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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

της έρευνας για τις μετρήσεις εκπομπών στην αυτοκινητοβιομηχανία 

(2016/2215(INI)) 

Η Εξεταστική επιτροπή για τις μετρήσεις εκπομπών στην αυτοκινητοβιομηχανία, 

 

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

(ΣΛΕΕ), 

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

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

λεπτομερών διατάξεων άσκησης του δικαιώματος εξέτασης των πραγμάτων από το 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο1, 

– έχοντας υπόψη την απόφαση (EE) 2016/34 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της 17ης 

Δεκεμβρίου 2015, σχετικά με τη σύσταση εξεταστικής επιτροπής για τις μετρήσεις 

εκπομπών στην αυτοκινητοβιομηχανία, τις εξουσίες, τον αριθμό των μελών και τη 

διάρκεια της θητείας της2, 

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (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 

οχημάτων3, 

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 2007/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, της 5ης Σεπτεμβρίου 2007, σχετικά με τη θέσπιση πλαισίου για την 

έγκριση των μηχανοκίνητων οχημάτων και των ρυμουλκουμένων τους, και των 

συστημάτων, κατασκευαστικών στοιχείων και χωριστών τεχνικών μονάδων που 

προορίζονται για τα οχήματα αυτά4, 

– έχοντας υπόψη την οδηγία 2008/50/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, της 21ης Μαΐου 2008, για την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα και 

καθαρότερο αέρα για την Ευρώπη5, 

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 27ης Οκτωβρίου 2015 σχετικά με τις μετρήσεις των 

εκπομπών στον τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας6, 

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 13ης Σεπτεμβρίου 2016 σχετικά με την εξέταση 

των μετρήσεων εκπομπών στην αυτοκινητοβιομηχανία (ενδιάμεση έκθεση)7, 

– έχοντας υπόψη το άρθρο 198 παράγραφος 11 του Κανονισμού του Ευρωπαϊκού 

                                                 
1 ΕΕ L 113 της 19.5.1995, σ. 1. 
2 ΕΕ L 10 της 15.1.2016, σ. 13. 
3 ΕΕ L 171 της 29.6.2007, σ. 1. 
4 ΕΕ L 263 της 9.10.2007, σ. 1. 
5  ΕΕ L 152 της 11.6.2008, σ. 1. 
6 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2015)0375. 
7 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0322. 
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Κοινοβουλίου, 

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι, με βάση πρόταση της Διάσκεψης των Προέδρων, το 

Κοινοβούλιο αποφάσισε στις 17 Δεκεμβρίου 2015 να συστήσει εξεταστική επιτροπή 

για τη διερεύνηση καταγγελιών σχετικά με παραβάσεις και κακοδιοίκηση στην 

εφαρμογή του δικαίου της Ένωσης σε σχέση με τις μετρήσεις εκπομπών στην 

αυτοκινητοβιομηχανία, και για τη διεξαγωγή έρευνας σχετικά με την καταγγελία για 

παράλειψη της Επιτροπής να καθιερώσει σε εύθετο χρόνο δοκιμές που να αντανακλούν 

τις πραγματικές συνθήκες οδήγησης και να θεσπίσει μέτρα για την αντιμετώπιση της 

χρήσης συστημάτων αναστολής, όπως προβλέπεται στο άρθρο 5 παράγραφος 3 του 

κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 715/2007· 

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι παράβαση σημαίνει παράνομη συμπεριφορά, δηλαδή πράξη ή 

παράλειψη που έρχεται σε αντίθεση με τον νόμο, εκ μέρους θεσμικών οργάνων, 

οργανισμών ή κρατών μελών της Ένωσης, κατά την εφαρμογή του δικαίου της 

Ένωσης· 

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι κακοδιοίκηση είναι η πλημμελής ή αποτυχημένη διοίκηση, για 

παράδειγμα, όταν ένας θεσμικός φορέας δεν τηρεί της αρχές της χρηστής διοίκησης, 

και ότι παραδείγματα κακοδιοίκησης είναι οι διοικητικές παρατυπίες και παραλείψεις, η 

κατάχρηση εξουσίας, η παράβαση των κανόνων δικαίου, η κακή εκτέλεση καθήκοντος 

ή η ανικανότητα, οι διακρίσεις, οι αποφεύξιμες καθυστερήσεις, η άρνηση παροχής 

πληροφοριών, η αμέλεια, και άλλες ελλείψεις που αντικατοπτρίζουν δυσλειτουργία 

στην εφαρμογή του δικαίου της Ένωσης σε οποιονδήποτε τομέα που καλύπτεται από το 

εν λόγω δίκαιο· 

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τις τελευταίες δεκαετίες το μερίδιο αγοράς των ντιζελοκίνητων 

επιβατικών αυτοκινήτων έχει αυξηθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε επίπεδο που 

αντιπροσωπεύει πάνω από το μισό του αριθμού των νέων αυτοκινήτων που πωλούνται, 

σχεδόν σε κάθε κράτος μέλος· λαμβάνοντας υπόψη ότι η σταθερή αύξηση του μεριδίου 

αγοράς των ντιζελοκίνητων αυτοκινήτων είναι αποτέλεσμα της ενωσιακής πολιτικής 

για το κλίμα, δεδομένου ότι η τεχνολογία ντίζελ προσφέρει ένα πλεονέκτημα έναντι 

των βενζινοκινητήρων όσον αφορά τις εκπομπές CO2· λαμβάνοντας υπόψη ότι, στο 

στάδιο της καύσης, οι ντιζελοκινητήρες εκπέμπουν πολύ περισσότερους ρύπους εκτός 

CO2, σοβαρά και άμεσα επιβλαβείς για τη δημόσια υγεία, όπως NOx, SOx και 

αιωρούμενα σωματίδια, από ό,τι οι βενζινοκινητήρες· λαμβάνοντας υπόψη ότι 

τεχνολογίες μετριασμού των ρύπων αυτών υπάρχουν και διατίθενται στην αγορά· 

ενέκρινε τα ακόλουθα συμπεράσματα: 

Εργαστηριακές δοκιμές και πραγματικές εκπομπές 

1. Οι τεχνολογίες ελέγχου των εκπομπών (ECT) οι οποίες ήταν διαθέσιμες όταν 

εγκρίθηκαν οι οριακές τιμές εκπομπών NOx για τα πρότυπα Euro 5 και Euro 6, όπου 

εφαρμόστηκαν σωστά, έχουν επιτρέψει ήδη να επιτευχθούν για τις εκπομπές NOx από 

ντιζελοκίνητα αυτοκίνητα τα όρια των 180 mg/km, του Euro 5, και 80 mg/km, του Euro 

6, πριν τις αντίστοιχες ημερομηνίες έναρξης ισχύος των προτύπων αυτών, σε 

πραγματικές συνθήκες και όχι μόνο σε εργαστηριακές δοκιμές. Σύμφωνα με τα 

στοιχεία, τα όρια εκπομπών Euro 6 μπορούν να τηρούνται σε πραγματικές συνθήκες 

οδήγησης ανεξάρτητα από τον τύπο καυσίμου, με τη χρήση κατάλληλης, ευρέως 
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διαθέσιμης τεχνολογίας. Αυτό σημαίνει ότι η επιλογή ορισμένων κατασκευαστών 

αυτοκινήτων να χρησιμοποιήσουν τεχνολογία που εξασφαλίζει την τήρηση των ορίων 

εκπομπών μόνο κατά τις εργαστηριακές δοκιμές δεν οφείλεται σε τεχνικούς αλλά σε 

οικονομικούς λόγους. 

2. Τα περισσότερα ντιζελοκίνητα αυτοκίνητα Euro 3-6 παρουσιάζουν μεγάλες αποκλίσεις 

μεταξύ των εκπομπών NOx που μετρούνται κατά τη διαδικασία έγκρισης τύπου με την 

εργαστηριακή δοκιμή του νέου ευρωπαϊκού κύκλου οδήγησης (NEDC), οι οποίες 

βρίσκονται κάτω από το νόμιμο όριο, και των αντίστοιχων εκπομπών NOx που 

μετρούνται σε πραγματικές συνθήκες οδήγησης, οι οποίες υπερβαίνουν σημαντικά το 

όριο. Οι αποκλίσεις αυτές αφορούν τη συντριπτική πλειονότητα των ντιζελοκίνητων 

αυτοκινήτων και δεν περιορίζονται μόνο στα οχήματα της Volkswagen που είναι 

εξοπλισμένα με απαγορευμένες διατάξεις αναστολής. Οι εν λόγω αποκλίσεις 

συμβάλλουν σε μεγάλο βαθμό σε παραβιάσεις εκ μέρους διαφόρων κρατών μελών, της 

οδηγίας 2008/50/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης 

Μαΐου 2008, για την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα και καθαρότερο αέρα για την 

Ευρώπη· 

3. Η ύπαρξη των αποκλίσεων και ο σημαντικός αρνητικός αντίκτυπός τους στην επίτευξη 

των στόχων για την ποιότητα του αέρα, ιδίως στις αστικές περιοχές, ήταν γνωστά στην 

Επιτροπή, στις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών και σε πολλά άλλα ενδιαφερόμενα 

μέρη τουλάχιστον από το 2004-2005, όταν ο κανονισμός Euro 715/2007 ήταν στο 

στάδιο της προετοιμασίας. Οι αποκλίσεις έχουν επιβεβαιωθεί με πλήθος μελετών, του 

Κοινού Κέντρου Ερευνών (ΚΚΕρ) από το 2010-2011, και άλλων ερευνητών από το 

2004. 

4. Αν και σε μικρότερο βαθμό από ό,τι για τις εκπομπές NOx, σημαντικές διαφορές 

παρατηρούνται και ανάμεσα στις τιμές εκπομπών CO2 και κατανάλωσης καυσίμου που 

μετρούνται στις εργαστηριακές δοκιμές και στις δοκιμές σε δρόμο. 

5. Πριν από τον Σεπτέμβριο του 2015, οι αποκλίσεις αποδίδονταν γενικά στην ανεπάρκεια 

της εργαστηριακής δοκιμής NEDC, η οποία δεν είναι αντιπροσωπευτική των 

πραγματικών εκπομπών, καθώς και στις στρατηγικές βελτιστοποίησης που εφάρμοζαν 

οι κατασκευαστές αυτοκινήτων προκειμένου να περάσουν επιτυχώς την εργαστηριακή 

δοκιμή, ρυθμίζοντας τα συστήματα ECT των αυτοκινήτων κατά τρόπο ώστε η 

αποτελεσματικότητά τους να εξασφαλιζεται μόνο μέσα στις οριακές συνθήκες της 

δοκιμής NEDC. Γενικά, οι αποκλίσεις δεν αποδίδονταν σε πιθανή χρήση 

απαγορευμένων διατάξεων αναστολής. 

6. Αντί να περιμένουν για μια νέα, περισσότερο ρεαλιστική και πιστοποιημένη διαδικασία 

δοκιμής, οι συννομοθέτες αποφάσισαν να συνεχίσουν την ανάπτυξη της νομοθεσίας 

Euro 5/6 το 2007, αναθέτοντας παράλληλα στην Επιτροπή να επανεξετάζει τους 

κύκλους δοκιμών και να τους αναθεωρεί αν είναι αναγκαίο προκειμένου να 

αντικατοπτρίζουν επαρκώς τις εκπομπές που παράγονται από πραγματική οδήγηση 

στον δρόμο, διαδικασία που κατοχυρώθηκε νομοθετικά το 2007. Αυτό οδήγησε στην 

ανάπτυξη της δοκιμής εκπομπών σε πραγματικές συνθήκες οδήγησης (RDE) με φορητά 

συστήματα μέτρησης εκπομπών (PEMS) και την ενσωμάτωσή της στη διαδικασία 

έγκρισης τύπου ΕΕ από το 2017, και παράλληλα στην καθιέρωση της έννοιας του 

συντελεστή συμμόρφωσης η οποία, στην πράξη, αποδυναμώνει τα πρότυπα εκπομπών 
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που ισχύουν σήμερα. 

7. Ταυτόχρονα, η ανάπτυξη μιας νέας, ρεαλιστικότερης διαδικασίας εργαστηριακών 

δοκιμών, της λεγόμενης «παγκοσμίως εναρμονισμένης δοκιμής για ελαφρά οχήματα» 

(WLTP), προς αντικατάσταση του παρωχημένου NEDC, κράτησε εξαιρετικά πολύ 

χρόνο. Η δοκιμή θα είναι υποχρεωτική ως μέρος της διαδικασίας έγκρισης τύπου για 

όλους τους νέους τύπους οχημάτων από 1ης Σεπτεμβρίου 2017, και για όλα τα νέα 

οχήματα ένα έτος αργότερα. Η WLTP έχει επιλεγεί από την Επιτροπή και τα κράτη 

μέλη ως η διαδικασία δοκιμής για τη μέτρηση των εκπομπών CO2, των εκπομπών 

άλλων ρύπων, και της κατανάλωσης καυσίμου στο πλαίσιο της έγκρισης τύπου. 

8. Η υπερβολική διάρκεια της διαδικασίας για την καθιέρωση δοκιμών RDE κανονιστικού 

χαρακτήρα δεν μπορεί να εξηγηθεί επαρκώς από την πολυπλοκότητα της ανάπτυξης 

μιας νέας διαδικασίας δοκιμής, τον χρόνο που απαιτείται για την τεχνολογική ανάπτυξη 

των PEMS, και τη διάρκεια των διαδικασιών λήψης αποφάσεων και των διοικητικών 

διαδικασιών σε επίπεδο ΕΕ. Οι καθυστερήσεις οφείλονταν επίσης σε επιλογές 

πολιτικών προτεραιοτήτων, στην επιρροή ομάδων συμφερόντων, και στη συνεχή πίεση 

της βιομηχανίας, που κατεύθυναν την προσοχή της Επιτροπής και των κρατών μελών 

στην αποφυγή της επιβάρυνσης της βιομηχανίας στον απόηχο της χρηματοπιστωτικής 

κρίσης του 2008. 

9. Οι δοκιμές RDE που εγκρίθηκαν από την Τεχνική Επιτροπή για τα Μηχανοκίνητα 

Οχήματα (ΤΕΜΟ) στις 28 Οκτωβρίου 2015 εισήγαγαν έναν «προσωρινό συντελεστή 

συμμόρφωσης» 2,1, με πρακτικό αποτέλεσμα να επιτρέπονται εκπομπές NOx 

168 mg/km από τα οχήματα κατά τις δοκιμές RDE, ο οποίος θα εφαρμόζεται για όλα τα 

νέα οχήματα από τον Σεπτέμβριο του 2019 (και για τους νέους τύπους οχημάτων από 

τον Σεπτέμβριο του 2017), δηλαδή τέσσερα έτη μετά την έναρξη ισχύος της οριακής 

τιμής των 80mg/km δυνάμει των κανόνων Euro 6. Από δε το 2021, θα ισχύσει για όλα 

τα νέα οχήματα (για τους νέους τύπους οχημάτων από το 2020) ένας «τελικός 

συντελεστής συμμόρφωσης» 1,5, με πρακτικό αποτέλεσμα να επιτρέπονται εκπομπές 

NOx 120 mg/km από τα οχήματα στις δοκιμές RDE. 

10. Είναι συζητήσιμο, όπως επιβεβαιώθηκε από πολλούς ειδικούς, κατά πόσο υπάρχει 

ανάγκη να περιληφθούν συντελεστές συμμόρφωσης στη διαδικασία RDE, δεδομένου 

ότι δεν συνηγορούν σε τούτο τα αποτελέσματα διαφόρων ανεξάρτητων δοκιμών που 

έγιναν σε αυτοκίνητα Euro 6, σύμφωνα με τα οποία, για τις εκπομπές NOx είναι ήδη 

εφικτοί συντελεστές συμμόρφωσης κάτω του 1,5 ή ακόμα και πολύ χαμηλότεροι από 1. 

Επιπλέον, οι συντελεστές συμμόρφωσης δεν δικαιολογούνται από τεχνική άποψη ούτε 

αντανακλούν προφανή ανάγκη ανάπτυξης νέας τεχνολογίας, αντίθετα επιτρέπουν τη 

συνέχιση της χρήσης λιγότερο αποτελεσματικής τεχνολογίας τη στιγμή που υπάρχει 

σήμερα στην αγορά αποδοτικότερη τεχνολογία, η οποία όμως λόγω της τρέχουσας 

οικονομικής κατάστασης έχει χαμηλά επίπεδα διείσδυσης. 

11. Η εισαγωγή και εφαρμογή συντελεστών συμμόρφωσης στα συμφωνηθέντα επίπεδα θα 

μπορούσε να θεωρηθεί ως de facto γενική παρέκκλιση από τα ισχύοντα όρια εκπομπών 

για σημαντικό χρονικό διάστημα, και συνεπώς αντιβαίνει στους σκοπούς και τους 

στόχους του βασικού κανονισμού (ΕΚ) αριθ 715/2007, δεδομένου ότι οι συντελεστές 

συμμόρφωσης που καθιερώθηκαν δεν αντανακλούσαν απλώς την αβεβαιότητα της 

μέτρησης με ΡΕΜ, αλλά είχαν προσαρμοστεί περαιτέρω σύμφωνα με τα αιτήματα 
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κρατών μελών και κατασκευαστών αυτοκινήτων για χαλαρότερη αντιμετώπιση, χωρίς 

τεχνική αιτιολόγηση. Η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

συνέστησε, συνεπώς, να θεωρηθεί η δοκιμή RDE υπέρβαση αρμοδιοτήτων, δεδομένου 

ότι υπερβαίνει τα όρια της εξουσιοδότησης που προβλέπεται στο άρθρο 5 

παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 715/2007, και είναι, επομένως, αντίθετη 

προς το δίκαιο της ΕΕ. 

12. Ανεξάρτητα από τους προαναφερθέντες λόγους, η Επιτροπή δεν είχε την πολιτική 

βούληση και την αποφασιστικότητα να ενεργήσει σύμφωνα με τη σοβαρότητα του 

ζητήματος των υψηλών εκπομπών NOx και να δώσει προτεραιότητα στην προστασία 

της απειλούμενης δημόσιας υγείας· 

13. Είναι απόλυτα δικαιολογημένο να προταθεί χαμηλότερο όριο εκπομπών NOx για τα 

ντιζελοκίνητα αυτοκίνητα, δεδομένου ότι υπάρχουν παγκοσμίως πρότυπα πολύ 

αυστηρότερα από αυτά που ισχύουν στην ΕΕ, και διότι η τεχνολογία για τη μείωση των 

εκπομπών NOx υπάρχει ήδη, αφού κατασκευαστές αυτοκινήτων της ΕΕ διαθέτουν ήδη 

στην αγορά των ΗΠΑ ντιζελοκίνητα αυτοκίνητα τα οποία πρέπει να συμμορφώνονται 

με πολύ χαμηλότερα όρια εκπομπών NOx. 

Ευθύνες των κρατών μελών 

14. Το γεγονός ότι τα κράτη μέλη δεν συμμετείχαν ενεργά στην ομάδα εργασίας για τις 

εκπομπές των ελαφρών οχημάτων υπό πραγματικές συνθήκες οδήγησης (RDE-LDV) 

συνιστά κακοδιοίκηση. Από τα διαβιβασθέντα πρακτικά μπορεί να συναχθεί ότι, με 

εξαίρεση μερικά κράτη μέλη, όπως το Ηνωμένο Βασίλειο, οι Κάτω Χώρες, η Γερμανία, 

η Γαλλία, η Δανία και η Ισπανία, η μεγάλη πλειονότητα των κρατών μελών δεν 

συμμετείχαν στην ομάδα εργασίας RDE-LDV, παρά το γεγονός ότι είχαν εκφράσει 

επικρίσεις για τις προτάσεις της Επιτροπής. Δεδομένου του πρωταγωνιστικού ρόλου 

των κρατών μελών στην εφαρμογή του κανονισμού, και λαμβανομένων υπόψη των 

γνωστών αποκλίσεων στις εκπομπές NOx από τα ντιζελοκίνητα οχήματα και του 

σοβαρού αρνητικού αντικτύπου τους στην επίτευξη των στόχων για την ποιότητα του 

ατμοσφαιρικού αέρα, τα κράτη μέλη θα έπρεπε να έχουν συμμετάσχει στις εργασίες της 

ομάδας. Αυτό θα είχε συμβάλει στην επίτευξη καλύτερης ισορροπίας έναντι των 

λοιπών συμμετεχόντων στην ομάδα εργασίας. 

15. Η ανάλυση των πρακτικών της ομάδας εργασίας RDE-LDV και της ΤΕΜΟ δείχνει ότι 

σε διάφορες περιπτώσεις ορισμένα κράτη μέλη ενήργησαν με σκοπό να καθυστερήσουν 

τη διαδικασία έγκρισης των δοκιμών RDE και να ευνοήσουν λιγότερο αυστηρές 

μεθόδους δοκιμών. Επιπλέον, διάφορα κράτη μέλη (Ιταλία, Ισπανία, Γαλλία, 

Σλοβακική Δημοκρατία, Ρουμανία και Ουγγαρία), εμπόδισαν τη διαμόρφωση ειδικής 

πλειοψηφίας στην ΤΕΜΟ, με αποτέλεσμα την αναβολή της ψηφοφορίας για την πρώτη 

δέσμη RDE και, συνακόλουθα, την καθυστέρηση της όλης διαδικασίας RDE, η οποία 

δεν έχει ολοκληρωθεί μέχρι σήμερα αν και είχε αρχικά προβλεφθεί να τεθεί σε ισχύ για 

σκοπούς συμμόρφωσης από την ημερομηνία καθιέρωσης των ορίων εκπομπών Euro 6 

(2014 για τις νέες εγκρίσεις τύπου και 2015 για όλα τα νέα οχήματα). Λόγω του ότι 

ορισμένα κράτη μέλη τάχθηκαν υπέρ μιας υψηλότερης τιμής του συντελεστή 

συμμόρφωσης, έως το 2020 δεν θα είναι υποχρεωτική στα νέα μοντέλα αυτοκινήτων η 

τήρηση των προτύπων Euro 6 για τις μη υπερβάσιμες εκπομπές, που έχουν ήδη 

συμφωνηθεί από τους συν-νομοθέτες από το 2007. Πρόκειται για καθυστέρηση έξι 

ετών σε σχέση με τον αρχικό προγραμματισμό και τριών ετών σε σχέση με το 
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χρονοδιάγραμμα το οποίο είχε προτείνει η Επιτροπή στην Ανακοίνωσή της ‘CARS 

2020’ της 8ης Νοεμβρίου 2012 (COM(2012) 0636). 

16. Από την ανάλυση των πρακτικών των συνεδριάσεων της ΤΕΜΟ προκύπτει ότι πολλά 

κράτη μέλη (Ιταλία, Ισπανία, Γαλλία, Σλοβακική Δημοκρατία, Ρουμανία, Ουγγαρία, 

Τσεχία, Βουλγαρία, Πολωνία, Ηνωμένο Βασίλειο και Αυστρία), αντιστρατεύτηκαν 

σθεναρά την πιο φιλόδοξη πρόταση της Επιτροπής σχετικά με τους συντελεστές 

συμμόρφωσης για τα όρια NOx, επιλέγοντας αντ’ αυτού να καθορίσουν υψηλότερες 

τιμές συντελεστών συμμόρφωσης που αντιστοιχούν σε υποδεέστερους 

περιβαλλοντικούς στόχους. Ορισμένα κράτη μέλη παρουσίασαν στο κοινό διαφορετική 

θέση από ό,τι στους συμμετέχοντες της ΤΕΜΟ. 

Ευθύνες της Επιτροπής 

17. Η Επιτροπή δεν χρησιμοποίησε τα μέσα που έχει στη διάθεσή της, στο επίπεδο της 

ΤΕΜΟ και της ομάδας εργασίας RDE-LDV, προκειμένου να προωθήσει τη διαδικασία 

λήψης αποφάσεων και να εξασφαλίσει την έγκαιρη προσαρμογή των δοκιμών έγκρισης 

τύπου προκειμένου να αντικατοπτρίζουν τις πραγματικές συνθήκες, όπως προβλέπεται 

στο άρθρο 14 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 715/2007. 

18. Παρά το γεγονός ότι το θέμα των εκπομπών ρύπων από τα οχήματα δεν είναι μόνο 

εξαιρετικά ευαίσθητο πολιτικό ζήτημα αλλά και θέμα που απασχολεί σοβαρά τους 

πολίτες της ΕΕ, η Επιτροπή δεν έκανε καμία προσπάθεια να δώσει ώθηση στη 

διαδικασία λήψης αποφάσεων κάνοντας χρήση της δυνατότητας που προβλέπεται στην 

κανονιστική διαδικασία με έλεγχο προκειμένου να φέρει την πρόταση στο επίπεδο του 

Συμβουλίου, ώστε να αυξηθεί η πολιτική ευαισθητοποίηση και να ασκηθεί πρόσθετη 

πίεση στα κράτη μέλη που παρακώλυαν τις διαδικασίες. Η παράλειψη της Επιτροπής να 

ενεργήσει εγκαίρως στο πλαίσιο της υποχρέωσής της να τηρεί υπό έλεγχο τη 

διαδικασία δοκιμής και να την αναθεωρεί κατά τρόπο που να αντανακλά τις 

πραγματικές συνθήκες οδήγησης συνιστά κακοδιοίκηση. 

19. Ως η οντότητα που ήταν υπεύθυνη για τη διαδικασία και την ημερήσια διάταξη της 

ομάδας εργασίας RDE-LDV, η Επιτροπή θα έπρεπε να είχε κατευθύνει νωρίτερα την 

ομάδα εργασίας RDE-LDV στην επιλογή της δοκιμής PEMS, δεδομένου ότι η 

συγκεκριμένη επιλογή προτεινόταν στην αιτιολογική σκέψη 15 του κανονισμού (ΕΚ) 

αριθ. 715/2007 και υποστηριζόταν ευρέως εντός της ομάδας RDE-LDV, το δε ΚΚΕρ 

είχε ήδη καταλήξει τον Νοέμβριο του 2010 στο συμπέρασμα ότι οι μέθοδοι δοκιμής 

PEMS είναι επαρκώς αξιόπιστες. Αυτό συνιστά κακοδιοίκηση. 

20. Ο καλύτερος συντονισμός μεταξύ των διαφόρων εμπλεκόμενων υπηρεσιών της 

Επιτροπής, συμπεριλαμβανομένου του ΚΚΕρ, θα μπορούσε να είχε συμβάλει 

σημαντικά στην επιτάχυνση της διαδικασίας προσαρμογής των δοκιμών. Με καλύτερη 

συνεργασία μεταξύ Γενικών Διευθύνσεων στην ανάπτυξη της νομοθεσίας για τις 

εκπομπές και στην παρακολούθηση της εφαρμογής της θα μπορούσαν να έχουν 

επιτευχθεί καλύτερα αποτελέσματα όσον αφορά την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα 

και την προστασία της δημόσιας υγείας στην ΕΕ. Η παράλειψη να αντιμετωπιστούν 

σοβαρά κρούσματα μη τήρησης των κανόνων της ΕΕ για την ενιαία αγορά και των 

μέσων πολιτικής για τις πηγές ατμοσφαιρικής ρύπανσης συνιστά κακοδιοίκηση. 

21. Περισσότεροι από τους μισούς συμμετέχοντες στην ομάδα εργασίας RDE-LDV ήταν 
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εμπειρογνώμονες προερχόμενοι από κατασκευαστές αυτοκινήτων και άλλους κλάδους 

της αυτοκινητοβιομηχανίας. Το γεγονός αυτό μπορεί να αποδοθεί, μεταξύ άλλων, στην 

έλλειψη επαρκούς τεχνικής πραγματογνωσίας στις υπηρεσίες της Επιτροπής. Παρότι η 

Επιτροπή ζήτησε γνώμες από ένα ευρύ φάσμα ενδιαφερόμενων μερών και εξασφάλισε 

την ανοικτή πρόσβαση στην ομάδα RDE-LDV, θα έπρεπε να είχε λάβει περαιτέρω 

μέτρα προκειμένου, στο μέτρο του δυνατού, να εξασφαλίσει την ισόρροπη 

εκπροσώπηση των ενδιαφερόμενων μερών, λαμβάνοντας υπόψη τα ειδικά καθήκοντα 

της ομάδας εμπειρογνωμόνων και το είδος της απαιτούμενης πραγματογνωσίας, όπως 

προβλέπεται από τους οριζόντιους κανόνες για τις ομάδες εμπειρογνωμόνων της 

Επιτροπής, της 10ης Νοεμβρίου 2010. 

22. Η Επιτροπή θα έπρεπε να είχε ενεργήσει για τον μετριασμό του κεντρικού ρόλου των 

μελών από την υπερεκπροσωπούμενη αυτοκινητοβιομηχανία στις εργασίες της ομάδας 

εργασίας RDE-LDV, που καθυστερούσαν συνεχώς το έργο της ομάδας επαναφέροντας 

θέματα τα οποία εθεωρείτο ότι είχαν ήδη ξεκαθαριστεί ή ακόμα και αποφασιστεί. 

23. Η Επιτροπή θα έπρεπε να τηρεί με συνέπεια ουσιαστικά και πλήρη πρακτικά των 

συνεδριάσεων της ομάδας εργασίας RDE-LDV. Αυτό συνιστά κακοδιοίκηση. Επιπλέον 

είναι λυπηρό το γεγονός ότι δεν λήφθηκαν πρακτικά των συνεδριάσεων της Ομάδας για 

τις Εκπομπές Οχημάτων με Κινητήρα. 

Διατάξεις αναστολής 

24. Οι διατάξεις αναστολής, όπως ορίζονται στο άρθρο 3 παράγραφος 10 του κανονισμού 

(ΕΚ) αριθ. 715/2007, σε γενικές γραμμές δεν θεωρούνταν ως ένας από τους πιθανούς 

λόγους για τις αποκλίσεις ανάμεσα στις μετρήσεις των NOx στο εργαστήριο και στον 

δρόμο. Γενικά, δεν υπήρξε υπόνοια ότι θα μπορούσαν όντως να χρησιμοποιούνται σε 

κάθε επιβατικό αυτοκίνητο που παραγόταν στην ΕΕ, παρά το γεγονός ότι στις ΗΠΑ η 

ύπαρξη τέτοιων διατάξεων είχε διαπιστωθεί ήδη από το 1995 στα ελαφρά οχήματα και 

από το 1998 στα βαρέα οχήματα, και παρά το γεγονός ότι η έκθεση του Κοινού 

Κέντρου Ερευνών, του 2013, με τίτλο «A complementary emissions test for light-duty 

vehicles» (συμπληρωματική δοκιμή εκπομπών για ελαφρά οχήματα) εξέταζε την 

πιθανή χρήση διατάξεων αναστολής. 

25. Η έκταση και οι ρυθμίσεις της απαγόρευσης των διατάξεων αναστολής δεν 

αμφισβητήθηκε ποτέ από κανέναν. Πριν γίνει γνωστή η υπόθεση Volkswagen, κανένα 

κράτος μέλος και κανένας κατασκευαστής αυτοκινήτων δεν είχε αμφισβητήσει ποτέ 

ούτε είχε ζητήσει διευκρινίσεις σχετικά με τις ρυθμίσεις για τις διατάξεις αναστολής, 

συμπεριλαμβανομένης της εφαρμογής της απαγόρευσης. 

26. Ορισμένες στρατηγικές ελέγχου των εκπομπών που εφαρμόζονται από τους 

κατασκευαστές αυτοκινήτων αποτελούν ένδειξη πιθανής χρήσης απαγορευμένων 

διατάξεων αναστολής. Για παράδειγμα, ορισμένοι κατασκευαστές μειώνουν την 

αποτελεσματικότητα των ECT εκτός συγκεκριμένων «θερμοκρασιακών παραθύρων» 

κοντά στο εύρος θερμοκρασίας που προβλέπεται από τη δοκιμή NEDC, 

υποστηρίζοντας ότι μια τέτοια μείωση είναι αναγκαία για την προστασία του κινητήρα 

από βλάβη, σύμφωνα με τις παρεκκλίσεις στην απαγόρευση των διατάξεων αναστολής 

που προβλέπονται στο άρθρο 5 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 715/2007. Τα 

εν λόγω θερμοκρασιακά παράθυρα σπάνια δικαιολογούνται με βάση τους τεχνικούς 

περιορισμούς των ECT. Άλλοι τροποποιούν τις ECT με στόχο τη μείωση της 
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αποτελεσματικότητάς τους μετά την πάροδο ορισμένου χρονικού διαστήματος από την 

εκκίνηση του κινητήρα. Επιπλέον, σε πολλές περιπτώσεις, οι εκπομπές που μετρούνται 

σε έναν κύκλο δοκιμών μετά από ορισμένο χρονικό διάστημα από την εκκίνηση του 

κινητήρα είναι αδικαιολόγητα υψηλότερες, δεδομένης της τεχνικής λειτουργικότητας 

των ECT, από ό,τι όταν μετρούνται, στον ίδιο κύκλο, αμέσως μετά την εκκίνηση του 

κινητήρα. 

27. Μετά το σκάνδαλο της Volkswagen, ορισμένοι κατασκευαστές αυτοκινήτων 

προσάρμοσαν τα θερμοκρασιακά παράθυρά τους κατά τρόπο ώστε οι υπάρχουσες 

τεχνολογίες τους για τον έλεγχο των εκπομπών να μπορούν να λειτουργήσουν σε πολύ 

ευρύτερο φάσμα θερμοκρασιών.  

28. Οι στρατηγικές βελτιστοποίησης που μειώνουν την αποτελεσματικότητα των ECT 

μπορεί να οφείλονται σε εμπορικές επιλογές που έκανε ο κατασκευαστής του 

αυτοκινήτου, για την επίτευξη διαφόρων στόχων όπως η μείωση της κατανάλωσης 

καυσίμου, η αύξηση της λειτουργικότητας για τον χρήστη, η μείωση του κόστους με τη 

χρησιμοποίηση φτηνότερων κατασκευαστικών στοιχείων ή η αντιμετώπιση 

σχεδιαστικών περιορισμών. Οι στόχοι αυτοί δεν καλύπτονται από τις εξαιρέσεις στην 

απαγόρευση της χρήσης διατάξεων αναστολής. 

29. Καμία αρχή της ΕΕ ή των κρατών μελών δεν είχε πραγματοποιήσει έρευνα για 

διατάξεις αναστολής ούτε είχε αποδείξει την παράνομη χρήση διατάξεων αναστολής 

πριν από τον Σεπτέμβριο του 2015. Καμία αρχή ή τεχνική υπηρεσία κράτους μέλους 

δεν είχε διεξαγάγει άλλες δοκιμές πέραν της NEDC στο πλαίσιο της έγκρισης τύπου, 

κάτι το οποίο, από μόνο του, δεν μπορεί να αποτελεί ένδειξη χρήσης διατάξεων 

αναστολής. Μια εναλλακτική δοκιμή δεν μπορεί αναγκαστικά, από μόνη της, να 

αποκαλύψει τη χρήση διατάξεων αναστολής, όμως η διεξαγωγή δοκιμών άλλων από 

τον NEDC θα μπορούσε να έχει καταδείξει ύποπτη συμπεριφορά όσον αφορά τις 

εκπομπές και να έχει επισημαίνει την ανάγκη για διεξαγωγή περαιτέρω έρευνας. Στις 26 

Ιανουαρίου 2017, η Επιτροπή εξέδωσε κατευθυντήριες γραμμές για την αξιολόγηση 

βοηθητικών στρατηγικών ελέγχου εκπομπών και τον εντοπισμό διατάξεων αναστολής. 

Εκεί προτείνεται ένα πρωτόκολλο δοκιμών για διατάξεις αναστολής, που βοηθά τα 

κράτη μέλη στον εντοπισμό ενδεχόμενων διατάξεων αναστολής με τη δοκιμή οχημάτων 

υπό μη προβλέψιμες διακυμάνσεις των τυποποιημένων συνθηκών δοκιμής. 

30. Η μεγάλη πλειονότητα των κατασκευαστών αυτοκινήτων στην αγορά της ΕΕ δήλωσαν 

ότι κάνουν χρήση των παρεκκλίσεων από την απαγόρευση των διατάξεων αναστολής, 

που προβλέπονται στο άρθρο 5 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 715/2007. Το 

κατά πόσον οι στρατηγικές ελέγχου των εκπομπών που εφαρμόζονται από τους 

κατασκευαστές αυτοκινήτων συνιστούν παράνομη χρήση διατάξεων αναστολής ή 

νόμιμη εφαρμογή των παρεκκλίσεων θα κριθεί από τις εν εξελίξει έρευνες και 

δικαστικές υποθέσεις σε εθνικό επίπεδο. Οι κατευθυντήριες οδηγίες της Επιτροπής 

συνιστούν επίσης μια μεθοδολογία για την τεχνική αξιολόγηση των βοηθητικών 

στρατηγικών ελέγχου εκπομπών από τις εθνικές αρχές έγκρισης τύπου. 

31. Σε αντίθεση με ό,τι ισχύει για τα βαρέα οχήματα, οι κατασκευαστές αυτοκινήτων δεν 

ήταν υποχρεωμένοι να γνωστοποιούν ή να αιτιολογούν τις στρατηγικές τους για τον 

έλεγχο των εκπομπών. Η επιβολή της υποχρέωσης αυτής θα διευκόλυνε τον έλεγχο 

σχετικά με διατάξεις αναστολής. Ακόμη και στις δοκιμές RDE, δεν μπορεί να 
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αποκλειστεί εντελώς στο μέλλον ο κίνδυνος της χρήσης διατάξεων αναστολής. 

32. Οι εμπειρογνώμονες έχουν επισημάνει ότι κατά κοινή ομολογία ο προληπτικός έλεγχος 

και ο ενδεχόμενος εντοπισμός δόλιας διάταξης αναστολής του συστήματος εκπομπών 

μέσω της απεριόριστης πρόσβασης στο ιδιόκτητο λογισμικό του οχήματος δεν συνιστά 

βιώσιμη μέθοδο, λόγω της ακραίας πολυπλοκότητας των λογισμικού αυτού. 

Ευθύνες των κρατών μελών 

33. Το ενωσιακό δίκαιο δεν εφαρμόζεται με συνέπεια στα 28 κράτη μέλη, με αποτέλεσμα 

να προκαλείται αβεβαιότητα στην ερμηνεία των νομικών διατάξεων και να 

υπονομεύεται η ενιαία αγορά. 

34. Τα κράτη μέλη παρέβησαν τη νομική τους υποχρέωση να παρακολουθούν και να 

εφαρμόζουν την απαγόρευση των συστημάτων αναστολής που ορίζεται στο άρθρο 5 

παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 715/2007. Κανένα κράτος μέλος δεν 

εντόπισε τα συστήματα αναστολής που είχαν εγκατασταθεί στα οχήματα της 

Volkswagen, πολλώ μάλλον τα κράτη μέλη των οποίων οι αρχές είχαν χορηγήσει 

έγκριση τύπου για τα συγκεκριμένα οχήματα. Επιπλέον, σύμφωνα με τις έρευνές μας, 

τα περισσότερα κράτη μέλη, και τουλάχιστον η Γερμανία, η Γαλλία, η Ιταλία και το 

Λουξεμβούργο, είχαν στοιχεία ότι οι στρατηγικές ελέγχου των εκπομπών δεν 

επικεντρώνονταν στην χρήση του αυτοκινήτου σε πραγματικές συνθήκες αλλά 

ανταποκρίνονταν περισσότερο σε συνθήκες παρόμοιες με τον κύκλο δοκιμής NEDC 

(θερμοκρασία, διάρκεια, ταχύτητα) για την επιτυχή ολοκλήρωση του κύκλου δοκιμών 

έγκρισης τύπου. 

35. Τα κράτη μέλη δεν φαίνεται να εφαρμόζουν συγκρίσιμες προσεγγίσεις για την 

αξιολόγηση και αποτίμηση της συμμόρφωσης προς την νομοθεσία της Ένωσης σχετικά 

με τις διατάξεις αναστολής, ιδίως όσον αφορά το άρθρο 5 παράγραφος 2 του 

κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 715/2007. 

36. Τα περισσότερα κράτη μέλη δεν έλαβαν μέτρα για να κατανοήσουν καλύτερα τις 

μεγάλες αποκλίσεις μεταξύ των επιπέδων εκπομπών που μετρώνται στο εργαστήριο και 

των εκπομπών στον δρόμο διενεργώντας πρόσθετες δοκιμές εκτός των συνθηκών του 

NEDC. Αυτό συνιστά κακοδιοίκηση. 

Ευθύνες της Επιτροπής 

37. Η Επιτροπή δεν είχε νομική υποχρέωση να πραγματοποιήσει η ίδια έρευνα για 

διατάξεις αναστολής, αλλά είχε νομική υποχρέωση να επιβλέπει την εφαρμογή της 

απαγόρευσης των διατάξεων αναστολής από τα κράτη μέλη. Ωστόσο, παρά τη γνώση 

και την επικοινωνία μεταξύ των αρμόδιων υπηρεσιών της Επιτροπής σχετικά με 

πιθανές παράνομες πρακτικές των κατασκευαστών κατά παράβαση του κανονισμού 

(ΕΚ) αριθ. 715/2007, η Επιτροπή δεν ανέλαβε η ίδια ούτε ανέθεσε στο ΚΚΕρ καμία 

περαιτέρω τεχνική ή νομική έρευνα ή διερεύνηση, και δεν ζήτησε καμία πληροφορία ή 

περαιτέρω ενέργεια από τα κράτη μέλη, προκειμένου να εξακριβώσει αν έχει υπάρξει 

παράβαση του νόμου. Αυτό συνιστά κακοδιοίκηση και παράλειψη. 

38. Η νομοθεσία για τις εκπομπές από βαρέα οχήματα ήταν πάντα αυστηρότερη όσον 

αφορά τις διατάξεις αναστολής από ό,τι η αντίστοιχη νομοθεσία για τα ελαφρά 
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οχήματα. Παραμένει ασαφές, γιατί η Επιτροπή δεν μετέφερε αυτές τις αυστηρότερες 

διατάξεις από τη νομοθεσία για τα βαρέα οχήματα στην νομοθεσία για τα ελαφρά. 

39. Επιπλέον, πορίσματα ερευνών του επιστημονικού οργανισμού της ίδιας της Επιτροπής, 

του ΚΚΕρ, κατέδειξαν πιθανή χρήση διατάξεων αναστολής, η οποία μάλιστα 

χαρακτηρίστηκε από υπαλλήλους της Επιτροπής «σαφής περίπτωση απτής υπέρβασης 

κύκλου». Τα δεδομένα για το συγκεκριμένο ντιζελοκίνητο όχημα Euro 5a αποτελούσαν 

επίσης μέρος της έκθεσης του ΚΚΕρ σχετικά με την οικολογική καινοτομία, η οποία 

δημοσιεύθηκε το 2013, και ήταν κατά βάση διαθέσιμα σε όλους τους υπαλλήλους της 

Επιτροπής. 

40. Παρά τις σαφείς ενδείξεις σχετικά με την ενδεχόμενη παράνομη χρήση διατάξεων 

αναστολής, η Επιτροπή δεν έκανε ποτέ χρήση της διάταξης του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 

629/2008, δυνάμει της οποίας μπορεί να ζητά από τις αρχές έγκρισης τύπου των 

κρατών μελών να της παρέχουν πληροφορίες σχετικά με τη λειτουργία της τεχνολογίας 

εκπομπών σε χαμηλές θερμοκρασίες. 

41. Η Επιτροπή θα έπρεπε να είχε δώσει συνέχεια στην αλληλογραφία μεταξύ του ΚΚΕρ 

και των ΓΔ ENTR, ΓΔ ENV και ΓΔ CLIMA, όπου συζητήθηκε η πιθανή «περίεργη» 

συμπεριφορά όσον αφορά τις εκπομπές το 2008 και το 2010. Η αιτιολόγηση για τη μη 

ανάληψη ενεργειών, δηλαδή η έλλειψη ενδείξεων ή σαφούς απόδειξης της ενδεχόμενης 

χρήσης διατάξεων αναστολής από τους κατασκευαστές αυτοκινήτων, είναι αβάσιμη, 

δεδομένου ότι στην αλληλογραφία αναφέρονταν ενδείξεις, και συνεπώς αυτό συνιστά 

κακοδιοίκηση, λαμβανομένου υπόψη ότι στοιχεία δεν μπορούν να βρεθούν παρά μόνο 

αν αναζητηθούν. 

42. Η Επιτροπή θα έπρεπε να είχε εξασφαλίσει την προώθηση, στο υψηλότερο επίπεδο της 

ιεραρχίας, των πορισμάτων της έρευνας του ΚΚΕρ και των ανησυχιών που 

συζητήθηκαν μεταξύ των υπηρεσιών της Επιτροπής σε σχέση με πιθανές παράνομες 

πρακτικές εκ μέρους κατασκευαστών –κάτι που, όπως υποστηρίζεται, δεν έγινε– ώστε 

να αναληφθούν κατάλληλες ενέργειες. Αυτό συνιστά κακοδιοίκηση. 

Έγκριση τύπου και συμμόρφωση εν χρήσει 

43. Η έγκριση τύπου στην ΕΕ είναι μια σύνθετη διαδικασία, στο πλαίσιο της οποίας οι 

κατασκευαστές αυτοκινήτων έχουν στη διάθεσή τους διάφορες επιλογές όσον αφορά 

την παροχή πληροφοριών σε μία από τις 28 εθνικές αρχές έγκρισης τύπου προκειμένου 

να λάβουν πιστοποιητικό έγκρισης τύπου οχήματος το οποίο να αναγνωρίζεται σε 

ολόκληρη την Ένωση. 

44. Το ισχύον πλαίσιο δεν περιλαμβάνει συγκεκριμένη πρόβλεψη σχετικά με εποπτεία από 

την ΕΕ της έγκριση τύπου οχημάτων, και οι κανόνες υπόκεινται σε διάφορες ερμηνείες 

στα κράτη μέλη, μεταξύ άλλων λόγω της έλλειψης αποτελεσματικού συστήματος για 

την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των αρχών έγκρισης τύπου και μεταξύ των 

τεχνικών υπηρεσιών. 

45. Όσον αφορά το επίπεδο τεχνικής πραγματογνωσίας και ανθρώπινων και οικονομικών 

πόρων, μπορεί να υπάρχουν σημαντικές διαφορές μεταξύ των αρχών έγκρισης τύπου 

και μεταξύ των τεχνικών υπηρεσιών, η δε έλλειψη εναρμονισμένης ερμηνείας των 

κανόνων μπορεί να οδηγήσει σε ανταγωνισμό μεταξύ τους. Οι κατασκευαστές 
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αυτοκινήτων είναι, κατ’ αρχήν, ελεύθεροι να απευθυνθούν στην αρχή έγκρισης τύπου 

και την τεχνική υπηρεσία με την πιο ευέλικτη και λιγότερο αυστηρή ερμηνεία των 

κανόνων, και τα χαμηλότερα τέλη. 

46. Η οδηγία 2007/46/ΕΚ ορίζει ότι η Επιτροπή πρέπει να ειδοποιείται από την αρχή 

έγκρισης τύπου όταν η τελευταία αποφασίζει να απορρίψει μια αίτηση έγκρισης τύπου. 

Ωστόσο, δεν είναι σαφές ποιες ενέργειες θα πρέπει να αναλαμβάνει η Επιτροπή μετά τη 

σχετική κοινοποίηση, και με ποιον τρόπο θα εξασφαλίζεται ο συντονισμός με τα κράτη 

μέλη όσον αφορά την εν λόγω επακολούθηση. Δεν υπάρχει σαφές και αποτελεσματικό 

σύστημα το οποίο να εμποδίζει έναν κατασκευαστή αυτοκινήτων να υποβάλλει αίτηση 

για έγκριση τύπου σε ένα κράτος μέλος όταν μια αίτησή του για έγκριση τύπου 

απορρίπτεται από άλλο κράτος μέλος, ή να μην επιτρέπει τη διεξαγωγή δοκιμής από 

άλλη τεχνική υπηρεσία όταν ένα μοντέλο δεν ολοκληρώνει επιτυχώς τη δοκιμή σε μια 

πρώτη τεχνική υπηρεσία. Για να αποφευχθεί το ενδεχόμενο μετεγκαταστάσεων στο 

πλαίσιο «τεχνικού ντάμπινγκ», θα μπορούσαν να υποχρεωθούν οι κατασκευαστές να 

αιτιολογούν στην Επιτροπή την επιλογή της τεχνικής υπηρεσίας. 

47. Υπάρχει προφανής έλλειψη ελέγχου μετά την έγκριση τύπου, η οποία εξηγείται εν 

μέρει από τους ισχύοντες κανόνες και εν μέρει από την αβεβαιότητα ως προς το ποια 

αρχή είναι αρμόδια για την εποπτεία της αγοράς. Συχνά δεν υπάρχουν αποτελεσματικοί 

έλεγχοι της συμμόρφωσης της παραγωγής, της συμμόρφωσης εν χρήσει και της 

συμμόρφωσης στο τέλος του κύκλου ζωής, προκειμένου να εντοπίζονται περιπτώσεις 

στις οποίες παραγόμενα οχήματα και οχήματα εν χρήσει δεν συμμορφώνονται με το 

όχημα για το οποίο δόθηκε η έγκριση τύπου, ή οι έλεγχοι αυτοί πραγματοποιούνται 

μόνο βάσει εγγράφων αντί μέσω φυσικών δοκιμών παρουσία των αρχών. 

