος κανονισμού όσον 

αφορά την πρόσβαση σε πληροφορίες 

επισκευής και συντήρησης για τους 

ανεξάρτητους φορείς. 

 

Τροπολογία  16 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 40 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(40) Τα κράτη μέλη θα πρέπει να 

θεσπίσουν κανόνες σχετικά με τις 

κυρώσεις που θα ισχύουν για τις 

παραβάσεις του παρόντος κανονισμού και 

να εξασφαλίζουν την εφαρμογή των εν 

λόγω κανόνων. Οι κυρώσεις αυτές θα 

πρέπει να είναι αποτελεσματικές, 

αναλογικές και αποτρεπτικές. Τα κράτη 

μέλη υποβάλλουν σε ετήσια βάση στην 

Επιτροπή έκθεση σχετικά με τις 

επιβληθείσες κυρώσεις, ώστε να 

παρακολουθείται η συνοχή της εφαρμογής 

(40) Τα κράτη μέλη θα πρέπει να 

θεσπίσουν κανόνες σχετικά με τις 

κυρώσεις που θα ισχύουν για τις 

παραβάσεις του παρόντος κανονισμού και 

θα πρέπει να εξασφαλίζουν την εφαρμογή 

των εν λόγω κανόνων. Οι κυρώσεις αυτές 

θα πρέπει να είναι αποτελεσματικές, 

αναλογικές και αποτρεπτικές. Τα κράτη 

μέλη θα πρέπει να υποβάλλουν σε ετήσια 

βάση στην Επιτροπή έκθεση σχετικά με τις 

επιβληθείσες κυρώσεις, ώστε να μπορεί να 

παρακολουθείται η συνοχή της εφαρμογής 
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των εν λόγω διατάξεων. των διατάξεων σχετικά με τις κυρώσεις. 

 

Τροπολογία  17 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 1 – παράγραφος 2 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 2α.  Ο παρών κανονισμός καθορίζει 

επίσης τις εξουσίες και τις αρμοδιότητες 

του νέου Ευρωπαϊκού Οργανισμού 

Εποπτείας Οχημάτων και Επιβολής του 

νόμου (EVSEA, εφεξής, «ο Οργανισμός»). 

 

Τροπολογία  18 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 2 – παράγραφος 3 – εισαγωγικό μέρος 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

3. Για τα ακόλουθα οχήματα και 

μηχανήματα, ο κατασκευαστής μπορεί να 

υποβάλει αίτηση για έγκριση τύπου ή 

επιμέρους έγκριση οχήματος σύμφωνα με 

τον παρόντα κανονισμό, υπό την 

προϋπόθεση ότι τα εν λόγω οχήματα 

πληρούν τις ουσιαστικές απαιτήσεις του 

παρόντος κανονισμού: 

3. Για τα ακόλουθα οχήματα και 

μηχανήματα, ο κατασκευαστής μπορεί να 

υποβάλει αίτηση για έγκριση τύπου ή 

επιμέρους έγκριση οχήματος σύμφωνα με 

τον παρόντα κανονισμό, υπό την 

προϋπόθεση ότι τα εν λόγω οχήματα 

πληρούν τις απαιτήσεις του παρόντος 

κανονισμού: 

 

Τροπολογία  19 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – σημείο 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(2) «εποπτεία της αγοράς»: 

δραστηριότητες που διεξάγονται και μέτρα 

που λαμβάνονται από τις αρχές εποπτείας 

της αγοράς προκειμένου να εξασφαλιστεί 

ότι τα οχήματα, συστήματα, 

κατασκευαστικά στοιχεία ή οι χωριστές 

τεχνικές μονάδες, καθώς και τα 

εξαρτήματα και ο εξοπλισμός που 

(2) «εποπτεία της αγοράς»: 

δραστηριότητες που διεξάγονται και μέτρα 

που λαμβάνονται από τις αρχές εποπτείας 

της αγοράς προκειμένου να εξασφαλιστεί 

ότι τα οχήματα, συστήματα, 

κατασκευαστικά στοιχεία ή οι χωριστές 

τεχνικές μονάδες, καθώς και τα 

εξαρτήματα και ο εξοπλισμός που 
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διατίθενται στην αγορά συμμορφώνονται 

με τις απαιτήσεις τις οποίες ορίζει η 

σχετική ενωσιακή νομοθεσία και δεν 

θέτουν σε κίνδυνο την υγεία, την ασφάλεια 

ή άλλες πτυχές της προστασίας του 

δημόσιου συμφέροντος· 

διατίθενται στην αγορά συμμορφώνονται 

με τις απαιτήσεις τις οποίες ορίζει η 

σχετική ενωσιακή νομοθεσία και δεν 

θέτουν σε κίνδυνο την υγεία, την 

ασφάλεια, το περιβάλλον ή άλλες πτυχές 

της προστασίας του δημόσιου 

συμφέροντος, συμπεριλαμβανομένων των 

δικαιωμάτων των καταναλωτών· 

 

Τροπολογία  20 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – σημείο 8α (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 8α) «σύστημα αναστολής»: κάθε 

στοιχείο σχεδιασμού το οποίο έχει 

αισθητήρες για τη θερμοκρασία, την 

ταχύτητα του οχήματος, την ταχύτητα 

του κινητήρα (RPM), το κιβώτιο 

ταχυτήτων, την υποπίεση εισαγωγής ή 

οποιαδήποτε άλλη παράμετρο, με στόχο 

την ενεργοποίηση, τη διαμόρφωση, την 

καθυστέρηση ή την απενεργοποίηση της 

λειτουργίας οποιουδήποτε στοιχείου του 

συστήματος ελέγχου των εκπομπών, κατά 

τρόπον ώστε να μειώνεται η 

αποτελεσματικότητα του συστήματος 

ελέγχου των εκπομπών υπό όλες τις 

συνθήκες περιβάλλοντος ή συνθήκες 

λειτουργίας του κινητήρα που 

προσιδιάζουν τακτικά στο έδαφος της 

Ένωσης και απαντώνται κατά την 

κανονική χρήση του οχήματος ή εκτός 

των διαδικασιών δοκιμής έγκρισης 

τύπου· 

 

Τροπολογία  21 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – σημείο 8β (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 8β) ως «βασική στρατηγική ελέγχου 

των εκπομπών (BES)» νοείται μια 
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στρατηγική ελέγχου των εκπομπών που 

είναι ενεργός σε όλη τη διάρκεια της 

κλίμακας στροφών και φορτίου 

λειτουργίας του κινητήρα, εκτός αν έχει 

ενεργοποιηθεί η βοηθητική στρατηγική 

ελέγχου των εκπομπών· 

 

Τροπολογία  22 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – σημείο 8γ (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 8γ) ως «βοηθητική στρατηγική 

ελέγχου των εκπομπών (AES)» νοείται 

μια στρατηγική εκπομπών που 

καθίσταται ενεργός και αντικαθιστά ή 

τροποποιεί μια βασική στρατηγική 

εκπομπών για ένα συγκεκριμένο σκοπό 

και σε απόκριση σε ένα ειδικό σύνολο 

συνθηκών περιβάλλοντος και/ή 

λειτουργίας και παραμένει λειτουργική 

μόνον εφόσον υφίστανται οι εν λόγω 

συνθήκες· 

 

Τροπολογία  23 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – σημείο 43 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(43) «όχημα τέλους σειράς»: όχημα το 

οποίο αποτελεί μέρος αποθέματος και το 

οποίο, λόγω της έναρξης ισχύος νέων 

τεχνικών απαιτήσεων για τις οποίες δεν 

έχει λάβει έγκριση τύπου, δεν μπορεί ή δεν 

μπορεί πλέον να διατίθεται στην αγορά, να 

ταξινομηθεί ή να τεθεί σε κυκλοφορία· 

(43) «όχημα τέλους σειράς»: όχημα το 

οποίο αποτελεί μέρος αποθέματος ή πρέπει 

να συμπληρωθεί και το οποίο, λόγω της 

έναρξης ισχύος νέων τεχνικών απαιτήσεων 

για τις οποίες δεν έχει λάβει έγκριση 

τύπου, δεν μπορεί ή δεν μπορεί πλέον να 

διατίθεται στην αγορά, να ταξινομηθεί ή να 

τεθεί σε κυκλοφορία· 

Αιτιολόγηση 

Τα οχήματα μπορεί να κατασκευάζονται σε πολλαπλά στάδια, γεγονός που πρέπει να 

λαμβάνεται υπόψη όταν καθορίζονται τα οχήματα τέλους σειράς. 
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Τροπολογία  24 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – σημείο 44α (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 44α) «τηλεπισκόπηση»: σάρωση και 

μέτρηση των επιπέδων ρύπων της 

εξάτμισης του οχήματος ενόσω το όχημα 

βρίσκεται σε κίνηση μέσω οργάνων 

εξοπλισμένων με αισθητήρες με σκοπό τη 

συλλογή των δεδομένων επιδόσεων που 

απαιτούνται για την παρακολούθηση των 

μέσων εκπομπών των οχημάτων σε 

κυκλοφορία και τον προσδιορισμό των 

υπερβολικά ρυπαινόντων· 

 

Τροπολογία  25 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 5 – παράγραφος 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να 

εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις 

σύμφωνα με το άρθρο 88 για την 

τροποποίηση του παραρτήματος IV, ώστε 

να λαμβάνονται υπόψη οι τεχνολογικές και 

κανονιστικές εξελίξεις με την εισαγωγή 

και την επικαιροποίηση των παραπομπών 

σε κανονιστικές πράξεις που περιέχουν τις 

απαιτήσεις με τις οποίες πρέπει να 

συμμορφώνονται τα οχήματα, τα 

συστήματα, τα κατασκευαστικά στοιχεία 

και οι χωριστές τεχνικές μονάδες. 

2. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να 

εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις 

σύμφωνα με το άρθρο 88 που τροποποιεί 

το παράρτημα IV, ώστε να λαμβάνονται 

υπόψη οι τεχνολογικές και κανονιστικές 

εξελίξεις με την εισαγωγή και την 

επικαιροποίηση των παραπομπών σε 

κανονιστικές πράξεις που περιέχουν τις 

απαιτήσεις με τις οποίες πρέπει να 

συμμορφώνονται τα οχήματα, τα 

συστήματα, τα κατασκευαστικά στοιχεία 

και οι χωριστές τεχνικές μονάδες. 

 «Οι κατασκευαστές που αιτούνται 

έγκρισης τύπου ΕΕ για όχημα που 

χρησιμοποιεί βασική στρατηγική 

εκπομπών (BES), βοηθητική στρατηγική 

εκπομπών (AES) ή σύστημα αναστολής, 

όπως ορίζονται στον παρόντα κανονισμό 

ή στον κανονισμό (ΕΕ) 2016/646, 

παρέχουν στην αρμόδια για την έγκριση 

τύπου αρχή όλες τις πληροφορίες, 

συμπεριλαμβανομένης της τεχνικής 

αιτιολόγησης, που μπορεί εύλογα να 
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ζητηθούν από την αρμόδια για την 

έγκριση τύπου αρχή προκειμένου να 

καθοριστεί εάν η BES ή η AES είναι 

σύστημα αναστολής και εάν υφίσταται 

παρέκκλιση από την απαγόρευση χρήσης 

συστημάτων αναστολής σύμφωνα με το 

άρθρο 5 παράγραφος 2 του κανονισμού 

(ΕΚ) αριθ. 715/2007. 

 Ο κατασκευαστής δηλώνει εγγράφως 

στην αρμόδια για την έγκριση τύπου αρχή 

ότι έχει παράσχει όλες τις πληροφορίες 

σχετικά με τη BES, την AES ή το 

σύστημα αναστολής, και ότι ο τύπος του 

οχήματος στον οποίο χορηγείται έγκριση 

τύπου δεν είναι εφοδιασμένος με σύστημα 

αναστολής που απαγορεύεται σύμφωνα 

με το παρόν άρθρο και τον κανονισμό 

(ΕΚ) αριθ. 692/2008. 

 Η αρμόδια για την έγκριση τύπου αρχή 

δεν χορηγεί έγκριση τύπου ΕΕ έως ότου 

ολοκληρώσει την αξιολόγησή της και 

διαπιστώσει ότι ο τύπος του οχήματος 

στον οποίο χορηγείται έγκριση τύπου δεν 

είναι εφοδιασμένος με σύστημα 

αναστολής που απαγορεύεται σύμφωνα 

με το παρόν άρθρο και τον κανονισμό 

(ΕΚ) αριθ. 692/2008. 

 Για τον σκοπό της αξιολόγησης και της 

εξακρίβωσης της συμμόρφωσης ή μη 

συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις του 

παρόντος άρθρου, η αρμόδια για την 

έγκριση τύπου αρχή, η αρχή εποπτείας 

της αγοράς ή ο Oργανισμός δύναται να 

προβούν σε συμπληρωματική 

αιφνιδιαστική δοκιμή, με παραμέτρους 

διαφορετικές από αυτές των δοκιμών που 

ορίζονται στον παρόντα κανονισμό. Οι 

παράμετροι της συμπληρωματικής 

αιφνιδιαστικής δοκιμής ορίζονται κάθε 

φορά αποκλειστικά από την αρμόδια για 

την έγκριση τύπου αρχή, την αρχή 

εποπτείας της αγοράς ή τον Οργανισμό 

και παραμένουν αυστηρά εμπιστευτικές 

και μη ανακοινώσιμες στον 

κατασκευαστή μέχρι την τελική 

δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων των 

δοκιμών.» 
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Τροπολογία  26 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 6 – παράγραφος 4 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

4.  Τα κράτη μέλη οργανώνουν και 

διενεργούν την εποπτεία της αγοράς και 

τους ελέγχους οχημάτων, συστημάτων, 

κατασκευαστικών στοιχείων ή χωριστών 

τεχνικών μονάδων που εισέρχονται στην 

αγορά, σύμφωνα με το κεφάλαιο ΙΙΙ του 

κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 765/2008. 

4.  Τα κράτη μέλη οργανώνουν και 

διενεργούν την εποπτεία της αγοράς και 

τους ελέγχους οχημάτων, συστημάτων, 

κατασκευαστικών στοιχείων ή χωριστών 

τεχνικών μονάδων που εισέρχονται στην 

αγορά, σύμφωνα με το κεφάλαιο ΙΙΙ του 

κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 765/2008. Τα 

κράτη μέλη δύνανται να αποφασίσουν να 

διενεργούν κοινές δραστηριότητες 

εποπτείας της αγοράς για τους σκοπούς 

που ορίζονται στο άρθρο 8 του παρόντος 

κανονισμού. 

 

Τροπολογία  27 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 6 – παράγραφος 5 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

5. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα 

απαραίτητα μέτρα ώστε να διασφαλίσουν 

ότι οι αρχές εποπτείας της αγοράς, όποτε 

το κρίνουν σκόπιμο και δικαιολογημένο, 

έχουν δικαίωμα να εισέρχονται στις 

εγκαταστάσεις οικονομικών φορέων και να 

κατάσχουν τα απαραίτητα δείγματα 

οχημάτων, συστημάτων, κατασκευαστικών 

στοιχείων και χωριστών τεχνικών μονάδων 

για σκοπούς δοκιμών συμμόρφωσης. 

5. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα 

απαραίτητα μέτρα ώστε να διασφαλίσουν 

ότι οι αρχές εποπτείας της αγοράς, όποτε 

το κρίνουν σκόπιμο και δικαιολογημένο, 

έχουν δικαίωμα να εισέρχονται 

απροειδοποίητα στις εγκαταστάσεις 

οικονομικών φορέων χωρίς εκ των 

προτέρων ειδοποίηση και να κατάσχουν 

τα απαραίτητα δείγματα οχημάτων, 

συστημάτων, κατασκευαστικών στοιχείων 

και χωριστών τεχνικών μονάδων για 

σκοπούς δοκιμών συμμόρφωσης. Ο 

ιδιοκτήτης του οχήματος θα πρέπει να 

αποζημιώνεται για τα έξοδα που 

συνδέονται με τις εν λόγω δοκιμές. 
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Τροπολογία  28 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 6 – παράγραφος 6 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

6. Τα κράτη μέλη επανεξετάζουν και 

αξιολογούν περιοδικά τη λειτουργία των 

δραστηριοτήτων έγκρισης τύπου. Οι 

επανεξετάσεις και αξιολογήσεις αυτές 

πραγματοποιούνται τουλάχιστον κάθε 

τέσσερα χρόνια και τα αποτελέσματα τους 

κοινοποιούνται στα άλλα κράτη μέλη και 

την Επιτροπή. Κάθε κράτος μέλος 

δημοσιοποιεί σύνοψη των αποτελεσμάτων, 

αναφέροντας ειδικότερα τον αριθμό της 

χορηγηθείσας έγκρισης τύπου και τα 

στοιχεία ταυτοποίησης των αντίστοιχων 

κατασκευαστών. 

6. Τα κράτη μέλη επανεξετάζουν και 

αξιολογούν περιοδικά τη λειτουργία των 

δραστηριοτήτων έγκρισης τύπου και την 

ποιότητα των εγκρίσεων τύπου που έχουν 

εκδοθεί. Οι επανεξετάσεις και 

αξιολογήσεις αυτές πραγματοποιούνται 

τουλάχιστον κάθε τρία χρόνια και τα 

αποτελέσματά τους κοινοποιούνται στα 

άλλα κράτη μέλη, στην Επιτροπή, στο 

Φόρουμ για την επιβολή και την 

ανταλλαγή πληροφοριών που 

συγκροτείται δυνάμει του άρθρου 10 και, 

σύμφωνα με το άρθρο 12 της οδηγίας 

(ΕΕ) 2016/ΧΧΧ σχετικά με τη μείωση 

των εθνικών εκπομπών ορισμένων 

ατμοσφαιρικών ρύπων και την 

τροποποίηση της οδηγίας 2003/35/ΕΚ, 

στο ευρωπαϊκό φόρουμ «Καθαρός αέρας» 

και σε τρίτα μέρη κατόπιν αιτήματος. 
Κάθε κράτος μέλος δημοσιοποιεί πλήρη 

έκθεση των αποτελεσμάτων, αναφέροντας 

ειδικότερα τον αριθμό εγκρίσεων τύπου 

που χορηγήθηκαν και που απορρίφθηκαν 

και τα στοιχεία ταυτοποίησης των 

αντίστοιχων κατασκευαστών και τύπων 

οχημάτων. 

 

Τροπολογία  29 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 6 – παράγραφος 7 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

7. Τα κράτη μέλη επανεξετάζουν και 

αξιολογούν περιοδικά τη λειτουργία των 

εποπτικών δραστηριοτήτων τους. Οι 

επανεξετάσεις και αξιολογήσεις αυτές 

πραγματοποιούνται τουλάχιστον κάθε 

τέσσερα χρόνια και τα αποτελέσματα τους 

κοινοποιούνται στα άλλα κράτη μέλη και 

7. Τα κράτη μέλη επανεξετάζουν και 

αξιολογούν περιοδικά τη λειτουργία των 

εποπτικών δραστηριοτήτων τους. Οι 

επανεξετάσεις και αξιολογήσεις αυτές 

πραγματοποιούνται τουλάχιστον κάθε τρία 

χρόνια και τα αποτελέσματά τους 

κοινοποιούνται στα άλλα κράτη μέλη, στην 
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την Επιτροπή. Το ενδιαφερόμενο κράτος 

μέλος υποβάλλει περίληψη των 

αποτελεσμάτων στην οποία έχει πρόσβαση 

το κοινό. 

Επιτροπή και σε τρίτα μέρη κατόπιν 

αιτήματος. Το ενδιαφερόμενο κράτος 

μέλος υποβάλλει περίληψη των 

αποτελεσμάτων στην οποία έχει πρόσβαση 

το κοινό. Αυτά περιλαμβάνουν, 

ειδικότερα, στοιχεία των οχημάτων, των 

συστημάτων, των κατασκευαστικών 

στοιχείων ή των χωριστών τεχνικών 

μονάδων που δεν συμμορφώνονται με τον 

παρόντα κανονισμό και την ορθότητα 

των εγκρίσεων τύπου και τα στοιχεία 

ταυτοποίησης των αντίστοιχων 

εγκρινουσών αρχών, κατασκευαστών και 

τύπων οχημάτων. 

 

Τροπολογία  30 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 α (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Οι εγκρίνουσες αρχές διασφαλίζουν ότι το 

όχημα που παρέχεται από τον 

κατασκευαστή για τις δοκιμές έγκρισης 

τύπου είναι πλήρως αντιπροσωπευτικό 

του οχήματος που θα παραχθεί και θα 

κυκλοφορήσει στην αγορά, και ότι οι 

δοκιμές του οχήματος δεν θα οδηγήσουν 

σε αποτελέσματα δοκιμών που 

παρουσιάζουν συστηματικές αποκλίσεις 

από τις επιδόσεις των οχημάτων υπό 

ευλόγως αναμενόμενες συνθήκες κατά 

την κανονική λειτουργία και χρήση. 

 

Τροπολογία  31 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 7 – παράγραφος 1 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 1α. Οι εγκρίνουσες αρχές ερμηνεύουν 

και επιβάλλουν τις απαιτήσεις του 

παρόντος κανονισμού κατά ενιαίο και 

συνεκτικό τρόπο προς αποφυγή της 

εφαρμογής διαφορετικών προτύπων στην 
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Ένωση. Συνεργάζονται με την Επιτροπή 

και το Φόρουμ ελέγχου εφαρμογής και 

ανταλλαγής πληροφοριών που θεσπίζεται 

δυνάμει του άρθρου 10 στο πλαίσιο των 

δραστηριοτήτων παρακολούθησης και 

εποπτείας όσον αφορά την εφαρμογή του 

παρόντος κανονισμού και παρέχουν όλες 

τις αναγκαίες πληροφορίες κατόπιν 

αιτήματος. 

 

Τροπολογία  32 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 7 – παράγραφος 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Οι εγκρίνουσες αρχές εκτελούν τα 

καθήκοντά τους με ανεξαρτησία και 

αμεροληψία. Τηρούν την εμπιστευτικότητα 

όπου αυτό απαιτείται για την προστασία 

εμπορικών απορρήτων, με την επιφύλαξη 

της υποχρέωσης παροχής πληροφοριών 

που ορίζεται στο άρθρο 9 παράγραφος 3 

για την προστασία των συμφερόντων των 

χρηστών στην Ένωση. 

2. Οι εγκρίνουσες αρχές εκτελούν τα 

καθήκοντά τους με ανεξαρτησία και 

αμεροληψία. Τηρούν την εμπιστευτικότητα 

όπου αυτό απαιτείται για την προστασία 

εμπορικών απορρήτων, εκτός εάν η 

δημοσιοποίησή τους είναι προς το 

δημόσιο συμφέρον, με την επιφύλαξη της 

υποχρέωσης παροχής πληροφοριών που 

ορίζεται στο άρθρο 9 παράγραφος 3 για 

την προστασία των συμφερόντων των 

χρηστών στην Ένωση. 

 

Τροπολογία  33 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 7 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Οι εγκρίνουσες αρχές σε ένα κράτος μέλος 

συνεργάζονται μεταξύ τους 

ανταλλάσσοντας πληροφορίες σχετικά με 

τον ρόλο και τα καθήκοντά τους. 

Οι εγκρίνουσες αρχές σε ένα κράτος μέλος 

θεσπίζουν διαδικασίες για τη διασφάλιση 

αποτελεσματικού και ουσιαστικού 

συντονισμού και ανταλλαγής 

πληροφοριών σχετικά με τον ρόλο και τα 

καθήκοντά τους. 

 

Τροπολογία  34 

Πρόταση κανονισμού 
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Άρθρο 7 – παράγραφος 5 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

5. Η Επιτροπή δύναται να εκδίδει 

εκτελεστικές πράξεις για τη θέσπιση των 

κοινών κριτηρίων διορισμού, 

επανεξέτασης και αξιολόγησης των 

εγκρινουσών αρχών σε εθνικό επίπεδο. Η 

Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 

εκτελεστικές πράξεις σύμφωνα με τη 

διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο 

άρθρο 87 παράγραφος 2. 

5. Η Επιτροπή εκδίδει εκτελεστικές 

πράξεις για τη θέσπιση των κοινών 

κριτηρίων διορισμού, επανεξέτασης και 

αξιολόγησης των εγκρινουσών αρχών σε 

εθνικό επίπεδο. Η Επιτροπή 

εξουσιοδοτείται να εκδίδει εκτελεστικές 

πράξεις σύμφωνα με τη διαδικασία 

εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 87 

παράγραφος 2. 

 

Τροπολογία  35 

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 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 που είναι αντιπροσωπευτικά 

του αριθμού οχημάτων στο εν λόγω 

κράτος μέλος. Κατά τους ελέγχους αυτούς, 

οι αρχές εποπτείας της αγοράς λαμβάνουν 

υπόψη καθιερωμένες επιστημονικές αρχές 

και πρωτόκολλα αξιολόγησης κινδύνου, 

όπως καταγγελίες, τη δημοτικότητα των 

μοντέλων και ανταλλακτικών των 

οχημάτων, αποτελέσματα δοκιμών 

τρίτων μερών, μοντέλα πολύ υψηλής ή 

πολύ χαμηλής κατανάλωσης καυσίμων, 

την πρώτη εφαρμογή νέου κινητήρα ή 

τεχνολογίας, εκθέσεις περιοδικών 

τεχνικών επιθεωρήσεων, προγράμματα 

δειγματοληψίας με τηλεπισκόπηση και 
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άλλες πληροφορίες. Οι αρχές εποπτείας 

της αγοράς δίνουν συνέχεια σε 

τεκμηριωμένες καταγγελίες. 

 Για την επαλήθευση των εκπομπών των 

οχημάτων, οι αρχές εποπτείας της αγοράς 

δύνανται να χρησιμοποιούν τεχνολογίες 

τηλεπισκόπησης για τον προσδιορισμό 

των εξαιρετικά ρυπογόνων μοντέλων 

οχημάτων προς περαιτέρω διερεύνηση. 

Στο πλαίσιο αυτό, οι αρχές εποπτείας της 

αγοράς συνεργάζονται και συντονίζουν 

τις δραστηριότητές τους με τις αρμόδιες 

για τις περιοδικές τεχνικές επιθεωρήσεις 

αρχές δυνάμει της οδηγίας 2014/45/ΕΕ. 

 Κατά τον ορισμό των τεχνικών 

υπηρεσιών για τους σκοπούς της 

εκπλήρωσης των απαιτήσεων του 

παρόντος άρθρου, οι αρχές εποπτείας της 

αγοράς μεριμνούν ώστε να 

χρησιμοποιείται διαφορετική τεχνική 

υπηρεσία από την υπηρεσία που διενεργεί 

τις δοκιμές για την αρχική έγκριση τύπου. 

 

Τροπολογία  36 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 8 – παράγραφος 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Οι αρχές εποπτείας της αγοράς 

ζητούν από τους οικονομικούς φορείς να 

θέτουν στη διάθεσή τους τις πληροφορίες 

και τα έγγραφα που θεωρούν απαραίτητα 

για τους σκοπούς της διεξαγωγής των 

δραστηριοτήτων τους. 

2. Οι αρχές εποπτείας της αγοράς 

ζητούν από τους οικονομικούς φορείς να 

θέτουν στη διάθεσή τους τις πληροφορίες 

και τα έγγραφα, συμπεριλαμβανομένων 

των τεχνικών προδιαγραφών, που 

θεωρούν απαραίτητα για τους σκοπούς της 

διεξαγωγής των δραστηριοτήτων τους. 

Αυτό περιλαμβάνει πρόσβαση σε συναφές 

λογισμικό, αλγόριθμους, μονάδες ελέγχου 

κινητήρα και οποιεσδήποτε άλλες 

πιθανόν απαραίτητες τεχνικές 

προδιαγραφές. 

 

Τροπολογία  37 

Πρόταση κανονισμού 
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Άρθρο 8 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Οι αρχές εποπτείας της αγοράς λαμβάνουν 

κατάλληλα μέτρα προκειμένου να 

ειδοποιούν τους χρήστες στην επικράτειά 

τους μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα για 

τους κινδύνους που έχουν εντοπίσει σε 

σχέση με οποιοδήποτε όχημα, σύστημα, 

κατασκευαστικό στοιχείο και χωριστή 

τεχνική μονάδα, ώστε να αποτραπεί ή να 

μειωθεί ο κίνδυνος σωματικής ή άλλης 

βλάβης. 

Οι αρχές εποπτείας της αγοράς λαμβάνουν 

κατάλληλα μέτρα προκειμένου να 

ειδοποιούν τους χρήστες μέσα σε εύλογο 

χρονικό διάστημα για τους κινδύνους που 

έχουν εντοπίσει σε σχέση με οποιοδήποτε 

όχημα, σύστημα, κατασκευαστικό στοιχείο 

ή χωριστή τεχνική μονάδα, ώστε να 

αποτραπεί ή να μειωθεί ο κίνδυνος 

σωματικής ή άλλης βλάβης. Οι 

πληροφορίες αυτές δημοσιοποιούνται 

ηλεκτρονικά σε απλή και κατανοητή 

γλώσσα. 

 

Τροπολογία  38 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 8 – παράγραφος 5 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

5. Όταν οι αρχές εποπτείας της 

αγοράς ενός κράτους μέλους αποφασίσουν 

να αποσύρουν ένα όχημα, σύστημα, 

κατασκευαστικό στοιχείο ή μια χωριστή 

τεχνική μονάδα από την αγορά, σύμφωνα 

με το άρθρο 49 παράγραφος 5, 

ενημερώνουν σχετικά τον ενδιαφερόμενο 

οικονομικό φορέα και, κατά περίπτωση, 

την αρμόδια εγκρίνουσα αρχή. 

5. Όταν οι αρχές εποπτείας της 

αγοράς ενός κράτους μέλους αποφασίσουν 

να αποσύρουν ένα όχημα, σύστημα, 

κατασκευαστικό στοιχείο ή μια χωριστή 

τεχνική μονάδα από την αγορά, σύμφωνα 

με το άρθρο 49 παράγραφος 5, 

ενημερώνουν σχετικά τον ενδιαφερόμενο 

οικονομικό φορέα και την αρμόδια 

εγκρίνουσα αρχή. 

 

Τροπολογία  39 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 8 – παράγραφος 6 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

6. Οι αρχές εποπτείας της αγοράς 

εκτελούν τα καθήκοντά τους με 

ανεξαρτησία και αμεροληψία. Τηρούν την 

εμπιστευτικότητα όπου αυτό απαιτείται για 

την προστασία εμπορικών απορρήτων, με 

την επιφύλαξη της υποχρέωσης παροχής 

6. Οι αρχές εποπτείας της αγοράς 

εκτελούν τα καθήκοντά τους με 

ανεξαρτησία και αμεροληψία. Τηρούν την 

εμπιστευτικότητα όπου αυτό απαιτείται για 

την προστασία εμπορικών απορρήτων, 

εκτός εάν η δημοσιοποίησή τους είναι 
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πληροφοριών που ορίζεται στο άρθρο 9 

παράγραφος 3 στον πληρέστερο βαθμό που 

είναι αναγκαίος για την προστασία των 

συμφερόντων των χρηστών στην 

Ευρωπαϊκή Ένωση. 

προς το δημόσιο συμφέρον, με την 

επιφύλαξη της υποχρέωσης παροχής 

πληροφοριών που ορίζεται στο άρθρο 9 

παράγραφος 3 για την προστασία των 

συμφερόντων των χρηστών στην Ένωση. 

 

Τροπολογία  40 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 8 – παράγραφος 7 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

7. Τα κράτη μέλη επανεξετάζουν και 

αξιολογούν περιοδικά τη λειτουργία των 

εποπτικών δραστηριοτήτων τους. Οι 

επανεξετάσεις και αξιολογήσεις αυτές 

πραγματοποιούνται τουλάχιστον κάθε 

τέσσερα χρόνια και τα αποτελέσματα τους 

κοινοποιούνται στα άλλα κράτη μέλη και 

την Επιτροπή. Το ενδιαφερόμενο κράτος 

μέλος υποβάλλει περίληψη των 

αποτελεσμάτων στην οποία έχει πρόσβαση 

το κοινό. 

7. Τα κράτη μέλη επανεξετάζουν και 

αξιολογούν περιοδικά τη λειτουργία των 

εποπτικών δραστηριοτήτων τους. Οι 

επανεξετάσεις και αξιολογήσεις αυτές 

πραγματοποιούνται τουλάχιστον κάθε δύο 

χρόνια και τα αποτελέσματά τους 

κοινοποιούνται στα άλλα κράτη μέλη, στην 

Επιτροπή, στο Φόρουμ ελέγχου 

εφαρμογής και ανταλλαγής πληροφοριών 

που θεσπίζεται δυνάμει του άρθρου 10 

και σε τρίτα μέρη κατόπιν αιτήματος. Το 

ενδιαφερόμενο κράτος μέλος υποβάλλει 

περίληψη των αποτελεσμάτων στην οποία 

έχει πρόσβαση το κοινό, αναφέροντας 

ιδίως τον αριθμό και τις ονομασίες 

μοντέλων των οχημάτων, συστημάτων, 

κατασκευαστικών στοιχείων ή χωριστών 

τεχνικών μονάδων που δεν 

συμμορφώνονται στον παρόντα 

κανονισμό, μαζί με τα στοιχεία 

ταυτοποίησης των αντίστοιχων 

κατασκευαστών. 

 Οι αρχές εποπτείας της αγοράς 

δημοσιοποιούν, τουλάχιστον ανά διετία, 

συνοπτική έκθεση του πεδίου εφαρμογής, 

της κλίμακας και των αποτελεσμάτων 

των δραστηριοτήτων εποπτείας της 

αγοράς. 

 

Τροπολογία  41 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 8 – παράγραφος 9 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

9. Αν σε ένα κράτος μέλος αρμόδιες 

για την εποπτεία της αγοράς και τους 

ελέγχους στα εξωτερικά σύνορα είναι 

περισσότερες από μία αρχές, οι εν λόγω 

αρχές συνεργάζονται μεταξύ τους, 

ανταλλάσσοντας πληροφορίες σχετικά με 

τον ρόλο και τα καθήκοντά τους. 

9. Αν σε ένα κράτος μέλος αρμόδιες 

για την εποπτεία της αγοράς και τους 

ελέγχους στα εξωτερικά σύνορα είναι 

περισσότερες από μία αρχές, οι εν λόγω 

αρχές θεσπίζουν διαδικασίες για τη 

διασφάλιση αποτελεσματικού και 

ουσιαστικού συντονισμού και ανταλλαγής 

πληροφοριών σχετικά με τον ρόλο και τα 

καθήκοντά τους. 

 

Τροπολογία  42 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 8 – παράγραφος 10 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

10. Η Επιτροπή δύναται να εκδίδει 

εκτελεστικές πράξεις για τη θέσπιση των 

κριτηρίων καθορισμού της κλίμακας, του 

πεδίου εφαρμογής και της συχνότητας με 

την οποία πρέπει να διενεργούνται οι 

έλεγχοι επαλήθευσης της συμμόρφωσης 

των λαμβανόμενων δειγμάτων που 

αναφέρονται στην παράγραφο 1. Η 

Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 

εκτελεστικές πράξεις σύμφωνα με τη 

διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο 

άρθρο 87 παράγραφος 2. 

10. Η Επιτροπή εκδίδει κατ' 

εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το 

άρθρο 88 για τη θέσπιση των κριτηρίων 

καθορισμού της κλίμακας, του πεδίου 

εφαρμογής και της συχνότητας με την 

οποία πρέπει να διενεργούνται οι έλεγχοι 

επαλήθευσης της συμμόρφωσης των 

λαμβανόμενων δειγμάτων που 

αναφέρονται στην παράγραφο 1, καθώς 

και των κριτηρίων επιλογής των 

οχημάτων που θα υποβληθούν σε 

δοκιμές. 

 

Τροπολογία  43 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 9 – τίτλος 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Επαλήθευση της συμμόρφωσης από την 

Επιτροπή και συντονισμός με τα κράτη 

μέλη για τον έλεγχο της εφαρμογής της 

νομοθεσίας 

Επαλήθευση της συμμόρφωσης από τον 

ευρωπαϊκό οργανισμό εποπτείας 

οχημάτων και συντονισμός με τα κράτη 

μέλη για τον έλεγχο της εφαρμογής της 

νομοθεσίας 
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Τροπολογία  44 

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. 

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Εποπτείας 

Οχημάτων (EVSA) (εφεξής 

«Οργανισμός») 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. 

 

Τροπολογία  45 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 α (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Στην περίπτωση των οχημάτων 

κατηγοριών Μ και Ν, ο Οργανισμός 

διενεργεί τυχαίες δοκιμές εποπτείας σε 

ποσοστό τουλάχιστον 20 % των νέων 

μοντέλων που διατίθενται στην αγορά της 

Ένωσης σε ετήσια βάση, προκειμένου να 

επαληθεύεται η συμμόρφωση των 

κυκλοφορούντων οχημάτων με τη 

νομοθεσία της Ένωσης για την ασφάλεια 

και το περιβάλλον. Κατά την επιλογή των 

προς έλεγχο οχημάτων, ο Οργανισμός 

λαμβάνει υπόψη καθιερωμένες αρχές 

αξιολόγησης κινδύνου, καταγγελίες, 

συμπεριλαμβανομένων δοκιμών τρίτων 

μερών, νέων τεχνολογιών που διατίθενται 

στην αγορά, εκθέσεων περιοδικών 

τεχνικών επιθεωρήσεων, και άλλων 

πληροφοριών. Ο Οργανισμός δίνει 
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συνέχεια σε τεκμηριωμένες καταγγελίες. 

 Κατά τον ορισμό τεχνικής υπηρεσίας για 

τους σκοπούς των δοκιμών της παρούσας 

παραγράφου, ο Οργανισμός μεριμνά ώστε 

να χρησιμοποιείται διαφορετική τεχνική 

υπηρεσία από την υπηρεσία που διενεργεί 

τις δοκιμές για την αρχική έγκριση τύπου. 

 

Τροπολογία  46 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Οι εν λόγω δοκιμές και επιθεωρήσεις 

μπορούν να διενεργούνται σε νέα οχήματα 

τα οποία παρέχουν οι κατασκευαστές ή ο 

οικονομικός φορέας όπως προβλέπεται 

στην παράγραφο 2 κατωτέρω. 

Οι εν λόγω δοκιμές και επιθεωρήσεις 

διενεργούνται: 

 -  σε νέα οχήματα, συστήματα και 

χωριστές τεχνικές μονάδες τα οποία 

παρέχουν οι κατασκευαστές ή ο 

οικονομικός φορέας όπως προβλέπεται 

στην παράγραφο 2 κατωτέρω και 

 -  σε ταξινομημένα οχήματα κατόπιν 

συμφωνίας με τον κάτοχο του 

πιστοποιητικού ταξινόμησης του 

οχήματος. 

 Ο ιδιοκτήτης του οχήματος θα πρέπει να 

αποζημιώνεται για τα έξοδα που 

συνδέονται με τις δοκιμές. 

 

Τροπολογία  47 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – εδάφιο 3 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Οι εν λόγω δοκιμές και επιθεωρήσεις 

μπορούν επίσης να διενεργούνται σε 

ταξινομημένα οχήματα κατόπιν 

συμφωνίας με τον κάτοχο του 

πιστοποιητικού ταξινόμησης του 

διαγράφεται 
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οχήματος. 

 

 

Τροπολογία  48 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 9 – παράγραφος 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Οι κατασκευαστές που είναι 

κάτοχοι εγκρίσεων τύπου ή οι οικονομικοί 

φορείς, παρέχουν στην Επιτροπή, κατόπιν 

αιτήματός της, στατιστικά σημαντικό 

αριθμό παραγόμενων οχημάτων, 

συστημάτων, κατασκευαστικών στοιχείων 

και χωριστών τεχνικών μονάδων που 

επιλέγονται από την Επιτροπή και είναι 

αντιπροσωπευτικά των οχημάτων, 

συστημάτων, κατασκευαστικών στοιχείων 

και χωριστών τεχνικών μονάδων που 

διατίθενται για πρώτη φορά στην αγορά 

δυνάμει της εκάστοτε έγκρισης τύπου. Τα 

εν λόγω οχήματα, συστήματα, 

κατασκευαστικά στοιχεία και χωριστές 

τεχνικές μονάδες παρέχονται για δοκιμή 

κατά τον χρόνο, στον τόπο και για την 

περίοδο που ορίζει η Επιτροπή. 

2. Οι κατασκευαστές που είναι 

κάτοχοι εγκρίσεων τύπου ή οι οικονομικοί 

φορείς, παρέχουν στον Oργανισμό, 

κατόπιν αιτήματός της, στατιστικά 

σημαντικό αριθμό παραγόμενων 

οχημάτων, συστημάτων, κατασκευαστικών 

στοιχείων και χωριστών τεχνικών μονάδων 

που επιλέγονται από τον Oργανισμό και 

είναι πλήρως αντιπροσωπευτικά των 

οχημάτων, συστημάτων, κατασκευαστικών 

στοιχείων και χωριστών τεχνικών μονάδων 

που διατίθενται για πρώτη φορά στην 

αγορά δυνάμει της συγκεκριμένης 

έγκρισης τύπου. Τα εν λόγω οχήματα, 

συστήματα, κατασκευαστικά στοιχεία και 

χωριστές τεχνικές μονάδες παρέχονται για 

δοκιμή κατά τον χρόνο, στον τόπο και για 

την περίοδο που ορίζει ο Οργανισμός. Ο 

ιδιοκτήτης του οχήματος θα πρέπει να 

αποζημιώνεται για τα έξοδα που 

συνδέονται με τις δοκιμές. 

 

Τροπολογία  49 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 9 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Για να διευκολυνθεί η Επιτροπή στη 

διενέργεια των δοκιμών που αναφέρονται 

στις παραγράφους 1 και 2, τα κράτη μέλη 

διαθέτουν στην Επιτροπή όλα τα 

δεδομένα που αφορούν την έγκριση τύπου 

των οχημάτων, των συστημάτων, των 

κατασκευαστικών στοιχείων και των 

χωριστών τεχνικών μονάδων που 

Για να διευκολυνθεί ο Οργανισμός στη 

διενέργεια των δοκιμών που αναφέρονται 

στις παραγράφους 1, 1α και 2, τα κράτη 

μέλη διαθέτουν στον Οργανισμό όλα τα 

δεδομένα που αφορούν την έγκριση τύπου 

των οχημάτων, των συστημάτων, των 

κατασκευαστικών στοιχείων και των 

χωριστών τεχνικών μονάδων που 
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υποβάλλονται σε δοκιμή επαλήθευσης της 

συμμόρφωσης. Στα εν λόγω δεδομένα 

περιλαμβάνονται τουλάχιστον οι 

πληροφορίες που παρέχονται στο 

πιστοποιητικό έγκρισης τύπου και στα 

συνημμένα σε αυτό έγγραφα που 

αναφέρονται στο άρθρο 26 παράγραφος 1. 

υποβάλλονται σε δοκιμή επαλήθευσης της 

συμμόρφωσης. Στα εν λόγω δεδομένα 

περιλαμβάνονται τουλάχιστον οι 

πληροφορίες που παρέχονται στο 

πιστοποιητικό έγκρισης τύπου και στα 

συνημμένα σε αυτό έγγραφα που 

αναφέρονται στο άρθρο 26 παράγραφος 1. 

 

Τροπολογία  50 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 9 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2 α (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Τα κράτη μέλη παρέχουν όλη την 

απαιτούμενη συνδρομή, τεκμηρίωση και 

λοιπή τεχνική υποστήριξη που ζητούν οι 

εμπειρογνώμονες της Επιτροπής 

προκειμένου να μπορέσουν να 

διενεργήσουν τις δοκιμές, τους ελέγχους 

και τις επιθεωρήσεις. 

 Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι 

εμπειρογνώμονες της Επιτροπής 

διαθέτουν πρόσβαση σε όλες τις 

εγκαταστάσεις ή τμήματα 

εγκαταστάσεων και στις πληροφορίες, 

στις οποίες συμπεριλαμβάνονται τα 

συστήματα πληροφορικής και το 

λογισμικό, που σχετίζονται με την 

εκτέλεση των καθηκόντων τους. 

 

Τροπολογία  51 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 9 – παράγραφος 4 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

4. Οι κατασκευαστές οχημάτων 

δημοσιοποιούν τα δεδομένα που 

απαιτούνται για τον σκοπό των δοκιμών 

επαλήθευσης της συμμόρφωσης από τρίτα 

μέρη. Η Επιτροπή εκδίδει εκτελεστικές 

πράξεις για τον καθορισμό των δεδομένων 

που πρέπει να δημοσιοποιούνται και των 

4. Οι κατασκευαστές οχημάτων 

δημοσιοποιούν τα δεδομένα που 

απαιτούνται για τον σκοπό των δοκιμών 

επαλήθευσης της συμμόρφωσης από τρίτα 

μέρη. Συγκεκριμένα, τα εν λόγω δεδομένα 

περιλαμβάνουν παραμέτρους και 

ρυθμίσεις που είναι απαραίτητες για την 
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προϋποθέσεων της εν λόγω 

δημοσιοποίησης, με την επιφύλαξη της 

προστασίας εμπορικών απορρήτων και 

δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 

σύμφωνα με την ενωσιακή και εθνική 

νομοθεσία. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να 

εκδίδει εκτελεστικές πράξεις σύμφωνα με 

τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται 

στο άρθρο 87 παράγραφος 2. 

ακριβή αναπαράσταση των συνθηκών 

των δοκιμών που εφαρμόστηκαν την 

εποχή της δοκιμής έγκρισης τύπου. Η 

Επιτροπή εκδίδει εκτελεστικές πράξεις για 

τον καθορισμό των δεδομένων που πρέπει 

να δημοσιοποιούνται και των 

προϋποθέσεων της εν λόγω 

δημοσιοποίησης, με την επιφύλαξη της 

προστασίας εμπορικών απορρήτων και 

δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 

σύμφωνα με την ενωσιακή και εθνική 

νομοθεσία. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να 

εκδίδει εκτελεστικές πράξεις σύμφωνα με 

τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται 

στο άρθρο 87 παράγραφος 2. 

 

Τροπολογία  52 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 9 – παράγραφος 5 – εδάφιο 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Όταν η Επιτροπή διαπιστώνει ότι τα 

οχήματα που υποβάλλονται σε δοκιμή ή 

επιθεώρηση δεν συμμορφώνονται με τις 

απαιτήσεις έγκρισης τύπου που ορίζονται 

στον παρόντα κανονισμό ή σε οποιαδήποτε 

από τις κανονιστικές πράξεις που 

παρατίθενται στο παράρτημα IV ή ότι η 

έγκριση τύπου έχει χορηγηθεί βάσει 

λανθασμένων δεδομένων, απαιτεί 

αμελλητί, σύμφωνα με το άρθρο 54 

παράγραφος 8, από τον οικείο οικονομικό 

φορέα να λάβει όλα τα κατάλληλα 

διορθωτικά μέτρα για τη συμμόρφωση των 

οχημάτων με τις εν λόγω απαιτήσεις, ή 

λαμβάνει περιοριστικά μέτρα, απαιτώντας 

από τον οικονομικό φορέα είτε να 

αποσύρει τα εν λόγω οχήματα από την 

αγορά είτε να τα ανακαλέσει μέσα σε 

εύλογο χρονικό διάστημα, ανάλογα με τη 

σοβαρότητα της διαπιστωθείσας μη 

συμμόρφωσης. 

Όταν η Επιτροπή διαπιστώνει ότι τα 

οχήματα, τα κατασκευαστικά στοιχεία και 

οι χωριστές τεχνικές μονάδες που 

υποβάλλονται σε δοκιμή ή επιθεώρηση δεν 

συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις 

έγκρισης τύπου που ορίζονται στον 

παρόντα κανονισμό ή σε οποιαδήποτε από 

τις κανονιστικές πράξεις που παρατίθενται 

στο παράρτημα IV ή ότι η έγκριση τύπου 

έχει χορηγηθεί βάσει λανθασμένων 

δεδομένων, απαιτεί αμελλητί από τον 

οικείο οικονομικό φορέα σύμφωνα με το 

άρθρο 54 παράγραφος 8, να λάβει όλα τα 

κατάλληλα διορθωτικά μέτρα για τη 

συμμόρφωση των οχημάτων, 

κατασκευαστικών στοιχείων και 

χωριστών τεχνικών μονάδων με τις εν 

λόγω απαιτήσεις, ή λαμβάνει περιοριστικά 

μέτρα, απαιτώντας από τον οικονομικό 

φορέα είτε να αποσύρει τα εν λόγω 

οχήματα, κατασκευαστικά στοιχεία και 

χωριστές τεχνικές μονάδες από την αγορά 

είτε να τα ανακαλέσει μέσα σε εύλογο 

χρονικό διάστημα, ανάλογα με τη 

σοβαρότητα της διαπιστωθείσας μη 
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συμμόρφωσης. 

 

Τροπολογία  53 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 9 – παράγραφος 5 – εδάφιο 1 α (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Όλα τα μέτρα αποκατάστασης που 

λαμβάνει η Επιτροπή δυνάμει των 

δοκιμών επαλήθευσης ισχύουν σε 

ολόκληρη την Ένωση και εφαρμόζονται 

από τις εθνικές αρχές με εναρμονισμένο 

και συνεπή τρόπο. Τα εν λόγω ενωσιακά 

διορθωτικά μέτρα μπορούν να 

περιλαμβάνουν την καταβολή ενιαίας 

αποζημίωσης σε καταναλωτές εάν οι 

αρχικές επιδόσεις των οχημάτων 

μεταβλήθηκαν μετά τη λήψη των μέτρων 

αποκατάστασης, καθώς και οικονομική 

αποζημίωση για τυχόν εξωτερικές 

αρνητικές επιπτώσεις (ποιότητα του 

ατμοσφαιρικού αέρα, δημόσια υγεία 

κτλ.). 

 

Τροπολογία  54 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 9 – παράγραφος 5 – εδάφιο 3 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Η Επιτροπή δημοσιεύει έκθεση με τα 

πορίσματά της, ύστερα από κάθε δοκιμή 

εξακρίβωσης της συμμόρφωσης που έχει 

πραγματοποιηθεί. 

Ο Οργανισμός δημοσιεύει ετήσιες 

εκθέσεις σχετικά με τα πορίσματά του, 

ύστερα από κάθε δοκιμή εξακρίβωσης της 

συμμόρφωσης που έχει πραγματοποιηθεί. 

Οι εκθέσεις καθίστανται διαθέσιμες στο 

κοινό και περιλαμβάνουν τις πληροφορίες 

σχετικά με τα αποτελέσματα των 

δοκιμών που διενεργήθηκαν και σχετικά 

με τα οχήματα, τα συστήματα, τα 

κατασκευαστικά στοιχεία ή τις χωριστές 

τεχνικές μονάδες που δεν 

συμμορφώνονται, μαζί με τα στοιχεία 

ταυτοποίησης των αντίστοιχων 
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κατασκευαστών. 

 

Τροπολογία  55 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 9 – παράγραφος 5 – εδάφιο 3 α (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Τα κράτη μέλη λαμβάνουν κατάλληλες 

επακόλουθες ενέργειες υπό το πρίσμα των 

συστάσεων που περιλαμβάνονται στην 

έκθεση της δοκιμής επαλήθευσης 

συμμόρφωσης και, κατόπιν αιτήματος, 

επαληθεύουν τη λειτουργία και την 

οργάνωση των αρμόδιων αρχών και 

διερευνούν σημαντικά ή 

επαναλαμβανόμενα προβλήματα στο 

κράτος μέλος. 

 

Τροπολογία  56 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 9 – παράγραφος 5 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 5α. Τα κράτη μέλη εφαρμόζουν τις 

συστάσεις του Φόρουμ σύμφωνα με το 

άρθρο 10, εφόσον αυτές απευθύνονται σε 

ένα ή περισσότερα κράτη μέλη. Εάν ένα 

κράτος μέλος αδυνατεί να εφαρμόσει, ή 

αποκλίνει από, μια σύσταση που 

εκδόθηκε από τον Οργανισμό, το εν λόγω 

κράτος μέλος ενημερώνει την Επιτροπή 

για την αιτιολόγησή του. Η Επιτροπή 

αξιολογεί την παρασχεθείσα αιτιολόγηση 

και, εάν κρίνει ότι τα μέτρα που 

ελήφθησαν δεν είναι αιτιολογημένα, 

δύναται, κατόπιν διαβουλεύσεων με το 

κράτος μέλος, να απαιτήσει την 

εφαρμογή της σύστασης ή τη θέσπιση 

εναλλακτικών μέτρων. 

 Σε περιπτώσεις που η επανειλημμένη 

αποτυχία εφαρμογής συστάσεων ή 

εναλλακτικών μέτρων που σχετίζονται με 
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το άρθρο 10 παράγραφος 2 στοιχείο γ) 

συνιστά μη συμμόρφωση με τον παρόντα 

κανονισμό, η Επιτροπή αναστέλλει ή 

ανακαλεί την αρμοδιότητα της 

ενδιαφερόμενης εγκρίνουσας αρχής να 

αποδέχεται αιτήσεις έκδοσης 

πιστοποιητικών έγκρισης τύπου της ΕΕ 

δυνάμει του άρθρου 21. 

 Εντός δύο μηνών από την αναστολή της 

εν λόγω αρμοδιότητας δυνάμει της 

παραγράφου 3, η Επιτροπή υποβάλλει 

έκθεση στα κράτη μέλη με τα πορίσματά 

της όσον αφορά τη μη συμμόρφωση. 

Όταν απαιτείται για τη διασφάλιση της 

ασφάλειας οχημάτων, συστημάτων, 

κατασκευαστικών στοιχείων ή χωριστών 

τεχνικών μονάδων που έχουν ήδη 

διατεθεί στην αγορά, η Επιτροπή ζητεί 

από τις ενδιαφερόμενες εγκρίνουσες 

αρχές να αναστείλουν εντός εύλογης 

χρονικής περιόδου τυχόν πιστοποιητικά 

τα οποία έχουν εκδοθεί παράτυπα. 

 

Τροπολογία  57 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 9 – παράγραφος 5 β (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 5β. Ο Οργανισμός χρηματοδοτείται 

μέσω εθνικών τελών που καταβάλλονται 

από τον κατασκευαστή και επιβάλλονται 

σε όλα τα νέα οχήματα που πωλούνται 

στην Ένωση σύμφωνα με το άρθρο 30 

παράγραφος 2α. 

 

Τροπολογία  58 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 10 – τίτλος 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Φόρουμ ανταλλαγής πληροφοριών σχετικά 

με τον έλεγχο εφαρμογής 

Φόρουμ ελέγχου εφαρμογής και 

ανταλλαγής πληροφοριών 
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Τροπολογία  59 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 10 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Η Επιτροπή συγκροτεί, υπό την 

προεδρία της, ένα φόρουμ ανταλλαγής 

πληροφοριών σχετικά με τον έλεγχο 

εφαρμογής («το φόρουμ»). 

1. Η Επιτροπή συγκροτεί ένα φόρουμ 

ελέγχου εφαρμογής και ανταλλαγής 

πληροφοριών («το φόρουμ»). Η προεδρία 

του Φόρουμ ασκείται από τον Οργανισμό. 

 

Τροπολογία  60 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 10 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Το φόρουμ απαρτίζεται από μέλη τα οποία 

διορίζονται από τα κράτη μέλη. 

Το φόρουμ απαρτίζεται από μέλη τα οποία 

διορίζονται από τα κράτη μέλη και 

εκπροσώπους της Επιτροπής. 

Περιλαμβάνει, υπό καθεστώς 

παρατηρητή, εκπροσώπους των τεχνικών 

υπηρεσιών, τρίτων οργανισμών 

διενέργειας δοκιμών, ΜΚΟ που 

δραστηριοποιούνται στον τομέα της 

ασφάλειας και του περιβάλλοντος, και 

ομάδων καταναλωτών. 

 

Τροπολογία  61 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 10 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Στα συμβουλευτικά του καθήκοντα 

περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων η 

προαγωγή ορθών πρακτικών, η 

ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με 

προβλήματα ελέγχου εφαρμογής της 

νομοθεσίας, η συνεργασία, η ανάπτυξη 

μεθόδων και εργαλείων εργασίας, η 

ανάπτυξη διαδικασίας ηλεκτρονικής 

Στα καθήκοντά του περιλαμβάνονται: 
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ανταλλαγής πληροφοριών και η 

αξιολόγηση σχεδίων εναρμονισμένου 

ελέγχου εφαρμογής, κυρώσεων και 

κοινών επιθεωρήσεων. 

 α)  να συμβάλλει στην προαγωγή 

ορθών πρακτικών με σκοπό να 

εξασφαλιστεί αποτελεσματική και 

εναρμονισμένη εφαρμογή του παρόντος 

κανονισμού, κυρίως όσον αφορά την 

αξιολόγηση, τον ορισμό και την 

παρακολούθηση των αρμοδίων φορέων 

και τη γενική εφαρμογή των απαιτήσεων 

που ορίζονται στον παρόντα κανονισμό, 

συμπεριλαμβανομένης εξέτασης των 

αποδεικτικών στοιχείων ή άλλων 

πληροφοριών που ζητούνται από οικεία 

τρίτα μέρη· 

 β)  να επικουρεί τις αρμόδιες αρχές 

των κρατών μελών σε δραστηριότητες 

εποπτείας της αγοράς, 

συμπεριλαμβανομένου του συντονισμού 

εθνικών δραστηριοτήτων εποπτείας της 

αγοράς, είτε σε περιφερειακή είτε σε 

πανευρωπαϊκή βάση· 

 γ)  να διενεργεί κοινούς ελέγχους επί 

των εθνικών αρχών έγκρισης τύπου κάθε 

τρία χρόνια προκειμένου να επαληθεύει 

ότι συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις 

του παρόντος κανονισμού και διεξάγουν 

τα καθήκοντά τους κατά τρόπο 

ανεξάρτητο και αυστηρό. Οι έλεγχοι 

αυτοί περιλαμβάνουν επαλήθευση των 

εθνικών διαδικασιών έγκρισης τύπου που 

εφαρμόζονται, έλεγχο τυχαίου δείγματος 

των εγκρίσεων τύπου που έχουν εκδοθεί 

και επιτόπια επίσκεψη σε μια τεχνική 

υπηρεσία που τελεί υπό την ευθύνη της 

υπό έλεγχο αρχής. Ο Οργανισμός μπορεί 

να συμμετέχει στους ελέγχους αυτούς και 

μπορεί να βασίζει την απόφασή του όσον 

αφορά  τη συμμετοχή του στην ανάλυση 

της εκτίμησης κινδύνου. 

 δ)  να αξιολογεί τα αποτελέσματα των 

επανεξετάσεων της λειτουργίας των 

αρχών εποπτείας της αγοράς και να 

διατυπώνει γενικές συστάσεις που 

απορρέουν από μία ή περισσότερες 
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παρόμοιες επανεξετάσεις· 

 ε)  να εκτιμά τα αποτελέσματα των 

αξιολογήσεων της λειτουργίας των 

τεχνικών υπηρεσιών, τόσο βάσει του 

άρθρου 80 παράγραφος 3α όσο και σε 

συνέχεια κοινής αξιολόγησης βάσει του 

άρθρου 80 παράγραφος 4, και να 

διατυπώνει γενικές συστάσεις που 

απορρέουν από μία ή περισσότερες 

παρόμοιες αξιολογήσεις· 

 στ)  να εκτιμά την 

αποτελεσματικότητα των 

δραστηριοτήτων επιβολής, 

συμπεριλαμβανομένων, όπου αρμόζει, της 

συνέπειας και της αποτελεσματικότητας 

οποιασδήποτε επιδιόρθωσης, ανάκλησης 

ή ποινής επιβληθεί από κράτη μέλη στις 

περιπτώσεις στις οποίες τα οχήματα, τα 

συστήματα, τα κατασκευαστικά στοιχεία 

ή οι χωριστές τεχνικές μονάδες που 

επηρεάζονται από τη μη συμμόρφωση 

διατίθενται στην αγορά σε περισσότερα 

από ένα κράτη μέλη και, εάν του ζητείται, 

να διατυπώνει γενικές συστάσεις που 

απορρέουν από μια τέτοια εκτίμηση. Η 

εκτίμηση αυτή διενεργείται τουλάχιστον 

ανά διετία. 

 

Τροπολογία  62 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 10 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2 α (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Όλες οι αποφάσεις που λαμβάνονται και 

οι συστάσεις που συμφωνούνται από το 

φόρουμ δημοσιοποιούνται, 

συμπεριλαμβανομένων των αποφάσεων 

και των συστάσεων περί ανακλήσεων. 

 

Τροπολογία  63 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 10 – παράγραφος 2 α (νέα) 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 2α. Το φόρουμ συγκροτεί μόνιμη 

επιτροπή η οποία απαρτίζεται από δέκα 

ανεξάρτητους ελεγκτές και έναν 

εκπρόσωπο της Επιτροπής («μόνιμη 

επιτροπή») για να διενεργεί τακτικούς 

ελέγχους επί των εθνικών αρχών που είναι 

αρμόδιες για την έγκριση τύπου και την 

εποπτεία της αγοράς, προκειμένου να 

επαληθεύει τη συμμόρφωση με τις 

απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού και 

την εκτέλεση των καθηκόντων τους κατά 

τρόπο ανεξάρτητο, αποτελεσματικό και 

ουσιαστικό. 

 Οι έλεγχοι αυτοί υπόκεινται σε 

ανεξάρτητη εξέταση και διεξάγονται 

κατά τρόπο διαφανή». 

 Οι έλεγχοι περιλαμβάνουν τα εξής, κατά 

περίπτωση: 

 α)  αξιολόγηση των διαδικασιών και 

των πρωτοκόλλων που εφαρμόζονται στις 

αρχές έγκρισης τύπου και εποπτείας της 

αγοράς· 

 β)  αξιολόγηση του ορισμού των 

τεχνικών υπηρεσιών· 

 γ)  επιτόπιες επισκέψεις και 

συνεντεύξεις με το προσωπικό των 

εθνικών αρχών και τις ορισμένες τεχνικές 

υπηρεσίες· 

 δ)  ελέγχους των εργαστηρίων, των 

εγκαταστάσεων, των οργάνων μέτρησης 

και των μεθόδων δειγματοληψίας· 

 ε)  αξιολόγηση των εγκρίσεων τύπου 

που έχουν εκδοθεί· 

 στ)  κάθε άλλη δραστηριότητα που 

απαιτείται για τον εντοπισμό 

περιπτώσεων μη συμμόρφωσης. 

 Οι ελεγκτές δύνανται να αναθέσουν σε 

τρίτο μέρος την παροχή συνδρομής στους 

ελέγχους. 

 Οι ελεγκτές και τα ανάδοχα τρίτα μέρη 

εκτελούν τα καθήκοντά τους με 

ανεξαρτησία και αμεροληψία. Τηρούν την 
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εμπιστευτικότητα όπου αυτό απαιτείται 

για την προστασία εμπορικών 

απορρήτων, με την επιφύλαξη της 

υποχρέωσης παροχής πληροφοριών που 

ορίζεται στο άρθρο 9 παράγραφος 3 στον 

πληρέστερο βαθμό που είναι αναγκαίος 

για την προστασία των συμφερόντων των 

χρηστών και των πολιτών στην Ένωση. 

 Τα κράτη μέλη παρέχουν όλη την 

απαιτούμενη συνδρομή, τεκμηρίωση και 

υποστήριξη που ζητούν οι ελεγκτές 

προκειμένου να μπορέσουν να εκτελέσουν 

τα καθήκοντά τους. 

 Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι 

ελεγκτές διαθέτουν πρόσβαση σε όλες τις 

εγκαταστάσεις ή τμήματα 

εγκαταστάσεων και στις πληροφορίες, 

στις οποίες συμπεριλαμβάνονται και 

πληροφορίες που τηρούνται στα 

συστήματα πληροφορικής και το 

λογισμικό, που σχετίζονται με την 

εκτέλεση των καθηκόντων τους. 

 Το Φόρουμ καθιστά διαθέσιμα στα κράτη 

μέλη και στην Επιτροπή τα 

αποτελέσματα των ελέγχων. 

 Τα κράτη μέλη και η Επιτροπή 

προβαίνουν στις κατάλληλες επακόλουθες 

ενέργειες υπό το πρίσμα των 

πληροφοριών και των συστάσεων που 

περιλαμβάνονται στις εκθέσεις των 

ελέγχων. 

 

Τροπολογία  64 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 10 – παράγραφος 3 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

3. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να 

εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις 

σύμφωνα με το άρθρο 88 για τον 

καθορισμό της σύνθεσης, της διαδικασίας 

διορισμού, των λεπτομερών καθηκόντων, 

των μεθόδων εργασίας και του εσωτερικού 

κανονισμού του φόρουμ. 

3. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να 

εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις 

σύμφωνα με το άρθρο 88 για συμπλήρωση 

του παρόντος κανονισμού για τον 

καθορισμό της σύνθεσης, της διαδικασίας 

διορισμού, των λεπτομερών καθηκόντων, 

των μεθόδων εργασίας και του εσωτερικού 
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κανονισμού του φόρουμ και της μόνιμης 

επιτροπής ελεγκτών. 

 

Τροπολογία  65 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 10 α (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Άρθρο 10α 

 Ηλεκτρονική βάση δεδομένων εγκρίσεων 

τύπου 

 1.  Η Επιτροπή καταρτίζει και τηρεί 

ηλεκτρονική βάση δεδομένων εγκρίσεων 

τύπου, αποτελούμενη από δύο 

διαφορετικές διεπαφές: τη δημόσια 

διεπαφή και τη διεπαφή συμμόρφωσης. 

 2.  Η δημόσια διεπαφή περιλαμβάνει 

τις πληροφορίες που ορίζονται στο 

παράρτημα IX του παρόντος κανονισμού, 

τα αποτελέσματα των δοκιμών, τις 

προδιαγραφές των δοκιμών και τα 

στοιχεία ταυτοποίησης των τεχνικών 

υπηρεσιών και των αρχών έγκρισης 

τύπου που εμπλέκονται στα διάφορα 

στάδια της διαδικασίας έγκρισης τύπου, 

τηρώντας τις ακόλουθες απαιτήσεις: 

 α)  οι πληροφορίες πρέπει να 

παρέχονται δωρεάν· 

 β)  οι πληροφορίες πρέπει να 

παρέχονται με φιλικό προς τον χρήστη 

τρόπο· 

 γ)  οι πληροφορίες πρέπει να 

παρέχονται σε ψηφιακή μορφή με πλήρεις 

δυνατότητες αναζήτησης. 

 3.  Η διεπαφή συμμόρφωσης είναι 

προσπελάσιμη από τα κράτη μέλη, τις 

αρχές έγκρισης τύπου, τις αρχές 

εποπτείας της αγοράς και την Επιτροπή 

και περιλαμβάνει τις πληροφορίες που 

ορίζονται στην παράγραφο 2 καθώς και 

στα παραρτήματα Ι και ΙΙΙ του παρόντος 

κανονισμού, τηρώντας τις ακόλουθες 
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απαιτήσεις: 

 α)  διασφαλίζονται αυστηροί κανόνες 

ασφαλείας για την προστασία των 

εμπιστευτικών πληροφοριών· 

 β)  τα δικαιώματα πρόσβασης πρέπει 

να βασίζονται στην αρχή της ανάγκης για 

γνώση· 

 γ)  πρέπει να παρέχεται ένας 

σύνδεσμος με το σύστημα πληροφοριών 

και επικοινωνίας για την εποπτεία της 

αγοράς (ICSMS) που έχει συσταθεί 

σύμφωνα με το άρθρο 23 του κανονισμού 

(ΕΚ) αριθ. 765/2008. 

 4.  Οι αρχές έγκρισης τύπου 

καταχωρούν στη βάση δεδομένων 

συμμόρφωσης τις πληροφορίες που 

απαιτούνται στα παραρτήματα Ι και ΙΙΙ 

του παρόντος κανονισμού κατόπιν 

έκδοσης ή απόσυρσης μιας νέας έγκρισης 

τύπου, πληροφορίες σχετικά με μη 

συμμόρφωση προς τις απαιτήσεις του 

παρόντος κανονισμού και πληροφορίες 

σχετικά με τυχόν μέτρα αποκατάστασης 

που προβλέπονται ή έχουν ληφθεί. 

 5.  Κατά την εισαγωγή των 

πληροφοριών στη βάση δεδομένων, οι 

αρχές έγκρισης τύπου τηρούν τα 

δικαιώματα πρόσβασης και επεξεργασίας 

των πληροφοριών. Τυχόν αλλαγές 

χρονολογούνται και είναι ευδιάκριτες. Τα 

δεδομένα που περιέχονται στη διεπαφή 

συμμόρφωσης χρησιμοποιούνται μόνο για 

σκοπούς που συνδέονται με την εφαρμογή 

του παρόντος κανονισμού και τυχόν 

πράξεις που εκδίδονται δυνάμει αυτού, 

και απαγορεύεται η μη εξουσιοδοτημένη 

χρήση τους. 

 6.  Η βάση δεδομένων θα πρέπει να 

καθορίζεται με τρόπο ώστε να 

ελαχιστοποιείται ο διοικητικός φόρτος, 

και σύμφωνα με τις αρχές της 

χρηστικότητας και της σχέσης κόστους-

αποτελεσματικότητας. Η ύπαρξη 

ηλεκτρονικής βάσης δεδομένων 

εγκρίσεων τύπου δεν αντικαθιστά ούτε 

μεταβάλλει τις ευθύνες των αρχών 
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εποπτείας της αγοράς. 

 7.  Προκειμένου να ελεγχθεί η 

καταλληλότητα της χρήσης του ΙΜΙ για 

την ανταλλαγή πληροφοριών βάσει του 

παρόντος άρθρου, θα ξεκινήσει πιλοτικό 

πρόγραμμα από ... [3 μήνες μετά την 

έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού]. 

 8.  Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να 

εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις 

σύμφωνα με το άρθρο 88 για τη 

συμπλήρωση του παρόντος κανονισμού, 

προσδιορίζοντας τις λειτουργικές 

λεπτομέρειες σχετικά με τη δημιουργία 

της επιγραμμικής βάσης δεδομένων 

έγκρισης τύπου. 

 

Τροπολογία  66 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 11 – παράγραφος 4 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 4α.  Kατά την υποβολή αίτησης για 

έγκριση τύπου, ο κατασκευαστής 

δεσμεύεται και δηλώνει εγγράφως στην 

αρμόδια για την έγκριση τύπου αρχή ότι, 

κατά τον σχεδιασμό των οχημάτων, των 

συστημάτων, των κατασκευαστικών 

στοιχείων και των χωριστών τεχνικών 

μονάδων, δεν ενσωματώνει στρατηγικές 

που μειώνουν άσκοπα τις επιδόσεις που 

επιδείχθηκαν κατά τις συναφείς 

διαδικασίες δοκιμών όταν τα οχήματα, 

τα συστήματα, τα κατασκευαστικά 

στοιχεία και οι χωριστές τεχνικές 

μονάδες λειτουργούν υπό συνθήκες που 

εύλογα αναμένεται να ανακύψουν υπό 

κανονικές συνθήκες λειτουργίας και 

χρήσης. 

 

Τροπολογία  67 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 12 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Ο κατασκευαστής ενημερώνει αμέσως την 

εγκρίνουσα αρχή η οποία έχει χορηγήσει 

την έγκριση, παρέχοντας λεπτομέρειες 

σχετικά με τη μη συμμόρφωση και τυχόν 

διορθωτικά μέτρα που έχουν ληφθεί. 

Ο κατασκευαστής ενημερώνει αμέσως την 

εγκρίνουσα αρχή, η οποία έχει χορηγήσει 

την έγκριση, καθώς και τον Οργανισμό, 

παρέχοντας λεπτομέρειες σχετικά με τη μη 

συμμόρφωση και τυχόν διορθωτικά μέτρα 

που έχουν ληφθεί. 

 

Τροπολογία  68 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 12 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Ο κατασκευαστής, κατόπιν 

αιτιολογημένου αιτήματος από εθνική 

αρχή, παρέχει στην εν λόγω αρχή, μέσω 

της εγκρίνουσας αρχής, αντίγραφο του 

πιστοποιητικού έγκρισης τύπου ΕΕ ή της 

άδειας που αναφέρεται στο άρθρο 55 

παράγραφος 1, με τα οποία καταδεικνύεται 

η συμμόρφωση του οχήματος, του 

συστήματος, του κατασκευαστικού 

στοιχείου ή της χωριστής τεχνικής 

μονάδας, σε γλώσσα ευκόλως κατανοητή 

από την εθνική αρχή. 

Ο κατασκευαστής, κατόπιν 

αιτιολογημένου αιτήματος από εθνική 

αρχή ή τον Οργανισμό, παρέχει παρέχει σε 

αυτήν, μέσω της εγκρίνουσας αρχής, 

αντίγραφο του πιστοποιητικού έγκρισης 

τύπου ΕΕ ή της άδειας που αναφέρεται στο 

άρθρο 55 παράγραφος 1, με τα οποία 

καταδεικνύεται η συμμόρφωση του 

οχήματος, του συστήματος, του 

κατασκευαστικού στοιχείου ή της 

χωριστής τεχνικής μονάδας, σε γλώσσα 

ευκόλως κατανοητή από την αρμόδια 

εθνική αρχή. 

 

Τροπολογία  69 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 13 – παράγραφος 1 – στοιχείο β 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

β) κατόπιν αιτιολογημένου αιτήματος 

από εγκρίνουσα αρχή, να παρέχει στην εν 

λόγω αρχή όλες τις πληροφορίες και όλα 

τα έγγραφα που απαιτούνται για να 

καταδειχθεί η συμμόρφωση της 

παραγωγής οχήματος, συστήματος, 

κατασκευαστικού στοιχείου ή χωριστής 

τεχνικής μονάδας· 

β) κατόπιν αιτιολογημένου αιτήματος 

από εγκρίνουσα αρχή ή τον Οργανισμό, να 

παρέχει σε αυτήν όλες τις πληροφορίες και 

όλα τα έγγραφα που απαιτούνται για να 

καταδειχθεί η συμμόρφωση της 

παραγωγής οχήματος, συστήματος, 

κατασκευαστικού στοιχείου ή χωριστής 

τεχνικής μονάδας, συμπεριλαμβανομένων 

τυχόν τεχνικών προδιαγραφών κατά την 
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έγκριση τύπου και πρόσβασης σε 

λογισμικό και αλγόριθμους, που έχουν 

ζητηθεί· 

 

Τροπολογία  70 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 13 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

γ) να συνεργάζεται με τις εγκρίνουσες 

αρχές ή τις αρχές εποπτείας της αγοράς, 

κατόπιν αιτήματός τους, σε σχέση με 

οποιοδήποτε μέτρο λαμβάνεται για την 

εξάλειψη των σοβαρών κινδύνων που 

ενέχουν τα οχήματα, τα συστήματα, τα 

κατασκευαστικά στοιχεία, οι χωριστές 

τεχνικές μονάδες, τα εξαρτήματα ή ο 

εξοπλισμός που εμπίπτουν στην εν λόγω 

εντολή· 

γ) να συνεργάζεται με τις εγκρίνουσες 

αρχές ή τις αρχές εποπτείας της αγοράς ή 

τον Οργανισμό, κατόπιν αιτήματός τους, 

σε σχέση με οποιοδήποτε μέτρο 

λαμβάνεται για την εξάλειψη των σοβαρών 

κινδύνων που ενέχουν τα οχήματα, τα 

συστήματα, τα κατασκευαστικά στοιχεία, 

οι χωριστές τεχνικές μονάδες, τα 

εξαρτήματα ή ο εξοπλισμός που εμπίπτουν 

στην εν λόγω εντολή· 

 

Τροπολογία  71 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 14 – παράγραφος 6 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 6α. Ο εισαγωγέας ενημερώνει αμέσως 

τον κατασκευαστή σχετικά με 

καταγγελίες και αναφορές για κινδύνους, 

ύποπτα συμβάντα και ζητήματα μη 

συμμόρφωσης όσον αφορά εισαγόμενα 

οχήματα, συστήματα, κατασκευαστικά 

στοιχεία, χωριστές τεχνικές μονάδες, 

εξαρτήματα ή εξοπλισμό. 