48. Οι δοκιμές εκπομπών εν χρήσει διεξάγονται ως επί το πλείστον στα εργαστήρια των 

κατασκευαστών αυτοκινήτων και, αυτή τη στιγμή, περιορίζονται στις εργαστηριακές 

δοκιμές NEDC που απαιτούνται για την έγκριση τύπου. 

Ευθύνες των κρατών μελών 

49. Τα κράτη μέλη θα έπρεπε να είχαν εξασφαλίσει ότι οι αρχές έγκρισης τύπου διαθέτουν 

επαρκείς ανθρώπινους και οικονομικούς πόρους ώστε να διεξάγουν εσωτερικές 

δοκιμές. Θα έπρεπε να είχαν αποφύγει να βασίζονται σε δοκιμές που διενεργούνται στα 

πιστοποιημένα εργαστήρια κατασκευαστών αυτοκινήτων υπό την εποπτεία τεχνικών 

υπηρεσιών. Οι πιθανές συγκρούσεις συμφερόντων που προκύπτουν από το γεγονός ότι 

οι κατασκευαστές αυτοκινήτων αναθέτουν τη διενέργεια δοκιμών σε τεχνικές 

υπηρεσίες είναι άμεσο αποτέλεσμα του ισχύοντος συστήματος που θεσπίζεται με την 

οδηγία πλαίσιο σχετικά με την έγκριση τύπου ΕΕ, και δεν μπορούν, κατά συνέπεια, να 

θεωρηθούν κακοδιοίκηση. Η πρόταση της Επιτροπής για έναν νέο κανονισμό σχετικά 

με την εποπτεία της αγοράς και την έγκριση τύπου αντιμετωπίζει την αδυναμία αυτή 

προτείνοντας μια κλίμακα τελών για τη χρηματοδότηση των δοκιμών έγκρισης τύπου. 

50. Ωστόσο, στην περίπτωση όπου τεχνικές υπηρεσίες παρέχουν επίσης υπηρεσίες 

συμβούλευσης σε κατασκευαστές αυτοκινήτων όσον αφορά την απόκτηση της 

έγκρισης τύπου, όπως συμβαίνει σε ορισμένα κράτη μέλη, προκύπτει το ενδεχόμενο 

σύγκρουσης συμφερόντων λόγω της ύπαρξης ενός πρόσθετου οικονομικού δεσμού 

μεταξύ των τεχνικών υπηρεσιών και των κατασκευαστών αυτοκινήτων, ο οποίος 

σχετίζεται με την παροχή συμβουλών σχετικά με την επιτυχή απόκτηση της έγκρισης 
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τύπου. Τα κράτη μέλη θα έπρεπε να είχαν διερευνήσει τέτοιες πιθανές συγκρούσεις 

συμφερόντων. Αυτό συνιστά κακοδιοίκηση. 

51. Τα κράτη μέλη θα έπρεπε να είχαν εξασφαλίσει ότι οι αρχές έγκρισης τύπου 

υποβάλλουν σε επαρκή έλεγχο τις τεχνικές υπηρεσίες. Αυτό συνιστά κακοδιοίκηση. Η 

επιλογή τεχνικής υπηρεσίας εναπόκειται κατά κύριο λόγο στον κατασκευαστή 

αυτοκινήτων, και συχνά η αρχή έγκρισης τύπου απλώς επικυρώνει τη διαδικασία στο 

τέλος. Πολύ σπάνια χρησιμοποιείται η δυνατότητα που διαθέτουν οι αρχές έγκρισης 

τύπου, να ελέγχουν τις τεχνικές υπηρεσίες και να αμφισβητούν την επιλογή τεχνικής 

υπηρεσίας. 

52. Η παράλειψη των κρατών μελών να οργανώσουν ένα αποτελεσματικό και αξιόπιστο 

σύστημα εποπτείας της αγοράς συνιστά παράβαση του δικαίου της ΕΕ, ιδίως όσον 

αφορά τα κράτη μέλη των οποίων οι αρχές χορηγούσαν εγκρίσεις τύπου οχημάτων. Η 

επαλήθευση της συμμόρφωσης της παραγωγής και της συμμόρφωσης εν χρήσει για 

ελαφρά οχήματα βασίζεται συχνά μόνο σε εργαστηριακές δοκιμές διεξαγόμενες στις 

εγκαταστάσεις των κατασκευαστών αυτοκινήτων, παρόλο που η σημερινή νομοθεσία 

δεν εμποδίζει την χρήση διαφορετικών ή πρόσθετων δοκιμών. 

53. Τα κράτη μέλη θα έπρεπε να είχαν κοινοποιήσει στην Επιτροπή την ονομασία και τις 

αρμοδιότητες των εθνικών φορέων που είναι αρμόδιοι για την εποπτεία της αγοράς, και 

να την τηρούν ενήμερη σχετικά. Αυτό συνιστά κακοδιοίκηση. Υπάρχει αδικαιολόγητη 

αβεβαιότητα ως προς το ποιοι φορείς σε επίπεδο κρατών μελών είναι αρμόδιοι για την 

εποπτεία της αγοράς. 

Ευθύνες της Επιτροπής 

54. Η Επιτροπή θα έπρεπε να είχε αναλάβει πιο ενεργό ρόλο συντονισμού προκειμένου να 

εξασφαλίσει την ομοιόμορφη εφαρμογή της νομοθεσίας της ΕΕ σχετικά με την έγκριση 

τύπου, δεδομένου ότι η διαδικασία έγκρισης τύπου ΕΕ είναι ιδιαίτερα περίπλοκη και 

εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των κρατών 

μελών. 

55. Επίσης, από την εξέταση των εσωτερικών συζητήσεων και των εξωτερικών αιτημάτων 

της Επιτροπής προκύπτει ότι η Επιτροπή θα έπρεπε να είχε ζητήσει πληροφορίες από τα 

κράτη μέλη σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζονταν τα οχήματα του 

υφιστάμενου στόλου τα οποία δεν συμμορφώνονταν με τα νόμιμα όρια εκπομπών υπό 

πραγματικές συνθήκες οδήγησης. 

Επιβολή των κανόνων και κυρώσεις 

56. Η υφιστάμενη δομή διακυβέρνησης στον τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας, όπου η ΕΕ 

έχει απλώς ρυθμιστική αρμοδιότητα, τη δε ευθύνη για την εφαρμογή της νομοθεσίας 

της ΕΕ σχετικά με τη μέτρηση των εκπομπών αυτοκινήτων την έχουν κατά κύριο λόγο 

τα κράτη μέλη, δεν επιτρέπει την αποτελεσματική εφαρμογή της νομοθεσίας της ΕΕ. Οι 

εξουσίες της Επιτροπής όσον αφορά την επιβολή των κανόνων περιορίζονται στην 

κίνηση διαδικασιών επί παραβάσει κατά των κρατών μελών που δεν εφαρμόζουν 

σωστά το δίκαιο της ΕΕ. 

57. Μια από τις διαρθρωτικές αδυναμίες του σημερινού πλαισίου έγκρισης τύπου στην 
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Ευρώπη είναι ότι μόνο η αρχή έγκρισης τύπου που έχει χορηγήσει την έγκριση τύπου 

σε ένα συγκεκριμένο όχημα μπορεί στην πράξη να αποσύρει το σχετικό πιστοποιητικό 

συμμόρφωσης του οχήματος αυτού. 

58. Δεν υπάρχει ενιαία πρακτική στην ΕΕ για διαφανή πρόσβαση των καταναλωτών σε 

πληροφορίες σχετικά με ανακλήσεις, ούτε υφίσταται ενιαίο νομικό πλαίσιο της ΕΕ για 

την αποζημίωση των καταναλωτών σε περιπτώσεις ανακλήσεων με αρνητικό αντίκτυπο 

στις επιδόσεις των οχημάτων. 

Ευθύνες των κρατών μελών 

59. Κάποια κράτη μέλη που είχαν διεξαγάγει έρευνες σε εθνικό επίπεδο ήταν γενικά 

απρόθυμα να κοινοποιήσουν στην Επιτροπή και στην παρούσα εξεταστική επιτροπή τα 

αποτελέσματα των ερευνών τους και τα τεχνικά δεδομένα των δοκιμών, ή δημοσίευσαν 

μόνο τμήματα των πορισμάτων τους. 

60. Τα κράτη μέλη άρχισαν να επιβάλλουν κατάλληλα το δίκαιο της ΕΕ σχετικά με τις 

εκπομπές από ελαφρά οχήματα μόνο μετά την αποκάλυψη της υπόθεσης των εκπομπών 

της Volkswagen τον Σεπτέμβριο του 2015, διεξάγοντας πρόσθετες δοκιμές στο 

εργαστήριο και στον δρόμο, και κινώντας διάφορες έρευνες σε εθνικό επίπεδο σχετικά 

με τις εκπομπές ρύπων από τα επιβατικά αυτοκίνητα. Σε συνέχεια των προσπαθειών 

αυτών, η παράνομη χρήση διατάξεων αναστολής θα επιβεβαιωθεί ή θα διαψευσθεί από 

τις εν εξελίξει δικαστικές διαδικασίες. 

61. Τα κράτη μέλη δεν επέβαλαν ούτε οικονομικές ούτε νομικές κυρώσεις στους 

κατασκευαστές αυτοκινήτων στον απόηχο της υπόθεσης των εκπομπών. Δεν υπήρξαν 

υποχρεωτικές πρωτοβουλίες ανάκλησης ή μετασκευής των μη συμμορφούμενων 

οχημάτων, ούτε αποσύρθηκαν εγκρίσεις τύπου. Ανακλήσεις ή μετασκευές έγιναν μόνο 

εθελοντικά ως πρωτοβουλίες κατασκευαστών αυτοκινήτων, μετά από δημόσιες και 

πολιτικές πιέσεις. 

62. Βάσει δημοσιευθέντων αποτελεσμάτων από εθνικές έρευνες, εκτός από τη διάταξη 

αναστολής που αποκαλύφθηκε από τις αρχές των ΗΠΑ σε κινητήρες της Volkswagen 

φαίνεται ότι στρατηγικές αναστολής χρησιμοποιούνται στα περισσότερα ντιζελοκίνητα 

αυτοκίνητα. Η παράλειψη των αρχών των κρατών μελών να απαιτήσουν από τους 

κατασκευαστές να άρουν κάθε χρονική διαφοροποίηση των διατάξεων ελέγχου των 

εκπομπών, κάθε θερμική διαφοροποίηση πέραν των απολύτως αναγκαίων για την 

προστασία του κινητήρα, και κάθε άλλη στρατηγική που προκαλεί, μεταξύ άλλων, 

υψηλότερες εκπομπές καυσαερίων με θερμή εκκίνηση σε εργαστηριακές συνθήκες 

συνιστά παράβαση του δικαίου της ΕΕ. 

63. Τα κράτη μέλη δεν έλαβαν κατάλληλα μέτρα για την παρακολούθηση και την επιβολή 

της εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 715/2007, κατά παράβαση ιδίως του άρθρου 

5 παράγραφος 1 σχετικά με την υποχρέωση των κατασκευαστών να σχεδιάζουν, να 

κατασκευάζουν και να συναρμολογούν οχήματα έτσι ώστε να συμμορφώνονται με τον 

κανονισμό υπό κανονικές συνθήκες χρήσης κατά την οδήγηση στο ευρωπαϊκό οδικό 

δίκτυο και όχι μόνο σε εργαστηριακές συνθήκες. Εντούτοις, ένας πρώην εισηγητής για 

τις εκπομπές και την νομοθεσία σχετικά με την έγκριση τύπου επεσήμανε πολύ σαφώς 

ότι το Κοινοβούλιο δεν είχε ποτέ την πρόθεση να περιορίσει τις «κανονικές συνθήκες 

χρήσης» στις στενές συνθήκες υπό τις οποίες τα αυτοκίνητα υποβάλλονται σε δοκιμές 
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έγκρισης τύπου στο εργαστήριο. Επεσήμανε ότι ως «κανονικές συνθήκες χρήσης» 

νοούνταν συνθήκες οδήγησης όπως αυτές που επικρατούν συνήθως κατά την οδήγηση 

στο ευρωπαϊκό οδικό δίκτυο (συμπεριλαμβανομένων διαφορών όσον αφορά τη 

θερμοκρασία, το υψόμετρο, το φορτίο του κινητήρα, την ταχύτητα του οχήματος, 

κ.λπ.). 

64. Τα περισσότερα κράτη μέλη δεν θέσπισαν ένα σύστημα αποτελεσματικών, αναλογικών 

και αποτρεπτικών κυρώσεων, ιδίως όσον αφορά την παράνομη χρήση διατάξεων 

αναστολής, κατά παράβαση του άρθρου 13 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 715/2007. 

65. Πολλά κράτη μέλη δεν ενημέρωσαν εγκαίρως την Επιτροπή (έως τις 2 Ιανουαρίου 2009 

και τις 29 Απριλίου 2009) σχετικά με το εφαρμοζόμενο σύστημα κυρώσεων για την 

επιβολή της απαγόρευσης των διατάξεων αναστολής, κατά παράβαση του άρθρου 13 

του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 715/2007, και σχετικά με το σύστημα κυρώσεων δυνάμει 

του άρθρου 46 της οδηγίας πλαισίου 2007/46/ΕΚ. 

66. Για τους προαναφερθέντες λόγους, τα κράτη μέλη έχουν παραβεί τις υποχρεώσεις τους 

σε σχέση με την εφαρμογή του δικαίου της ΕΕ για τις εκπομπές αυτοκινήτων στο 

πλαίσιο του υφιστάμενου συστήματος. 

Ευθύνες της Επιτροπής 

67. Ακολουθώντας μια αυστηρή ερμηνεία του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 715/2007, η 

Επιτροπή θεώρησε ότι η διερεύνηση της πιθανής παράνομης χρήσης διατάξεων 

αναστολής αποτελεί αποκλειστικό καθήκον των κρατών μελών και όχι μέρος της 

ευθύνης της ως θεματοφύλακα των Συνθηκών. Παρά την προειδοποίηση από το ΚΚΕρ 

σχετικά με την ενδεχόμενη χρήση διατάξεων αναστολής, στην έκθεσή του το 2013, η 

Επιτροπή δεν προέβη σε περαιτέρω τεχνική έρευνα, δεν ζήτησε πρόσθετες πληροφορίες 

από τα κράτη μέλη, και δεν ζήτησε από τις αρμόδιες εθνικές αρχές έγκρισης τύπου να 

προβούν σε περαιτέρω διερευνητικές και διορθωτικές ενέργειες. 

68. Η Επιτροπή δεν ανέλαβε πρωτοβουλία προκειμένου να ασκήσει πίεση για ένα 

πρόγραμμα συντονισμένης και υποχρεωτικής ανάκλησης, σε επίπεδο ΕΕ, των 

αυτοκινήτων του ομίλου Volkswagen που είναι εξοπλισμένα με παράνομο λογισμικό 

αναστολής. 

69. Η Επιτροπή περίμενε κάποια χρόνια πριν κινήσει διαδικασίες επί παραβάσει κατά των 

κρατών μελών που δεν είχαν θεσπίσει αποτελεσματική εποπτεία της αγοράς όσον 

αφορά τις εκπομπές ρύπων από οχήματα, και εθνικά συστήματα κυρώσεων για 

παραβάσεις του δικαίου της ΕΕ, όπως απαιτείται από την ισχύουσα νομοθεσία. 

70. Η Επιτροπή δεν επέβλεψε επαρκώς την τήρηση των προθεσμιών εντός των οποίων τα 

κράτη μέλη όφειλαν να παράσχουν πληροφορίες σχετικά με τις κυρώσεις που είχαν 

θεσπίσει δυνάμει του άρθρου 13 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 715/2007 και του άρθρου 

46 της οδηγίας 2007/46/ΕΚ. Αυτό συνιστά κακοδιοίκηση. 

71. Ως θεματοφύλακας των Συνθηκών, η Επιτροπή θα πρέπει να κινήσει διαδικασίες επί 

παραβάσει σε περίπτωση που κράτη μέλη δεν δώσουν συνέχεια στα πορίσματα των 

πρόσφατων ερευνών, και να απαιτήσει από τους κατασκευαστές να άρουν κάθε χρονική 

διαφοροποίηση των διατάξεων ελέγχου των εκπομπών, κάθε περιττή θερμική 
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διαφοροποίηση, και κάθε άλλη στρατηγική αναστολής που έχει ως αποτέλεσμα, μεταξύ 

άλλων, την αύξηση των εκπομπών σε θερμή εκκίνηση υπό εργαστηριακές συνθήκες. 

Εξουσίες και περιορισμοί της εξεταστικής επιτροπής 

72. Το ισχύον νομικό πλαίσιο για τη λειτουργία των εξεταστικών επιτροπών είναι 

παρωχημένο και δεν μπορεί να εξασφαλίσει τις αναγκαίες συνθήκες για την 

αποτελεσματική άσκηση του δικαιώματος εξέτασης των πραγμάτων εκ μέρους του 

Κοινοβουλίου. 

73. Παρά την έλλειψη εξουσιών κλήτευσης, η επιτροπή κατόρθωσε τελικά να εξετάσει τους 

περισσότερους μάρτυρες που έκρινε αναγκαίο να καλέσει για την ορθή εκπλήρωση της 

εντολής της. Ωστόσο, αυτή η έλλειψη εξουσιών εμπόδισε και καθυστέρησε σημαντικά 

το έργο της εξεταστικής επιτροπής, δεδομένου του προσωρινού χαρακτήρα της έρευνάς 

της. Οι θεσμικοί φορείς, ιδίως από τα κράτη μέλη, ήταν γενικά λιγότερο πρόθυμοι να 

αποδεχθούν την πρόσκληση από ό,τι οι ιδιωτικοί φορείς. 

74. Ελλείψει σαφών απαιτήσεων και συγκεκριμένων προθεσμιών για την αποδοχή της 

πρόσκλησης ή την παροχή των ζητούμενων πληροφοριών, η προετοιμασία των 

δημόσιων ακροάσεων ήταν ιδιαίτερα χρονοβόρα. Πέρα από την αρχή της καλόπιστης 

συνεργασίας που ορίζεται στο άρθρο 4 παράγραφος 3 ΣΛΕΕ, το κύριο μέσο που είχε η 

εξεταστική επιτροπή στη διάθεσή της προκειμένου να υπερβεί τα προβλήματα αυτά 

ήταν η πίεση σε πολιτικό επίπεδο και από τα μέσα ενημέρωσης. 

Συνεργασία με την Επιτροπή 

75. Η συμμετοχή ορισμένων πρώην Επιτρόπων περιπλέχθηκε περαιτέρω λόγω του 

γεγονότος ότι ο ισχύων κώδικας δεοντολογίας των Επιτρόπων δεν προβλέπει σαφή 

υποχρέωση των πρώην Επιτρόπων να συνεργάζονται με εν εξελίξει έρευνες και γενικά 

να παραμένουν υπόλογοι για ενέργειες στις οποίες προέβησαν κατά τη διάρκεια της 

θητείας τους. 

76. Οι καθυστερήσεις στην παράδοση των ζητούμενων εγγράφων αποτέλεσαν σημαντικό 

εμπόδιο στις εργασίες της εξεταστικής επιτροπής. Σε ορισμένες περιπτώσεις η κακή 

ποιότητα των εγγράφων τα καθιστούσε ιδιαίτερα δυσανάγνωστα και, συνεπώς, 

δύσχρηστα. Η χρονοβόρα εσωτερική διαδικασία της Επιτροπής, βάσει της οποίας 

απαιτείται η έγκριση του Σώματος των Επιτρόπων για οποιαδήποτε απάντηση σε 

αίτημα της εξεταστικής επιτροπής, σε συνδυασμό με τα κενά του συστήματος 

αρχειοθέτησης της Επιτροπής, καθυστέρησαν τη συλλογή στοιχείων μέσα στον 

διαθέσιμο χρόνο. Επιπλέον, η διαβίβαση των ζητούμενων πληροφοριών δεν ήταν 

διαρθρωμένη κατά τρόπο εύχρηστο, γεγονός που περιέπλεξε περαιτέρω την ανάκτηση 

των στοιχείων. 

77. Η Επιτροπή παρακώλυσε και καθυστέρησε σκοπίμως τη διαβίβαση εγγράφων και 

πληροφοριών στην επιτροπή, για να εμποδίσει την χρήση των πληροφοριών αυτών στις 

ακροάσεις πρώην Επιτρόπων και υπαλλήλων. Τούτο συνιστά παραβίαση της αρχής της 

ειλικρινούς συνεργασίας μεταξύ των θεσμικών οργάνων. 

78. Η διαδικασία που ακολουθήθηκε για την παροχή πρόσβασης στα πρακτικά της 

ρυθμιστικής επιτροπής (βάσει ρητής συναίνεσης από τα 28 κράτη μέλη) ήταν 
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αδικαιολόγητα περίπλοκη και χρονοβόρα, και βασιζόταν σε ιδιαίτερα στενή ερμηνεία 

του νόμου. Δεν θα πρέπει να ακολουθηθεί ξανά στο μέλλον. 

Συνεργασία με τα κράτη μέλη 

79. Η συνεργασία με τα περισσότερα εθνικά υπουργεία δεν ήταν καθόλου ικανοποιητική, 

ιδίως λόγω των δυσκολιών στην επιβεβαίωση της εμφάνισης εκπροσώπων τους 

ενώπιον της εξεταστικής επιτροπής. Αυτό δεν κατέστη δυνατό παρά μόνο μετά από 

πολύμηνες πιέσεις σε πολιτικό επίπεδο και από τα μέσα ενημέρωσης. 

80. Επίσης, τα κράτη μέλη δεν έκριναν ότι είχαν υποχρέωση να συνεργαστούν με την 

εξεταστική επιτροπή διαβιβάζοντας συγκεκριμένα στοιχεία, ιδίως σε σχέση με το 

αίτημα της εξεταστικής επιτροπής να αποσταλούν τα πλήρη σύνολα δεδομένων από τις 

έρευνες και τα προγράμματα δοκιμών που είχαν διεξαχθεί σε εθνικό επίπεδο στον 

απόηχο της υπόθεσης Volkswagen. 

81. Η υποχρέωση, δυνάμει του άρθρου 5 της απόφασης 95/167/ΕΚ, η επαφή με τα κράτη 

μέλη να γίνεται μέσω των μονίμων αντιπροσωπειών, δημιουργούσε ένα περιττό 

πρόσθετο επίπεδο και σε ορισμένες περιπτώσεις περιέπλεκε και καθυστερούσε τη 

διαδικασία επικοινωνίας. 

Συνεργασία με άλλα μέρη 

82. Η συλλογή γραπτών στοιχείων μέσω ερωτηματολογίων από μη θεσμικούς φορείς ήταν 

σε γενικές γραμμές ικανοποιητική. Η πρακτική να αποστέλλονται γραπτές ερωτήσεις 

πριν από τις ακροάσεις και έπειτα να αποστέλλονται συμπληρωματικές ερωτήσεις 

αποδείχθηκε απαραίτητη προκειμένου να εξασφαλίζεται το μέγιστο επίπεδο 

πληροφόρησης κατά τη διάρκεια των ακροάσεων και να αποσαφηνίζονται ζητήματα 

στα οποία δεν ήταν δυνατό να δοθεί απάντηση κατά την ακρόαση λόγω χρονικών 

περιορισμών ή έλλειψης πληροφοριών. 

Κανονισμός και διαδικασίες εσωτερικής λειτουργίας 

83. Η απαίτηση, δυνάμει της εντολής της εξεταστικής επιτροπής, να υποβληθεί ενδιάμεση 

έκθεση έξι μήνες μετά την έναρξη των εργασιών της ήταν περιττή, δεδομένου ότι το 

συγκεκριμένο χρονικό πλαίσιο δεν ήταν επαρκές για τη συγκέντρωση στοιχείων που να 

μπορούν να αποτελέσουν ασφαλή βάση για την εξαγωγή συμπερασμάτων. 

84. Δεδομένου του προσωρινού χαρακτήρα των εξεταστικών επιτροπών, είναι ουσιαστικό 

η συγκέντρωση των στοιχείων να γίνεται αποτελεσματικά και εγκαίρως. Η προσέγγιση 

που ακολούθησε η επιτροπή, να αφιερώσει τους πρώτους μήνες της εντολής της στην 

ακρόαση τεχνικών εμπειρογνωμόνων, πριν περάσει στο πολιτικό επίπεδο, αποδείχθηκε 

επιτυχημένη. Το ιδανικό θα ήταν, οι ακροάσεις να αρχίζουν μόνο αφότου ολοκληρωθεί 

το πρώτο στάδιο της συγκέντρωσης στοιχείων. 

85. Προκειμένου να διευκολυνθεί το έργο των εξεταστικών επιτροπών του Κοινοβουλίου, 

που εργάζονται υπό σημαντική χρονική πίεση και εξετάζουν τεράστιες ποσότητες 

εγγράφων, απαιτείται να επανεξεταστούν οι κανόνες που διέπουν την εξέταση 

εμπιστευτικών πληροφοριών από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ειδικότερα σε σχέση με 

τα δικαιώματα πρόσβασης των διαπιστευμένων βοηθών των βουλευτών (ΔΚΒ) σε 
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«άλλες εμπιστευτικές πληροφορίες» (OCI). 
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ΠΛΗΡΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ  

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

1.1. Η εξεταστική επιτροπή και η εντολή της 

 

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

επιτροπή για να διερευνήσει τις καταγγελλόμενες παραβάσεις ή κακοδιοίκηση σε σχέση με 

την εφαρμογή του κοινοτικού δικαίου για τις μετρήσεις εκπομπών στην 

αυτοκινητοβιομηχανία, με την επιφύλαξη της δικαιοδοσίας των εθνικών και των ενωσιακών 

δικαστηρίων. 

 

Οι ανησυχίες που οδήγησαν στη σύσταση της εξεταστικής επιτροπής άρχισαν με την 

ανακοίνωση παράβασης του νόμου Clean Air Act (προστασία του ατμοσφαιρικού αέρα), που 

απηύθυνε στις 18 Σεπτεμβρίου 2015 στον όμιλο Volkswagen η Environmental Protection 

Agency (υπηρεσία προστασίας του περιβάλλοντος –EPA) των ΗΠΑ. Σύμφωνα με την 

ανακοίνωση, ο όμιλος είχε εγκαταστήσει σε ορισμένα ντιζελοκίνητα οχήματα λογισμικό το 

οποίο ανιχνεύει πότε το όχημα υποβάλλεται σε δοκιμές για τις εκπομπές και θέτει σε λειτουργία 

όλους τους ελέγχους εκπομπών μόνο κατά τη διάρκεια της δοκιμής, μειώνοντας την 

αποτελεσματικότητά τους κατά την κανονική οδήγηση. Το αποτέλεσμα είναι, αυτοκίνητα που 

πληρούν τις προδιαγραφές εκπομπών στο εργαστήριο να έχουν κατά την κανονική λειτουργία 

εκπομπές οξειδίων του αζώτου έως και 40 φορές πάνω από το νόμιμο όριο. Σύμφωνα με την 

EPA, το λογισμικό αυτό συνιστά «διάταξη αναστολής» και απαγορεύεται δυνάμει του Clean 

Air Act των ΗΠΑ. 

 

Στην ΕΕ, τα πρότυπα εκπομπών για τα ελαφρά οχήματα καθορίζονται στον κανονισμό (ΕΚ) 

αριθ. 715/2007 για την έγκριση τύπου μηχανοκινήτων οχημάτων όσον αφορά εκπομπές από 

ελαφρά επιβατηγά και εμπορικά οχήματα (Euro 5 και Euro 6). Το γενικό πλαίσιο παρέχεται 

από την οδηγία 2007/46/ΕΚ για την έγκριση τύπου, η οποία καθορίζει τις απαιτήσεις σε σχέση 

με την ασφάλεια και το περιβάλλον προς τις οποίες πρέπει να συμμορφώνονται τα 

μηχανοκίνητα οχήματα προκειμένου να διατεθούν στην αγορά της ΕΕ.  

 

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 715/2007 προβλέπει ότι «τα κατασκευαστικά στοιχεία που ενδέχεται 

να επηρεάσουν τις εκπομπές να σχεδιάζονται, να κατασκευάζονται και να συναρμολογούνται έτσι 

ώστε το όχημα υπό κανονικές συνθήκες χρήσης, να συμμορφώνεται» προς τα πρότυπα 

εκπομπών, ενώ απαγορεύει τη «χρήση συστημάτων αναστολής που μειώνουν την 

αποτελεσματικότητα των συστημάτων ελέγχου των εκπομπών» (εκτός από τις περιπτώσεις όπου 

η διάταξη δικαιολογείται από την ανάγκη προστασίας του κινητήρα ή για λόγους ασφάλειας). 

 

Τα πορίσματα της EPA των ΗΠΑ έδωσαν το έναυσμα για τη διεξαγωγή σειράς ερευνών σε 

ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, σχετικά με την πιθανή χρήση απαγορευμένων διατάξεων 

αναστολής και, γενικά, για τις αποκλίσεις μεταξύ των εκπομπών ρύπων που μετρούνται στο 

εργαστήριο κατά τη διαδικασία έγκρισης τύπου και εκείνων που μετρούνται σε πραγματικές 

συνθήκες.  
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Από το 2010-2011, διάφορες μελέτες, συμπεριλαμβανομένων εκθέσεων που δημοσίευσε το 

Κοινό Κέντρο Ερευνών της Επιτροπής, αποκάλυψαν μεγάλες διαφορές στις εκπομπές οξειδίων 

του αζώτου από τα ντιζελοκίνητα αυτοκίνητα που πωλούνται στην αγορά της ΕΕ. 

 

Στις 27 Οκτωβρίου 2015, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εξέδωσε ψήφισμα σχετικά με τις 

μετρήσεις των εκπομπών στον τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας, με το οποίο ζητεί μεταξύ 

άλλων «ενδελεχή έρευνα σχετικά με τον ρόλο και την ευθύνη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των 

αρχών των κρατών μελών, στο πλαίσιο της οποίας θα πρέπει να συνεκτιμώνται, μεταξύ άλλων, 

τα προβλήματα που εντοπίστηκαν στην έκθεση του Κοινού Κέντρου Ερευνών της Επιτροπής του 

2011», 

 

Σε συνέχεια του ψηφίσματός του, στις 17 Δεκεμβρίου 2015 το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 

συγκρότησε εξεταστική επιτροπή αποτελούμενη από 45 μέλη, με αντικείμενο τη διεξαγωγή της 

εν λόγω έρευνας. Συνοπτικά, με βάση την εντολή που έλαβε από το Κοινοβούλιο –το πλήρες 

κείμενο περιλαμβάνεται στο Παράρτημα Α– η εξεταστική επιτροπή έπρεπε:  

 

 να διερευνήσει αν η Επιτροπή είχε συμμορφωθεί προς την υποχρέωση που προβλέπεται 

στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 715/2007, να επανεξετάζει τους κύκλους δοκιμών που 

χρησιμοποιούνται για τη μέτρηση των εκπομπών και να τους προσαρμόζει έγκαιρα έτσι 

ώστε να αντικατοπτρίζουν τις εκπομπές σε πραγματικές συνθήκες, όταν έχει στοιχεία για 

αποκλίσεις μεταξύ των εκπομπών που μετρώνται στο εργαστήριο και εκείνων που 

μετρούνται σε πραγματικές συνθήκες οδήγησης· 

 

 να διερευνήσει αν η απαγόρευση των διατάξεων αναστολής είχε εφαρμοστεί σωστά από 

τα κράτη μέλη και υπό την εποπτεία της Επιτροπής, αν η Επιτροπή είχε λάβει μέτρα σε 

σχέση με τη χρήση διατάξεων αναστολής, και αν υπήρχαν στοιχεία για τη χρήση 

απαγορευμένων διατάξεων αναστολής πριν από την ανακοίνωση παράβασης της EPA των 

ΗΠΑ (και όσον αφορά τις εκπομπές CO2)·  

 

 να διερευνήσει αν τα κράτη μέλη είχαν καθορίσει τις απαιτούμενες κυρώσεις για την 

παράβαση, από κατασκευαστές, του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 715/2007, και αν είχαν λάβει 

όλα τα αναγκαία μέτρα για την εφαρμογή τους· 

 

 να αναλύσει την εφαρμογή των διατάξεων της οδηγίας 2007/46/ΕΚ προκειμένου να 

εξασφαλιστεί η συμμόρφωση των παραγόμενων οχημάτων και συστημάτων προς τον 

εγκεκριμένο τύπο. 

 

Η Επιτροπή κλήθηκε να υποβάλει στο Κοινοβούλιο την παρούσα τελική έκθεση με τα 

αποτελέσματα και τα πορίσματα της έρευνάς της, μέσα σε 12 μήνες από την έναρξη των 

εργασιών της. 

 

Η εξεταστική επιτροπή εξουσιοδοτήθηκε επίσης να προβεί στις συστάσεις που θα έκρινε 

αναγκαίες για το θέμα, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της. Οι συστάσεις αυτές υποβάλλονται 

προς εξέταση στο Κοινοβούλιο σε χωριστό σχέδιο. 
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1.2. Μέθοδοι εργασίας 

 

Η εξεταστική επιτροπή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τις μετρήσεις εκπομπών στην 

αυτοκινητοβιομηχανία συστάθηκε στις 2 Μαρτίου 2016 και συνεδρίασε 27 φορές. Πρόεδρός 

της ήταν ης Kathleen Van Brempt (S&D, BE). Η επιτροπή όρισε εισηγητές τους Pablo Zalba 

Bidegain (EPP, ES) και Gerben-Jan Gerbrandy (ALDE, NL). Στις 24 Νοεμβρίου 2016, ο κ. 

Zalba Bidegain αποχώρησε από το Κοινοβούλιο και τη θέση του ως εισηγητή πήρε ο κ. Jens 

Gieseke (EPP, DE). Ο πλήρης κατάλογος των μελών της επιτροπής και τα καθήκοντά τους 

παρατίθενται στο παράρτημα Β. 

 

Το πρόγραμμα εργασίας που εφάρμοσε η επιτροπή για τη συλλογή των απαιτούμενων 

προφορικών και γραπτών στοιχείων στο πλαίσιο της εκτέλεσης της μονοετούς εντολής της 

περιλάμβανε διάφορες γραμμές δράσης, οι οποίες παρουσιάζονται συνοπτικά στη συνέχεια.  

 

 Οργανώθηκε πρόγραμμα ακροάσεων ειδικών και μαρτύρων, προκειμένου να 

συγκεντρωθούν σχετικά προφορικά στοιχεία. Η επιτροπή οργάνωσε 47 ακροάσεις στις 

οποίες κατέθεσαν 64 μάρτυρες. Τα πρακτικά όλων των συνεδριάσεων είναι διαθέσιμα 

στον ιστότοπο της επιτροπής. Στο πλαίσιο της προετοιμασίας κάθε ακρόασης, η επιτροπή 

ζήτησε από κάθε προσκεκλημένο ειδικό ή μάρτυρα να απαντήσει εκ των προτέρων σε 

γραπτές ερωτήσεις και, όπου χρειάστηκε, έγιναν συμπληρωματικές ερωτήσεις μετά την 

ακρόαση. 

 

 Η επιτροπή έστειλε γραπτά ερωτηματολόγια στην Επιτροπή, στις αρχές των κρατών 

μελών, στους κατασκευαστές αυτοκινήτων, στους προμηθευτές εξοπλισμού για 

αυτοκίνητα, και στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ). 

 

 Η επιτροπή ζήτησε από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να της υποβάλουν έγγραφα 

προκειμένου να συγκεντρώσει σχετικά έγγραφα στοιχεία. Τα παραληφθέντα στοιχεία 

ανέρχονται σε χιλιάδες σελίδες. 

 

 Οργανώθηκαν δύο διερευνητικές αποστολές, για τη συγκέντρωση πληροφοριών 

επιτόπου, μία στο Κοινό Κέντρο Ερευνών της Επιτροπής, και μία στο Λουξεμβούργο, τη 

Γαλλία και τη Γερμανία. 

 

 Η επιτροπή ανέθεσε δύο μελέτες και διάφορα ενημερωτικά σημειώματα. 

 

 Άνοιξε δημόσια πρόσκληση για την υποβολή στοιχείων στον ιστότοπο της επιτροπής, 

μέσω της οποίας ήταν δυνατή η διαβίβαση πληροφοριών στην επιτροπή. 

 

 Στην ημερήσια διάταξη των συνεδριάσεων της επιτροπής περιλαμβάνονταν επίσης 

παρουσιάσεις και ανταλλαγές απόψεων με ενδιαφερόμενους φορείς. 

 

Άλλες ενέργειες που αναλήφθηκαν στο πλαίσιο αυτό, ήταν για παράδειγμα η αίτηση επίσημης 

γραπτής γνωμοδότησης από τη Νομική Υπηρεσία του Κοινοβουλίου όσον αφορά την 

πρόσκληση προσώπων που μπορεί να υπόκειται σε νομικές διαδικασίες, για να καταθέσουν. 

 

Ο πλήρης και λεπτομερής κατάλογος όλων των δραστηριοτήτων της επιτροπής με βάση το 

πρόγραμμα εργασίας της περιλαμβάνεται στο παράρτημα Γ, ενώ όλα τα δημόσια στοιχεία 
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που συγκεντρώθηκαν από την έρευνα είναι διαθέσιμα στον ιστότοπο της επιτροπής: 

http://www.europarl.europa.eu/committees/el/emis/publications.html?tab=Evidence. 

 

Όλες οι επίσημες ανακοινώσεις της επιτροπής, καθώς και επίσης η τεκμηρίωση της έρευνας 

και άλλα σχετικά έγγραφα, είναι επίσης διαθέσιμα στον ιστότοπο: 

http://www.europarl.europa.eu/committees/el/emis/publications.html  

 

Στις 13 Ιουλίου 2016, η επιτροπή ενέκρινε ομόφωνα την ενδιάμεση έκθεσή της, όπως 

προβλεπόταν να πράξει, σύμφωνα με την εντολή της, μέσα σε έξι μήνες από την έναρξη των 

εργασιών της. Η ενδιάμεση έκθεση εγκρίθηκε από το Κοινοβούλιο στις 13 Σεπτεμβρίου 2016. 

 

Στις 28 Φεβρουαρίου 2017, η παρούσα τελική έκθεση εγκρίθηκε από την εξεταστική επιτροπή 

και υποβλήθηκε στο Κοινοβούλιο. Την ίδια ημέρα εγκρίθηκαν και οι συστάσεις της επιτροπής. 

1.3. Η διάρθρωση της έκθεσης 

 

Η παρούσα έκθεση είναι διαρθρωμένη σε θεματικά κεφάλαια, παρουσιάζοντας με τρόπο 

διαρθρωμένο όλες τις πληροφορίες που απαιτήθηκαν για την εκπλήρωση της εντολής της 

εξεταστικής επιτροπής. 

 

Το κεφάλαιο 2 θέτει το γενικό πλαίσιο, παρέχοντας ορισμένες πληροφορίες σχετικά με τους 

ρύπους που εκπέμπουν τα οδικά οχήματα στην ατμόσφαιρα και τις διαθέσιμες τεχνολογίες για 

τη μείωση των εκπομπών αυτών. 

 

Η ανάλυση των στοιχείων που συλλέχθηκαν κατά την έρευνα αρχίζει στο κεφάλαιο 3, το οποίο 

επικεντρώνεται στις παρατηρηθείσες αποκλίσεις μεταξύ των εκπομπών οξειδίων του αζώτου 

από ντιζελοκίνητα οχήματα οι οποίες μετρήθηκαν στο εργαστήριο και εκείνων που μετρήθηκαν 

στην πραγματική χρήση, και στις λεπτομέρειες και το χρονολόγιο της διαδικασίας για την 

προσαρμογή των δοκιμών που χρησιμοποιούνται στην αξιολόγηση της συμμόρφωσης προς 

τα νόμιμα όρια εκπομπών ώστε να αντικατοπτρίζουν τις πραγματικές συνθήκες. Το κεφάλαιο 

κλείνει με μια ανάλυση της σχεδιαζόμενης καθιέρωσης δοκιμών εκπομπών σε πραγματικές 

συνθήκες οδήγησης και της αποτελεσματικότητάς τους. 

 

Στο κεφάλαιο 4 παρουσιάζονται τα συγκεντρωθέντα στοιχεία για την πιθανή χρήση 

διατάξεων αναστολής. Το κεφάλαιο περιγράφει πώς διάφορες στρατηγικές που 

χρησιμοποιούνται σε οχήματα αποτελούν ένδειξη για τη χρήση απαγορευμένων διατάξεων 

αναστολής, και εξετάζει τα ζητήματα που εντόπισε η έρευνα όσον αφορά την εφαρμογή της 

απαγόρευσης των διατάξεων αναστολής που κατοχυρώνεται στο δίκαιο της ΕΕ. 

 

Αντικείμενο του κεφαλαίου 5 είναι η ανάλυση της λειτουργίας –και ιδίως των κενών– του 

συστήματος έγκρισης τύπου των ελαφρών οχημάτων όσον αφορά τις εκπομπές ρύπων, όπως 

προβλέπεται σήμερα από τη νομοθεσία της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων των διατάξεων για τη 

συμμόρφωση εν χρήσει και την εποπτεία της αγοράς. 

 

Το κεφάλαιο 6 κλείνει την παρουσίαση των στοιχείων που συγκεντρώθηκαν κατά την έρευνα, 

επισημαίνοντας προβλήματα στην εφαρμογή του νομοθετικού πλαισίου της ΕΕ για τις 

εκπομπές από ελαφρά οχήματα, μεταξύ άλλων όσον αφορά τις κυρώσεις που θεσπίζουν τα 

κράτη μέλη.  

 

http://www.europarl.europa.eu/committees/el/emis/publications.html?tab=Evidence
http://www.europarl.europa.eu/committees/el/emis/publications.html
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Κάθε θεματικό κεφάλαιο (3-6) περιλαμβάνει σύντομη εισαγωγή, η οποία περιέχει σημαντικά 

στοιχεία για το θέμα, ακολουθούμενη από μια ενότητα που περιλαμβάνει εμπεριστατωμένη 

ανάλυση των στοιχείων που συγκεντρώθηκαν κατά την έρευνα, με αναφορά των πηγών1. 

Στο τέλος κάθε κεφαλαίου παρατίθενται τα πορίσματα που ενέκρινε η εξεταστική επιτροπή 

όσον αφορά τις πιθανές παραβάσεις και υποθέσεις κακοδιοίκησης στην εφαρμογή του δικαίου 

της ΕΕ. 

 

Τέλος, το κεφάλαιο 7 κλείνει την έκθεση με μια ανάλυση των νομικών και πρακτικών 

περιορισμών που επηρέασαν το έργο της Επιτροπής κατά την έρευνά της. 

 

Το κυρίως κείμενο συμπληρώνεται με διάφορα παραρτήματα. Το παράρτημα Α περιλαμβάνει 

την απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2015, σχετικά με τη 

σύσταση εξεταστικής επιτροπής για τις μετρήσεις εκπομπών στην αυτοκινητοβιομηχανία, τις 

εξουσίες, τον αριθμό των μελών και τη διάρκεια της θητείας της (εντολή της επιτροπής).  

 

Στο παράρτημα B απαριθμούνται οι βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που 

συμμετέχουν στο έργο της εξεταστικής επιτροπής και τα καθήκοντά καθενός τους. 

 

Στο παράρτημα Γ εκτίθενται λεπτομερώς οι ακροάσεις, τα αιτήματα για έγγραφα, οι 

μελέτες, οι διερευνητικές αποστολές, και οι άλλες δραστηριότητες που ανέλαβε η επιτροπή 

προκειμένου να συγκεντρώσει τα απαιτούμενα στοιχεία για την ολοκλήρωση της εντολής της. 

Το παράρτημα αυτό περιλαμβάνει επίσης τη βιβλιογραφία, με εξηγήσεις των αναφορών σε 

πηγές που γίνονται σε όλα τα θεματικά κεφάλαια. 

 

Τέλος, στο παράρτημα Δ παρουσιάζεται το χρονολόγιο των γεγονότων που σχετίζονται με 

την εντολή της εξεταστικής επιτροπής, ενώ το παράρτημα Ε περιλαμβάνει ένα γλωσσάριο 

των όρων και των συντομογραφιών που χρησιμοποιούνται σε ολόκληρη την έκθεση. 

 

  

                                                 
1 Το πραγματολογικό μέρος κάθε κεφαλαίου περιλαμβάνει αναφορές σε αγκύλες (π.χ. [Επιτροπή]), για τον 

προσδιορισμό των βασικών πηγών που εξέτασε η επιτροπή προκειμένου να καταλήξει στα πορίσματά της. Θα 

πρέπει, ωστόσο, να ληφθεί υπόψη ότι τα πορίσματα της επιτροπής μπορεί να μην απηχούν επακριβώς τα στοιχεία 

που λήφθηκαν από τη συγκεκριμένη πηγή και παραμένουν στην αποκλειστική ευθύνη της επιτροπής. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΙΣΤΟΡΙΚΟ  

2.1.  Ανάλυση των συγκεντρωθέντων στοιχείων 

 

Εκπομπές ρύπων από τα αυτοκίνητα 

 

Μεταξύ των κυριότερων ατμοσφαιρικών ρύπων που εκπέμπουν τα οδικά οχήματα, και ιδίως 

τα ντιζελοκίνητα οχήματα, συγκαταλέγονται οι ακόλουθοι: 

 

 το διοξείδιο του άνθρακα (CO2), που δεν συνιστά άμεση απειλή για την ανθρώπινη υγεία 

αλλά είναι αέριο του θερμοκηπίου· 

 

 τα αιωρούμενα σωματίδια (PM), όπως η αιθάλη, καρκινογόνα· 

 

 τα οξείδια του αζώτου (NO και NO2 – αναφέρονται συλλογικά ως NOx), αέρια που 

προκαλούν ερεθισμό της αναπνευστικής οδού και όξινη βροχή, πρόδρομες ενώσεις του 

όζοντος. 

 

Η μείωση των εκπομπών των συγκεκριμένων ρύπων στην ατμόσφαιρα αφενός είναι 

θεμελιώδης για τη διατήρηση του οικοσυστήματος και για την ανθρώπινη υγεία (PM και NOx) 

και αφετέρου συνιστά σημαντικό παράγοντα για τον μετριασμό της αλλαγής του κλίματος 

(CO2), απαιτείται δε από το δίκαιο της ΕΕ. 

 

Η ατμοσφαιρική ρύπανση αποτελεί τον μακράν μεγαλύτερο περιβαλλοντικό κίνδυνο για την 

υγεία στην Ευρώπη και προκαλεί σημαντική επιβάρυνση του τομέα της δημόσια υγείας και 

πολλούς πρόωρους θανάτους. Ο τομέας των μεταφορών, ιδιαίτερα, είναι ο μεγαλύτερος 

παράγοντας εκπομπών NOx, με το 46% των συνολικών εκπομπών NOx στην ΕΕ το 2014. 

 

Στο επίπεδο της καύσης σε κινητήρα, η ταυτόχρονη μείωση των εκπομπών CO2, PM και NOx 

συνεπάγεται αντικρουόμενους στόχους [AECC, TNO, Borgeest]. Οι εκπομπές CO2 συνδέονται 

με την απόδοση του κινητήρα σε σχέση με τη χρήση του καυσίμου –όσο πιο αποτελεσματική 

είναι η διαδικασία της καύσης, αλλά και του όλου συστήματος ισχύος, τόσο λιγότερο καύσιμο 

καταναλώνεται και τόσο λιγότερο CO2 εκπέμπεται. Ενώ σχετικά περισσότερα σωματίδια 

εκπέμπονται κατά την ψυχρή ή ατελή καύση, σχετικά περισσότερα οξείδια του αζώτου 

εκπέμπονται σε υψηλές θερμοκρασίες καύσης. Συμπερασματικά, υπάρχει γενικά μια 

αντίστροφη αναλογία μεταξύ CO2 και εκπομπών PM, αφενός, και των εκπομπών NOx 

αφετέρου. 