 

Τροπολογία  72 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 20 – παράγραφος 4 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

4. Η έγκριση τύπου ΕΕ για το τελικό 4. Η έγκριση τύπου ΕΕ για το τελικό 
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στάδιο ολοκλήρωσης χορηγείται μόνον 

εφόσον η εγκρίνουσα αρχή εξακριβώσει 

ότι ο τύπος οχήματος που εγκρίνεται στο 

τελικό στάδιο πληροί τη δεδομένη χρονική 

στιγμή της έγκρισης όλες τις ισχύουσες 

τεχνικές απαιτήσεις. Η εξακρίβωση 

περιλαμβάνει έλεγχο εγγράφων για όλες 

τις απαιτήσεις που καλύπτονται από 

έγκριση τύπου ΕΕ που χορηγήθηκε για 

ημιτελή τύπο οχήματος στο πλαίσιο 

διαδικασίας σε πολλαπλά στάδια, ακόμα 

και αν αυτή χορηγήθηκε για διαφορετική 

κατηγορία οχήματος. 

στάδιο ολοκλήρωσης χορηγείται μόνον 

εφόσον η εγκρίνουσα αρχή εξακριβώσει 

ότι ο τύπος οχήματος που εγκρίνεται στο 

τελικό στάδιο πληροί τη δεδομένη χρονική 

στιγμή της έγκρισης όλες τις ισχύουσες 

τεχνικές απαιτήσεις. Η εξακρίβωση 

περιλαμβάνει έλεγχο εγγράφων για όλες 

τις απαιτήσεις που καλύπτονται από 

έγκριση τύπου ΕΕ που χορηγήθηκε για 

ημιτελή τύπο οχήματος στο πλαίσιο 

διαδικασίας σε πολλαπλά στάδια, ακόμα 

και αν αυτή χορηγήθηκε για διαφορετική 

κατηγορία οχήματος. Η αρχή που είναι 

αρμόδια για την έγκριση του τελικού 

σταδίου του οχήματος είναι υπεύθυνη για 

να εξασφαλίσει ότι το ολοκληρωμένο 

όχημα πληροί όλες τις απαιτήσεις και, 

όπου αυτό απαιτείται, να επαναλάβει τις 

αρχικές δοκιμές προκειμένου να 

επαληθεύσει ότι οι επιδόσεις των 

συστημάτων και των κατασκευαστικών 

στοιχείων που εγκρίθηκαν χωριστά 

εξακολουθούν να συμμορφώνονται με τις 

εγκρίσεις τύπου κατά την ενσωμάτωσή 

τους στο ολοκληρωμένο όχημα. 

 

Τροπολογία  73 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 20 – παράγραφος 6 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 6α. Ο κατασκευαστής θέτει στη 

διάθεση της αρμόδιας για την έγκριση 

τύπου αρχής τον αριθμό οχημάτων, 

κατασκευαστικών στοιχείων ή χωριστών 

τεχνικών μονάδων που απαιτείται 

δυνάμει των σχετικών επιμέρους οδηγιών 

ή κανονισμών για τη διενέργεια των 

απαιτούμενων δοκιμών. 

 

Τροπολογία  74 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 22 – παράγραφος 1 – στοιχείο β α (νέο) 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 β α) λεπτομερείς τεχνικές περιγραφές 

και προδιαγραφές βαθμονόμησης για όλα 

τα κατασκευαστικά στοιχεία που 

αφορούν τις εκπομπές (βασική 

στρατηγική εκπομπών)· 

 

Τροπολογία  75 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 22 – παράγραφος 1 – στοιχείο β β (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 β β) έναν κατάλογο με όλα τα 

συστήματα αναστολής ή οποιαδήποτε 

βοηθητική στρατηγική εκπομπών, 

περιλαμβανομένης και μιας περιγραφής 

των παραμέτρων που τροποποιούνται 

από οποιαδήποτε AES και των οριακών 

συνθηκών με βάση τις οποίες λειτουργεί η 

AES, καθώς και προσδιορισμό των AES 

ή BES που είναι πιθανό να 

ενεργοποιηθούν υπό όλες τις συνθήκες 

περιβάλλοντος, λεπτομερείς τεχνικές 

περιγραφές και προδιαγραφές 

βαθμονόμησης, καθώς και μια λεπτομερή 

αιτιολόγηση για κάθε σύστημα αναστολής 

που μειώνει την αποτελεσματικότητα του 

συστήματος ελέγχου των εκπομπών, και 

το σκεπτικό της μη απαγόρευσής του στο 

πλαίσιο του άρθρου 5 παράγραφος 2 του 

κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 715/2007· 

 

Τροπολογία  76 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 22 – παράγραφος 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Ο φάκελος πληροφοριών 

υποβάλλεται σε ηλεκτρονικό μορφότυπο 

που διατίθεται από την Επιτροπή, όμως 

μπορεί επίσης να υποβληθεί σε έντυπη 

2. Ο φάκελος πληροφοριών 

υποβάλλεται σε ηλεκτρονικό μορφότυπο 

που διατίθεται από την Επιτροπή. Μπορεί 

επίσης να υποβληθεί επιπροσθέτως σε 



 

RR\1118868EL.docx 225/320 PE585.750v03-00 

 EL 

μορφή. έντυπη μορφή. 

 

Τροπολογία  77 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 23 – παράγραφος 3 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 3α. Σε περίπτωση αίτησης για έγκριση 

τύπου πλήρους οχήματος, ο 

κατασκευαστής παρέχει αναλυτικές 

πληροφορίες, περιλαμβανομένης της 

τεχνικής αιτιολόγησης, για κάθε 

βοηθητική στρατηγική διαχείρισης του 

κινητήρα που χρησιμοποιήθηκε πέραν 

των συνθηκών που καθορίζονται στις 

σχετικές νομοθετικές πράξεις της 

Ένωσης και τις διαδικασίες δοκιμής. 

 

Τροπολογία  78 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 23 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Η εγκρίνουσα αρχή και οι τεχνικές 

υπηρεσίες έχουν πρόσβαση στο λογισμικό 

και στους αλγόριθμους του οχήματος. 

Η εγκρίνουσα αρχή και οι τεχνικές 

υπηρεσίες έχουν πρόσβαση στο λογισμικό 

και το υλισμικό που αφορούν την 

ασφάλεια και τις εκπομπές και στους 

αλγόριθμους του οχήματος, καθώς και 

κατάλληλη πληροφόρηση για τη 

διαδικασία ανάπτυξης του λογισμικού και 

του υλισμικού, ανάλογα με τα αντίστοιχα 

καθήκοντά τους. 

 

Τροπολογία  79 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 23 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1 α (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Ο κατασκευαστής κοινοποιεί στην 

εγκρίνουσα αρχή και στην αρμόδια 
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τεχνική υπηρεσία, υπό τυποποιημένη 

μορφή, την έκδοση του λογισμικού που 

αφορά την ασφάλεια και τις εκπομπές 

κατά την υποβολή της αίτησης για 

έγκριση τύπου. Προκειμένου να εντοπίσει 

μεταγενέστερες παράνομες αλλαγές στο 

λογισμικό, η τεχνική υπηρεσία έχει το 

δικαίωμα σήμανσης του λογισμικού 

καθορίζοντας τις αντίστοιχες 

παραμέτρους. 

 

Τροπολογία  80 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 23 – παράγραφος 4 – εδάφιο 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Κατόπιν αιτιολογημένου αιτήματος, η 

εγκρίνουσα αρχή μπορεί επίσης να 

απαιτήσει από τον κατασκευαστή να 

υποβάλει τυχόν πρόσθετες πληροφορίες 

που απαιτούνται για να ληφθεί απόφαση 

όσον αφορά τις απαιτούμενες δοκιμές ή για 

να διευκολυνθεί η διενέργεια των εν λόγω 

δοκιμών. 

Κατόπιν αιτιολογημένου αιτήματος, η 

εγκρίνουσα αρχή και η αρμόδια τεχνική 

υπηρεσία μπορούν επίσης να απαιτήσουν 

από τον κατασκευαστή να υποβάλει τυχόν 

πρόσθετες πληροφορίες που είναι 

απαραίτητες για να ληφθεί απόφαση όσον 

αφορά τις απαιτούμενες δοκιμές ή για να 

διευκολυνθεί η διενέργεια των εν λόγω 

δοκιμών. 

 

Τροπολογία  81 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 23 – παράγραφος 4 – εδάφιο 2 α (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Η εγκρίνουσα αρχή και η αρμόδια 

τεχνική υπηρεσία τηρούν την 

εμπιστευτικότητα, όπου αυτό απαιτείται, 

για την προστασία εμπορικών 

απορρήτων, εκτός αν η δημοσιοποίηση 

εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, με την 

επιφύλαξη της υποχρέωσης παροχής 

πληροφοριών που ορίζεται στο άρθρο 9 

παράγραφος 3 για την προστασία των 

συμφερόντων των χρηστών στην Ένωση. 
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Τροπολογία  82 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 24 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ α (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 γ α) την ισχύ της αιτιολόγησης που 

δόθηκε για την εγκατάσταση του 

συστήματος αναστολής σύμφωνα με το 

άρθρο 5 παράγραφος 2 του κανονισμού 

(ΕΚ) αριθ. 715/2007· 

 

Τροπολογία  83 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 24 – παράγραφος 5 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

5. Η εγκρίνουσα αρχή αρνείται τη 

χορήγηση έγκρισης τύπου ΕΕ εάν 

διαπιστώσει ότι ένας τύπος οχήματος, 

συστήματος, κατασκευαστικού στοιχείου ή 

χωριστής τεχνικής μονάδας, μολονότι 

συμμορφώνεται με τις ισχύουσες 

απαιτήσεις, παρουσιάζει σοβαρό κίνδυνο 

για την ασφάλεια ή μπορεί να βλάψει 

σοβαρά το περιβάλλον ή τη δημόσια υγεία. 

Στην περίπτωση αυτή, η εγκρίνουσα αρχή 

αποστέλλει αμέσως στις εγκρίνουσες αρχές 

των άλλων κρατών μερών και στην 

Επιτροπή αναλυτικό φάκελο στον οποίον 

εξηγεί τους λόγους για την απόφασή της 

και παρέχει αποδεικτικά στοιχεία σχετικά 

με τα πορίσματά της. 

5. Η εγκρίνουσα αρχή αρνείται τη 

χορήγηση έγκρισης τύπου ΕΕ εάν 

διαπιστώσει ότι ένας τύπος οχήματος, 

συστήματος, κατασκευαστικού στοιχείου ή 

χωριστής τεχνικής μονάδας, μολονότι 

συμμορφώνεται με τις ισχύουσες 

απαιτήσεις, παρουσιάζει κίνδυνο για την 

ασφάλεια ή μπορεί να βλάψει σοβαρά το 

περιβάλλον ή τη δημόσια υγεία. Στην 

περίπτωση αυτή, η εγκρίνουσα αρχή 

αποστέλλει αμέσως στις εγκρίνουσες αρχές 

των άλλων κρατών μερών και στην 

Επιτροπή αναλυτικό φάκελο στον οποίον 

εξηγεί τους λόγους για την απόφασή της 

και παρέχει αποδεικτικά στοιχεία σχετικά 

με τα πορίσματά της. 

 

Τροπολογία  84 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 24 – παράγραφος 5 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 5α. Η εγκρίνουσα αρχή μπορεί να 

αρνηθεί να εγκρίνει ένα σύστημα 

αναστολής ελέγχου των εκπομπών 
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οχήματος βάσει των πληροφοριών που 

περιέχονται στον φάκελο πληροφοριών. 

 Η εγκρίνουσα αρχή αρνείται τη χορήγηση 

έγκρισης τύπου ΕΕ εάν διαπιστώσει 

παράνομη ενσωμάτωση συστήματος 

αναστολής. 

 

Τροπολογία  85 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 24 – παράγραφος 6 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 6α. Η Επιτροπή εκδίδει κατ᾽ 

εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το 

άρθρο 88 προς συμπλήρωση του 

παρόντος κανονισμού για τον καθορισμό 

των κριτηρίων βάσει των οποίων 

αξιολογείται μια αίτηση που υποβάλλεται 

για μία από τις εξαιρέσεις απαγόρευσης 

συστημάτων αναστολής ελέγχου των 

εκπομπών οχήματος σύμφωνα με το 

άρθρο 5 παράγραφος 2 του κανονισμού 

(ΕΚ) αριθ. 715/2007, και των συνθηκών 

υπό των οποίων μπορεί να εγκριθεί ή να 

απορριφθεί. 

 

Τροπολογία  86 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 25 – παράγραφος 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Η εγκρίνουσα αρχή αποστέλλει ανά 

τρίμηνο στις εγκρίνουσες αρχές των άλλων 

κρατών μελών και στην Επιτροπή 

κατάλογο των εγκρίσεων τύπου ΕΕ τις 

οποίες έχει εκδώσει, τροποποιήσει, 

απορρίψει ή ανακαλέσει κατά την 

προηγούμενη περίοδο για συστήματα, 

κατασκευαστικά στοιχεία ή χωριστές 

τεχνικές μονάδες. Ο εν λόγω κατάλογος 

περιέχει τις πληροφορίες που ορίζονται 

στο παράρτημα XIV. 

2. Κάθε τρεις μήνες, η εγκρίνουσα 

αρχή αποστέλλει στις εγκρίνουσες αρχές 

των άλλων κρατών μελών, στην Επιτροπή 

και στον Οργανισμό κατάλογο των 

εγκρίσεων τύπου ΕΕ τις οποίες έχει 

εκδώσει, τροποποιήσει, απορρίψει ή 

ανακαλέσει κατά την προηγούμενη 

περίοδο για συστήματα, κατασκευαστικά 

στοιχεία ή χωριστές τεχνικές μονάδες. Ο εν 

λόγω κατάλογος περιέχει τις πληροφορίες 

που ορίζονται στο παράρτημα XIV. 
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Τροπολογία  87 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 28 – παράγραφος 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Η συμμόρφωση με τις τεχνικές 

απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού και 

των κανονιστικών πράξεων που 

παρατίθενται στο παράρτημα IV 

αποδεικνύεται μέσω κατάλληλων δοκιμών, 

σύμφωνα με τις σχετικές κανονιστικές 

πράξεις που παρατίθενται στο παράρτημα 

IV, οι οποίες διενεργούνται από τις 

οριζόμενες τεχνικές υπηρεσίες. 

1. Η συμμόρφωση με τις τεχνικές 

απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού και 

των κανονιστικών πράξεων που 

παρατίθενται στο παράρτημα IV 

αποδεικνύεται μέσω κατάλληλων δοκιμών, 

σύμφωνα με τις σχετικές κανονιστικές 

πράξεις που παρατίθενται στο παράρτημα 

IV, οι οποίες διενεργούνται αποκλειστικά 

και πλήρως από τις οριζόμενες τεχνικές 

υπηρεσίες, ή την αρμόδια εθνική αρχή ή 

την Επιτροπή. 

 

Τροπολογία  88 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 28 – παράγραφος 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Ο κατασκευαστής διαθέτει στην 

εγκρίνουσα αρχή τα οχήματα, συστήματα, 

κατασκευαστικά στοιχεία ή τις χωριστές 

τεχνικές μονάδες που απαιτούνται βάσει 

των σχετικών πράξεων που παρατίθενται 

στο παράρτημα IV για τη διενέργεια των 

απαιτούμενων δοκιμών. 

2. Ο κατασκευαστής διαθέτει στην 

τεχνική υπηρεσία τα οχήματα, συστήματα, 

κατασκευαστικά στοιχεία ή τις χωριστές 

τεχνικές μονάδες που απαιτούνται βάσει 

των σχετικών πράξεων που παρατίθενται 

στο παράρτημα IV για τη διενέργεια των 

απαιτούμενων δοκιμών. 

 

Τροπολογία  89 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 28 – παράγραφος 3 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

3. Οι απαιτούμενες δοκιμές 

διενεργούνται σε οχήματα, 

κατασκευαστικά στοιχεία και χωριστές 

τεχνικές μονάδες που είναι 

3. Οι απαιτούμενες δοκιμές 

διενεργούνται σε οχήματα, 

κατασκευαστικά στοιχεία και χωριστές 

τεχνικές μονάδες που είναι αυστηρά 
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αντιπροσωπευτικά του προς έγκριση 

τύπου. 

αντιπροσωπευτικά του προς έγκριση 

τύπου. 

 

Τροπολογία  90 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 28 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 α (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Σε περίπτωση έγκρισης τύπου πλήρους 

οχήματος, οι αρχές εξασφαλίζουν ότι τα 

οχήματα που έχουν επιλεγεί για δοκιμή 

δεν θα έχουν συστηματικά αποκλίνουσες 

επιδόσεις όταν τα εν λόγω οχήματα 

λειτουργούν υπό συνθήκες που ευλόγως 

μπορεί να αναμένεται να παρατηρηθούν 

κατά την κανονική λειτουργία και χρήση. 

 

Τροπολογία  91 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 28 – παράγραφος 5 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 5α. Οι κατασκευαστές οχημάτων 

δημοσιοποιούν τα δεδομένα που 

απαιτούνται για τον σκοπό των δοκιμών 

επαλήθευσης της συμμόρφωσης από 

τρίτα μέρη. Η Επιτροπή εκδίδει 

εκτελεστικές πράξεις για τον καθορισμό 

των δεδομένων που πρέπει να 

δημοσιοποιούνται και των προϋποθέσεων 

της εν λόγω δημοσιοποίησης, με την 

επιφύλαξη της προστασίας εμπορικών 

απορρήτων και δεδομένων προσωπικού 

χαρακτήρα σύμφωνα με την ενωσιακή 

και εθνική νομοθεσία. Η Επιτροπή 

εξουσιοδοτείται να εκδίδει εκτελεστικές 

πράξεις σύμφωνα με τη διαδικασία 

εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 87 

παράγραφος 2. 
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Τροπολογία  92 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 29 – παράγραφος 4 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

4. Για να επαληθεύσει ότι ένα όχημα, 

σύστημα, κατασκευαστικό στοιχείο ή μια 

χωριστή τεχνική μονάδα συμμορφώνεται 

με τον εγκεκριμένο τύπο, η εγκρίνουσα 

αρχή που έχει χορηγήσει την έγκριση 

τύπου ΕΕ διενεργεί τους ελέγχους ή τις 

δοκιμές που απαιτούνται για την έγκριση 

τύπου ΕΕ σε δείγματα που λαμβάνει από 

τις εγκαταστάσεις του κατασκευαστή, 

συμπεριλαμβανομένων των 

εγκαταστάσεων παραγωγής. 

4. Για να επαληθεύσει ότι ένα όχημα, 

σύστημα, κατασκευαστικό στοιχείο ή μια 

χωριστή τεχνική μονάδα συμμορφώνεται 

με τον εγκεκριμένο τύπο, η εγκρίνουσα 

αρχή που έχει χορηγήσει την έγκριση 

τύπου ΕΕ διενεργεί τους ελέγχους ή τις 

δοκιμές που απαιτούνται για την έγκριση 

τύπου ΕΕ σε δείγματα που λαμβάνει 

τυχαία από τις εγκαταστάσεις του 

κατασκευαστή, συμπεριλαμβανομένων των 

εγκαταστάσεων παραγωγής ή τις 

αντιπροσωπείες. Αυτές οι δοκιμές 

διενεργούνται από διαφορετική τεχνική 

υπηρεσία από εκείνη που διενήργησε τις 

αρχικές δοκιμές για τον σκοπό της 

έγκρισης τύπου. 

 

Τροπολογία  93 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 29 – παράγραφος 5 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

5. Εγκρίνουσα αρχή η οποία έχει 

χορηγήσει έγκριση τύπου ΕΕ και η οποία 

διαπιστώνει ότι ο κατασκευαστής δεν 

παράγει πλέον τα οχήματα, τα συστήματα, 

τα κατασκευαστικά στοιχεία ή τις χωριστές 

τεχνικές μονάδες σύμφωνα με τον 

εγκεκριμένο τύπο ή διαπιστώνει ότι τα 

πιστοποιητικά συμμόρφωσης δεν 

συμμορφώνονται πλέον με τα άρθρα 34 

και 35, ακόμη και αν η παραγωγή 

συνεχίζεται, λαμβάνει τα απαιτούμενα 

μέτρα για να εξασφαλίσει ότι η διαδικασία 

για τη συμμόρφωση της παραγωγής 

ακολουθείται σωστά ή ανακαλεί την 

έγκριση τύπου. 

5. ΄Oταν εγκρίνουσα αρχή η οποία 

έχει χορηγήσει έγκριση τύπου ΕΕ 

διαπιστώνει ότι ο κατασκευαστής δεν 

παράγει πλέον τα οχήματα, τα συστήματα, 

τα κατασκευαστικά στοιχεία ή τις χωριστές 

τεχνικές μονάδες σύμφωνα με τον 

εγκεκριμένο τύπο ή διαπιστώνει ότι τα 

πιστοποιητικά συμμόρφωσης δεν 

συμμορφώνονται πλέον με τα άρθρα 34 

και 35, ακόμη και αν η παραγωγή 

συνεχίζεται, λαμβάνει τα απαιτούμενα 

μέτρα για να εξασφαλίσει ότι η διαδικασία 

για τη συμμόρφωση της παραγωγής 

ακολουθείται σωστά και η συμμόρφωση 

αποκαταστάθηκε άμεσα ή ανακαλεί την 

έγκριση τύπου. 
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Τροπολογία  94 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 30 – παράγραφος 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Τα κράτη μέλη θεσπίζουν εθνική 

κλίμακα τελών για την κάλυψη των 

δαπανών των εγκρίσεων τύπου και των 

δραστηριοτήτων εποπτείας της αγοράς που 

διενεργούν, καθώς και των δαπανών για τις 

δοκιμές εγκρίσεων τύπου, τις δοκιμές 

συμμόρφωσης της παραγωγής και τις 

επιθεωρήσεις που διενεργούν οι τεχνικές 

υπηρεσίες τις οποίες έχουν ορίσει. 

1. Τα κράτη μέλη θεσπίζουν εθνική 

κλίμακα τελών για την κάλυψη των 

δαπανών των δραστηριοτήτων έγκρισης 

τύπου και των δραστηριοτήτων εποπτείας 

της αγοράς που διενεργούν, καθώς και των 

δαπανών για τις δοκιμές εγκρίσεων τύπου, 

τις δοκιμές συμμόρφωσης της παραγωγής 

και τις επιθεωρήσεις που διενεργούν οι 

τεχνικές υπηρεσίες τις οποίες έχουν ορίσει. 

Τα τέλη δεν χρεώνονται απευθείας από 

τις τεχνικές υπηρεσίες. 

 Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι δεν 

υφίσταται σύγκρουση συμφερόντων 

μεταξύ των αρμόδιων για την έγκριση 

τύπου εθνικών αρχών ή των αρχών 

εποπτείας της αγοράς, των τεχνικών 

υπηρεσιών και των κατασκευαστών. 

 

Τροπολογία  95 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 30 – παράγραφος 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Τα εν λόγω εθνικά τέλη βαρύνουν 

τους κατασκευαστές που καταθέτουν 

αίτηση έγκρισης τύπου στο οικείο κράτος 

μέλος. Τα τέλη δεν χρεώνονται απευθείας 

από τις τεχνικές υπηρεσίες. 

2. Τα εθνικά τέλη που αφορούν τις 

δραστηριότητες εγκρίσεων τύπου 
βαρύνουν τους κατασκευαστές που 

καταθέτουν αίτηση έγκρισης τύπου στο 

οικείο κράτος μέλος. 

 Τα τέλη που εισπράττονται 

χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τους 

σκοπούς των δοκιμών εγκρίσεων τύπου. 

 

Τροπολογία  96 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 30 – παράγραφος 2 α (νέα) 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 2α. Τα εθνικά τέλη που αφορούν τις 

δραστηριότητες εποπτείας της αγοράς 

επιβάλλονται από το κράτος μέλος στο 

οποίο τα προϊόντα διατίθενται στην 

αγορά και ανέρχονται σε χρέωση 10 ευρώ 

ανά πωλούμενο όχημα. 

 Τα τέλη που εισπράττονται 

χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τους 

σκοπούς των δραστηριοτήτων εποπτείας 

της αγοράς. 

 Τα κράτη μέλη κοινοποιούν ετησίως και 

λεπτομερώς στα άλλα κράτη μέλη και 

στην Επιτροπή μέσω του φόρουμ τα 

εισπραχθέντα τέλη και τις ετήσιες 

συνολικές δαπάνες των δοκιμών 

εποπτείας που διενεργούνται. H πρώτη 

τέτοια κοινοποίηση πραγματοποιείται ... 

[12 μήνες μετά την έναρξη ισχύος του 

παρόντος κανονισμού]. 

 

Τροπολογία  97 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 30 – παράγραφος 3 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

3.  Η εθνική κλίμακα τελών καλύπτει 

επίσης τις δαπάνες για τις επιθεωρήσεις 

επαλήθευσης της συμμόρφωσης και τις 

δοκιμές που διενεργούνται από την 

Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 9. Οι εν 

λόγω συνεισφορές εισφορές αποτελούν 

εξωτερικά έσοδα για τον γενικό 

προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 4 

του δημοσιονομικού κανονισμού. 

3.  Τα εθνικά τέλη που αφορούν 

δραστηριότητες εποπτείας της αγοράς 

καλύπτουν επίσης τις δαπάνες για τις 

επιθεωρήσεις επαλήθευσης της 

συμμόρφωσης και τις δοκιμές που 

διενεργούνται από τον Οργανισμό 

σύμφωνα με το άρθρο 9. Οι εν λόγω 

συνεισφορές εισφορές αποτελούν 

εξωτερικά έσοδα για τον γενικό 

προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 4 

του δημοσιονομικού κανονισμού26. 

__________________ __________________ 

26 Κανονισμός (ΕΕ, ΕΥΡΑΤΟΜ) αριθ. 

966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 

26 Κανονισμός (ΕΕ, ΕΥΡΑΤΟΜ) αριθ. 

966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 
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2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς 

κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό 

προϋπολογισμό της Ένωσης και την 

κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) 

αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου (ΕΕ L 

298 της 26.10.2012, σ. 1–96). 

2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς 

κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό 

προϋπολογισμό της Ένωσης και την 

κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) 

αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου (ΕΕ L 

298 της 26.10.2012, σ. 1). 

 

Τροπολογία  98 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 30 – παράγραφος 5 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

5.  Η Επιτροπή δύναται να εκδίδει 

εκτελεστικές πράξεις για τον καθορισμό 

της αναφερόμενης στην παράγραφο 3 

προσαύξησης που πρέπει να εφαρμόζεται 

επί των εθνικών τελών που αναφέρονται 

στην παράγραφο 1. Η Επιτροπή 

εξουσιοδοτείται να εκδίδει εκτελεστικές 

πράξεις σύμφωνα με τη διαδικασία 

εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 87 

παράγραφος 2. 

5.  Η Επιτροπή δύναται να εκδίδει 

εκτελεστικές πράξεις για τον καθορισμό 

της αναφερόμενης στην παράγραφο 3 

προσαύξησης που πρέπει να εφαρμόζεται 

επί των εθνικών τελών που αφορούν 

δραστηριότητες εποπτείας της αγοράς 

που αναφέρονται στην παράγραφο 2α. Η 

Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 

εκτελεστικές πράξεις σύμφωνα με τη 

διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο 

άρθρο 87 παράγραφος 2. 

 

Τροπολογία  99 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 32 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Η τροποποίηση χαρακτηρίζεται ως 

«αναθεώρηση» όταν η εγκρίνουσα αρχή 

διαπιστώνει ότι, παρά τη μεταβολή των 

στοιχείων που καταγράφονται στο πακέτο 

πληροφοριών, ο σχετικός τύπος οχήματος, 

συστήματος, κατασκευαστικού στοιχείου ή 

χωριστής τεχνικής μονάδας εξακολουθεί 

να συμμορφώνεται με τις ισχύουσες 

απαιτήσεις για τον συγκεκριμένο τύπο και 

ότι, συνεπώς, δεν απαιτείται επανάληψη 

ελέγχων ή δοκιμών. 

Η τροποποίηση χαρακτηρίζεται ως 

«αναθεώρηση» όταν η εγκρίνουσα αρχή 

διαπιστώνει ότι, παρά τη μεταβολή των 

στοιχείων που καταγράφονται στο πακέτο 

πληροφοριών, ο τύπος οχήματος, 

συστήματος, κατασκευαστικού στοιχείου ή 

σχετικής χωριστής τεχνικής μονάδας 

εξακολουθεί να συμμορφώνεται με τις 

ισχύουσες απαιτήσεις για τον 

συγκεκριμένο τύπο και ότι, συνεπώς, δεν 

απαιτείται επανάληψη ελέγχων ή δοκιμών. 

Κατά την αξιολόγηση αυτών των 

αναθεωρήσεων, η εγκρίνουσα αρχή 

λαμβάνει υπόψη τα αποτελέσματα των 
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σχετικών δραστηριοτήτων εποπτείας της 

αγοράς που διενεργούνται σύμφωνα με το 

άρθρο 8. 

 

Τροπολογία  100 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 32 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – στοιχείο β α (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 β α) τα αποτελέσματα των δοκιμών 

επαλήθευσης που διενήργησαν είτε η 

Επιτροπή είτε οι αρχές εποπτείας της 

αγοράς καταδεικνύουν μη συμμόρφωση 

με οποιαδήποτε νομοθεσία της Ένωσης 

για την ασφάλεια ή το περιβάλλον· 

 

Τροπολογία  101 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 33 – τίτλος 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Λήξη ισχύος Περιοδικοί έλεγχοι και λήξη ισχύος 

 

Τροπολογία  102 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 33 – παράγραφος 1  

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1.  Εγκρίσεις τύπου για οχήματα, 

συστήματα, κατασκευαστικά στοιχεία και 

χωριστές τεχνικές μονάδες εκδίδονται για 

περιορισμένο χρονικό διάστημα 5 ετών, 

χωρίς δυνατότητα παράτασης. Η 

ημερομηνία λήξης αναγράφεται στο 

πιστοποιητικό έγκρισης τύπου. Μετά τη 

λήξη του πιστοποιητικού έγκρισης τύπου, 

αυτό μπορεί να ανανεωθεί κατόπιν 

αίτησης του κατασκευαστή και μόνον 

εφόσον η εγκρίνουσα αρχή επαληθεύσει 

ότι ο τύπος οχήματος, συστήματος, 

1.  Εγκρίσεις τύπου για οχήματα 

επαληθεύονται μετά την παρέλευση πέντε 
ετών από την πρώτη έγκριση ή τον 

τελευταίο λογιστικό έλεγχο. H 

επαλήθευση διενεργείται από τον 

Oργανισμό, μέσω τεχνικής υπηρεσίας 

διαφορετικής από εκείνη που χορήγησε 

την αρχική έγκριση. H επαλήθευση του 

πιστοποιητικού έγκρισης τύπου πιστοποιεί 

κατά πόσον ο τύπος του οχήματος πληροί 

όλες τις απαιτήσεις των σχετικών 

κανονιστικών πράξεων που ισχύουν για 
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κατασκευαστικού στοιχείου ή χωριστής 

τεχνικής μονάδας πληροί όλες τις 

απαιτήσεις των σχετικών κανονιστικών 

πράξεων για τα νέα οχήματα, συστήματα, 

κατασκευαστικά στοιχεία ή τις νέες 

χωριστές τεχνικές μονάδες αυτού του 

τύπου. 

όλα τα νέα οχήματα αυτού του τύπου τη 

συγκεκριμένη χρονική στιγμή. 

 

Τροπολογία  103 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 33 – παράγραφος 1 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 1α.  Εάν ο Οργανισμός διαπιστώσει 

τυχόν παρατυπίες ή περιπτώσεις μη 

συμμόρφωσης, απαιτεί τη λήψη 

διορθωτικών μέτρων ή κηρύσσει τη λήξη 

ισχύος της έγκρισης τύπου. 

 

Τροπολογία  104 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 33 – παράγραφος 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2.  Η έγκριση τύπου ΕΕ ενός οχήματος 

παύει να ισχύει πριν από την ημερομηνία 

λήξης της, σε οποιαδήποτε από τις 

ακόλουθες περιπτώσεις: 

2.  Η έγκριση τύπου ΕΕ ενός οχήματος 

παύει να ισχύει σε οποιαδήποτε από τις 

ακόλουθες περιπτώσεις: 

α) όταν νέες απαιτήσεις που ισχύουν 

για τον εγκεκριμένο τύπο οχήματος 

καθίστανται υποχρεωτικές για τη διάθεση 

στην αγορά, την ταξινόμηση ή τη θέση 

οχημάτων σε κυκλοφορία, και η έγκριση 

τύπου δεν μπορεί να επεκταθεί σύμφωνα 

με το άρθρο 32 παράγραφος 2 στοιχείο γ)· 

α) όταν νέες απαιτήσεις που ισχύουν 

για τον εγκεκριμένο τύπο οχήματος 

καθίστανται υποχρεωτικές για τη διάθεση 

στην αγορά, την ταξινόμηση ή τη θέση 

οχημάτων σε κυκλοφορία, και η έγκριση 

τύπου δεν μπορεί να επεκταθεί σύμφωνα 

με το άρθρο 32 παράγραφος 2 στοιχείο γ)· 

β) όταν η παραγωγή οχημάτων, 

σύμφωνα με τον εγκεκριμένο τύπο 

οχήματος, έχει μόνιμα διακοπεί εκουσίως· 

β) όταν η παραγωγή οχημάτων, 

σύμφωνα με τον εγκεκριμένο τύπο 

οχήματος, έχει μόνιμα διακοπεί, δηλαδή 

όταν δεν έχει παραχθεί όχημα του 

συγκεκριμένου τύπου για περίοδο δύο 

ετών· 
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γ) όταν η ισχύς του πιστοποιητικού 

έγκρισης τύπου λήξει λόγω περιορισμού 

που αναφέρεται στο άρθρο 37 παράγραφος 

6· 

γ) όταν η ισχύς του πιστοποιητικού 

έγκρισης τύπου λήξει λόγω περιορισμού 

που αναφέρεται στο άρθρο 37 παράγραφος 

6· 

δ) όταν η έγκριση τύπου έχει 

ανακληθεί σύμφωνα με το άρθρο 29 

παράγραφος 5 ή το άρθρο 53 παράγραφος 

1· 

δ) όταν η έγκριση τύπου έχει 

ανακληθεί σύμφωνα με το άρθρο 29 

παράγραφος 5 ή το άρθρο 53 παράγραφος 

1· 

ε) όταν διαπιστώνεται ότι η έγκριση 

τύπου έχει βασιστεί σε ψευδείς δηλώσεις, 

παραποιημένα αποτελέσματα δοκιμών ή σε 

περίπτωση απόκρυψης στοιχείων τα οποία 

θα είχαν οδηγήσει σε άρνηση της 

χορήγησης έγκρισης τύπου. 

ε) όταν διαπιστώνεται ότι η έγκριση 

τύπου έχει βασιστεί σε ψευδείς δηλώσεις, 

ή παραποιημένα αποτελέσματα δοκιμών ή 

σε περίπτωση απόκρυψης στοιχείων τα 

οποία θα είχαν οδηγήσει σε άρνηση της 

χορήγησης έγκρισης τύπου. 

 ε α) όταν η έγκριση τύπου δεν έχει 

ανακληθεί σύμφωνα με το άρθρο  33 

παράγραφος 1· 

 

Τροπολογία  105 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 33 – παράγραφος 5  

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

5.  Όταν ένα πιστοποιητικό έγκρισης 

τύπου ΕΕ για τύπο οχήματος, 

συστήματος, κατασκευαστικού στοιχείου 

ή χωριστής τεχνικής μονάδας πρόκειται 

να παύσει να ισχύει, ο κατασκευαστής 

ενημερώνει αμελλητί την εγκρίνουσα 

αρχή που χορήγησε τη σχετική έγκριση 

τύπου ΕΕ. 

διαγράφεται 

 

Τροπολογία  106 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 33 – παράγραφος 6 – εδάφιο 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Αφού λάβει τη γνωστοποίηση από τον 

κατασκευαστή, η εγκρίνουσα αρχή που 

χορήγησε την έγκριση τύπου ΕΕ 

κοινοποιεί αμελλητί στις εγκρίνουσες 

Η εγκρίνουσα αρχή που χορήγησε ή έλεγξε 

την έγκριση τύπου ΕΕ ή ο Οργανισμός 

που την επαλήθευσε, κοινοποιούν 

αμελλητί στις εγκρίνουσες αρχές των 
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αρχές των άλλων κρατών μελών και στην 

Επιτροπή όλες τις σχετικές πληροφορίες 

σχετικά με τη διάθεση στην αγορά, την 

ταξινόμηση ή τη θέση σε κυκλοφορία 

οχημάτων, ανάλογα με την περίπτωση. 

άλλων κρατών μελών και στην Επιτροπή 

όλες τις σχετικές πληροφορίες σχετικά με 

τη διάθεση στην αγορά, την ταξινόμηση ή 

τη θέση σε κυκλοφορία οχημάτων, 

ανάλογα με την περίπτωση. 

 

Τροπολογία  107 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 34 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 α (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Το πιστοποιητικό συμμόρφωσης περιέχει 

τον συγκεκριμένο συντελεστή 

συμμόρφωσης του οχήματος μετρούμενο 

στο πλαίσιο της δοκιμής των εκπομπών 

σε πραγματικές συνθήκες οδήγησης 

σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 

2016/646 της Επιτροπής. 

 

Τροπολογία  108 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 36 α (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Άρθρο 36α 

 Μέσα προσφυγής για τους καταναλωτές 

 Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι ένα 

μέρος, η τεχνική μονάδα, το σύστημα ή 

το σύνολο του οχήματος που πωλείται 

στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν 

συμμορφώνεται με το πιστοποιητικό 

συμμόρφωσης και τις απαιτήσεις για την 

έγκριση τύπου, ο καταναλωτής 

δικαιούται να ζητήσει να αποκατασταθεί 

η συμμόρφωση του οχήματος μέσω 

αντικατάστασης ή επισκευής, ή να 

αποζημιωθεί πλήρως από τον 

κατασκευαστή, ή μερικώς όταν 

αποκατασταθεί η συμμόρφωση του 

οχήματος αλλά οι δαπάνες λειτουργίας 

και συντήρησης του οχήματος είναι 

μεγαλύτερες από εκείνες που αρχικά 
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αναφέρονταν στη σύμβαση. 

 Σε περίπτωση που ο καταναλωτής 

επιλέξει επισκευή ή αντικατάσταση, ο 

κατασκευαστής παρέχει χωρίς χρέωση 

όχημα αντικατάστασης κατά τη διάρκεια 

της επισκευής ή μέχρι να ολοκληρωθεί η 

αντικατάσταση του οχήματος 

 

Τροπολογία  109 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 37 – παράγραφος 2 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 2α. Τα κράτη μέλη δίνουν 

προτεραιότητα και επισπεύδουν τις 

εγκρίσεις τύπου για νέες και καινοτόμες 

τεχνολογίες με σημαντικά μικρότερες 

περιβαλλοντικές επιπτώσεις. 