 

Τεχνολογίες ελέγχου των εκπομπών 

 

Υπάρχουν τεχνολογίες που, αν εφαρμοστούν σωστά, μπορούν, ανάλογα και με τη σχεδίαση 

του οχήματος, να αναιρέσουν ή να μειώσουν την αντίστροφη αναλογία μεταξύ των εκπομπών 

CO2 και PM και των εκπομπών NOx [ΚΚΕρ, AECC, TNO, Borgeest]. Στις εν λόγω τεχνολογίες 

ελέγχου των εκπομπών (ECT) περιλαμβάνονται και οι ακόλουθες: 

 

 ανακύκλωση των καυσαερίων (EGR) στον κινητήρα, όπου ένα μέρος των καυσαερίων 

αναμειγνύεται με καθαρό αέρα πριν από την έγχυση στον θάλαμο καύσης, ώστε η μέγιστη 

θερμοκρασία να διατηρείται σε χαμηλά επίπεδα· το ποσοστό ανακύκλωσης ελέγχεται με 
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μια βαλβίδα: αν η EGR εξεταστεί μεμονωμένα, χαμηλότερο ποσοστό συνεπάγεται 

υψηλότερες εκπομπές NOx, ενώ υψηλότερο ποσοστό συνεπάγεται την παραγωγή 

περισσότερων PM· σήμερα βρίσκονται σε χρήση συστήματα EGR υψηλής πίεσης, χαμηλής 

πίεσης, καθώς και υβριδικά, που έχουν το καθένα τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματά 

του[Borgeest, Faurecia]· η EGR συνδυάζεται συνήθως με μία ή περισσότερες από τις 

κατωτέρω τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται μετά την κατεργασία· 

 

 επιλεκτική καταλυτική αναγωγή (SCR) με ειδικό καταλύτη, όπου αντιδρά αμμωνία με 

NOx και παράγονται άζωτο και υδρατμός, που είναι αβλαβή· η SCR απαιτεί μια πηγή 

αμμωνίας, η οποία στη συνηθέστερη περίπτωση είναι σε μορφή διαλύματος ουρίας 

αποθηκευμένου σε ειδική δεξαμενή και πρέπει να επανασυμπληρώνεται περιοδικά· έχει 

χρησιμοποιηθεί με επιτυχία επί σειρά ετών σε βαρέα οχήματα, αλλά είναι λιγότερο 

αποτελεσματική σε συνθήκες οδήγησης χαμηλού φορτίου [ΑΕ, Borgeest]· 

 

 παγίδα NOx φτωχού μίγματος (LTN), όπου ένα ειδικό κεραμικό δεσμεύει τα NOx στον 

καταλύτη, ο οποίος στη συνέχεια υποβάλλεται σε κυκλική αναγέννηση. Η LNT είναι 

λιγότερο αποτελεσματική σε συνθήκες οδήγησης υψηλού φορτίου· 

 

 συνδυασμός SCR και LNT (SCR+LNT), μια μονάδα SCR τοποθετημένη κατάντη του 

LNT, με αποτέλεσμα υψηλότερη απόδοση στην αναγωγή του NOx και εξάλειψη της 

ανάγκης για αναγωγικό ρευστό σε πολλές καταστάσεις οδήγησης· 

 

 φίλτρο σωματιδίων ντίζελ (DPF), σχεδιασμένο για να αφαιρεί τα σωματίδια ντίζελ 

(αιθάλη) από τα καυσαέρια του ντιζελοκινητήρα, το οποίο επίσης υποβάλλεται σε κυκλικές 

αναγεννήσεις. 

 

Η ECT ελέγχεται συνήθως μέσω ειδικής μονάδας ηλεκτρονικού ελέγχου (ECU). Τα συστήματα 

λειτουργούν με λογισμικό το οποίο εξειδικεύεται με τον ποσοτικό προσδιορισμό μεγάλου 

αριθμού παραμέτρων [Borgeest, Lange, Bosch, Domke]. 

 

Η αντίστροφη αναλογία των εκπομπών CO2 και NOx μπορεί να αναιρεθεί ή να περιοριστεί με 

τη βελτιστοποίηση του κινητήρα για χαμηλή κατανάλωση καυσίμου και χαμηλές εκπομπές 

CO2 και την αντιμετώπιση των συνακόλουθων υψηλότερων εκπομπών NOx στο στάδιο της 

μετεπεξεργασίας [ΚΚΕρ, AECC, TNO, Borgeest]. 

 

Ειδικοί και προμηθευτές συστημάτων ECT συμφωνούν ότι, με τον συνδυασμό EGR με LNT ή 

με SCR, ή με τον συνδυασμό SCR και (SCR+LNT), η ECT κατέστησε δυνατό να επιτευχθεί 

το όριο Euro 6 των 80mg/km για τις εκπομπές NOx από τα ντιζελοκίνητα αυτοκίνητα ήδη από 

την ημερομηνία της έναρξης ισχύος του προτύπου, σε πραγματική χρήση στον δρόμο και όχι 

μόνο σε συνθήκες εργαστηρίου. Μερικοί ειδικοί ανέφεραν επίσης ότι τα όρια Euro 5 ήταν ήδη 

εφικτά όταν τέθηκαν σε ισχύ [ΚΚΕρ, AECC, TNO, Borgeest, EA, Bosch, Faurecia, 

ερωτηματολόγιο προς τους προμηθευτές, αποστολή στο Λουξεμβούργο]. 

 

Όταν καθιερώθηκαν τα όρια Euro 5, στις ΗΠΑ ίσχυε ήδη όριο εκπομπών NOx 44 mg/km [EPA, 

μελέτη ΗΠΑ], και τα αυτοκίνητα ντίζελ που πρωτοκυκλοφορούσαν στην αγορά των ΗΠΑ 

έπρεπε ήδη να συμμορφώνονται προς το όριο αυτό. Όσον αφορά τις εκπομπές CO2, οι μέσοι 

στόχοι για τον στόλο της ΕΕ είναι περισσότερο φιλόδοξοι από εκείνους που ισχύουν για τις 

εκπομπές CO2 στις ΗΠΑ. 

Η ανάπτυξη ECT από τους κατασκευαστές αυτοκινήτων χρηματοδοτήθηκε επίσης με δάνεια 
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από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ). Μεταξύ 2005 και 2015, η ΕΤΕπ χορήγησε 

δάνεια συνολικού ύψους 13,6 δισεκατομμυρίων EUR στην αυτοκινητοβιομηχανία, για 

επενδύσεις σε έρευνα και ανάπτυξη [ερωτηματολόγιο προς την ΕΤΕπ]. Αυτή τη στιγμή 

διεξάγεται έρευνα της OLAF σχετικά με το θέμα. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΔΟΚΙΜΕΣ ΚΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ 

3.1.  Εισαγωγή 

 

Για κανονιστικούς σκοπούς, οι εκπομπές των ελαφρών οχημάτων μετρώνται σήμερα μόνο 

μέσω εργαστηριακών δοκιμών σε δυναμομετρική εξέδρα, με τη χρήση του νέου ευρωπαϊκού 

κύκλου οδήγησης (NEDC).  

 

Ο NEDC, που πραγματοποιείται σε ψυχρό όχημα, σε θερμοκρασία 20-30 °C, συνίσταται σε 

τέσσερις διαδοχικούς αστικούς κύκλους οδήγησης (UDC) ECE-15, χαρακτηριζόμενους από 

χαμηλή ταχύτητα οχήματος, χαμηλό φορτίο κινητήρα, και χαμηλή θερμοκρασία καυσαερίων, 

και έναν υπεραστικό κύκλο οδήγησης (EUDC) ώστε να ληφθεί υπόψη η οδήγηση υπό 

συνθήκες αυξημένου φορτίου. Η πιο πρόσφατη επικαιροποίησή του χρονολογείται από το 

1997. Εξ ορισμού, η δοκιμή NEDC δεν μπορεί να εντοπίσει την παράνομη χρησιμοποίηση 

διάταξης αναστολής. 

 

Ο κανονισμός Euro 5/6, κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 715/2007, απαιτεί από κάθε κατασκευαστή 

αυτοκινήτων να «εξοπλίζει τα οχήματα κατά τρόπο ώστε τα κατασκευαστικά στοιχεία που 

ενδέχεται να επηρεάσουν τις εκπομπές να σχεδιάζονται, να κατασκευάζονται και να 

συναρμολογούνται έτσι ώστε το όχημα, υπό κανονικές συνθήκες χρήσης, να συμμορφώνεται με 

τον παρόντα κανονισμό και τα μέτρα εφαρμογής του», και εξουσιοδοτεί την Επιτροπή να 

θεσπίζει «ειδικές διαδικασίες, δοκιμές και απαιτήσεις για την έγκριση τύπου». 

 

Το άρθρο 14 παράγραφος 3 του κανονισμού απαιτεί από την Επιτροπή να «συνεχίσει να 

επανεξετάζει τις διαδικασίες, δοκιμές και απαιτήσεις [...] καθώς και τους κύκλους δοκιμών που 

χρησιμοποιούνται για τη μέτρηση των εκπομπών» και ορίζει ότι «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». 

 

Αν απαιτείται προσαρμογή στις διαδικασίες, δοκιμές και απαιτήσεις, τα «απαραίτητα μέτρα 

[...] θεσπίζονται σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο». Σύμφωνα με την 

κανονιστική διαδικασία με έλεγχο, η Επιτροπή υποβάλλει σχέδιο μέτρου στην Τεχνική 

επιτροπή – Μηχανοκίνητα οχήματα (ΤΕΜΟ –η κύρια ρυθμιστική επιτροπή που είναι 

επιφορτισμένη με την έγκριση τύπου οχήματος). Αν η ΤΕΜΟ εκδώσει θετική γνώμη με 

ειδική πλειοψηφία, το μέτρο εγκρίνεται εφόσον δεν απορριφθεί από το Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο. Αν η ΤΕΜΟ εκδώσει αρνητική γνώμη ή δεν εκδώσει γνώμη, η 

Επιτροπή υποβάλλει πρόταση απευθείας στο Συμβούλιο, το οποίο αποφασίζει σχετικά με 

ειδική πλειοψηφία. 

 

3.2.  Ανάλυση των συγκεντρωθέντων στοιχείων 
 

Συμπεριφορά, ως προς τις εκπομπές, στο εργαστήριο έναντι της αντίστοιχης 

συμπεριφοράς σε πραγματικές συνθήκες οδήγησης 

 

Σύμφωνα με τις καταθέσεις εμπειρογνωμόνων και μαρτύρων, υπήρχαν ενδείξεις τουλάχιστον 

από το 2004-2005 –όταν η πρόταση του κανονισμού Euro 5/6 ήταν στο στάδιο της 

προετοιμασίας– ότι, ενώ τα ντιζελοκίνητα αυτοκίνητα τηρούσαν τα διαδοχικά νόμιμα όρια 

Euro για τις εκπομπές NOx κατά τις δοκιμές στο εργαστήριο, κατά τη διαδικασία έγκρισης 
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τύπου με τον NEDC οι εκπομπές των οχημάτων αυτών σε κανονική χρήση ήταν στην 

πραγματικότητα πολύ μεγαλύτερες [ΚΚΕρ, ICCT, Lambrecht, TNO, ΕΟΠ, DUH, Borgeest, 

ADAC, T&E, Δήμας, Verheugen, RDW, ερωτηματολόγιο προς τα κράτη μέλη].  

 

Κατά τη διετία 2010-2011 επιβεβαιώθηκαν από πολλές μελέτες οι μεγάλες αποκλίσεις μεταξύ 

των εκπομπών NOx που μετρώνται στο εργαστήριο και των εκπομπών NOx σε πραγματικές 

συνθήκες οδήγησης για τα ντιζελοκίνητα αυτοκίνητα Euro 3, Euro 4, Euro 5 και Euro 6 

[ΚΚΕρ ICCT, TNO, ADAC]. Έκτοτε, τα αποτελέσματα των μελετών αυτών 

δημοσιοποιούνται και διαβιβάζονται στην Επιτροπή, στο Κοινοβούλιο και στις αρχές των 

κρατών μελών και τους ενδιαφερόμενους [ΚΚΕρ, ICCT, TNO, ADAC, DUH, T&E], και 

συνεπώς η ύπαρξη των ασυμφωνιών ήταν γνωστή στον κλάδο [Lambrecht, Borgeest, 

Potočnik, KBA, RDW, ερωτηματολόγιο προς τα κράτη μέλη]. 

 

Από τα στοιχεία προκύπτει επίσης ότι τα ντιζελοκίνητα αυτοκίνητα δεν απέφεραν σε 

πραγματικές συνθήκες τις μειώσεις των εκπομπών NOx που αναμένονταν σε συνέχεια της 

έναρξης ισχύος των διαδοχικών προτύπων Euro.  

 

Για πολλούς και διάφορους λόγους, ιστορικά το ντίζελ είχε ισχυρή θέση στην Ευρώπη και 

είχε καταστεί σημαντικό στοιχείο στον στόλο αυτοκινήτων της ΕΕ [Royal, Zourek]. Το 

αυξημένο ποσοστό ντιζελοκίνητων αυτοκινήτων στον στόλο οφειλόταν επίσης στο γενικά 

χαμηλότερο κόστος του καυσίμου ντίζελ και στα κίνητρα που προσφέρονταν, στο πλαίσιο της 

κλιματικής πολιτικής της ΕΕ, για τη χρήση τεχνολογίας ντίζελ ως οικονομικότερης ως προς 

την κατανάλωση καυσίμου και λιγότερο ρυπογόνου λόγω χαμηλότερων εκπομπών CO2 από 

ό,τι η βενζίνη [Επιτροπή, Dings, ACEA, Renault, VW, FCA, Mitsubishi, Δήμας, Verheugen, 

Potočnik, Falkenberg, Stromček].  

 

Οι διαρκείς υπερβάσεις των εκπομπών NOx από τον τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας, σε 

συνδυασμό με το αυξημένο ποσοστό ντιζελοκίνητων αυτοκινήτων στον στόλο της ΕΕ, 

εμπόδισαν την ταχεία μείωση της συγκέντρωσης NOx (ιδίως NO2) στις πόλεις, παρά τη 

συνολική μείωση των εκπομπών NOx κατά 58% από το 1990 στην ΕΕ [Lambrecht, ΕΟΠ, 

TNO, DUH]. Εξακολουθούν να σημειώνονται διαρκώς ευρείας κλίμακας υπερβάσεις των 

προτύπων της ΕΕ για την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα σε σχέση με το NO2, οι οποίες 

συνέβαλαν σε περίπου 72.000 πρόωρους θανάτους συνολικά το 2012 [ΕΟΠ, Vella]. 

Εκτιμάται ότι στις αστικές περιοχές όπου σημειώνονται αυτές οι υπερβάσεις, περίπου το 60% 

του μετρούμενου NO2 προέρχεται από τις οδικές μεταφορές [ΕΟΠ]. Τα δεδομένα για την 

ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα διαβιβάστηκαν στους ενδιαφερόμενους και στους φορείς 

λήψης αποφάσεων [Lambrecht, ΕΟΠ, TNO, DUH, Potočnik]. 

 

Η καθιέρωση των προτύπων Euro 6, που υποτίθεται ότι θα κάλυπταν, μεταξύ άλλων, το θέμα 

των εκπομπών NOx, δεν βελτίωσε την κατάσταση για τα περισσότερα αυτοκίνητα. Η έναρξη 

ισχύος του αυστηρότερου ορίου εκπομπών NOx 80 mg/km αύξησε το σχετικό μέγεθος των 

αποκλίσεων μεταξύ εργαστηριακών και πραγματικών εκπομπών, δεδομένου ότι οι τελευταίες 

έχουν παραμείνει ουσιαστικά σταθερές τα τελευταία 15 έτη [ΚΚΕρ, ICCT, TNO, DUH, 

ADAC]. 

 

Γενικά, πριν έρθει στο προσκήνιο η υπόθεση των εκπομπών της Volkswagen στα τέλη 

Σεπτεμβρίου 2015, οι αποκλίσεις μεταξύ των εκπομπών NOx από τα ντιζελοκίνητα 

αυτοκίνητα που μετρούνταν στο εργαστήριο και εκείνων που μετρούνταν στον δρόμο 
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αποδίδονταν στα ακόλουθα αίτια [ΚΚΕρ, ICCT, TNO, Borgeest, DUH, ADAC, T&E, EA, 

EPA, Verheugen, Potočnik, Tajani, Millbrook, μελέτη ΕΕ]: 

 

 ανεπάρκεια του NEDC που χρησιμοποιείται σε δυναμομετρική εξέδρα για τη 

μέτρηση εκπομπών στο εργαστήριο· ήταν γνωστό από καιρό ότι ο κύκλος είναι 

παρωχημένος και μη αντιπροσωπευτικός των εκπομπών ρύπων κατά την κανονική 

λειτουργία του οχήματος στον δρόμο, ιδίως επειδή προβλέπει χαμηλή ταχύτητα και χαμηλό 

φορτίο κινητήρα και προσφέρεται για στρατηγικές βελτιστοποίησης·  

 

 στρατηγικές βελτιστοποίησης εκ μέρους των κατασκευαστών αυτοκινήτων, 

προκειμένου να μην γίνεται υπέρβαση των ορίων εκπομπών κατά τον NEDC. 

 

Η γενική άποψη ήταν ότι οι αποκλίσεις οφείλονταν στην ανεπάρκεια του κύκλου δοκιμής και 

όχι στη χρήση διατάξεων αναστολής, που απαγορεύεται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) 

αριθ. 715/2007, αν και στις ΗΠΑ είχαν βρεθεί τέτοιες διατάξεις τη δεκαετία του ’90 [ΚΚΕρ, 

ICCT, TNO, DUH, Borgeest, ADAC, T&E, Επιτροπή, ACEA, Verheugen, Potočnik, Tajani, 

Vella, MIT, Millbrook, KBA, SCNH, Dobrindt, ερωτηματολόγιο προς τα κράτη μέλη, 

ερωτηματολόγιο προς τους προμηθευτές]. 

 

Αποκλίσεις παρατηρήθηκαν και στις εκπομπές CO2 και την εξοικονόμηση καυσίμου, με τις 

εκπομπές CO2 κατά 40% υψηλότερες από ό,τι είχε μετρηθεί κατά τις δοκιμές έγκρισης τύπου 

[ICCT, ΕΟΠ, DUH, EA]. Οι αποκλίσεις στις εκπομπές NOx κυμαίνονταν από 2 με 4 φορές 

πάνω από το νόμιμο όριο για τις μέσες εκπομπές NOx έως 14 φορές για τις δοκιμές 

μεμονωμένων οχημάτων [ΚΚΕρ, ICCT, TNO, ADAC]. 

 

Όσον αφορά την αντίδραση σε σχέση με τις παρατηρούμενες διαφορές, το άρθρο 5 

παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 715/2007 απαιτεί από κάθε κατασκευαστή να 

«εξοπλίζει τα οχήματα κατά τρόπο ώστε τα κατασκευαστικά στοιχεία που ενδέχεται να 

επηρεάσουν τις εκπομπές να σχεδιάζονται, να κατασκευάζονται και να συναρμολογούνται έτσι 

ώστε το όχημα υπό κανονικές συνθήκες χρήσης, να συμμορφώνεται με τον παρόντα κανονισμό 

και τα μέτρα εφαρμογής του». Τα οχήματα πρέπει, συνεπώς, να συμμορφώνονται προς τον 

κανονισμό «υπό κανονικές συνθήκες χρήσης» και όχι μόνο στις εργαστηριακές δοκιμές 

[DUH, Δήμας, Verheugen, Stromček]. Ορισμένοι μάρτυρες επεσήμαναν ότι η «κανονική 

χρήση» αυτή καθαυτή είναι όρος που χρησιμοποιείται σε άλλα νομοθετικά μέτρα για τον 

τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας αλλά δεν ορίζεται στη νομοθεσία, και ότι, ειδικότερα, δεν 

προβλέπονται ειδικές μέθοδοι δοκιμών που να αναπαράγουν την «κανονική χρήση» κατά τη 

διαδικασία έγκρισης τύπου ή κατά την αξιολόγηση της συμμόρφωσης προς τη νομοθεσία της 

ΕΕ [Renault, VW, ACEA, Mitsubishi, MIT, KBA, UTAC, Millbrook, Verheugen, 

ερωτηματολόγιο προς τους κατασκευαστές]. 

 

Για να αντιμετωπίσει το πρόβλημα των αποκλίσεων στα NOx, η Επιτροπή επικεντρώθηκε 

στην ανάπτυξη μιας νέας διαδικασίας δοκιμής που να μπορεί να εξασφαλίζει ότι τα 

επιτυγχανόμενα όρια εκπομπών ανταποκρίνονται σε πραγματικές συνθήκες οδήγησης, όπως 

προβλέπεται από το άρθρο 14 παράγραφος 3 του κανονισμού Euro 5/6 [Επιτροπή, Potočnik, 

Tajani, Vella, αποστολή στο ΚΚΕρ]. 

 

Προσαρμογή των δοκιμών 
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Κατά την προετοιμασία της νομοθετικής της πρότασης για τον κανονισμό Euro 5/6, ήταν ήδη 

εν γνώσει της Επιτροπής το θέμα των αποκλίσεων μεταξύ εκπομπών στο εργαστήριο και 

πραγματικών εκπομπών στην περίπτωση των οχημάτων Euro 3/4, ιδίως για τις εκπομπές NOx 

από τα ντιζελοκίνητα επιβατηγά αυτοκίνητα, και η ανεπάρκεια των υπαρχουσών 

εργαστηριακών δοκιμών [Δήμας, Verheugen]. Υπήρχαν άλλοι κύκλοι, όπως ο Common 

Artemis Driving Cycle (κοινός κύκλος οδήγησης Άρτεμις), που βασίζονταν σε μια μεγάλη 

βάση δεδομένων οδικών συμπεριφορών οι οποίες απέδιδαν καλύτερα τις πραγματικές 

εκπομπές. Ωστόσο, ο κύκλος δοκιμών Άρτεμις δεν ήταν σχεδιασμένος για δοκιμές έγκρισης 

τύπου αλλά για καταγραφή των εκπομπών, και θα απαιτούσε επομένως προσαρμογές 

προκειμένου να χρησιμοποιηθεί σε διαδικασίες έγκρισης τύπου [ΚΚΕρ]. Πάντως, κύρια 

προτεραιότητα ήταν η επίτευξη έγκαιρης μείωσης των εκπομπών καρκινογόνων 

αιωρούμενων σωματιδίων [Δήμας, Verheugen, Dings]. Οι νομοθέτες επέλεξαν να δώσουν 

προτεραιότητα στην έναρξη ισχύος των νέων προτύπων Euro 5 για τα αιωρούμενα 

σωματίδια, να επικεντρωθούν στη μείωση των NOx στα επόμενα πρότυπα Euro 6, και να 

περιλάβουν στη νομοθεσία εντολή προς την Επιτροπή να επανεξετάζει τακτικά τους κύκλους 

δοκιμών και να τους αναθεωρεί όταν κρίνεται αναγκαίο, προκειμένου να αντικατοπτρίζουν 

επαρκώς τις εκπομπές που παράγονται από την πραγματική οδήγηση στο δρόμο [Δήμας, 

Verheugen]. 

  

Τον Αύγουστο του 2005, ανατέθηκε στο Κοινό Κέντρο Ερευνών της Επιτροπής (ΚΚΕρ) να 

διεξαγάγει έρευνα για τις εκπομπές υπό πραγματικές συνθήκες οδήγησης [ΚΚΕρ, Δήμας]. Το 

πειραματικό πρόγραμμα δοκιμών ελαφρών οχημάτων Euro 3 και 4 σε δρόμο με φορητά 

συστήματα μέτρησης εκπομπών (PEMS), που μετρούν τις εκπομπές των κινητήρων 

εσωτερικής καύσης κατά τη χρήση του οχήματος επιτρέποντας τη δοκιμή σε πραγματικές 

συνθήκες, άρχισε το 2007, με δημοσίευση των πρώτων αποτελεσμάτων το 2007 και το 2009, 

και συνεχίστηκε με την πρώτη δοκιμή του Euro 5 σε δρόμο στα τέλη Ιουνίου του 2009, μετά 

από αίτημα του τότε Επιτρόπου αρμόδιου για τις επιχειρήσεις και τη βιομηχανία, Günter 

Verheugen [ΚΚΕρ., Verheugen]. Το ερευνητικό πρόγραμμα έληξε στο τέλος Απριλίου του 

2010 και συζητήθηκε εσωτερικά από τη νέα Επιτροπή Barroso II τον Σεπτέμβριο του 2010, 

τα δε ανωνυμοποιημένα αποτελέσματα παρουσιάστηκαν σε ημερίδα με θέμα «Προσέγγιση 

της νομοθεσίας περί εκπομπών» με τα κράτη μέλη και τα ενδιαφερόμενα μέρη στις 23 

Νοεμβρίου 2010 και δημοσιεύτηκαν με έκθεση στις αρχές του 2011. Τα αποτελέσματα του 

ΚΚΕρ έδειξαν ότι οι εκπομπές NOx από ελαφρά ντιζελοκίνητα οχήματα διέφεραν σημαντικά 

μεταξύ των εργαστηριακών δοκιμών NEDC και της πραγματικής οδήγησης στον δρόμο, και 

ότι οι εκπομπές στον δρόμο υπερέβαιναν σημαντικά τα όρια Euro 3-5 (κυμαινόμενα από 2 με 

4 φορές πάνω από το νόμιμο όριο για τις μέσες εκπομπές NOx έως 14 φορές για τις δοκιμές 

μεμονωμένων οχημάτων). Το ΚΚΕρ κατέληξε επίσης στο συμπέρασμα ότι η δοκιμή με 

PEMS επέτρεπε την ακριβή μέτρηση των εκπομπών NOx από ελαφρά οχήματα και μπορούσε 

να αποτελέσει ισχυρό εργαλείο για τον νέο κανονισμό [ΚΚΕρ, Δήμας]. Ημερίδα που 

διεξήχθη τον Νοέμβριο του 2010 κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η μέθοδος δοκιμής για τις 

εκπομπές σε πραγματικές συνθήκες οδήγησης (RDE) θα ήταν έτοιμη προς έγκριση πριν από 

το τέλος του 2012 (συνοπτικό έγγραφο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ημερίδα της 23ης 

Νοεμβρίου 2010 [CIRCA]). 

 

Τον Ιανουάριο του 2011, αφού το ΚΚΕρ είχε υποβάλει τα πορίσματά του σχετικά με τις 

αποκλίσεις στις εκπομπές NOx, ο τότε Επίτροπος αρμόδιος για θέματα Βιομηχανίας και 

Επιχειρηματικότητας Antonio Tajani συγκρότησε και υπήγαγε στην ΤΕΜΟ την ομάδα 

εργασίας «Εκπομπές σε πραγματικές συνθήκες οδήγησης – ελαφρά οχήματα» (RDE-LDV) με 

αντικείμενο την ανάπτυξη διαδικασίας για την αξιόπιστη εκτίμηση των εκπομπών από τα 
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ελαφρά οχήματα σε πραγματικές συνθήκες οδήγησης και τη ρυθμιστική εφαρμογή της. Το 

έργο της ομάδας RDE-LDV οδήγησε τελικά στην έγκριση από την ΤΕΜΟ, της καθιέρωσης 

δοκιμών εκπομπών σε πραγματικές συνθήκες οδήγησης από το 2017.  

 

Η έρευνα συνέλεξε στοιχεία για τη διαδικασία που οδήγησε στην έγκριση της δέσμης RDE, 

ιδίως όσον αφορά τη διάρκειά της, προκειμένου να διαπιστωθούν οι ενδεχόμενες 

καθυστερήσεις και οι αιτίες τους (στο Παράρτημα Δ περιλαμβάνεται λεπτομερέστερο 

χρονοδιάγραμμα των σχετικών γεγονότων). 

 

Δοκιμές με PEMS είχαν χρησιμοποιηθεί στο ερευνητικό πρόγραμμα του ΚΚΕρ, η δε 

αιτιολογική σκέψη 15 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 715/2007 αναφέρει ότι  θα πρέπει επίσης 

να εξεταστούν η εφαρμογή του PEMS και η θέσπιση της κανονιστικής έννοιας του «μη 

υπερβατού». Ωστόσο, παράλληλα με το PEMS η ομάδα αξιολόγησε κι άλλες υποψήφιες 

διαδικασίες, συμπεριλαμβανομένων πολλαπλών κύκλων δοκιμών, τυχαίων κύκλων δοκιμών 

και μοντελοποίησης εκπομπών.  Ένα από τα καθήκοντα της ομάδας ήταν η καθιέρωση 

μεθοδολογίας για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων των δοκιμών. 

 

Ο προγραμματισμός της ομάδας RDE-LDV προέβλεπε αρχικά τη λήψη απόφασης σχετικά με 

την επιλογή της διαδικασίας έως τον Φεβρουάριο του 2012, σε περίπτωση επιλογής του 

PEMS, την ολοκλήρωση της νομοπαρασκευαστικής διαδικασίας για την τελική διαδικασία 

δοκιμής έως τα τέλη Σεπτεμβρίου του 2013, και την εφαρμογή των διαδικασιών δοκιμής που 

θα προέκυπταν, για σκοπούς συμμόρφωσης, από τις υποχρεωτικές ημερομηνίες του Euro 6 

[RDE-LDV, CARS21]. 

 

Στα μέσα Μαρτίου του 2012, το ΚΚΕρ παρουσίασε μια προκαταρκτική αξιολόγηση των 

διαδικασιών αξιολόγησης των δεδομένων και τα πρώτα αποτελέσματα, και στις 28 Ιουνίου 

2012 παρουσιάστηκε η επισκόπηση της αξιολόγησης των διαδικασιών RDE [RDE-LDV]. 

Τον Οκτώβριο του 2012, τα ειδικά επιφορτισμένα μέλη της ομάδας πρότειναν την υιοθέτηση 

της δοκιμής με PEMS στον δρόμο ως κανονιστικής διαδικασίας RDE, και τον Φεβρουάριο 

του 2013 η ομάδα RDE-LDV κατέληξε στην επιλογή του PEMS [RDE-LDV, αποστολή στο 

ΚΚΕρ]. 

 

Στις 8 Νοεμβρίου 2012, η Επιτροπή δημοσίευσε την ανακοίνωσή της «CARS 2020: Σχέδιο 

δράσης για μια ανταγωνιστική και βιώσιμη αυτοκινητοβιομηχανία στην Ευρώπη». Η 

ανακοίνωση πρότεινε ότι «εκπομπές σε πραγματικές συνθήκες οδήγησης (RDE) NOx [...] θα 

πρέπει να καταγράφονται και να κοινοποιούνται από τις ημερομηνίας υποχρεωτικής εφαρμογής 

του Euro 6 (το 2014)» και ότι «το αργότερο τρία έτη μετά τις εν λόγω ημερομηνίες η 

διαδικασία RDE θα πρέπει να εφαρμόζεται μαζί με αυστηρά μη υπερβάσιμα όρια εκπομπής 

(NTE), ώστε να εξασφαλίζεται σημαντική μείωση των εκπομπών NOx υπό πραγματικές 

συνθήκες οδήγησης». Η Επιτροπή έκρινε επιβεβλημένο το τριετές αυτό διάστημα, διότι «θα 

απαιτηθεί σημαντικός επανασχεδιασμός των πετρελαιοκινήτων οχημάτων για την επίτευξη των 

ορίων εκπομπής NOx που προβλέπονται από το Euro 6 υπό πραγματικές συνθήκες οδήγησης». 

 

Κατά τη σύνοδο του Συμβουλίου Ανταγωνιστικότητας στις 10 και 11 Δεκεμβρίου 2012, τα 

κράτη μέλη συμφώνησαν με τις συστάσεις που περιέχονται στην ανακοίνωση CARS 2020 

[Tajani]. Στο ψήφισμά του της 10ης Δεκεμβρίου 2013 το Κοινοβούλιο αναφέρει ότι η 

προγραμματισμένη ανάπτυξη ενός νέου ακριβούς κύκλου δοκιμών οδήγησης και των 

σχετικών διαδικασιών θα πρέπει να αντανακλά τις πραγματικές συνθήκες οδήγησης, και ζητεί 

να καθιερωθούν οι διαδικασίες αυτές χωρίς καθυστέρηση. 
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Την 1η Οκτωβρίου 2013 συνεδρίασε για πρώτη φορά ειδική ομάδα επιφορτισμένη με την 

ανάπτυξη μεθόδου αξιολόγησης των δεδομένων RDE στο πλαίσιο της ομάδας RDE-LDV, 

και τον Ιούνιο του 2014 συγκροτήθηκε συντακτική υποομάδα προεδρευόμενη από το ΚΚΕρ, 

για την εκπόνηση των τεχνικών προδιαγραφών [RDE-LDV, αποστολή στο ΚΚΕρ]. 

 

Η πρώτη από τέσσερις κανονιστικές δέσμες RDE, με την οποία καθορίζεται η διαδικασία 

RDE με PEMS, ολοκληρώθηκε κατά τον Νοέμβριο του 2014 και εγκρίθηκε από την ΤΕΜΟ 

τον Μάιο του 2015. 

 

Οι εργασίες σε σχέση με τη δεύτερη δέσμη RDE, που καθορίζει τα ανώτατα όρια για τις 

εκπομπές NOx, άρχισαν τον Φεβρουάριο του 2015 [αποστολή στο ΚΚΕρ], και εντάθηκαν 

μετά τις αποκαλύψεις σχετικά με την Volkswagen τον Σεπτέμβριο του 2015 [Bieńkowska, 

Dobrindt]. Η δεύτερη δέσμη εγκρίθηκε από την ΤΕΜΟ στις 28 Οκτωβρίου 2015. 

 

Σχολιάζοντας το χρονοδιάγραμμα της ανάπτυξης των δοκιμών RDE, ορισμένα κράτη μέλη 

και άλλοι μάρτυρες επισήμαναν ότι η ανάπτυξη μιας διαδικασίας δοκιμής που να δίνει 

ουσιαστικά και αναπαραγώγιμα αποτελέσματα αποτελεί πολύπλοκο έργο [MIT, 

ερωτηματολόγιο προς τα κράτη μέλη]. Επισήμαναν επίσης το γεγονός ότι χρειάστηκε χρόνος 

έως ότου ο εξοπλισμός PEMS εξελιχτεί σε κατάλληλη τεχνολογία μετρήσεων για 

κανονιστικούς σκοπούς και έως ότου οι διαδικασίες δοκιμής αναπτυχθούν σε σημείο ώστε να 

δίνουν συγκρίσιμα αποτελέσματα [Renault, ACEA, MIT, ερωτηματολόγιο προς τα κράτη 

μέλη]. Το πρώτο ερευνητικό πρόγραμμα για τη μέτρηση των εκπομπών NOx από ελαφρά 

επαγγελματικά οχήματα με σύστημα PEMS άρχισε το 2007, ενώ πριν από την ημερομηνία 

αυτή PEMS σχεδιάζονταν μόνο για δοκιμές σε βαρέα επαγγελματικά οχήματα. Η πρώτη 

γενιά PEMS υστερούσε όσον αφορά την ακρίβεια των μετρήσεων (λόγω περιορισμών χώρου, 

πρόσθετου βάρους, κ.λπ.) και η αναπαραγωγιμότητα των δοκιμών ήταν περιορισμένη [ICCT, 

αποστολή στο ΚΚΕρ]. Ωστόσο, κατά τα επόμενα έτη η τεχνολογία συνέχισε να εξελίσσεται 

και τα PEMS έγιναν ακριβέστερα και πιο αξιόπιστα. 

 

Από τη σκοπιά της νομοθετικής διαδικασίας καθαυτής, πολλοί μάρτυρες χαρακτήρισαν τη 

διάρκεια της ανάπτυξης δοκιμών RDE υπερβολική [Επιτροπή, Bieńkowska]. Οι μάρτυρες 

υποστήριξαν πως οι καθυστερήσεις οφείλονταν μάλλον στο γεγονός ότι η λήψη αποφάσεων 

σε επίπεδο ΕΕ είναι συναινετική διαδικασία που απαιτεί χρόνο [Δήμας, Potočnik], παρά σε 

πολιτική παρέμβαση [ΚΚΕρ, Επιτροπή, Zourek], ότι οι διοικητικές διαδικασίες δεν είναι 

πάντα δυνατόν να συμβαδίζουν με τις τεχνολογικές εξελίξεις [Zourek], και ότι οι 

προσπάθειες της ΕΕ και των κρατών μελών επικεντρώνονταν στην αποφυγή της επιβάρυνσης 

της βιομηχανίας μετά την κρίση που ξέσπασε το 2008 [Potočnik]. 

 

Από την ανάλυση των πρακτικών της ΤΕΜΟ προέκυψε ότι ορισμένα κράτη μέλη είχαν 

εμποδίσει τη διαμόρφωση ειδικής πλειοψηφίας στην ΤΕΜΟ, με αποτέλεσμα τη μετάθεση της 

ψηφοφορίας για την πρώτη δέσμη RDE από τις 24 Μαρτίου στις 19 Μαΐου 2015 [ΚΚΕρ, 

Επιτροπή, ΤΕΜΟ].  

 

Προκειμένου να αποσαφηνιστεί η ρυθμιστική διαδικασία για τις μετρήσεις των εκπομπών, 

κατά την έρευνα συγκεντρώθηκαν επίσης πληροφορίες σχετικά με τον ρόλο που 

διαδραματίζουν οι διάφορες υπηρεσίες της Επιτροπής. Σύμφωνα με την αρχή της συλλογικής 

ευθύνης της Επιτροπής, το χαρτοφυλάκιο του Επιτρόπου αρμόδιου για τη βιομηχανία (και τη 

Γενική Διεύθυνση Επιχειρήσεων και Βιομηχανίας, ΓΔ ENTR/GROW) περιλαμβάνει τα 
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πρότυπα εκπομπών, ενώ το χαρτοφυλάκιο του Επιτρόπου αρμόδιου για το περιβάλλον (και τη 

Γενική Διεύθυνση περιβάλλοντος ΓΔ ENV) περιλαμβάνει την ποιότητα του ατμοσφαιρικού 

αέρα. Οι δύο ΓΔ επιδιώκουν χωριστούς στόχους, αλλά συνεργάζονται μεταξύ τους για την 

εξεύρεση εφαρμόσιμων συμβιβαστικών λύσεων [Δήμας, Potočnik, Verheugen, Vella]. Στις 

ΗΠΑ, οι αρμοδιότητες για τον καθορισμό προτύπων για τις εκπομπές, για τη χορήγηση 

εγκρίσεων τύπου, και για την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα λαμβάνονται όλες από την 

ίδια αρχή [EPA, Potočnik]. 

 

Τον Ιανουάριο του 2013, η Δανή Υπουργός Περιβάλλοντος, Ida Auken, απηύθυνε επιστολή 

προς τους τότε Επιτρόπους Tajani και Potočnik, στην οποία εξέθετε τις ανησυχίες της όσον 

αφορά τη δυνατότητα να επιτύχουν η Δανία και πολλά άλλα κράτη μέλη τους στόχους NO2 

για την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα σε σχέση με τις εκπομπές από τα ελαφρά οχήματα, 

χαρακτηρίζοντας το χρονοδιάγραμμα RDE «απαράδεκτο» και ζητώντας να αναληφθεί δράση 

προκειμένου να αντιμετωπιστεί η «κρίσιμη κατάσταση το συντομότερο δυνατό». Οι 

Επίτροποι απάντησαν τον Μάρτιο του 2013, αναγνωρίζοντας την ανάγκη να μειωθούν οι 

εκπομπές NOx υπό RDE ώστε να επιτευχθούν οι στόχοι της ΕΕ για την ποιότητα του 

ατμοσφαιρικού αέρα. Εξήγησαν ότι η διαδικασία δοκιμών RDE ήταν υπό ανάπτυξη και θα 

εφαρμοζόταν από το 2017/2018 το αργότερο. 

 

Ο τότε Επίτροπος Potočnik και η ΓΔ ENV εστίασαν τη δράση τους στο να εξασφαλιστεί η 

τήρηση του συμφωνηθέντος χρονοδιαγράμματος για την καθιέρωση των δοκιμών RDE 

[Potočnik, Vella, Falkenberg]. Στις 12 Φεβρουαρίου 2013, ο τότε Επίτροπος Potočnik 

απηύθυνε επιστολή στον τότε Επίτροπο Tajani καλώντας τον να ελαχιστοποιήσει τις τυχόν 

περαιτέρω καθυστερήσεις στη διαδικασία. Στην απάντησή του από 26ης Μαρτίου 2013, ο κ. 

Tajani εξήγησε ότι η Επιτροπή είχε δρομολογήσει ήδη από το 2011 τη διαδικασία RDE 

προκειμένου να επιτευχθεί μια αξιόπιστη διαδικασία δοκιμής η οποία να εφαρμοστεί το 

αργότερο από το 2017. 

 

Ένα έτος αργότερα, σε σημείωμα με ημερομηνία 19 Νοεμβρίου 2014, ο πρώην γενικός 

διευθυντής της ΓΔ ENV διαμαρτυρήθηκε στον πρώην γενικό διευθυντή της ΓΔ ENTR 

σχετικά με «καθυστερήσεις», δηλώνοντας ότι «τώρα που η δράση για την αντιμετώπιση των 

πραγματικών εκπομπών έχει αναβληθεί επανειλημμένα, θα θεωρηθεί ότι η Επιτροπή ενεργεί 

χωρίς συνέπεια, ακόμα και ότι παραμένει απαθής απέναντι στα στοιχεία για τις εκπομπές των 

αυτοκινήτων». Στην απάντησή του, ο Γενικός Διευθυντής της ΓΔ ENTR ανάφερε ότι «η ΓΔ 

ENTR προβαίνει σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες προκειμένου να οριστικοποιήσει χωρίς 

καθυστέρηση την πρόταση σχετικά με τη διαδικασία για τις εκπομπές σε πραγματικές 

συνθήκες οδήγησης (RDE)» [CIRCA]. 

 

Η έρευνα συγκέντρωσε επίσης στοιχεία σχετικά με την πιθανή επίδραση των ομάδων 

συμφερόντων της βιομηχανίας στα διάφορα στάδια της διαδικασίας [CEO, T&E]. Σε γενικές 

γραμμές, οι μάρτυρες αναγνώρισαν ότι η Επιτροπή είχε διεξαγάγει διαβουλεύσεις με 

ενδιαφερομένους από τον κλάδο αλλά και εκτός, καθώς και με ανεξάρτητους ειδικούς 

[AECC, T&E, Verheugen, Tajani, MIT, ερωτηματολόγιο προς τα κράτη μέλη]. Σύμφωνα με 

το έγγραφο που εξετάστηκε, οι υπηρεσίες της Επιτροπής ανησυχούσαν για την αντίδραση 

των κατασκευαστών αυτοκινήτων στην καθιέρωση του PEMS [CIRCA, CEO]. 

 

Ωστόσο, ορισμένοι μάρτυρες εξέφρασαν ανησυχίες σχετικά με την ισορροπία της σύνθεσης 

ορισμένων ομάδων [CEO, T&E, μελέτη ΕΕ]. Η έρευνα συγκέντρωσε πληροφορίες σχετικά με 

τη σύνθεση της πλέον αρμόδιας ομάδας εργασίας για το εν λόγω θέμα, της ομάδας RDE-
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LDV. Η πρόσβαση στην RDE-LDV είναι ανοικτή, και δεν έχει απορριφθεί καμία αίτηση 

συμμετοχής. Η έρευνα διαπίστωσε, για παράδειγμα, ότι σε τρεις συνεδριάσεις της ομάδας 

μεταξύ Μαΐου και Σεπτεμβρίου του 2016, με 43 έως 47 συμμετέχοντες, οι 21-23 

αντιπροσώπευαν κατασκευαστές αυτοκινήτων, οι 9-12 άλλους παράγοντες της 

αυτοκινητοβιομηχανίας, οι 5-7 κράτη μέλη, 1-5 τεχνικές υπηρεσίες και 1-2 ερευνητικά 

ιδρύματα, την κοινωνία των πολιτών ή ΜΚΟ [RDE-LDV]. 

 

Ο σημαντικός ρόλος που διαδραματίζουν οι ειδικοί του κλάδου σε ορισμένες τεχνικές 

υποομάδες έχει αποδοθεί στην υψηλή εξειδίκευση αυτών των ομάδων καθώς και στην 

έλλειψη επαρκούς τεχνικής εμπειρογνωμοσύνης στην Επιτροπή, όπως επίσης στο γεγονός ότι 

οι οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών και οι ΜΚΟ δεν διαθέτουν επαρκείς πόρους για να 

εξασφαλίζουν την παρουσία τους στον μεγάλο αριθμό συνεδριάσεων των ομάδων [CEO, 

T&E, ερωτηματολόγιο προς τα κράτη μέλη, μελέτη ΕΕ]. Οι αρμόδιες γενικές διευθύνσεις της 

Επιτροπής δεν διαθέτουν τεχνικές υπηρεσίες ικανές να παρακολουθούν διαρκώς τις 

τεχνολογικές εξελίξεις. Η συγκέντρωση ειδικής πραγματογνωσίας μπορεί επίσης να 

εμποδιστεί από πολιτικές κινητικότητας, μεταξύ άλλων στο ΚΚΕρ. 

 

Οι δοκιμές RDE με PEMS 

 

Η ομόφωνη άποψη των ειδικών και των μαρτύρων που κλήθηκαν σε ακρόαση ήταν ότι η 

εισαγωγή δοκιμών RDE με PEMS στο σύστημα έγκρισης τύπου της ΕΕ αποτελεί σαφώς 

βελτίωση που θα συμβάλει στην πραγματική μείωση των εκπομπών ρύπων από ελαφρά 

οχήματα στην ατμόσφαιρα [ΚΚΕρ, ICCT, TNO, DUH, Borgeest, ADAC, EA, ACEA, 

Renault, VW, Mitsubishi, FCA, Επιτροπή, Faurecia, Bosch, Potočnik, Tajani, Bieńkowska, 

Vella, EPA, MIT, Millbrook, KBA, TÜV, SNCH, UTAC, RDW, Dobrindt, μελέτη ΕΕ, Audi, 

Nencini]. 

 

Η μέγιστη πρόσθετη αβεβαιότητα των μετρήσεων του εξοπλισμού PEMS για ελαφρά 

οχήματα σε σχέση με τις εργαστηριακές δοκιμές μειώνεται διαρκώς και είναι σήμερα περίπου 

30%, η δε μέση αβεβαιότητα έχει εκτιμηθεί από την Επιτροπή σε 18,75%, με συγκεκριμένη 

δυνατότητα επίτευξης 10-15% σε σύντομο χρονικό διάστημα [ΚΚΕρ, ΕΑ]. Κατά τους 

ειδικούς, αν η δοκιμή διενεργείται σε στίβο δοκιμών, έτσι ώστε να εξαλείφεται η απρόβλεπτη 

διακύμανση της ροής της κυκλοφορίας, η εν λόγω μεταβλητότητα μειώνεται σε 10% περίπου, 

[ΑΕ]. Τα περιθώρια σφάλματος στη μέτρηση και οι στατιστικές αβεβαιότητες μπορούν να 

ληφθούν κατάλληλα υπόψη, και συνεπώς η δοκιμή με PEMS ενδείκνυται για τη μέτρηση των 

εκπομπών των οχημάτων στον δρόμο για κανονιστικούς σκοπούς. Ειδικότερα, οι 

παρατηρούμενες αποκλίσεις μεταξύ των εκπομπών NOx στο εργαστήριο και στον δρόμο είναι 

μεγάλες, και συνεπώς το επίπεδο ακριβείας του PEMS είναι ήδη επαρκές για τον εντοπισμό 

τους [ΚΚΕρ, ICCT, TNO, ADAC, ΕΑ]. 

 

Ωστόσο, οι προδιαγραφές της δοκιμής και οι διαδικασίες αξιολόγησης θα πρέπει να 

καθοριστούν πολύ προσεκτικά, προκειμένου οι δοκιμές RDE να είναι αποτελεσματικές και 

να οδηγήσουν στη μείωση των αποκλίσεων μεταξύ των εκπομπών που μετρώνται στο 

εργαστήριο και των εκπομπών στον δρόμο [ΚΚΕρ, ICCT, TNO, DUH, Borgeest, ADAC, 

EA]. Πιο συγκεκριμένα, οι δοκιμές PEMS στον δρόμο πρέπει να διαμορφωθούν με τέτοιο 

τρόπο ώστε να καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα συνθηκών οδήγησης, όσον αφορά μεταξύ άλλων 

τη θερμοκρασία, το φορτίο του κινητήρα, την ταχύτητα του οχήματος, το υψόμετρο, τον τύπο 

οδού (αστική, προαστιακή, αυτοκινητόδρομος) καθώς και άλλες παραμέτρους που 

απαντώνται συνήθως κατά την οδήγηση στην ΕΕ, μεταξύ άλλων για να αποφεύγεται στον 
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μέγιστο δυνατό βαθμό η παραποίηση των αποτελεσμάτων των δοκιμών [TNO, Borgeest, 

μελέτη ΕΕ, ερωτηματολόγιο προς τα κράτη μέλη]. 

 

Η πλήρης αξιολόγηση των δοκιμών RDE θα καταστεί δυνατή μόνο αφού εγκριθούν και οι 

τέσσερις δέσμες. 

 

Η μεταβατική περίοδος και ο συντελεστής συμμόρφωσης 

 

Οι προσκληθέντες ειδικοί υποστήριξαν στην πλειονότητά τους ότι δόθηκε στους 

κατασκευαστές αυτοκινήτων επαρκής χρόνος για την επίτευξη των στόχων Euro 5 και Euro 6 

[TNO, Borgeest, Lange]. Σύμφωνα με την αιτιολογική σκέψη 5 του κανονισμού Euro 5/6, ο 

κανονισμός αυτός περιλάμβανε ήδη τα όρια Euro 6, προκειμένου η βιομηχανία να έχει σαφή 

πληροφόρηση για τις μελλοντικές οριακές τιμές εκπομπών. Με βάση τα αποτελέσματα των 

δοκιμών, η ήδη διαθέσιμη τεχνολογία επιτρέπει να επιτευχθούν τα όρια εκπομπών Euro 6 

κατά την οδήγηση στον δρόμο [ICCT, DUH]. 

 

Με βάση τις τεχνολογίες ελέγχου των εκπομπών που χρησιμοποιούν ως τώρα ευρέως οι 

κατασκευαστές στον στόλο οχημάτων τους, οι ειδικοί κρίνουν αναγκαία μια μεταβατική 

περίοδο που θα επιτρέψει στους κατασκευαστές αυτοκινήτων να εγκαταστήσουν τον 

κατάλληλο τεχνολογικό εξοπλισμό στα οχήματα ώστε να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις 

των νέων δοκιμών RDE, η οποία θα πρέπει ωστόσο να είναι όσο το δυνατό συντομότερη 

προκειμένου να καταστεί δυνατή έγκαιρα η επίτευξη ουσιαστικών βελτιώσεων στην ποιότητα 

του ατμοσφαιρικού αέρα. Προκειμένου οι δοκιμές RDE να μπορούν να χρησιμοποιούνται για 

κανονιστικούς σκοπούς, χρειάζεται να εφαρμόζεται στα αποτελέσματα των δοκιμών για τις 

εκπομπές NOx υπό πραγματικές συνθήκες οδήγησης (RDE) ένας «συντελεστής 

συμμόρφωσης» που να επιτρέπει να εκπέμπεται από τα οχήματα έως ένα καθορισμένο 

πολλαπλάσιο του νόμιμου ορίου εκπομπών κατά τη δοκιμή στον δρόμο, λόγω των εγγενών 

αβεβαιοτήτων μέτρησης των PEMS [TNO, Lange, EPA, ENVI/EMIS]. 

 

Η δεύτερη από τις τέσσερις «δέσμες RDE», που εγκρίθηκε από την ΤΕΜΟ τον Οκτώβριο του 

2015, καθορίζει τα ανώτατα όρια εκπομπών NOx, επιτρέποντας απόκλιση μεταξύ των 

αποτελεσμάτων των δοκιμών PEMS και των νόμιμων ορίων, με συντελεστή συμμόρφωσης 

2,1 το πολύ για τα νέα μοντέλα έως τον Σεπτέμβριο του 2017 (έως τον Σεπτέμβριο του 2019 

για τα νέα οχήματα), και με συντελεστή 1,5 έως τον Ιανουάριο του 2020 για τα νέα μοντέλα 

(Ιανουάριος 2021 για τα νέα οχήματα). Αυτή η προσέγγιση δύο φάσεων στη μείωση του 

συντελεστή συμμόρφωσης ήταν αποτέλεσμα συμβιβασμού που υποστηρίχθηκε από τη 

βιομηχανία και τα περισσότερα κράτη μέλη [ACEA, MIT, Nencini]. 

 

Ο συντελεστής συμμόρφωσης υπόκειται σε ετήσια επανεξέταση, όπως προβλέπεται ρητά στη 

δεύτερη δέσμη RDE, προκειμένου να πλησιάσει όσο το δυνατόν περισσότερο το 1, 

λαμβάνοντας υπόψη μόνο το πραγματικό περιθώριο σφάλματος. Η Επιτροπή, στην 

ανακοίνωσή της «Προς την ολοκληρωμένη και αποτελεσματική δοκιμή εκπομπών στην ΕΕ», 

δεσμεύτηκε να κάνει χρήση της εν λόγω ρήτρας αναθεώρησης για να προτείνει τη μείωση του 

δεύτερου συντελεστή συμμόρφωσης το 2017 και να ακολουθεί την εξέλιξη της τεχνολογίας 

PEMS σε ετήσια βάση στη συνέχεια [Επιτροπή, Bieńkowska, MIT]. 

 

Ωστόσο, ο συντελεστής συμμόρφωσης δεν είναι το μόνο στοιχείο που θα καθορίσει την 

αποτελεσματικότητα της νέας διαδικασίας δοκιμών. Όπως αναφέρεται πιο πάνω, το επίπεδο 

αυστηρότητας των δοκιμών σε πραγματικές συνθήκες οδήγησης θα εξαρτηθεί επίσης σε 



 

PE595.427v02-00 38/114 RR\1119003EL.docx 

EL 

καθοριστικό βαθμό από την ευρύτητα του φάσματος δοκιμών και τη μεθοδολογία που θα 

εφαρμόζεται για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της δοκιμής [TNO]. Συνεπώς, από 

καθαρά τεχνική άποψη, ο συντελεστής συμμόρφωσης 2,1, όπως προβλέπεται αυτή τη στιγμή 

για την πρώτη φάση της εφαρμογής της δοκιμής RDE για τις εκπομπές NOx, θεωρείται από 

την πλειονότητα των προσκληθέντων εμπειρογνωμόνων και την Επιτροπή αδικαιολόγητα 

υψηλός, δεδομένου ότι πολλά αυτοκίνητα που παράγονται σήμερα θα μπορούσαν ήδη να 

πληρούν τα όρια εκπομπών σε συνθήκες δρόμου σε περίπτωση που ο συντελεστής 

συμμόρφωσης καθοριζόταν σε περίπου 1,5 [ADAC, EA, Mitsubishi, Bieńkowska, Vella, 

αποστολή στο Λουξεμβούργο, ENVI/EMIS]. Στο αρχικό της σχέδιο για τη δεύτερη δέσμη 

RDE, η Επιτροπή είχε προτείνει στην ΤΕΜΟ συντελεστές συμμόρφωσης προς το κάτω όριο 

της περιοχής τιμών 1,6 - 2,2 για την πρώτη φάση και στην περιοχή τιμών 1,2 - 1,6 για τη 

δεύτερη φάση [Επιτροπή].  
 

3.3.  Συμπεράσματα 

 

1. Οι τεχνολογίες ελέγχου των εκπομπών (ECT) οι οποίες ήταν διαθέσιμες όταν 

εγκρίθηκαν οι οριακές τιμές εκπομπών NOx για τα πρότυπα Euro 5 και Euro 6, όπου 

εφαρμόστηκαν σωστά, έχουν επιτρέψει ήδη να επιτευχθούν για τις εκπομπές NOx από 

ντιζελοκίνητα αυτοκίνητα τα όρια των 180 mg/km, του Euro 5, και 80 mg/km, του Euro 

6, πριν τις αντίστοιχες ημερομηνίες έναρξης ισχύος των προτύπων αυτών, σε 

πραγματικές συνθήκες και όχι μόνο σε εργαστηριακές δοκιμές. Σύμφωνα με τα 

στοιχεία, τα όρια εκπομπών Euro 6 μπορούν να τηρούνται σε πραγματικές συνθήκες 

οδήγησης ανεξάρτητα από τον τύπο καυσίμου, με τη χρήση κατάλληλης, ευρέως 

διαθέσιμης τεχνολογίας. Αυτό σημαίνει ότι η επιλογή ορισμένων κατασκευαστών 

αυτοκινήτων να χρησιμοποιήσουν τεχνολογία που εξασφαλίζει την τήρηση των ορίων 

εκπομπών μόνο κατά τις εργαστηριακές δοκιμές δεν οφείλεται σε τεχνικούς αλλά σε 

οικονομικούς λόγους. 

2. Τα περισσότερα ντιζελοκίνητα αυτοκίνητα Euro 3-6 παρουσιάζουν μεγάλες αποκλίσεις 

μεταξύ των εκπομπών NOx που μετρούνται κατά τη διαδικασία έγκρισης τύπου με την 

εργαστηριακή δοκιμή του νέου ευρωπαϊκού κύκλου οδήγησης (NEDC), οι οποίες 

βρίσκονται κάτω από το νόμιμο όριο, και των αντίστοιχων εκπομπών NOx που 

μετρούνται σε πραγματικές συνθήκες οδήγησης, οι οποίες υπερβαίνουν σημαντικά το 

όριο. Οι αποκλίσεις αυτές αφορούν τη συντριπτική πλειονότητα των ντιζελοκίνητων 

αυτοκινήτων και δεν περιορίζονται μόνο στα οχήματα της Volkswagen που είναι 

εξοπλισμένα με απαγορευμένες διατάξεις αναστολής. Οι εν λόγω αποκλίσεις 

συμβάλλουν σε μεγάλο βαθμό σε παραβιάσεις εκ μέρους διαφόρων κρατών μελών, της 

οδηγίας 2008/50/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης 

Μαΐου 2008, για την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα και καθαρότερο αέρα για την 

Ευρώπη· 

3. Η ύπαρξη των αποκλίσεων και ο σημαντικός αρνητικός αντίκτυπός τους στην επίτευξη 

των στόχων για την ποιότητα του αέρα, ιδίως στις αστικές περιοχές, ήταν γνωστά στην 

Επιτροπή, στις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών και σε πολλά άλλα ενδιαφερόμενα 

μέρη τουλάχιστον από το 2004-2005, όταν ο κανονισμός Euro 715/2007 ήταν στο 

στάδιο της προετοιμασίας. Οι αποκλίσεις έχουν επιβεβαιωθεί με πλήθος μελετών, του 

Κοινού Κέντρου Ερευνών (ΚΚΕρ) από το 2010-2011, και άλλων ερευνητών από το 

2004. 
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4. Αν και σε μικρότερο βαθμό από ό,τι για τις εκπομπές NOx, σημαντικές διαφορές 

παρατηρούνται και ανάμεσα στις τιμές εκπομπών CO2 και κατανάλωσης καυσίμου που 

μετρούνται στις εργαστηριακές δοκιμές και στις δοκιμές σε δρόμο. 

5. Πριν από τον Σεπτέμβριο του 2015, οι αποκλίσεις αποδίδονταν γενικά στην ανεπάρκεια 

της εργαστηριακής δοκιμής NEDC, η οποία δεν είναι αντιπροσωπευτική των 

πραγματικών εκπομπών, καθώς και στις στρατηγικές βελτιστοποίησης που εφάρμοζαν 

οι κατασκευαστές αυτοκινήτων προκειμένου να περάσουν επιτυχώς την εργαστηριακή 

δοκιμή, ρυθμίζοντας τα συστήματα ECT των αυτοκινήτων κατά τρόπο ώστε η 

αποτελεσματικότητά τους να εξασφαλιζεται μόνο μέσα στις οριακές συνθήκες της 

δοκιμής NEDC. Γενικά, οι αποκλίσεις δεν αποδίδονταν σε πιθανή χρήση 

απαγορευμένων διατάξεων αναστολής. 

6. Αντί να περιμένουν για μια νέα, περισσότερο ρεαλιστική και πιστοποιημένη διαδικασία 

δοκιμής, οι συννομοθέτες αποφάσισαν να συνεχίσουν την ανάπτυξη της νομοθεσίας 

Euro 5/6 το 2007, αναθέτοντας παράλληλα στην Επιτροπή να επανεξετάζει τους 

κύκλους δοκιμών και να τους αναθεωρεί αν είναι αναγκαίο προκειμένου να 

αντικατοπτρίζουν επαρκώς τις εκπομπές που παράγονται από πραγματική οδήγηση 

στον δρόμο, διαδικασία που κατοχυρώθηκε νομοθετικά το 2007. Αυτό οδήγησε στην 

ανάπτυξη της δοκιμής εκπομπών σε πραγματικές συνθήκες οδήγησης (RDE) με φορητά 

συστήματα μέτρησης εκπομπών (PEMS) και την ενσωμάτωσή της στη διαδικασία 

έγκρισης τύπου ΕΕ από το 2017, και παράλληλα στην καθιέρωση της έννοιας του 

συντελεστή συμμόρφωσης η οποία, στην πράξη, αποδυναμώνει τα πρότυπα εκπομπών 

που ισχύουν σήμερα. 

7. Ταυτόχρονα, η ανάπτυξη μιας νέας, ρεαλιστικότερης διαδικασίας εργαστηριακών 

δοκιμών, της λεγόμενης «παγκοσμίως εναρμονισμένης δοκιμής για ελαφρά οχήματα» 

(WLTP), προς αντικατάσταση του παρωχημένου NEDC, κράτησε εξαιρετικά πολύ 

χρόνο. Η δοκιμή θα είναι υποχρεωτική ως μέρος της διαδικασίας έγκρισης τύπου για 

όλους τους νέους τύπους οχημάτων από 1ης Σεπτεμβρίου 2017, και για όλα τα νέα 

οχήματα ένα έτος αργότερα. Η WLTP έχει επιλεγεί από την Επιτροπή και τα κράτη 

μέλη ως η διαδικασία δοκιμής για τη μέτρηση των εκπομπών CO2, των εκπομπών 

άλλων ρύπων, και της κατανάλωσης καυσίμου στο πλαίσιο της έγκρισης τύπου. 

8. Η υπερβολική διάρκεια της διαδικασίας για την καθιέρωση δοκιμών RDE κανονιστικού 

χαρακτήρα δεν μπορεί να εξηγηθεί επαρκώς από την πολυπλοκότητα της ανάπτυξης 

μιας νέας διαδικασίας δοκιμής, τον χρόνο που απαιτείται για την τεχνολογική ανάπτυξη 

των PEMS, και τη διάρκεια των διαδικασιών λήψης αποφάσεων και των διοικητικών 

διαδικασιών σε επίπεδο ΕΕ. Οι καθυστερήσεις οφείλονταν επίσης σε επιλογές 

πολιτικών προτεραιοτήτων, στην επιρροή ομάδων συμφερόντων, και στη συνεχή πίεση 

της βιομηχανίας, που κατεύθυναν την προσοχή της Επιτροπής και των κρατών μελών 

στην αποφυγή της επιβάρυνσης της βιομηχανίας στον απόηχο της χρηματοπιστωτικής 

κρίσης του 2008. 

9. Οι δοκιμές RDE που εγκρίθηκαν από την Τεχνική Επιτροπή για τα Μηχανοκίνητα 

Οχήματα (ΤΕΜΟ) στις 28 Οκτωβρίου 2015 εισήγαγαν έναν «προσωρινό συντελεστή 

συμμόρφωσης» 2,1 που επιτρέπει εκπομπές NOx 168 mg/km από τα οχήματα κατά τις 

δοκιμές RDE, ο οποίος εφαρμόζεται για όλα τα νέα οχήματα από τον Σεπτέμβριο του 

2019 (και για τους νέους τύπους οχημάτων από τον Σεπτέμβριο του 2017), δηλαδή 
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τέσσερα έτη μετά την έναρξη ισχύος της οριακής τιμής των 80mg/km δυνάμει των 

κανόνων Euro 6. Από δε το 2021, θα ισχύσει για όλα τα νέα οχήματα (για τους νέους 

τύπους οχημάτων από το 2020) ένας «τελικός συντελεστής συμμόρφωσης» 1,5, με 

πρακτικό αποτέλεσμα να επιτρέπονται εκπομπές NOx 120 mg/km από τα οχήματα στις 

δοκιμές RDE. 

10. Είναι συζητήσιμο, όπως επιβεβαιώθηκε από πολλούς ειδικούς, κατά πόσο υπάρχει 

ανάγκη να περιληφθούν συντελεστές συμμόρφωσης στη διαδικασία RDE, δεδομένου 

ότι δεν συνηγορούν σε τούτο τα αποτελέσματα διαφόρων ανεξάρτητων δοκιμών που 

έγιναν σε αυτοκίνητα Euro 6, σύμφωνα με τα οποία, για τις εκπομπές NOx είναι ήδη 

εφικτοί συντελεστές συμμόρφωσης κάτω του 1,5 ή ακόμα και πολύ χαμηλότεροι από 1. 

Επιπλέον, οι συντελεστές συμμόρφωσης δεν δικαιολογούνται από τεχνική άποψη ούτε 

αντανακλούν προφανή ανάγκη ανάπτυξης νέας τεχνολογίας, αντίθετα επιτρέπουν τη 

συνέχιση της χρήσης λιγότερο αποτελεσματικής τεχνολογίας τη στιγμή που υπάρχει 

σήμερα στην αγορά αποδοτικότερη τεχνολογία, η οποία όμως λόγω της τρέχουσας 

οικονομικής κατάστασης έχει χαμηλά επίπεδα διείσδυσης. 

11. Η εισαγωγή και εφαρμογή συντελεστών συμμόρφωσης στα συμφωνηθέντα επίπεδα θα 

μπορούσε να θεωρηθεί ως de facto γενική παρέκκλιση από τα ισχύοντα όρια εκπομπών 

για σημαντικό χρονικό διάστημα, και συνεπώς αντιβαίνει στους σκοπούς και τους 

στόχους του βασικού κανονισμού (ΕΚ) αριθ 715/2007, δεδομένου ότι οι συντελεστές 

συμμόρφωσης που καθιερώθηκαν δεν αντανακλούσαν απλώς την αβεβαιότητα της 

μέτρησης με ΡΕΜ, αλλά είχαν προσαρμοστεί περαιτέρω σύμφωνα με τα αιτήματα 

κρατών μελών και κατασκευαστών αυτοκινήτων για χαλαρότερη αντιμετώπιση, χωρίς 

τεχνική αιτιολόγηση. Η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

συνέστησε, συνεπώς, να θεωρηθεί η δοκιμή RDE υπέρβαση αρμοδιοτήτων, δεδομένου 

ότι υπερβαίνει τα όρια της εξουσιοδότησης που προβλέπεται στο άρθρο 5 

παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 715/2007, και είναι, επομένως, αντίθετη 

προς το δίκαιο της ΕΕ. 

12. Ανεξάρτητα από τους προαναφερθέντες λόγους, η Επιτροπή δεν είχε την πολιτική 

βούληση και την αποφασιστικότητα να ενεργήσει σύμφωνα με τη σοβαρότητα του 

ζητήματος των υψηλών εκπομπών NOx και να δώσει προτεραιότητα στην προστασία 

της απειλούμενης δημόσιας υγείας· 

13. Είναι απόλυτα δικαιολογημένο να προταθεί χαμηλότερο όριο εκπομπών NOx για τα 

ντιζελοκίνητα αυτοκίνητα, δεδομένου ότι υπάρχουν παγκοσμίως πρότυπα πολύ 

αυστηρότερα από αυτά που ισχύουν στην ΕΕ, και διότι η τεχνολογία για τη μείωση των 

εκπομπών NOx υπάρχει ήδη, αφού κατασκευαστές αυτοκινήτων της ΕΕ διαθέτουν ήδη 

στην αγορά των ΗΠΑ ντιζελοκίνητα αυτοκίνητα τα οποία πρέπει να συμμορφώνονται 

με πολύ χαμηλότερα όρια εκπομπών NOx. 

Ευθύνες των κρατών μελών 

14. Το γεγονός ότι τα κράτη μέλη δεν συμμετείχαν ενεργά στην ομάδα εργασίας για τις 

εκπομπές των ελαφρών οχημάτων υπό πραγματικές συνθήκες οδήγησης (RDE-LDV) 

συνιστά κακοδιοίκηση. Από τα διαβιβασθέντα πρακτικά μπορεί να συναχθεί ότι, με 

εξαίρεση μερικά κράτη μέλη, όπως το Ηνωμένο Βασίλειο, οι Κάτω Χώρες, η Γερμανία, 

η Γαλλία, η Δανία και η Ισπανία, η μεγάλη πλειονότητα των κρατών μελών δεν 

συμμετείχαν στην ομάδα εργασίας RDE-LDV, παρά το γεγονός ότι είχαν εκφράσει 
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επικρίσεις για τις προτάσεις της Επιτροπής. Δεδομένου του πρωταγωνιστικού ρόλου 

των κρατών μελών στην εφαρμογή του κανονισμού, και λαμβανομένων υπόψη των 

γνωστών αποκλίσεων στις εκπομπές NOx από τα ντιζελοκίνητα οχήματα και του 

σοβαρού αρνητικού αντικτύπου τους στην επίτευξη των στόχων για την ποιότητα του 

ατμοσφαιρικού αέρα, τα κράτη μέλη θα έπρεπε να έχουν συμμετάσχει στις εργασίες της 

ομάδας. Αυτό θα είχε συμβάλει στην επίτευξη καλύτερης ισορροπίας έναντι των 

λοιπών συμμετεχόντων στην ομάδα εργασίας. 

15. Η ανάλυση των πρακτικών της ομάδας εργασίας RDE-LDV και της ΤΕΜΟ δείχνει ότι 

σε διάφορες περιπτώσεις ορισμένα κράτη μέλη ενήργησαν με σκοπό να καθυστερήσουν 

τη διαδικασία έγκρισης των δοκιμών RDE και να ευνοήσουν λιγότερο αυστηρές 

μεθόδους δοκιμών. Επιπλέον, διάφορα κράτη μέλη (Ιταλία, Ισπανία, Γαλλία, 

Σλοβακική Δημοκρατία, Ρουμανία και Ουγγαρία), εμπόδισαν τη διαμόρφωση ειδικής 

πλειοψηφίας στην ΤΕΜΟ, με αποτέλεσμα την αναβολή της ψηφοφορίας για την πρώτη 

δέσμη RDE και, συνακόλουθα, την καθυστέρηση της όλης διαδικασίας RDE, η οποία 

δεν έχει ολοκληρωθεί μέχρι σήμερα αν και είχε αρχικά προβλεφθεί να τεθεί σε ισχύ για 

σκοπούς συμμόρφωσης από την ημερομηνία καθιέρωσης των ορίων εκπομπών Euro 6 

(2014 για τις νέες εγκρίσεις τύπου και 2015 για όλα τα νέα οχήματα). Λόγω του ότι 

ορισμένα κράτη μέλη τάχθηκαν υπέρ μιας υψηλότερης τιμής του συντελεστή 

συμμόρφωσης, έως το 2020 δεν θα είναι υποχρεωτική στα νέα μοντέλα αυτοκινήτων η 

τήρηση των προτύπων Euro 6 για τις μη υπερβάσιμες εκπομπές, που έχουν ήδη 

συμφωνηθεί από τους συν-νομοθέτες από το 2007. Πρόκειται για καθυστέρηση έξι 

ετών σε σχέση με τον αρχικό προγραμματισμό και τριών ετών σε σχέση με το 

χρονοδιάγραμμα το οποίο είχε προτείνει η Επιτροπή στην Ανακοίνωσή της ‘CARS 

2020’ της 8ης Νοεμβρίου 2012 (COM(2012) 0636). 

16. Από την ανάλυση των πρακτικών των συνεδριάσεων της ΤΕΜΟ προκύπτει ότι πολλά 

κράτη μέλη (Ιταλία, Ισπανία, Γαλλία, Σλοβακική Δημοκρατία, Ρουμανία, Ουγγαρία, 

Τσεχία, Βουλγαρία, Πολωνία, Ηνωμένο Βασίλειο και Αυστρία), αντιστρατεύτηκαν 

σθεναρά την πιο φιλόδοξη πρόταση της Επιτροπής σχετικά με τους συντελεστές 

συμμόρφωσης για τα όρια NOx, επιλέγοντας αντ’ αυτού να καθορίσουν υψηλότερες 

τιμές συντελεστών συμμόρφωσης που αντιστοιχούν σε υποδεέστερους 

περιβαλλοντικούς στόχους. Ορισμένα κράτη μέλη παρουσίασαν στο κοινό διαφορετική 

θέση από ό,τι στους συμμετέχοντες της ΤΕΜΟ. 

Ευθύνες της Επιτροπής 

17. Η Επιτροπή δεν χρησιμοποίησε τα μέσα που έχει στη διάθεσή της, στο επίπεδο της 

ΤΕΜΟ και της ομάδας εργασίας RDE-LDV, προκειμένου να προωθήσει τη διαδικασία 

λήψης αποφάσεων και να εξασφαλίσει την έγκαιρη προσαρμογή των δοκιμών έγκρισης 

τύπου προκειμένου να αντικατοπτρίζουν τις πραγματικές συνθήκες, όπως προβλέπεται 

στο άρθρο 14 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 715/2007. 

18. Παρά το γεγονός ότι το θέμα των εκπομπών ρύπων από τα οχήματα δεν είναι μόνο 

εξαιρετικά ευαίσθητο πολιτικό ζήτημα αλλά και θέμα που απασχολεί σοβαρά τους 

πολίτες της ΕΕ, η Επιτροπή δεν έκανε καμία προσπάθεια να δώσει ώθηση στη 

διαδικασία λήψης αποφάσεων κάνοντας χρήση της δυνατότητας που προβλέπεται στην 

κανονιστική διαδικασία με έλεγχο προκειμένου να φέρει την πρόταση στο επίπεδο του 

Συμβουλίου, ώστε να αυξηθεί η πολιτική ευαισθητοποίηση και να ασκηθεί πρόσθετη 



 

PE595.427v02-00 42/114 RR\1119003EL.docx 

EL 

πίεση στα κράτη μέλη που παρακώλυαν τις διαδικασίες. Η παράλειψη της Επιτροπής να 

ενεργήσει εγκαίρως στο πλαίσιο της υποχρέωσής της να τηρεί υπό έλεγχο τη 

διαδικασία δοκιμής και να την αναθεωρεί κατά τρόπο που να αντανακλά τις 

πραγματικές συνθήκες οδήγησης συνιστά κακοδιοίκηση. 

19. Ως η οντότητα που ήταν υπεύθυνη για τη διαδικασία και την ημερήσια διάταξη της 

ομάδας εργασίας RDE-LDV, η Επιτροπή θα έπρεπε να είχε κατευθύνει νωρίτερα την 

ομάδα εργασίας RDE-LDV στην επιλογή της δοκιμής PEMS, δεδομένου ότι η 

συγκεκριμένη επιλογή προτεινόταν στην αιτιολογική σκέψη 15 του κανονισμού (ΕΚ) 

αριθ. 715/2007 και υποστηριζόταν ευρέως εντός της ομάδας RDE-LDV, το δε ΚΚΕρ 

είχε ήδη καταλήξει τον Νοέμβριο του 2010 στο συμπέρασμα ότι οι μέθοδοι δοκιμής 

PEMS είναι επαρκώς αξιόπιστες. Αυτό συνιστά κακοδιοίκηση. 

20. Ο καλύτερος συντονισμός μεταξύ των διαφόρων εμπλεκόμενων υπηρεσιών της 

Επιτροπής, συμπεριλαμβανομένου του ΚΚΕρ, θα μπορούσε να είχε συμβάλει 

σημαντικά στην επιτάχυνση της διαδικασίας προσαρμογής των δοκιμών. Με καλύτερη 

συνεργασία μεταξύ Γενικών Διευθύνσεων στην ανάπτυξη της νομοθεσίας για τις 

εκπομπές και στην παρακολούθηση της εφαρμογής της θα μπορούσαν να έχουν 

επιτευχθεί καλύτερα αποτελέσματα όσον αφορά την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα 

και την προστασία της δημόσιας υγείας στην ΕΕ. Η παράλειψη να αντιμετωπιστούν 

σοβαρά κρούσματα μη τήρησης των κανόνων της ΕΕ για την ενιαία αγορά και των 

μέσων πολιτικής για τις πηγές ατμοσφαιρικής ρύπανσης συνιστά κακοδιοίκηση. 

21. Περισσότεροι από τους μισούς συμμετέχοντες στην ομάδα εργασίας RDE-LDV ήταν 

εμπειρογνώμονες προερχόμενοι από κατασκευαστές αυτοκινήτων και άλλους κλάδους 

της αυτοκινητοβιομηχανίας. Το γεγονός αυτό μπορεί να αποδοθεί, μεταξύ άλλων, στην 

έλλειψη επαρκούς τεχνικής πραγματογνωσίας στις υπηρεσίες της Επιτροπής. Παρότι η 

Επιτροπή ζήτησε γνώμες από ένα ευρύ φάσμα ενδιαφερόμενων μερών και εξασφάλισε 

την ανοικτή πρόσβαση στην ομάδα RDE-LDV, θα έπρεπε να είχε λάβει περαιτέρω 

μέτρα προκειμένου, στο μέτρο του δυνατού, να εξασφαλίσει την ισόρροπη 

εκπροσώπηση των ενδιαφερόμενων μερών, λαμβάνοντας υπόψη τα ειδικά καθήκοντα 

της ομάδας εμπειρογνωμόνων και το είδος της απαιτούμενης πραγματογνωσίας, όπως 

προβλέπεται από τους οριζόντιους κανόνες για τις ομάδες εμπειρογνωμόνων της 

Επιτροπής, της 10ης Νοεμβρίου 2010. 

22. Η Επιτροπή θα έπρεπε να είχε ενεργήσει για τον μετριασμό του κεντρικού ρόλου των 

μελών από την υπερεκπροσωπούμενη αυτοκινητοβιομηχανία στις εργασίες της ομάδας 

εργασίας RDE-LDV, που καθυστερούσαν συνεχώς το έργο της ομάδας επαναφέροντας 

θέματα τα οποία εθεωρείτο ότι είχαν ήδη ξεκαθαριστεί ή ακόμα και αποφασιστεί. 

23. Η Επιτροπή θα έπρεπε να τηρεί με συνέπεια ουσιαστικά και πλήρη πρακτικά των 

συνεδριάσεων της ομάδας εργασίας RDE-LDV. Αυτό συνιστά κακοδιοίκηση. Επιπλέον 

είναι λυπηρό το γεγονός ότι δεν λήφθηκαν πρακτικά των συνεδριάσεων της Ομάδας για 

τις Εκπομπές Οχημάτων με Κινητήρα.  



 

RR\1119003EL.docx 43/114 PE595.427v02-00 

 EL 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 

4.1.  Εισαγωγή 

 

Ως σύστημα αναστολής ορίζεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 715/2007 «κάθε στοιχείο 

σχεδιασμού το οποίο αισθάνεται τη θερμοκρασία, την ταχύτητα του οχήματος, τις στροφές του 

κινητήρα (RPM), τη σχέση μετάδοσης του κιβωτίου ταχυτήτων, την υποπίεση της πολλαπλής 

εισαγωγής ή οποιαδήποτε άλλη παράμετρο με στόχο την ενεργοποίηση, την αυξομείωση, την 

καθυστέρηση ή την απενεργοποίηση της λειτουργίας οιουδήποτε μέρους του συστήματος ελέγχου 

των εκπομπών, που μειώνει την αποτελεσματικότητα του συστήματος ελέγχου των εκπομπών υπό 

συνθήκες που είναι εύλογα αναμενόμενες κατά την κανονική χρήση και λειτουργία του 

οχήματος». 

 

Ο κανονισμός απαγορεύει τη χρήση συστημάτων αναστολής, εκτός εάν: 

 

«α) η ανάγκη χρήσης των συστημάτων αιτιολογείται για λόγους προστασίας του 

κινητήρα από ζημία ή ατύχημα και για την ασφαλή λειτουργία του οχήματος· 

 

β) η διάταξη δεν λειτουργεί πέραν των απαιτήσεων εκκίνησης του κινητήρα· 

 

ή 

 

γ) οι συνθήκες έχουν στην ουσία τους περιληφθεί στις διαδικασίες δοκιμής για τον 

έλεγχο των εξατμιστικών εκπομπών και των μέσων εκπομπών από τον αγωγό 

εξαγωγής.» 

 

Συστήματα αναστολής εντοπίστηκαν στις ΗΠΑ σε ελαφρά οχήματα το 1995 και σε βαρέα 

οχήματα το 1998 [ΚΚΕρ, EPA, CARB]· αυτό είχε ως συνέπεια να θεσπιστούν στο ενωσιακό 

δίκαιο διατάξεις περί απαγόρευσης των συστημάτων αναστολής και αντίστοιχες εξαιρέσεις για 

τα ελαφρά οχήματα, με την οδηγία 1999/96/ΕΚ, που παραμένουν ουσιαστικά αμετάβλητες 

έκτοτε. 

 

4.2.  Ανάλυση των συγκεντρωθέντων στοιχείων 

 

Γνώση της πιθανής χρήσης απαγορευμένων διατάξεων αναστολής 

 

Ως αποτέλεσμα των υποθέσεων που αποκαλύφθηκαν στις ΗΠΑ κατά τη δεκαετία του 1990, ο 

κίνδυνος της πιθανής χρήσης διατάξεων αναστολής ήταν γενικά γνωστός για τα ελαφρά και τα 

βαρέα οχήματα. Ωστόσο, από τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν προκύπτει ότι σε γενικές 

γραμμές δεν υπήρξαν υπόνοιες ότι θα μπορούσαν να χρησιμοποιούνται όντως διατάξεις 

αναστολής σε επιβατικά αυτοκίνητα παραγόμενα στην ΕΕ, έως ότου η Volkswagen 

παραδέχτηκε ότι χρησιμοποίησε λογισμικό αναστολής στα ντιζελοκίνητα αυτοκίνητά της που 

πωλούνται στην αγορά των ΗΠΑ [ΚΚΕρ, ICCT, TNO, DUH, Borgeest, ADAC, T&E, 

Επιτροπή, ACEA, Verheugen, Potočnik, Tajani, Vella, MIT, Millbrook, KBA, SCNH, 

Dobrindt, ερωτηματολόγιο προς τα κράτη μέλη, ερωτηματολόγιο προς τους προμηθευτές]. 

 

Πάντως, στην έκθεσή του του 2013 με τίτλο «A complementary emissions test for light-duty 

vehicles» (Συμπληρωματική δοκιμή εκπομπών για ελαφρά οχήματα), το ΚΚΕρ αναφέρει τη 
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δυνατότητα της εφαρμογής στρατηγικών αναστολής υπό κανονικές συνθήκες χρήσης και 

επισημαίνει ότι ενώ η χρήση διατάξεων αναστολής γενικά απαγορεύεται, οι υπάρχουσες 

εξαιρέσεις αφήνουν περιθώρια ερμηνείας και επιτρέπουν, σε συνδυασμό με την τρέχουσα 

διαδικασία δοκιμής, τον επηρεασμό της απόδοσης των ελαφρών οχημάτων όσον αφορά τις 

εκπομπές, ώστε να ανταποκρίνεται σε ένα αυστηρό σύνολο συνθηκών έγκρισης τύπου.  

 

Οι διατάξεις αναστολής σε γενικές γραμμές δεν θεωρούνταν ως ένας από τους πιθανούς λόγους 

για τις αποκλίσεις που είχαν παρατηρηθεί στις εκπομπές NOx από τα ντιζελοκίνητα αυτοκίνητα 

όταν μετρούνταν στο εργαστήριο και όταν μετρούνταν στον δρόμο, διότι θεωρήθηκε ότι οι 

αποκλίσεις αυτές μπορούσαν να εξηγηθούν επαρκώς από το γεγονός ότι η εργαστηριακή 

δοκιμή NEDC δεν ήταν αντιπροσωπευτική της πραγματικής οδήγησης, και ότι οι 

κατασκευαστές θα μπορούσαν να βελτιστοποιήσουν τα οχήματά τους προκειμένου να 

περάσουν επιτυχώς από τη δοκιμή κύκλου ενώ φαινομενικά θα συμμορφώνονταν με το γράμμα 

της νομοθεσίας της ΕΕ [ΚΚΕρ, ICCT, TNO, DUH, Borgeest, ADAC, T&E, EA, EPA, 

Potočnik, Millbrook, KBA].  

 

Στις 30 Απριλίου 2012 στάλθηκε εσωτερικό ηλεμήνυμα από το ΚΚΕρ, με κοινοποίηση στην 

ΓΔ GROW, με θέμα ένα ντιζελοκίνητο επιβατικό όχημα Euro 5a το οποίο υποβαλλόταν σε 

δοκιμές από το ΚΚΕρ. Τα αποτελέσματα των δοκιμών έδειξαν ότι τα όρια εκπομπών Euro 5 

επιτυγχάνονταν μόνο στην περιοχή θερμοκρασιών μεταξύ 20 και 30° C, και όχι εκτός του εν 

λόγω εύρους θερμοκρασιών. Στο ηλεμήνυμα γίνεται επίσης αναφορά σε «φαινόμενο μνήμης» 

που διαπιστώθηκε ότι επηρέαζε τη στρατηγική του κινητήρα για τουλάχιστον 20 λεπτά από την 

εκκίνηση του κινητήρα σε μια συγκεκριμένη θερμοκρασία. Ο υπάλληλος της ΓΔ GROW που 

απάντησε στο ηλεμήνυμα, με κοινοποίηση στις ΓΔ ENV και ΓΔ MOVE, δήλωσε ότι «αυτό 

είναι πολύ χρήσιμο και σαφής περίπτωση “απτής” υπέρβασης κύκλου» [CIRCA]. 

 

Κατά την ακρόασή τους ενώπιον της Επιτροπής, ο τότε διευθυντής και ο τότε γενικός 

διευθυντής της ΓΔ GROW ανέφεραν ότι δεν είχαν ενημερωθεί σχετικά με το συγκεκριμένο 

ηλεμήνυμα και, συνεπώς, δεν είχε δοθεί συνέχεια [Zourek]. 

 

Σε άλλη αλληλογραφία μεταξύ του ΚΚΕρ και των ΓΔ GROW, ΓΔ ENV και ΓΔ CLIMA, όπου 

συζητήθηκε η πιθανή «περίεργη» συμπεριφορά των εκπομπών το 2008 και το 2010, κατά τα 

φαινόμενα επίσης δεν δόθηκε συνέχεια. Ωστόσο, η έλλειψη κάθε ένδειξης για πιθανή χρήση 

διατάξεων αναστολής από τους κατασκευαστές αυτοκινήτων προβλήθηκε από την Επιτροπή 

ως ο λόγος για τον οποίο δεν ανέθεσε στο ΚΚΕρ να ερευνήσει περαιτέρω το θέμα. 

 

Εντοπισμός συστημάτων αναστολής 

 

Μετά την ανακοίνωση παράβασης που εκδόθηκε από την ΥΠΠ των ΗΠΑ τον Σεπτέμβριο του 

2015, η Volkswagen παραδέχτηκε ότι είχε τοποθετήσει στον πετρελαιοκινητήρα της EA 189, 

που ήταν Euro 5, λογισμικό που επιτρέπει στο όχημα να αναγνωρίζει ότι βρίσκεται υπό δοκιμή 

και να αλλάζει το χαρακτηριστικό των εκπομπών NOx στην εν λόγω δοκιμή [VW, KBA]. Η 

ανίχνευση της δοκιμής δεν αποτελεί καθαυτή ένδειξη της παρουσίας απαγορευμένης διάταξης 

αναστολής [VW, Bosch]  Ωστόσο, σύμφωνα με τη νομοθεσία, στόχος της ανίχνευσης δοκιμής 

δεν πρέπει να είναι η μείωση της αποτελεσματικότητας του συστήματος ελέγχου των εκπομπών 

πέραν της δοκιμής. 

 

Μετά την ομολογία της Volkswagen, ότι το λογισμικό είχε εγκατασταθεί σε πέντε οχήματα 

Euro 5, άρχισαν να ελέγχονται οι στρατηγικές ελέγχου των εκπομπών που χρησιμοποιούνται 
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από τους κατασκευαστές αυτοκινήτων. Παραμένει το ζήτημα του κατά πόσον οι στρατηγικές 

αυτές συνιστούν παράνομη χρήση συστημάτων αναστολής υπό τη στενή έννοια του 

κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 715/2007, ή αν οι εν λόγω στρατηγικές αποτελούν νόμιμη εφαρμογή 

των εξαιρέσεων που προβλέπονται στο άρθρο 5 παράγραφος 2 του ίδιου κανονισμού. Το άρθρο 

προβλέπει τη νόμιμη χρήση συστημάτων όταν η ανάγκη τέτοιων συστημάτων αιτιολογείται 

μεταξύ άλλων «για λόγους προστασίας του κινητήρα από ζημία ή ατύχημα και για την ασφαλή 

λειτουργία του οχήματος». Στις απαντήσεις τους στο ερωτηματολόγιο που απεστάλη από την 

επιτροπή, όλοι οι κατασκευαστές οχημάτων απάντησαν ότι είχαν χρησιμοποιήσει τις εν λόγω 

εξαιρέσεις [ερωτηματολόγιο προς τους κατασκευαστές]. 

 

Πράγματι, συχνά η επιλογή των στρατηγικών ελέγχου εκπομπών που χρησιμοποιήθηκαν από 

ορισμένους κατασκευαστές φαίνεται να υπαγορεύτηκε αποκλειστικά από τον στόχο της 

επιτυχίας στην δοκιμασία, η οποία ερμηνεύτηκε ως η μόνη νομική απαίτηση που πρέπει να 

πληρούται, παρά το γεγονός ότι η νομοθεσία προέβλεπε σαφώς στόχους για την ποιότητα του 

ατμοσφαιρικού αέρα [Borgeest, ACEA, MIT, SNCH, Millbrook]. Για παράδειγμα, ορισμένοι 

κατασκευαστές ρυθμίζουν τις ηλεκτρονικές μονάδες ελέγχου (ECU) έτσι ώστε να μειώνεται η 

αποτελεσματικότητα των τεχνολογιών ελέγχου των εκπομπών (ECT) εκτός συγκεκριμένων 

«θερμοκρασιακών παραθύρων» κοντά στο εύρος θερμοκρασίας περιβάλλοντος που 

προβλέπεται από τον Νέο Ευρωπαϊκό Κύκλο Οδήγησης, για παράδειγμα κλείνοντας τα 

συστήματα ελέγχου των εκπομπών σε θερμοκρασίες περιβάλλοντος κάτω των 17° C, ενώ 

άλλοι μπορούν να διατηρούν αποτελεσματικές τις ECT σε πολύ μεγαλύτερο εύρος 

θερμοκρασιών [Mitsubishi, VW, PSA, ερωτηματολόγιο προς τους κατασκευαστές]. Ως σημείο 

αναφοράς, οι κύκλοι που χρησιμοποιούνται για τη δοκιμή οχημάτων στις ΗΠΑ 

πραγματοποιούνται σε διάφορες θερμοκρασίες περιβάλλοντος, από -7 έως +35° C [EPA]. 

 

Ορισμένοι κατασκευαστές επαναξιολόγησαν τις περιοχές θερμοκρασιών που 

χρησιμοποιούνταν για τη διαδικασία βαθμονόμησης των ECT και τις προσάρμοσαν σε πολύ 

ευρύτερο φάσμα [Renault, Mitsubishi, ερωτηματολόγιο προς τους κατασκευαστές]. 

 

Ομόφωνη άποψη των εμπειρογνωμόνων είναι ότι η αποτελεσματικότητα των συστημάτων 

μετεπεξεργασίας NOx όπως τα LNT και SCR δεν εξαρτάται από τη θερμοκρασία 

περιβάλλοντος από τη στιγμή που επιτευχθεί επαρκής θερμοκρασία στη γραμμή εξάτμισης. 

Όταν ικανοποιείται η παραπάνω προϋπόθεση, δεν υπάρχει σοβαρός τεχνικός λόγος να 

απενεργοποιούνται οι ECT μετεπεξεργασίας σε καμιά θερμοκρασία περιβάλλοντος [AECC, 

TNO, DUH, Borgeest, Faurecia, ερωτηματολόγιο προς τους προμηθευτές], οπότε οι 

στρατηγικές βελτιστοποίησης που τις απενεργοποιούν μπορεί να αποδοθούν σε επιλογές που 

κάνουν οι κατασκευαστές αυτοκινήτων για την επίτευξη διαφορετικών στόχων, όπως η μείωση 

της κατανάλωσης καυσίμων (η οποία, για παράδειγμα, αυξάνεται κατά τις περιοδικές 

αναγεννήσεις που απαιτεί ένα σύστημα LNT), η αύξηση της άνεσης του χρήστη (για 

παράδειγμα, με το να απαιτούνται λιγότερες επαναπληρώσεις του διαλύματος ουρίας σε 

σύστημα SCR), η αύξηση της ανθεκτικότητας άλλων εξαρτημάτων του κινητήρα, η μείωση 

του κόστους με τη χρήση φτηνότερων ανταλλακτικών ή η αντιμετώπιση σχεδιαστικών 

περιορισμών. 

 

Η οδήγηση σε πολύ χαμηλές θερμοκρασίες περιβάλλοντος (ή σε πολύ μεγάλο υψόμετρο, όπου 

η πίεση της ατμόσφαιρας είναι χαμηλή), μπορεί να αποτελεί πρόκληση για τα συστήματα EGR, 

λόγω της πιθανής δημιουργίας αιθάλης, υδρογονανθράκων και συμπυκνωμάτων που μπορούν 

να φράξουν τη βαλβίδα ή τον ενδιάμεσο ψύκτη του συστήματος EGR, και προκαλούν, για 

παράδειγμα, αυξημένες εκπομπές σωματιδίων ή υδρογονανθράκων [TNO, Borgeest, Renault, 
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ACEA, ερωτηματολόγιο προς τους προμηθευτές, ερωτηματολόγιο προς τους κατασκευαστές, 

Opel]. Ωστόσο, οι κατασκευαστές φαίνεται να απενεργοποιούν τα συστήματα EGR 

αδικαιολόγητα γρήγορα και αδικαιολόγητα κοντά στο φάσμα θερμοκρασιών που 

χρησιμοποιούνται για τον κύκλο δοκιμών (στα προαναφερθέντα «θερμοκρασιακά παράθυρα») 

[Borgeest, KBA, Dobrindt]. Οι ειδικοί δήλωσαν ότι θα μπορούσαν να εφαρμοστούν ταχέως 

πρόσθετα τεχνικά μέτρα για να αντιμετωπιστεί το θέμα και να επιτευχθούν θερμοκρασίες 

περιβάλλοντος λειτουργίας γύρω στους 0° C [TNO, Borgeest], για παράδειγμα  

χρησιμοποιώντας την απορριπτόμενη θερμότητα του κινητήρα, εάν υπάρχει, για να αυξηθεί η 

θερμοκρασία του αέρα εισαγωγής [TNO]. 

 

Πέρα από τα «θερμοκρασιακά παράθυρα», κι άλλες στρατηγικές ρύθμισης λογισμικού που 

εφαρμόζονται από τους κατασκευαστές αυτοκινήτων θα μπορούσαν να υποδεικνύουν την 

παράνομη χρήση διατάξεων αναστολής:  

 

 ένα παράδειγμα είναι η διακοπή λειτουργίας ή η τροποποίηση των ECT για μείωση της 

αποτελεσματικότητάς τους μετά την πάροδο ορισμένου χρονικού διαστήματος από την 

εκκίνηση του κινητήρα, κοντά στη διάρκεια της δοκιμής (περίπου 20 λεπτά), [KBA]· 

 

 μια άλλη περίπτωση είναι όταν οι εκπομπές NOx που μετρούνται σε κύκλο δοκιμών με 

θερμή εκκίνηση είναι υψηλότερες από ό,τι όταν εκτελείται ο ίδιος κύκλος με την ψυχρή 

εκκίνηση που προβλέπει ο NEDC [TNO, DUH, Borgeest, Bosch, Millbrook, EPA]· η 

συγκεκριμένη συμπεριφορά παρατηρείται σε πολλά οχήματα στην ΕΕ, και η EPA 

επιβεβαίωσε ότι αυτός ήταν ένας λόγος για τον οποίο αποφάσισε να θέσει περαιτέρω 

ερωτήματα στην Volkswagen [EPA]. 

 

Επιβολή της απαγόρευσης των διατάξεων αναστολής 

 

Το γεγονός ότι τα συστήματα αναστολής έχουν απαγορευτεί σε ολόκληρη την ΕΕ είναι σαφές 

και δεν αμφισβητήθηκε από κανέναν ομιλητή. Η Επιτροπή υποστηρίζει ότι ο ορισμός της 

διάταξης αναστολής είναι σαφής, και πολύ όμοιος με τον ορισμό που χρησιμοποιείται στις 

ΗΠΑ [Επιτροπή, Δήμας, Verheugen, Bieńkowska]. Η απαγόρευση της χρήσης συστημάτων 

αναστολής είναι ρητή, έχει μεταφερθεί από την προηγούμενη νομοθεσία Euro 3/4, και δεν 

αποτέλεσε αντικείμενο συζήτησης κατά τη διάρκεια της διαδικασίας έγκρισης του κανονισμού 

(ΕΚ) αριθ. 715/2007 [Verheugen]. Η Επιτροπή επιβεβαίωσε επίσης ότι, από τότε που 

θεσπίστηκε ο κανονισμός, κανένα κράτος μέλος δεν είχε ζητήσει μεγαλύτερη σαφήνεια στον 

ορισμό και την εφαρμογή του [Επιτροπή, Bieńkowska, Verheugen].  

 

Ορισμένοι εμπειρογνώμονες και μάρτυρες και ορισμένα κράτη μέλη αμφισβήτησαν το επίπεδο 

σαφήνειας των εξαιρέσεων που προβλέπονται στο άρθρο 5 παράγραφος 2 του κανονισμού 

Euro 5/6 και επισημαίνουν την έλλειψη καταλόγου κριτηρίων αξιολόγησης προκειμένου να 

αξιολογηθεί κατά πόσον στρατηγικές ελέγχου εκπομπών που χρησιμοποιούνται από τους 

κατασκευαστές αυτοκινήτων αποτελούν περιπτώσεις απαγορευμένων διατάξεων αναστολής ή 

μπορεί να δικαιολογηθούν για λόγους προστασίας του κινητήρα και ασφάλειας [ICCT, TNO, 

Lange, ADAC, RDW, Renault, Verheugen, MIT, Dobrindt]. Οι μάρτυρες επιβεβαίωσαν ότι δεν 

είχαν ζητήσει διευκρινίσεις προηγουμένως. Ο εκτελεστικός κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 692/2008 

δεν περιέλαβε τις απαιτήσεις για την εφαρμογή των εξαιρέσεων τις οποίες η Επιτροπή είχε 

λάβει εντολή να θεσπίσει σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 3 του κανονισμού Euro 5/6. 

 

Πριν από τη θέσπιση της δεύτερης δέσμης RDE, οι κατασκευαστές αυτοκινήτων δεν 
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υποχρεούνταν να δηλώνουν ή να αιτιολογούν τις στρατηγικές ελέγχου εκπομπών (παρά μόνο 

σε καθορισμένες χαμηλές θερμοκρασίες): ειδικότερα, η απαίτηση να γνωστοποιούν τις 

«βοηθητικές στρατηγικές ελέγχου εκπομπών», οι οποίες αλλάζουν τις βασικές στρατηγικές για 

ένα συγκεκριμένο σκοπό και σε απόκριση σε ένα ειδικό σύνολο συνθηκών περιβάλλοντος ή 

λειτουργίας, δεν προβλεπόταν στη νομοθεσία έως τον Απρίλιο του 2016 [Επιτροπή, Renault, 

VW, MIT], και καμιά αρχή έγκρισης τύπου δεν ζητούσε τέτοιες πληροφορίες [ερωτηματολόγιο 

προς τους κατασκευαστές]. 