 

Τροπολογία  110 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 37 – παράγραφος 3 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

3. Η χορήγηση εγκρίσεων τύπου ΕΕ 

με εξαίρεση για νέες τεχνολογίες ή νέα 

σχέδια υπόκειται στη χορήγηση άδειας εκ 

μέρους της Επιτροπής. Η εν λόγω άδεια 

παρέχεται μέσω εκτελεστικής πράξης. Η 

εν λόγω εκτελεστική πράξη εκδίδεται 

σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που 

αναφέρεται στο άρθρο 87 παράγραφος 2. 

3. Η χορήγηση εγκρίσεων τύπου ΕΕ 

με εξαίρεση για νέες τεχνολογίες ή νέα 

σχέδια υπόκειται στη χορήγηση άδειας εκ 

μέρους της Επιτροπής. Η Επιτροπή δίνει 

προτεραιότητα και επισπεύδει τις 

εγκρίσεις τύπου ΕΕ για νέες και 

καινοτόμες τεχνολογίες με σημαντικά 

μικρότερες περιβαλλοντικές επιπτώσεις. 
Η εν λόγω άδεια παρέχεται μέσω κατ’ 

εξουσιοδότηση πράξης. Η εν λόγω κατ' 

εξουσιοδότηση πράξη εκδίδεται σύμφωνα 

με το άρθρο 88. 

 

Τροπολογία  111 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 43 – παράγραφος 1 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Τα κράτη μέλη μπορούν να 

εξαιρούν ένα συγκεκριμένο όχημα, είτε 

είναι μοναδικό είτε όχι, από τη 

συμμόρφωση προς μία ή περισσότερες 

διατάξεις του παρόντος κανονισμού ή προς 

τις ουσιαστικές απαιτήσεις που ορίζονται 

στις κανονιστικές πράξεις που 

παρατίθενται στο παράρτημα IV, υπό τον 

όρο ότι τα εν λόγω κράτη μέλη επιβάλλουν 

σχετικές εναλλακτικές απαιτήσεις. 

1. Τα κράτη μέλη μπορούν να 

εξαιρούν ένα συγκεκριμένο όχημα, είτε 

είναι μοναδικό είτε όχι, από τη 

συμμόρφωση προς μία ή περισσότερες 

διατάξεις του παρόντος κανονισμού ή προς 

τις απαιτήσεις που ορίζονται στις 

κανονιστικές πράξεις που παρατίθενται 

στο παράρτημα IV, υπό τον όρο ότι τα εν 

λόγω κράτη μέλη επιβάλλουν σχετικές 

εναλλακτικές απαιτήσεις. 

 

Τροπολογία  112 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 49 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Όταν, κατά τη διάρκεια της εν λόγω 

αξιολόγησης, η εγκρίνουσα αρχή που 

χορήγησε την έγκριση διαπιστώνει ότι το 

όχημα, το σύστημα, το κατασκευαστικό 

στοιχείο ή η χωριστή τεχνική μονάδα δεν 

συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις που 

καθορίζονται στον παρόντα κανονισμό, 

απαιτεί αμελλητί από τον οικείο 

οικονομικό φορέα να λάβει όλα τα δέοντα 

διορθωτικά μέτρα για τη συμμόρφωση του 

οχήματος, του συστήματος, του 

κατασκευαστικού στοιχείου ή της 

χωριστής τεχνικής μονάδας με τις εν λόγω 

απαιτήσεις, ή λαμβάνει περιοριστικά 

μέτρα, είτε για την απόσυρση του 

οχήματος, του συστήματος, του 

κατασκευαστικού στοιχείου ή της 

χωριστής τεχνικής μονάδας από την αγορά 

είτε για την ανάκλησή τους εντός εύλογου 

χρονικού διαστήματος, ανάλογα με τη 

φύση του κινδύνου. 

Όταν, κατά τη διάρκεια της εν λόγω 

αξιολόγησης, η εγκρίνουσα αρχή που 

χορήγησε την έγκριση διαπιστώνει ότι το 

όχημα, το σύστημα, το κατασκευαστικό 

στοιχείο ή η χωριστή τεχνική μονάδα δεν 

συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις που 

καθορίζονται στον παρόντα κανονισμό, 

απαιτεί αμελλητί από τον οικείο 

οικονομικό φορέα να λάβει όλα τα δέοντα 

διορθωτικά μέτρα για τη συμμόρφωση του 

οχήματος, του συστήματος, του 

κατασκευαστικού στοιχείου ή της 

χωριστής τεχνικής μονάδας με τις εν λόγω 

απαιτήσεις, ή λαμβάνει περιοριστικά μέτρα 

απαιτώντας από τον κατασκευαστή είτε 

για την άμεση απόσυρση του οχήματος, 

του συστήματος, του κατασκευαστικού 

στοιχείου ή της χωριστής τεχνικής μονάδας 

από την αγορά είτε για την ανάκλησή τους 

εντός τριών μηνών, ανάλογα με τη φύση 

του κινδύνου. 

 

Τροπολογία  113 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 52 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Το κράτος μέλος μπορεί να αρνηθεί να 

ταξινομήσει τέτοιου είδους οχήματα έως 

ότου ο οικονομικός φορέας λάβει όλα τα 

κατάλληλα διορθωτικά μέτρα. 

Το κράτος μέλος αρνείται να ταξινομεί 

τέτοιου είδους οχήματα έως ότου ο 

οικονομικός φορέας λάβει όλα τα 

κατάλληλα διορθωτικά μέτρα. 

 

Τροπολογία  114 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 53 – παράγραφος  1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1.  Όταν οχήματα, συστήματα, 

κατασκευαστικά στοιχεία ή χωριστές 

τεχνικές μονάδες που συνοδεύονται από 

πιστοποιητικό συμμόρφωσης ή φέρουν 

σήμα έγκρισης δεν συμμορφώνονται προς 

τον εγκεκριμένο τύπο, ή δεν 

συμμορφώνονται με τον παρόντα 

κανονισμό ή έχουν λάβει έγκριση βάσει 

λανθασμένων δεδομένων, οι εγκρίνουσες 

αρχές, οι αρχές εποπτείας της αγοράς ή η 

Επιτροπή δύνανται να λαμβάνουν τα 

απαραίτητα περιοριστικά μέτρα σύμφωνα 

με το άρθρο 21 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 

765/2008 για την απαγόρευση ή τον 

περιορισμό της διάθεσης στην αγορά, της 

ταξινόμησης ή της θέσης σε κυκλοφορία 

στην αγορά μη συμμορφούμενων 

οχημάτων, συστημάτων, κατασκευαστικών 

στοιχείων ή χωριστών τεχνικών μονάδων, 

ή για την απόσυρσή τους από την εν λόγω 

αγορά ή την ανάκλησή τους, 

συμπεριλαμβανομένης της ανάκλησης της 

έγκρισης τύπου από την εγκρίνουσα αρχή 

που χορήγησε την έγκριση τύπου ΕΕ, έως 

ότου ο οικείος οικονομικός φορέας λάβει 

όλα τα κατάλληλα διορθωτικά μέτρα ώστε 

να διασφαλίσει τη συμμόρφωση των 

οχημάτων, συστημάτων, κατασκευαστικών 

στοιχείων ή χωριστών τεχνικών μονάδων. 

1.  Όταν οχήματα, συστήματα, 

κατασκευαστικά στοιχεία ή χωριστές 

τεχνικές μονάδες που συνοδεύονται από 

πιστοποιητικό συμμόρφωσης ή φέρουν 

σήμα έγκρισης δεν συμμορφώνονται προς 

τον εγκεκριμένο τύπο, ή δεν 

συμμορφώνονται με τον παρόντα 

κανονισμό ή έχουν λάβει έγκριση βάσει 

λανθασμένων δεδομένων, οι εγκρίνουσες 

αρχές, οι αρχές εποπτείας της αγοράς ή ο 

Οργανισμός λαμβάνουν τα απαραίτητα 

περιοριστικά μέτρα σύμφωνα με το άρθρο 

21 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 765/2008 

για την απαγόρευση ή τον περιορισμό της 

διάθεσης στην αγορά, της ταξινόμησης ή 

της θέσης σε κυκλοφορία στην αγορά μη 

συμμορφούμενων οχημάτων, συστημάτων, 

κατασκευαστικών στοιχείων ή χωριστών 

τεχνικών μονάδων, ή για την απόσυρσή 

τους από την εν λόγω αγορά ή την 

ανάκλησή τους, συμπεριλαμβανομένης της 

ανάκλησης της έγκρισης τύπου από την 

εγκρίνουσα αρχή που χορήγησε την 

έγκριση τύπου ΕΕ, έως ότου ο οικείος 

οικονομικός φορέας λάβει όλα τα 

κατάλληλα διορθωτικά μέτρα ώστε να 

διασφαλίσει τη συμμόρφωση των 

σχετικών οχημάτων, συστημάτων, 

κατασκευαστικών στοιχείων ή χωριστών 

τεχνικών μονάδων. 
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Τροπολογία  115 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 54 –  παράγραφος 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1.  Όταν μια εγκρίνουσα αρχή ή αρχή 

εποπτείας της αγοράς διαπιστώνει ότι 

οχήματα, συστήματα, κατασκευαστικά 

στοιχεία ή χωριστές τεχνικές μονάδες δεν 

συμμορφώνονται με τον παρόντα 

κανονισμό ή ότι η έγκριση τύπου έχει 

χορηγηθεί βάσει λανθασμένων δεδομένων, 

ή ότι οχήματα, συστήματα, 

κατασκευαστικά στοιχεία ή χωριστές 

τεχνικές μονάδες που συνοδεύονται από 

πιστοποιητικό συμμόρφωσης ή φέρουν 

σήμα έγκρισης δεν συμμορφώνονται με 

τον εγκεκριμένο τύπο, δύναται να 

λαμβάνει όλα τα κατάλληλα περιοριστικά 

μέτρα σύμφωνα με το άρθρο 53 

παράγραφος 1. 

1.  Όταν μια εγκρίνουσα αρχή ή αρχή 

εποπτείας της αγοράς διαπιστώνει ότι 

οχήματα, συστήματα, κατασκευαστικά 

στοιχεία ή χωριστές τεχνικές μονάδες δεν 

συμμορφώνονται με τον παρόντα 

κανονισμό ή ότι η έγκριση τύπου έχει 

χορηγηθεί βάσει λανθασμένων δεδομένων, 

ή ότι οχήματα, συστήματα, 

κατασκευαστικά στοιχεία ή χωριστές 

τεχνικές μονάδες που συνοδεύονται από 

πιστοποιητικό συμμόρφωσης ή φέρουν 

σήμα έγκρισης δεν συμμορφώνονται με 

τον εγκεκριμένο τύπο, λαμβάνει όλα τα 

κατάλληλα περιοριστικά μέτρα σύμφωνα 

με το άρθρο 53 παράγραφος 1. 

 

Τροπολογία  116 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 56 – παράγραφος 6 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

6. Μια εγκρίνουσα αρχή που διαφωνεί 

με την άδεια που έχει εκδοθεί από άλλο 

κράτος μέλος κοινοποιεί τους λόγους της 

διαφωνίας της στην Επιτροπή. Η Επιτροπή, 

κατόπιν διαβούλευσης με τις αρμόδιες 

εγκρίνουσες αρχές, λαμβάνει τα 

κατάλληλα μέτρα για την επίλυση της 

διαφωνίας, μεταξύ άλλων ζητώντας, 

εφόσον είναι αναγκαίο, την ανάκληση της 

άδειας. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να 

εκδίδει εκτελεστικές πράξεις σύμφωνα με 

τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται 

στο άρθρο 87 παράγραφος 2. 

6. Μια εγκρίνουσα αρχή που διαφωνεί 

με την άδεια που έχει εκδοθεί από άλλο 

κράτος μέλος κοινοποιεί τους λόγους της 

διαφωνίας της στον Οργανισμό και στην 

Επιτροπή. Η Επιτροπή, κατόπιν 

διαβούλευσης με τις αρμόδιες εγκρίνουσες 

αρχές, λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για 

την επίλυση της διαφωνίας, μεταξύ άλλων 

ζητώντας, εφόσον είναι αναγκαίο, την 

ανάκληση της άδειας. Η Επιτροπή 

εξουσιοδοτείται να εκδίδει εκτελεστικές 

πράξεις σύμφωνα με τη διαδικασία 

εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 87 

παράγραφος 2. 
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Τροπολογία  117 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 57 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Η εγκρίνουσα αρχή διενεργεί αξιολόγηση 

για να εξακριβώσει κατά πόσον τα 

προτεινόμενα διορθωτικά μέτρα είναι 

επαρκή και αρκετά έγκαιρα και 

ανακοινώνει αμελλητί στις εγκρίνουσες 

αρχές των άλλων κρατών μελών και στην 

Επιτροπή τα διορθωτικά μέτρα που έχει 

εγκρίνει. 

Η εγκρίνουσα αρχή διενεργεί αξιολόγηση 

για να εξακριβώσει κατά πόσον τα 

προτεινόμενα διορθωτικά μέτρα είναι 

επαρκή και αρκετά έγκαιρα και 

ανακοινώνει αμελλητί στις εγκρίνουσες 

αρχές των άλλων κρατών μελών, στον 

Οργανισμό και την Επιτροπή τα 

διορθωτικά μέτρα που έχει εγκρίνει και 

δημοσιεύει πλήρη έκθεση με τα 

πορίσματα της αξιολόγησης και τα 

προτεινόμενα διορθωτικά μέτρα. 

 

Τροπολογία  118 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 69 – παράγραφος 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Μια εγκρίνουσα αρχή μπορεί, ανά 

πάσα στιγμή, είτε με δική της 

πρωτοβουλία, με βάση μια καταγγελία, 

είτε βάσει αξιολόγησης από τεχνική 

υπηρεσία, να ελέγξει τη συμμόρφωση ενός 

κατασκευαστή με τα άρθρα 65 έως 70 και 

με τους όρους του πιστοποιητικού 

πρόσβασης στις πληροφορίες του 

συστήματος OBD και στις πληροφορίες 

επισκευής και συντήρησης του οχήματος 

που ορίζονται στο προσάρτημα 1 του 

παραρτήματος XVIII. 

1. Μια εγκρίνουσα αρχή ή ο 

Οργανισμός μπορεί, ανά πάσα στιγμή, είτε 

με ιδία πρωτοβουλία, με βάση μια 

καταγγελία, είτε βάσει αξιολόγησης από 

τεχνική υπηρεσία, να ελέγξει τη 

συμμόρφωση ενός κατασκευαστή με τα 

άρθρα 65 έως 70 και με τους όρους του 

πιστοποιητικού πρόσβασης στις 

πληροφορίες του συστήματος OBD και 

στις πληροφορίες επισκευής και 

συντήρησης του οχήματος που ορίζονται 

στο προσάρτημα 1 του παραρτήματος 

XVIII. 

 

Τροπολογία  119 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 71 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 α (νέο) 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Τα κράτη μέλη μπορούν να αποφασίζουν 

ότι η αξιολόγηση και η παρακολούθηση 

των τεχνικών υπηρεσιών και, κατά 

περίπτωση, των υπεργολάβων ή των 

θυγατρικών των τεχνικών υπηρεσιών, 

πρέπει να διενεργούνται από εθνικό 

οργανισμό διαπίστευσης, κατά την έννοια 

του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 765/2008 και 

σύμφωνα με αυτόν. 

 

Τροπολογία  120 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 71 – παράγραφος 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Η αρμόδια για την έγκριση τύπου 

αρχή συγκροτείται, οργανώνεται και 

λειτουργεί κατά τρόπο ώστε να 

διαφυλάσσεται η αντικειμενικότητα και η 

αμεροληψία της και να αποφεύγονται 

τυχόν συγκρούσεις συμφερόντων με τις 

τεχνικές υπηρεσίες. 

2. Η αρμόδια για την έγκριση τύπου 

αρχή συγκροτείται, οργανώνεται και 

λειτουργεί κατά τρόπο ώστε να 

διαφυλάσσεται η αντικειμενικότητα και η 

αμεροληψία της και να αποφεύγονται 

τυχόν συγκρούσεις συμφερόντων με τις 

τεχνικές υπηρεσίες ή τους 

κατασκευαστές. 

 

Τροπολογία  121 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 71 – παράγραφος 6 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

6. Η αρμόδια για την έγκριση τύπου 

αρχή έχει στη διάθεσή της επαρκές 

προσωπικό με κατάλληλα προσόντα για 

την ορθή εκτέλεση των καθηκόντων που 

προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό. 

6. Η αρμόδια για την έγκριση τύπου 

αρχή έχει στη διάθεσή της επαρκές 

προσωπικό με κατάλληλα προσόντα και 

πόρους για την ορθή εκτέλεση των 

καθηκόντων που προβλέπονται στον 

παρόντα κανονισμό. 

 

Τροπολογία  122 

Πρόταση κανονισμού 
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Άρθρο 71 – παράγραφος 8 – εδάφιο 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Η αρμόδια για την έγκριση τύπου αρχή 

υπόκειται σε αξιολόγηση από ομότιμους, 

η οποία διενεργείται από δύο αρμόδιες 

για την έγκριση τύπου αρχές άλλων 

κρατών μελών ανά διετία. 

Η αρμόδια για την έγκριση τύπου αρχή 

υπόκειται σε έλεγχο ανά τριετία, σύμφωνα 

με το άρθρο 10, από τη μόνιμη επιτροπή 

ελεγκτών του Φόρουμ προκειμένου να 

εξασφαλιστεί ότι συμμορφώνεται με τις 

απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού και 

εκτελεί τα καθήκοντά της κατά τρόπο 

ανεξάρτητο και αυστηρό. 

 Το Φόρουμ μπορεί να κινεί συχνότερα 

διαδικασίες αξιολόγησης μιας αρμόδιας 

για την έγκριση τύπου αρχής, αν έχει 

λόγους να πιστεύει ότι απαιτούνται 

συμπληρωματικές αξιολογήσεις της 

συγκεκριμένης αρχής έγκρισης τύπου. 

 

Τροπολογία  123 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 71 – παράγραφος 8 – εδάφιο 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Τα κράτη μέλη καταρτίζουν το ετήσιο 

σχέδιο αξιολογήσεων από ομότιμους, το 

οποίο εξασφαλίζει κατάλληλη εκ 

περιτροπής εναλλαγή στον ρόλο της 

αξιολογούσας και αξιολογούμενης 
αρμόδιας για την έγκριση τύπου αρχής, και 

το υποβάλλουν στην Επιτροπή. 

Η μόνιμη επιτροπή ελεγκτών του φόρουμ 

καταρτίζει το ετήσιο σχέδιο ελέγχων, το 

οποίο εξασφαλίζει κατάλληλη εκ 

περιτροπής εναλλαγή στον ρόλο της 

αρμόδιας για την έγκριση τύπου αρχής. 

 

Τροπολογία  124 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 71 – παράγραφος 8 – εδάφιο 3 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Η αξιολόγηση από ομότιμους 
περιλαμβάνει μια επιτόπια επίσκεψη σε 

τεχνική υπηρεσία που τελεί υπό την 

ευθύνη της αξιολογούμενης αρχής. Η 

Επιτροπή μπορεί να συμμετέχει στην 

Ο έλεγχος περιλαμβάνει επαλήθευση των 

διαδικασιών έγκρισης τύπου και της 

ορθής εφαρμογής των απαιτήσεων του 

παρόντος κανονισμού, έλεγχο τυχαίου 

δείγματος των εγκρίσεων τύπου που 
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αξιολόγηση και να αποφασίζει για τη 

συμμετοχή της με βάση ανάλυση της 

εκτίμησης κινδύνου. 

έχουν εκδοθεί και μια επιτόπια επίσκεψη 

σε μια ή περισσότερες τεχνικές υπηρεσίες 

που τελούν υπό την ευθύνη της 

αξιολογούμενης αρχής. Ο Οργανισμός 

μπορεί να συμμετέχει στον έλεγχο και να 

αποφασίζει για τη συμμετοχή του με βάση 

ανάλυση της εκτίμησης κινδύνου. 

 

Τροπολογία  125 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 71 – παράγραφος 8 – εδάφιο 3 α (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Εάν ο έλεγχος δείξει ότι η αρχή έχει 

παραβιάσει οποιαδήποτε από τις 

απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού ή 

ότι τα οχήματα, τα συστήματα, τα 

κατασκευαστικά στοιχεία και οι χωριστές 

τεχνικές μονάδες δεν συμμορφώνονται με 

τις εγκρίσεις τύπου που έχουν εκδοθεί 

από αυτήν, η αρχή λαμβάνει πάραυτα όλα 

τα αναγκαία μέτρα για να αποκαταστήσει 

τη συμμόρφωση των διαδικασιών της. Τα 

κράτη δύναται να μην αναγνωρίζουν τις 

εγκρίσεις τύπου που έχουν εκδοθεί για 

οχήματα, συστήματα, κατασκευαστικά 

στοιχεία και χωριστές τεχνικές μονάδες 

από την οικεία αρχή στην επικράτειά 

τους έως ότου υπάρξει πλήρης 

συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του 

παρόντος κανονισμού. 

 

Τροπολογία  126 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 71 – παράγραφος 9 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

9.  Το αποτέλεσμα της αξιολόγησης 

από ομότιμους ανακοινώνεται σε όλα τα 

κράτη μέλη και στην Επιτροπή και σύνοψή 

του δημοσιεύεται. Συζητείται από το 

φόρουμ που συγκροτείται δυνάμει του 

άρθρου 10 με βάση εκτίμηση του 

9.  Το αποτέλεσμα του ελέγχου 

ανακοινώνεται σε όλα τα κράτη μέλη και 

στην Επιτροπή και σύνοψή του 

δημοσιεύεται. Συζητείται από το φόρουμ 

που συγκροτείται δυνάμει του άρθρου 10 

με βάση εκτίμηση του αποτελέσματος που 
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αποτελέσματος που πραγματοποιήθηκε 

από την Επιτροπή και εκδίδονται 

συστάσεις. 

πραγματοποιήθηκε από την Επιτροπή και 

εκδίδονται συστάσεις. 

 

Τροπολογία  127 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 71 – παράγραφος 10 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

10.  Τα κράτη μέλη παρέχουν 

πληροφορίες στην Επιτροπή και τα άλλα 

κράτη μέλη σχετικά με το πώς 

αντιμετώπισε τις συστάσεις της έκθεσης 

αξιολόγησης από ομοτίμους. 

10.  Τα κράτη μέλη παρέχουν 

πληροφορίες στον Oργανισμό, στην 

Επιτροπή και τα άλλα κράτη μέλη σχετικά 

με το πώς αντιμετώπισε τις συστάσεις της 

έκθεσης ελέγχου. 

 

Τροπολογία  128 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 72 – παράγραφος 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Ένα κράτος μέλος μπορεί να 

ορίσει μια εγκρίνουσα αρχή ως τεχνική 

υπηρεσία για μία ή περισσότερες από τις 

κατηγορίες δραστηριοτήτων που 

αναφέρονται στην παράγραφο 1. Όταν 

μια εγκρίνουσα αρχή ορίζεται ως τεχνική 

υπηρεσία και χρηματοδοτείται από ένα 

κράτος μέλος, ή υπόκειται σε 

διαχειριστικό και χρηματοοικονομικό 

έλεγχο από το εν λόγω κράτος μέλος, 

εφαρμόζονται τα άρθρα 72 έως 85 και τα 

προσαρτήματα 1 και 2 του 

παραρτήματος V. 

διαγράφεται 

Αιτιολόγηση 

Έρχεται σε αντίφαση με το άρθρο 71 παράγραφος 4 της πρότασης της Επιτροπής σύμφωνα με 

την οποία «η αρμόδια για την έγκριση τύπου αρχή δεν διενεργεί δραστηριότητες που 

διενεργούνται από τις τεχνικές υπηρεσίες». Οι αρμόδιες για την έγκριση τύπου αρχές δεν 

ενεργούν ως τεχνικές υπηρεσίες στο πλαίσιο της διαδικασίας έγκρισης τύπου για την προστασία 

της ανεξαρτησίας τους και την αποφυγή τυχόν σύγκρουσης συμφερόντων και υποβάθμισης των 

προτύπων ποιότητας και ασφάλειας. 
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Τροπολογία  129 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 72 – παράγραφος 3 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

3. Μια τεχνική υπηρεσία 

συγκροτείται βάσει του εθνικού δικαίου 

ενός κράτους μέλους και έχει νομική 

προσωπικότητα, εκτός εάν πρόκειται για 

διαπιστευμένη εσωτερική τεχνική 

υπηρεσία του κατασκευαστή, όπως 

αναφέρεται στο άρθρο 76. 

3. Μια τεχνική υπηρεσία 

συγκροτείται βάσει του εθνικού δικαίου 

ενός κράτους μέλους και έχει νομική 

προσωπικότητα. 

 

Τροπολογία  130 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 74 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Η τεχνική υπηρεσία είναι σε θέση 

να εκτελέσει όλες τις δραστηριότητες για 

τις οποίες αιτείται να οριστεί σύμφωνα με 

το άρθρο 72 παράγραφος 1. Αποδεικνύει 

στην αρμόδια για την έγκριση τύπου αρχή 

ότι πληροί όλα τα ακόλουθα: 

1. Η τεχνική υπηρεσία είναι σε θέση 

να εκτελέσει όλες τις δραστηριότητες για 

τις οποίες αιτείται να οριστεί σύμφωνα με 

το άρθρο 72 παράγραφος 1. Αποδεικνύει 

στην αρμόδια για την έγκριση τύπου αρχή 

ή, σε περίπτωση πιστοποίησης, στον 

εθνικό οργανισμό πιστοποίησης, ότι 

πληροί όλα τα ακόλουθα: 

 

Τροπολογία  131 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 75 – παράγραφος 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Οι τεχνικές υπηρεσίες μπορούν να 

αναθέσουν σε υπεργολάβους, με τη 

σύμφωνη γνώμη της ορίζουσας αρμόδιας 

για την έγκριση τύπου αρχής, ορισμένες 

από τις κατηγορίες δραστηριοτήτων για τις 

οποίες έχουν οριστεί σύμφωνα με το άρθρο 

72 παράγραφος 1, ή να αναθέσουν την 

εκτέλεση των εν λόγω δραστηριοτήτων σε 

θυγατρική. 

1. Οι τεχνικές υπηρεσίες μπορούν να 

αναθέσουν σε υπεργολάβους, με τη 

σύμφωνη γνώμη της ορίζουσας αρμόδιας 

για την έγκριση τύπου αρχής, ή, σε 

περίπτωση πιστοποίησης, του εθνικού 

οργανισμού πιστοποίησης, ορισμένες από 

τις κατηγορίες δραστηριοτήτων για τις 

οποίες έχουν οριστεί σύμφωνα με το άρθρο 

72 παράγραφος 1, ή να αναθέσουν την 
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εκτέλεση των εν λόγω δραστηριοτήτων σε 

θυγατρική. 

 

Τροπολογία  132 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 75 – παράγραφος 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Όταν μια τεχνική υπηρεσία 

αναθέτει σε υπεργολάβο ειδικά καθήκοντα 

που συνδέονται με τις κατηγορίες 

δραστηριοτήτων για τις οποίες έχει οριστεί 

ή προσφεύγει σε θυγατρική για την 

εκτέλεση των εν λόγω καθηκόντων, 

εξασφαλίζει ότι ο υπεργολάβος ή η 

θυγατρική συμμορφώνονται με τις 

απαιτήσεις των άρθρων 73 και 74 και 

ενημερώνει σχετικά την αρμόδια για την 

έγκριση τύπου αρχή. 

2. Όταν μια τεχνική υπηρεσία 

αναθέτει σε υπεργολάβο ειδικά καθήκοντα 

που συνδέονται με τις κατηγορίες 

δραστηριοτήτων για τις οποίες έχει οριστεί 

ή προσφεύγει σε θυγατρική για την 

εκτέλεση των εν λόγω καθηκόντων, 

εξασφαλίζει ότι ο υπεργολάβος ή η 

θυγατρική συμμορφώνονται με τις 

απαιτήσεις των άρθρων 73 και 74 και 

ενημερώνει σχετικά την αρμόδια για την 

έγκριση τύπου αρχή, ή, σε περίπτωση 

πιστοποίησης, τον εθνικό οργανισμό 

πιστοποίησης. 

 

Τροπολογία  133 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 75 – παράγραφος 4 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

4. Οι τεχνικές υπηρεσίες τηρούν στη 

διάθεση της αρμόδιας για την έγκριση 

τύπου αρχής τα σχετικά έγγραφα που 

αφορούν την αξιολόγηση των προσόντων 

του υπεργολάβου ή της θυγατρικής και των 

καθηκόντων που εκτελεί. 

4. Οι τεχνικές υπηρεσίες τηρούν στη 

διάθεση της αρμόδιας για την έγκριση 

τύπου αρχής ή, σε περίπτωση 

πιστοποίησης, του εθνικού οργανισμού 

πιστοποίησης, τα σχετικά έγγραφα που 

αφορούν την αξιολόγηση των προσόντων 

του υπεργολάβου ή της θυγατρικής και των 

καθηκόντων που εκτελεί. 

 

Τροπολογία  134 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 76 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ α (νέο) 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 γ α) η εσωτερική τεχνική υπηρεσία 

ελέγχεται σύμφωνα με τις διατάξεις του 

άρθρου 77· 

 

Τροπολογία  135 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 76 – παράγραφος 3 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

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. 

3. Μια εσωτερική τεχνική υπηρεσία 

κοινοποιείται στην Επιτροπή όπως 

ορίζεται στο άρθρο 78. 

 

Τροπολογία  136 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 77 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Πριν από τον ορισμό μιας τεχνικής 

υπηρεσίας, η αρμόδια για την έγκριση 

τύπου αρχή την αξιολογεί σύμφωνα με 

κατάλογο ελέγχου της αξιολόγησης, ο 

οποίος καλύπτει τουλάχιστον τις 

απαιτήσεις που παρατίθενται στο 

προσάρτημα 2 του παραρτήματος V. Η 

αξιολόγηση περιλαμβάνει επιτόπια 

αξιολόγηση των εγκαταστάσεων της 

αιτούσας τεχνικής υπηρεσίας και, κατά 

περίπτωση, τυχόν θυγατρικής ή 

υπεργολάβου της, εντός ή εκτός της 

Ένωσης. 

Πριν από τον ορισμό μιας τεχνικής 

υπηρεσίας, η αρμόδια για την έγκριση 

τύπου αρχή ή, σε περίπτωση 

πιστοποίησης, ο εθνικός οργανισμός 

πιστοποίησης, την αξιολογεί σύμφωνα με 

εναρμονισμένο κατάλογο ελέγχου της 

αξιολόγησης, ο οποίος καλύπτει 

τουλάχιστον τις απαιτήσεις που 

παρατίθενται στο προσάρτημα 2 του 

παραρτήματος V. Η αξιολόγηση 

περιλαμβάνει επιτόπια αξιολόγηση των 

εγκαταστάσεων της αιτούσας τεχνικής 

υπηρεσίας και, κατά περίπτωση, τυχόν 

θυγατρικής ή υπεργολάβου της, εντός ή 

εκτός της Ένωσης. 
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Τροπολογία  137 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 77 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Εκπρόσωποι των αρμόδιων για την 

έγκριση τύπου αρχών τουλάχιστον δύο 

άλλων κρατών μελών, σε συντονισμό με 

την αρμόδια για την έγκριση τύπου αρχή 

του κράτους μέλους στο οποίο είναι 

εγκατεστημένη η αιτούσα τεχνική 

υπηρεσία, και μαζί με εκπρόσωπο της 

Επιτροπής, συγκροτούν ομάδα κοινής 

αξιολόγησης και συμμετέχουν στην 

αξιολόγηση της αιτούσας τεχνικής 

υπηρεσίας, συμπεριλαμβανομένης της 

επιτόπιας αξιολόγησης. Η ορίζουσα 

αρμόδια για την έγκριση τύπου αρχή του 

κράτους μέλους στο οποίο είναι 

εγκατεστημένη η αιτούσα τεχνική 

υπηρεσία παρέχει στους εν λόγω 

εκπροσώπους έγκαιρη πρόσβαση στα 

έγγραφα που είναι απαραίτητα για την 

αξιολόγηση της αιτούσας τεχνικής 

υπηρεσίας. 

Εκπρόσωποι των αρμόδιων για την 

έγκριση τύπου αρχών τουλάχιστον δύο 

άλλων κρατών μελών, αρμόδιοι για την 

αξιολόγηση τεχνικών υπηρεσιών, σε 

συντονισμό με την αρμόδια για την 

έγκριση τύπου αρχή ή, σε περίπτωση 

πιστοποίησης, τον εθνικό οργανισμό 

πιστοποίησης, του κράτους μέλους στο 

οποίο είναι εγκατεστημένη η αιτούσα 

τεχνική υπηρεσία, και μαζί με εκπρόσωπο 

του Oργανισμού και της Επιτροπής, 

συγκροτούν ομάδα κοινής αξιολόγησης και 

συμμετέχουν στην αξιολόγηση της 

αιτούσας τεχνικής υπηρεσίας, 

συμπεριλαμβανομένης της επιτόπιας 

αξιολόγησης και παρατήρησης από 

πρώτο χέρι των πραγματικών δοκιμών 

έγκρισης τύπου. Η ορίζουσα αρμόδια για 

την έγκριση τύπου αρχή ή, σε περίπτωση 

πιστοποίησης, ο εθνικός οργανισμός 

πιστοποίησης, του κράτους μέλους στο 

οποίο είναι εγκατεστημένη η αιτούσα 

τεχνική υπηρεσία παρέχει στους εν λόγω 

εκπροσώπους έγκαιρη πρόσβαση στα 

έγγραφα που είναι απαραίτητα για την 

αξιολόγηση της αιτούσας τεχνικής 

υπηρεσίας. Στην περίπτωση εσωτερικών 

τεχνικών υπηρεσιών, η κοινή ομάδα 

αξιολόγησης θα πρέπει να καθοδηγείται 

από τον εκπρόσωπο του Οργανισμού. 

 

Τροπολογία  138 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 77 – παράγραφος 12 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

12. Η εγκρίνουσα αρχή που σκοπεύει διαγράφεται 
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να οριστεί ως τεχνική υπηρεσία σύμφωνα 

με το άρθρο 72 παράγραφος 2 

τεκμηριώνει τη συμμόρφωσή της με τις 

απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού 

μέσω αξιολόγησης που διενεργείται από 

ανεξάρτητους ελεγκτές. Οι εν λόγω 

ελεγκτές δεν ανήκουν στην ίδια 

εγκρίνουσα αρχή και συμμορφώνονται με 

τις απαιτήσεις που ορίζονται στο 

προσάρτημα 2 του παραρτήματος V. 

Αιτιολόγηση 

Οι αρμόδιες για την έγκριση τύπου αρχές δεν ενεργούν ως τεχνικές υπηρεσίες στο πλαίσιο της 

διαδικασίας έγκρισης τύπου για την προστασία της ανεξαρτησίας τους και την αποφυγή τυχόν 

σύγκρουσης συμφερόντων και υποβάθμισης των προτύπων ποιότητας και ασφάλειας. 

 

Τροπολογία  139 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 80 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Η αρμόδια για την έγκριση τύπου αρχή 

παρακολουθεί συνεχώς τις τεχνικές 

υπηρεσίες προκειμένου να διασφαλίζεται η 

συμμόρφωση με τις απαιτήσεις που 

ορίζονται στα άρθρα 72 έως 76, στα άρθρα 

84 και 85 και στο προσάρτημα 2 του 

παραρτήματος V. 

Η αρμόδια για την έγκριση τύπου αρχή ή, 

σε περίπτωση πιστοποίησης, ο εθνικός 

οργανισμός πιστοποίησης, παρακολουθεί 

συνεχώς τις τεχνικές υπηρεσίες 

προκειμένου να διασφαλίζεται η 

συμμόρφωση με τις απαιτήσεις που 

ορίζονται στα άρθρα 72 έως 76, στα άρθρα 

84 και 85 και στο προσάρτημα 2 του 

παραρτήματος V. 

Αιτιολόγηση 

Όπως αποτελεί πάγια πρακτική σε ορισμένα κράτη μέλη, τα κράτη μέλη μπορούν να 

αποφασίζουν ότι η αξιολόγηση και η παρακολούθηση των τεχνικών υπηρεσιών πρέπει να 

διεξάγονται από εθνικό οργανισμό διαπίστευσης κατά την έννοια του κανονισμού (ΕΚ) 

αριθ. 765/2008 και σύμφωνα με αυτόν. 

 

Τροπολογία  140 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 80 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Κατόπιν αιτήματος, οι τεχνικές υπηρεσίες 

παρέχουν όλες τις σχετικές πληροφορίες 

και τα έγγραφα που είναι απαραίτητα ώστε 

η αρμόδια για την έγκριση τύπου αρχή να 

είναι σε θέση να επαληθεύσει τη 

συμμόρφωση με τις εν λόγω απαιτήσεις. 

Κατόπιν αιτήματος, οι τεχνικές υπηρεσίες 

παρέχουν όλες τις σχετικές πληροφορίες 

και τα έγγραφα που είναι απαραίτητα ώστε 

η αρμόδια για την έγκριση τύπου αρχή ή, 

σε περίπτωση πιστοποίησης, ο εθνικός 

οργανισμός πιστοποίησης, να είναι σε 

θέση να επαληθεύσει τη συμμόρφωση με 

τις εν λόγω απαιτήσεις. 

Αιτιολόγηση 

Όπως αποτελεί πάγια πρακτική σε ορισμένα κράτη μέλη, τα κράτη μέλη μπορούν να 

αποφασίζουν ότι η αξιολόγηση και η παρακολούθηση των τεχνικών υπηρεσιών πρέπει να 

διεξάγονται από εθνικό οργανισμό διαπίστευσης κατά την έννοια του κανονισμού (ΕΚ) 

αριθ. 765/2008 και σύμφωνα με αυτόν. 