 

Δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 629/2008, η Επιτροπή μπορεί να ζητά από τις αρχές 

έγκρισης τύπου των κρατών μελών να της παρέχουν πληροφορίες σχετικά με τη λειτουργία της 

τεχνολογίας εκπομπών σε χαμηλές θερμοκρασίες. Η Επιτροπή δεν έχει κάνει χρήση της 

συγκεκριμένης διάταξης [Επιτροπή]. 

 

Μια παρόμοια απαίτηση εισήχθη αντίθετα στις εκτελεστικές διατάξεις της νομοθεσίας Euro 

III/IV για τα βαρέα οχήματα, μετά τις υποθέσεις που αποκαλύφθηκαν στις ΗΠΑ κατά την 

περίοδο 1998-1999 (η τρέχουσα νομοθεσία Euro V/VI για βαρέα οχήματα δεν προβλέπει 

εξαιρέσεις από την απαγόρευση στρατηγικών αναστολής). Ωστόσο, δεν συμπεριλήφθηκε 

νωρίτερα στην εκτελεστική νομοθεσία για τα ελαφρά οχήματα. Οι εκπρόσωποι της Επιτροπής 

υποστήριξαν κατά την ακρόασή τους ότι η απαίτηση δεν περιλήφθηκε στη νομοθεσία για τα 

ελαφρά οχήματα διότι η ανάπτυξη και η χρήση διατάξεων αναστολής για ελαφρά οχήματα 

θεωρήθηκε υπερβολικά δαπανηρή [Verheugen, Zourek].  

 

Πράγματι, η αίτηση της EPA των ΗΠΑ από τη Volkswagen, να δικαιολογήσει τις στρατηγικές 

ελέγχου εκπομπών που χρησιμοποιούνται για τα ντιζελοκίνητα αυτοκίνητά της στις ΗΠΑ ήταν 

η αιτία για την παραδοχή της χρήσης απαγορευμένων διατάξεων αναστολής [EPA]. Αν δεν 

υπάρχει υποχρέωση των κατασκευαστών αυτοκινήτων να γνωστοποιούν και, αν χρειάζεται, να 

αιτιολογούν τις στρατηγικές ελέγχου εκπομπών τους για να διαπιστώνεται με βεβαιότητα η 

χρήση διατάξεων αναστολής μέσω λογισμικού, απαιτείται μακρά και επίπονη διαδικασία 

ανάδρομης τεχνικής έρευνας χωρίς εγγύηση επιτυχίας. Αυτή η διαδικασία ανάδρομης τεχνικής 

έρευνας θα ήταν ελάχιστα πρακτικό μέσο για τη συστηματική διερεύνηση συστημάτων 

αναστολής κατά τη διάρκεια της διαδικασίας έγκρισης τύπου [ΚΚΕρ, ICCT, Borgeest, Lange, 

Bosch, RDW, ερωτηματολόγιο προς τους προμηθευτές, ερωτηματολόγιο προς τους 

κατασκευαστές, Stromček]. Από την άλλη πλευρά, οι ανωμαλίες μπορούν ενδεχομένως να 

αποκαλυφθούν με αλλαγές στις παραμέτρους της δοκιμής. 

 

Η Γερμανία επισήμανε ότι η νομοθεσία δεν απαιτεί τη χρήση των βέλτιστων διαθέσιμων 

τεχνικών για τα συστήματα ελέγχου εκπομπών πριν γίνει επίκληση εξαίρεσης για λόγους 

προστασίας του κινητήρα [Dobrindt], δεδομένου ότι οι προδιαγραφές των εξαρτημάτων που 

παρέχονται από προμηθευτές μπορεί να διαφέρουν [Bosch, Faurecia], ωστόσο πολλοί ειδικοί 

και κατασκευαστές αυτοκινήτων αμφισβήτησαν την αποτελεσματικότητα της χρήσης της 

έννοιας της βέλτιστης διαθέσιμης τεχνολογίας στη νομοθεσία [ερωτηματολόγιο προς τους 

κατασκευαστές]. 

 

Ωστόσο, το Συμβούλιο Μεταφορών της 7ης Ιουνίου 2016, η Επιτροπή και η πλειοψηφία του 

Συμβουλίου έκριναν ότι οι εξαιρέσεις του άρθρου 5 παράγραφος 2 είναι σαφείς και 

διαπίστωσαν ότι η έλλειψη επιβολής από τα κράτη μέλη δημιουργεί το πρόβλημα, δεδομένου 

ότι η επιβολή της απαγόρευσης των συστημάτων αναστολής αποτελεί αρμοδιότητα των 

εθνικών αρχών εποπτείας της αγοράς [Bieńkowska].  
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Οι αρχές έγκρισης τύπου στα κράτη μέλη οφείλουν να ελέγχουν ότι τα οχήματα πληρούν τις 

απαιτήσεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 715/2007, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνεται η 

απαγόρευση των διατάξεων αναστολής.  

 

Πριν από τις αποκαλύψεις για την Volkswagen τον Σεπτέμβριο του 2015, παρά το γεγονός ότι 

η Επιτροπή και άλλοι ανεξάρτητοι φορείς είχαν δημοσιεύσει στοιχεία για σημαντικές 

υπερβάσεις των εκπομπών NOx σε σύγκριση με τα νόμιμα όρια, και παρά την απαγόρευση των 

διατάξεων αναστολής που παγιώνεται στη νομοθεσία της ΕΕ, κανένα κράτος μέλος δεν 

εφάρμοσε ειδικά πρωτόκολλα ή μεθόδους δοκιμής ούτε έλαβε άλλα μέτρα για τη διαπίστωση 

της πιθανής χρήσης απαγορευμένων διατάξεων αναστολής. Διάφορες αρχές έγκρισης τύπου 

και τεχνικές υπηρεσίες ανέφεραν επίσης ότι δεν υπάρχει μέθοδος δοκιμής για τον εντοπισμό 

συστημάτων αναστολής [MIT, KBA, SNCH, RDW, UTAC]. Η νομοθεσία δεν εμπόδιζε 

κανέναν κράτος μέλος να διεξαγάγει πρόσθετες δοκιμές [MIT, UTAC, Calleja, Royal]. 

  

Μετά τον Σεπτέμβριο του 2015, η Γερμανία, η Γαλλία, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Ιταλία, η 

Ισπανία, η Σουηδία και οι Κάτω Χώρες πραγματοποίησαν επιπρόσθετες δοκιμές, πέραν των 

δοκιμών NEDC, και χρησιμοποίησαν τα αποτελέσματα αυτών των συμπληρωματικών δοκιμών 

για να αναζητήσουν την πιθανή χρήση απαγορευμένων διατάξεων αναστολής (η Φινλανδία θα 

ξεκινήσει δοκιμές το επόμενο έτος). Σε όλες σχεδόν τις περιπτώσεις, οι αρμόδιες για την έρευνα 

αρχές ζήτησαν από τους κατασκευαστές εξηγήσεις σχετικά με τις στρατηγικές ελέγχου των 

εκπομπών που εφαρμόζουν.  

 

Μεταξύ των κρατών μελών που έχουν εκδώσει πιστοποιητικά έγκρισης τύπου ΕΕ, η Ιρλανδία, 

η Ρουμανία, το Λουξεμβούργο και η Μάλτα δεν έχουν πραγματοποιήσει συμπληρωματικές 

δοκιμές. 

 

Μια έκθεση σχετικά με τις έρευνες των κρατών μελών, που συντάχθηκε από την Επιτροπή σε 

απόκριση στο ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 27 Οκτωβρίου 2015 σχετικά με τις 

μετρήσεις των εκπομπών στον τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας, διατίθεται στον ιστότοπο της 

Επιτροπής: 

http://www.europarl.europa.eu/committees/el/emis/publications.html?tab=Presentations  

 

Οι εθνικές έρευνες που διεξήχθησαν μετά τον Σεπτέμβριο του 2015 έθεσαν σε δοκιμή μεγάλο 

δείγμα ντιζελοκίνητων οχημάτων που κυκλοφορούν στην αγορά της ΕΕ, και, ενώ 

επιβεβαίωσαν τις γνωστές αποκλίσεις μεταξύ εργαστηριακών εκπομπών NOx και εκπομπών σε 

πραγματικές συνθήκες, δεν θεώρησαν επαρκείς τις ενδείξεις για τη χρήση απαγορευμένων 

διατάξεων αναστολής από άλλους κατασκευαστές πέραν της Volkswagen. Όταν 

διαπιστώθηκαν παρεκκλίσεις από την αναμενόμενη συμπεριφορά εκπομπών, οι 

κατασκευαστές αυτοκινήτων παρουσίασαν αιτιολογήσεις για λόγους προστασίας και 

ασφάλειας του κινητήρα, τις οποίες οι αρχές στις περισσότερες περιπτώσεις θεώρησαν 

σύμφωνες με τις εξαιρέσεις από την απαγόρευση των διατάξεων αναστολής MIT, KBA, 

UTAC, Dobrindt, ερωτηματολόγιο προς τα κράτη μέλη, Nencini].  

 

Κατά τη στιγμή της σύνταξης του παρόντος, σε λίγες περιπτώσεις οι αρμόδιες για την έγκριση 

τύπου αρχές έχουν καταλήξει σε διαφορετικά συμπεράσματα. Μια τέτοια περίπτωση είναι οι 

καταγγελίες από τη γερμανική αρχή έγκρισης τύπου KBA ότι ορισμένα οχήματα του ομίλου 

FCA χρησιμοποιούν απαγορευμένη διάταξη αναστολής. Οι ιταλικές αρχές που είναι αρμόδιες 

για την έγκριση τύπου των εν λόγω οχημάτων δεν συμμερίζονται αυτήν την άποψη και έχει 

ξεκινήσει διαδικασία διαμεσολάβησης σύμφωνα με το άρθρο 30 παράγραφος 6 της οδηγίας 

http://www.europarl.europa.eu/committees/el/emis/publications.html?tab=Presentations
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2007/46/ΕΚ [KBA, MIT, FCA].  

 

Επιπλέον, η ολλανδική αρχή έγκρισης τύπου, RDW, ερεύνησε 30 οχήματα και εντόπισε τη 

δυνητική χρήση της απαγορευμένης διάταξη αναστολής σε ένα όχημα Volkswagen [RDW]. Σε 

16 από τα 30 οχήματα διαπιστώθηκε μη τυπική συμπεριφορά, η οποία προκάλεσε αυξημένες 

εκπομπές σε συγκεκριμένες συνθήκες ταχύτητας, χρόνου, απόστασης ή θερμοκρασίας 

περιβάλλοντος. Η RDW ζήτησε από τους κατασκευαστές των οχημάτων αυτών εξηγήσεις και 

διατηρεί τη δυνατότητα να αποσύρει την έγκριση τύπου ΕΕ αν δεν δοθεί ικανοποιητική 

εξήγηση. 

 

Σύμφωνα με τα πρώτα αποτελέσματα των δοκιμών που διεξήγαγε η ICCT στο πλαίσιο της 

επιχείρησης ελέγχου των εκπομπών των ντιζελοκινητήρων την οποία διεξήγαγε η γαλλική 

κυβέρνηση, πολλά από τα ελεγχθέντα αυτοκίνητα είχαν ύποπτη συμπεριφορά σε σχέση με τις 

εκπομπές. Μόνο 4 από 52 αυτοκίνητα τηρούσαν τα αντίστοιχα όρια εκπομπών κατά τις δοκιμές 

εκτός εργαστηρίου. 

 

Γενικά, διαπιστώθηκε ότι τα κράτη μέλη δεν φαίνεται να εφαρμόζουν συγκρίσιμες 

προσεγγίσεις στην αξιολόγηση και αποτίμηση της συμμόρφωσης προς τη νομοθεσία της ΕΕ 

σχετικά με τις διατάξεις αναστολής, και ότι οι αρχές και οι τεχνικές υπηρεσίες στα κράτη μέλη 

περιμένουν τις ερμηνευτικές κατευθυντήριες γραμμές της Επιτροπής για τις διατάξεις 

αναστολής προκειμένου να καθορίσουν με ακρίβεια τα όρια στη χορήγηση εξαιρέσεων από 

την απαγόρευση, ώστε να υπάρξει κοινή ερμηνεία για το ποιες στρατηγικές ελέγχου των 

εκπομπών είναι νόμιμες [Bieńkowska, MIT, RDW]. Η ανακοίνωση σχετικά με τις 

κατευθυντήριες γραμμές για την αξιολόγηση βοηθητικών στρατηγικών ελέγχου εκπομπών και 

τον εντοπισμό διατάξεων αναστολής εγκρίθηκε από την Επιτροπή στις 26 Ιανουαρίου 2017. 

 

Οι προσκληθέντες ειδικοί και μάρτυρες ήταν σύμφωνοι στο ότι οι δοκιμές RDE θα 

δυσχεράνουν σημαντικά τη χρήση απαγορευμένων διατάξεων αναστολής, δεδομένου ότι οι 

συνθήκες της δοκιμής είναι πολύ πιο απρόβλεπτες. Πάντως, θα υπάρχουν και τότε τρόποι για 

να διαπιστώνεται η διεξαγωγή δοκιμής RDE, όπως η ανίχνευση αντίθλιψης στην εξάτμιση ή 

η λειτουργία του οχήματος με ανοιχτό χώρο αποσκευών [DUH, ΚΚΕρ, TNO, ADAC, EA, 

ICCT].  

4.3.  Συμπεράσματα 

 

24. Οι διατάξεις αναστολής, όπως ορίζονται στο άρθρο 3 παράγραφος 10 του κανονισμού 

(ΕΚ) αριθ. 715/2007, σε γενικές γραμμές δεν θεωρούνταν ως ένας από τους πιθανούς 

λόγους για τις αποκλίσεις ανάμεσα στις μετρήσεις των NOx στο εργαστήριο και στον 

δρόμο. Γενικά, δεν υπήρξε υπόνοια ότι θα μπορούσαν όντως να χρησιμοποιούνται σε 

κάθε επιβατικό αυτοκίνητο που παραγόταν στην ΕΕ, παρά το γεγονός ότι στις ΗΠΑ η 

ύπαρξη τέτοιων διατάξεων είχε διαπιστωθεί ήδη από το 1995 στα ελαφρά οχήματα και 

από το 1998 στα βαρέα οχήματα, και παρά το γεγονός ότι η έκθεση του Κοινού 

Κέντρου Ερευνών, του 2013, με τίτλο «A complementary emissions test for light-duty 

vehicles» (συμπληρωματική δοκιμή εκπομπών για ελαφρά οχήματα) εξέταζε την 

πιθανή χρήση διατάξεων αναστολής. 

25. Η έκταση και οι ρυθμίσεις της απαγόρευσης των διατάξεων αναστολής δεν 

αμφισβητήθηκε ποτέ από κανέναν. Πριν γίνει γνωστή η υπόθεση Volkswagen, κανένα 

κράτος μέλος και κανένας κατασκευαστής αυτοκινήτων δεν είχε αμφισβητήσει ποτέ 
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ούτε είχε ζητήσει διευκρινίσεις σχετικά με τις ρυθμίσεις για τις διατάξεις αναστολής, 

συμπεριλαμβανομένης της εφαρμογής της απαγόρευσης. 

26. Ορισμένες στρατηγικές ελέγχου των εκπομπών που εφαρμόζονται από τους 

κατασκευαστές αυτοκινήτων αποτελούν ένδειξη πιθανής χρήσης απαγορευμένων 

διατάξεων αναστολής. Για παράδειγμα, ορισμένοι κατασκευαστές μειώνουν την 

αποτελεσματικότητα των ECT εκτός συγκεκριμένων «θερμοκρασιακών παραθύρων» 

κοντά στο εύρος θερμοκρασίας που προβλέπεται από τη δοκιμή NEDC, 

υποστηρίζοντας ότι μια τέτοια μείωση είναι αναγκαία για την προστασία του κινητήρα 

από βλάβη, σύμφωνα με τις παρεκκλίσεις στην απαγόρευση των διατάξεων αναστολής 

που προβλέπονται στο άρθρο 5 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 715/2007. Τα 

εν λόγω θερμοκρασιακά παράθυρα σπάνια δικαιολογούνται με βάση τους τεχνικούς 

περιορισμούς των ECT. Άλλοι τροποποιούν τις ECT με στόχο τη μείωση της 

αποτελεσματικότητάς τους μετά την πάροδο ορισμένου χρονικού διαστήματος από την 

εκκίνηση του κινητήρα. Επιπλέον, σε πολλές περιπτώσεις, οι εκπομπές που μετρούνται 

σε έναν κύκλο δοκιμών μετά από ορισμένο χρονικό διάστημα από την εκκίνηση του 

κινητήρα είναι αδικαιολόγητα υψηλότερες, δεδομένης της τεχνικής λειτουργικότητας 

των ECT, από ό,τι όταν μετρούνται, στον ίδιο κύκλο, αμέσως μετά την εκκίνηση του 

κινητήρα. 

27. Μετά το σκάνδαλο της Volkswagen, ορισμένοι κατασκευαστές αυτοκινήτων 

προσάρμοσαν τα θερμοκρασιακά παράθυρά τους κατά τρόπο ώστε οι υπάρχουσες 

τεχνολογίες τους για τον έλεγχο των εκπομπών να μπορούν να λειτουργήσουν σε πολύ 

ευρύτερο φάσμα θερμοκρασιών.  

28. Οι στρατηγικές βελτιστοποίησης που μειώνουν την αποτελεσματικότητα των ECT 

μπορεί να οφείλονται σε εμπορικές επιλογές που έκανε ο κατασκευαστής του 

αυτοκινήτου, για την επίτευξη διαφόρων στόχων όπως η μείωση της κατανάλωσης 

καυσίμου, η αύξηση της λειτουργικότητας για τον χρήστη, η μείωση του κόστους με τη 

χρησιμοποίηση φτηνότερων κατασκευαστικών στοιχείων ή η αντιμετώπιση 

σχεδιαστικών περιορισμών. Οι στόχοι αυτοί δεν καλύπτονται από τις εξαιρέσεις στην 

απαγόρευση της χρήσης διατάξεων αναστολής. 

29. Καμία αρχή της ΕΕ ή των κρατών μελών δεν είχε πραγματοποιήσει έρευνα για 

διατάξεις αναστολής ούτε είχε αποδείξει την παράνομη χρήση διατάξεων αναστολής 

πριν από τον Σεπτέμβριο του 2015. Καμία αρχή ή τεχνική υπηρεσία κράτους μέλους 

δεν είχε διεξαγάγει άλλες δοκιμές πέραν της NEDC στο πλαίσιο της έγκρισης τύπου, 

κάτι το οποίο, από μόνο του, δεν μπορεί να αποτελεί ένδειξη χρήσης διατάξεων 

αναστολής. Μια εναλλακτική δοκιμή δεν μπορεί αναγκαστικά, από μόνη της, να 

αποκαλύψει τη χρήση διατάξεων αναστολής, όμως η διεξαγωγή δοκιμών άλλων από 

τον NEDC θα μπορούσε να έχει καταδείξει ύποπτη συμπεριφορά όσον αφορά τις 

εκπομπές και να έχει επισημαίνει την ανάγκη για διεξαγωγή περαιτέρω έρευνας. Στις 26 

Ιανουαρίου 2017, η Επιτροπή εξέδωσε κατευθυντήριες γραμμές για την αξιολόγηση 

βοηθητικών στρατηγικών ελέγχου εκπομπών και τον εντοπισμό διατάξεων αναστολής. 

Εκεί προτείνεται ένα πρωτόκολλο δοκιμών για διατάξεις αναστολής, που βοηθά τα 

κράτη μέλη στον εντοπισμό ενδεχόμενων διατάξεων αναστολής με τη δοκιμή οχημάτων 

υπό μη προβλέψιμες διακυμάνσεις των τυποποιημένων συνθηκών δοκιμής. 

30. Η μεγάλη πλειονότητα των κατασκευαστών αυτοκινήτων στην αγορά της ΕΕ δήλωσαν 
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ότι κάνουν χρήση των παρεκκλίσεων από την απαγόρευση των διατάξεων αναστολής, 

που προβλέπονται στο άρθρο 5 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 715/2007. Το 

κατά πόσον οι στρατηγικές ελέγχου των εκπομπών που εφαρμόζονται από τους 

κατασκευαστές αυτοκινήτων συνιστούν παράνομη χρήση διατάξεων αναστολής ή 

νόμιμη εφαρμογή των παρεκκλίσεων θα κριθεί από τις εν εξελίξει έρευνες και 

δικαστικές υποθέσεις σε εθνικό επίπεδο. Οι κατευθυντήριες οδηγίες της Επιτροπής 

συνιστούν επίσης μια μεθοδολογία για την τεχνική αξιολόγηση των βοηθητικών 

στρατηγικών ελέγχου εκπομπών από τις εθνικές αρχές έγκρισης τύπου. 

31. Σε αντίθεση με ό,τι ισχύει για τα βαρέα οχήματα, οι κατασκευαστές αυτοκινήτων δεν 

ήταν υποχρεωμένοι να γνωστοποιούν ή να αιτιολογούν τις στρατηγικές τους για τον 

έλεγχο των εκπομπών. Η επιβολή της υποχρέωσης αυτής θα διευκόλυνε τον έλεγχο 

σχετικά με διατάξεις αναστολής. Ακόμη και στις δοκιμές RDE, δεν μπορεί να 

αποκλειστεί εντελώς στο μέλλον ο κίνδυνος της χρήσης διατάξεων αναστολής. 

32. Οι εμπειρογνώμονες έχουν επισημάνει ότι κατά κοινή ομολογία ο προληπτικός έλεγχος 

και ο ενδεχόμενος εντοπισμός δόλιας διάταξης αναστολής του συστήματος εκπομπών 

μέσω της απεριόριστης πρόσβασης στο ιδιόκτητο λογισμικό του οχήματος δεν συνιστά 

βιώσιμη μέθοδο, λόγω της ακραίας πολυπλοκότητας των λογισμικού αυτού. 

Ευθύνες των κρατών μελών 

33. Το ενωσιακό δίκαιο δεν εφαρμόζεται με συνέπεια στα 28 κράτη μέλη, με αποτέλεσμα 

να προκαλείται αβεβαιότητα στην ερμηνεία των νομικών διατάξεων και να 

υπονομεύεται η ενιαία αγορά. 

34. Τα κράτη μέλη παρέβησαν τη νομική τους υποχρέωση να παρακολουθούν και να 

εφαρμόζουν την απαγόρευση των συστημάτων αναστολής που ορίζεται στο άρθρο 5 

παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 715/2007. Κανένα κράτος μέλος δεν 

εντόπισε τα συστήματα αναστολής που είχαν εγκατασταθεί στα οχήματα της 

Volkswagen, πολλώ μάλλον τα κράτη μέλη των οποίων οι αρχές είχαν χορηγήσει 

έγκριση τύπου για τα συγκεκριμένα οχήματα. Επιπλέον, σύμφωνα με τις έρευνές μας, 

τα περισσότερα κράτη μέλη, και τουλάχιστον η Γερμανία, η Γαλλία, η Ιταλία και το 

Λουξεμβούργο, είχαν στοιχεία ότι οι στρατηγικές ελέγχου των εκπομπών δεν 

επικεντρώνονταν στην χρήση του αυτοκινήτου σε πραγματικές συνθήκες αλλά 

ανταποκρίνονταν περισσότερο σε συνθήκες παρόμοιες με τον κύκλο δοκιμής NEDC 

(θερμοκρασία, διάρκεια, ταχύτητα) για την επιτυχή ολοκλήρωση του κύκλου δοκιμών 

έγκρισης τύπου. 

35. Τα κράτη μέλη δεν φαίνεται να εφαρμόζουν συγκρίσιμες προσεγγίσεις για την 

αξιολόγηση και αποτίμηση της συμμόρφωσης προς την νομοθεσία της Ένωσης σχετικά 

με τις διατάξεις αναστολής, ιδίως όσον αφορά το άρθρο 5 παράγραφος 2 του 

κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 715/2007. 

36. Τα περισσότερα κράτη μέλη δεν έλαβαν μέτρα για να κατανοήσουν καλύτερα τις 

μεγάλες αποκλίσεις μεταξύ των επιπέδων εκπομπών που μετρώνται στο εργαστήριο και 

των εκπομπών στον δρόμο διενεργώντας πρόσθετες δοκιμές εκτός των συνθηκών του 

NEDC. Αυτό συνιστά κακοδιοίκηση. 

Ευθύνες της Επιτροπής 
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37. Η Επιτροπή δεν είχε νομική υποχρέωση να πραγματοποιήσει η ίδια έρευνα για 

διατάξεις αναστολής, αλλά είχε νομική υποχρέωση να επιβλέπει την εφαρμογή της 

απαγόρευσης των διατάξεων αναστολής από τα κράτη μέλη. Ωστόσο, παρά τη γνώση 

και την επικοινωνία μεταξύ των αρμόδιων υπηρεσιών της Επιτροπής σχετικά με 

πιθανές παράνομες πρακτικές των κατασκευαστών κατά παράβαση του κανονισμού 

(ΕΚ) αριθ. 715/2007, η Επιτροπή δεν ανέλαβε η ίδια ούτε ανέθεσε στο ΚΚΕρ καμία 

περαιτέρω τεχνική ή νομική έρευνα ή διερεύνηση, και δεν ζήτησε καμία πληροφορία ή 

περαιτέρω ενέργεια από τα κράτη μέλη, προκειμένου να εξακριβώσει αν έχει υπάρξει 

παράβαση του νόμου. Αυτό συνιστά κακοδιοίκηση και παράλειψη. 

38. Η νομοθεσία για τις εκπομπές από βαρέα οχήματα ήταν πάντα αυστηρότερη όσον 

αφορά τις διατάξεις αναστολής από ό,τι η αντίστοιχη νομοθεσία για τα ελαφρά 

οχήματα. Παραμένει ασαφές, γιατί η Επιτροπή δεν μετέφερε αυτές τις αυστηρότερες 

διατάξεις από τη νομοθεσία για τα βαρέα οχήματα στην νομοθεσία για τα ελαφρά. 

39. Επιπλέον, πορίσματα ερευνών του επιστημονικού οργανισμού της ίδιας της Επιτροπής, 

του ΚΚΕρ, κατέδειξαν πιθανή χρήση διατάξεων αναστολής, η οποία μάλιστα 

χαρακτηρίστηκε από υπαλλήλους της Επιτροπής «σαφής περίπτωση απτής υπέρβασης 

κύκλου». Τα δεδομένα για το συγκεκριμένο ντιζελοκίνητο όχημα Euro 5a αποτελούσαν 

επίσης μέρος της έκθεσης του ΚΚΕρ σχετικά με την οικολογική καινοτομία, η οποία 

δημοσιεύθηκε το 2013, και ήταν κατά βάση διαθέσιμα σε όλους τους υπαλλήλους της 

Επιτροπής. 

40. Παρά τις σαφείς ενδείξεις σχετικά με την ενδεχόμενη παράνομη χρήση διατάξεων 

αναστολής, η Επιτροπή δεν έκανε ποτέ χρήση της διάταξης του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 

629/2008, δυνάμει της οποίας μπορεί να ζητά από τις αρχές έγκρισης τύπου των 

κρατών μελών να της παρέχουν πληροφορίες σχετικά με τη λειτουργία της τεχνολογίας 

εκπομπών σε χαμηλές θερμοκρασίες. 

41. Η Επιτροπή θα έπρεπε να είχε δώσει συνέχεια στην αλληλογραφία μεταξύ του ΚΚΕρ 

και των ΓΔ ENTR, ΓΔ ENV και ΓΔ CLIMA, όπου συζητήθηκε η πιθανή «περίεργη» 

συμπεριφορά όσον αφορά τις εκπομπές το 2008 και το 2010. Η αιτιολόγηση για τη μη 

ανάληψη ενεργειών, δηλαδή η έλλειψη ενδείξεων ή σαφούς απόδειξης της ενδεχόμενης 

χρήσης διατάξεων αναστολής από τους κατασκευαστές αυτοκινήτων, είναι αβάσιμη, 

δεδομένου ότι στην αλληλογραφία αναφέρονταν ενδείξεις, και συνεπώς αυτό συνιστά 

κακοδιοίκηση, λαμβανομένου υπόψη ότι στοιχεία δεν μπορούν να βρεθούν παρά μόνο 

αν αναζητηθούν. 

42. Η Επιτροπή θα έπρεπε να είχε εξασφαλίσει την προώθηση, στο υψηλότερο επίπεδο της 

ιεραρχίας, των πορισμάτων της έρευνας του ΚΚΕρ και των ανησυχιών που 

συζητήθηκαν μεταξύ των υπηρεσιών της Επιτροπής σε σχέση με πιθανές παράνομες 

πρακτικές εκ μέρους κατασκευαστών –κάτι που, όπως υποστηρίζεται, δεν έγινε– ώστε 

να αναληφθούν κατάλληλες ενέργειες. Αυτό συνιστά κακοδιοίκηση. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΕΝ ΧΡΗΣΕΙ 

5.1.  Εισαγωγή 

 

Η οδηγία πλαίσιο 2007/46/ΕΚ για την έγκριση τύπου καθορίζει τις απαιτήσεις ασφάλειας και 

τις περιβαλλοντικές απαιτήσεις προς τις οποίες πρέπει να συμμορφώνονται τα μηχανοκίνητα 

οχήματα προκειμένου να διατεθούν στην αγορά της ΕΕ. Επικεντρώνεται σε ελέγχους 

συμμόρφωσης πριν από τη διάθεση στην αγορά, σε οχήματα λαμβανόμενα απευθείας από τη 

γραμμή συναρμολόγησης. Οι ειδικές απαιτήσεις έγκρισης τύπου για τις εκπομπές ρύπων 

περιλαμβάνονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 715/2007 και στον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΚ) 

αριθ. 692/2008. 

 

Η έγκριση τύπου ΕΕ είναι μια σύνθετη διαδικασία, στο πλαίσιο της οποίας οι κατασκευαστές 

αυτοκινήτων έχουν στη διάθεσή τους διάφορες επιλογές όσον αφορά την παροχή πληροφοριών 

σε μία από τις 28 εθνικές αρχές έγκρισης τύπου προκειμένου να λάβουν πιστοποιητικό 

έγκρισης τύπου οχήματος ΕΕ που επιτρέπει την πώληση οχημάτων του συγκεκριμένου τύπου 

στην ΕΕ. Κατά τη διαδικασία έγκρισης τύπου, η συμμόρφωση των οχημάτων προς τις τεχνικές 

απαιτήσεις, συμπεριλαμβανομένων των ορίων εκπομπών, ελέγχεται από τεχνικές υπηρεσίες 

οι οποίες έχουν οριστεί ειδικά από την αρχή που είναι αρμόδια για τις εγκρίσεις τύπου σε κάθε 

κράτος μέλος. Μια αρχή έγκρισης τύπου μπορεί επίσης να αυτοοριστεί ως τεχνική υπηρεσία. 

 

Το γλωσσάριο στο παράρτημα Ε περιλαμβάνει συνδέσμους προς τους καταλόγους των 

αρμοδίων για τις εγκρίσεις τύπου αρχών και τεχνικών υπηρεσιών στα κράτη μέλη. 

 

Οι κατασκευαστές πρέπει να εξασφαλίζουν ότι κάθε όχημα που βγαίνει από τη γραμμή 

συναρμολόγησης είναι σύμφωνο με τον εγκεκριμένο τύπο (συμμόρφωση παραγωγής). Κάθε 

παραγόμενο όχημα πρέπει να συνοδεύεται από πιστοποιητικό συμμόρφωσης προκειμένου να 

καταχωρηθεί. 

 

Η επαλήθευση του ότι τα οχήματα που διατίθενται στην αγορά είναι ασφαλή και δεν βλάπτουν 

το περιβάλλον, και ότι συμμορφώνονται προς τον εγκεκριμένο τύπο (συμμόρφωση εν χρήσει) 

αποτελεί καθήκον των αρχών εποπτείας της αγοράς. Πρόκειται για δημόσιες αρχές (σε 

εθνικό ή περιφερειακό επίπεδο), που είναι συνήθως υπεύθυνες και για τη γενική ασφάλεια των 

προϊόντων. Σε ορισμένες περιπτώσεις, οι αρχές εποπτείας της αγοράς που ασκούν 

δραστηριότητες συμμόρφωσης των οχημάτων είναι οι ίδιες με τις αρχές έγκρισης τύπου. Οι 

υποχρεώσεις συμμόρφωσης εν χρήσει καθορίζονται στο άρθρο 4 παράγραφος 2, του 

κανονισμού Euro 5/6, και οι λεπτομερείς διατάξεις διατυπώνονται στο παράρτημα ΙΙ του 

εκτελεστικού κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 692/2008. Δεν υπάρχουν ειδικές διατάξεις για την 

εποπτεία της αγοράς στην οδηγία 2007/46/ΕΚ. 

 

Στις 27 Ιανουαρίου 2016, η Επιτροπή ενέκρινε πρόταση για νέο κανονισμό, που καταργεί και 

αντικαθιστά την οδηγία 2007/46/ΕΚ, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι διαπιστωθείσες 

ελλείψεις στο ισχύον σύστημα έγκρισης τύπου της ΕΕ. Στόχος της πρότασης είναι:  

 

 η ενίσχυση της ανεξαρτησίας και της ποιότητας των δοκιμών που επιτρέπουν τη διάθεση 

των αυτοκινήτων στην αγορά· 

 

 η θέσπιση ενός αποτελεσματικού συστήματος εποπτείας της αγοράς για τον έλεγχο της 

συμμόρφωσης των αυτοκινήτων που βρίσκονται ήδη σε κυκλοφορία· 
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 η ενίσχυση του συστήματος έγκρισης τύπου με περισσότερη ευρωπαϊκή εποπτεία. 

 

5.2.  Ανάλυση των συγκεντρωθέντων στοιχείων 

 

Έγκριση τύπου 

 

Κατά την έρευνα συγκεντρώθηκαν στοιχεία σχετικά με τη λειτουργία του συστήματος 

έγκρισης τύπου της ΕΕ και τις εικαζόμενες ελλείψεις του. 

 

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία της ΕΕ –και τους κανόνες της ενιαίας αγοράς– έγκριση 

τύπου που χορηγείται σε ένα κράτος μέλος αναγνωρίζεται σε ολόκληρη την Ένωση. Μολονότι 

έχουν καθοριστεί κοινοί κανόνες έγκρισης τύπου και προδιαγραφές για τη δοκιμή [ACEA, 

MIT], πολλοί μάρτυρες επεσήμαναν την ύπαρξη διαφόρων ερμηνειών κατά την εφαρμογή τους 

στα κράτη μέλη [MIT, Mitsubishi, ερωτηματολόγιο προς τα κράτη μέλη, μελέτη ΕΕ].  

 

Ενώ σε πολλές περιπτώσεις η επιλογή της αρμόδιας για τις εγκρίσεις τύπου αρχής ενός 

συγκεκριμένου κράτους μέλους από έναν κατασκευαστή αυτοκινήτων γίνεται για 

γεωγραφικούς ή ιστορικούς λόγους [MIT, KBA, SNCH, Audi, ερωτηματολόγιο προς τα κράτη 

μέλη, Stromček], η έλλειψη εναρμονισμένης ερμηνείας των κανόνων μπορεί να οδηγήσει σε 

μια κατάσταση ανταγωνισμού μεταξύ των αρμοδίων για τις εγκρίσεις τύπου αρχών διαφόρων 

κρατών μελών [ACEA, MIT, Millbrook, ερωτηματολόγιο προς τα κράτη μέλη, μελέτη ΕΕ], 

δεδομένου ότι οι κατασκευαστές αυτοκινήτων μπορεί να επιλέξουν μια συγκεκριμένη αρχή με 

βάση την ευελιξία που δείχνει στην ερμηνεία των κανόνων [UTAC, μελέτη ΕΕ]. Ωστόσο, η 

επιλογή αρχής έγκρισης τύπου από τους κατασκευαστές αυτοκινήτων φαίνεται να επηρεάζεται 

επίσης από άλλους παράγοντες, όπως η ταχύτητα διεκπεραίωσης των αιτήσεων, οι ελάχιστες 

απαιτούμενες δοκιμές, η τεχνική ειδίκευση, η γλωσσική ευελιξία και το ύψος των 

απαιτούμενων τελών [SNCH, Millbrook, αποστολή στο Λουξεμβούργο, UTAC, μελέτη ΕΕ, 

Audi, Opel]. 

 

Επιπλέον, το επίπεδο της τεχνικής πραγματογνωσίας και το μέγεθος των ανθρώπινων και των 

χρηματοδοτικών πόρων μπορεί να διαφέρουν σημαντικά μεταξύ των αρμοδίων για τις 

εγκρίσεις τύπου αρχών (και των τεχνικών υπηρεσιών) [μελέτη ΕΕ]. Η εσωτερική παρουσία 

κατάλληλων ανεξάρτητων, ειδικευμένων ανθρώπινων πόρων και η εσωτερική διαθεσιμότητα 

των πλέον σύγχρονων εγκαταστάσεων δοκιμών είναι απαραίτητες προϋποθέσεις για τη 

διασφάλιση της αποτελεσματικής παρακολούθησης των προτύπων για τις εκπομπές [EPA]. 

 

Οι δοκιμές που απαιτούνται για τη διαδικασία έγκρισης τύπου πραγματοποιούνται συχνά σε 

πιστοποιημένα εργαστήρια των κατασκευαστών αυτοκινήτων [MIT, UTAC, μελέτη ΕΕ], υπό 

την εποπτεία της καθορισμένης τεχνικής υπηρεσίας, ως επί το πλείστον λόγω έλλειψης πόρων 

από πλευράς των αρχών (το αποκαλούμενο witness testing) [MIT, Nencini]. Οι τεχνικές 

υπηρεσίες μπορεί επίσης να ανήκουν εν μέρει σε κατασκευαστές [Millbrook, μελέτη ΕΕ] ή να 

είναι ενταγμένες σε αρχές έγκρισης τύπου [MIT, ερωτηματολόγιο προς τα κράτη μέλη, μελέτη 

ΕΕ], γεγονός που εγείρει ερωτήματα σε σχέση με την ανεξαρτησία και την επιστημονική 

ουδετερότητα. Ο κατασκευαστής αυτοκινήτων είναι συνήθως εκείνος που επιλέγει ποια 

τεχνική υπηρεσία θα χρησιμοποιήσει: η αρμόδια για την έγκριση τύπου αρχή μπορεί κατά 

κανόνα να αμφισβητήσει την επιλογή, αλλά σπάνια το κάνει [SNCH]. Οι εθνικές αρχές δεν 

ζήτησαν ποτέ από τις τεχνικές υπηρεσίες να διεξαγάγουν πρόσθετες δοκιμές προκειμένου να 
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εξασφαλίσουν ότι ικανοποιείται η απαίτηση για τήρηση του νόμιμου ορίου κατά την «κανονική 

χρήση» ή ότι εφαρμόζεται η απαγόρευση των διατάξεων αναστολής. Για τις τεχνικές 

υπηρεσίες, η διεξαγωγή πρόσθετων δοκιμών με δική τους πρωτοβουλία συνεπάγεται πρόσθετο 

κόστος τους και θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο τις εμπορικές σχέσεις τους με τους 

κατασκευαστές [UTAC]. 

 

Με βάση τα ισχύοντα, οι αρχές έγκρισης τύπου δεν έχουν πρόσβαση στον πηγαίο κώδικα των 

ECU. Επισημάνθηκε επίσης ότι η ανάλυση λογισμικού των ECU είναι πολύ περίπλοκη και δεν 

εξασφαλίζει τον εντοπισμό της απάτης. 

 

Το γεγονός ότι οι αρχές έγκρισης τύπου και οι τεχνικές υπηρεσίες συνήθως χρηματοδοτούνται 

εν μέρει από τα τέλη που τους καταβάλλουν απευθείας οι κατασκευαστές αυτοκινήτων μπορεί 

να οδηγήσει σε σύγκρουση συμφερόντων, λόγω της ανάγκης για διατήρηση τω εμπορικών 

σχέσεων [μελέτη ΕΕ]. Επιπλέον, ορισμένες τεχνικές υπηρεσίες παρέχουν επίσης υπηρεσίες 

συμβούλου σε κατασκευαστές για θέματα που αφορούν δοκιμές εκπομπών. Ωστόσο, αποτελεί 

κοινή πρακτική στους ρυθμιζόμενους τομείς προϊόντων στην ΕΕ, να βαρύνει τους 

κατασκευαστές το κόστος συμμόρφωσης που συνδέεται με την έγκριση για τη διάθεση ενός 

προϊόντος στην αγορά [Επιτροπή]. Η Επιτροπή δεν διαθέτει συγκεκριμένα στοιχεία για 

συγκρούσεις συμφερόντων [Επιτροπή], ενώ οι αρχές έγκρισης τύπου και οι τεχνικές υπηρεσίες 

απορρίπτουν την ιδέα ότι η διάρθρωση της χρηματοδότησης αποτελεί πρόβλημα για την 

ανεξαρτησία τους [MIT, SNCH, Millbrook, UTAC, αποστολή στο Λουξεμβούργο]. Ορισμένοι 

μάρτυρες ήταν της γνώμης ότι οι αρχές έγκρισης τύπου θα πρέπει να εποπτεύουν τις 

οικονομικές σχέσεις μεταξύ τεχνικών υπηρεσιών και κατασκευαστών [SNCH]. 

 

Αντιθέτως, το σύστημα των ΗΠΑ βασίζεται σε έμμεση, περισσότερο ανεξάρτητη 

χρηματοδότηση: η υπηρεσία περιβάλλοντος EPA των ΗΠΑ εισπράττει τέλη από τους 

κατασκευαστές για να καλύψει το κόστος διαχείρισης των προγραμμάτων της στους τομείς της 

πιστοποίησης και της συμμόρφωσης. Τα τέλη αυτά καταβάλλονται από την EPA στο 

Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ, και στη συνέχεια το Κογκρέσο των ΗΠΑ διαθέτει τα 

κονδύλια στην EPA για να εφαρμόσει τα προγράμματά της [EPA, μελέτη ΗΠΑ]. 

 

Δυνάμει της οδηγίας 2007/46/CE, κάθε αρχή έγκρισης τύπου πρέπει να ειδοποιεί τις αρχές των 

άλλων κρατών μελών όταν αποφασίζει να απορρίψει μια αίτηση έγκρισης τύπου. Δεν υπάρχει, 

ωστόσο, ενιαία ερμηνεία μεταξύ των κρατών μελών σχετικά με το αν ο κατασκευαστής 

επιτρέπεται να αποταθεί σε άλλη αρχή έγκρισης τύπου στην περίπτωση αυτή [MIT, 

ερωτηματολόγιο προς τα κράτη μέλη]. Ορισμένα κράτη μέλη απαιτούν μόνο μια γραπτή 

δήλωση ότι ούτε έχει ζητηθεί ούτε έχει απορριφθεί προηγουμένως η έγκριση τύπου [SNCH]. 

Διαπιστώθηκε μάλιστα ότι είναι εξαιρετικά ασυνήθιστο να ληφθεί απόφαση για τη μη έκδοση 

έγκρισης τύπου, δεδομένου ότι ο κατασκευαστής θα διέκοπτε τη διαδικασία αν παρουσιαζόταν 

τέτοιος κίνδυνος [Millbrook, UTAC, ερωτηματολόγιο προς τα κράτη μέλη].  

 

Γενικά, οι αρχές έγκρισης τύπου ανταλλάσσουν πληροφορίες σε ειδικές συνεδριάσεις και στην 

Ομάδα εμπειρογνωμόνων των αρχών έγκρισης τύπου, που συστάθηκε από την Επιτροπή το 

2010, καθώς και ατύπως [Επιτροπή, MIT, ερωτηματολόγιο προς τα κράτη μέλη]. Ενδέχεται, 

ωστόσο, να προκύψουν προβλήματα όταν υπάρχουν διαφορές ερμηνείας μεταξύ των αρχών 

[Επιτροπή, KBA, MIT, SNCH]. Αντίθετα με ό,τι συμβαίνει με τις αρχές έγκρισης τύπου, δεν 

υπάρχει αυτή τη στιγμή ειδικό σύστημα για την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των τεχνικών 

υπηρεσιών [Επιτροπή, UTAC, μελέτη ΕΕ], ούτε προβλέπεται τέτοιο σύστημα στην πρόταση 

της Επιτροπής για μεταρρύθμιση της έγκρισης τύπου ΕΕ. 
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Σήμερα δεν υπάρχει εποπτεία της ΕΕ στην έγκριση τύπου οχημάτων, και η νέα πρόταση της 

Επιτροπής επιχειρεί να καθιερώσει έναν εποπτικό ρόλο της Επιτροπής [Επιτροπή]. Οι εργασίες 

για τη νέα πρόταση άρχισαν το 2010 και επιταχύνθηκαν με την υπόθεση των εκπομπών [Tajani, 

Bieńkowska]. Η δυνατότητα για ένα περισσότερο συγκεντρωτικό σύστημα είχε συζητηθεί πριν 

τεθεί σε ισχύ η οδηγία 2007/46/ΕΚ, αλλά απορρίφθηκε από τα κράτη μέλη [Verheugen]. 

 

Όσον αφορά τη συμμόρφωση της παραγωγής, η νομοθεσία απαιτεί την επαλήθευση του κατά 

πόσον τα οχήματα που λαμβάνονται απευθείας από τη γραμμή παραγωγής συμμορφώνονται 

προς τον εγκεκριμένο τύπο, τόσο κατά την έγκριση τύπου όσο και στη συνέχεια, μεταξύ άλλων 

όσον αφορά τις εκπομπές. Οι δοκιμές για την επαλήθευση της συμμόρφωσης της παραγωγής 

πραγματοποιούνται κατά κανόνα από τους κατασκευαστές αυτοκινήτων στις εγκαταστάσεις 

τους και όχι από τις αρχές. Οι τεχνικές υπηρεσίες μπορούν να εποπτεύουν τις δοκιμές ή να 

διενεργούν επιθεωρήσεις. Οι αρχές έγκρισης τύπου πολύ σπάνια λαμβάνουν δείγματα από την 

παραγωγή για την εξακρίβωση της συμμόρφωσης της παραγωγής, μολονότι έχουν, νομικά, τη 

δυνατότητα να το κάνουν. Στις περισσότερες περιπτώσεις αναθέτουν στις τεχνικές υπηρεσίες 

τον έλεγχο των εγγράφων των κατασκευαστών αυτοκινήτων, σε λίγο πολύ τακτά χρονικά 

διαστήματα, προκειμένου να επαληθεύεται η διεξαγωγή δοκιμών συμμόρφωσης της 

παραγωγής και η λειτουργία του απαιτούμενου συστήματος διαχείρισης της ποιότητας [KBA, 

Millbrook, UTAC, μελέτη ΕΕ]. 

 

Η επιτροπή πληροφορήθηκε ότι στις ΗΠΑ οι αρμόδιες αρχές ελέγχουν επίσης οχήματα που 

βγαίνουν από τις γραμμές παραγωγής, για να διαπιστώσουν αν τα παραγόμενα οχήματα είναι 

σύμφωνα με τα σχέδια προ παραγωγής που έχουν λάβει έγκριση τύπου [EPA, μελέτη ΗΠΑ]. 

 

Συμμόρφωση ήδη κυκλοφορούντων οχημάτων και σύστημα εποπτείας της αγοράς 

 

Η πλειονότητα των μαρτύρων ανέφερε ότι η διεξαγωγή αποτελεσματικών ελέγχων εν χρήσει 

και η εποπτεία της αγοράς είναι κεφαλαιώδους σημασίας για τη λειτουργία του συστήματος 

[ΚΚΕρ, ICCT, TNO, Borgeest, Lange, Επιτροπή , EPA, μελέτη ΕΕ]. Με την εποπτεία της 

αγοράς θα αποκαλύπτονται, για παράδειγμα, οι περιπτώσεις στις οποίες τα παραγόμενα 

οχήματα και το λογισμικό που έχουν εγκατεστημένο δεν είναι σύμφωνα με το δείγμα οχήματος, 

το οποίο είναι βελτιστοποιημένο για να ανταποκρίνεται στις δοκιμές έγκρισης τύπου 

[Millbrook, UTAC]. 

 

Ωστόσο, ενώ ορισμένα κράτη μέλη δεν έχουν υποβάλει κανένα όχημα σε δοκιμή συμμόρφωσης 

σε χρήση, άλλα κράτη μέλη διεξάγουν τακτικά δοκιμές, με διαφορετικούς αριθμούς οχημάτων, 

και άλλα μόλις πρόσφατα έθεσαν σε εφαρμογή προγράμματα μετρήσεων, σε συνέχεια της 

υπόθεσης των εκπομπών [MIT, ερωτηματολόγιο προς τα κράτη μέλη]. 

Στις ΗΠΑ, οι αρμόδιες αρχές λαμβάνουν οχήματα (τόσο δειγματοληπτικά όσο και με 

συγκεκριμένα κριτήρια) από ιδιώτες ιδιοκτήτες και τα υποβάλλουν σε δοκιμή προκειμένου να 

εξασφαλίζεται ότι τα αυτοκίνητα παραμένουν καθαρά και στην πραγματική χρήση, ακόμη και 

μετά από πολλά έτη λειτουργίας [μελέτη ΗΠΑ, EPA]. 