 

Τροπολογία  141 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 80 – παράγραφος 1 – εδάφιο 3 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Οι τεχνικές υπηρεσίες ενημερώνουν 

αμελλητί την αρμόδια για την έγκριση 

τύπου αρχή σχετικά με τυχόν αλλαγές, 

ειδικότερα όσον αφορά το προσωπικό, τις 

εγκαταστάσεις, τις θυγατρικές ή τους 

υπεργολάβους τους, οι οποίες ενδέχεται να 

επηρεάσουν τη συμμόρφωση με τις 

απαιτήσεις που ορίζονται στα άρθρα 72 

έως 76, στα άρθρα 84 και 85 και στο 

προσάρτημα 2 του παραρτήματος V ή την 

ικανότητά τους να ασκούν τα καθήκοντα 

αξιολόγησης της συμμόρφωσης οχημάτων, 

συστημάτων, κατασκευαστικών στοιχείων 

και χωριστών τεχνικών μονάδων για τα 

οποία έχουν οριστεί. 

Οι τεχνικές υπηρεσίες ενημερώνουν 

αμελλητί την αρμόδια για την έγκριση 

τύπου αρχή ή, σε περίπτωση 

πιστοποίησης, τον εθνικό οργανισμό 

πιστοποίησης,σχετικά με τυχόν αλλαγές, 

ειδικότερα όσον αφορά το προσωπικό, τις 

εγκαταστάσεις, τις θυγατρικές ή τους 

υπεργολάβους τους, οι οποίες ενδέχεται να 

επηρεάσουν τη συμμόρφωση με τις 

απαιτήσεις που ορίζονται στα άρθρα 72 

έως 76, στα άρθρα 84 και 85 και στο 

προσάρτημα 2 του παραρτήματος V ή την 

ικανότητά τους να ασκούν τα καθήκοντα 

αξιολόγησης της συμμόρφωσης οχημάτων, 

συστημάτων, κατασκευαστικών στοιχείων 

και χωριστών τεχνικών μονάδων για τα 

οποία έχουν οριστεί. 

Αιτιολόγηση 

Όπως αποτελεί πάγια πρακτική σε ορισμένα κράτη μέλη, τα κράτη μέλη μπορούν να 

αποφασίζουν ότι η αξιολόγηση και η παρακολούθηση των τεχνικών υπηρεσιών πρέπει να 
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διεξάγονται από εθνικό οργανισμό διαπίστευσης κατά την έννοια του κανονισμού (ΕΚ) 

αριθ. 765/2008 και σύμφωνα με αυτόν. 

 

Τροπολογία  142 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 89 – παράγραφος 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Τα κράτη μέλη θεσπίζουν τους 

κανόνες σχετικά με τις κυρώσεις που 

επιβάλλονται σε περίπτωση παράβασης 

από οικονομικούς φορείς και τεχνικές 

υπηρεσίες των υποχρεώσεών τους που 

ορίζονται στα άρθρα του παρόντος 

κανονισμού, ιδίως τα άρθρα 11 έως 19 και 

72 έως 76, 84 και 85 και λαμβάνουν όλα τα 

αναγκαία μέτρα για να διασφαλίσουν την 

εφαρμογή των εν λόγω κανόνων. Οι 

προβλεπόμενες κυρώσεις πρέπει να είναι 

αποτελεσματικές, αναλογικές και 

αποτρεπτικές. 

1. Τα κράτη μέλη θεσπίζουν τους 

κανόνες σχετικά με τις κυρώσεις που 

επιβάλλονται σε περίπτωση παράβασης 

από οικονομικούς φορείς και τεχνικές 

υπηρεσίες των υποχρεώσεών τους που 

ορίζονται στα άρθρα του παρόντος 

κανονισμού, ιδίως τα άρθρα 11 έως 19 και 

72 έως 76, 84 και 85 και λαμβάνουν όλα τα 

αναγκαία μέτρα για να διασφαλίσουν την 

εφαρμογή των εν λόγω κανόνων. Οι 

προβλεπόμενες κυρώσεις πρέπει να είναι 

αποτελεσματικές, αναλογικές και 

αποτρεπτικές. Ειδικότερα, οι κυρώσεις 

είναι αναλογικές προς τον αριθμό των μη 

συμμορφούμενων οχημάτων που έχουν 

ταξινομηθεί στην αγορά του οικείου 

κράτους μέλους ή προς τον αριθμό των 

μη συμμορφούμενων συστημάτων, 

κατασκευαστικών στοιχείων ή χωριστών 

τεχνικών μονάδων που έχουν διατεθεί 

στην αγορά του οικείου κράτους μέλους. 

 

Τροπολογία  143 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 89 – παράγραφος 2 – στοιχείο β 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

β) η παραποίηση των αποτελεσμάτων 

δοκιμών για έγκριση τύπου· 

β) η παραποίηση των αποτελεσμάτων 

των δοκιμών για έγκριση τύπου ή των 

δοκιμών εποπτείας· 

 

Τροπολογία  144 

Πρόταση κανονισμού 



 

RR\1118868EL.docx 255/320 PE585.750v03-00 

 EL 

Άρθρο 89 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ α (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 γ α) η χρήση παράνομων συστημάτων 

αναστολής· 

 

 

Τροπολογία  145 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 90 α (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Άρθρο 90α 

 Διαδικτυακή πύλη για την ανταλλαγή 

πληροφοριών σχετικά με τις εγκρίσεις 

τύπου ΕΕ 

 Η Επιτροπή δημιουργεί μια διαδικτυακή 

πύλη για την ανταλλαγή πληροφοριών 

σχετικά με τις εγκρίσεις τύπου ΕΕ μεταξύ 

αρμόδιων για την έγκριση τύπου αρχών, 

αρχών εποπτείας της αγοράς, της 

Επιτροπής και αναγνωρισμένων τρίτων 

φορέων διενέργειας δοκιμών. 

 Η Επιτροπή, μέσω του φόρουμ, εποπτεύει 

τη λειτουργία της πύλης, ιδίως τη 

συντήρηση της βάσης δεδομένων των 

εγκρίσεων τύπου, συμπεριλαμβανομένων 

των τακτικών ενημερώσεων, του 

συντονισμού των στοιχείων εισόδου με 

τις αρμόδιες αρχές, της ασφάλειας των 

δεδομένων και της εμπιστευτικότητας. 

 Στην περίπτωση των εγκρίσεων τύπου, η 

βάση δεδομένων περιλαμβάνει τις 

πληροφορίες που απαιτούνται βάσει των 

παραρτημάτων Ι και ΙΙΙ. Τα τρίτα μέρη 

έχουν απεριόριστη πρόσβαση 

τουλάχιστον στις πληροφορίες που 

περιέχονται στα πιστοποιητικά 

συμμόρφωσης σύμφωνα με το 

παράρτημα ΙΧ, καθώς και σε όλα τα 

αποτελέσματα των δοκιμών, τις βασικές 

παραμέτρους εισόδου (προδιαγραφές 

δοκιμών) και τα λεπτομερή στοιχεία των 



 

PE585.750v03-00 256/320 RR\1118868EL.docx 

EL 

τεχνικών υπηρεσιών που 

χρησιμοποιήθηκαν σε όλα τα στάδια του 

τύπου έγκρισης. 

 Αυτά τα δεδομένα διατίθενται χωρίς 

χρέωση, είναι σε ψηφιακή μορφή και 

περιλαμβάνουν τουλάχιστον τα 

ακόλουθα: 

 -  μάζα/βάρος οχήματος κατά τη 

δοκιμή 

 -  αντίσταση κύλισης οχήματος κατά 

τη δοκιμή 

 -  θερμοκρασία δοκιμής, 

 -  συντελεστές αεροδυναμικής 

οπισθέλκουσας 

 -  συντελεστές αντίστασης κατά την 

πορεία επί της οδού 

 -  τιμές εκπομπών CO2 σε gCO2/km 

κατά την έγκριση τύπου 

 -  βοηθητικός εξοπλισμός που 

χρησιμοποιήθηκε κατά τη δοκιμή 

(σύστημα κλιματισμού, συστήματα ήχου 

και μέσα, άλλα εξαρτήματα) 

 -  στοιχεία ελαστικών (μοντέλο, 

κατασκευαστής, μέγεθος και πίεση) 

 -  συγκεκριμένα σημεία αλλαγής 

ταχύτητας οχήματος 

 -  λειτουργία οδηγού υπό την οποία 

διενεργήθηκε η δοκιμή του οχήματος. 

 Οι εθνικές αρχές που είναι αρμόδιες για 

την έγκριση τύπου και την εποπτεία της 

αγοράς ενημερώνουν αμελλητί τη βάση 

δεδομένων κάθε φορά που εκδίδεται ή 

ανακαλείται μια έγκριση τύπου και κάθε 

φορά που διαπιστώνεται μη συμμόρφωση 

με τον παρόντα κανονισμό ή λαμβάνεται 

διορθωτικό μέτρο. 

 Οι εθνικές αρχές και η Επιτροπή 

χρησιμοποιούν υφιστάμενες πύλες, όπως 

το ευρωπαϊκό σύστημα έγκαιρης 

προειδοποίησης (RAPEX) και το ICSMS 

προκειμένου να εξασφαλιστεί ο 

συντονισμός, η συνοχή και η ακρίβεια 

των πληροφοριών που παρέχονται σε 
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καταναλωτές και τρίτα μέρη. 

 Η πύλη περιλαμβάνει ένα εργαλείο μέσω 

του οποίου καταναλωτές και άλλα τρίτα 

μέρη μπορούν να υποβάλουν 

αποτελέσματα δοκιμών που 

διενεργήθηκαν από αναγνωρισμένα τρίτα 

μέρη, εσφαλμένες εκθέσεις και τυχόν 

καταγγελίες σχετικά με τις επιδόσεις 

οχημάτων, συστημάτων, 

κατασκευαστικών στοιχείων και 

χωριστών τεχνικών μονάδων, 

συμπεριλαμβανομένων των επιδόσεων σε 

επίπεδο ασφάλειας, επιζήμιων 

επιπτώσεων στο περιβάλλον και 

κατανάλωσης καυσίμων. Αυτό το 

εργαλείο λαμβάνεται υπόψη κατά την 

επιλογή των οχημάτων που πρόκειται να 

υποβληθούν σε δοκιμή για τους σκοπούς 

του άρθρου 8. 

 Η πύλη θα αρχίσει να λειτουργεί το 

αργότερο έως τις 31 Δεκεμβρίου 2019. 

 

Τροπολογία  146 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 91 – παράγραφος 1 – σημείο 5 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(5) στο άρθρο 13 παράγραφος 2, το 

στοιχείο ε) απαλείφεται. 

διαγράφεται 

 

Τροπολογία  147 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 91 – παράγραφος 1 – σημείο 5α (νέο) 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 715/2007 

Άρθρο 14 – παράγραφος 3 

 

Ισχύον κείμενο Τροπολογία 

 5α) το άρθρο 14 παράγραφος 3 

αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: 

“3. «Η Επιτροπή επανεξετάζει τις 

διαδικασίες, δοκιμές και απαιτήσεις που 

"3. «Η Επιτροπή συνεχίζει να 

επανεξετάζει τις διαδικασίες, δοκιμές και 
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αναφέρονται στο άρθρο 5 παράγραφος 3, 

καθώς και τους κύκλους δοκιμών που 

χρησιμοποιούνται για τη μέτρηση των 

εκπομπών. Εάν από την επανεξέταση 

προκύπτει ότι αυτά δεν είναι πλέον 

επαρκή ή δεν αντικατοπτρίζουν πλέον τις 

εκπομπές του πραγματικού κόσμου, 

προσαρμόζονται έτσι ώστε να 

αντικατοπτρίζουν επαρκώς τις εκπομπές 

που παράγονται από πραγματική 

οδήγηση πάνω στο δρόμο· Τα 

απαραίτητα μέτρα, τα οποία αποβλέπουν 

στην τροποποίηση μη ουσιωδών 

στοιχείων του παρόντος κανονισμού, 

συμπληρώνοντάς τον, θεσπίζονται 

σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία 

με έλεγχο που αναφέρεται στο άρθρο 12 

παράγραφος 3.» 

απαιτήσεις που αναφέρονται στο άρθρο 5 

παράγραφος 3, καθώς και τους κύκλους 

δοκιμών που χρησιμοποιούνται για τη 

μέτρηση των εκπομπών προκειμένου να 

εξασφαλίσει ότι είναι επαρκή όσον 

αφορά, μεταξύ άλλων, τα συστήματα 

ανάκλησης και ότι αντικατοπτρίζουν τις 

εκπομπές του πραγματικού κόσμου. Η 

Επιτροπή εισάγει και διεξάγει, σύμφωνα 

με το άρθρο 5 παράγραφος 3 και χωρίς 

αδικαιολόγητη καθυστέρηση, μια δοκιμή 

εκπομπών σε πραγματική οδήγηση για 

όλα τα οχήματα και τους ρύπους 

προκειμένου να εξασφαλιστεί η 

αποτελεσματικότητα των συστημάτων 

ελέγχου εκπομπών και να καταστεί 

δυνατή η συμμόρφωση του οχήματος με 

τον παρόντα κανονισμό και τα μέτρα 

εφαρμογής του υπό κανονική χρήση κατά 

την κανονική διάρκεια ζωής του 

οχήματος. Ο συντελεστής συμμόρφωσης 

για τα NOx που ισχύουν από το 2020 για 

όλα τα οχήματα που διατίθενται στην 

αγορά της Ένωσης δεν είναι μεγαλύτερος 

του 1,18. Ο συντελεστής συμμόρφωσης 

για τα PN που ισχύουν από το 2020 για 

όλα τα οχήματα που διατίθενται στην 

αγορά της Ένωσης είναι 1.» 

 

Τροπολογία  148 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 91 – παράγραφος 1 – σημείο 6 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 715/2007 

Άρθρο 11α – παράγραφος 1 – στοιχείο β α (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 β α) οι τιμές κατανάλωσης καυσίμου 

και εκπομπών CO2 που προσδιορίζονται 

βάσει των πραγματικών συνθηκών 

οδήγησης καθίστανται διαθέσιμες στο 

κοινό. 

Αιτιολόγηση 

Σύμφωνα με την επικείμενη διαδικασία δοκιμής RDE, οι τιμές εκπομπών CO2 και η 

κατανάλωση καυσίμου θα υπολογίζονται μόνο για τον προσδιορισμό των πραγματικών 
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εκπομπών NOx. Αυτή η τροπολογία εξασφαλίζει ότι τα εν λόγω στοιχεία θα είναι εύκολα 

διαθέσιμα για το κοινό. 

 

Τροπολογία  149 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 91 – παράγραφος 1 – σημείο 6α (νέο) 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 715/2007 

Άρθρο 14 α (νέο) 

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 6α) Παρεμβάλλεται το ακόλουθο 

άρθρο 14α: 

 «Άρθρο 14α 

 Επανεξέταση 

 Η Επιτροπή επανεξετάζει τα όρια των 

εκπομπών που καθορίζονται στο 

παράρτημα Ι, με σκοπό τη βελτίωση της 

ποιότητας του αέρα στην Ένωση και την 

επίτευξη των οριακών τιμών για την 

ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα της 

Ένωσης, καθώς και των επιπέδων που 

συνιστά ο ΠΟΥ, και υποβάλλει προτάσεις, 

όπου αυτό ενδείκνυται, για τα όρια 

ουδέτερων εκπομπών Euro7 νέας 

τεχνολογίας που θα ισχύουν για όλα τα 

οχήματα των κατηγοριών M1 και N1 που 

θα διατίθενται στην ενωσιακή αγορά.» 

 

Τροπολογία  150 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 96 – παράγραφος 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Ο παρών κανονισμός δεν καθιστά 

άκυρη καμία έγκριση τύπου πλήρους 

οχήματος ή έγκριση τύπου ΕΕ που 

χορηγήθηκε σε οχήματα ή σε συστήματα, 

κατασκευαστικά στοιχεία ή χωριστές 

τεχνικές μονάδες πριν από τις [PO: please 

insert the date of application as 

1. Ο παρών κανονισμός δεν καθιστά 

άκυρη καμία έγκριση τύπου πλήρους 

οχήματος ή έγκριση τύπου ΕΕ που 

χορηγήθηκε σε οχήματα ή σε συστήματα, 

κατασκευαστικά στοιχεία ή χωριστές 

τεχνικές μονάδες πριν από την 1η 

Ιανουαρίου 2018. 
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mentioned in Άρθρο 98]. 

 

Τροπολογία  151 

Πρόταση κανονισμού 

 Άρθρο 96 – παράγραφος 3 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

3. Η ισχύς των εγκρίσεων τύπου 

πλήρους οχήματος που αναφέρονται στην 

παράγραφο 1, λήγει το αργότερο στις [PO: 

please insert the date, which should be the 

date of application as mentioned in Άρθρο 

98 + 5 years] και οι εγκρίνουσες αρχές 

μπορούν να ανανεώσουν τις εν λόγω 

εγκρίσεις τύπου πλήρους οχήματος μόνον 

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 33 

του παρόντος κανονισμού. 

3. Η ισχύς των εγκρίσεων τύπου 

πλήρους οχήματος που αναφέρονται στην 

παράγραφο 1, λήγει το αργότερο την 1η 

Ιανουαρίου 2023 και οι εγκρίνουσες αρχές 

μπορούν να ανανεώσουν τις εν λόγω 

εγκρίσεις τύπου πλήρους οχήματος μόνον 

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 33. 

 

Τροπολο152 

Πρόταση κανονισμού 

 Άρθρο 97 – παράγραφος 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1.  Έως τις 31 Δεκεμβρίου 20xx [PO: 

please insert the year, which should be the 

year of application as mentioned in Άρθρο 

98 + 5 years]τα κράτη μέλη ενημερώνουν 

την Επιτροπή σχετικά με την εφαρμογή 

των διαδικασιών έγκρισης τύπου και 

εποπτείας της αγοράς που προβλέπονται 

στον παρόντα κανονισμό. 

1. Έως τις 31 Δεκεμβρίου 2023, τα 

κράτη μέλη ενημερώνουν την Επιτροπή 

σχετικά με την εφαρμογή των διαδικασιών 

έγκρισης τύπου και εποπτείας της αγοράς 

που προβλέπονται στον παρόντα 

κανονισμό. 

 

Τροπολογία  153 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 98 – παράγραφος 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου 201X. Εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου 2018. 
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ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

Τίτλος 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 

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

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας 

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια 

IMCO 

4.2.2016 
   

Γνωμοδότηση της 

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια 

ENVI 

4.2.2016 

Συντάκτης(τρια) γνωμοδότησης 

       Ημερομηνία ορισμού 

Christofer Fjellner 

8.3.2016 

Εξέταση στην επιτροπή 8.9.2016    

Ημερομηνία έγκρισης 29.11.2016    

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας +: 

–: 

0: 

59 

3 

0 

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική 

ψηφοφορία 

Marco Affronte, Margrete Auken, Pilar Ayuso, Zoltán Balczó, Ivo 

Belet, Biljana Borzan, Lynn Boylan, Paul Brannen, Nessa Childers, 

Birgit Collin-Langen, Mireille D’Ornano, Miriam Dalli, Seb Dance, 

Angélique Delahaye, Jørn Dohrmann, Stefan Eck, Bas Eickhout, 

Eleonora Evi, Karl-Heinz Florenz, Elisabetta Gardini, Jens Gieseke, 

Julie Girling, Sylvie Goddyn, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, 

Anneli Jäätteenmäki, Jean-François Jalkh, Benedek Jávor, Karin 

Kadenbach, Giovanni La Via, Peter Liese, Susanne Melior, Bolesław G. 

Piecha, Pavel Poc, Frédérique Ries, Annie Schreijer-Pierik, Davor 

Škrlec, Renate Sommer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Estefanía Torres 

Martínez, Nils Torvalds, Jadwiga Wiśniewska, Tiemo Wölken 

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική 

ψηφοφορία 

Clara Eugenia Aguilera García, Mark Demesmaeker, Albert Deß, 

Herbert Dorfmann, Fredrick Federley, Christofer Fjellner, Elena 

Gentile, Merja Kyllönen, Mairead McGuinness, Gesine Meissner, 

James Nicholson, Marijana Petir, Bart Staes, Kay Swinburne, Tibor 

Szanyi, Νίκος Ανδρουλάκης 

Αναπληρωτές (άρθρο 200, παρ. 2) 

παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία 

Theresa Griffin, Clare Moody, Julie Ward 
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16.12.2016 

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 

προς την Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών 

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για 

την έγκριση και την εποπτεία της αγοράς των μηχανοκίνητων οχημάτων και των 

ρυμουλκούμενων 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)) 

Συντάκτρια γνωμοδότησης: Karima Delli 

 

 

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 

Η Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού καλεί την Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και 

Προστασίας των Καταναλωτών, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συνεκτιμήσει τις 

ακόλουθες τροπολογίες: 

Τροπολογία 1 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 3 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(3) Αξιολόγηση του νομικού πλαισίου 

της Ένωσης για την έγκριση τύπου 

μηχανοκίνητων οχημάτων και των 

ρυμουλκουμένων τους, και των 

συστημάτων, κατασκευαστικών στοιχείων 

και χωριστών τεχνικών μονάδων που 

προορίζονται για τα οχήματα αυτά, η οποία 

πραγματοποιήθηκε το 201311 , έδειξε ότι 

το πλαίσιο που θεσπίστηκε με την οδηγία 

2007/46/ΕΚ είναι κατάλληλο για την 

επίτευξη των βασικών στόχων της 

εναρμόνισης, της αποτελεσματικής 

λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς και του 

(3) Αξιολόγηση του νομικού πλαισίου 

της Ένωσης για την έγκριση τύπου 

μηχανοκίνητων οχημάτων και των 

ρυμουλκουμένων τους, και των 

συστημάτων, κατασκευαστικών στοιχείων 

και χωριστών τεχνικών μονάδων που 

προορίζονται για τα οχήματα αυτά, η οποία 

πραγματοποιήθηκε το 201311, έδειξε ότι το 

πλαίσιο που θεσπίστηκε με την οδηγία 

2007/46/ΕΚ είναι κατάλληλο για την 

επίτευξη των βασικών στόχων της 

εναρμόνισης, της αποτελεσματικής 

λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς και του 
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θεμιτού ανταγωνισμού και, ως εκ τούτου, 

θα πρέπει να εξακολουθήσει να ισχύει. 

θεμιτού ανταγωνισμού και, ως εκ τούτου, 

θα πρέπει να εξακολουθήσει να ισχύει. 

Προϋπόθεση του θεμιτού ανταγωνισμού 

είναι, μεταξύ άλλων, η βελτίωση της 

εναρμόνισης των προτύπων ποιότητας 

για τη συμμόρφωση της παραγωγής, η 

επίτευξη υψηλών ομοιόμορφων επιπέδων 

τεχνολογικών δοκιμών, η εφαρμογή 

παρόμοιων τελών, και η τήρηση των 

αρχών της ανεξαρτησίας και της 

διαφάνειας σε όλο το μήκος της αλυσίδας 

επαλήθευσης. 

__________________ __________________ 

11 Έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της 

Επιτροπής «Fitness Check of the EU legal 

framework for the type-approval of motor 

vehicles» (Έλεγχος καταλληλότητας του 

νομικού πλαισίου της ΕΕ για την έγκριση 

τύπου των μηχανοκίνητων οχημάτων) 

(SWD(2013) 466 final). 

11 Έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της 

Επιτροπής «Fitness Check of the EU legal 

framework for the type-approval of motor 

vehicles» (Έλεγχος καταλληλότητας του 

νομικού πλαισίου της ΕΕ για την έγκριση 

τύπου των μηχανοκίνητων οχημάτων) 

(SWD(2013) 466 final). 

 

Τροπολογία 2 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 6 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(6) Ο παρών κανονισμός καθορίζει 

εναρμονισμένους κανόνες και αρχές για 

την έγκριση τύπου των μηχανοκίνητων 

οχημάτων και των ρυμουλκουμένων τους, 

καθώς και των συστημάτων, 

κατασκευαστικών στοιχείων και χωριστών 

τεχνικών μονάδων που προορίζονται για τα 

οχήματα αυτά, και για την επιμέρους 

έγκριση οχημάτων, με σκοπό την 

εξασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας της 

εσωτερικής αγοράς προς όφελος των 

επιχειρήσεων και των καταναλωτών και 

την παροχή υψηλού επιπέδου ασφάλειας 

και προστασίας της υγείας και του 

περιβάλλοντος. 

(6) Ο παρών κανονισμός καθορίζει 

εναρμονισμένους κανόνες και αρχές για 

την έγκριση τύπου των μηχανοκίνητων 

οχημάτων και των ρυμουλκουμένων τους, 

καθώς και των συστημάτων, 

κατασκευαστικών στοιχείων και χωριστών 

τεχνικών μονάδων που προορίζονται για τα 

οχήματα αυτά, και για την επιμέρους 

έγκριση οχημάτων, με σκοπό την 

εξασφάλιση της συνεπούς εφαρμογής 

υψηλών προτύπων ποιότητας για την 

επαλήθευση της συμμόρφωσης της 

παραγωγής, διευκολύνοντας την εύρυθμη 

λειτουργία της εσωτερικής αγοράς προς 

όφελος των επιχειρήσεων και των 

καταναλωτών και παρέχοντας υψηλό 

επίπεδο ασφάλειας και προστασίας της 

υγείας και του περιβάλλοντος. 
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Τροπολογία 3 

Πρόταση κανονισμού 

Recital 7 a (new) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (7α) Ο παρών κανονισμός θα πρέπει να 

διασφαλίζει την εφαρμογή αξιόπιστων, 

εναρμονισμένων και διαφανών 

διαδικασιών έγκρισης τύπου και 

εποπτείας της αγοράς στα κράτη μέλη. 

 

Τροπολογία 4 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 9 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(9) Η αποτελεσματική εφαρμογή των 

απαιτήσεων έγκρισης τύπου θα πρέπει να 

εξασφαλιστεί με την ενίσχυση των 

διατάξεων όσον αφορά τη συμμόρφωση 

της παραγωγής, μεταξύ άλλων μέσω της 

πρόβλεψης υποχρεωτικών περιοδικών 

ελέγχων των μεθόδων ελέγχου της 

συμμόρφωσης και της συνεχούς 

συμμόρφωσης των σχετικών προϊόντων 

και μέσω της ενίσχυσης των απαιτήσεων 

όσον αφορά την επάρκεια, τις υποχρεώσεις 

και τις επιδόσεις των τεχνικών υπηρεσιών 

που διενεργούν δοκιμές για την έγκριση 

τύπου πλήρους οχήματος υπό την ευθύνη 

των αρχών έγκρισης τύπου. Η ορθή 

λειτουργία των τεχνικών υπηρεσιών είναι 

κρίσιμη για τη διασφάλιση υψηλού 

επιπέδου ασφάλειας και προστασίας του 

περιβάλλοντος αλλά και της εμπιστοσύνης 

των πολιτών στο σύστημα. Τα κριτήρια 

που προβλέπονται στην οδηγία 

2007/46/ΕΚ σχετικά με τον ορισμό των 

τεχνικών υπηρεσιών θα πρέπει να 

αποσαφηνιστούν λεπτομερέστερα, ώστε να 

εξασφαλιστεί η συνεπής εφαρμογή τους. 

Οι μέθοδοι αξιολόγησης των τεχνικών 

(9) Η αποτελεσματική εφαρμογή των 

απαιτήσεων έγκρισης τύπου θα πρέπει να 

εξασφαλιστεί με την ενίσχυση των 

διατάξεων όσον αφορά τη συμμόρφωση 

της παραγωγής μέσω της βελτίωσης της 

πρόσβασης σε πληροφορίες, μέσω της 

διαμόρφωσης αυστηρού πλαισίου για τις 

τεχνικές βελτιστοποίησης κατά τις 

εργαστηριακές δοκιμές, μέσω της 

εμφατικής εστίασης στον κίνδυνο των 

παράνομων συστημάτων αναστολής των 

οποίων η χρήση απαγορεύεται από τον 

κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 715/2007 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου1a, μέσω της πρόβλεψης 

υποχρεωτικών περιοδικών ελέγχων των 

μεθόδων ελέγχου της συμμόρφωσης και 

της συνεχούς συμμόρφωσης των σχετικών 

προϊόντων και μέσω της ενίσχυσης των 

απαιτήσεων όσον αφορά την επάρκεια, τις 

υποχρεώσεις και τις επιδόσεις των 

τεχνικών υπηρεσιών που διενεργούν 

δοκιμές για την έγκριση τύπου πλήρους 

οχήματος υπό την ευθύνη των αρχών 

έγκρισης τύπου. Η ορθή λειτουργία των 

τεχνικών υπηρεσιών είναι κρίσιμη για τη 
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υπηρεσιών στα κράτη μέλη τείνουν να 

διαφοροποιούνται σταδιακά λόγω της 

αυξημένης πολυπλοκότητας του έργου 

τους. Ως εκ τούτου, είναι απαραίτητο να 

προβλεφθούν διαδικαστικές υποχρεώσεις 

που εξασφαλίζουν την ανταλλαγή 

πληροφοριών και την παρακολούθηση των 

πρακτικών των κρατών μελών όσον αφορά 

την αξιολόγηση, τον ορισμό, την 

κοινοποίηση και την παρακολούθηση των 

τεχνικών υπηρεσιών τους. Με τις εν λόγω 

διαδικαστικές υποχρεώσεις θα αρθούν 

τυχόν αποκλίσεις στις μεθόδους που 

χρησιμοποιούνται και στην ερμηνεία των 

κριτηρίων για τον ορισμό των τεχνικών 

υπηρεσιών. 

διασφάλιση υψηλού επιπέδου ασφάλειας 

και προστασίας του περιβάλλοντος αλλά 

και της εμπιστοσύνης των πολιτών στο 

σύστημα. Τα κριτήρια που προβλέπονται 

στην οδηγία 2007/46/ΕΚ σχετικά με τον 

ορισμό των τεχνικών υπηρεσιών θα πρέπει 

να αποσαφηνιστούν λεπτομερέστερα, ώστε 

να εξασφαλιστεί η συνεπής εφαρμογή 

τους. Οι μέθοδοι αξιολόγησης των 

τεχνικών υπηρεσιών στα κράτη μέλη 

τείνουν να διαφοροποιούνται σταδιακά 

λόγω της αυξημένης πολυπλοκότητας του 

έργου τους. Ως εκ τούτου, είναι 

απαραίτητο να προβλεφθούν διαδικαστικές 

υποχρεώσεις που εξασφαλίζουν την 

ανταλλαγή πληροφοριών και την 

παρακολούθηση των πρακτικών των 

κρατών μελών όσον αφορά την 

αξιολόγηση, τον ορισμό, την κοινοποίηση 

και την παρακολούθηση των τεχνικών 

υπηρεσιών τους. Με τις εν λόγω 

διαδικαστικές υποχρεώσεις θα αρθούν 

τυχόν αποκλίσεις στις μεθόδους που 

χρησιμοποιούνται και στην ερμηνεία των 

κριτηρίων για τον ορισμό των τεχνικών 

υπηρεσιών. 

 ___________________ 

 1a 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 

(Euro 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 5 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 12 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (12α) Τα σημερινά προβλήματα στον 

τομέα της έγκρισης τύπου έχουν φέρει 
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στο φως σοβαρές αδυναμίες στα 

υπάρχοντα εθνικά συστήματα εποπτείας 

της αγοράς και ελέγχου της έγκρισης 

τύπου. Ως εκ τούτου, είναι αναγκαίο, ως 

άμεση απάντηση στις ανεπάρκειες που 

έχουν αποκαλυφθεί με αυτόν τον τρόπο, 

να εξουσιοδοτηθεί η Επιτροπή να ασκεί 

κατάλληλα εποπτικά καθήκοντα.  

 

Τροπολογία 6 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 12 β (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (12β) Ωστόσο, προκειμένου να 

διασφαλιστεί ότι το σύστημα εποπτείας 

θα είναι πιο διαφανές, ανεξάρτητο και 

αποτελεσματικό σε μακροπρόθεσμη 

βάση, είναι απαραίτητη η αναθεώρηση 

του θεσμικού πλαισίου για την εποπτεία 

της αγοράς και τον έλεγχο της έγκρισης 

τύπου. Η Επιτροπή θα πρέπει να 

διερευνήσει όλες τις δυνατές επιλογές για 

τη βελτίωση του θεσμικού πλαισίου για 

την εποπτεία της αγοράς και τον έλεγχο 

της έγκρισης τύπου. 

 

Τροπολογία 7 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 12 γ (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (12γ) Κατά την αναθεώρηση αυτή, η 

Επιτροπή θα πρέπει να εξετάσει όλες τις 

πιθανές επιλογές για τη βελτίωση του 

θεσμικού πλαισίου για την εποπτεία της 

αγοράς και τον έλεγχο της έγκρισης τύπου 

και τον καταλληλότερο τρόπο για να 

εξασφαλιστούν υψηλό επίπεδο τεχνικής 

εμπειρογνωμοσύνης,  εναρμόνιση των 

ελέγχων και εγγύηση πλήρους 

ανεξαρτησίας, ούτως ώστε να 

εξασφαλίζονται η αποτελεσματική 
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λειτουργία της εσωτερικής αγοράς προς 

όφελος των καταναλωτών και των 

επιχειρήσεων και υψηλό επίπεδο 

προστασίας της δημόσιας υγείας και του 

περιβάλλοντος. Επιπλέον, η Επιτροπή θα 

πρέπει, στο πλαίσιο της αναθεώρησής 

της να λάβει υπόψη ενδεχόμενες 

συστάσεις και συμπεράσματα της 

εξεταστικής επιτροπής του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου για τις μετρήσεις εκπομπών 

στην αυτοκινητοβιομηχανία («Επιτροπή 

EMIS»). 

 

Τροπολογία 8 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ α (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (γ α) πρωτότυπα οχήματα. 

 

Τροπολογία 9 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 2 – παράγραφος 3 – στοιχείο β 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(β) οχήματα που σχεδιάζονται και 

κατασκευάζονται για χρήση από τις 

ένοπλες δυνάμεις, την πολιτική άμυνα, την 

πυροσβεστική υπηρεσία και τις δυνάμεις 

που είναι υπεύθυνες για την τήρηση της 

δημόσιας τάξης· 

(β) οχήματα που σχεδιάζονται και 

κατασκευάζονται για χρήση από τις 

ένοπλες δυνάμεις, την πολιτική άμυνα, την 

πυροσβεστική υπηρεσία, τους φορείς 

διαχείρισης καταστροφών και τις 

δυνάμεις που είναι υπεύθυνες για την 

τήρηση της δημόσιας τάξης· 

 

Τροπολογία 10 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 3 – σημείο 1 – στοιχείο 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(2) «εποπτεία της αγοράς»: 

δραστηριότητες που διεξάγονται και μέτρα 

(2) «εποπτεία της αγοράς»: 

δραστηριότητες που διεξάγονται και μέτρα 
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που λαμβάνονται από τις αρχές εποπτείας 

της αγοράς προκειμένου να εξασφαλιστεί 

ότι τα οχήματα, συστήματα, 

κατασκευαστικά στοιχεία ή οι χωριστές 

τεχνικές μονάδες, καθώς και τα 

εξαρτήματα και ο εξοπλισμός που 

διατίθενται στην αγορά συμμορφώνονται 

με τις απαιτήσεις τις οποίες ορίζει η 

σχετική ενωσιακή νομοθεσία και δεν 

θέτουν σε κίνδυνο την υγεία, την ασφάλεια 

ή άλλες πτυχές της προστασίας του 

δημόσιου συμφέροντος· 

που λαμβάνονται από τις αρχές εποπτείας 

της αγοράς προκειμένου να εξασφαλιστεί 

ότι τα οχήματα, συστήματα, 

κατασκευαστικά στοιχεία ή οι χωριστές 

τεχνικές μονάδες, καθώς και τα 

εξαρτήματα και ο εξοπλισμός που 

διατίθενται στην αγορά συμμορφώνονται 

με τις απαιτήσεις τις οποίες ορίζει η 

σχετική ενωσιακή νομοθεσία και δεν 

θέτουν σε κίνδυνο την υγεία, την 

ασφάλεια, το περιβάλλον ή άλλες πτυχές 

της προστασίας του δημόσιου 

συμφέροντος, συμπεριλαμβανομένων των 

δικαιωμάτων των καταναλωτών· 

 

Τροπολογία 11 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 3 – σημείο 1 – στοιχείο 2 α (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (2α) «εποπτεία του τομέα»: 

εργαστηριακές δοκιμές και μετρήσεις επί 

της οδού που διεξάγονται από τις αρχές 

εποπτείας της αγοράς στο πλαίσιο της 

εποπτείας της αγοράς, προκειμένου να 

εξασφαλιστεί ότι τα οχήματα, τα 

συστήματα, τα κατασκευαστικά στοιχεία 

ή οι αυτόνομες τεχνικές μονάδες, καθώς 

και τα εξαρτήματα και ο εξοπλισμός που 

έχουν ήδη εγκριθεί και διατίθενται στην 

αγορά, θα συμμορφώνονται με τις 

απαιτήσεις τις οποίες ορίζει η σχετική 

ενωσιακή νομοθεσία και δεν θα θέτουν σε 

κίνδυνο την υγεία, την ασφάλεια ή άλλες 

πτυχές της προστασίας του δημόσιου 

συμφέροντος· 

 

Τροπολογία 12 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 3 – σημείο 1 – στοιχείο 13 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(13) «αρχή εποπτείας της αγοράς»: η (13) «αρχή εποπτείας της αγοράς»: η 
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εθνική αρχή ή οι αρχές που είναι 

υπεύθυνες για την εποπτεία της αγοράς 

στην επικράτεια του κράτους μέλους· 

εθνική αρχή ή οι αρχές που είναι 

ανεξάρτητες από την έγκριση τύπου και 

είναι υπεύθυνες για την εποπτεία της 

αγοράς στην επικράτεια οποιουδήποτε 

κράτους μέλους· 

 

Τροπολογία 13 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 3 – παράγραφος1 – σημείο 16 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(16) «ταξινόμηση»: μόνιμη ή 

προσωρινή διοικητική άδεια οδικής 
κυκλοφορία οχήματος, 

συμπεριλαμβανομένης της ταυτοποίησης 

του οχήματος και της έκδοσης αριθμού 

σειράς· 

(16) «ταξινόμηση»: η διοικητική 

έγκριση της θέσης σε κυκλοφορία στους 

δρόμους οχήματος, η οποία περιλαμβάνει 

την ταυτοποίηση και τη χορήγηση σε 

αυτό αύξοντος αριθμού, ο οποίος καλείται 

αριθμός κυκλοφορίας, είτε σε  μόνιμη είτε 

σε προσωρινή βάση είτε για μικρό 

χρονικό διάστημα· 

 

Τροπολογία 14 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – σημείο 46 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(46) «πληροφορίες επισκευής και 

συντήρησης οχήματος»: όλες οι 

πληροφορίες που απαιτούνται για τη 

διάγνωση, τη συντήρηση, την τεχνική 

επιθεώρηση, την περιοδική 

παρακολούθηση, την επισκευή, τον 

επαναπρογραμματισμό ή την επαναφορά 

οχήματος στην αρχική κατάσταση, καθώς 

και για την τοποθέτηση εξαρτημάτων και 

εξοπλισμού σε οχήματα και οι οποίες 

παρέχονται από τον κατασκευαστή στους 

εξουσιοδοτημένους πωλητές και 

επισκευαστές του, συμπεριλαμβανομένων 

όλων των επακόλουθων τροποποιήσεων 

και παραρτημάτων των εν λόγω 

πληροφοριών· 

(46) «πληροφορίες επισκευής και 

συντήρησης οχήματος»: όλες οι 

πληροφορίες που απαιτούνται για τη 

διάγνωση, τη συντήρηση, την τεχνική 

επιθεώρηση, την περιοδική 

παρακολούθηση, την επισκευή, τον 

επαναπρογραμματισμό ή την επαναφορά 

οχήματος στην αρχική κατάσταση, καθώς 

και για την τοποθέτηση εξαρτημάτων και 

εξοπλισμού σε οχήματα και για υπηρεσίες 

απομακρυσμένης διάγνωσης σε σχέση με 

οχήματα, συμπεριλαμβανομένων όλων 

των επακόλουθων τροποποιήσεων και 

παραρτημάτων των εν λόγω πληροφοριών· 
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Τροπολογία 15 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – σημείο 56 α (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (56α) «ασφάλεια ηλεκτρονικών 

συστημάτων»: η προστασία μονάδων 

ελέγχου κινητήρα, συστημάτων 

ενημερωτικής ψυχαγωγίας, μονάδων 

υλισμικού και του λογισμικού τους, 

καθώς και συστημάτων μετάδοσης 

πληροφοριών και δεδομένων προς και 

από το όχημα σε σχέση με παραποίηση, 

φθορά ή κακή μεταχείριση λαμβάνοντας 

αντίστοιχα μέτρα προστασίας σύμφωνα 

με τις τελευταίες εξελίξεις της 

τεχνολογίας· 

 

Τροπολογία 16 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – σημείο 56 β (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (56β) «πρωτότυπα οχήματα»: οχήματα 

για οδική χρήση υπό την ευθύνη ενός 

κατασκευαστή για την εκτέλεση ενός 

ειδικού προγράμματος δοκιμών, εφόσον 

έχουν κατασκευαστεί ειδικά για τον 

σκοπό αυτόν. 