 

Οι δοκιμές εκπομπών εν χρήσει διεξάγονται ως επί το πλείστον στα εργαστήρια των 

κατασκευαστών αυτοκινήτων, και, με τον τρέχοντα εκτελεστικό κανονισμό, έχουν περιοριστεί 

στις εργαστηριακές δοκιμές NEDC που απαιτούνται για την έγκριση τύπου. Επίσης, η 

νομοθεσία δεν προβλέπει τη διεξαγωγή δοκιμών εν χρήσει από ανεξάρτητα πιστοποιημένα 

εργαστήρια [ACEA, MIT, RDW, μελέτη ΕΕ]. 
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Γενικά, οι έλεγχοι της συμμόρφωσης εν χρήσει θα πρέπει να εντάσσονται στη γενική εποπτεία 

της αγοράς εκ μέρους των κρατών μελών, αλλά η τρέχουσα νομοθεσία για τα οχήματα με 

κινητήρα δεν προβλέπει ειδικές διατάξεις για τούτο [Επιτροπή, Bieńkowska, MIT]. Επιπλέον, 

επικρατεί αβεβαιότητα σχετικά με το ποιοι φορείς είναι αρμόδιοι για την εποπτεία της αγοράς 

στα κράτη μέλη. Σε ορισμένες περιπτώσεις, οι φορείς εποπτείας της αγοράς που έχουν 

κοινοποιηθεί επίσημα στην Επιτροπή από τα κράτη μέλη δεν είναι ενήμεροι σχετικά και δεν 

συμμετέχουν καν στην εποπτεία της αγοράς [UTAC].  

 

Το 2012, ο τότε Επίτροπος Tajani υπενθύμισε στα κράτη μέλη την υποχρέωσή τους να 

θεσπίσουν αποτελεσματικά συστήματα εποπτείας της αγοράς και να εξασφαλίσουν τις δομές 

και τους πόρους που απαιτούνται προκειμένου να εντοπίζονται τα οχήματα που δεν 

συμμορφώνονται προς τις απαιτήσεις έγκρισης τύπου ΕΕ ή συνιστούν σοβαρό κίνδυνο για 

την ασφάλεια και το περιβάλλον και να λαμβάνονται διορθωτικά μέτρα [Επιτροπή, Tajani].  

5.3.  Συμπεράσματα 

 

43. Η έγκριση τύπου στην ΕΕ είναι μια σύνθετη διαδικασία, στο πλαίσιο της οποίας οι 

κατασκευαστές αυτοκινήτων έχουν στη διάθεσή τους διάφορες επιλογές όσον αφορά 

την παροχή πληροφοριών σε μία από τις 28 εθνικές αρχές έγκρισης τύπου προκειμένου 

να λάβουν πιστοποιητικό έγκρισης τύπου οχήματος το οποίο να αναγνωρίζεται σε 

ολόκληρη την Ένωση. 

44. Το ισχύον πλαίσιο δεν περιλαμβάνει συγκεκριμένη πρόβλεψη σχετικά με εποπτεία από 

την ΕΕ της έγκριση τύπου οχημάτων, και οι κανόνες υπόκεινται σε διάφορες ερμηνείες 

στα κράτη μέλη, μεταξύ άλλων λόγω της έλλειψης αποτελεσματικού συστήματος για 

την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των αρχών έγκρισης τύπου και μεταξύ των 

τεχνικών υπηρεσιών. 

45. Όσον αφορά το επίπεδο τεχνικής πραγματογνωσίας και ανθρώπινων και οικονομικών 

πόρων, μπορεί να υπάρχουν σημαντικές διαφορές μεταξύ των αρχών έγκρισης τύπου 

και μεταξύ των τεχνικών υπηρεσιών, η δε έλλειψη εναρμονισμένης ερμηνείας των 

κανόνων μπορεί να οδηγήσει σε ανταγωνισμό μεταξύ τους. Οι κατασκευαστές 

αυτοκινήτων είναι, κατ’ αρχήν, ελεύθεροι να απευθυνθούν στην αρχή έγκρισης τύπου 

και την τεχνική υπηρεσία με την πιο ευέλικτη και λιγότερο αυστηρή ερμηνεία των 

κανόνων, και τα χαμηλότερα τέλη. 

46. Η οδηγία 2007/46/ΕΚ ορίζει ότι η Επιτροπή πρέπει να ειδοποιείται από την αρχή 

έγκρισης τύπου όταν η τελευταία αποφασίζει να απορρίψει μια αίτηση έγκρισης τύπου. 

Ωστόσο, δεν είναι σαφές ποιες ενέργειες θα πρέπει να αναλαμβάνει η Επιτροπή μετά τη 

σχετική κοινοποίηση, και με ποιον τρόπο θα εξασφαλίζεται ο συντονισμός με τα κράτη 

μέλη όσον αφορά την εν λόγω επακολούθηση. Δεν υπάρχει σαφές και αποτελεσματικό 

σύστημα το οποίο να εμποδίζει έναν κατασκευαστή αυτοκινήτων να υποβάλλει αίτηση 

για έγκριση τύπου σε ένα κράτος μέλος όταν μια αίτησή του για έγκριση τύπου 

απορρίπτεται από άλλο κράτος μέλος, ή να μην επιτρέπει τη διεξαγωγή δοκιμής από 

άλλη τεχνική υπηρεσία όταν ένα μοντέλο δεν ολοκληρώνει επιτυχώς τη δοκιμή σε μια 

πρώτη τεχνική υπηρεσία. Για να αποφευχθεί το ενδεχόμενο μετεγκαταστάσεων στο 

πλαίσιο «τεχνικού ντάμπινγκ», θα μπορούσαν να υποχρεωθούν οι κατασκευαστές να 

αιτιολογούν στην Επιτροπή την επιλογή της τεχνικής υπηρεσίας. 
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47. Υπάρχει προφανής έλλειψη ελέγχου μετά την έγκριση τύπου, η οποία εξηγείται εν 

μέρει από τους ισχύοντες κανόνες και εν μέρει από την αβεβαιότητα ως προς το ποια 

αρχή είναι αρμόδια για την εποπτεία της αγοράς. Συχνά δεν υπάρχουν αποτελεσματικοί 

έλεγχοι της συμμόρφωσης της παραγωγής, της συμμόρφωσης εν χρήσει και της 

συμμόρφωσης στο τέλος του κύκλου ζωής, προκειμένου να εντοπίζονται περιπτώσεις 

στις οποίες παραγόμενα οχήματα και οχήματα εν χρήσει δεν συμμορφώνονται με το 

όχημα για το οποίο δόθηκε η έγκριση τύπου, ή οι έλεγχοι αυτοί πραγματοποιούνται 

μόνο βάσει εγγράφων αντί μέσω φυσικών δοκιμών παρουσία των αρχών. 

48. Οι δοκιμές εκπομπών εν χρήσει διεξάγονται ως επί το πλείστον στα εργαστήρια των 

κατασκευαστών αυτοκινήτων και, αυτή τη στιγμή, περιορίζονται στις εργαστηριακές 

δοκιμές NEDC που απαιτούνται για την έγκριση τύπου. 

Ευθύνες των κρατών μελών 

49. Τα κράτη μέλη θα έπρεπε να είχαν εξασφαλίσει ότι οι αρχές έγκρισης τύπου διαθέτουν 

επαρκείς ανθρώπινους και οικονομικούς πόρους ώστε να διεξάγουν εσωτερικές 

δοκιμές. Θα έπρεπε να είχαν αποφύγει να βασίζονται σε δοκιμές που διενεργούνται στα 

πιστοποιημένα εργαστήρια κατασκευαστών αυτοκινήτων υπό την εποπτεία τεχνικών 

υπηρεσιών. Οι πιθανές συγκρούσεις συμφερόντων που προκύπτουν από το γεγονός ότι 

οι κατασκευαστές αυτοκινήτων αναθέτουν τη διενέργεια δοκιμών σε τεχνικές 

υπηρεσίες είναι άμεσο αποτέλεσμα του ισχύοντος συστήματος που θεσπίζεται με την 

οδηγία πλαίσιο σχετικά με την έγκριση τύπου ΕΕ, και δεν μπορούν, κατά συνέπεια, να 

θεωρηθούν κακοδιοίκηση. Η πρόταση της Επιτροπής για έναν νέο κανονισμό σχετικά 

με την εποπτεία της αγοράς και την έγκριση τύπου αντιμετωπίζει την αδυναμία αυτή 

προτείνοντας μια κλίμακα τελών για τη χρηματοδότηση των δοκιμών έγκρισης τύπου. 

50. Ωστόσο, στην περίπτωση όπου τεχνικές υπηρεσίες παρέχουν επίσης υπηρεσίες 

συμβούλευσης σε κατασκευαστές αυτοκινήτων όσον αφορά την απόκτηση της 

έγκρισης τύπου, όπως συμβαίνει σε ορισμένα κράτη μέλη, προκύπτει το ενδεχόμενο 

σύγκρουσης συμφερόντων λόγω της ύπαρξης ενός πρόσθετου οικονομικού δεσμού 

μεταξύ των τεχνικών υπηρεσιών και των κατασκευαστών αυτοκινήτων, ο οποίος 

σχετίζεται με την παροχή συμβουλών σχετικά με την επιτυχή απόκτηση της έγκρισης 

τύπου. Τα κράτη μέλη θα έπρεπε να είχαν διερευνήσει τέτοιες πιθανές συγκρούσεις 

συμφερόντων. Αυτό συνιστά κακοδιοίκηση. 

51. Τα κράτη μέλη θα έπρεπε να είχαν εξασφαλίσει ότι οι αρχές έγκρισης τύπου 

υποβάλλουν σε επαρκή έλεγχο τις τεχνικές υπηρεσίες. Αυτό συνιστά κακοδιοίκηση. Η 

επιλογή τεχνικής υπηρεσίας εναπόκειται κατά κύριο λόγο στον κατασκευαστή 

αυτοκινήτων, και συχνά η αρχή έγκρισης τύπου απλώς επικυρώνει τη διαδικασία στο 

τέλος. Πολύ σπάνια χρησιμοποιείται η δυνατότητα που διαθέτουν οι αρχές έγκρισης 

τύπου, να ελέγχουν τις τεχνικές υπηρεσίες και να αμφισβητούν την επιλογή τεχνικής 

υπηρεσίας. 

52. Η παράλειψη των κρατών μελών να οργανώσουν ένα αποτελεσματικό και αξιόπιστο 

σύστημα εποπτείας της αγοράς συνιστά παράβαση του δικαίου της ΕΕ, ιδίως όσον 

αφορά τα κράτη μέλη των οποίων οι αρχές χορηγούσαν εγκρίσεις τύπου οχημάτων. Η 

επαλήθευση της συμμόρφωσης της παραγωγής και της συμμόρφωσης εν χρήσει για 

ελαφρά οχήματα βασίζεται συχνά μόνο σε εργαστηριακές δοκιμές διεξαγόμενες στις 

εγκαταστάσεις των κατασκευαστών αυτοκινήτων, παρόλο που η σημερινή νομοθεσία 
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δεν εμποδίζει την χρήση διαφορετικών ή πρόσθετων δοκιμών. 

53. Τα κράτη μέλη θα έπρεπε να είχαν κοινοποιήσει στην Επιτροπή την ονομασία και τις 

αρμοδιότητες των εθνικών φορέων που είναι αρμόδιοι για την εποπτεία της αγοράς, και 

να την τηρούν ενήμερη σχετικά. Αυτό συνιστά κακοδιοίκηση. Υπάρχει αδικαιολόγητη 

αβεβαιότητα ως προς το ποιοι φορείς σε επίπεδο κρατών μελών είναι αρμόδιοι για την 

εποπτεία της αγοράς. 

Ευθύνες της Επιτροπής 

54. Η Επιτροπή θα έπρεπε να είχε αναλάβει πιο ενεργό ρόλο συντονισμού προκειμένου να 

εξασφαλίσει την ομοιόμορφη εφαρμογή της νομοθεσίας της ΕΕ σχετικά με την έγκριση 

τύπου, δεδομένου ότι η διαδικασία έγκρισης τύπου ΕΕ είναι ιδιαίτερα περίπλοκη και 

εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των κρατών 

μελών. 

55. Επίσης, από την εξέταση των εσωτερικών συζητήσεων και των εξωτερικών αιτημάτων 

της Επιτροπής προκύπτει ότι η Επιτροπή θα έπρεπε να είχε ζητήσει πληροφορίες από τα 

κράτη μέλη σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζονταν τα οχήματα του 

υφιστάμενου στόλου τα οποία δεν συμμορφώνονταν με τα νόμιμα όρια εκπομπών υπό 

πραγματικές συνθήκες οδήγησης. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΝΟΝΩΝ ΚΑΙ ΚΥΡΩΣΕΙΣ 

6.1.  Εισαγωγή 

 

Σύμφωνα με το άρθρο 13 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 715/2007, τα κράτη μέλη όφειλαν να 

«θεσπίζουν τις διατάξεις για τις κυρώσεις που εφαρμόζονται όταν παραβιάζονται από τους 

κατασκευαστές οι διατάξεις του παρόντος κανονισμού» και να «λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα 

μέτρα για να εξασφαλίσουν την εφαρμογή των κυρώσεων». Οι προβλεπόμενες κυρώσεις έπρεπε 

να είναι «αποτελεσματικές, ανάλογες και αποτρεπτικές». Τα κράτη μέλη έπρεπε να 

κοινοποιήσουν τις διατάξεις αυτές στην Επιτροπή το αργότερο έως τις 2 Ιανουαρίου 2009. 

 

Στο συγκεκριμένο άρθρο απαριθμούνται επίσης ορισμένες από τις μορφές παραβάσεων για τις 

οποίες πρέπει να επιβάλλονται κυρώσεις: 

 

«α)  υποβολή ψευδών δηλώσεων στο πλαίσιο των διαδικασιών έγκρισης ή των 

διαδικασιών που οδηγούν σε ανάκληση· 

 

β)  παραποίηση των αποτελεσμάτων των δοκιμών για την έγκριση τύπου ή τη 

συμμόρφωση κατά τη χρήση· 

 

γ)  απόκρυψη στοιχείων ή τεχνικών προδιαγραφών που θα μπορούσαν να οδηγήσουν 

στην ανάκληση ή την απόσυρση της έγκρισης τύπου· 

 

δ)  χρήση ελαττωματικών συσκευών· και 

 

ε)  άρνηση παροχής πρόσβασης στις πληροφορίες.» 

 

Επιπλέον, το άρθρο 30 παράγραφος 1 της οδηγίας 2007/46/ΕΚ σχετικά με την έγκριση τύπου, 

αναφέρει ότι αν ένα κράτος μέλος διαπιστώσει ότι οχήματα «δεν συμμορφώνονται προς τον 

εγκεκριμένο τύπο, λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα, συμπεριλαμβανομένης, εφόσον απαιτείται, της 

ανάκλησης της έγκρισης τύπου, ώστε να διασφαλίσει ότι τα κατασκευαζόμενα οχήματα [...] 

συμμορφώνονται προς τον εγκεκριμένο τύπο. Η εγκριτική αρχή αυτού του κράτους μέλους 

ενημερώνει τις εγκριτικές αρχές των άλλων κρατών μελών σχετικά με τα λαμβανόμενα μέτρα.» 

Σύμφωνα με το άρθρο 32 της οδηγίας πλαισίου, οι αρχές των κρατών μελών μπορούν να 

απαιτούν από κατασκευαστές την ανάκληση οχημάτων όταν αυτό είναι αναγκαίο για την 

αποκατάσταση της συμμόρφωσης αποκλινόντων οχημάτων προς τον εγκεκριμένο τύπο.  

 

Σύμφωνα με το άρθρο 46 της οδηγίας πλαισίου, «Τα κράτη μέλη καθορίζουν τις κυρώσεις που 

εφαρμόζονται σε περίπτωση παράβασης των διατάξεων της παρούσας οδηγίας [...] και 

λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα για την εφαρμογή τους. Οι οριζόμενες κυρώσεις πρέπει να 

είναι αποτελεσματικές, αναλογικές και αποτρεπτικές. Τα κράτη μέλη κοινοποιούν τις εν λόγω 

διατάξεις στην Επιτροπή το αργότερο στις 29 Απριλίου 2009 και της κοινοποιούν τυχόν 

μεταγενέστερες τροποποιήσεις το συντομότερο δυνατό. 

 

6.2.  Ανάλυση των συγκεντρωθέντων στοιχείων 

 

Κυρώσεις στα κράτη μέλη 
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Τα κράτη μέλη δεν κοινοποίησαν στην Επιτροπή τις κυρώσεις που επέβαλαν σύμφωνα με τον 

κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 715/2007 και την οδηγία 2007/46/ΕΚ εντός των προθεσμιών που 

ορίζονται στις εν λόγω πράξεις (Ιανουάριος και Απρίλιος 2009). Μόνο τέσσερις χώρες (Δανία, 

Ιρλανδία, Φινλανδία, Ουγγαρία) είχαν διαβίβασαν στοιχεία στην Επιτροπή πριν από το τέλος 

του 2009. Στις 12 Φεβρουαρίου 2013, η Επιτροπή υπενθύμισε στα κράτη μέλη τις υποχρεώσεις 

τους και τους ζήτησε να της διαβιβάσουν τα στοιχεία σχετικά με τις κυρώσεις έως τις 28 

Φεβρουαρίου 2013. Η Επιτροπή επανέλαβε το αίτημά της την 1η Οκτωβρίου 2015, και τον 

Φεβρουάριο του 2016 ζήτησε περαιτέρω διευκρινίσεις για τα καθεστώτα κυρώσεων [CIRCA]. 

 

Σχεδόν όλα τα κράτη μέλη θεωρούν πλέον ότι έχουν θεσπίσει τους αναγκαίους κανόνες σχετικά 

με τις κυρώσεις. Οι κυρώσεις μπορεί να καλύπτονται από διάφορες νομοθετικές πράξεις, όπως 

κώδικες οδικής κυκλοφορίας, πράξεις για τα οχήματα με κινητήρα ή τον Ποινικό Κώδικα 

[ερωτηματολόγιο προς τα κράτη μέλη, μελέτη ΕΕ]. Μέχρι σήμερα κανένα κράτος μέλος δεν 

έχει επιβάλει κυρώσεις σε κατασκευαστές αυτοκινήτων για παραβάσεις που περιλαμβάνονται 

στο άρθρο 13 του κανονισμού Euro 5/6 [ερωτηματολόγιο προς τα κράτη μέλη, μελέτη ΕΕ], 

ειδικότερα δε, δεν έχουν υπάρξει περιπτώσεις απόσυρσης έγκρισης τύπου. 

 

Υπάρχει έλλειψη συνέπειας όσον αφορά τις κυρώσεις που καθορίζουν τα κράτη μέλη. Οι 

κυρώσεις ποικίλλουν σημαντικά και κυμαίνονται από οικονομικές κυρώσεις, συχνά σε 

συνδυασμό με μερική ή πλήρη ακύρωση της έγκρισης τύπου, έως φυλάκιση [ερωτηματολόγιο 

προς τα κράτη μέλη, μελέτη ΕΕ, ACEA].  

 

Ορισμένοι μάρτυρες αμφισβήτησαν τη σαφήνεια και την καταλληλότητα των κυρώσεων. Για 

παράδειγμα, μερικές φορές δεν σαφές αν τα καθοριζόμενα πρόστιμα είναι ανά όχημα ή αν 

ασκείται ποινική δίωξη κατά των κατασκευαστών αυτοκινήτων [μελέτη ΕΕ]. Η Επιτροπή 

επεσήμανε ότι, στο πλαίσιο του τρέχοντος συστήματος, δεν μπορεί να επιβάλει άμεσα 

κυρώσεις για μη συμμόρφωση [Επιτροπή], και υποστήριξε πως τα πρόστιμα που καθορίζουν 

τα κράτη μέλη μπορεί να είναι υπερβολικά χαμηλά και να μην επιβάλλονται αποτελεσματικά 

στον κλάδο [Bieńkowska, Vella, αποστολή στο Λουξεμβούργο]. 

 

Η επιβολή της νομοθεσίας της ΕΕ 

 

Η έρευνα συνέλεξε στοιχεία από τα κράτη μέλη σχετικά με την επιβολή της νομοθεσίας της 

ΕΕ για τις εκπομπές από τις οδικές μεταφορές, πριν και μετά την υπόθεση Volkswagen, και για 

τον τρόπο με τον οποίο την επέβλεψε η Επιτροπή. 

 

Σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες, την ευθύνη για την εφαρμογή και την επιβολή της 

νομοθεσίας της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης της εποπτείας της αγοράς, την φέρουν τα κράτη 

μέλη για τις περισσότερες διατάξεις της οδηγία 2007/46/ΕΚ και του κανονισμού (ΕΚ) 

αριθ. 715/2007 [Verheugen, Tajani, Bieńkowska, Vella], ενώ η Επιτροπή μπορεί να κινεί 

διαδικασίες επί παραβάσει κατά κράτους μέλους μόνο αν κρίνει ότι το κράτος μέλος έχει 

παραβεί υποχρέωση που υπέχει βάσει του δικαίου της Ένωσης [Επιτροπή, Tajani, 

Bieńkowska]. Όσον αφορά τα μηχανοκίνητα οχήματα, στο παρελθόν κινήθηκε μόνο μία 

διαδικασία επί παραβάσει (κατά της Γερμανίας, σε σχέση με τα συστήματα κλιματισμού), ενώ 

δεν έχει κινηθεί ποτέ διαδικασία επί παραβάσει σχετικά με εκπομπές ρύπων από οχήματα 

[Verheugen, Tajani]. Ωστόσο, η Επίτροπος Bieńkowska ανήγγειλε ότι θα κινήσει διαδικασίες 

επί παραβάσει κατά τις εβδομάδες μετά την ακρόασή της τον Σεπτέμβριο του 2016, αφού 

συγκεντρωθούν όλα τα σχετικά στοιχεία [Bieńkowska].  Στις 8 Δεκεμβρίου 2016, η Επιτροπή 

κίνησε διαδικασία επί παραβάσει κατά της Τσεχικής Δημοκρατίας, της Γερμανίας, της 



 

PE595.427v02-00 62/114 RR\1119003EL.docx 

EL 

Ελλάδας, της Λιθουανίας, του Λουξεμβούργου, της Ισπανίας και του Ηνωμένου Βασιλείου σε 

σχέση με τις διατάξεις τους περί κυρώσεων, και κατά της Γερμανίας και του Ηνωμένου 

Βασιλείου για μη κοινοποίηση των τεχνικών πληροφοριών σχετικά με τα αποτελέσματα των 

ερευνών που διεξήγαγαν σε εθνικό επίπεδο. 

 

Η Επιτροπή έκρινε ότι τα στοιχεία σχετικά με τις αποκλίσεις δεν αποτελούσαν λόγο για να 

κινήσει διαδικασίες επί παραβάσει [Tajani], και επικεντρώθηκε στην ανάπτυξη δοκιμών RDE 

για να εξασφαλιστεί ότι τα νέα οχήματα θα συμμορφώνονται προς τα όρια εκπομπών σε 

πραγματική χρήση [Επιτροπή, Potočnik, Tajani, Vella]. Η Επιτροπή δεν προέβη σε καμιά 

ενέργεια σε σχέση με τις αποκλίσεις μεταξύ των εκπομπών NOx των οδικών οχημάτων ντίζελ 

στον δρόμο και των ίδιων εκπομπών όπως μετρήθηκαν στο εργαστήριο, παρότι διέθετε 

σχετικές ενδείξεις ήδη από την περίοδο 2004-2005. 

 

Στις γραπτές απαντήσεις τους και κατά τις ακροάσεις, τα κράτη μέλη και οι κατασκευαστές 

αυτοκινήτων δήλωσαν ότι κατά τη δική τους ερμηνεία της νομοθεσίας η δοκιμή NEDC στο 

εργαστήριο ήταν η μόνη απαίτηση για να περάσουν τα οχήματα, παρά το γεγονός ότι η 

νομοθεσία προβλέπει στόχους για την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα [Renault, VW, 

ACEA, Mitsubishi, MIT, KBA, UTAC, Millbrook, Verheugen, ερωτηματολόγιο προς 

κατασκευαστές]. 

 

Η ΓΔ ENV της Επιτροπής ζήτησε την καλύτερη εφαρμογή των προτύπων εκπομπών Euro 3/4/5 

όσον αφορά τον υφιστάμενο στόλο [Potočnik, Vella], δεδομένου ότι ακόμα και όταν 

εφαρμοστεί πλήρως η διαδικασία RDE και τα νέα ντιζελοκίνητα οχήματα τηρούν τα όρια 

εκπομπών στην πραγματική χρήση, η μαζική παρουσία στις πόλεις της ΕΕ παλαιότερων 

ντιζελοκίνητων οχημάτων με μη ικανοποιητικές επιδόσεις εκπομπών NOx μπορεί να έχει 

μακροπρόθεσμο αντίκτυπο στην ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα [Lambrecht, DUH]. 

Ωστόσο, η πρόταση του τότε Επιτρόπου Potočnik στον τότε Επίτροπο Tajani, να εξετάσει τις 

δυνατές πολιτικές για τον τρέχοντα στόλο, δεν υιοθετήθηκε από τον τελευταίο [Potočnik], με 

το αιτιολογικό ότι δεν εθεωρείτο δυνατή η λήψη νομικών μέτρων για αυτοκίνητα που 

συμμορφώνονταν προς τα υπάρχοντα πρωτόκολλα δοκιμών δυνάμει της ισχύουσας νομοθεσίας 

[Tajani]. 

 

Ως προς το σημείο αυτό, από την έρευνα διαπιστώθηκε ότι μερικοί εμπειρογνώμονες 

θεωρούσαν τεχνικά δύσκολη τη μετασκευή του υφιστάμενου στόλου ελαφρών ντιζελοκίνητων 

οχημάτων προκειμένου να τηρούν τα όρια εκπομπών σε πραγματική χρήση [AECC, Borgeest]. 

Ωστόσο, ο Επίτροπος Βέλα υποστήριξε πως η μετασκευή ήταν αναγκαία και η τεχνολογία 

υπήρχε [Vella]. Επίσης ορισμένοι κατασκευαστές αυτοκινήτων δήλωσαν διατεθειμένοι να 

μετασκευάσουν τα αυτοκίνητα [VW, Audi].  

 

Η υπόθεση της Volkswagen προέκυψε από δραστηριότητες κατασκευαστών αυτοκινήτων που 

συνιστούσαν απάτη και απαγορεύονταν από την ισχύουσα νομοθεσία [Verheugen, Tajani]. 

Πριν από την ομολογία της Volkswagen σχετικά με το λογισμικό ECU, οι αρχές έγκρισης 

τύπου δεν είχαν προβεί σε ανάλυση λογισμικού ούτε σε δοκιμές που θα τους επέτρεπαν να 

επιβάλουν την απαγόρευση των διατάξεων αναστολής που προβλέπεται στο άρθρο 5 

παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 715/2007, περιοριζόμενες να εγκρίνουν χωρίς 

περαιτέρω εξέταση τα αποτελέσματα των εργαστηριακών δοκιμών NEDC που διεξάγονταν 

από τεχνικές υπηρεσίες. Δεν εξετάστηκε η δυνατότητα να διεξαχθούν πρόσθετες δοκιμές, 

επιπλέον των καθιερωμένων [MIT, KBA, SNCH, RDW, UTAC, μελέτη ΕΕ].  
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Όταν έγινε γνωστή η υπόθεση, πολλά κράτη μέλη άρχισαν έρευνες για τις εκπομπές ρύπων από 

τα επιβατικά αυτοκίνητα, διεξάγοντας πρόσθετες δοκιμές στο εργαστήριο και στον δρόμο 

[KBA, MIT, Dobrindt, ερωτηματολόγιο προς τα κράτη μέλη, Nencini]. Καμιά αρχή έγκρισης 

τύπου δεν διαπίστωσε τη χρήση απαγορευμένων διατάξεων αναστολής σε οχήματα υπό την 

ευθύνη της, με εξαίρεση τα γνωστά αυτοκίνητα Euro 5 της Volkswagen [MIT, KBA, UTAC, 

Dobrindt, ερωτηματολόγιο προς τα κράτη μέλη, Nencini]. Στη μόνη περίπτωση κατά την οποία 

εντοπίστηκε ενδεχόμενη απαγορευμένη διάταξη αναστολής, η λήψη μέτρων επιβολής 

εμποδίστηκε λόγω διαφοράς ερμηνείας μεταξύ της γερμανικής αρχής που επισήμανε το ζήτημα 

και της αρχής του άλλου κράτους μέλους, που ήταν υπεύθυνη για την έγκριση τύπου του 

οχήματος –Ιταλία–, με αποτέλεσμα να κινηθεί διαδικασία διαμεσολάβησης με τη συμμετοχή 

της Επιτροπής [KBA, MIT, FCA, Nencini]. 

 

Πριν εξεταστεί το ενδεχόμενο επιβολής μέτρων για οχήματα που διαπιστώνεται ότι δεν είναι 

σύμφωνα με τη νομοθεσία, όπως η ανάκληση της έγκρισης τύπου ή η υποχρεωτική ανάκληση, 

οι αρχές έγκρισης τύπου καταλήγουν συχνά σε συμφωνία με τους κατασκευαστές για εκούσιες 

ανακλήσεις οχημάτων. Ο γερμανός ομοσπονδιακός υπουργός Alexander Dobrindt δήλωσε ότι 

η Volkswagen συμφώνησε με την αρμόδια εθνική αρχή έγκρισης τύπου να ανακαλέσει 

εκουσίως τα αυτοκίνητα, ενόψει της επικείμενης ανάκλησης της έγκρισης τύπου για τα 

οχήματα που χρησιμοποιούσαν παράνομα διάταξη αναστολής. Οι εκπρόσωποι της Volkswagen 

δήλωσαν ότι τα ανακαλούμενα οχήματα μετασκευάζονται ώστε να ανταποκρίνονται στην 

πιστοποίηση έγκρισης τύπου, διατηρώντας αμετάβλητες τις βασικές παραμέτρους αντοχής, 

ποιότητας και απόδοσης. Ορισμένοι ειδικοί εξέφρασαν αμφιβολίες για το κατά πόσο η 

προτεινόμενη ανάκληση όντως δεν επηρεάζει την αντοχή και την απόδοση των 

μετασκευαζόμενων οχημάτων. Δεν έχει προβλεφθεί επιβολή προστίμων σύμφωνα με τον 

κανονισμό 715/2007 και την οδηγία 2007/46/ΕΚ, ή αποζημίωση των πελατών, καθόσον με τα 

μέτρα ανάκλησης τα ελαττωματικά οχήματα μπορούν να διορθωθούν ώστε να 

ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της νομοθεσίας [KBA, VW], σε αντίθεση με την κατάσταση 

στις ΗΠΑ, όπου αυτό δεν είναι δυνατόν για τα αντίστοιχα οχήματα [EPA]. Παρά την άποψη 

της Επιτροπής, πως οι καταναλωτές θα πρέπει να αποζημιωθούν επαρκώς [Bieńkowska], 

ορισμένοι μάρτυρες δήλωσαν ότι δεν υπάρχει νομική βάση για οικονομική αποζημίωση σε 

επίπεδο ΕΕ [VW, Lies, Nencini]. 

 

Τα προγράμματα ανάκλησης στην ΕΕ υλοποιήθηκαν μόνον εν μέρει (άλλες φορές με 

εθελοντικές ενέργειες και άλλες με υποχρεωτικές) και χωρίς επίβλεψη ή συντονισμό σε 

επίπεδο ΕΕ [KBA, MIT, Nencini], δεδομένου ότι δεν υπάρχει νομική βάση που να επιτρέπει 

στην Επιτροπή να ζητά τον συντονισμό πανευρωπαϊκών προγραμμάτων ανάκλησης 

[Bieńkowska]. Η Επιτροπή ήταν σε συνεχή επαφή με τα κράτη μέλη σχετικά με το ζήτημα 

των ανακλήσεων και ζητούσε ενημέρωση σε όλες ανεξαιρέτως τις συνεδριάσεις των 

σχετικών ομάδων [Bieńkowska].  

6.3.  Συμπεράσματα 

 

56. Η υφιστάμενη δομή διακυβέρνησης στον τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας, όπου η ΕΕ 

έχει απλώς ρυθμιστική αρμοδιότητα, τη δε ευθύνη για την εφαρμογή της νομοθεσίας 

της ΕΕ σχετικά με τη μέτρηση των εκπομπών αυτοκινήτων την έχουν κατά κύριο λόγο 

τα κράτη μέλη, δεν επιτρέπει την αποτελεσματική εφαρμογή της νομοθεσίας της ΕΕ. Οι 

εξουσίες της Επιτροπής όσον αφορά την επιβολή των κανόνων περιορίζονται στην 

κίνηση διαδικασιών επί παραβάσει κατά των κρατών μελών που δεν εφαρμόζουν 

σωστά το δίκαιο της ΕΕ. 
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57. Μια από τις διαρθρωτικές αδυναμίες του σημερινού πλαισίου έγκρισης τύπου στην 

Ευρώπη είναι ότι μόνο η αρχή έγκρισης τύπου που έχει χορηγήσει την έγκριση τύπου 

σε ένα συγκεκριμένο όχημα μπορεί στην πράξη να αποσύρει το σχετικό πιστοποιητικό 

συμμόρφωσης του οχήματος αυτού. 

58. Δεν υπάρχει ενιαία πρακτική στην ΕΕ για διαφανή πρόσβαση των καταναλωτών σε 

πληροφορίες σχετικά με ανακλήσεις, ούτε υφίσταται ενιαίο νομικό πλαίσιο της ΕΕ για 

την αποζημίωση των καταναλωτών σε περιπτώσεις ανακλήσεων με αρνητικό αντίκτυπο 

στις επιδόσεις των οχημάτων. 

Ευθύνες των κρατών μελών 

59. Κάποια κράτη μέλη που είχαν διεξαγάγει έρευνες σε εθνικό επίπεδο ήταν γενικά 

απρόθυμα να κοινοποιήσουν στην Επιτροπή και στην παρούσα εξεταστική επιτροπή τα 

αποτελέσματα των ερευνών τους και τα τεχνικά δεδομένα των δοκιμών, ή δημοσίευσαν 

μόνο τμήματα των πορισμάτων τους. 

60. Τα κράτη μέλη άρχισαν να επιβάλλουν κατάλληλα το δίκαιο της ΕΕ σχετικά με τις 

εκπομπές από ελαφρά οχήματα μόνο μετά την αποκάλυψη της υπόθεσης των εκπομπών 

της Volkswagen τον Σεπτέμβριο του 2015, διεξάγοντας πρόσθετες δοκιμές στο 

εργαστήριο και στον δρόμο, και κινώντας διάφορες έρευνες σε εθνικό επίπεδο σχετικά 

με τις εκπομπές ρύπων από τα επιβατικά αυτοκίνητα. Σε συνέχεια των προσπαθειών 

αυτών, η παράνομη χρήση διατάξεων αναστολής θα επιβεβαιωθεί ή θα διαψευσθεί από 

τις εν εξελίξει δικαστικές διαδικασίες. 

61. Τα κράτη μέλη δεν επέβαλαν ούτε οικονομικές ούτε νομικές κυρώσεις στους 

κατασκευαστές αυτοκινήτων στον απόηχο της υπόθεσης των εκπομπών. Δεν υπήρξαν 

υποχρεωτικές πρωτοβουλίες ανάκλησης ή μετασκευής των μη συμμορφούμενων 

οχημάτων, ούτε αποσύρθηκαν εγκρίσεις τύπου. Ανακλήσεις ή μετασκευές έγιναν μόνο 

εθελοντικά ως πρωτοβουλίες κατασκευαστών αυτοκινήτων, μετά από δημόσιες και 

πολιτικές πιέσεις. 

62. Βάσει δημοσιευθέντων αποτελεσμάτων από εθνικές έρευνες, εκτός από τη διάταξη 

αναστολής που αποκαλύφθηκε από τις αρχές των ΗΠΑ σε κινητήρες της Volkswagen 

φαίνεται ότι στρατηγικές αναστολής χρησιμοποιούνται στα περισσότερα ντιζελοκίνητα 

αυτοκίνητα. Η παράλειψη των αρχών των κρατών μελών να απαιτήσουν από τους 

κατασκευαστές να άρουν κάθε χρονική διαφοροποίηση των διατάξεων ελέγχου των 

εκπομπών, κάθε θερμική διαφοροποίηση πέραν των απολύτως αναγκαίων για την 

προστασία του κινητήρα, και κάθε άλλη στρατηγική που προκαλεί, μεταξύ άλλων, 

υψηλότερες εκπομπές καυσαερίων με θερμή εκκίνηση σε εργαστηριακές συνθήκες 

συνιστά παράβαση του δικαίου της ΕΕ. 

63. Τα κράτη μέλη δεν έλαβαν κατάλληλα μέτρα για την παρακολούθηση και την επιβολή 

της εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 715/2007, κατά παράβαση ιδίως του άρθρου 

5 παράγραφος 1 σχετικά με την υποχρέωση των κατασκευαστών να σχεδιάζουν, να 

κατασκευάζουν και να συναρμολογούν οχήματα έτσι ώστε να συμμορφώνονται με τον 

κανονισμό υπό κανονικές συνθήκες χρήσης κατά την οδήγηση στο ευρωπαϊκό οδικό 

δίκτυο και όχι μόνο σε εργαστηριακές συνθήκες. Εντούτοις, ένας πρώην εισηγητής για 

τις εκπομπές και την νομοθεσία σχετικά με την έγκριση τύπου επεσήμανε πολύ σαφώς 

ότι το Κοινοβούλιο δεν είχε ποτέ την πρόθεση να περιορίσει τις «κανονικές συνθήκες 
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χρήσης» στις στενές συνθήκες υπό τις οποίες τα αυτοκίνητα υποβάλλονται σε δοκιμές 

έγκρισης τύπου στο εργαστήριο. Επεσήμανε ότι ως «κανονικές συνθήκες χρήσης» 

νοούνταν συνθήκες οδήγησης όπως αυτές που επικρατούν συνήθως κατά την οδήγηση 

στο ευρωπαϊκό οδικό δίκτυο (συμπεριλαμβανομένων διαφορών όσον αφορά τη 

θερμοκρασία, το υψόμετρο, το φορτίο του κινητήρα, την ταχύτητα του οχήματος, 

κ.λπ.). 

64. Τα περισσότερα κράτη μέλη δεν θέσπισαν ένα σύστημα αποτελεσματικών, αναλογικών 

και αποτρεπτικών κυρώσεων, ιδίως όσον αφορά την παράνομη χρήση διατάξεων 

αναστολής, κατά παράβαση του άρθρου 13 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 715/2007. 

65. Πολλά κράτη μέλη δεν ενημέρωσαν εγκαίρως την Επιτροπή (έως τις 2 Ιανουαρίου 2009 

και τις 29 Απριλίου 2009) σχετικά με το εφαρμοζόμενο σύστημα κυρώσεων για την 

επιβολή της απαγόρευσης των διατάξεων αναστολής, κατά παράβαση του άρθρου 13 

του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 715/2007, και σχετικά με το σύστημα κυρώσεων δυνάμει 

του άρθρου 46 της οδηγίας πλαισίου 2007/46/ΕΚ. 

66. Για τους προαναφερθέντες λόγους, τα κράτη μέλη έχουν παραβεί τις υποχρεώσεις τους 

σε σχέση με την εφαρμογή του δικαίου της ΕΕ για τις εκπομπές αυτοκινήτων στο 

πλαίσιο του υφιστάμενου συστήματος. 

Ευθύνες της Επιτροπής 

67. Ακολουθώντας μια αυστηρή ερμηνεία του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 715/2007, η 

Επιτροπή θεώρησε ότι η διερεύνηση της πιθανής παράνομης χρήσης διατάξεων 

αναστολής αποτελεί αποκλειστικό καθήκον των κρατών μελών και όχι μέρος της 

ευθύνης της ως θεματοφύλακα των Συνθηκών. Παρά την προειδοποίηση από το ΚΚΕρ 

σχετικά με την ενδεχόμενη χρήση διατάξεων αναστολής, στην έκθεσή του το 2013, η 

Επιτροπή δεν προέβη σε περαιτέρω τεχνική έρευνα, δεν ζήτησε πρόσθετες πληροφορίες 

από τα κράτη μέλη, και δεν ζήτησε από τις αρμόδιες εθνικές αρχές έγκρισης τύπου να 

προβούν σε περαιτέρω διερευνητικές και διορθωτικές ενέργειες. 

68. Η Επιτροπή δεν ανέλαβε πρωτοβουλία προκειμένου να ασκήσει πίεση για ένα 

πρόγραμμα συντονισμένης και υποχρεωτικής ανάκλησης, σε επίπεδο ΕΕ, των 

αυτοκινήτων του ομίλου Volkswagen που είναι εξοπλισμένα με παράνομο λογισμικό 

αναστολής. 

69. Η Επιτροπή περίμενε κάποια χρόνια πριν κινήσει διαδικασίες επί παραβάσει κατά των 

κρατών μελών που δεν είχαν θεσπίσει αποτελεσματική εποπτεία της αγοράς όσον 

αφορά τις εκπομπές ρύπων από οχήματα, και εθνικά συστήματα κυρώσεων για 

παραβάσεις του δικαίου της ΕΕ, όπως απαιτείται από την ισχύουσα νομοθεσία. 

70. Η Επιτροπή δεν επέβλεψε επαρκώς την τήρηση των προθεσμιών εντός των οποίων τα 

κράτη μέλη όφειλαν να παράσχουν πληροφορίες σχετικά με τις κυρώσεις που είχαν 

θεσπίσει δυνάμει του άρθρου 13 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 715/2007 και του άρθρου 

46 της οδηγίας 2007/46/ΕΚ. Αυτό συνιστά κακοδιοίκηση. 

71. Ως θεματοφύλακας των Συνθηκών, η Επιτροπή θα πρέπει να κινήσει διαδικασίες επί 

παραβάσει σε περίπτωση που κράτη μέλη δεν δώσουν συνέχεια στα πορίσματα των 

πρόσφατων ερευνών, και να απαιτήσει από τους κατασκευαστές να άρουν κάθε χρονική 
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διαφοροποίηση των διατάξεων ελέγχου των εκπομπών, κάθε περιττή θερμική 

διαφοροποίηση, και κάθε άλλη στρατηγική αναστολής που έχει ως αποτέλεσμα, μεταξύ 

άλλων, την αύξηση των εκπομπών σε θερμή εκκίνηση υπό εργαστηριακές συνθήκες.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7: ΕΞΟΥΣΙΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

7.1 Εισαγωγή 

 

Το δικαίωμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να συστήνει προσωρινές εξεταστικές επιτροπές 

έχει τις ρίζες του στη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (άρθρο 226). Οι 

λεπτομερείς κανόνες που διέπουν την άσκηση του δικαιώματος εξέτασης των πραγμάτων από 

το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καθορίζονται στην απόφαση 95/167/ΕΚ, η οποία εγκρίθηκε με 

κοινή συμφωνία μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής 

στις 19 Απριλίου 1995 και παραμένει έκτοτε αμετάβλητη. 

 

Η μοναδική καινοτομία ως προς το δικαίωμα εξέτασης των πραγμάτων θεσπίστηκε με τη 

Συνθήκη της Λισαβόνας, βάσει της οποίας το Κοινοβούλιο απέκτησε το δικαίωμα 

πρωτοβουλίας να προσδιορίζει, μέσω κανονισμών, τις λεπτομερείς διατάξεις σχετικά με την 

άσκηση της εξουσίας αυτής, με την έγκριση του Συμβουλίου και της Επιτροπής. 

 

Πριν από τη σύσταση της παρούσας εξεταστικής επιτροπής για τις μετρήσεις εκπομπών στην 

αυτοκινητοβιομηχανία, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είχε χρησιμοποιήσει το δικαίωμά του 

εξέτασης των πραγμάτων σε τρεις μόνο περιπτώσεις: σχετικά με το σύστημα της κοινοτικής 

διαμετακόμισης (1995), σχετικά με την κρίση της σπογγώδους εγκεφαλοπάθειας των βοοειδών 

(ΣΕΒ) (1996), και το 2006 σχετικά με την οικονομική κρίση της εταιρείας Equitable Life 

Assurance Society. Τον Ιούνιο του 2016, το Κοινοβούλιο συγκρότησε επίσης εξεταστική 

επιτροπή για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, τη φοροαποφυγή και 

τη φοροδιαφυγή. 

 

Οι εξουσίες των εξεταστικών επιτροπών του Κοινοβουλίου είναι περιορισμένες σε σύγκριση 

με αυτές που αναγνωρίζονται στα εθνικά κοινοβούλια των κρατών μελών. Δεδομένου ότι οι 

εξεταστικές επιτροπές συγκροτούνται με αντικείμενο τη διερεύνηση καταγγελιών περί 

παραβάσεων ή κακοδιοίκησης κατά την εφαρμογή του δικαίου της Ένωσης, βασικοί στόχοι 

της έρευνας είναι θεσμικά όργανα της Ένωσης και των κρατών μελών επιφορτισμένα με την 

εν λόγω νομοθεσία. 

 

Έτσι, η κύρια εξουσία μιας εξεταστικής επιτροπής απορρέει από το άρθρο 3 παράγραφος 2 της 

απόφασης 95/167/ΕΚ, σύμφωνα με την οποία «η προσωρινή εξεταστική επιτροπή μπορεί να 

απευθύνει πρόσκληση σε θεσμικό ή άλλο όργανο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή σε κυβέρνηση 

κράτους μέλους να ορίσει ένα μέλος του προκειμένου να συμμετάσχει στις εργασίες της». Τα 

θεσμικά όργανα της Ένωσης και οι κυβερνήσεις των κρατών μελών οφείλουν να εμφανίζονται 

ενώπιον των εξεταστικών επιτροπών του Κοινοβουλίου «εκτός εάν λόγοι απορρήτου ή δημόσιας 

ή εθνικής ασφαλείας επιβάλλουν άλλως». 

 

Η εξεταστική επιτροπή δεν μπορεί να ζητήσει να εμφανιστεί ενώπιόν της ένας συγκεκριμένος 

δημόσιος λειτουργός, δεδομένου ότι το θεσμικό όργανο της Ένωσης ή η κυβέρνηση που 

καλούνται διαθέτουν διακριτική ευχέρεια σχετικά με το ποιος συμμετέχει στη διαδικασία 

(άρθρο 3 παράγραφος 3 της απόφασης 95/167/ΕΚ). 

 

Τέλος, και εξίσου σημαντικό, η Επιτροπή δεν έχει την εξουσία να επιβάλλει κυρώσεις σε 

προσκληθέντες μάρτυρες οι οποίοι αρνούνται να συνεργαστούν στην έρευνα. 

 

Αυτό αποτελεί σημαντική διαφορά από τις εξουσίες έρευνας που παρέχονται στις εθνικές 
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κοινοβουλευτικές εξεταστικές επιτροπές οι οποίες, σε γενικές γραμμές, έχουν το δικαίωμα να 

κλητεύουν ατομικά κατονομαζόμενους εκπροσώπους της κυβέρνησης/διοίκησης ή άλλους 

πολίτες. Το δικαίωμα αυτό ενισχύεται περαιτέρω από την εξουσία επιβολής κυρώσεων 

διαφόρων βαθμών αυστηρότητας σε περιπτώσεις παράβασης, δηλαδή άρνησης συνεργασίας. 

 

7.2 Ανάλυση της πείρας που αποκτήθηκε από την επιτροπή 

 

Η εξεταστική επιτροπή για τις μετρήσεις εκπομπών στην αυτοκινητοβιομηχανία ήταν η πρώτη 

εξεταστική επιτροπή που συστάθηκε μετά την έναρξη ισχύος της Συνθήκης της Λισαβόνας. Η 

τελευταία φορά που είχε συγκροτηθεί προηγουμένως εξεταστική επιτροπή ήταν ακριβώς πριν 

από δέκα χρόνια. 

 

Συνεπώς, η Επιτροπή έπρεπε να αρχίσει τις εργασίες της ουσιαστικά από μηδενική βάση τόσο 

έναντι των εξωτερικών παραγόντων που αφορούσε η έρευνα όσο και σε σχέση με τις 

εσωτερικές εργασίες του ίδιου του Οργάνου. Τούτο απαίτησε χρόνο στην αρχή, προκειμένου 

να αναπτυχθούν πρακτικές και ειδικές διαδικασίες για την προσαρμογή των υφιστάμενων 

κανόνων που ισχύουν για τις μόνιμες επιτροπές στα ειδικά χαρακτηριστικά και τις ανάγκες 

μιας εξεταστικής επιτροπής. 

 

Δεδομένης της έλλειψης πείρας από εξεταστικές επιτροπές κατά την τελευταία δεκαετία, 

χρειάστηκε να εγκαθιδρυθεί ένα νέο πνεύμα συνεργασίας, ιδίως με την Επιτροπή και τα κράτη 

μέλη, με βάση μια κοινή κατανόηση των πραγματικών εξουσιών της επιτροπής και της 

εφαρμογής των λεπτομερών κανόνων που περιέχονται στην απόφαση 95/167/ΕΚ. 

 

Στην αρχή απαιτήθηκε χρόνος προκειμένου να γίνει η διάκριση ανάμεσα σε μια εξεταστική 

επιτροπή και στις ειδικές επιτροπές, ένα μέσο που χρησιμοποιείται πιο συχνά από το 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, για το οποίο υπάρχει πολύ μεγαλύτερη θεσμική πείρα.  