 

 

Τροπολογία 17 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Τα κράτη μέλη συγκροτούν ή 

διορίζουν τις εγκρίνουσες αρχές και τις 

αρχές εποπτείας της αγοράς. Τα κράτη 

μέλη γνωστοποιούν στην Επιτροπή τη 

συγκρότηση και τον διορισμό των εν λόγω 

1. Τα κράτη μέλη συγκροτούν ή 

διορίζουν εγκρίνουσες αρχές και αρχές 

εποπτείας της αγοράς. Τα κράτη μέλη 

γνωστοποιούν στην Επιτροπή τη 

συγκρότηση και τον διορισμό των εν λόγω 
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αρχών.  αρχών και εξασφαλίζουν τον τακτικό 

έλεγχο των εγκρινουσών αρχών και των 

αρχών εποπτείας. 

Τροπολογία 18 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Η γνωστοποίηση περιλαμβάνει την 

επωνυμία των εν λόγω αρχών, τη 

διεύθυνσή τους, συμπεριλαμβανομένης της 

ηλεκτρονικής τους διεύθυνσης, και τις 

αρμοδιότητές τους. Η Επιτροπή 

δημοσιεύει στην ιστοσελίδα της τον 

κατάλογο και τα στοιχεία των εγκρινουσών 

αρχών και των αρχών εποπτείας της 

αγοράς. 

Η γνωστοποίηση περιλαμβάνει την 

επωνυμία των εν λόγω αρχών, τη 

διεύθυνσή τους, συμπεριλαμβανομένης της 

ηλεκτρονικής τους διεύθυνσης, και των 

ελεγχόμενων αρμοδιοτήτων τους. Η 

Επιτροπή δημοσιεύει στην ιστοσελίδα της 

τον κατάλογο και τα στοιχεία των 

εγκρινουσών αρχών και των αρχών 

εποπτείας της αγοράς. 

 

Τροπολογία 19 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 6 – παράγραφος 4 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

4. Τα κράτη μέλη οργανώνουν και 

διενεργούν την εποπτεία της αγοράς και 

τους ελέγχους οχημάτων, συστημάτων, 

κατασκευαστικών στοιχείων ή χωριστών 

τεχνικών μονάδων που εισέρχονται στην 

αγορά, σύμφωνα με το κεφάλαιο ΙΙΙ του 

κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 765/2008. 

4. Τα κράτη μέλη οργανώνουν και 

διενεργούν την εποπτεία της αγοράς και 

τους ελέγχους οχημάτων, συστημάτων, 

κατασκευαστικών στοιχείων ή χωριστών 

τεχνικών μονάδων που εισέρχονται στην 

αγορά, σύμφωνα με το κεφάλαιο ΙΙΙ του 

κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 765/2008 και 

θέτουν τα αποτελέσματά τους στη 

διάθεση του κοινού στον ιστότοπο της 

Επιτροπής εντός ενός μήνα από την 

ολοκλήρωση των δοκιμών, χωρίς 

χρέωση. Τα κράτη μέλη δύνανται να 

αποφασίζουν να διενεργούν κοινές 

δραστηριότητες εποπτείας της αγοράς 

για τους σκοπούς που ορίζονται στο 

άρθρο 8.  
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Τροπολογία 20 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 6 – παράγραφος 5 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

5. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα 

απαραίτητα μέτρα ώστε να διασφαλίσουν 

ότι οι αρχές εποπτείας της αγοράς, όποτε 

το κρίνουν σκόπιμο και δικαιολογημένο, 

έχουν δικαίωμα να εισέρχονται στις 

εγκαταστάσεις οικονομικών φορέων και να 

κατάσχουν τα απαραίτητα δείγματα 

οχημάτων, συστημάτων, κατασκευαστικών 

στοιχείων και χωριστών τεχνικών μονάδων 

για σκοπούς δοκιμών συμμόρφωσης. 

5. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα 

απαραίτητα μέτρα ώστε να διασφαλίσουν 

ότι οι αρχές εποπτείας της αγοράς, μόνο 

όποτε το κρίνουν σκόπιμο και 

δικαιολογημένο, θα είναι 

εξουσιοδοτημένα να εισέρχονται 

απροειδοποίητα στις εγκαταστάσεις 

οικονομικών φορέων στα αντίστοιχα 

κράτη μέλη και να ορίζουν τα απαραίτητα 

δείγματα οχημάτων, συστημάτων, 

κατασκευαστικών στοιχείων και χωριστών 

τεχνικών μονάδων για σκοπούς δοκιμών 

συμμόρφωσης. ΄Oταν επιβεβαιώνονται 

περιπτώσεις μη συμμόρφωσης, τα κράτη 

μέλη επιβάλλουν τυχόν μέτρα που 

απαιτούν την ανάληψη διορθωτικών 

ενεργειών όπως ανακλήσεις, 

απαιτούμενες επισκευές, καταβολή 

αποζημιώσεων και επιβολή κυρώσεων.  

 

Τροπολογία 21 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 6 – παράγραφος 6 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

6. Τα κράτη μέλη επανεξετάζουν και 

αξιολογούν περιοδικά τη λειτουργία των 

δραστηριοτήτων έγκρισης τύπου. Τέτοιου 

είδους επανεξετάσεις και αξιολογήσεις 

πραγματοποιούνται τουλάχιστον κάθε 

τέσσερα έτη και τα αποτελέσματά τους 

κοινοποιούνται στα άλλα κράτη μέλη και 

στην Επιτροπή. Κάθε κράτος μέλος 

δημοσιοποιεί σύνοψη των αποτελεσμάτων, 

αναφέροντας ειδικότερα τον αριθμό της 

χορηγηθείσας έγκρισης τύπου και τα 

στοιχεία ταυτοποίησης των αντίστοιχων 

κατασκευαστών. 

6. Τα κράτη μέλη επανεξετάζουν και 

αξιολογούν περιοδικά τη λειτουργία των 

δραστηριοτήτων έγκρισης τύπου και την 

ποιότητα των εγκρίσεων τύπου που έχουν 

χορηγηθεί. Τέτοιου είδους επανεξετάσεις 

και αξιολογήσεις πραγματοποιούνται 

τουλάχιστον κάθε τρία χρόνια και τα 

αποτελέσματά τους κοινοποιούνται στα 

άλλα κράτη μέλη, στην Επιτροπή και, 

κατόπιν αιτήματος, σε τρίτα μέρη. Κάθε 

κράτος μέλος δημοσιοποιεί σύνοψη των 

αποτελεσμάτων, αναφέροντας ειδικότερα 

τον αριθμό εγκρίσεων τύπου που 

χορηγήθηκαν και που απορρίφθηκαν και 
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τα στοιχεία ταυτοποίησης των αντίστοιχων 

κατασκευαστών και τύπων οχημάτων.  

 

Τροπολογία 22 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 6 – παράγραφος 7 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

7. Τα κράτη μέλη επανεξετάζουν και 

αξιολογούν περιοδικά τη λειτουργία των 

εποπτικών δραστηριοτήτων τους. Τέτοιου 

είδους επανεξετάσεις και αξιολογήσεις 

πραγματοποιούνται τουλάχιστον κάθε 

τέσσερα έτη και τα αποτελέσματά τους 

κοινοποιούνται στα άλλα κράτη μέλη και 

στην Επιτροπή. Κάθε κράτος μέλος 

δημοσιοποιεί σύνοψη των αποτελεσμάτων. 

7. Τα κράτη μέλη επανεξετάζουν και 

αξιολογούν περιοδικά τη λειτουργία των 

εποπτικών δραστηριοτήτων τους. Τέτοιου 

είδους επανεξετάσεις και αξιολογήσεις 

πραγματοποιούνται τουλάχιστον κάθε τρία 

χρόνια και τα αποτελέσματά τους 

κοινοποιούνται στα άλλα κράτη μέλη, 

στην Επιτροπή και, κατόπιν αιτήματος, 

σε τρίτα μέρη. Κάθε κράτος μέλος 

δημοσιοποιεί σύνοψη των αποτελεσμάτων, 

ιδίως όσον αφορά τον αριθμό των 

οχημάτων, συστημάτων, 

κατασκευαστικών στοιχείων ή χωριστών 

τεχνικών μονάδων που δεν 

συμμορφώνονται με τον παρόντα 

κανονισμό και τα στοιχεία ταυτοποίησης 

των αντίστοιχων κατασκευαστών και των 

τύπων οχημάτων  

 

Τροπολογία 23 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 6 α (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Άρθρο 6α 

 Βελτίωση της εποπτείας της εποπτείας 

της αγοράς και του ελέγχου της έγκρισης 

τύπου 

 Η Επιτροπή πρέπει να εξετάσει όλες τις 

πιθανές επιλογές για τη βελτίωση του 

θεσμικού πλαισίου για την επίβλεψη της 

εποπτείας της αγοράς και του ελέγχου της 

έγκρισης τύπου, συμπεριλαμβανομένων 

της σκοπιμότητας, του κόστους και των 
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πιθανών οφελών της σύστασης 

ανεξάρτητης Ευρωπαϊκής Αρχής για την 

εποπτεία της αγοράς και τον έλεγχο της 

έγκρισης τύπου και, εφόσον χρειασθεί, 

υποβάλλει νομοθετική πρόταση έως τον 

Δεκέμβριο 2018 για την επικαιροποίηση 

του θεσμικού πλαισίου σύμφωνα με τα 

άρθρα 90α και 90β.  

 Εν αναμονή της ενδεχόμενης σύστασης 

της ευρωπαϊκής αρχής, η Επιτροπή 

μπορεί να χρησιμοποιεί τους πόρους του 

Κοινού Κέντρου Ερευνών για την 

πραγματοποίηση ανεξάρτητων δοκιμών, 

επιθεωρήσεων και εκ των υστέρων 

ελέγχων συμμόρφωσης και θέτει τα 

αποτελέσματα των εν λόγω δοκιμών, 

επιθεωρήσεων και ελέγχων στη διάθεση 

του κοινού. 

 

Τροπολογία 24 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 7 – παράγραφος 1 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 1α. ΄Oλες οι ευρωπαϊκές εγκρίνουσες 

αρχές ερμηνεύουν και επιβάλλουν τις 

απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού 

κατά ενιαίο και συνεκτικό τρόπο για την 

επίτευξη του ίδιου επιπέδου λειτουργίας 

και προς αποφυγή της εφαρμογής 

διαφορετικών προτύπων στην Ένωση. 

 

Τροπολογία 25 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 7 – παράγραφος 4 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

4. Όταν μια εγκρίνουσα αρχή 

ενημερώνεται σύμφωνα με το άρθρο 8 

παράγραφος 5, το άρθρο 9 παράγραφος 5, 

το άρθρο 52 παράγραφος 4 ή το άρθρο 54, 

λαμβάνει όλα τα απαιτούμενα μέτρα για 

4. Όταν μια εγκρίνουσα αρχή 

ενημερώνεται σύμφωνα με το άρθρο 8 

παράγραφος 5, το άρθρο 9 παράγραφος 5, 

το άρθρο 52 παράγραφος 4 ή το άρθρο 54, 

λαμβάνει όλα τα απαιτούμενα μέτρα για 
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την επανεξέταση της χορηγηθείσας 

έγκρισης και, κατά περίπτωση, για τη 

διόρθωση ή την ανάκληση της έγκρισης 

ανάλογα με τους λόγους και τη 

σοβαρότητα των αποκλίσεων που 

διαπιστώνονται. 

την επανεξέταση της χορηγηθείσας 

έγκρισης και, κατά περίπτωση, για τη 

διόρθωση ή την ανάκληση της έγκρισης 

ανάλογα με τους λόγους και τη 

σοβαρότητα των αποκλίσεων που 

διαπιστώνονται και κοινοποιεί 

συστηματικά και άμεσα στην Επιτροπή 

την εφαρμογή αυτών των μέτρων.  

 

Τροπολογία 26 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 7 – παράγραφος 5 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

5. Η Επιτροπή δύναται να εκδίδει 

εκτελεστικές πράξεις για τη θέσπιση των 

κοινών κριτηρίων διορισμού, 

επανεξέτασης και αξιολόγησης των 

εγκρινουσών αρχών σε εθνικό επίπεδο. Οι 

εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται 

σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που 

αναφέρεται στο άρθρο 87 παράγραφος 2. 

5. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να 

εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις 

σύμφωνα με το άρθρο 88 για 

συμπλήρωση του παρόντος κανονισμού 

θεσπίζοντας κοινά κριτήρια για τον 

διορισμό, την επανεξέταση και την 

αξιολόγηση των εγκρινουσών αρχών σε 

εθνικό επίπεδο.  

 

Τροπολογία 27 

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 

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, 

και στο πλαίσιο αυτών των ελέγχων 

εστιάζουν την προσοχή τους στα πρότυπα 

ασφάλειας και στα περιβαλλοντικά 

πρότυπα. Οι εν λόγω έλεγχοι 

διενεργούνται σε επαρκή κλίμακα, μέσω 

ελέγχων εγγράφων και μέσω πραγματικών 

και εργαστηριακών δοκιμών βάσει 
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κινδύνου, καταγγελίες και άλλες 

πληροφορίες. 

στατιστικά σημαντικών δειγμάτων που 

αντανακλούν τον αριθμό οχημάτων στο 

εν λόγω κράτος μέλος. Κατά τους 

ελέγχους αυτούς, οι αρχές εποπτείας της 

αγοράς λαμβάνουν υπόψη καθιερωμένες 

αρχές αξιολόγησης κινδύνου, όπως 

καταγγελίες, τη δημοτικότητα των 

μοντέλων και ανταλλακτικών των 

οχημάτων, τα αποτελέσματα  δοκιμών 

που διενεργούν τρίτα μέρη, νέες 

τεχνολογίες που διατίθενται στην αγορά, 

εκθέσεις που προκύπτουν από περιοδικές 

τεχνικές επιθεωρήσεις και άλλες 

πληροφορίες.  

Τροπολογία 28 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 8 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 α (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Κατά τον ορισμό των τεχνικών 

υπηρεσιών για τους σκοπούς του 

παρόντος άρθρου, οι αρχές εποπτείας της 

αγοράς μεριμνούν ώστε να 

χρησιμοποιείται διαφορετική τεχνική 

υπηρεσία από την υπηρεσία που 

διενήργησε τις δοκιμές σχετικά με την 

αρχική έγκριση τύπου. 

 

Τροπολογία 29 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 8 – παράγραφος 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Οι αρχές εποπτείας της αγοράς 

ζητούν από τους οικονομικούς φορείς να 

θέτουν στη διάθεσή τους τις πληροφορίες 

και τα έγγραφα που θεωρούν απαραίτητα 

για τους σκοπούς της διεξαγωγής των 

δραστηριοτήτων τους. 

2. Οι αρχές εποπτείας της αγοράς 

ζητούν από τους οικονομικούς φορείς να 

θέτουν χωρίς καθυστέρηση στη διάθεσή 

τους όλες τις πληροφορίες και τα έγγραφα 

που θεωρούν απαραίτητα για τους σκοπούς 

της διεξαγωγής των δραστηριοτήτων τους. 
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Τροπολογία 30 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 8 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 α (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Εάν μια αρχή εποπτείας της αγοράς 

ζητήσει περισσότερες πληροφορίες 

σχετικά με έναν κατασκευαστή στον 

οποίο δεν χορηγήθηκε έγκριση τύπου για 

ένα όχημα στην επικράτειά της, ζητεί  τις 

εν λόγω πληροφορίες από την αρχή 

εποπτείας της αγοράς του κράτους 

μέλους στο οποίο χορηγήθηκε η έγκριση 

τύπου για το εν λόγω όχημα. Aυτή η 

τελευταία αρχή εποπτείας της αγοράς 

είναι υπεύθυνη για τη συγκέντρωση όλων 

αυτών των αιτημάτων και ενεργεί ως 

σημείο επαφής με τον κατασκευαστή. 

 

Τροπολογία 31 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 8 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

4. Οι αρχές εποπτείας της αγοράς 

λαμβάνουν κατάλληλα μέτρα προκειμένου 

να ειδοποιούν τους χρήστες στην 

επικράτειά τους μέσα σε εύλογο χρονικό 

διάστημα για τους κινδύνους που έχουν 

εντοπίσει σε σχέση με οποιοδήποτε όχημα, 

σύστημα, κατασκευαστικό στοιχείο ή 

χωριστή τεχνική μονάδα, ώστε να 

αποτραπεί ή να μειωθεί ο κίνδυνος 

σωματικής ή άλλης βλάβης. 

4. Οι αρχές εποπτείας της αγοράς 

λαμβάνουν κατάλληλα μέτρα προκειμένου 

να ειδοποιούν τους χρήστες στην 

επικράτειά τους εντός 30 ημερών για τους 

κινδύνους που έχουν εντοπίσει σε σχέση 

με οποιοδήποτε όχημα, σύστημα, 

κατασκευαστικό στοιχείο ή χωριστή 

τεχνική μονάδα, ώστε να αποτραπεί ή να 

μειωθεί ο κίνδυνος σωματικής ή άλλης 

βλάβης.. 

 

Τροπολογία 32 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 8 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1 α (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Οι αρχές εποπτείας της αγοράς 
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εξασφαλίζουν την ομοιόμορφη εφαρμογή 

του παρόντος κανονισμού για να 

παρέχεται βεβαιότητα στους 

κατασκευαστές.  

 

Τροπολογία 33 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 8 – παράγραφος 4 – εδάφιο 2 α (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Η αρχή εποπτείας της αγοράς ενός 

κράτους μέλους δύναται να αναλάβει 

δράση δυνάμει του άρθρου 20 του 

κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 765/2008.  

 

Τροπολογία 34 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 8 – παράγραφος 6 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

6. Οι αρχές εποπτείας της αγοράς 

εκτελούν τα καθήκοντά τους με 

ανεξαρτησία και αμεροληψία. Τηρούν την 

εμπιστευτικότητα όπου αυτό απαιτείται για 

την προστασία εμπορικών απορρήτων, με 

την επιφύλαξη της υποχρέωσης παροχής 

πληροφοριών που ορίζεται στο άρθρο 9 

παράγραφος 3 στον πληρέστερο βαθμό που 

είναι αναγκαίος για την προστασία των 

συμφερόντων των χρηστών στην 

Ευρωπαϊκή Ένωση. 

6. Οι αρχές εποπτείας της αγοράς 

εκτελούν τα καθήκοντά τους με 

ανεξαρτησία και αμεροληψία. 

Συγκεκριμένα, ενεργούν με πλήρη 

διοικητική, τεχνική και οικονομική 

ανεξαρτησία και υφίσταται αυστηρός 

διαχωρισμός μεταξύ των εν λόγω αρχών 

και των αρχών έγκρισης, των τεχνικών 

υπηρεσιών και των κατασκευαστών. 
Τηρούν την εμπιστευτικότητα όπου αυτό 

απαιτείται για την προστασία εμπορικών 

απορρήτων, με την επιφύλαξη της 

υποχρέωσης παροχής πληροφοριών που 

ορίζεται στο άρθρο 9 παράγραφος 3 στον 

πληρέστερο βαθμό που είναι αναγκαίος για 

την προστασία των συμφερόντων των 

χρηστών στην Ένωση.  

 

Τροπολογία 35 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 8 – παράγραφος 7 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

7. Τα κράτη μέλη επανεξετάζουν και 

αξιολογούν περιοδικά τη λειτουργία των 

εποπτικών δραστηριοτήτων τους. Οι 

επανεξετάσεις και αξιολογήσεις αυτές 

πραγματοποιούνται τουλάχιστον κάθε 

τέσσερα χρόνια και τα αποτελέσματα τους 

κοινοποιούνται στα άλλα κράτη μέλη και 

την Επιτροπή.  Το ενδιαφερόμενο κράτος 

μέλος υποβάλλει περίληψη των 

αποτελεσμάτων στην οποία έχει πρόσβαση 

το κοινό. 

7. Τα κράτη μέλη επανεξετάζουν και 

αξιολογούν περιοδικά τη λειτουργία των 

εποπτικών δραστηριοτήτων τους. Οι 

επανεξετάσεις και αξιολογήσεις αυτές 

πραγματοποιούνται τουλάχιστον κάθε δύο 

χρόνια και τα αποτελέσματα τους 

κοινοποιούνται στα άλλα κράτη μέλη, 

στην Επιτροπή, στο φόρουμ που 

αναφέρεται στο άρθρο 10 και, κατόπιν 

αιτήματος, σε τρίτα μέρη. Σε όλη τη 

διάρκεια της επανεξέτασης, τα κράτη 

μέλη δίνουν ιδιαίτερη προσοχή στο 

επίπεδο ανεξαρτησίας των 

δραστηριοτήτων εποπτείας της αγοράς 

κατά την άσκηση των δραστηριοτήτων 

του και στο τεχνολογικό επίπεδο των 

διενεργούμενων δοκιμών. Το 

ενδιαφερόμενο κράτος μέλος υποβάλλει 

περίληψη των αποτελεσμάτων στην οποία 

έχει πρόσβαση το ευρύ κοινό, ιδίως όσον 

αφορά τον αριθμό των οχημάτων, 

συστημάτων, κατασκευαστικών 

στοιχείων ή χωριστών τεχνικών μονάδων 

που δεν συμμορφώνονται με τον παρόντα 

κανονισμό, μαζί με την ταυτότητα των 

αντίστοιχων κατασκευαστών.  

 

Τροπολογία 36 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 8 – παράγραφος 8 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

8. Οι αρχές εποπτείας της αγοράς 

διαφορετικών κρατών μελών συντονίζουν 

τις δραστηριότητές τους όσον αφορά την 

εποπτεία της αγοράς, συνεργάζονται και 

ανταλλάσσουν μεταξύ τους και με την 

Επιτροπή τα αποτελέσματα των εν λόγω 

δραστηριοτήτων. Κατά περίπτωση, οι 

αρχές εποπτείας της αγοράς συμφωνούν σε 

θέματα που αφορούν καταμερισμό των 

εργασιών και εξειδίκευση. 

8. Οι αρχές εποπτείας της αγοράς 

διαφορετικών κρατών μελών συντονίζουν 

τις δραστηριότητές τους όσον αφορά την 

εποπτεία της αγοράς, συνεργάζονται και 

ανταλλάσσουν μεταξύ τους και με την 

Επιτροπή τα αποτελέσματα των εν λόγω 

δραστηριοτήτων. Για τον σκοπό αυτό οι 

αρχές εποπτείας της αγοράς των κρατών 

μελών μπορούν να ανταλλάσσουν, μέσω 

του συστήµατος πληροφόρησης για την 

εσωτερική αγορά (ΙΜΙ), τα αποτελέσματα 
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των δοκιμών και τις σχετικές εκθέσεις. 

Κατά περίπτωση, οι αρχές εποπτείας της 

αγοράς συμφωνούν σε θέματα που 

αφορούν καταμερισμό των εργασιών και 

εξειδίκευση.  

 

Τροπολογία 37 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 8 – παράγραφος 10 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

10. Η Επιτροπή δύναται να εκδίδει 

εκτελεστικές πράξεις για τη θέσπιση των 

κριτηρίων καθορισμού της κλίμακας, του 

πεδίου εφαρμογής και της συχνότητας με 

την οποία πρέπει να διενεργούνται οι 

έλεγχοι επαλήθευσης της συμμόρφωσης 

των λαμβανόμενων δειγμάτων που 

αναφέρονται στην παράγραφο 1. Οι εν 

λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται 

σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που 

αναφέρεται στο άρθρο 87 παράγραφος 2. 

10. Η Επιτροπή εκδίδει κατ' 

εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το 

άρθρο 88 για συμπλήρωση του παρόντος 

κανονισμού θεσπίζοντας κριτήρια 

σχετικά με την κλίμακα, το πεδίο 

εφαρμογής και τη συχνότητα με την οποία 

πρέπει να διενεργούνται οι έλεγχοι 

επαλήθευσης της συμμόρφωσης των 

λαμβανόμενων δειγμάτων που 

αναφέρονται στην παράγραφο 1. 

 

Τροπολογία 38 

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 Επιτροπή οργανώνει και διενεργεί, ή 

ζητεί να διενεργηθούν, σύμφωνα με το 

άρθρο 8 παράγραφος 1, 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. ΄Oταν οι 

εν λόγω δοκιμές και επιθεωρήσεις 

διενεργούνται από τεχνική υπηρεσία, δεν 
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διενεργούνται από την ίδια τεχνική 

υπηρεσία που χρησιμοποιήθηκε για τη 

διεξαγωγή των αρχικών δοκιμών 

έγκρισης τύπου. 

 

Τροπολογία 39 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 α (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Οι δοκιμές και οι επιθεωρήσεις που 

οργανώνει και διενεργεί, ή ζητεί να 

διενεργηθούν η Επιτροπή εστιάζουν στη 

συμμόρφωση εν χρήσει των οχημάτων, 

συστημάτων, κατασκευαστικών 

στοιχείων και χωριστών τεχνικών 

μονάδων. Η Επιτροπή βασίζει τις δοκιμές 

και τις επιθεωρήσεις της στις αρχές της 

αξιολόγησης του κινδύνου και 

χρησιμοποιεί πληροφορίες που 

προέρχονται από έρευνες ανεξάρτητων 

τρίτων μερών. 

 

Τροπολογία 40 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Οι εν λόγω δοκιμές και επιθεωρήσεις 

μπορούν να διενεργούνται σε νέα οχήματα 

τα οποία παρέχουν οι κατασκευαστές ή ο 

οικονομικός φορέας όπως προβλέπεται 

στην παράγραφο 2 κατωτέρω. 

Οι εν λόγω δοκιμές και επιθεωρήσεις 

μπορούν να διενεργούνται σε νέα οχήματα, 

κατασκευαστικά στοιχεία και χωριστές 

τεχνικές μονάδες τα οποία παρέχουν οι 

κατασκευαστές ή ο οικονομικός φορέας 

όπως προβλέπεται στην παράγραφο 2 

κατωτέρω. 

 

Τροπολογία 41 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – εδάφιο 3 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Οι εν λόγω δοκιμές και επιθεωρήσεις 

μπορούν επίσης να διενεργούνται σε 

ταξινομημένα οχήματα κατόπιν συμφωνίας 

με τον κάτοχο του πιστοποιητικού 

ταξινόμησης του οχήματος. 

Οι εν λόγω δοκιμές και επιθεωρήσεις 

μπορούν επίσης να διενεργούνται σε 

ταξινομημένα οχήματα κατόπιν συμφωνίας 

με τον κάτοχο του πιστοποιητικού 

ταξινόμησης του οχήματος. Στην 

περίπτωση αυτή, ο έλεγχος αποτελείται 

από όλες τις δοκιμές που κρίνονται 

αναγκαίες χωρίς να περιορίζεται 

υποχρεωτικά στις δοκιμές που έχουν ήδη 

διενεργηθεί κατά την αρχική διαδικασία 

έγκρισης τύπου. Η αρμόδια για τη 

διενέργεια αυτών των δοκιμών εθνική 

αρχή πρέπει υποχρεωτικά να είναι 

διαφορετική από εκείνη που διενέργησε 

τις αρχικές δοκιμές έγκρισης τύπου. 

 

Τροπολογία 42 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 9 – παράγραφος 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Οι κατασκευαστές που είναι 

κάτοχοι εγκρίσεων τύπου ή οι οικονομικοί 

φορείς, παρέχουν στην Επιτροπή, κατόπιν 

αιτήματός της, στατιστικά σημαντικό 

αριθμό παραγόμενων οχημάτων, 

συστημάτων, κατασκευαστικών στοιχείων 

και χωριστών τεχνικών μονάδων που 

επιλέγονται από την Επιτροπή και είναι 

αντιπροσωπευτικά των οχημάτων, 

συστημάτων, κατασκευαστικών στοιχείων 

και χωριστών τεχνικών μονάδων που 

διατίθενται για πρώτη φορά στην αγορά 

δυνάμει της εκάστοτε έγκρισης τύπου. Τα 

εν λόγω οχήματα, συστήματα, 

κατασκευαστικά στοιχεία και χωριστές 

τεχνικές μονάδες παρέχονται για δοκιμή 

κατά τον χρόνο, στον τόπο και για την 

περίοδο που ορίζει η Επιτροπή. 

2. Οι κατασκευαστές που είναι 

κάτοχοι εγκρίσεων τύπου ή άλλοι 

οικονομικοί φορείς, παρέχουν στην 

Επιτροπή, κατόπιν αιτήματός της, 

στατιστικά σημαντικό αριθμό 

παραγόμενων οχημάτων, συστημάτων, 

κατασκευαστικών στοιχείων και χωριστών 

τεχνικών μονάδων που επιλέγονται από 

την Επιτροπή και είναι αντιπροσωπευτικά 

των οχημάτων, συστημάτων, 

κατασκευαστικών στοιχείων και χωριστών 

τεχνικών μονάδων που διατίθενται για 

πρώτη φορά στην αγορά δυνάμει της 

εκάστοτε έγκρισης τύπου. Τα εν λόγω 

οχήματα, συστήματα, κατασκευαστικά 

στοιχεία και χωριστές τεχνικές μονάδες 

παρέχονται για δοκιμή κατά τον χρόνο, 

στον τόπο και για την περίοδο που ορίζει η 

Επιτροπή. 
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Τροπολογία 43 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 9 – παράγραφος 4 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

4. Οι κατασκευαστές οχημάτων 

δημοσιοποιούν τα δεδομένα που 

απαιτούνται για τον σκοπό των δοκιμών 

επαλήθευσης της συμμόρφωσης από τρίτα 

μέρη. Η Επιτροπή εκδίδει εκτελεστικές 

πράξεις για τον καθορισμό των δεδομένων 

που πρέπει να δημοσιοποιούνται και των 

προϋποθέσεων της εν λόγω 

δημοσιοποίησης, με την επιφύλαξη της 

προστασίας εμπορικών απορρήτων και 

δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 

σύμφωνα με την ενωσιακή και εθνική 

νομοθεσία. Οι εν λόγω εκτελεστικές 

πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη 

διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο 

άρθρο 87 παράγραφος 2. 

4. Οι κατασκευαστές οχημάτων 

διαθέτουν όλα τα δεδομένα που 

απαιτούνται για τον σκοπό των δοκιμών 

επαλήθευσης της συμμόρφωσης από τις 

αρχές εποπτείας και την Επιτροπή. Η 

Επιτροπή εκδίδει εκτελεστικές πράξεις για 

τον καθορισμό των δεδομένων που πρέπει 

να διατίθενται και των προϋποθέσεων, με 

την επιφύλαξη της προστασίας εμπορικών 

απορρήτων και δεδομένων προσωπικού 

χαρακτήρα σύμφωνα με την ενωσιακή και 

εθνική νομοθεσία. Οι εν λόγω 

εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα 

με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται 

στο άρθρο 87 παράγραφος 2. 

 

Τροπολογία 44 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 9 – παράγραφος 5 – εδάφιο 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Όταν η Επιτροπή διαπιστώνει ότι τα 

οχήματα που υποβάλλονται σε δοκιμή ή 

επιθεώρηση δεν συμμορφώνονται με τις 

απαιτήσεις έγκρισης τύπου που ορίζονται 

στον παρόντα κανονισμό ή σε οποιαδήποτε 

από τις κανονιστικές πράξεις που 

παρατίθενται στο παράρτημα IV ή ότι η 

έγκριση τύπου έχει χορηγηθεί βάσει 

λανθασμένων δεδομένων, απαιτεί 

αμελλητί, σύμφωνα με το άρθρο 54 

παράγραφος 8, από τον οικείο οικονομικό 

φορέα να λάβει όλα τα κατάλληλα 

διορθωτικά μέτρα για τη συμμόρφωση των 

οχημάτων με τις εν λόγω απαιτήσεις, ή 

λαμβάνει περιοριστικά μέτρα, απαιτώντας 

από τον οικονομικό φορέα είτε να 

αποσύρει τα εν λόγω οχήματα από την 

Όταν η Επιτροπή διαπιστώνει ότι τα 

οχήματα, τα κατασκευαστικά στοιχεία και 

οι χωριστές τεχνικές μονάδες που 

υποβάλλονται σε δοκιμή ή επιθεώρηση δεν 

συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις 

έγκρισης τύπου που ορίζονται στον 

παρόντα κανονισμό ή σε οποιαδήποτε από 

τις κανονιστικές πράξεις που παρατίθενται 

στο παράρτημα IV ή ότι η έγκριση τύπου 

έχει χορηγηθεί βάσει λανθασμένων 

δεδομένων, απαιτεί αμελλητί από τον 

οικείο οικονομικό φορέα σύμφωνα με το 

άρθρο 54 παράγραφος 8, να λάβει όλα τα 

κατάλληλα διορθωτικά μέτρα για τη 

συμμόρφωση των οχημάτων, 

κατασκευαστικών στοιχείων και 

χωριστών τεχνικών μονάδων με τις εν 
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αγορά είτε να τα ανακαλέσει μέσα σε 

εύλογο χρονικό διάστημα, ανάλογα με τη 

σοβαρότητα της διαπιστωθείσας μη 

συμμόρφωσης. 

λόγω απαιτήσεις, ή λαμβάνει περιοριστικά 

μέτρα, απαιτώντας από τον οικονομικό 

φορέα είτε να αποσύρει τα εν λόγω 

οχήματα, κατασκευαστικά στοιχεία και 

χωριστές τεχνικές μονάδες από την αγορά 

είτε να τα ανακαλέσει μέσα σε εύλογο 

χρονικό διάστημα, ανάλογα με τη 

σοβαρότητα της διαπιστωθείσας μη 

συμμόρφωσης. 

 

Τροπολογία 45 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 9 – παράγραφος 5 – εδάφιο 3 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Η Επιτροπή δημοσιεύει έκθεση με τα 

πορίσματά της, ύστερα από κάθε δοκιμή 

εξακρίβωσης της συμμόρφωσης που έχει 

πραγματοποιηθεί. 

Η Επιτροπή δημοσιεύει έκθεση με τα 

πορίσματά της, εντός διαστήματος τριών 

μηνών μετά από κάθε δοκιμή εξακρίβωσης 

της συμμόρφωσης που έχει 

πραγματοποιηθεί. 

 

Τροπολογία 46 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 10 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Η Επιτροπή συγκροτεί, υπό την προεδρία 

της, ένα φόρουμ ανταλλαγής πληροφοριών 

σχετικά με τον έλεγχο εφαρμογής («το 

φόρουμ»). 

Η Επιτροπή συγκροτεί, υπό την προεδρία 

της και την επίβλεψή της ένα φόρουμ 

ανταλλαγής πληροφοριών σχετικά με τον 

έλεγχο εφαρμογής («το φόρουμ»).  

 

Τροπολογία 47 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 10 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Το φόρουμ απαρτίζεται από μέλη τα οποία 

διορίζονται από τα κράτη μέλη. 

Το φόρουμ απαρτίζεται από μέλη τα οποία 

διορίζονται από τα κράτη μέλη και το 

Ευρωπαϊκό Kοινοβούλιο.  
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Τροπολογία 48 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 10 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Στα συμβουλευτικά του καθήκοντα 

περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων η 

προαγωγή ορθών πρακτικών, η ανταλλαγή 

πληροφοριών σχετικά με προβλήματα 

ελέγχου εφαρμογής της νομοθεσίας, η 

συνεργασία, η ανάπτυξη μεθόδων και 

εργαλείων εργασίας, η ανάπτυξη 

διαδικασίας ηλεκτρονικής ανταλλαγής 

πληροφοριών και η αξιολόγηση σχεδίων 

εναρμονισμένου ελέγχου εφαρμογής, 

κυρώσεων και κοινών επιθεωρήσεων. 

Στα συντονιστικά του καθήκοντα 

περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων η 

προαγωγή ορθών πρακτικών, η ανταλλαγή 

πληροφοριών σχετικά με προβλήματα 

ελέγχου εφαρμογής της νομοθεσίας, η 

συνεργασία, η ανάπτυξη μεθόδων και 

εργαλείων εργασίας, η ανάπτυξη 

διαδικασίας ηλεκτρονικής ανταλλαγής 

πληροφοριών και η αξιολόγηση σχεδίων 

εναρμονισμένου ελέγχου εφαρμογής, η 

επιβολή κυρώσεων και η διενέργεια 

κοινών επιθεωρήσεων.  