 

Σε αντίθεση με τις ειδικές επιτροπές, οι οποίες δεν έχουν συγκεκριμένη νομική βάση και 

υπόκεινται στις γενικές διοργανικές συμφωνίες και στους συνήθεις κανόνες που ισχύουν για 

τις μόνιμες επιτροπές του Κοινοβουλίου, οι εξεταστικές επιτροπές έχουν τη νομική τους βάση 

στην απόφαση 95/167/ΕΚ και διέπονται από διαφορετικούς κανόνες. Η θεσμική προσαρμογή 

σε αυτή τη μη τυποποιημένη και πιο ειδική μορφή επιτροπής απαίτησε ορισμένο χρονικό 

διάστημα, κάτι που οπωσδήποτε δεν διευκόλυνε το έργο της επιτροπής, ιδίως για μερικούς 

μήνες στην αρχή. 

 

Συγκέντρωση στοιχείων 

 

Τα κύρια προβλήματα που εμφανίστηκαν συνδέονταν με τον τρόπο με τον οποίο συλλέγονταν 

τα στοιχεία και οι πληροφορίες, δηλ. μέσω δημόσιων ακροάσεων και αιτήσεων για έγγραφα. 

Και στις δύο περιπτώσεις, τα επιτυχή αποτελέσματα εξαρτώνται από την καλόπιστη 

συνεργασία μεταξύ των θεσμικών οργάνων της ΕΕ και, γενικότερα, από την καλή θέληση των 

εμπλεκόμενων μερών.  

 

Συνολικά, η Επιτροπή κατάφερε να εξετάσει μάρτυρες από την Επιτροπή, τα κράτη μέλη και 

άλλα ενδιαφερόμενα μέρη, των οποίων οι προφορικές καταθέσεις κρίθηκαν αναγκαίες για την 

έρευνα.  
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Ωστόσο, η Επιτροπή αντιμετώπισε επίσης δυσκολίες στην πρόσκληση για συμμετοχή στις 

ακροάσεις, διότι δεν διέθετε εξουσία κλήτευσης μαρτύρων. Μόνον ως αποτέλεσμα πολιτικών 

πιέσεων και πίεσης από τα μέσα ενημέρωσης, προσκεκλημένοι που είχαν αρχικά αρνηθεί 

συμφώνησαν τελικά να συμμετάσχουν. Ήταν μια πολύ χρονοβόρα διαδικασία η οποία 

καθυστέρησε τη συγκέντρωση βασικών πληροφοριών και τελικά επιτεύχθηκε μόνο προς το 

τέλος της εντολής. 

 

Σχετικά με το αίτημα για έγγραφη ενημέρωση, εκτός από τα συνήθη αιτήματα πρόσβασης σε 

έγγραφα, η Επιτροπή εισήγαγε την πρακτική της αποστολής γραπτών ερωτήσεων σε όλους 

τους προσκεκλημένους πριν από τις ακροάσεις. Όταν χρειάστηκε, στάλθηκαν επίσης 

επακόλουθες ερωτήσεις στους προσκεκλημένους, προκειμένου να δοθούν διευκρινίσεις 

σχετικά με ζητήματα που τέθηκαν κατά την ακρόαση. 

 

Επιπλέον, στάλθηκαν ερωτηματολόγια προς τα κράτη μέλη και τις εθνικές αρχές έγκρισης 

τύπου, σε κατασκευαστές αυτοκινήτων και προμηθευτές της αυτοκινητοβιομηχανίας, τα οποία 

αποδείχθηκαν σημαντική πηγή συμπληρωματικών πληροφοριών παρά το γεγονός ότι 

χρειάστηκαν πολλοί μήνες για να ληφθούν όλες οι απαντήσεις.  

 

Τέλος, δημοσιεύτηκε στον ιστότοπο EMIS δημόσια πρόσκληση υποβολής στοιχείων, για να 

μπορούν οι πολίτες να στέλνουν οποιαδήποτε πληροφορία ή αποδεικτικό στοιχείο θεωρούν 

σχετικό με την υπό εξέλιξη έρευνα. 

 

Συνεργασία με την Επιτροπή 

 

Η συνεργασία με την Επιτροπή ήταν ικανοποιητική από την άποψη της πρόσκλησης εν 

ενεργεία Επιτρόπων και υπαλλήλων της Επιτροπής να παραστούν· η προθυμία και η 

διαθεσιμότητά τους να συμμετάσχουν κατά τις ζητούμενες ημερομηνίες διευκόλυναν την 

οργάνωση των εργασιών της επιτροπής. 

 

Όσον αφορά την πρόσκληση πρώην Επιτρόπων, ο Antonio Tajani, ο Janez Potočnik και ο 

Σταύρος Δήμας δέχθηκαν αμέσως να εμφανιστούν ενώπιον της Επιτροπής. 

 

Η συμμετοχή άλλων πρώην Επιτρόπων απεδείχθη πιο προβληματική. Σύμφωνα με τον 

ισχύοντα Κώδικα Συμπεριφοράς, οι Επίτροποι δεν έχουν νομική υποχρέωση να συνεργαστούν 

με διεξαγόμενη έρευνα, παρά το γεγονός ότι γνωρίζουν σημαντικές και χρήσιμες πληροφορίες 

σχετικά με γεγονότα που έλαβαν χώρα και αποφάσεις που ελήφθησαν υπό την ευθύνη τους 

κατά τη διάρκεια της θητείας τους. 

 

Στο πλαίσιο αυτό, ο κ. Günter Verheugen, Επίτροπος αρμόδιος για θέματα Επιχειρήσεων και 

Βιομηχανίας (2004-2010), αρνήθηκε επανειλημμένα να παραστεί σε ακρόαση και συμφώνησε 

να έρθει μόνο μετά από πολιτικές πιέσεις και πιέσεις από τα μέσα ενημέρωσης, τέσσερις μήνες 

μετά την αρχική πρόσκληση. 

 

Επιπλέον, ο κ. Erkki Liikanen, πρώην Επίτροπος για θέματα επιχειρήσεων και κοινωνίας της 

πληροφορίας (1999-2004) και η κ. Margot Wallström, πρώην Επίτροπος για το περιβάλλον 

(1999-2004), δεν δέχθηκαν να συμμετάσχουν επικαλούμενοι την περιορισμένη μνήμη και 

γνώση του τι συνέβη στη διάρκεια των αντίστοιχων εντολών τους πριν από πάνω από δέκα έτη. 

Η επιτροπή δέχθηκε τη δικαιολογία τους και τελικά και οι δυο συμφώνησαν να απαντήσουν σε 

μια σειρά γραπτών ερωτήσεων από την επιτροπή. Η επιτροπή εξέτασε επίσης το ενδεχόμενο 
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να προσκαλέσει τον κ. Ferdinando Nelli Feroci, αρμόδιο Επίτροπο για θέματα βιομηχανίας και 

επιχειρηματικότητας (2014), αλλά την απέρριψε, λόγω της περιορισμένης συνεισφοράς που θα 

μπορούσε να έχει, δεδομένης της σύντομης διάρκειας της θητείας του. 

 

Η συνεργασία με την Επιτροπή αποδείχτηκε λιγότερο ικανοποιητική όσον αφορά την έγκαιρη 

παράδοση των εγγράφων αποδεικτικών στοιχείων στην επιτροπή. 

 

Η Επιτροπή απέστειλε έξι αιτήσεις προς την Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Αγοράς, 

Βιομηχανίας, Επιχειρηματικότητας και ΜΜΕ (ΓΔ GROW) –η οποία ήταν η συντονίστρια 

Γενική Διεύθυνση εντός της Επιτροπής για κάθε αίτημα εγγράφων για την παρούσα έρευνα– 

και δύο αιτήσεις προς το ΚΚΕρ, ζητώντας την σχετική αλληλογραφία τόσο εντός της 

Επιτροπής όσο και με τα κράτη μέλη που η επιτροπή έκρινε απαραίτητο για την έρευνά της. 

 

Η έγκαιρη υποβολή των ζητούμενων πληροφοριών ήταν προβληματική, και δεν είναι πάντοτε 

δυνατό για τα μέλη της εξεταστικής επιτροπής να λάβουν γνώση των εγγράφων πριν από τις 

ακροάσεις εκπροσώπων της Επιτροπής. Πράγματι, ορισμένα από τα έγγραφα που ζητήθηκαν 

παραδόθηκαν μόνο μετά από επανειλημμένες αιτήσεις ή περαιτέρω διευκρίνιση προηγούμενων 

αιτημάτων. Η Επιτροπή απέδωσε τις δυσκολίες αυτές στις εσωτερικές διαδικασίες που διέπουν 

την αντιμετώπιση κοινοβουλευτικών ερευνών και στο γεγονός ότι η συγκέντρωση 

πληροφοριών σε βάθος χρόνου πολλών ετών αποδείχθηκε δύσκολη και χρονοβόρα διαδικασία. 

Επιπλέον, πολλά από τα έγγραφα που διατέθηκαν ήταν ακατάληπτα λόγω της απαλοιφής 

σημαντικών τμημάτων κειμένου. Το σύστημα που χρησιμοποιήθηκε για τη διαβίβαση των 

εγγράφων (ηλεκτρονική αποστολή μέσω κλειστής ομάδας παραληπτών) ήταν σε γενικές 

γραμμές αποτελεσματικό, αλλά τα έγγραφα που προσκομίζονταν δεν ταξινομούνταν με σαφή 

και φιλικό προς τον χρήστη τρόπο. 

 

Τέλος, η ερμηνεία του τρόπου χειρισμού του αιτήματος της επιτροπής για τα πρακτικά της 

ΤΕΜΟ αποδείχτηκε μακρά και περίπλοκη διαδικασία, η οποία καθυστέρησε την αποστολή 

αυτών των βασικών εγγράφων επί αρκετούς μήνες, εξαιτίας του χρόνου που απαιτείται για να 

ληφθεί η συγκατάθεση όλων των κρατών μελών σχετικά με την ανταλλαγή των εν λόγω 

πληροφοριών με την επιτροπή. 

 

Τα κράτη μέλη συγκατατέθηκαν τελικά, με την προϋπόθεση ότι τα εν λόγω έγγραφα θα 

μπορούσε να τα συμβουλευτεί κανείς μόνο σε ασφαλή αίθουσα ανάγνωσης, κάτι το οποίο 

ουσιαστικά ανάγκασε το Κοινοβούλιο να χειριστεί αυτές τις πληροφορίες χρησιμοποιώντας τις 

αυστηρές ρυθμίσεις που ισχύουν για τις διαβαθμισμένες πληροφορίες, χωρίς να πρόκειται για 

τέτοια περίπτωση. Οι μακρές διαπραγματεύσεις για τις συνθήκες ανάγνωσης των εγγράφων 

είχαν ως αποτέλεσμα τα πρακτικά της ΤΕΜΟ να παραδοθούν στην επιτροπή μόλις στα τέλη 

Ιουλίου 2016, ενώ είχαν ήδη πραγματοποιηθεί σημαντικές ακροάσεις, για τις οποίες οι 

πληροφορίες αυτές είχαν ζωτικής σημασία. 

 

Συνεργασία με τα κράτη μέλη 

 

Σύμφωνα με την απόφαση 95/167/ΕΚ, τα κράτη μέλη οφείλουν να ορίσουν έναν αξιωματούχο 

ή δημόσιο λειτουργό για να εμφανιστεί ενώπιον μιας εξεταστικής επιτροπής όταν αυτή το ζητεί. 

 

Στην περίπτωση της παρούσας εξεταστικής επιτροπής, οι κύριοι συνομιλητές από τα κράτη 

μέλη ήταν οι αρμόδιοι υπουργοί και οι εθνικές αρχές έγκρισης τύπου.  
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Ενώ όλες οι αρχές έγκρισης τύπου που προσκλήθηκαν συμφώνησαν να παραστούν σε ακρόαση 

της επιτροπής, η συνεργασία με υπουργούς των κρατών μελών αποδείχτηκε πολύ πιο 

προβληματική. Από τους εκπροσώπους που προσκλήθηκαν, μόνον ο Γερμανός ομοσπονδιακός 

υπουργός Alexander Dobrindt και ο περιφερειακός υπουργός Olaf Lies συμφώνησαν αμέσως 

να εμφανιστούν ενώπιον της Επιτροπής. Η πρώην Υπουργός Περιβάλλοντος της Δανίας Ida 

Auken, δεν επιβεβαίωσε αμέσως ότι θα παρευρεθεί. Ωστόσο, η γαλλίδα υπουργός Ségolène 

Royal, ο ιταλός υπουργός Graziano Delrio, και ο σλοβάκος υπουργός Árpád Érsek (που τελικά 

εκπροσωπήθηκε από τον υφυπουργό Viktor Stromček) καθυστέρησαν πολύ να επιβεβαιώσουν 

την παρουσία τους, κάτι το οποίο τελικά συνέβη μόνο μετά από επίμονες πολιτικές πιέσεις.  

 

Όλα τα κράτη μέλη απάντησαν στο αίτημα παροχής γραπτών αποδεικτικών στοιχείων υπό 

μορφή ερωτηματολογίου. Ωστόσο, ορισμένα κράτη μέλη ξεπέρασαν τις προθεσμίες έως και 

κατά μερικούς μήνες. 

 

Συνεργασία με άλλα ενδιαφερόμενα μέρη 

 

Η Επιτροπή κάλεσε σημαντικό αριθμό εκπροσώπων από ενδιαφερόμενους φορείς: 

εμπειρογνώμονες από τον ακαδημαϊκό χώρο και την κοινωνία των πολιτών, εκπροσώπους της 

βιομηχανίας (αυτοκινητοβιομηχανίες, προμηθευτές της αυτοκινητοβιομηχανίας, 

επαγγελματικές ενώσεις), αρχές έγκρισης τύπου αρχές των ΗΠΑ καθώς και ιδιωτικές τεχνικές 

υπηρεσίες από κομβικά κράτη μέλη). Σχεδόν όλοι οι κατασκευαστές αυτοκινήτων και οι 

προμηθευτές της αυτοκινητοβιομηχανίας απέστειλαν εγκαίρως απαντήσεις στην πρόσκληση 

της επιτροπής να απαντήσουν στο ερωτηματολόγιο. 

 

Κανονισμός και διαδικασίες εσωτερικής λειτουργίας  

 

Σε εσωτερικό επίπεδο, η επιτροπή έπρεπε να προσαρμόσει τους υφιστάμενους κανόνες για τις 

μόνιμες επιτροπές, δεδομένου ότι δεν υπάρχουν ειδικοί διοικητικοί κανόνες για τις εξεταστικές 

επιτροπές. Τούτο καλύπτει θέματα όπως: 

 

 η οργάνωση και διεξαγωγή των δημοσίων ακροάσεων της επιτροπής –οι υφιστάμενοι 

κανόνες που διέπουν τις ακροάσεις των Επιτρόπων και τις τυποποιημένες δημόσιες 

ακροάσεις από μόνιμες επιτροπές χρησιμοποιήθηκαν ως αναφορά· 

 

 ο αριθμός των αμειβόμενων προσκεκλημένων σε δημόσια ακρόαση –στην επιτροπή είχε 

διατεθεί η ίδια ποσόστωση των 16 εμπειρογνωμόνων όπως σε κάθε μόνιμη επιτροπή· 

 

 η διαθεσιμότητα αιθουσών συνεδριάσεων της επιτροπής από πλευράς μεγέθους και 

διαθέσιμου χρόνου χρήσης –το χρονοδιάγραμμα χρειάστηκε να καταρτιστεί λαμβανομένων 

υπόψη των υφιστάμενων συνεδριάσεων επιτροπών· κατά συνέπεια, η διερμηνεία δεν ήταν 

πάντα σύμφωνη με το γλωσσικό προφίλ της επιτροπής, ενώ λίγες επιπλέον χρονοθυρίδες 

ήταν διαθέσιμες στις Βρυξέλλες, πράγμα που σήμαινε ότι συχνά χρησιμοποιήθηκε το 

Στρασβούργο για τις έκτακτες συνεδριάσεις της Επιτροπής·  

 

 η ανάθεση μελετών/ενημερωτικών σημειωμάτων στα θεματικά τμήματα και την EPRS –η 

επιτροπή χρησιμοποίησε τις ίδιες υπηρεσίες όπως οι μόνιμες επιτροπές στο πλαίσιο μιας 

δεδομένης πολιτικής, χωρίς να διατεθούν πρόσθετοι πόροι ή να δοθεί προτεραιότητα στη 

διεκπεραίωση των αιτημάτων, λαμβανομένης υπόψη της περιορισμένης διάρκειας της 

εντολής της· 
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– ο εσωτερικός κανονισμός σχετικά με την πρόσβαση σε εμπιστευτικές πληροφορίες, ιδίως 

όσον αφορά την περιορισμένη πρόσβαση των διαπιστευμένων κοινοβουλευτικών βοηθών 

σε μη διαβαθμισμένες «άλλες εμπιστευτικές πληροφορίες». 

 

7.3.  Συμπεράσματα 

 

72. Το ισχύον νομικό πλαίσιο για τη λειτουργία των εξεταστικών επιτροπών είναι 

παρωχημένο και δεν μπορεί να εξασφαλίσει τις αναγκαίες συνθήκες για την 

αποτελεσματική άσκηση του δικαιώματος εξέτασης των πραγμάτων εκ μέρους του 

Κοινοβουλίου. 

73. Παρά την έλλειψη εξουσιών κλήτευσης, η επιτροπή κατόρθωσε τελικά να εξετάσει τους 

περισσότερους μάρτυρες που έκρινε αναγκαίο να καλέσει για την ορθή εκπλήρωση της 

εντολής της. Ωστόσο, αυτή η έλλειψη εξουσιών εμπόδισε και καθυστέρησε σημαντικά 

το έργο της εξεταστικής επιτροπής, δεδομένου του προσωρινού χαρακτήρα της έρευνάς 

της. Οι θεσμικοί φορείς, ιδίως από τα κράτη μέλη, ήταν γενικά λιγότερο πρόθυμοι να 

αποδεχθούν την πρόσκληση από ό,τι οι ιδιωτικοί φορείς. 

74. Ελλείψει σαφών απαιτήσεων και συγκεκριμένων προθεσμιών για την αποδοχή της 

πρόσκλησης ή την παροχή των ζητούμενων πληροφοριών, η προετοιμασία των 

δημόσιων ακροάσεων ήταν ιδιαίτερα χρονοβόρα. Πέρα από την αρχή της καλόπιστης 

συνεργασίας που ορίζεται στο άρθρο 4 παράγραφος 3 ΣΛΕΕ, το κύριο μέσο που είχε η 

εξεταστική επιτροπή στη διάθεσή της προκειμένου να υπερβεί τα προβλήματα αυτά 

ήταν η πίεση σε πολιτικό επίπεδο και από τα μέσα ενημέρωσης. 

Συνεργασία με την Επιτροπή 

75. Η συμμετοχή ορισμένων πρώην Επιτρόπων περιπλέχθηκε περαιτέρω λόγω του 

γεγονότος ότι ο ισχύων κώδικας δεοντολογίας των Επιτρόπων δεν προβλέπει σαφή 

υποχρέωση των πρώην Επιτρόπων να συνεργάζονται με εν εξελίξει έρευνες και γενικά 

να παραμένουν υπόλογοι για ενέργειες στις οποίες προέβησαν κατά τη διάρκεια της 

θητείας τους. 

76. Οι καθυστερήσεις στην παράδοση των ζητούμενων εγγράφων αποτέλεσαν σημαντικό 

εμπόδιο στις εργασίες της εξεταστικής επιτροπής. Σε ορισμένες περιπτώσεις η κακή 

ποιότητα των εγγράφων τα καθιστούσε ιδιαίτερα δυσανάγνωστα και, συνεπώς, 

δύσχρηστα. Η χρονοβόρα εσωτερική διαδικασία της Επιτροπής, βάσει της οποίας 

απαιτείται η έγκριση του Σώματος των Επιτρόπων για οποιαδήποτε απάντηση σε 

αίτημα της εξεταστικής επιτροπής, σε συνδυασμό με τα κενά του συστήματος 

αρχειοθέτησης της Επιτροπής, καθυστέρησαν τη συλλογή στοιχείων μέσα στον 

διαθέσιμο χρόνο. Επιπλέον, η διαβίβαση των ζητούμενων πληροφοριών δεν ήταν 

διαρθρωμένη κατά τρόπο εύχρηστο, γεγονός που περιέπλεξε περαιτέρω την ανάκτηση 

των στοιχείων. 

77. Η Επιτροπή παρακώλυσε και καθυστέρησε σκοπίμως τη διαβίβαση εγγράφων και 

πληροφοριών στην επιτροπή, για να εμποδίσει την χρήση των πληροφοριών αυτών στις 

ακροάσεις πρώην Επιτρόπων και υπαλλήλων. Τούτο συνιστά παραβίαση της αρχής της 

ειλικρινούς συνεργασίας μεταξύ των θεσμικών οργάνων. 
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78. Η διαδικασία που ακολουθήθηκε για την παροχή πρόσβασης στα πρακτικά της 

ρυθμιστικής επιτροπής (βάσει ρητής συναίνεσης από τα 28 κράτη μέλη) ήταν 

αδικαιολόγητα περίπλοκη και χρονοβόρα, και βασιζόταν σε ιδιαίτερα στενή ερμηνεία 

του νόμου. Δεν θα πρέπει να ακολουθηθεί ξανά στο μέλλον. 

Συνεργασία με τα κράτη μέλη 

79. Η συνεργασία με τα περισσότερα εθνικά υπουργεία δεν ήταν καθόλου ικανοποιητική, 

ιδίως λόγω των δυσκολιών στην επιβεβαίωση της εμφάνισης εκπροσώπων τους 

ενώπιον της εξεταστικής επιτροπής. Αυτό δεν κατέστη δυνατό παρά μόνο μετά από 

πολύμηνες πιέσεις σε πολιτικό επίπεδο και από τα μέσα ενημέρωσης. 

80. Επίσης, τα κράτη μέλη δεν έκριναν ότι είχαν υποχρέωση να συνεργαστούν με την 

εξεταστική επιτροπή διαβιβάζοντας συγκεκριμένα στοιχεία, ιδίως σε σχέση με το 

αίτημα της εξεταστικής επιτροπής να αποσταλούν τα πλήρη σύνολα δεδομένων από τις 

έρευνες και τα προγράμματα δοκιμών που είχαν διεξαχθεί σε εθνικό επίπεδο στον 

απόηχο της υπόθεσης Volkswagen. 

81. Η υποχρέωση, δυνάμει του άρθρου 5 της απόφασης 95/167/ΕΚ, η επαφή με τα κράτη 

μέλη να γίνεται μέσω των μονίμων αντιπροσωπειών, δημιουργούσε ένα περιττό 

πρόσθετο επίπεδο και σε ορισμένες περιπτώσεις περιέπλεκε και καθυστερούσε τη 

διαδικασία επικοινωνίας. 

Συνεργασία με άλλα μέρη 

82. Η συλλογή γραπτών στοιχείων μέσω ερωτηματολογίων από μη θεσμικούς φορείς ήταν 

σε γενικές γραμμές ικανοποιητική. Η πρακτική να αποστέλλονται γραπτές ερωτήσεις 

πριν από τις ακροάσεις και έπειτα να αποστέλλονται συμπληρωματικές ερωτήσεις 

αποδείχθηκε απαραίτητη προκειμένου να εξασφαλίζεται το μέγιστο επίπεδο 

πληροφόρησης κατά τη διάρκεια των ακροάσεων και να αποσαφηνίζονται ζητήματα 

στα οποία δεν ήταν δυνατό να δοθεί απάντηση κατά την ακρόαση λόγω χρονικών 

περιορισμών ή έλλειψης πληροφοριών. 

Κανονισμός και διαδικασίες εσωτερικής λειτουργίας 

83. Η απαίτηση, δυνάμει της εντολής της εξεταστικής επιτροπής, να υποβληθεί ενδιάμεση 

έκθεση έξι μήνες μετά την έναρξη των εργασιών της ήταν περιττή, δεδομένου ότι το 

συγκεκριμένο χρονικό πλαίσιο δεν ήταν επαρκές για τη συγκέντρωση στοιχείων που να 

μπορούν να αποτελέσουν ασφαλή βάση για την εξαγωγή συμπερασμάτων. 

84. Δεδομένου του προσωρινού χαρακτήρα των εξεταστικών επιτροπών, είναι ουσιαστικό 

η συγκέντρωση των στοιχείων να γίνεται αποτελεσματικά και εγκαίρως. Η προσέγγιση 

που ακολούθησε η επιτροπή, να αφιερώσει τους πρώτους μήνες της εντολής της στην 

ακρόαση τεχνικών εμπειρογνωμόνων, πριν περάσει στο πολιτικό επίπεδο, αποδείχθηκε 

επιτυχημένη. Το ιδανικό θα ήταν, οι ακροάσεις να αρχίζουν μόνο αφότου ολοκληρωθεί 

το πρώτο στάδιο της συγκέντρωσης στοιχείων. 

85. Προκειμένου να διευκολυνθεί το έργο των εξεταστικών επιτροπών του Κοινοβουλίου, 

που εργάζονται υπό σημαντική χρονική πίεση και εξετάζουν τεράστιες ποσότητες 

εγγράφων, απαιτείται να επανεξεταστούν οι κανόνες που διέπουν την εξέταση 
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εμπιστευτικών πληροφοριών από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ειδικότερα σε σχέση με 

τα δικαιώματα πρόσβασης των διαπιστευμένων βοηθών των βουλευτών (ΔΚΒ) σε 

«άλλες εμπιστευτικές πληροφορίες» (OCI).  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α: Η ΕΝΤΟΛΗ ΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 

Απόφαση (ΕΕ) 2016/34 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2015, 

σχετικά με τη σύσταση εξεταστικής επιτροπής για τις μετρήσεις εκπομπών στην 

αυτοκινητοβιομηχανία, τις εξουσίες, τον αριθμό των μελών και τη διάρκεια της θητείας 

της  

 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 

– έχοντας υπόψη το αίτημα που υπέβαλαν 283 βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

σχετικά με τη σύσταση εξεταστικής επιτροπής προκειμένου να διερευνηθούν οι 

κατηγορίες για παραβάσεις του ενωσιακού δικαίου και κακή διαχείριση της εφαρμογής 

του σε σχέση με τη μέτρηση εκπομπών στην αυτοκινητοβιομηχανία, 

– έχοντας υπόψη την πρόταση της Διάσκεψης των Προέδρων, 

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

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

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

λεπτομερών διατάξεων άσκησης του δικαιώματος εξέτασης των πραγμάτων από το 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο1, 

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 715/2007 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 

του Συμβουλίου, της 20ής Ιουνίου 2007, σχετικά με την έγκριση τύπου μηχανοκινήτων 

οχημάτων όσον αφορά εκπομπές από ελαφρά επιβατηγά και εμπορικά οχήματα (Euro 5 

και Euro 6), και την πρόσβαση σε πληροφορίες επισκευής και συντήρησης οχημάτων2, 

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 2007/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, της 5ης Σεπτεμβρίου 2007, σχετικά με τη θέσπιση πλαισίου για την έγκριση 

των μηχανοκίνητων οχημάτων και των ρυμουλκουμένων τους, και των συστημάτων, 

κατασκευαστικών στοιχείων και χωριστών τεχνικών μονάδων που προορίζονται για τα 

οχήματα αυτά3, 

– έχοντας υπόψη την οδηγία 2008/50/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, της 21ης Μαΐου 2008, για την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα και 

καθαρότερο αέρα για την Ευρώπη4, καθώς και τις τρέχουσες διαδικασίες επί παραβάσει, 

– έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 443/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 

του Συμβουλίου, της 23ης Απριλίου 2009, σχετικά με τα πρότυπα επιδόσεων για τις 

εκπομπές από τα καινούργια επιβατικά αυτοκίνητα, στο πλαίσιο της ολοκληρωμένης 

προσέγγισης της Κοινότητας για τη μείωση των εκπομπών CO2 από ελαφρά οχήματα5, 

                                                 
1  ΕΕ L 113 της 19.5.1995, σ. 1. 
2  ΕΕ L 171 της 29.6.2007, σ. 1.  
3  ΕΕ L 263 της 9.10.2007, σ. 1. 
4   ΕΕ L 152 της 11.6.2008, σ. 1. 
5   ΕΕ L 140 της 5.6.2009, σ. 1. 



 

PE595.427v02-00 76/114 RR\1119003EL.docx 

EL 

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 27ης Οκτωβρίου 2015, σχετικά με τις μετρήσεις των 

εκπομπών στον τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας1, με το οποίο ζητείται η διεξαγωγή 

διεξοδικής έρευνας για τον ρόλο και την ευθύνη της Επιτροπής και των αρχών των 

κρατών μελών, δεδομένων, μεταξύ άλλων, των προβλημάτων που αναφέρονται στην 

έκθεση του 2011, του Κοινού Κέντρου Ερευνών της Επιτροπής, 

– έχοντας υπόψη το σχέδιο κανονισμού της Επιτροπής, για την τροποποίηση του 

κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 692/2008 σχετικά με τις εκπομπές από ελαφρά επιβατηγά και 

εμπορικά οχήματα (Euro 6) (D042120), 

– έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση που υπέβαλε στις 28 Οκτωβρίου 2015 η Τεχνική 

Επιτροπή – Μηχανοκίνητα Οχήματα (ΤΕΜΟ), που συστάθηκε δυνάμει του άρθρου 40 

παράγραφος 1 της οδηγίας 2007/46/ΕΚ, 

– έχοντας υπόψη το άρθρο 198 του Κανονισμού του, 

1. αποφασίζει να συστήσει εξεταστική επιτροπή για να διερευνήσει τις καταγγελλόμενες 

παραβάσεις του ενωσιακού δικαίου και την κακή διαχείριση της εφαρμογής του σχετικά 

με τη μέτρηση εκπομπών στην αυτοκινητοβιομηχανία, με την επιφύλαξη της 

αρμοδιότητας των εθνικών και των ενωσιακών δικαστηρίων· 

2. αποφασίζει ότι η εξεταστική επιτροπή είναι επιφορτισμένη: 

– με τη διερεύνηση των καταγγελιών για μη συμμόρφωση της Επιτροπής προς τις 

υποχρεώσεις που επιβάλλει το άρθρο 14 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 

715/2007, όσον αφορά την επανεξέταση των κύκλων δοκιμών που χρησιμοποιούνται 

για τη μέτρηση των εκπομπών, και την προσαρμογή τους σε περίπτωση που δεν είναι 

πλέον επαρκείς ή δεν αντικατοπτρίζουν πλέον τις εκπομπές του πραγματικού κόσμου, 

ώστε να αντικατοπτρίζουν επαρκώς τις εκπομπές που παράγονται από πραγματική 

οδήγηση στον δρόμο, παρά την ύπαρξη πληροφοριών σχετικά με σοβαρές και 

διαρκείς υπερβάσεις των οριακών τιμών εκπομπών για τα οχήματα σε κανονική 

χρήση, κατά παράβαση των υποχρεώσεων που καθορίζονται στο άρθρο 5 παράγραφος 

1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 715/2007, μεταξύ άλλων στις εκθέσεις του Κοινού 

Κέντρου Ερευνών της Επιτροπής, του 2011 και του 2013, και σε έρευνα του Διεθνούς 

Συμβουλίου Καθαρών Μεταφορών (ICCT) η οποία δημοσιεύτηκε τον Μάιο του 2014· 

– με τη διερεύνηση της καταγγελίας σχετικά με παράλειψη της Επιτροπής και των 

αρχών των κρατών μελών να λάβουν κατάλληλα και αποτελεσματικά μέτρα για την 

εποπτεία της επιβολής και για την επιβολή της ρητής απαγόρευσης των συστημάτων 

αναστολής, όπως προβλέπεται από το άρθρο 5 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) 

αριθ. 715/2007·  

– με τη διερεύνηση της καταγγελίας σχετικά με παράλειψη της Επιτροπής να 

καθιερώσει έγκαιρα δοκιμές που να αντικατοπτρίζουν τις συνθήκες οδήγησης στον 

πραγματικό κόσμο και να λάβει μέτρα για την καταπολέμηση της χρήσης συστημάτων 

αναστολής, όπως προβλέπεται από το άρθρο 5 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ) 

αριθ. 715/2007· 

                                                 
1  Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2015)0375. 
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– με τη διερεύνηση της καταγγελίας σχετικά με την παράλειψη των κρατών μελών να 

ορίσουν διατάξεις για την επιβολή αποτελεσματικών, αναλογικών και αποτρεπτικών 

κυρώσεων σε κατασκευαστές για παραβάσεις των διατάξεων του κανονισμού (ΕΚ) 

αριθ. 715/2007, συμπεριλαμβανομένων της χρήσης συστημάτων αναστολής, της μη 

παραχώρησης πρόσβασης σε πληροφορίες, και της παραποίησης των αποτελεσμάτων 

των δοκιμών για την έγκριση τύπου ή τη συμμόρφωση εν χρήσει, όπως απαιτείται 

βάσει του άρθρου 13 παράγραφοι 1 και 2 του εν λόγω κανονισμού· 

– με τη διερεύνηση της καταγγελίας σχετικά με την παράλειψη των κρατών μελών να 

λάβουν όλα τα αναγκαία μέτρα για να εξασφαλίσουν την εφαρμογή της διάταξης περί 

επιβολής κυρώσεων για παραβάσεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 715/2007, όπως 

απαιτείται βάσει του άρθρου 13 παράγραφος 1 του εν λόγω κανονισμού· 

– με τη συγκέντρωση και ανάλυση πληροφοριών για να διαπιστώσει αν η Επιτροπή και 

τα κράτη μέλη είχαν στη διάθεσή τους στοιχεία για τη χρήση συστημάτων αναστολής 

πριν εκδοθεί η ανακοίνωση παράβασης (Notice of Violation) από την υπηρεσία 

περιβαλλοντικής προστασίας των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής στις 18 

Σεπτεμβρίου 2015· 

– με τη συγκέντρωση και ανάλυση πληροφοριών σχετικά με την εφαρμογή από τα 

κράτη μέλη των διατάξεων της οδηγίας 2007/46/ΕΚ, και ιδίως όσον αφορά το άρθρο 

12 παράγραφος 1 και το άρθρο 30 παράγραφοι 1, 3 και 4· 

– με τη συγκέντρωση και ανάλυση πληροφοριών για να διαπιστώσει αν η Επιτροπή και 

τα κράτη μέλη είχαν στη διάθεσή τους στοιχεία για τη χρήση συστημάτων αναστολής 

στις δοκιμές εκπομπών CO2· 

– με τη διατύπωση οποιωνδήποτε συστάσεων κρίνει αναγκαίες για το θέμα αυτό· 

3. αποφασίζει ότι η εξεταστική επιτροπή θα υποβάλει προσωρινή έκθεση εντός έξι μηνών 

από την έναρξη των εργασιών της και ότι θα καταθέσει την τελική έκθεση εντός 12 

μηνών από την έναρξη των εργασιών της· 

4. αποφασίζει ότι η εξεταστική επιτροπή θα αποτελείται από 45 μέλη· 

5. αναθέτει στον Πρόεδρό του να μεριμνήσει για τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης 

στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ 

Πρόεδρος:  

 

Kathleen VAN BREMPT (S&D, BE) 

 

Προεδρείο:  

 

Ivo BELET, 1ος Αντιπρόεδρος (EPP, BE) 

Mark DEMESMAEKER, 2ος Αντιπρόεδρος (ECR, BE) 

Kateřina KONEČNÁ, 3η Αντιπρόεδρος (GUE/NGL, CZ) 

Karima DELLI, 4η Αντιπρόεδρος (Greens/EFA, FR) 

 

Συντονιστές: 

 

Krišjānis KARIŅŠ (EPP, LV) 

Jens GIESEKE (EPP, DE) – Αναπληρωτής συντονιστής 

Seb DANCE (S&D, UK) 

Hans-Olaf HENKEL (ECR, DE) 

Fredrick FEDERLEY (ALDE, SE) 

Merja KYLLÖNEN (GUE/NGL, FI) 

Bas EICKHOUT (Greens/EFA, NL) 

Eleonora EVI (EFDD, IT) 

Marcus PRETZELL (ENF, DE) – από 17.5.2016 

Georg MAYER (ENF, AT) – έως 17.5.2016 

 

Εισηγητές: 

 

Jens GIESEKE (EPP, DE) – από 24.11.2016  

Pablo ZALBA BIDEGAIN (EPP, ES) – έως 24.11.2016 

Gerben-Jan GERBRANDY (ALDE, NL) 

 

Σκιώδεις εισηγητές: 

 

Christine REVAULT D’ALLONNES BONNEFOY (S&D, FR) 

Hans-Olaf HENKEL (ECR, DE) 

Νεοκλής ΣΥΛΙΚΙΩΤΗΣ (GUE/NGL), 

Bas EICKHOUT (Greens/EFA, NL) – για την τελική έκθεση 

Claude TURMES (Greens/EFA, LU) – για την ενδιάμεση έκθεση 

Eleonora EVI (EFDD, IT) 

Marcus PRETZELL (ENF, DE) 

 

Λοιπά μέλη: 

 

Νίκος ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ (S&D, EL) 

Pilar AYUSO (EPP, ES) – από 19.1.2017 

José BLANCO LÓPEZ (S&D, ES) 

Wim van de CAMP (EPP, NL) 

Dita CHARANZOVÁ (ALDE, CZ) 



 

RR\1119003EL.docx 79/114 PE595.427v02-00 

 EL 

Miriam DALLI (S&D, MT) 

Daniel DALTON (ECR, UK) 

Mireille D'ORNANO (ENF, FR) – από 25.1.2017 

Ismail ERTUG (S&D, DE) 

Ildikó GÁLL-PELCZ (EPP, HU) 

Julie GIRLING (ECR, UK) 

Françoise GROSSETÊTE (EPP, FR) 

Rebecca HARMS (Greens/EFA, DE) 

Roger HELMER (EFDD, UK) 

Jean-François JALKH (ENF, FR) – έως 25.1.2017 

Karin KADENBACH (S&D, AT) 

Marian-Jean MARINESCU (EPP, RO) 

Cláudia MONTEIRO DE AGUIAR (EPP, PT) 

Massimo PAOLUCCI (S&D, IT) 

Franck PROUST (EPP, FR) 

Dominique RIQUET (ALDE, FR) 

Massimiliano SALINI (EPP, IT) 

Christel SCHALDEMOSE (S&D, DK) 

Sven SCHULZE (EPP, DE) 

Olga SEHNALOVÁ (S&D, CZ) 

Ivan ŠTEFANEC (EPP, SK) 

Róża Gräfin von THUN UND HOHENSTEIN (EPP, PL) 

Kosma ZŁOTOWSKI (ECR, PL) 

Carlos ZORRINHO (S&D, PT) 

 

Λοιπά αναπληρωματικά μέλη: 

 

Lucy ANDERSON (S&D, UK) 

Marie-Christine ARNAUTU (ENF, FR) 

Inés AYALA SENDER (S&D, ES) – από 25.5.2016 

Pilar AYUSO (EPP, ES) – έως 19.01.2017 

Mario BORGHEZIO (ENF, IT) 

Deirdre CLUNE (EPP, IE) 

Lara COMI (EPP, IT) 

Nicola DANTI (S&D, IT) 

Michel DANTIN (EPP, FR) 

Philippe DE BACKER (ALDE, BE) – έως 2.5.2016 

Ian DUNCAN (ECR, UK) 

Cornelia ERNST (GUE/NGL, DE) 

Francesc GAMBÚS (EPP, ES) 

Evelyne GEBHARDT (S&D, DE) 

Theresa GRIFFIN (S&D, UK) 

Sergio GUTIÉRREZ PRIETO (S&D, ES) – έως 25.5.2016 

Dennis de JONG (GUE/NGL, NL) 

Elisabeth KÖSTINGER (EPP, AT) 

Giovanni LA VIA (EPP, IT) 

Paloma LÓPEZ BERMEJO (GUE/NGL, ES) 

Antonio LÓPEZ-ISTÚRIZ WHITE (EPP, ES) 

Gesine MEISSNER (ALDE, DE) 
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Siegfried MUREŞAN (EPP, RO) 

Dan NICA (S&D, RO) 

Angelika NIEBLER (EPP, DE) 

Luděk NIEDERMAYER (EPP, CZ) 

Gilles PARGNEAUX (S&D, FR) 

Pavel POC (S&D, CZ) 

Julia REDA (Greens/EFA, DE) 

Julia REID (EFDD, UK) 

Robert ROCHEFORT (ALDE, FR) 

Bronis ROPĖ (Greens/EFA, LT) 

Dariusz ROSATI (EPP, PL) 

Andreas SCHWAB (EPP, DE) 

Remo SERNAGIOTTO (ECR, IT) 

Tibor SZANYI (S&D, HU) 

Paul TANG (S&D, NL) 

Nils TORVALDS (ALDE, FI) 

Evžen TOŠENOVSKÝ (ECR, CZ) 

Henna VIRKKUNEN (EPP, FI) 

Anders Primdahl VISTISEN (ECR, DK) 

Martina WERNER (S&D, DE) 

Lieve WIERINCK (ALDE, BE) – από 4.5.2016 

Flavio ZANONATO (S&D, IT) 

Marco ZULLO (EFDD, IT) 

 

Υπάλληλοι πολιτικών ομάδων: 

 

Camilla BURSI (Greens/EFA) 

Fabrizio FABBRI (EFDD) 

Gareth GOLDSMITH (ECR) 

Agnieszka GREGORCZYK (S&D) 

Tomas HANUS (ECR) 

Tiina HARTMAN (GUE/NGL) 

Maximillian KEMP (Greens/EFA) 

Terhi LEHTONEN (Greens/EFA) 

Lars Ole LOCKE (EPP) 

Thierry MASSON (ALDE) 

Barbara MAZZOTTI (ENF) 

Aleš PECKA (ALDE) 

Maxim RAYM (ECR) 

Fernando SANCHEZ AMILLATEGUI (EFDD) 

Viktor SATA (EPP) 

Cameron SMITH (ECR) 

Sven Werner TRITSCHLER (ENF) 

Jan WISSWAESSER (EPP) 

 

Γραμματεία 

 

Προϊσταμένη Γραμματείας:  

Elisa DAFFARRA 
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Διοικητικοί υπάλληλοι: 

Anno AEDMAA 

Emiliano IMERONI 

Maria JUUL 

Nora KOVACHEVA 

 

Βοηθοί: 

Diane BELIN 

Eivyda BUDVYTYTE 

Marcia MAGUIRE 

Christine VANDENEYCKEN – Βοηθός επιτροπής 

 

  



 

PE595.427v02-00 82/114 RR\1119003EL.docx 

EL 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ: ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

Γ.1. Επισκόπηση 

 

Στο παρόν παράρτημα εκτίθενται όλες οι δραστηριότητες που ανέλαβε η επιτροπή στο 

πλαίσιο του προγράμματος εργασίας της με σκοπό να συγκεντρώσει τα απαιτούμενα στοιχεία 

για την εκπλήρωση της ερευνητικής εντολής της.  

 

Το παράρτημα περιλαμβάνει επίσης τη βιβλιογραφία: παρέχει τις εξηγήσεις των 

παραπομπών που χρησιμοποιούνται στα θεματικά κεφάλαια και συνδέσμους στα αντίστοιχα 

έγγραφα που είναι αρχειοθετημένα στον ιστότοπο της επιτροπής: 

http://www.europarl.europa.eu/committees/el/EMIS/home.html  

 

Σε αγκύλες (π.χ. [Επιτροπή]) εμφανίζονται οι πηγές που χρησιμοποιήθηκαν σε ολόκληρο το 

πραγματολογικό μέρος. Όπως αναφέρεται στο Κεφάλαιο 1, τα πορίσματα της επιτροπής μπορεί 

να μην απηχούν επακριβώς τα στοιχεία που λήφθηκαν από τη συγκεκριμένη πηγή, και 

παραμένουν στην αποκλειστική ευθύνη της επιτροπής. 

 

Από την καταστατική συνεδρίασή της στις 2 Μαρτίου 2016, η εξεταστική επιτροπή συνεδρίασε 

27 φορές, και διεξήγαγε 47 δημόσιες ακροάσεις συλλέγοντας προφορικές καταθέσεις από 64 

μάρτυρες. Επίσης, ζήτησε και ανέλυσε έγγραφα στοιχεία, τόσο δημόσια προσβάσιμα όσο και 

εμπιστευτικά, οργάνωσε δυο ερευνητικές αποστολές και ανέθεσε την εκπόνηση διάφορων 

μελετών και ενημερωτικών σημειωμάτων. 

 

Η Επιτροπή ενέκρινε την προσωρινή έκθεσή της στις 13 Ιουλίου 2016, και την τελική στις 28 

Φεβρουαρίου 2017. 

 

Οι συντονιστές της Επιτροπής συνεδρίασαν 13 φορές, και οι αποφάσεις τους είναι διαθέσιμες 

στον ακόλουθο ιστότοπο: 

http://www.europarl.europa.eu/committees/el/emis/publications.html?tab=Coordinators  

 

Γ.2. Δραστηριότητες 

 

Δημόσιες ακροάσεις με εμπειρογνώμονες και μάρτυρες 

 

Ο κατάλογος των ακροάσεων των επιτροπών παρουσιάζεται κατωτέρω με χρονολογική σειρά. 

 

Στο πλαίσιο της προετοιμασίας κάθε ακρόασης, η επιτροπή ζήτησε από κάθε προσκεκλημένο 

εμπειρογνώμονα ή μάρτυρα να απαντήσει εκ των προτέρων σε σειρά γραπτών ερωτήσεων 

και, όπου χρειάστηκε, έγιναν συμπληρωματικές ερωτήσεις μετά την ακρόαση. Οι γραπτές 

απαντήσεις, καθώς και τα πρακτικά όλων των συνεδριάσεων, διατίθενται στον ακόλουθο 

δικτυακό τόπο: 

http://www.europarl.europa.eu/committees/el/emis/publications.html?tab=Presentations  

 

Βιβλιογραφική σημείωση: Όταν στο κυρίως κείμενο χρησιμοποιούνται παραπομπές, αφορούν 

τόσο τις προφορικές όσο και τις γραπτές καταθέσεις που συγκεντρώθηκαν στο πλαίσιο μιας 

ακρόασης. 

 

http://www.europarl.europa.eu/committees/el/EMIS/home.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/el/emis/publications.html?tab=Coordinators
http://www.europarl.europa.eu/committees/el/emis/publications.html?tab=Presentations
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19 Απριλίου 2016 

 

[ΚΚΕρ] Delilah Al-Khudhairy, διευθύντρια, και  

Alois Krasenbrink, προϊστάμενος της μονάδας Βιώσιμες Μεταφορές, 

Κοινό Κέντρο Ερευνών (ΚΚΕρ), Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 

 

[ICCT] Vicente Franco, ανώτερος ερευνητής, 

International Council on Clean Transportation (Διεθνές Συμβούλιο 

Καθαρών Μεταφορών –ICCT). 

 

28 Απριλίου 2016 

 

[AECC] Dirk Bosteels, εκτελεστικός διευθυντής,  

Association for Emissions Control by Catalyst (Ένωση για τον έλεγχο 

των εκπομπών με καταλύτη –AECC). 

 

[Lambrecht] Udo Lambrecht, προϊστάμενος του τμήματος μεταφορών και 

περιβάλλοντος, 

Institute for Energy and Environmental Research (Ινστιτούτο ενέργειας 

και περιβαλλοντικής έρευνας). 

 

24 Μαΐου 2016 

 

[TNO] Richard Smokers, ανώτερος σύμβουλος, και 

Rob Cuelenaere, ανώτερος σύμβουλος, βιώσιμες μεταφορές & 

εφοδιαστική 

Netherlands Organisation for Applied Scientific Research (ολλανδικός 

οργανισμός εφαρμοσμένης επιστημονικής έρευνας –TNO). 

 

[ΕΟΠ] Paul McAleavey, επικεφαλής του προγράμματος για τον ατμοσφαιρικό 

αέρα και την κλιματική αλλαγή 

Martin Adams, επικεφαλής της ομάδας «Ατμοσφαιρική ρύπανση, 

μεταφορές και θόρυβος», 

Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος (ΕΟΠ). 

 

16 Ιουνίου 2016 

 

[DUH] Dorothee Saar επικεφαλής της ομάδας «Μεταφορές και ποιότητα του 

ατμοσφαιρικού αέρα», 

Deutsche Umwelthilfe (DUH). 

 

[CEO] Pascoe Sabido, και  

Olivier Hoedeman, 

Corporate Europe Observatory (παρατηρητήριο μεγάλων επιχειρήσεων 

στην Ευρώπη –CEO). 

 

[Borgeest] Kai Borgeest, 

Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Εφαρμοσμένων Επιστημών του 

Aschaffenburg. 



 

PE595.427v02-00 84/114 RR\1119003EL.docx 

EL 

 

[Lange] Daniel Lange, διευθύνων σύμβουλος, 

Faster IT, μηχανικός ΤΠΕ από την αυτοκινητοβιομηχανία. 

 

20 Ιουνίου 2016 

 

[EA] Nick Molden, διευθύνων σύμβουλος,  

Emissions Analytics. 

 

[ADAC] Christoph Gauss, Προϊστάμενος του εργαστηρίου δοκιμών οχημάτων και 

εκπομπών,  

Allgemeiner Deutscher Automobil-Club (γερμανική λέσχη αυτοκινήτου 

–ADAC). 