 

Τροπολογία 49 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 10 – παράγραφος 2 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 2α. Η Επιτροπή, στο πλαίσιο του 

ρόλου της ως προέδρου, δημιουργεί μια 

δημόσια επιγραμμική βάση δεδομένων 

για την ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά 

με τις εγκρίσεις τύπου ΕΕ μεταξύ 

αρμόδιων για την έγκριση τύπου αρχών, 

αρχών εποπτείας της αγοράς, της 

Επιτροπής και τρίτων μερών. Η 

Επιτροπή επιβλέπει την λειτουργία της 

πύλης, και συγκεκριμένα τη συντήρηση 

της βάσης δεδομένων εγκρίσεων τύπου, η 

οποία περιλαμβάνει τακτικές 

επικαιροποιήσεις της, τον συντονισμό 

των εισερχόμενων δεδομένων με τις 

αρμόδιες αρχές, την ασφάλεια και την 

εμπιστευτικότητα των δεδομένων, 

λαμβάνοντας υπόψη την προστασία του 

επαγγελματικού απορρήτου. 
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 Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στη 

βάση δεδομένων βασίζονται στις 

πληροφορίες που παρέχουν οι αρμόδιες 

για την έγκριση τύπου εθνικές αρχές 

δυνάμει του άρθρου 25. 

 Η Επιτροπή συμπεριλαμβάνει ένα 

εργαλείο αναφόρτωσης αποτελεσμάτων 

δοκιμών, εκθέσεων σχετικά με σφάλματα 

και καταγγελιών που υποβάλλονται από 

ανεξάρτητα τρίτα μέρη σχετικά με τις 

επιδόσεις οχημάτων, συστημάτων, 

κατασκευαστικών στοιχείων και 

χωριστών τεχνικών μονάδων. Οι εν λόγω 

πληροφορίες και τα δεδομένα αυτά 

διαχωρίζονται σαφώς από τις 

πληροφορίες που παρέχονται από τις 

εθνικές αρχές. Οι πληροφορίες που 

υποβάλλουν ανεξάρτητα τρίτα μέρη 

χρησιμοποιούνται από το φόρουμ στο 

πλαίσιο του πεδίου αρμοδιοτήτων του. 

 

Τροπολογία 50 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 10 – παράγραφος 2 β (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 2b. Το φόρουμ εξετάζει τα 

αποτελέσματα των δοκιμών υπό 

πραγματικές συνθήκες οδήγησης που 

προβλέπονται στο άρθρο 7, μέχρι να 

τεθούν σε ισχύ οι συντελεστές 

συμμόρφωσης τον Σεπτέμβριο του 2017.  

 

Τροπολογία 51 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 10 – παράγραφος 2 γ (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 2γ. Το φόρουμ είναι εξουσιοδοτημένο 

να διενεργεί κοινούς ελέγχους επί των 

εθνικών αρχών έγκρισης τύπου 

προκειμένου να επαληθεύει ότι 
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εφαρμόζουν με συνέπεια τις απαιτήσεις 

του παρόντος κανονισμού και ότι 

διεξάγουν τα καθήκοντά τους κατά τρόπο 

ανεξάρτητο και αυστηρό. Οι έλεγχοι 

αυτοί περιλαμβάνουν επαλήθευση των 

εθνικών διαδικασιών έγκρισης τύπου που 

εφαρμόζονται, έλεγχο τυχαίου δείγματος 

των εγκρίσεων τύπου που έχουν 

χορηγηθεί και επιτόπια επίσκεψη σε μια 

τεχνική υπηρεσία που τελεί υπό την 

ευθύνη της υπό έλεγχο αρχής. Η 

Επιτροπή μπορεί να συμμετέχει στον 

έλεγχο και αποφασίζει με βάση ανάλυση 

της εκτίμησης κινδύνου εάν επιθυμεί να 

συμμετάσχει. 

 Εάν ο έλεγχος δείξει ότι η οικεία αρχή δεν 

έχει κατορθώσει να συμμορφωθεί με 

οποιαδήποτε από τις απαιτήσεις του 

παρόντος κανονισμού, το φόρουμ 

ενημερώνει αμέσως τα κράτη μέλη, την 

Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο. 

 

Τροπολογία 52 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 10 – παράγραφος 3 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

3. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να 

εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις 

σύμφωνα με το άρθρο 88 για τον 

καθορισμό της σύνθεσης, της 

διαδικασίας διορισμού, των λεπτομερών 

καθηκόντων, των μεθόδων εργασίας και 

του εσωτερικού κανονισμού του φόρουμ. 

3. Η Επιτροπή καθορίζει τη σύνθεση, 

την διαδικασία διορισμού, τα  λεπτομερή 

καθήκοντα, τις μεθόδους εργασίας και 

τον εσωτερικό κανονισμό του φόρουμ.  

 

Τροπολογία 53 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 11 – παράγραφος 6 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 6α. Η Επιτροπή εκδίδει κατ᾽ 
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εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το 

άρθρο 88 προς συμπλήρωση του 

παρόντος κανονισμού για τον καθορισμό 

των κριτηρίων βάσει των οποίων 

αξιολογούνται οι αιτήσεις εξαίρεσης από 

την  απαγόρευση των συστημάτων 

αναστολής ελέγχου των εκπομπών 

οχήματος σύμφωνα με το άρθρο 5 

παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 

715/2007, και των συνθηκών υπό τις 

οποίες μπορούν να εγκριθούν ή να 

απορριφθούν αυτές οι αιτήσεις. 

 

Τροπολογία 54 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 11 – παράγραφος 7 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 7α. Οι κατασκευαστές καλούνται να 

εγγυηθούν την ασφάλεια ηλεκτρονικών 

συστημάτων στο όχημα. Για κάθε αίτηση 

έγκρισης ενός νέου τύπου οχήματος ή 

επέκτασης, καθώς και έγκρισης των 

σχετικών συστημάτων, κατασκευαστικών 

στοιχείων ή ανεξάρτητων τεχνικών 

μονάδων που χρησιμοποιούνται σε 

οχήματα αυτού του τύπου, ο 

κατασκευαστής υποβάλλει στην αρχή 

έγκρισης ακριβή περιγραφή των μέτρων 

που έχει λάβει για τη διασφάλιση της 

προστασίας από παραποίηση. 

 

Τροπολογία 55 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 11 – παράγραφος 7 β (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 7β. Ανατίθεται στην Επιτροπή η 

αρμοδιότητα να εκδίδει κατ’ 

εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το 

άρθρο 88 για τη συμπλήρωση του 

παρόντος κανονισμού, ορίζοντας τις 

λεπτομέρειες ως προς την εγγύηση της 
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προστασίας παραποίησης των 

ηλεκτρονικών συστημάτων. 

 

Τροπολογία 56 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 12 – τίτλος 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Υποχρεώσεις των κατασκευαστών σχετικά 

με οχήματα, συστήματα, κατασκευαστικά 

στοιχεία, χωριστές τεχνικές μονάδες ή 

εξαρτήματα και εξοπλισμό τους που δεν 

συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις ή που 

παρουσιάζουν σοβαρό κίνδυνο 

Υποχρεώσεις των κατασκευαστών σχετικά 

με οχήματα, συστήματα, κατασκευαστικά 

στοιχεία, χωριστές τεχνικές μονάδες ή 

εξαρτήματα και εξοπλισμό τους που δεν 

συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις ή που 

παρουσιάζουν κίνδυνο για το περιβάλλον, 

την υγεία και την ασφάλεια 

 

Τροπολογία 57 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 13 – παράγραφος 1 – στοιχείο α 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(α) να έχει πρόσβαση στον φάκελο 

πληροφοριών που αναφέρεται στο άρθρο 

22, καθώς και στο πιστοποιητικό 

συμμόρφωσης που αναφέρεται στο άρθρο 

34 σε μία από τις επίσημες γλώσσες της 

Ένωσης. Η εν λόγω τεκμηρίωση τίθεται 

στη διάθεση των εγκρινουσών αρχών για 

περίοδο δέκα ετών μετά την πρώτη 

διάθεση οχήματος στην αγορά και για 

περίοδο πέντε ετών μετά την πρώτη 

διάθεση συστήματος, κατασκευαστικού 

στοιχείου ή χωριστής τεχνικής μονάδας 

στην αγορά· 

(α) να έχει πρόσβαση στον φάκελο 

πληροφοριών που αναφέρεται στο άρθρο 

22, καθώς και στο πιστοποιητικό 

συμμόρφωσης που αναφέρεται στο άρθρο 

34 σε μία από τις επίσημες γλώσσες της 

Ένωσης. Η εν λόγω τεκμηρίωση τίθεται 

στη διάθεση των εγκρινουσών αρχών και 

των αρχών εποπτείας της αγοράς για 

περίοδο δέκα ετών μετά την πρώτη 

διάθεση οχήματος στην αγορά και για 

περίοδο πέντε ετών μετά την πρώτη 

διάθεση συστήματος, κατασκευαστικού 

στοιχείου ή χωριστής τεχνικής μονάδας 

στην αγορά· 

 

Τροπολογία 58 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 13 – παράγραφος 1 – στοιχείο β 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(β) κατόπιν αιτιολογημένου αιτήματος 

από εγκρίνουσα αρχή, να παρέχει στην εν 

λόγω αρχή όλες τις πληροφορίες και όλα 

τα έγγραφα που απαιτούνται για να 

καταδειχθεί η συμμόρφωση της 

παραγωγής οχήματος, συστήματος, 

κατασκευαστικού στοιχείου ή χωριστής 

τεχνικής μονάδας· 

(β) κατόπιν αιτιολογημένου αιτήματος 

από εγκρίνουσα αρχή, να παρέχει στην εν 

λόγω αρχή όλες τις πληροφορίες και όλα 

τα έγγραφα που απαιτούνται για να 

καταδειχθεί η συμμόρφωση της 

παραγωγής οχήματος, συστήματος, 

κατασκευαστικού στοιχείου ή χωριστής 

τεχνικής μονάδας, συμπεριλαμβανομένων 

τυχόν τεχνικών προδιαγραφών κατά την 

έγκριση τύπου, και να παρέχει πρόσβαση 

σε λογισμικό και αλγόριθμους, που έχουν 

ζητηθεί· 

 

Τροπολογία 59 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 17 – τίτλος 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Υποχρεώσεις των διανομέων όσον αφορά 

τα μη συμμορφούμενα οχήματα, 

συστήματα, κατασκευαστικά στοιχεία ή 

χωριστές τεχνικές μονάδες τους ή σχετικά 

με τα οχήματα, τα συστήματα, τα 

κατασκευαστικά στοιχεία, τις χωριστές 

τεχνικές μονάδες, τα εξαρτήματα ή τον 

εξοπλισμό τους που παρουσιάζουν σοβαρό 

κίνδυνο 

Υποχρεώσεις των διανομέων όσον αφορά 

τα μη συμμορφούμενα οχήματα, 

συστήματα, κατασκευαστικά στοιχεία ή 

χωριστές τεχνικές μονάδες τους ή σχετικά 

με τα οχήματα, τα συστήματα, τα 

κατασκευαστικά στοιχεία, τις χωριστές 

τεχνικές μονάδες, τα εξαρτήματα ή τον 

εξοπλισμό τους που παρουσιάζουν κίνδυνο 

για το περιβάλλον, την υγεία και την 

ασφάλεια 

 

Τροπολογία 60 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 17 – παράγραφος 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Ο διανομέας που θεωρεί ότι ένα 

όχημα, σύστημα, κατασκευαστικό στοιχείο 

ή μια χωριστή τεχνική μονάδα που έχει 

διαθέσει στην αγορά δεν συμμορφώνεται 

με τον παρόντα κανονισμό ενημερώνει τον 

κατασκευαστή ή τον εισαγωγέα 

2. Όταν διανομέας θεωρεί ότι ένα 

όχημα, σύστημα, κατασκευαστικό στοιχείο 

ή μια χωριστή τεχνική μονάδα που έχει 

διαθέσει στην αγορά δεν συμμορφώνεται 

με τον παρόντα κανονισμό, ενημερώνει 

την Επιτροπή, τον κατασκευαστή, τον 
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προκειμένου να διασφαλιστεί η λήψη των 

κατάλληλων μέτρων που απαιτούνται για 

τη συμμόρφωση, την απόσυρση από την 

αγορά ή την ανάκληση, κατά περίπτωση, 

του εν λόγω οχήματος, συστήματος, 

κατασκευαστικού στοιχείου ή της 

χωριστής τεχνικής μονάδας, σύμφωνα με 

το άρθρο 12 παράγραφος 1 ή το άρθρο 15 

παράγραφος 1. 

εισαγωγέα και τις εγκρίνουσες αρχές και 

τις αρχές εποπτείας της αγοράς 
προκειμένου να διασφαλιστεί η λήψη των 

κατάλληλων μέτρων που απαιτούνται για 

τη συμμόρφωση, την απόσυρση από την 

αγορά ή την ανάκληση, κατά περίπτωση, 

του εν λόγω οχήματος, συστήματος, 

κατασκευαστικού στοιχείου ή της 

χωριστής τεχνικής μονάδας, σύμφωνα με 

το άρθρο 12 παράγραφος 1 ή το άρθρο 15 

παράγραφος 1. 

 

Τροπολογία 61 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 20 – παράγραφος 4 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

4. Η έγκριση τύπου ΕΕ για το τελικό 

στάδιο ολοκλήρωσης χορηγείται μόνον 

εφόσον η εγκρίνουσα αρχή εξακριβώσει 

ότι ο τύπος οχήματος που εγκρίνεται στο 

τελικό στάδιο πληροί τη δεδομένη χρονική 

στιγμή της έγκρισης όλες τις ισχύουσες 

τεχνικές απαιτήσεις. Η εξακρίβωση 

περιλαμβάνει έλεγχο εγγράφων για όλες 

τις απαιτήσεις που καλύπτονται από 

έγκριση τύπου ΕΕ που χορηγήθηκε για 

ημιτελή τύπο οχήματος στο πλαίσιο 

διαδικασίας σε πολλαπλά στάδια, ακόμα 

και αν αυτή χορηγήθηκε για διαφορετική 

κατηγορία οχήματος. 

4. Η έγκριση τύπου ΕΕ για το τελικό 

στάδιο ολοκλήρωσης χορηγείται μόνον 

εφόσον η εγκρίνουσα αρχή εξακριβώσει 

ότι ο τύπος οχήματος που εγκρίνεται στο 

τελικό στάδιο πληροί τη δεδομένη χρονική 

στιγμή της έγκρισης όλες τις ισχύουσες 

τεχνικές απαιτήσεις. Η εξακρίβωση 

περιλαμβάνει έλεγχο εγγράφων για όλες 

τις απαιτήσεις που καλύπτονται από 

έγκριση τύπου ΕΕ που χορηγήθηκε για 

ημιτελή τύπο οχήματος στο πλαίσιο 

διαδικασίας σε πολλαπλά στάδια, ακόμα 

και αν αυτή χορηγήθηκε για διαφορετική 

κατηγορία οχήματος. Περιλαμβάνει 

επίσης την εξακρίβωση ότι οι επιδόσεις 

των συστημάτων στα οποία χορηγήθηκε 

χωριστά έγκριση τύπου, εξακολουθούν να 

συμμορφώνονται με τις εν λόγω εγκρίσεις 

τύπου κατά την ενσωμάτωσή τους σε 

ολοκληρωμένο όχημα. 

 

Τροπολογία 62 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 22 – παράγραφος 1 – στοιχείο β 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(β) όλα τα στοιχεία, τα σχέδια, τις 

φωτογραφίες και λοιπές σχετικές 

πληροφορίες· 

(β) όλα τα στοιχεία, τα σχέδια, τις 

φωτογραφίες και λοιπές σχετικές 

πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων 

όλων των στρατηγικών διαχείρισης του 

κινητήρα που αναπτύχθηκαν σε 

διαφορετικές συνθήκες χρήσης· 

 

Τροπολογία 63 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 23 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Η εγκρίνουσα αρχή και οι τεχνικές 

υπηρεσίες έχουν πρόσβαση στο λογισμικό 

και στους αλγόριθμους του οχήματος. 

Η εγκρίνουσα αρχή και οι τεχνικές 

υπηρεσίες έχουν πρόσβαση στο λογισμικό 

και στους αλγόριθμους του οχήματος. Για 

την εκπλήρωση των  υποχρεώσεων που 

ορίζονται στο άρθρο 8 και για τον σκοπό 

της επαλήθευσης της συμμόρφωσης που 

ορίζεται στο άρθρο 9, οι αρχές εποπτείας 

της αγοράς και η Επιτροπή έχουν 

πρόσβαση στο λογισμικό και στους 

αλγόριθμους του οχήματος. 

 

Τροπολογία 64 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 23 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1 α (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Για την πρόσβαση αυτή απαιτούνται, 

μεταξύ άλλων, ασφαλές και οικολογικό 

λογισμικό και υλισμικό, που θα 

περιλαμβάνει τους αλγορίθμους των 

συστημάτων και υποσυστημάτων του 

οχήματος, οι οποίοι απαιτούνται για τον 

έλεγχο και την αδειοδότηση. Το λογισμικό 

θα φέρει διακριτικά έτσι ώστε να γίνεται 

ευθέως αντιληπτή κάθε μεταβολή. 
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Τροπολογία 65 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 25 – παράγραφος 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Η εγκρίνουσα αρχή αποστέλλει, 

εντός ενός μηνός από την έκδοση ή 

τροποποίηση του πιστοποιητικού έγκρισης 

τύπου ΕΕ, στις εγκρίνουσες αρχές των 

άλλων κρατών μελών και στην Επιτροπή 

αντίγραφο του πιστοποιητικού έγκρισης 

τύπου ΕΕ, συνοδευόμενο από τα 

συνημμένα σε αυτό έγγραφα, 

συμπεριλαμβανομένων των εκθέσεων 

δοκιμών που αναφέρονται στο άρθρο 23, 

για κάθε τύπο οχήματος, συστήματος, 

κατασκευαστικού στοιχείου και χωριστής 

τεχνικής μονάδας που έχει εγκρίνει. Το εν 

λόγω αντίγραφο αποστέλλεται μέσω 

κοινού ασφαλούς ηλεκτρονικού 

συστήματος ανταλλαγών ή με τη μορφή 

ασφαλούς ηλεκτρονικού αρχείου. 

1. Η εγκρίνουσα αρχή αποστέλλει, 

εντός ενός μηνός από την έκδοση ή 

τροποποίηση του πιστοποιητικού έγκρισης 

τύπου ΕΕ, στις εγκρίνουσες αρχές των 

άλλων κρατών μελών και στην Επιτροπή 

αντίγραφο του πιστοποιητικού έγκρισης 

τύπου ΕΕ, συνοδευόμενο από τα 

συνημμένα σε αυτό έγγραφα που 

περιγράφονται στα παραρτήματα Ι και 

ΙΙΙ, συμπεριλαμβανομένων των εκθέσεων 

δοκιμών που αναφέρονται στο άρθρο 23, 

για κάθε τύπο οχήματος, συστήματος, 

κατασκευαστικού στοιχείου και χωριστής 

τεχνικής μονάδας που έχει εγκρίνει. Tα 

συνημμένα περιλαμβάνουν τουλάχιστον 

δεδομένα που αφορούν τα εξής: 

 -  μάζα/βάρος οχήματος κατά τη 

δοκιμή 

 -  θερμοκρασία δοκιμής 

 -  συντελεστές αντίστασης κατά την 

πορεία επί της οδού 

 -  μη ουσιώδη εξοπλισμό εν χρήσει 

κατά τη δοκιμή (συστήματα ελέγχου 

κλίματος, συστήματα ήχου και 

πολυμέσων κ.λπ.) 

 -  στοιχεία ελαστικών (μοντέλο, 

μέγεθος, πίεση) 

 -  συγκεκριμένα σημεία αλλαγής 

ταχύτητας οχήματος 

 -  ενεργοποίηση ρύθμισης οδήγησης 

κατά τη δοκιμή 

 -  συντελεστές αεροδυναμικής 

οπισθέλκουσας 

 -  αντίσταση κύλισης οχήματος κατά 

τη δοκιμή 

 -  τεχνικές υπηρεσίες που 
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χρησιμοποιήθηκαν σε κάθε στάδιο. 

 Το εν λόγω αντίγραφο αποστέλλεται μέσω 

κοινού ασφαλούς ηλεκτρονικού 

συστήματος ανταλλαγών ή με τη μορφή 

ασφαλούς ηλεκτρονικού αρχείου. 

 

Τροπολογία 66 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 25 – παράγραφος 3 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

3. Όταν ζητηθεί από εγκρίνουσα αρχή 

άλλου κράτους μέλους ή από την 

Επιτροπή, η εγκρίνουσα αρχή που έχει 

εκδώσει έγκριση τύπου ΕΕ αποστέλλει 

στην αιτούσα εγκρίνουσα αρχή, εντός ενός 

μηνός από τη λήψη του σχετικού 

αιτήματος, αντίγραφο του πιστοποιητικού 

έγκρισης τύπου ΕΕ, συνοδευόμενο από τα 

συνημμένα σε αυτό έγγραφα, μέσω κοινού 

ασφαλούς ηλεκτρονικού συστήματος 

ανταλλαγών ή με τη μορφή ασφαλούς 

ηλεκτρονικού αρχείου. 

3. Όταν ζητηθεί από εγκρίνουσα αρχή 

άλλου κράτους μέλους ή από την 

Επιτροπή, η εγκρίνουσα αρχή που έχει 

εκδώσει έγκριση τύπου ΕΕ αποστέλλει 

στην αιτούσα εγκρίνουσα αρχή, εντός ενός 

μηνός από τη λήψη του σχετικού 

αιτήματος, αντίγραφο του πιστοποιητικού 

έγκρισης τύπου ΕΕ, συνοδευόμενο από τα 

συνημμένα σε αυτό έγγραφα που 

περιγράφονται στα παραρτήματα Ι και 

ΙΙΙ. Tα εν λόγω συνημμένα 

περιλαμβάνουν τουλάχιστον δεδομένα 

που αφορούν τα εξής: 

 -  μάζα/βάρος οχήματος κατά τη 

δοκιμή 

 -  θερμοκρασία δοκιμής 

 -  συντελεστές αντίστασης κατά την 

πορεία επί της οδού 

 -  μη ουσιώδη εξοπλισμό εν χρήσει 

κατά τη δοκιμή (συστήματα ελέγχου 

κλίματος, συστήματα ήχου και 

πολυμέσων κ.λπ.) 

 -  στοιχεία ελαστικών (μοντέλο, 

μέγεθος, πίεση) 

 -  συγκεκριμένα σημεία αλλαγής 

ταχύτητας οχήματος 

 -  ενεργοποίηση ρύθμισης οδήγησης 

κατά τη δοκιμή 

 -  συντελεστές αεροδυναμικής 

οπισθέλκουσας 
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 -  αντίσταση κύλισης οχήματος κατά 

τη δοκιμή 

 -  τεχνικές υπηρεσίες που 

χρησιμοποιήθηκαν σε κάθε στάδιο. 

 Το εν λόγω αντίγραφο αποστέλλεται μέσω 

κοινού ασφαλούς ηλεκτρονικού 

συστήματος ανταλλαγών ή με τη μορφή 

ασφαλούς ηλεκτρονικού αρχείου. 

 

Τροπολογία 67 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 25 – παράγραφος 4 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

4. Η εγκρίνουσα αρχή ενημερώνει 

αμελλητί τις εγκρίνουσες αρχές των άλλων 

κρατών μελών και την Επιτροπή σχετικά 

με την απόρριψη ή την ανάκληση 

οποιασδήποτε έγκρισης τύπου ΕΕ, 

αιτιολογώντας την απόφασή της. 

4. Η εγκρίνουσα αρχή ενημερώνει 

αμελλητί τις εγκρίνουσες αρχές των άλλων 

κρατών μελών και την Επιτροπή σχετικά 

με την απόρριψη ή την ανάκληση 

οποιασδήποτε έγκρισης τύπου ΕΕ, 

αιτιολογώντας την απόφασή της. Η 

εγκρίνουσα αρχή περιλαμβάνει στην 

αιτιολογημένη απόφασή της όλα τα 

αποτελέσματα των δοκιμών, 

συμπεριλαμβανομένων τουλάχιστον 

δεδομένων σχετικά με τα εξής: 

 -  μάζα/βάρος οχήματος κατά τη 

δοκιμή 

 -  θερμοκρασία δοκιμής 

 -  συντελεστές αντίστασης κατά την 

πορεία επί της οδού 

 -  μη ουσιώδη εξοπλισμό εν χρήσει 

κατά τη δοκιμή (συστήματα ελέγχου 

κλίματος, συστήματα ήχου και 

πολυμέσων κ.λπ.) 

 -  στοιχεία ελαστικών (μοντέλο, 

μέγεθος, πίεση) 

 -  συγκεκριμένα σημεία αλλαγής 

ταχύτητας οχήματος 

 -  ενεργοποίηση ρύθμισης οδήγησης 

κατά τη δοκιμή 

 -  συντελεστές αεροδυναμικής 
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οπισθέλκουσας 

 -  αντίσταση κύλισης οχήματος κατά 

τη δοκιμή 

 -  τεχνικές υπηρεσίες που 

χρησιμοποιήθηκαν σε κάθε στάδιο. 

 Η αιτιολογημένη απόφασή της 

αποστέλλεται μέσω κοινού ασφαλούς 

ηλεκτρονικού συστήματος ανταλλαγών ή 

με τη μορφή ασφαλούς ηλεκτρονικού 

αρχείου. 

 

Τροπολογία 68 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 25 – παράγραφος 4 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 4α. Η εγκρίνουσα αρχή ενημερώνει 

αμελλητί τη δημόσια ηλεκτρονική βάση 

δεδομένων που αναφέρεται στο άρθρο 10 

παράγραφος 2α όταν εκδίδεται ή 

ανακαλείται μια έγκριση τύπου και κάθε 

φορά που διαπιστώνεται μη συμμόρφωση 

με τον παρόντα κανονισμό ή που 

λαμβάνεται διορθωτικό μέτρο. Η 

εγκρίνουσα αρχή περιλαμβάνει στην 

ενημέρωση τα δεδομένα που ορίζονται 

στην παράγραφο 1 ή 3. 

 

Τροπολογία 69 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 28 – παράγραφος 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Ο κατασκευαστής διαθέτει στην 

εγκρίνουσα αρχή τα οχήματα, συστήματα, 

κατασκευαστικά στοιχεία ή τις χωριστές 

τεχνικές μονάδες που απαιτούνται βάσει 

των σχετικών πράξεων που παρατίθενται 

στο παράρτημα IV για τη διενέργεια των 

απαιτούμενων δοκιμών. 

2. Ο κατασκευαστής διαθέτει στην 

τεχνική υπηρεσία τα οχήματα, συστήματα, 

κατασκευαστικά στοιχεία ή τις χωριστές 

τεχνικές μονάδες που απαιτούνται βάσει 

των σχετικών πράξεων που παρατίθενται 

στο παράρτημα IV για τη διενέργεια των 

απαιτούμενων δοκιμών. 
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Τροπολογία 70 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 28 – παράγραφος 3 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

3. Οι απαιτούμενες δοκιμές 

διενεργούνται σε οχήματα, 

κατασκευαστικά στοιχεία και χωριστές 

τεχνικές μονάδες που είναι 

αντιπροσωπευτικά του προς έγκριση 

τύπου. 

3. Οι απαιτούμενες δοκιμές 

διενεργούνται σε οχήματα, 

κατασκευαστικά στοιχεία και χωριστές 

τεχνικές μονάδες που είναι 

αντιπροσωπευτικά του προς έγκριση 

τύπου. ΄Oταν διενεργούν δοκιμές 

επιδόσεων που αφορούν την έγκριση 

τύπου πλήρους οχήματος, οι αρχές 

εξασφαλίζουν ότι οι επιδόσεις των 

οχημάτων που έχουν επιλεγεί για δοκιμή 

δεν θα αποκλίνουν σημαντικά από τις 

επιδόσεις που έχουν τα εν λόγω οχήματα 

υπό συνθήκες που ευλόγως μπορεί να 

αναμένεται να αντιμετωπισθούν κατά την 

κανονική λειτουργία και χρήση. 

 

Τροπολογία 71 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 28 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 α (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Σε περίπτωση έγκρισης τύπου πλήρους 

οχήματος, οι αρχές εξασφαλίζουν ότι οι 

επιδόσεις των οχημάτων που έχουν 

επιλεγεί για δοκιμή δεν θα αποκλίνουν 

σημαντικά από τις επιδόσεις που έχουν τα 

εν λόγω οχήματα υπό συνθήκες που 

ευλόγως μπορεί να αναμένεται να 

αντιμετωπισθούν κατά την κανονική 

λειτουργία και χρήση. 

 

Τροπολογία 72 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 29 – παράγραφος 4 α (νέα) 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 4α. Κατά τη διενέργεια δοκιμών 

επαλήθευσης σύμφωνα με τις 

παραγράφους 2 και 4, η εγκρίνουσα αρχή 

ορίζει διαφορετική τεχνική υπηρεσία από 

εκείνη που χρησιμοποιήθηκε στις αρχικές 

δοκιμές εγκρίσεων τύπου. 

 

Τροπολογία 73 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 30 – τίτλος 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Εθνική κλίμακα τελών για δαπάνες 

εγκρίσεων τύπου και εποπτείας της αγοράς 

Χρηματοδότηση για δαπάνες εγκρίσεων 

τύπου και εποπτείας της αγοράς 

Τροπολογία 74 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 30 – παράγραφος 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Τα κράτη μέλη θεσπίζουν εθνική 

κλίμακα τελών για την κάλυψη των 

δαπανών των εγκρίσεων τύπου και των 

δραστηριοτήτων εποπτείας της αγοράς που 

διενεργούν, καθώς και των δαπανών για τις 

δοκιμές εγκρίσεων τύπου, τις δοκιμές 

συμμόρφωσης της παραγωγής και τις 

επιθεωρήσεις που διενεργούν οι τεχνικές 

υπηρεσίες τις οποίες έχουν ορίσει. 

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι 

δεν υφίσταται σύγκρουση συμφερόντων, 

επικάλυψη των λειτουργιών ή εμπορικοί 

δεσμοί μεταξύ των αρμόδιων για την 

έγκριση τύπου εθνικών αρχών ή των 

αρχών εποπτείας της αγοράς, των 

τεχνικών υπηρεσιών και των 

κατασκευαστών. Για τον σκοπό αυτό 

θεσπίζουν ανεξάρτητες και διαφανείς 

διατάξεις σχετικά με τη χρηματοδότηση 
για την κάλυψη των δαπανών των 

εγκρίσεων τύπου και των δραστηριοτήτων 

εποπτείας της αγοράς που διενεργούν, 

καθώς και των δαπανών για τις δοκιμές 

εγκρίσεων τύπου, τις δοκιμές 

συμμόρφωσης της παραγωγής και τις 

επιθεωρήσεις που διενεργούν οι τεχνικές 

υπηρεσίες τις οποίες έχουν ορίσει.  
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Τροπολογία 75 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 30 – παράγραφος 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Τα εν λόγω εθνικά τέλη βαρύνουν 

τους κατασκευαστές που καταθέτουν 

αίτηση έγκρισης τύπου στο οικείο κράτος 

μέλος. Τα τέλη δεν χρεώνονται απευθείας 

από τις τεχνικές υπηρεσίες. 

2. Τα τέλη βαρύνουν τους 

κατασκευαστές που καταθέτουν αίτηση 

έγκρισης τύπου στο οικείο κράτος μέλος. 

Τα τέλη δεν χρεώνονται απευθείας από τις 

τεχνικές υπηρεσίες. 

 

Τροπολογία 76 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 30 – παράγραφος 3 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 3a. Τα κράτη μέλη δύνανται επίσης να 

προβλέπουν  διοικητικές επιβαρύνσεις για 

τους κατασκευαστές σύμφωνα με τον 

αριθμό των οχημάτων που πωλούνται 

στην αγορά της Ένωση σε ετήσια βάση. 

Τα εν λόγω τέλη διατίθενται για τη 

χρηματοδότηση των δοκιμών εγκρίσεων 

τύπου από τις τεχνικές υπηρεσίες και των 

δραστηριοτήτων εποπτείας της αγοράς 

σύμφωνα με το άρθρο 8.  

 

Τροπολογία 77 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 30 – παράγραφος 5 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 5α. Έως το 2020 η Επιτροπή 

αξιολογεί τις διατάξεις των κρατών 

μελών σχετικά με την χρηματοδότηση. 

Στο πλαίσιο της διενέργειας της εν λόγω 

αξιολόγησης, η Επιτροπή εξετάζει τις 

δυνατότητες δημιουργίας  κλίμακας 

τελών σε επίπεδο Ένωσης για την 

κάλυψη των δαπανών των εγκρίσεων 

τύπου και των δραστηριοτήτων 
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εποπτείας της αγοράς που διενεργεί, 

προκειμένου να εφαρμόζεται στην Ένωση 

σταθερή κλίμακα τελών.  H Επιτροπή 

εξετάζει επίσης τη δυνατότητα θέσπισης 

εισφοράς επί της ταξινόμησης, ήτοι κατά 

την πώληση νέων οχημάτων, για τη 

χρηματοδότηση των δοκιμών που θα 

διενεργηθούν σε μεγάλη κλίμακα. 

 Η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση στο 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο 

Συμβούλιο για τα αποτελέσματα της 

αξιολόγησής της και υποβάλλει, κατά 

περίπτωση, νομοθετική πρόταση.  

 

Τροπολογία 78 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 33 – παράγραφος 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Εγκρίσεις τύπου για οχήματα, 

συστήματα, κατασκευαστικά στοιχεία και 

χωριστές τεχνικές μονάδες εκδίδονται για 

περιορισμένο χρονικό διάστημα 5 ετών, 

χωρίς δυνατότητα παράτασης. Η 

ημερομηνία λήξης αναγράφεται στο 

πιστοποιητικό έγκρισης τύπου. Μετά τη 

λήξη του πιστοποιητικού έγκρισης τύπου, 

αυτό μπορεί να ανανεωθεί κατόπιν 

αίτησης του κατασκευαστή και μόνον 

εφόσον η εγκρίνουσα αρχή επαληθεύσει 

ότι ο τύπος οχήματος, συστήματος, 

κατασκευαστικού στοιχείου ή χωριστής 

τεχνικής μονάδας πληροί όλες τις 

απαιτήσεις των σχετικών κανονιστικών 

πράξεων για τα νέα οχήματα, συστήματα, 

κατασκευαστικά στοιχεία ή τις νέες 

χωριστές τεχνικές μονάδες αυτού του 

τύπου. 

1. Εγκρίσεις τύπου για οχήματα, 

συστήματα, κατασκευαστικά στοιχεία και 

χωριστές τεχνικές μονάδες εκδίδονται για 

περιορισμένο χρονικό διάστημα οκτώ 

ετών, χωρίς δυνατότητα παράτασης. Η 

ημερομηνία λήξης αναγράφεται στο 

πιστοποιητικό έγκρισης τύπου. Μετά τη 

λήξη του πιστοποιητικού έγκρισης τύπου, 

αυτό εκδίδεται εκ νέου χωρίς έλεγχο, 

μόνον εφόσον η εγκρίνουσα αρχή 

επαληθεύσει ότι δεν έχουν υπάρξει 

αλλαγές στον συγκεκριμένο τύπο 

οχήματος, συστήματος, κατασκευαστικού 

στοιχείου ή χωριστής τεχνικής μονάδας 

και ότι ο τύπος οχήματος, συστήματος, 

κατασκευαστικού στοιχείου ή χωριστής 

τεχνικής μονάδας πληροί όλες τις 

απαιτήσεις των σχετικών κανονιστικών 

πράξεων για τα νέα οχήματα, συστήματα, 

κατασκευαστικά στοιχεία ή τις νέες 

χωριστές τεχνικές μονάδες αυτού του 

τύπου. 
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Τροπολογία 79 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 34 – παράγραφος 4 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

4. Το άτομο ή τα άτομα που είναι 

εξουσιοδοτημένα να υπογράφουν 

πιστοποιητικά συμμόρφωσης 

απασχολούνται από τον κατασκευαστή και 

είναι δεόντως εξουσιοδοτημένα να φέρουν 

πλήρως τη νομική ευθύνη του 

κατασκευαστή όσον αφορά τον σχεδιασμό 

και την κατασκευή του οχήματος ή τη 

συμμόρφωση της παραγωγής του. 

4. Το άτομο ή τα άτομα που είναι 

εξουσιοδοτημένα να υπογράφουν 

πιστοποιητικά συμμόρφωσης 

απασχολούνται από τον κατασκευαστή και 

είναι δεόντως εξουσιοδοτημένα να φέρουν 

τη νομική ευθύνη του κατασκευαστή όσον 

αφορά τον σχεδιασμό και την κατασκευή 

του οχήματος ή τη συμμόρφωση της 

παραγωγής του. 

Τροπολογία 80 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 34 – παράγραφος 6 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 6α. Εάν πληρούνται οι αναγκαίες 

προϋποθέσεις εναρμονισμένης 

πρόσβασης στα δεδομένα από τα 

απαραίτητα ενδιαφερόμενα μέρη, η 

Επιτροπή θα πρέπει να εξουσιοδοτείται 

να εκδίδει κατ' εξουσιοδότηση πράξη, 

σύμφωνα με το άρθρο 88 που 

συμπληρώνει τον παρόντα κανονισμό, 

επιτρέποντας την  πλήρη αντικατάσταση 

του έντυπου πιστοποιητικού 

συμμόρφωσης από το ηλεκτρονικό 

πιστοποιητικό συμμόρφωσης. 

 

Τροπολογία 81 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 49 – παράγραφος 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Οι αρχές εποπτείας της αγοράς ενός 

κράτους μέλους οι οποίες έχουν λάβει 

μέτρα βάσει του άρθρου 20 του 

κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 765/2008 και του 

1. Οι αρχές εποπτείας της αγοράς ενός 

κράτους μέλους οι οποίες έχουν λάβει 

μέτρα βάσει του άρθρου 20 του 

κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 765/2008 και του 
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άρθρου 8 του παρόντος κανονισμού ή οι 

οποίες έχουν επαρκείς λόγους να 

πιστεύουν ότι ένα όχημα, σύστημα, 

κατασκευαστικό στοιχείο ή μια χωριστή 

τεχνική μονάδα που καλύπτεται από τον 

παρόντα κανονισμό παρουσιάζει σοβαρό 

κίνδυνο για την υγεία ή την ασφάλεια των 

προσώπων ή για άλλες πτυχές της 

προστασίας του δημόσιου συμφέροντος 

που καλύπτονται από τον παρόντα 

κανονισμό, ενημερώνουν αμελλητί την 

εγκρίνουσα αρχή που χορήγησε την 

έγκριση σχετικά με τα πορίσματά τους. 

άρθρου 8 του παρόντος κανονισμού ή οι 

οποίες έχουν επαρκείς λόγους να 

πιστεύουν ότι ένα όχημα, σύστημα, 

κατασκευαστικό στοιχείο ή μια χωριστή 

τεχνική μονάδα που καλύπτεται από τον 

παρόντα κανονισμό παρουσιάζει κίνδυνο 

για το περιβάλλον, την υγεία ή την 

ασφάλεια των προσώπων ή για άλλες 

πτυχές της προστασίας του δημόσιου 

συμφέροντος που καλύπτονται από τον 

παρόντα κανονισμό, ενημερώνουν 

αμελλητί την εγκρίνουσα αρχή που 

χορήγησε την έγκριση σχετικά με τα 

πορίσματά τους. 

 

Τροπολογία 82 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 49 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Η εγκρίνουσα αρχή που αναφέρεται στην 

παράγραφο 1 διενεργεί αξιολόγηση σε 

σχέση με το όχημα, το σύστημα, το 

κατασκευαστικό στοιχείο ή τη χωριστή 

τεχνική μονάδα, στο πλαίσιο της οποίας 

ελέγχονται όλες οι απαιτήσεις που 

ορίζονται στον παρόντα κανονισμό. Οι 

οικείοι οικονομικοί φορείς συνεργάζονται 

πλήρως με την εγκρίνουσα αρχή και τις 

αρχές εποπτείας της αγοράς. 

Η εγκρίνουσα αρχή που αναφέρεται στην 

παράγραφο 1 διενεργεί αξιολόγηση σε 

σχέση με το όχημα, το σύστημα, το 

κατασκευαστικό στοιχείο ή τη χωριστή 

τεχνική μονάδα, στο πλαίσιο της οποίας 

ελέγχονται όλες οι απαιτήσεις που 

ορίζονται στον παρόντα κανονισμό. Οι 

οικείοι οικονομικοί φορείς συνεργάζονται 

πλήρως με την εγκρίνουσα αρχή και τις 

αρχές εποπτείας της αγοράς και τους 

παρέχουν αμελλητί πρόσβαση σε 

οποιαδήποτε απαιτούμενη πληροφορία. 

 

Τροπολογία 83 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 52 – τίτλος 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Συμμορφούμενα οχήματα, συστήματα, 

κατασκευαστικά στοιχεία ή χωριστές 

τεχνικές μονάδες που παρουσιάζουν 

σοβαρό κίνδυνο για την ασφάλεια ή 

μπορούν να προκαλέσουν σοβαρή βλάβη 

Συμμορφούμενα οχήματα, συστήματα, 

κατασκευαστικά στοιχεία ή χωριστές 

τεχνικές μονάδες που παρουσιάζουν 

σοβαρό κίνδυνο για το περιβάλλον ή την 
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στην υγεία και στο περιβάλλον υγεία και την ασφάλεια 

 

Τροπολογία 84 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 52 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Όταν ένα κράτος μέλος, ύστερα από τη 

διενέργεια αξιολόγησης σύμφωνα με το 

άρθρο 49 παράγραφος 1, διαπιστώσει ότι 

οχήματα, συστήματα, κατασκευαστικά 

στοιχεία ή χωριστές τεχνικές μονάδες, 

μολονότι συμμορφώνονται με τις 

εφαρμοστέες απαιτήσεις ή φέρουν τη 

σωστή σήμανση, παρουσιάζουν σοβαρό 

κίνδυνο για την ασφάλεια ή μπορούν να 

προκαλέσουν σοβαρή βλάβη στο 
περιβάλλον ή στη δημόσια υγεία, απαιτεί 

από τον οικείο οικονομικό φορέα να λάβει 

όλα τα κατάλληλα διορθωτικά μέτρα ώστε 

να διασφαλίσει ότι το όχημα, το σύστημα, 

το κατασκευαστικό στοιχείο ή η χωριστή 

τεχνική μονάδα, όταν διατεθεί για πρώτη 

φορά στην αγορά, ταξινομηθεί ή τεθεί σε 

κυκλοφορία, δεν θα παρουσιάζει πλέον τον 

εν λόγω κίνδυνο, είτε λαμβάνει 

περιοριστικά μέτρα για την απόσυρση του 

οχήματος, του συστήματος, του 

κατασκευαστικού στοιχείου ή της 

χωριστής τεχνικής μονάδας από την αγορά 

ή για την ανάκληση τους εντός εύλογης 

περιόδου, ανάλογα με τη φύση του 

κινδύνου. 

Όταν ένα κράτος μέλος, ύστερα από τη 

διενέργεια αξιολόγησης σύμφωνα με το 

άρθρο 49 παράγραφος 1, διαπιστώσει ότι 

οχήματα, συστήματα, κατασκευαστικά 

στοιχεία ή χωριστές τεχνικές μονάδες, 

μολονότι συμμορφώνονται με τις 

εφαρμοστέες απαιτήσεις ή φέρουν τη 

σωστή σήμανση, παρουσιάζουν σοβαρό 

κίνδυνο για την ασφάλεια, το περιβάλλον ή 

την υγεία, απαιτεί από τον οικείο 

οικονομικό φορέα να λάβει όλα τα 

κατάλληλα διορθωτικά μέτρα ώστε να 

διασφαλίσει ότι το όχημα, το σύστημα, το 

κατασκευαστικό στοιχείο ή η χωριστή 

τεχνική μονάδα, όταν διατεθεί για πρώτη 

φορά στην αγορά, ταξινομηθεί ή τεθεί σε 

κυκλοφορία, δεν θα παρουσιάζει πλέον τον 

εν λόγω κίνδυνο, είτε λαμβάνει 

περιοριστικά μέτρα που απαιτούντην 

απόσυρση του οχήματος, του συστήματος, 

του κατασκευαστικού στοιχείου ή της 

χωριστής τεχνικής μονάδας από την αγορά 

ή την ανάκλησή τους εντός εύλογης 

περιόδου, ανάλογα με τη φύση του 

κινδύνου. 

 

Τροπολογία 85 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 52 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Το κράτος μέλος μπορεί να αρνηθεί να 

ταξινομήσει τέτοιου είδους οχήματα έως 

ότου ο οικονομικός φορέας λάβει όλα τα 

Το κράτος μέλος αρνείται να ταξινομήσει 

τέτοιου είδους οχήματα έως ότου ο 

οικονομικός φορέας λάβει όλα τα 
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κατάλληλα διορθωτικά μέτρα. κατάλληλα διορθωτικά μέτρα. 

 

Τροπολογία 86 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 53 – παράγραφος 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Όταν οχήματα, συστήματα, 

κατασκευαστικά στοιχεία ή χωριστές 

τεχνικές μονάδες που συνοδεύονται από 

πιστοποιητικό συμμόρφωσης ή φέρουν 

σήμα έγκρισης δεν συμμορφώνονται προς 

τον εγκεκριμένο τύπο, ή δεν 

συμμορφώνονται με τον παρόντα 

κανονισμό ή έχουν λάβει έγκριση βάσει 

λανθασμένων δεδομένων, οι εγκρίνουσες 

αρχές, οι αρχές εποπτείας της αγοράς ή η 

Επιτροπή δύνανται να λαμβάνουν τα 

απαραίτητα περιοριστικά μέτρα σύμφωνα 

με το άρθρο 21 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 

765/2008 για την απαγόρευση ή τον 

περιορισμό της διάθεσης στην αγορά, της 

ταξινόμησης ή της θέσης σε κυκλοφορία 

στην αγορά μη συμμορφούμενων 

οχημάτων, συστημάτων, κατασκευαστικών 

στοιχείων ή χωριστών τεχνικών μονάδων, 

ή για την απόσυρσή τους από την εν λόγω 

αγορά ή την ανάκλησή τους, 

συμπεριλαμβανομένης της ανάκλησης της 

έγκρισης τύπου από την εγκρίνουσα αρχή 

που χορήγησε την έγκριση τύπου ΕΕ, έως 

ότου ο οικείος οικονομικός φορέας λάβει 

όλα τα κατάλληλα διορθωτικά μέτρα ώστε 

να διασφαλίσει τη συμμόρφωση των 

οχημάτων, συστημάτων, κατασκευαστικών 

στοιχείων ή χωριστών τεχνικών μονάδων. 

1. Όταν οχήματα, συστήματα, 

κατασκευαστικά στοιχεία ή χωριστές 

τεχνικές μονάδες που συνοδεύονται από 

πιστοποιητικό συμμόρφωσης ή φέρουν 

σήμα έγκρισης δεν συμμορφώνονται προς 

τον εγκεκριμένο τύπο, ή δεν 

συμμορφώνονται με τον παρόντα 

κανονισμό ή έχουν λάβει έγκριση βάσει 

λανθασμένων δεδομένων, οι εγκρίνουσες 

αρχές, οι αρχές εποπτείας της αγοράς ή η 

Επιτροπή λαμβάνουν τα απαραίτητα 

περιοριστικά μέτρα σύμφωνα με το άρθρο 

21 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 765/2008 

για την απαγόρευση ή τον περιορισμό της 

διάθεσης στην αγορά, της ταξινόμησης ή 

της θέσης σε κυκλοφορία στην αγορά μη 

συμμορφούμενων οχημάτων, συστημάτων, 

κατασκευαστικών στοιχείων ή χωριστών 

τεχνικών μονάδων, ή για να απαιτηθούν η 

απόσυρση ή η ανάκλησή τους από την εν 

λόγω αγορά, συμπεριλαμβανομένης της 

ανάκλησης της έγκρισης τύπου από την 

εγκρίνουσα αρχή που χορήγησε την 

έγκριση τύπου ΕΕ, έως ότου ο οικείος 

οικονομικός φορέας λάβει όλα τα 

κατάλληλα διορθωτικά μέτρα ώστε να 

διασφαλίσει τη συμμόρφωση τωνεν λόγω 

οχημάτων, συστημάτων, κατασκευαστικών 

στοιχείων ή χωριστών τεχνικών μονάδων. 

 

Τροπολογία 87 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 54 – παράγραφος 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Όταν μια εγκρίνουσα αρχή ή αρχή 1. Όταν μια εγκρίνουσα αρχή ή αρχή 
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εποπτείας της αγοράς διαπιστώνει ότι 

οχήματα, συστήματα, κατασκευαστικά 

στοιχεία ή χωριστές τεχνικές μονάδες δεν 

συμμορφώνονται με τον παρόντα 

κανονισμό ή ότι η έγκριση τύπου έχει 

χορηγηθεί βάσει λανθασμένων δεδομένων, 

ή ότι οχήματα, συστήματα, 

κατασκευαστικά στοιχεία ή χωριστές 

τεχνικές μονάδες που συνοδεύονται από 

πιστοποιητικό συμμόρφωσης ή φέρουν 

σήμα έγκρισης δεν συμμορφώνονται με 

τον εγκεκριμένο τύπο, δύναται να 

λαμβάνει όλα τα κατάλληλα περιοριστικά 

μέτρα σύμφωνα με το άρθρο 53 

παράγραφος 1. 

εποπτείας της αγοράς διαπιστώνει ότι 

οχήματα, συστήματα, κατασκευαστικά 

στοιχεία ή χωριστές τεχνικές μονάδες δεν 

συμμορφώνονται με τον παρόντα 

κανονισμό ή ότι η έγκριση τύπου έχει 

χορηγηθεί βάσει λανθασμένων δεδομένων, 

ή ότι οχήματα, συστήματα, 

κατασκευαστικά στοιχεία ή χωριστές 

τεχνικές μονάδες που συνοδεύονται από 

πιστοποιητικό συμμόρφωσης ή φέρουν 

σήμα έγκρισης δεν συμμορφώνονται με 

τον εγκεκριμένο τύπο, λαμβάνει όλα τα 

κατάλληλα περιοριστικά μέτρα σύμφωνα 

με το άρθρο 53 παράγραφος 1. 

 

Τροπολογία 88 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 64 α (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Άρθρο 64α 

 Πληροφορίες που προορίζονται για τους 

οργανισμούς τεχνικών ελέγχων, 

επισκευής και συντήρησης 

 Δοκιμές ελέγχου πρέπει να 

πραγματοποιούνται στα οχήματα σε 

διάφορα στάδια του κύκλου ζωής τους, 

και ιδίως στο πλαίσιο των τεχνικών 

ελέγχων προκειμένου να διασφαλίζεται 

ότι οι εκπομπές παραμένουν συνεκτικές 

σε όλη τη διάρκεια ζωής του οχήματος. 

Oι ανεξάρτητοι φορείς, 

συμπεριλαμβανομένων των κέντρων 

τεχνικού ελέγχου, θα πρέπει να διαθέτουν 

επαρκή πρόσβαση στις πληροφορίες που 

παρέχονται από τους κατασκευαστές 

καθώς και συσκευές μέτρησης 

ισοδύναμες με εκείνες που 

χρησιμοποιούνται για την έγκριση τύπου. 

 

Τροπολογία 89 

Πρόταση κανονισμού 
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Άρθρο 65 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 α (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Η πρόσβαση κατασκευαστών και 

εξουσιοδοτημένων πωλητών στο πλαίσιο 

της παροχής υπηρεσιών απομακρυσμένης 

διάγνωσης πρέπει να παρέχεται σε 

ανεξάρτητους φορείς εκμετάλλευσης 

ταυτόχρονα και με ταυτόσημο 

περιεχόμενο. Ωστόσο, οι ανεξάρτητοι 

φορείς δεν μπορούν να αποθηκεύουν τα 

δεδομένα και τις πληροφορίες στις οποίες 

τους έχει χορηγηθεί πρόσβαση, και έχουν 

την υποχρέωση να σβήνουν αυτά τα 

δεδομένα και τις πληροφορίες αμέσως 

μετά την ολοκλήρωση της 

απομακρυσμένης διάγνωσης. 

 

Τροπολογία 90 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 65 – παράγραφος 10 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 10α. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να 

εκδίδει κατ' εξουσιοδότηση πράξεις 

σύμφωνα με το άρθρο 88 για την 

τροποποίηση του παρόντος κανονισμού 

καταρτίζοντας παράρτημα XVIIIA για 

την αντιμετώπιση των τεχνολογικών 

εξελίξεων στον τομέα της ψηφιακής 

ανταλλαγής δεδομένων μέσω ασύρματου 

δικτύου ευρείας περιοχής, 

διασφαλίζοντας τη διαρκή άμεση 

πρόσβαση σε επί του οχήματος δεδομένα 

και πόρους για τους ανεξάρτητους 

φορείς, καθώς και ανταγωνιστική 

ουδετερότητα βάσει τεχνικού σχεδιασμού. 

 

Τροπολογία 91 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 69 – παράγραφος 3 α (νέα) 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 3α. Οι φορείς δικαιούνται, 

ανεξάρτητα ή συνεταιρικά, να 

υποβάλλουν καταγγελία στην δική τους 

εθνική αρχή, η οποία, εντός τριών μηνών, 

κινεί έρευνα σχετικά με την καταγγελία 

και επαληθεύει τη συμμόρφωση του εν 

λόγω οχήματος. 

 

Τροπολογία 92 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 71 – παράγραφος 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Η αρμόδια για την έγκριση τύπου 

αρχή που ορίζεται από το κράτος μέλος 

σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 3, 

εφεξής καλούμενη «αρμόδια για την 

έγκριση τύπου αρχή», είναι υπεύθυνη για 

την αξιολόγηση, τον ορισμό, την 

κοινοποίηση και την παρακολούθηση των 

τεχνικών υπηρεσιών, 

συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, 

των υπεργολάβων ή των θυγατρικών των 

εν λόγω τεχνικών υπηρεσιών. 

1. Η αρμόδια για την έγκριση τύπου 

αρχή που ορίζεται από το κράτος μέλος 

σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 3, 

εφεξής καλούμενη «αρμόδια για την 

έγκριση τύπου αρχή», είναι υπεύθυνη για 

την αξιολόγηση, τον ορισμό, την 

κοινοποίηση και την παρακολούθηση των 

τεχνικών υπηρεσιών, 

συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, 

των υπεργολάβων ή των θυγατρικών των 

εν λόγω τεχνικών υπηρεσιών. Τα κράτη 

μέλη μπορούν να αναθέτουν το καθήκον 

της αξιολόγησης και της 

παρακολούθησης των εν λόγω τεχνικών 

υπηρεσιών, ή των υπεργολάβων ή των 

θυγατρικών των εν λόγω τεχνικών 

υπηρεσιών σε εθνικό οργανισμό 

διαπίστευσης. 

 

Τροπολογία 93 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 71 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 α (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Η δραστηριότητα μιας αρμόδιας για την 

έγκριση τύπου αρχής μπορεί να 

ανασταλεί από την Επιτροπή, προσωρινά 



 

RR\1118868EL.docx 309/320 PE585.750v03-00 

 EL 

ή σε μόνιμη βάση, σε περίπτωση σοβαρής 

αδυναμίας της εν λόγω αρχής να 

αντεπεξέλθει στις ευθύνες της.  

 

Τροπολογία 94 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 71 – παράγραφος 8 – εδάφιο 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Τα κράτη μέλη καταρτίζουν το ετήσιο 

σχέδιο αξιολογήσεων από ομότιμους, το 

οποίο εξασφαλίζει κατάλληλη εκ 

περιτροπής εναλλαγή στον ρόλο της 

αξιολογούσας και αξιολογούμενης 

αρμόδιας για την έγκριση τύπου αρχής, και 

το υποβάλλουν στην Επιτροπή. 

Το φόρουμ που συγκροτείται δυνάμει του 

άρθρου 10 καταρτίζει πρόγραμμα 

εργασίας για την αξιολόγηση από 

ομότιμους, το οποίο εξασφαλίζει 

κατάλληλη εκ περιτροπής εναλλαγή στον 

ρόλο της αξιολογούσας και 

αξιολογούμενης αρμόδιας για την έγκριση 

τύπου αρχής. Η συχνότητα της 

αξιολόγησης από ομότιμους, καθώς και η 

σύνθεση των ομάδων που αξιολογούν την 

αρμόδια για την έγκριση τύπου αρχή 

δύνανται να ποικίλουν ανάλογα με τον 

αριθμό εγκρίσεων τύπου των κατηγοριών 

των οχημάτων ή των συστημάτων, των 

κατασκευαστικών στοιχείων και των 

χωριστών τεχνικών μονάδων που 

διενεργούνται από την αξιολογούμενη 

αρχή στο μεμονωμένο ενδιαφερόμενο 

κράτος μέλος. 

 

Τροπολογία 95 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 71 – παράγραφος 8 – εδάφιο 3 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Η αξιολόγηση από ομότιμους 

περιλαμβάνει μια επιτόπια επίσκεψη σε 

τεχνική υπηρεσία που τελεί υπό την 

ευθύνη της αξιολογούμενης αρχής. Η 

Επιτροπή μπορεί να συμμετέχει στην 

αξιολόγηση και να αποφασίζει για τη 

συμμετοχή της με βάση ανάλυση της 

εκτίμησης κινδύνου. 

Η αξιολόγηση από ομότιμους 

περιλαμβάνει επαλήθευση των 

διαδικασιών έγκρισης τύπου και της 

ορθής εφαρμογής των απαιτήσεων του 

παρόντος κανονισμού, έλεγχο τυχαίου 

δείγματος των εγκρίσεων τύπου που 

έχουν εκδοθεί και μια επιτόπια επίσκεψη 

σε τεχνική υπηρεσία που τελεί υπό την 

ευθύνη της αξιολογούμενης αρχής. Η 
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Επιτροπή μπορεί να συμμετέχει στην 

αξιολόγηση από ομότιμους και 

αποφασίζει με βάση ανάλυση της 

εκτίμησης κινδύνου εάν επιθυμεί να 

συμμετάσχει. 

 

Τροπολογία 96 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 71 – παράγραφος 8 – εδάφιο 3 α (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Οι αρμόδιες για την έγκριση τύπου αρχές 

ενθαρρύνονται να  λαμβάνουν 

διαπίστευση σύμφωνα με τα πρότυπα EN 

ISO   

Τροπολογία 97 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 72 – παράγραφος 1 – στοιχείο β  

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(β) κατηγορία Β: εποπτεία των 

δοκιμών που αναφέρονται στον παρόντα 

κανονισμό και στις πράξεις που 

παρατίθενται στο παράρτημα IV, όταν οι 

εν λόγω δοκιμές διενεργούνται στις 

εγκαταστάσεις του κατασκευαστή ή στις 

εγκαταστάσεις τρίτου· 

(β) κατηγορία Β: εποπτεία των 

δοκιμών που αναφέρονται στον παρόντα 

κανονισμό και στις πράξεις που 

παρατίθενται στο παράρτημα IV, όταν οι 

εν λόγω δοκιμές διενεργούνται στις 

εγκαταστάσεις τρίτου· αυτή η κατηγορία 

δοκιμών υπόκειται σε παρέκκλιση. Οι 

δοκιμές της κατηγορίας Β δεν 

επιτρέπονται στην περίπτωση συνολικών 

εγκρίσεων τύπου οχημάτων· 

Τροπολογία 98 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 76 – παράγραφος 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Η εσωτερική τεχνική υπηρεσία 

συμμορφώνεται με τις ακόλουθες 

απαιτήσεις: 

διαγράφεται 

(α)  έχει λάβει διαπίστευση από εθνικό  
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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 

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. 

 

 

Τροπολογία 99 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 80 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Εντός δύο μηνών μετά την οριστικοποίηση 

της αξιολόγησης της τεχνικής υπηρεσίας, 

τα κράτη μέλη υποβάλλουν έκθεση στην 

Επιτροπή και στα άλλα κράτη μέλη 

σχετικά με τις εν λόγω δραστηριότητες 

παρακολούθησης. Η έκθεση αυτή περιέχει 

σύνοψη της αξιολόγησης, η οποία 

δημοσιοποιείται. 

Εντός δύο μηνών μετά την οριστικοποίηση 

της εν λόγω αξιολόγησης της τεχνικής 

υπηρεσίας, τα κράτη μέλη υποβάλλουν 

έκθεση στην Επιτροπή και στα άλλα κράτη 

μέλη σχετικά με τις εν λόγω 

δραστηριότητες παρακολούθησης, χωρίς 

αυτό να επιφέρει πρόσθετη επιβάρυνση σε 

επίπεδο διοικητικών ή ανθρώπινων 

πόρων. Η έκθεση αυτή περιέχει πλήρη 

σύνοψη της αξιολόγησης, η οποία 

δημοσιοποιείται. 
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Τροπολογία 100 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 81 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Η Επιτροπή ερευνά κάθε περίπτωση για 

την οποία εφιστάται η προσοχή της σε 

ανησυχίες σχετικά με την επάρκεια μιας 

τεχνικής υπηρεσίας ή την αδιάλειπτη 

συμμόρφωση μιας τεχνικής υπηρεσίας με 

τις απαιτήσεις και τις υποχρεώσεις που 

υπέχει δυνάμει του παρόντος κανονισμού. 

Μπορεί επίσης να κινήσει τέτοιου είδους 

έρευνα με δική της πρωτοβουλία. 

Η Επιτροπή, σε συνεργασία με την 

αρμόδια για την έγκριση τύπου αρχή του 

εκάστοτε κράτους μέλους, ερευνά κάθε 

περίπτωση για την οποία εφιστάται η 

προσοχή της σε ανησυχίες σχετικά με την 

επάρκεια μιας τεχνικής υπηρεσίας ή την 

αδιάλειπτη συμμόρφωση μιας τεχνικής 

υπηρεσίας με τις απαιτήσεις και τις 

υποχρεώσεις που υπέχει δυνάμει του 

παρόντος κανονισμού. Μπορεί επίσης να 

κινήσει τέτοιου είδους έρευνα με δική της 

πρωτοβουλία. 

 

Τροπολογία 101 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 81 – παράγραφος 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Η Επιτροπή πραγματοποιεί 

διαβούλευση με την αρμόδια για την 

έγκριση τύπου αρχή του κράτους μέλους 

όπου είναι εγκατεστημένη η τεχνική 

υπηρεσία ως μέρος της έρευνας που 

αναφέρεται στην παράγραφο 1. Η αρμόδια 

για την έγκριση τύπου αρχή του εν λόγω 

κράτους μέλους παρέχει στην Επιτροπή, 

κατόπιν αιτήματος, όλες τις σχετικές 

πληροφορίες για τις επιδόσεις και τη 

συμμόρφωση με τις απαιτήσεις όσον 

αφορά την ανεξαρτησία και την επάρκεια 

της οικείας τεχνικής υπηρεσίας. 

2. Η Επιτροπή συνεργάζεται με την 

αρμόδια για την έγκριση τύπου αρχή του 

κράτους μέλους όπου είναι εγκατεστημένη 

η τεχνική υπηρεσία ως μέρος της έρευνας 

που αναφέρεται στην παράγραφο 1. Η 

αρμόδια για την έγκριση τύπου αρχή του 

εν λόγω κράτους μέλους παρέχει στην 

Επιτροπή, κατόπιν αιτήματος, όλες τις 

σχετικές πληροφορίες για τις επιδόσεις της 

οικείας τεχνικής υπηρεσίας και τη 

συμμόρφωσή της με τις απαιτήσεις όσον 

αφορά την ανεξαρτησία και την επάρκεια. 

Τροπολογία 102 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 86 – παράγραφος 1 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Τα κράτη μέλη επιβάλλουν τέλη 

στις τεχνικές υπηρεσίες που υποβάλλουν 

αίτηση προκειμένου να οριστούν και οι 

οποίες είναι εγκατεστημένες στην 

επικράτειά τους με σκοπό την πλήρη ή 

μερική κάλυψη των δαπανών που 

συνδέονται με τις δραστηριότητες που 

ασκούνται από τις εθνικές αρχές που είναι 

υπεύθυνες για τις τεχνικές υπηρεσίες 

σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό. 

1. Τα κράτη μέλη επιβάλλουν τέλη 

στις τεχνικές υπηρεσίες που υποβάλλουν 

αίτηση προκειμένου να οριστούν και οι 

οποίες είναι εγκατεστημένες στην 

επικράτειά τους με σκοπό την κάλυψη των 

δαπανών που συνδέονται με τις 

δραστηριότητες που ασκούνται από τις 

εθνικές αρχές που είναι υπεύθυνες για τις 

τεχνικές υπηρεσίες σύμφωνα με τον 

παρόντα κανονισμό. 

 

Τροπολογία 103 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 88 – παράγραφος 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Η αρμοδιότητα έκδοσης των κατ’ 

εξουσιοδότηση πράξεων που αναφέρονται 

στο άρθρο 4 παράγραφος 2, στο άρθρο 5 

παράγραφος 2, στο άρθρο 10 παράγραφος 

3, στο άρθρο 22 παράγραφος 3, στο άρθρο 

24 παράγραφος 3, στο άρθρο 25 

παράγραφος 5, στο άρθρο 26 παράγραφος 

2, στο άρθρο 28 παράγραφος 5, στο άρθρο 

29 παράγραφος 6, στο άρθρο 34 

παράγραφος 2, στο άρθρο 55 παράγραφοι 

2 και 3, στο άρθρο 56 παράγραφος 2, στο 

άρθρο 60 παράγραφος 3, στο άρθρο 65 

παράγραφος 10, στο άρθρο 76 παράγραφος 

4, και στο άρθρο 90 παράγραφος 2 

ανατίθεται στην Επιτροπή επ’ αόριστον 

από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του 

παρόντος κανονισμού. 

2. Η αρμοδιότητα έκδοσης των κατ’ 

εξουσιοδότηση πράξεων που αναφέρονται 

στο άρθρο 4 παράγραφος 2, στο άρθρο 5 

παράγραφος 2, στο άρθρο 8 παράγραφος 

10, στο άρθρο 10 παράγραφος 3, στο 

άρθρο 22 παράγραφος 3, στο άρθρο 24 

παράγραφος 3, στο άρθρο 25 παράγραφος 

5, στο άρθρο 26 παράγραφος 2, στο άρθρο 

28 παράγραφος 5, στο άρθρο 29 

παράγραφος 6, στο άρθρο 34 παράγραφος 

2, στο άρθρο 55 παράγραφοι 2 και 3, στο 

άρθρο 56 παράγραφος 2, στο άρθρο 60 

παράγραφος 3, στο άρθρο 65 παράγραφος 

10, στο άρθρο 76 παράγραφος 4, και στο 

άρθρο 90 παράγραφος 2 ανατίθεται στην 

Επιτροπή επ’ αόριστον από την 

ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος 

κανονισμού. 

 

Τροπολογία 104 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 88 – παράγραφος 3 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

3. Η εξουσιοδότηση που αναφέρεται 

στο άρθρο 4 παράγραφος 2, στο άρθρο 5 

παράγραφος 2, στο άρθρο 10 παράγραφος 

3, στο άρθρο 22 παράγραφος 3, στο άρθρο 

24 παράγραφος 3, στο άρθρο 25 

παράγραφος 5, στο άρθρο 26 παράγραφος 

2, στο άρθρο 28 παράγραφος 5, στο άρθρο 

29 παράγραφος 6, στο άρθρο 34 

παράγραφος 2, στο άρθρο 55 παράγραφοι 

2 και 3, στο άρθρο 55 παράγραφος 2, στο 

άρθρο 60 παράγραφος 3, στο άρθρο 65 

παράγραφος 10, στο άρθρο 76 παράγραφος 

4, και στο άρθρο 90 παράγραφος 2 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 επηρεάζει την 

εγκυρότητα των κατ’ εξουσιοδότηση 

πράξεων που ισχύουν ήδη. 

3. Η εξουσιοδότηση που αναφέρεται 

στο άρθρο 4 παράγραφος 2, στο άρθρο 5 

παράγραφος 2, στο άρθρο 8 παράγραφος 

10, στο άρθρο 10 παράγραφος 3, στο 

άρθρο 22 παράγραφος 3, στο άρθρο 24 

παράγραφος 3, στο άρθρο 25 παράγραφος 

5, στο άρθρο 26 παράγραφος 2, στο άρθρο 

28 παράγραφος 5, στο άρθρο 29 

παράγραφος 6, στο άρθρο 34 παράγραφος 

2, στο άρθρο 55 παράγραφοι 2 και 3, στο 

άρθρο 56 παράγραφος 2, στο άρθρο 60 

παράγραφος 3, στο άρθρο 65 παράγραφος 

10, στο άρθρο 76 παράγραφος 4, και στο 

άρθρο 90 παράγραφος 2 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 επηρεάζει την 

εγκυρότητα των κατ’ εξουσιοδότηση 

πράξεων που ισχύουν ήδη. 

 

Τροπολογία 105 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 88 – παράγραφος 5 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

5. Κάθε κατ’ εξουσιοδότηση πράξη 

που εκδίδεται σύμφωνα με το άρθρο 4 

παράγραφος 2, το άρθρο 5 παράγραφος 2, 

το άρθρο 10 παράγραφος 3, το άρθρο 22 

παράγραφος 3, το άρθρο 24 παράγραφος 3, 

το άρθρο 25 παράγραφος 5, το άρθρο 26 

παράγραφος 2, το άρθρο 28 παράγραφος 5, 

το άρθρο 29 παράγραφος 6, το άρθρο 34 

παράγραφος 2, το άρθρο 55 παράγραφοι 2 

και 3, το άρθρο 56 παράγραφος 2, το 

άρθρο 60 παράγραφος 3, το άρθρο 65 

παράγραφος 10, το άρθρο 76 παράγραφος 

5. Κάθε κατ’ εξουσιοδότηση πράξη 

που εκδίδεται σύμφωνα με το άρθρο 4 

παράγραφος 2, το άρθρο 5 παράγραφος 2, 

το άρθρο 8 παράγραφος 10, το άρθρο 10 

παράγραφος 3, το άρθρο 22 παράγραφος 3, 

το άρθρο 24 παράγραφος 3, το άρθρο 25 

παράγραφος 5, το άρθρο 26 παράγραφος 2, 

το άρθρο 28 παράγραφος 5, το άρθρο 29 

παράγραφος 6, το άρθρο 34 παράγραφος 2, 

το άρθρο 55 παράγραφοι 2 και 3, το άρθρο 

56 παράγραφος 2, το άρθρο 60 

παράγραφος 3, το άρθρο 65 παράγραφος 
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4, και το άρθρο 90 παράγραφος 2 αρχίζει 

να ισχύει μόνο αν δεν έχουν διατυπωθεί 

ενστάσεις ούτε από το Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο ούτε από το Συμβούλιο εντός 

δύο μηνών από την κοινοποίηση της εν 

λόγω πράξης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 

και στο Συμβούλιο ή αν, πριν από την 

παρέλευση της εν λόγω χρονικής περιόδου, 

το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 

Συμβούλιο έχουν αμφότερα ενημερώσει 

την Επιτροπή ότι δεν σκοπεύουν να 

υποβάλουν ενστάσεις. Η περίοδος αυτή 

παρατείνεται κατά δύο μήνες με 

πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου. 

10, το άρθρο 76 παράγραφος 4, και το 

άρθρο 90 παράγραφος 2 αρχίζει να ισχύει 

μόνο αν δεν έχουν διατυπωθεί ενστάσεις 

ούτε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ούτε 

από το Συμβούλιο εντός δύο μηνών από 

την κοινοποίηση της εν λόγω πράξης στο 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο 

Συμβούλιο ή αν, πριν από την παρέλευση 

της εν λόγω χρονικής περιόδου, το 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο 

έχουν αμφότερα ενημερώσει την Επιτροπή 

ότι δεν σκοπεύουν να υποβάλουν 

ενστάσεις. Η περίοδος αυτή παρατείνεται 

κατά δύο μήνες με πρωτοβουλία του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του 

Συμβουλίου. 

Τροπολογία 106 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 89 – παράγραφος 2 – στοιχείο β 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(β) η παραποίηση των αποτελεσμάτων 

δοκιμών για έγκριση τύπου· 

(β) η παραποίηση των αποτελεσμάτων 

δοκιμών για έγκριση τύπου, το οποίο 

σημαίνει ότι τα αποτελέσματα δεν 

μπορούν να αναπαραχθούν εμπειρικά σε 

νέο περιβάλλον δοκιμών όπου οι 

συνθήκες και οι τιμές μπορούν να 

επαληθευτούν από την αρμόδια αρχή· 

 

Τροπολογία 107 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 90 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Τα διοικητικά πρόστιμα δεν επιβάλλονται 

από την Επιτροπή επιπλέον των προστίμων 

που επιβάλλονται από τα κράτη μέλη 

σύμφωνα με το άρθρο 89 για την ίδια 

παράβαση και δεν υπερβαίνουν τις 30 000 

ευρώ ανά μη συμμορφούμενο όχημα, 

σύστημα, κατασκευαστικό στοιχείο ή 

ξεχωριστή τεχνική μονάδα. 

Τα διοικητικά πρόστιμα μπορούν να 

επιβάλλονται από την Επιτροπή επιπλέον 

των προστίμων που επιβάλλονται από τα 

κράτη μέλη σύμφωνα με το άρθρο 89 για 

την ίδια παράβαση ωστόσο δεν 

υπερβαίνουν τις 30 000 ευρώ ανά μη 

συμμορφούμενο όχημα, σύστημα, 

κατασκευαστικό στοιχείο ή ξεχωριστή 
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τεχνική μονάδα. 

Τροπολογία 108 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 90 α (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Άρθρο 90α 

 Επανεξέταση του θεσμικού πλαισίου της 

εποπτείας της αγοράς και του ελέγχου της 

έγκρισης τύπου 

 1. Mέχρι τον Δεκέμβριο 2018, η 

Επιτροπή διενεργεί επανεξέταση με 

σκοπό να αξιολογήσει όλες τις πιθανές 

επιλογές για τη βελτίωση του θεσμικού 

πλαισίου για την επίβλεψη της εποπτείας 

της αγοράς και του ελέγχου της έγκρισης 

τύπου, συμπεριλαμβανομένης της 

σύστασης μιας ανεξάρτητης Ευρωπαϊκής 

Αρχής για την εποπτεία της αγοράς και 

τον έλεγχο της έγκρισης τύπου.  

Ειδικότερα, η Επιτροπή, εξετάζει κατά 

τη διάρκεια της εν λόγω επανεξέτασης τα 

εξής: 

 (α) τον καταλληλότερο τρόπο 

εξασφάλισης υψηλού επιπέδου τεχνικής 

εμπειρογνωμοσύνης,  εναρμόνισης των 

δοκιμών εγκρίσεων τύπου και των 

εφαρμοζόμενων εποπτικών ελέγχων και 

εγγύησης ανεξαρτησίας, ούτως ώστε να 

εξασφαλίζονται η αποτελεσματική 

λειτουργία της εσωτερικής αγοράς προς 

όφελος των καταναλωτών και των 

επιχειρήσεων και υψηλό επίπεδο 

προστασίας της δημόσιας υγείας και του 

περιβάλλοντος· 

 (β) τις ανάγκες όσον αφορά τη 

διασφάλιση διαφάνειας, την αποφυγή 

συγκρούσεων  συμφερόντων και την 

απλούστευση των διοικητικών εποπτικών 

καθηκόντων. 

 Η Επιτροπή λαμβάνει υπόψη τις πιθανές 

συστάσεις και τα συμπεράσματα της 

επιτροπής EMIS. 
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 Mετά την ολοκλήρωση της επανεξέτασής 

της, η Επιτροπή υποβάλλει, κατά 

περίπτωση,  νομοθετική πρόταση. 

 

Τροπολογία 109 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 90 β (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Άρθρο 90β 

 Λήξη των αρμοδιοτήτων που ανατίθενται 

στην Επιτροπή 

 Oι εξουσιοδοτήσεις της Επιτροπής που 

αναφέρονται στο άρθρο 9 παράγραφος 1, 

2, 3 και 5 και στα άρθρα 51, 53, 54, 58, 

77, 78, 79, 80, 81 και 82 παύουν να 

ισχύουν πέντε έτη μετά την έναρξη ισχύος 

του παρόντος κανονισμού.  
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