 

21 Ιουνίου 2016 

 

[Επιτροπή] Οι εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ομάδα 

Εμπειρογνωμόνων Ομάδα Εμπειρογνωμόνων «Αρχές Έγκρισης Τύπου» 

και στην Τεχνική επιτροπή – Μηχανοκίνητα οχήματα: 

 

 Reinhard Schulte-Braucks,  

πρώην προϊστάμενος της Μονάδας Αυτοκινητοβιομηχανίας στην ΓΔ 

GROW –έως τον Δεκέμβριο του 2007, 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 

 

 Philippe Jean, 

πρώην προϊστάμενος της Μονάδας Αυτοκινητοβιομηχανίας στην ΓΔ 

GROW –από τον Ιανουάριο του 2008 έως τον Μάιο του 2015, 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 

 

 Joanna Szychowska, 

προϊσταμένη της Μονάδας Αυτοκινητοβιομηχανίας στην ΓΔ GROW –

από τον Ιούνιο του 2015,  

Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 

 

 Gwenole Cozigou, 

Διευθυντής Βιομηχανικής Πολιτικής και Οικονομικής Ανάλυσης,  

ΓΔ GROW –από τον Ιουνίου του 2015, Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 

 

4 Ιουλίου 2016 

 

[T&E] Jos Dings, εκτελεστικός διευθυντής,  

European Federation of Transport and Environment (Ευρωπαϊκή 

Ομοσπονδία για τις Μεταφορές και το Περιβάλλον –T&E). 

 

13 Ιουλίου 2016 

 

[Renault] Gaspar Gascon Abellan, εκτελεστικός αντιπρόεδρος, Τμήμα μηχανικής,  

Όμιλος Renault. 
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[VW] Dr Ulrich Eichhorn, επικεφαλής τεχνολογικού τομέα,  

Όμιλος Volkswagen. 

 

[ACEA] Paul Greening, Τμήμα εκπομπών και καυσίμων,  

European Automobile Manufacturers’ Association (Ευρωπαϊκή ένωση 

κατασκευαστών αυτοκινήτων –ACEA). 

 

[Mitsubishi] Mitsuhiko Yamashita, εκτελεστικός αντιπρόεδρος,  

Toru Hashimoto, ανώτερο στέλεχος, και  

Motoyuki Kamiya, Γενικός Διευθυντής για θέματα νομοθεσίας, 

Mitsubishi Motors Corporation. 

 

14 Ιουλίου 2016 

 

[Δήμας] Σταύρος Δήμας, Επίτροπος αρμόδιος για το περιβάλλον από το 2004 έως 

το 2010 

 

30 Αυγούστου 2016 

 

[Verheugen] Günter Verheugen, Επίτροπος αρμόδιος για τις επιχειρήσεις και τη 

βιομηχανία από το 2004 έως το 2010. 

 

[Faurecia] Peter Lakin, Αντιπρόεδρος υπεύθυνος πωλήσεων, προγραμμάτων και 

μάρκετιγκ,  

Faurecia Emissions Control Technologies. 

 

5 Σεπτεμβρίου 2016 

 

[Potočnik] Janez Potočnik, Επίτροπος αρμόδιος για το περιβάλλον από το 2010 έως 

το 2014. 

 

[Tajani] Antonio Tajani, Επίτροπος αρμόδιος για τη βιομηχανία και την 

επιχειρηματικότητα από το 2010 έως το 2014. 

 

12 Σεπτεμβρίου 2016 

 

[Bieńkowska] Elżbieta Bieńkowska, Επίτροπος αρμόδια για την εσωτερική αγορά, τη 

βιομηχανία, την επιχειρηματικότητα και τις ΜΜΕ· 

 

[Vella] Karmenu Vella, Επίτροπος αρμόδιος για το περιβάλλον, τις θαλάσσιες 

υποθέσεις και την αλιεία. 

 

15 Σεπτεμβρίου 2016 

 

[Bosch] Dr Peter Biesenbach, προϊστάμενος του τμήματος εξωτερικών 

υποθέσεων και υπεύθυνος σχέσεων σε κυβερνητικό και πολιτικό επίπεδο, 

και  

Dr Michael Krüger, πρώτος αντιπρόεδρος, Diesel System Engineering, 
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Robert Bosch GmbH. 

 

26 Σεπτεμβρίου 2016 

 

[EPA] Christopher Grundler, διευθυντής της Υπηρεσίας μεταφορών και 

ποιότητας του ατμοσφαιρικού αέρα,  

US Environmental Protection Agency (υπηρεσία προστασίας 

περιβάλλοντος των ΗΠΑ –EPA). 

 

10 Οκτωβρίου 2016 

 

[MIT] Dr Antonio Erario, προϊστάμενος τμήματος, διεθνή κανονιστικά θέματα, 

Υπουργείο Μεταφορών,  

Υπουργείο Υποδομής και Μεταφορών, Ιταλία 

 

[Millbrook] Alex Burns, διευθύνων σύμβουλος,  

Όμιλος Millbrook, Ηνωμένο Βασίλειο. 

 

11 Οκτωβρίου 2016 

 

[KBA] Ekhard Zinke, πρόεδρος,  

Kraftfahrt Bundesamt (ομοσπονδιακή υπηρεσία μηχανοκίνητων 

οχημάτων –KBA), Γερμανία. 

 

[TÜV] Leif-Erik Schulte, προϊστάμενος τεχνικής υπηρεσίας,  

TÜV NORD Mobilität GmbH & Co. KG, Γερμανία. 

 

[SNCH] Claude Liesch, διευθυντής,  

Société nationale de certification et d’homologation (SNCH), 

Λουξεμβούργο. 

 

[UTAC] Laurent Benoit, διευθύνων σύμβουλος, και  

Béatrice Lopez de Dzēst, διευθύντρια, 

UTAC CERAM, Γαλλία. 

 

[RDW] Ακρόαση του κ. Andre Rijnders, ανώτερου μηχανικού για τις εκπομπές 

και τα καύσιμα,  

Κέντρο τεχνολογίας και πληροφοριών για τις εκπομπές και τα καύσιμα 

των οχημάτων (RDW), Κάτω Χώρες. 

 

17 Οκτωβρίου 2016 

 

[FCA] Harald Wester, επικεφαλής τεχνικού τμήματος,  

Fiat Chrysler Automobiles. 

 

20 Οκτωβρίου 2016 

 

[Dobrindt] Alexander Dobrindt,  

Ομοσπονδιακός Υπουργός Μεταφορών και Ψηφιακής Υποδομής, 
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Γερμανία 

 

[Lies] Olaf Lies,  

Υπουργός Οικονομίας, Εργασίας και Μεταφορών της Κάτω Σαξονίας, 

Γερμανία 

 

8 Νοεμβρίου 2016 

 

[Zourek] Heinz Zourek,  

πρώην Γενικός Διευθυντής της ΓΔ ENTR, από τον Νοέμβριο του 2005 

έως τον Ιανουάριο του 2012, Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 

 

 Carlo Pettinelli, 

διευθυντής, ΓΔ GROW, Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 

 

[Delbeke] Jos Delbeke,  

Γενικός Διευθυντής, ΓΔ CLIMA, Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 

 

14 Νοεμβρίου 2016 

 

[Calleja] Daniel Calleja Crespo,  

πρώην Γενικός Διευθυντής της ΓΔ GROW, από τον Σεπτέμβριο του 2012 

έως τον Αύγουστο του 2015, Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 

 

[Falkenberg] Karl Falkenberg, 

πρώην Γενικός Διευθυντής της ΓΔ ENV, από το 2009 έως το 2015, 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 

 

24 Νοεμβρίου 2016 

 

[Royal] Ségolène ROYAL  

Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Θάλασσας, Γαλλία. 

 

28 Νοεμβρίου 2016 

 

[Auken] Ida Auken,  

πρώην Υπουργός Περιβάλλοντος, Δανία. 

 

1 Δεκεμβρίου 2016 

 

[ΚΚΕρ] Vladimír Šucha, Γενικός Διευθυντής,  

Κοινό Κέντρο Ερευνών (ΚΚΕρ), Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 

 

 Giovanni de Santi, διευθυντής, 

Κοινό Κέντρο Ερευνών (ΚΚΕρ), Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 

 

12 Ιανουαρίου 2017 

[Nencini] Riccardo Nencini,  

Αναπληρωτής Υπουργός Υποδομής και Μεταφορών, Ιταλία. 
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[Stromček] Viktor Stromček, 

Υφυπουργός Μεταφορών, Δημοσίων Έργων και Περιφερειακής 

Ανάπτυξης, Σλοβακία. 

 

24 Ιανουαρίου 2017 

 

  

[Audi] Florian Heuberger, προϊστάμενος τεχνικής υπηρεσίας, και 

Oliver Hoffmann, επικεφαλής τομέα ανάπτυξης κινητήρων  

Audi AG 

 

 

Ανταλλαγές απόψεων 

 

7 Απριλίου 2016 

 

[Επιτροπή –

ανταλλαγή 

απόψεων] 

Ανταλλαγή απόψεων με τους εκπροσώπους της Επιτροπής: 

 

 Antti Peltomäki, αναπληρωτή Γενικό Διευθυντή της ΓΔ GROW, 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 

 

 Daniel Calleja Crespo, Γενικό Διευθυντή της ΓΔ ENV,  

Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 

 

 Artur Runge-Metzger, διευθυντή της Διεύθυνσης Γ – Στρατηγική για το 

κλίμα, διακυβέρνηση και εκπομπές από μη εμπορικούς τομείς, DG CLIMA, 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 

 

7 Νοεμβρίου 2016 

 

[ENVI/EMIS] Ανταλλαγή απόψεων με την Επιτροπή σχετικά με την 3η και την 4η δέσμη 

μέτρων RDE και τις κατευθυντήριες γραμμές για τις διατάξεις αναστολής, 

που διεξήγαγε η Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας 

των Τροφίμων. 

 

5 Δεκεμβρίου 2016 

 

[Εθνικά 

Κοινοβούλια] 

Ανταλλαγή απόψεων με εκπροσώπους των εθνικών κοινοβουλίων της 

Γερμανίας, της Γαλλίας, του Βελγίου και του Ηνωμένου Βασιλείου, σχετικά 

με τις κοινοβουλευτικές έρευνες για τις μετρήσεις εκπομπών στην 

αυτοκινητοβιομηχανία:  

 

 Herbert Behrens,  πρόεδρος της 5ης εξεταστικής επιτροπής,  

 Ομοσπονδιακή Βουλή, Γερμανία. 

 

 Delphine Batho, εισηγήτρια της κοινοβουλευτικής αποστολής ενημέρωσης 

σχετικά με τη γαλλική αυτοκινητοβιομηχανία από τη σκοπιά της 
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φορολογίας, της βιομηχανίας και της βιώσιμης χρήσης ενέργειας, μέλος της 

Γαλλικής Εθνοσυνέλευσης· 

 

 Kattrin Jadin, πρόεδρος της ειδικής επιτροπής για το σκάνδαλο 

«Dieselgate», μέλος της βελγικής Βουλής των Αντιπροσώπων· 

 

 Iain Stewart, μέλος της Βουλής των Κοινοτήτων, ειδική επιτροπή 

μεταφορών, Ηνωμένο Βασίλειο. 

 

9 Φεβρουαρίου 2017 

 

[Bień, 

ανταλλαγή 

απόψεων] 

Ανταλλαγή απόψεων με την κ. Elżbieta Bieńkowska, Επίτροπο αρμόδια για 

την εσωτερική αγορά, τη βιομηχανία, την επιχειρηματικότητα και τις ΜΜΕ 

 

Γραπτά ερωτηματολόγια 

 

Οι γραπτές απαντήσεις στα ερωτηματολόγια συλλέγονται στον δικτυακό τόπο: 

http://www.europarl.europa.eu/committees/el/emis/publications.html?tab=Evidence  

 

[ερωτηματολόγιο 

προς τα κράτη 

μέλη] 

Ερωτηματολόγιο προς τις αρχές έγκρισης τύπου, τους φορείς εποπτείας 

της αγοράς και τα αρμόδια υπουργεία των κρατών μελών 

 

[ερωτηματολόγιο 

προς τους 

κατασκευαστές] 

Ερωτηματολόγιο προς τους κατασκευαστές αυτοκινήτων 

 

[ερωτηματολόγιο 

προς τους 

προμηθευτές] 

Ερωτηματολόγιο προς τους προμηθευτές της αυτοκινητοβιομηχανίας 

 

[ερωτηματολόγιο 

προς την ΕΤΕπ] 

Ερωτηματολόγιο προς την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων 

 

[Opel] Ερωτηματολόγιο προς την Adam Opel AG 

[Domke] Ερωτηματολόγιο προς τον κ. Felix Domke 

 

Αιτήματα για τη διαβίβαση εγγράφων 

 

 Τα έγγραφα που ζητήθηκαν από την Επιτροπή (κατάλογοι μελών, πλήρη 

πρακτικά, ανεπίσημα έγγραφα, εκθέσεις, οπτικοακουστικό υλικό, νομικές 

και τεχνικές συμβουλές) από το 2005 και μετά αφορούσαν τις εργασίες των 

ακόλουθων φορέων:  

 

[ΤΕΜΟ] Τεχνική επιτροπή για τα μηχανοκίνητα οχήματα (ΤΕΜΟ)·  

[RDE-LDV] Ομάδα εργασίας για τις εκπομπές των ελαφρών οχημάτων υπό πραγματικές 

συνθήκες οδήγησης (RDE-LDV)· 

http://www.europarl.europa.eu/committees/el/emis/publications.html?tab=Evidence
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[TAAEG] Ομάδα εμπειρογνωμόνων «Αρχές έγκρισης τύπου» (TAAEG)·  

 

[CARS21] Ομάδα υψηλού επιπέδου CARS 21 για την ανταγωνιστικότητα και τη 

βιώσιμη ανάπτυξη της αυτοκινητοβιομηχανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση· 

[CIRCA] Έγγραφα που ζητήθηκαν από την Επιτροπή σχετικά με κάθε επίσημη και 

άτυπη αλληλογραφία από τον Ιανουάριο του 2005, σχετικά με την ανάπτυξη 

της νομοθεσίας για την έγκριση τύπου και τη διαδικασία δοκιμής RDE, τις 

υπερβάσεις των εκπομπών NOx και την ποιότητα του αέρα, μεταξύ: 

 

Επιτροπής και κατασκευαστών αυτοκινήτων, συμπεριλαμβανομένου του 

συνδέσμου τους (ACEA), 

  

Επιτροπής και κρατών μελών (συμπεριλαμβανομένων στοιχείων για τις 

εθνικές έρευνες)· 

 

των σχετικών γενικών διευθύνσεων της Επιτροπής, συμπεριλαμβανομένων 

των ανταλλαγών με τους αντίστοιχους Επιτρόπους και τα ιδιαίτερα γραφεία 

τους. 

 

 Τα σχετικά οργανογράμματα των ΚΚΕρ, ΓΔ ENTR/GROW, ΓΔ ENVI και 

ΓΔ CLIMA, από το 2005. 

 

[έγγραφα 

κρατών 

μελών] 

Έγγραφα που ζητήθηκαν από τα κράτη μέλη, με τη λεπτομερή περιγραφή 

της μεθόδου δοκιμών και τα πλήρη αποτελέσματα δοκιμών μεμονωμένων 

οχημάτων που χρησιμοποιήθηκαν σε εθνικές έρευνες για τη μέτρηση των 

εκπομπών, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν στη Γερμανία, τη Γαλλία, την 

Ιταλία και το Ηνωμένο Βασίλειο. 

 

[Εισηγητής] Γραπτή κατάθεση του Bernd Lange, πρώην εισηγητή του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου για τη νομοθεσία σχετικά με τις εκπομπές των αυτοκινήτων. 

 

 

Διερευνητικές αποστολές 

 

Οι λεπτομερείς εκθέσεις των δύο διερευνητικών αποστολών και οι παρουσιάσεις που έγιναν 

κατά τη διάρκεια των αποστολών διατίθενται στον δικτυακό τόπο: 

http://www.europarl.europa.eu/committees/el/emis/events-missions.html  

 

[Αποστολή στο 

ΚΚΕρ]  

Αποστολή στο Ινστιτούτο Ενέργειας και Μεταφορών του Κοινού Κέντρου 

Ερευνών (ΚΚΕρ), Ινστιτούτο Ενέργειας και Μεταφορών, Κοινό Κέντρο 

Ερευνών (ΚΚΕρ-ΙΕΜ) και το εργαστήριο εκπομπών του (VELA), στην 

Ispra, Ιταλία (18-19 Ιουλίου 2016). 

 

Η αποστολή είχε ως κύριο στόχο να συγκεντρώσει στοιχεία σχετικά με τις 

δοκιμές εκπομπών που διεξάγει το ΚΚΕρ και τη συμμετοχή του στην 

http://www.europarl.europa.eu/committees/el/emis/events-missions.html
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ανάπτυξη της νομοθεσίας έγκρισης τύπου και μετρήσεων των εκπομπών. 

Συμμετείχαν 12 μέλη. 

 

[Αποστολή στο 

Λουξεμβούργο]  

Αποστολή στο Λουξεμβούργο, τη Γαλλία και τη Γερμανία (21-22 

Σεπτεμβρίου 2016). 

 

Ο κύριος στόχος ήταν η συνάντηση με τη λουξεμβουργιανή αρχή έγκρισης 

τύπου. Το πρόγραμμα της αποστολής περιλάμβανε επίσης επίσκεψη σε 

εργοστάσιο καταλυτών της Umicore στη Florange (Γαλλία) και σε ένα 

υποκατάστημα του φορέα παροχής υπηρεσιών δοκιμών TÜV της 

Ρηνανίας στο Lambsheim (Γερμανία). Συμμετείχαν 5 μέλη. 

 

 

Στήριξη της έρευνας και νομικές γνωμοδοτήσεις 

 

Οι μελέτες και τα ενημερωτικά σημειώματα ανέθεσε η επιτροπή είναι διαθέσιμα στον 

ιστότοπο: 

http://www.europarl.europa.eu/committees/el/emis/publications.html?tab=Supporting%20rese

arch  

 

[Μελέτη ΕΕ] Μελέτη του θεματικού τμήματος σχετικά με τις νομικές υποχρεώσεις όσον 

αφορά τις μετρήσεις των εκπομπών στον τομέα της 

αυτοκινητοβιομηχανίας της ΕΕ. 

 

Η μελέτη παρουσιάστηκε στην επιτροπή στις 4 Ιουλίου 2016 από τον κ. 

Günther Lichtblau, προϊστάμενο της Μονάδας μεταφορών και θορύβου, 

και την κ. Gudrun Stranner από την Υπηρεσία Περιβάλλοντος της 

Αυστρίας. 

 

[Μελέτη ΗΠΑ] Συγκριτική μελέτη του θεματικού τμήματος σχετικά με τις διαφορές 

μεταξύ των νομοθεσιών της ΕΕ και των ΗΠΑ για τις εκπομπές. 

 

Η μελέτη παρουσιάστηκε επιτροπή στις 5 Δεκεμβρίου 2016 από τον κ. 

Martin Nesbit, Institute for European Environmental Policy (Ινστιτούτο 

ευρωπαϊκής περιβαλλοντικής πολιτικής). 

 

[EPRS] Ενημερωτικό σημείωμα της ΓΔ EPRS σχετικά με τις γνωστές αυτή τη 

στιγμή και εν εξελίξει δικαστικές αγωγές σε σχέση με την εντολή της 

EMIS. 

 

Ειδική ανάλυση της ΓΔ EPRS σχετικά με τα δικαιώματα των καταναλωτών 

στην ΕΕ σε σύγκριση με τις ΗΠΑ. 

 

[Νομική 

Υπηρεσία] 

Γνωμοδότηση της Νομικής Υπηρεσίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

όσον αφορά την πρόσκληση για κατάθεση προσώπων που ενδέχεται να 

υπόκεινται σε δικαστικές διαδικασίες. 

 Σημείωμα της Νομικής Υπηρεσίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά 

με την ερμηνεία των εννοιών της παράβασης και της κακοδιαχείρισης. 

http://www.europarl.europa.eu/committees/el/emis/publications.html?tab=Supporting%20research
http://www.europarl.europa.eu/committees/el/emis/publications.html?tab=Supporting%20research
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Πρόσκληση για κατάθεση 

 

Στον ιστότοπο της επιτροπής EMIS δημοσιεύτηκε πρόσκληση για κατάθεση με ειδική 

διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (emis-evidence@ep.europa.eu), μέσω της οποίας 

μπορούσαν να διαβιβάζονται στην επιτροπή πληροφορίες που θεωρούνταν σημαντικές για την 

υπόθεση. 

 

  

mailto:emis-evidence@ep.europa.eu
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ: ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΟ  

 

Το παρόν παράρτημα παρουσιάζει ένα χρονολόγιο των σχετικών με την εντολή της 

εξεταστικής επιτροπής γεγονότων έως τη σύστασή της. 

 

1970 

 

Καθιέρωση του αστικού κύκλου οδήγησης στο εργαστήριο για τον σκοπό της έγκρισης τύπου 

(ECE R15), που είναι αντιπροσωπευτικός της οδήγησης στο κέντρο πόλης με μέγιστη ταχύτητα 

μόνο 50 χλμ/ώρα. 

 

1990 

 

Οδηγία 90/C81/01 (ΕΟΚ): καθιέρωση της δοκιμής EUDC (υπεραστικός κύκλος οδήγησης). 

 

1995 

 

Η General Motors συμφωνεί να δαπανήσει περίπου 45 εκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ για 

πληρωμή προστίμων, ανακλήσεις, μετασκευές και προγράμματα αντιστάθμισης στο πλαίσιο 

διακανονισμού με την Κυβέρνηση των ΗΠΑ, από την οποία είχε κατηγορηθεί για την 

εγκατάσταση διατάξεων αναστολής σε 470.000 Κάντιλακ από το 1991, με αποτέλεσμα οι 

εκπομπές CO να είναι τρεις φορές υψηλότερες από το ανώτατο όριο. 

 

1996 

 

Συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κατασκευαστών αυτοκινήτων: κοινή 

στρατηγική Επιτροπής και αυτοκινητοβιομηχανίας, για τη μείωση των εκπομπών CO2 από τα 

νέα επιβατικά αυτοκίνητα: δέσμευση της βιομηχανίας για μείωση κατά 25% των εκπομπών 

CO2 κατά την επόμενη δεκαετία, για τα νέα επιβατικά αυτοκίνητα. 

 

1997 

 

Τελευταία επικαιροποίηση του NEDC: η δοκιμή αρχίζει ταυτόχρονα με την εκκίνηση του 

κινητήρα. Τέσσερα τμήματα ECE (αστικός κύκλος οδήγησης) και στη συνέχεια ένα τμήμα 

EUDC. 

 

1998 

 

22 Οκτωβρίου Το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ και η αμερικανική EPA 

ανακοινώνουν την επιβολή προστίμου 83,4 εκατομμυρίων δολαρίων 

ΗΠΑ σε τέσσερις μεγάλους κατασκευαστές αυτοκινήτων για 1,3 

εκατομμύρια ντιζελοκινητήρες βαρέων οχημάτων που είχαν 

εγκατεστημένες διατάξεις αναστολής. Οι κινητήρες αυτοί είχαν 

εκπομπές NOx τριπλάσιες από το επιτρεπόμενο επίπεδο. 

 

1999 

 

Θεσπίζονται στις ΗΠΑ νέοι κανόνες δεύτερης φάσης προς αντικατάσταση των κανόνων της 
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πρώτης φάσης. Το όριο NOx μειώνεται από 1,0 g/mi σε 0,07 g/mi. 

 

2000-2005  

 

Το ΚΚΕρ αναπτύσσει όριο αριθμού σωματιδίων για να επιβάλει τη χρήση φίλτρων σωματιδίων 

στα οχήματα ντίζελ (LDV Euro 5), σε συνεργασία με το PMP της UNECE και τα κράτη μέλη. 

HDV: Το ΚΚΕρ ηγείται του δοκιμαστικού προγράμματος PEMS που έχει ως στόχο την 

ανάπτυξη μιας διαδικασίας για την πραγματοποίηση δοκιμών συμμόρφωσης εν χρήσει με βάση 

μετρήσεις λαμβανόμενες κατά την οδήγηση στον δρόμο. 

 

2001 

 

4 Μαΐου Ανακοίνωση της Επιτροπής για «Πρόγραμμα ‘Καθαρός αέρας για την 

Ευρώπη (CAFE)’: Προς μια θεματική στρατηγική για την ποιότητα του 

αέρα». 

 

2004 

 

Μελέτη σκοπιμότητας του φορητού συστήματος μέτρησης εκπομπών (PEMS) για βαρέα 

οχήματα: έναρξη δοκιμών με PEMS σε βαρέα οχήματα (HDV) στο ΚΚΕρ. 

 

2005 

 

Φεβρουάριος Πρώτη σύσταση της ομάδας υψηλού επιπέδου CARS 21. 

 

Αύγουστος  ΚΚΕρ και ΓΔ ENV υπογράφουν διοικητική συμφωνία για να αρχίσουν 

να διερευνούν από κοινού τη δυνατότητα χρήσης εξοπλισμού PEMS 

στην παρακολούθηση των εκπομπών από ελαφρά οχήματα (LDV)· το 

ΚΚΕρ αρχίζει να διερευνά τη χρήση εξοπλισμού PEMS για την 

παρακολούθηση των εκπομπών των ελαφρών οχημάτων. 

 

2006 

 

Σεπτέμβριος Δημοσίευση εγγράφου θέσεων της Transport&Environment με τίτλο 

«Euro 5 and 6 emissions standards for cars and vans» (Πρότυπα 

εκπομπών Euro 5 και 6 για τα αυτοκίνητα και τα μικρά φορτηγά). 

 

2007 

 

Μάρτιος Έναρξη δοκιμών με PEMS σε ελαφρά οχήματα (LDV) στο ΚΚΕρ 

(EURO 3/4). 

 

7 Φεβρουαρίου Δημοσίευση της θέσης της Επιτροπής σχετικά με την τελική έκθεση της 

ομάδας υψηλού επιπέδου CARS 21 (COM/2007/0022). 

 

20 Ιουνίου Θέσπιση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 715/2007 σχετικά με 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. 
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5 Σεπτεμβρίου Έκδοση της οδηγίας 2007/46/ΕΚ σχετικά με τη θέσπιση πλαισίου για 

την έγκριση των μηχανοκίνητων οχημάτων και των ρυμουλκουμένων 

τους, και των συστημάτων, κατασκευαστικών στοιχείων και χωριστών 

τεχνικών μονάδων που προορίζονται για τα οχήματα αυτά (οδηγία 

πλαίσιο). 

 

24 Οκτωβρίου Έκδοση ψηφίσματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την 

κοινοτική στρατηγική για τη μείωση των εκπομπών CO2 από τα 

επιβατηγά αυτοκίνητα και τα ελαφρά εμπορικά οχήματα 

(2007/2119(INI)). 

 

Νοέμβριος Το Παγκόσμιο Φόρουμ για την εναρμόνιση των κανονισμών σχετικά με 

τα οχήματα (WP.29) αποφασίζει να συστήσει μια άτυπη ομάδα στο 

πλαίσιο της ομάδα εργασίας του για τη ρύπανση και την ενέργεια 

(GRPE) με αντικείμενο την κατάρτιση, μέσα στα δύο επόμενα έτη, 

σχεδίου δράσης για την ανάπτυξη της WLTP. 

 

Δεκέμβριος ΓΔ ENTR και ΚΚΕρ υπογράφουν διοικητική συμφωνία που 

περιλαμβάνει τη συνέχιση της ανάπτυξης των δοκιμών RDE με PEMS 

για ελαφρά οχήματα. 

 

2008 

 

15 Ιανουαρίου Έγκριση του ψηφίσματος του ΕΚ σχετικά με το CARS 21. 

 

21 Μαΐου Έκδοση της οδηγίας 2008/50/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 

του Συμβουλίου της 21ης Μαΐου 2008, για την ποιότητα του 

ατμοσφαιρικού αέρα και καθαρότερο αέρα για την Ευρώπη (CAFE) ή 

«Νέας οδηγίας για την ποιότητα του αέρα». 

 

4 Ιουνίου Πρώτη σύνοδος ολομέλειας στο πλαίσιο της WLTP. 

 

18 Ιουλίου Έκδοση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 692/2008 της Επιτροπής για την 

εφαρμογή και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 715/2007, 

και ιδίως του άρθρου 4 παράγραφος 4, του άρθρου 5 παράγραφος 3 και 

του άρθρου 8. 

 

9 Σεπτεμβρίου Σύσταση ομάδας εργασίας σε επίπεδο ΕΕ για την WLTP (EU-WLTP) 

με αντικείμενο τη διάθεση ενιαίου συνόλου δεδομένων οδήγησης στην 

WLTP ως συνεισφορά της ΕΕ στη βάση δεδομένων για έναν παγκόσμια 

εναρμονισμένο κύκλο. 

 

22 Σεπτεμβρίου Σημείωμα της ΓΔ ENV προς τη ΓΔ ENTR σχετικά με τη χρήση φορητών 

συστημάτων μέτρησης εκπομπών (PEMS) για τον έλεγχο των 

πραγματικών εκπομπών. 

 

2009 
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2 Ιανουαρίου Προθεσμία για να κοινοποιήσουν τα κράτη μέλη στην Επιτροπή τις 

διατάξεις τους σχετικά με τις κυρώσεις που επιβάλλονται σε 

κατασκευαστές για παραβάσεις του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 715/2007 

(άρθρο 13 παράγραφος 1 του κανονισμού αυτού). 

 

3 Ιανουαρίου Έναρξη εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 715/2007. 

 

29 Απριλίου Προθεσμία για να καθορίσουν τα κράτη μέλη τις κυρώσεις που 

επιβάλλονται για παραβάσεις των διατάξεων της οδηγίας 2007/46/ΕΚ 

(άρθρο 46). 

 

18 Ιουνίου Έγκριση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 595/2009 σχετικά με την έγκριση 

τύπου των μηχανοκίνητων οχημάτων και κινητήρων όσον αφορά τις 

εκπομπές των βαρέων οχημάτων (ευρώ VI) και σχετικά με την 

πρόσβαση σε πληροφορίες επισκευής και συντήρησης οχημάτων. 

 

Δεκέμβριος ΓΔ ENTR και ΚΚΕρ υπογράφουν διοικητική συμφωνία σχετικά με 

δοκιμές σε οχήματα Euro 5. 

 

2010 

 

7 Φεβρουαρίου  Έναρξη της δημόσιας διαβούλευσης σχετικά με την ανάπτυξη νέας 

διαδικασίας δοκιμών για την καλύτερη καταγραφή των εκπομπών σε 

πραγματικές συνθήκες οδήγησης και την αναθεώρηση της οδηγίας αριθ. 

2007/46. 

 

12 Απριλίου  Πρώτη συνεδρίαση της ομάδας εμπειρογνωμόνων των αρχών έγκρισης 

τύπου (TAAEG) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 

 

Σεπτέμβριος Πρώτη εσωτερική συζήτηση στην Επιτροπή (JRC-ENV-ENTR) σχετικά 

με τα αποτελέσματα του ΚΚΕρ στις δοκιμές εκπομπών από ελαφρά 

οχήματα σε συνθήκες δρόμου. 

 

Σεπτέμβριος Παρουσίαση του χάρτη πορείας της εκτίμησης επιπτώσεων της οδηγίας 

2007/46/ΕΚ σχετικά με έγκριση τύπου, από τη ΓΔ ENTR, και σύσταση 

της διευθύνουσας ομάδας. 

 

14 Οκτωβρίου Επανασύσταση της ομάδας υψηλού επιπέδου CARS 21. 

 

20 Νοεμβρίου  Σημείωμα της ΓΔ ENV στη ΓΔ ENTR σχετικά με το χρονοδιάγραμμα 

για την ανάπτυξη νέου κύκλου δοκιμών και την εποπτεία της αγοράς· 

 

23 Νοεμβρίου Το ΚΚΕρ παρουσιάζει τα αποτελέσματα των δοκιμών για τις εκπομπές 

από ελαφρά οχήματα, σε ημερίδα που οργανώθηκε από τις ΓΔ ENTR 

και ENV και ήταν ανοικτή σε όλους τους ενδιαφερόμενους. 

 

7 Δεκεμβρίου Η ΓΔ ENTR αρχίζει δημόσια διαβούλευση για να επαληθευθεί κατά 

πόσον οι πέντε τομείς στους οποίους οι υπηρεσίες της Επιτροπής είχαν 

εντοπίσει δυνατότητες για βελτίωση στον έλεγχο της εφαρμογής της 
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ενωσιακής νομοθεσίας για την έγκριση τύπου μηχανοκίνητων οχημάτων 

συνθέτουν το κατάλληλο πεδίο εφαρμογής και εστίασης για την 

προβλεπόμενη επανεξέταση της οδηγίας-πλαισίου. 

 

2011 

 

Ιανουάριος Δημοσίευση της έκθεσης του ΚΚΕρ με τίτλο «Analysing on-road 

emissions of light-duty vehicles with Portable Emission Measurement 

Systems (PEMS)» (Ανάλυση των εκπομπών ελαφρών οχημάτων σε 

πραγματικές συνθήκες οδήγησης με φορητά συστήματα μέτρησης 

εκπομπών). 

 

Ιανουάριος - Ιούνιος Εκπόνηση μελέτης εκ των υστέρων αξιολόγησης της οδηγίας πλαισίου 

2007/46/ΕΚ υπό την ευθύνη της ΓΔ ENTR. 

 

31 Ιανουαρίου Εναρκτήρια συνεδρίαση της ομάδας εργασίας RDE-LDV (RDE-LDV 

WGΕ) που συστάθηκε τη ΓΔ ENTR. 

 

10 Φεβρουαρίου Συνεδρίαση εκπροσώπων του γερμανικού Υπουργείου Μεταφορών και 

της Deutsche Umwelthilfe (DUH) σχετικά με τις εκπομπές NOx. 

 

22 Μαρτίου  Ομιλία του Επιτρόπου αρμόδιου για το Περιβάλλον, κ. Potočnik, κατά 

τη διάσκεψη για την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα στις ευρωπαϊκές 

πόλεις, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, με θέμα με την πορεία των 

εργασιών για την ανάπτυξη ρεαλιστικών κύκλων δοκιμών με στόχο τη 

βελτίωση της νομοθεσίας για την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα. 

 

Μάρτιος Συζήτηση στο πλαίσιο της RDE-LDV WG, σχετικά με τους όρους 

αναφοράς, τον ορισμό και την επανεξέταση των υποψήφιων 

διαδικασιών (καθορισμένου κύκλου, τυχαίου κύκλου, PEMS), 

συζήτηση σχετικά με τα κριτήρια αξιολόγησης των διαδικασιών. 

 

Μάιος 3η σύνοδος της RDE-LDV WG: παρουσίαση του προγράμματος 

εργασίας και του προβλεπόμενου χρονοδιαγράμματος του ΚΚΕρ, 

παρουσίαση των υποψήφιων διαδικασιών δοκιμής από τους 

ενδιαφερόμενους φορείς. 

 

19 Ιουλίου Παρουσίαση από την ADAC των αποτελεσμάτων των δοκιμών της 

DUH σε αυτοκίνητο τύπου BMW 116i με υψηλές τιμές εκπομπών NOx. 

 

20 Οκτωβρίου 6η σύνοδος της RDE-LDV WG: παρουσίαση από την ACEA και την 

ολλανδική TNO σχετικά με τα πρώτα αποτελέσματα των δοκιμών 

εκπομπών σε οχήματα ντίζελ.  

 

10 Νοεμβρίου Παρουσίαση ενημέρωσης από τον ΕΟΠ σχετικά με τις μεταφορές και το 

περιβάλλον στην Επιτροπή TRAN του ΕΚ.  

 

2 Δεκεμβρίου Δημοσίευση της ενδιάμεσης έκθεσης της ομάδας υψηλού επιπέδου 

CARS 21. 
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2012 

 

1η Μαρτίου 8η σύνοδος της RDE-LDV WG: Το ΚΚΕρ παρουσιάζει προκαταρκτικές 

δοκιμές τυχαίων κύκλων και πίνακα αξιολόγησης των υποψήφιων 

διαδικασιών δοκιμής. 

 

8 Μαρτίου Ο Επίτροπος Tajani προτείνει μορατόριουμ για τη μείωση των περιττών 

ρυθμίσεων και της γραφειοκρατίας στην αυτοκινητοβιομηχανία· η ιδέα 

δεν υιοθετείται από την Επιτροπή.  

 

13 Απριλίου 9η σύνοδος της RDE-LDV WG: το ΚΚΕρ υποβάλλει σχέδια οριακών 

συνθηκών, επισκόπηση των τοποθετήσεων των ενδιαφερομένων σε 

σχέση με την αξιολόγηση των δύο υποψήφιων διαδικασιών και τα 

αποτελέσματα των διαδοχικών δοκιμών οχημάτων με τυχαίους κύκλους 

και με PEMS. 

 

24 Μαΐου 10η σύνοδος της RDE-LDV WG: παρουσίαση από τη ΓΔ ENTR σχετικά 

με προσεγγίσεις στην εφαρμογή της συμπληρωματικής διαδικασία 

δοκιμής της RDE-LDV.  

 

25 Μαΐου  Μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από τη ΓΔ ENTR προς τα κράτη 

μέλη και τις υπηρεσίες της Επιτροπής, σχετικά με τα αποτελέσματα της 

συνεδρίασης της RDE-LDV στις 24 Μαΐου 2012. 

 

6 Ιουνίου Παρουσίαση της τελικής έκθεσης της ομάδας εργασίας της ομάδας 

υψηλού επιπέδου CARS 21. 

 

28 Ιουνίου 11η σύνοδος της RDE-LDV WG: Το ΚΚΕρ ενημερώνει σχετικά με την 

τελική αξιολόγηση και τις αναθεωρήσεις του προγράμματος εργασίας, 

επιτυγχάνεται συμφωνία σχετικά με τις εργασίες έως το τέλος του 2013. 

 

6 Ιουνίου  Τελική συνεδρίαση της ομάδας εργασίας της CARS 21. 

 

25 Ιουλίου Επιστολή του Επιτρόπου Tajani προς τα κράτη μέλη για τη σύσταση 

ενός αποτελεσματικού και αποδοτικού συστήματος εποπτείας της 

αγοράς στον τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας. 

 

8 Νοεμβρίου Έκδοση, από την Επιτροπή, της ανακοίνωσης COM (2012) 636:  

«Σχέδιο δράσης για μια ανταγωνιστική και βιώσιμη 

αυτοκινητοβιομηχανία ή CARS 2020». 

 

10/11 Δεκεμβρίου  Το Συμβούλιο Ανταγωνιστικότητας υιοθετεί τις συστάσεις που 

περιλαμβάνονται στην ανακοίνωση CARS 2020. 

 

12 Δεκεμβρίου  Επιστολή της ACEA προς τη ΓΔ ENTR με θέμα τη διακοπή όλων των 

δραστηριοτήτων σε σχέση με τον τυχαίο κύκλο δοκιμής. 

 

2013 
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14 Ιανουαρίου Επιστολές της δανής υπουργού Ida Auken προς τους Επιτρόπους 

Potočnik and Tajani σχετικά με τις δυνατότητες να επιτευχθεί η οριακή 

τιμή διοξειδίου του αζώτου (NO2) δυνάμει της οδηγίας για την ποιότητα 

του ατμοσφαιρικού αέρα.  

 

4 Φεβρουαρίου Το ΚΚΕρ ανακοινώνει κατά τη συνεδρίαση της ομάδας εργασίας RDE-

LDV τη δημοσίευση της έκθεσης «A complementary emissions test for 

light-duty vehicles: Assessing the technical feasibility of candidate 

procedures» (Συμπληρωματική δοκιμή εκπομπών για ελαφρά οχήματα: 

αξιολόγηση της τεχνικής σκοπιμότητας των υποψήφιων διαδικασιών), 

που συνοψίζει τα πορίσματα της συγκριτικής αξιολόγησης των δοκιμών 

τυχαίων κύκλων και εκπομπών εν χρήσει με PEMS. 

 

12 Φεβρουαρίου Επιστολή του Επιτρόπου Potočnik προς τον Επίτροπο Tajani σχετικά με 

ανησυχίες όσον αφορά την ανεπάρκεια των εφαρμοστέων δοκιμών για 

τη μέτρηση των εκπομπών NOx των οχημάτων. 

 

Μάρτιος Δημοσίευση, από τη ΓΔ ENTR, των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης 

του κανονιστικού πλαισίου έγκρισης τύπου για τα οχήματα με κινητήρα. 

 

12 Μαρτίου Απαντητική επιστολή του Επιτρόπου Potočnik και του Επιτρόπου Tajani 

προς την δανή υπουργό Ida Auken, σχετικά με τη μείωση των εκπομπών 

NOx υπό πραγματικές συνθήκες οδήγησης και για την ανάπτυξη νέας 

διαδικασίας δοκιμής RDE.  

 

26 Μαρτίου Απαντητική επιστολή του Επιτρόπου Tajani προς τον Επίτροπο 

Potočnik σχετικά με εκκίνηση και ανάπτυξη της διαδικασίας μέτρησης 

των εκπομπών σε πραγματικές συνθήκες οδήγησης. 

 

Απρίλιος Πρώτη συνεδρίαση της ομάδας εργασίας για τις μετρήσεις του αριθμού 

των αιωρούμενων σωματιδίων (PN-PEMS). 

 

Μάιος Η Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή διατυπώνει θετική 

γνώμη σχετικά με την ανακοίνωση της CARS 2020. 

 

1η Οκτωβρίου  Πρώτη συνεδρίαση ειδικής ομάδας εργασίας για την ανάπτυξη μεθόδου 

αξιολόγησης των δεδομένων RDE. 

 

7 Οκτωβρίου Η Επιτροπή των Περιφερειών διατυπώνει θετική γνώμη σχετικά με την 

ανακοίνωση της CARS 2020. 

 

Οκτ. - Δεκ. Πρώτη αξιολόγηση, από το ΚΚΕρ, των επιδόσεων της μέτρησης PN-

PEMS, σύμφωνα με την οποία η μέτρηση του αριθμού των 

εκπεμπόμενων σωματιδίων κατά την οδήγηση σε δρόμο είναι τεχνικά 

εφικτή. 

 

5 Δεκεμβρίου Δημοσίευση έκθεσης της TNO με τίτλο «Investigations and real world 

emission performance of Euro 6 light-duty vehicles» (Έρευνες και 
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πραγματικές επιδόσεις εκπομπών από τα ελαφρά οχήματα Euro 6). 

 

10 Δεκεμβρίου Έκδοση του ψηφίσματος του ΕΚ «CARS 2020: Για μια ισχυρή, 

ανταγωνιστική και βιώσιμη ευρωπαϊκή αυτοκινητοβιομηχανία» 

(2013/2062(INI)) 

 

2014 

 

14 Ιανουαρίου Έκδοση του νομοθετικού ψηφίσματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 

του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 

510/2011 με σκοπό τον καθορισμό των λεπτομερειών της επίτευξης του 

στόχου μείωσης των εκπομπών CO2 από καινούργια ελαφρά οχήματα 

το 2020 (COM(2012)0394 τελικό – C7-0185/2012 – 2012/0191 (COD). 

 

12 Μαρτίου Έγκριση της φάσης 1α της WLTP. 

 

28 Μαρτίου Γνώμη της επιτροπής εκτίμησης επιπτώσεων, της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής, σχετικά με την αναθεώρηση της οδηγίας 2007/46. 

 

31 Μαρτίου 2011 Παρουσίαση των προκαταρκτικών αποτελεσμάτων της μελέτης του 

ICCT στην ομάδα εργασίας RDE-LDV στις Βρυξέλλες. 

 

1 Απριλίου Η Επιτροπή παρουσιάζει στα κράτη μέλη και στην ΤΕΜΟ το όραμά της 

για την αρχιτεκτονική της δέσμης μέτρων RDE. 

 

15 Μαΐου Σύμφωνα με μελέτη του Center for Alternative Fuels, Engines and 

Emissions (Κέντρο εναλλακτικών καυσίμων, κινητήρων και εκπομπών) 

στο Πανεπιστήμιο West Virginia University κατ’ ανάθεση του 

International Council on Clean Transportation (διεθνές κέντρο για 

καθαρές μεταφορές -ICCT), οι εκπομπές οξειδίων του αζώτου (NOx) σε 

πραγματικές συνθήκες από δύο ελαφρά οχήματα μάρκας Volkswagen 

(VW) υπερέβησαν τα πρότυπα της Environment Protection Agency 

(υπηρεσία προστασίας περιβάλλοντος) των ΗΠΑ κατά έως και 35 

φορές. 

 

Μάιος EPA και CARB (Συμβούλιο Ατμοσφαιρικών Πόρων της Καλιφόρνιας) 

κινούν έρευνα σχετικά με πιθανή παραβίαση του νόμου για την ποιότητα 

του ατμοσφαιρικού αέρα (Clean Air Act) από την VW με τη χρήση 

διατάξεων αναστολής. 

 

12-13 Ιουνίου  Πρώτη συνεδρίαση της συντακτικής επιτροπής ως υποομάδας της 

ομάδας εργασίας RDE-LDV για τις εκπομπές των ελαφρών οχημάτων 

υπό πραγματικές συνθήκες οδήγησης, με αντικείμενο τη σύνταξη των 

τεχνικών προδιαγραφών για τον εξοπλισμό PEMS. 

 

Σεπτέμβριος Αρχίζει η καθιέρωση τεχνολογιών αποφυγής των εκπομπών NOx από 

οχήματα LDV. 

 

http://www.theicct.org/sites/default/files/publications/WVU_LDDV_in-use_ICCT_Report_Final_may2014.pdf
https://cafee.wvu.edu/
https://cafee.wvu.edu/
http://www.theicct.org/
http://www3.epa.gov/
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Νοέμ. - Δεκ. Η Επιτροπή ολοκληρώνει την πρώτη από τις τέσσερις ρυθμιστικές 

πράξεις της δέσμης RDE που συνθέτουν την πλήρη διαδικασία δοκιμής 

RDE. Η πρώτη κανονιστική πράξη της RDE καθορίζει τη διαδικασία 

δοκιμής RDE για τις εκπομπές NOx· η δεύτερη πράξη καθορίζει τις 

οριακές συνθήκες για τη διαδικασία δοκιμής RDE· η τρίτη πράξη 

επεκτείνει η δοκιμή RDE ώστε να καλύπτει τη μέτρηση των 

αιωρούμενων σωματιδίων και την εκκίνηση με ψυχρό κινητήρα· και η 

τέταρτη πράξη καλύπτει τη συμμόρφωση εν χρήσει. 

 

 Δεύτερος κύκλος πειραμάτων PN-PEMS στο ΚΚΕρ, από τον οποίο 

προκύπτει ότι τόσο οι μετρητές σωματιδίων συμπύκνωσης όσο και οι 

μετρητές διάχυσης φορτίου είναι τεχνικά εφικτοί. 

 

11 Οκτωβρίου Δημοσίευση μελέτης του ICCT σχετικά με τις εκπομπές καυσαερίων 

των σύγχρονων ντιζελοκίνητων αυτοκινήτων σε πραγματικές συνθήκες. 

 

15 Οκτωβρίου 42η σύνοδος της ΤΕΜΟ: συζητείται η πορεία των εργασιών από τις 

υπηρεσίες της Επιτροπής όσον αφορά την εκπόνηση πρότασης για την 

RDE, και τα κράτη μέλη που συμμετέχουν στην ΤΕΜΟ συμφωνούν ότι 

η δοκιμή θα πρέπει να καθιερωθεί σε δύο φάσεις. 

 

4 Νοεμβρίου Το ICCT παρουσιάζει την έκθεσή του σχετικά με τις εκπομπές NOx από 

τα ντιζελοκίνητα αυτοκίνητα Euro 6 σε πραγματικές συνθήκες. 

 

19 Νοεμβρίου Επιστολή του κ. Falkenberg, Γενικού Διευθυντή της ΓΔ ENV, στον κ. 

Calleja Crespo, Γενικό Διευθυντή της ΓΔ ENTR, σχετικά με την 

ανάπτυξη τεχνικών μείωσης των εκπομπών. Παράρτημα στην εν λόγω 

επιστολή διαβιβάζεται στη ΓΔ ENTR μόλις τον Σεπτέμβριο του 2015. 

 

Δεκέμβριος Η VW υποστηρίζει ότι διαπίστωσε τους λόγους για τις υψηλότερες 

εκπομπές καυσαερίων και θέτει σε εφαρμογή πρόγραμμα εκούσιας 

ανάκλησης ορισμένων οχημάτων κατασκευής 2014 και 2015, με 

τετρακύλινδρους κινητήρες 1.8T και 2.0T στις ΗΠΑ (σχεδόν 500.000 

οχήματα). 

 

19 Δεκεμβρίου Απαντητική επιστολή του κ. Daniel CALLEJA CRESPO, Γενικού 

Διευθυντή της ΓΔ ENTR, προς τον κ. Falkenberg, Γενικό Διευθυντή της 

ΓΔ ENV. 

 

2015 

 

24 Μαρτίου H ΤΕΜΟ αναβάλλει την ψηφοφορία σχετικά με την πρώτη κανονιστική 

πράξη RDE, λόγω έλλειψης ειδικής πλειοψηφίας των κρατών μελών 

υπέρ της πράξης. 

 

Μάιος  Μετά την ανάκληση, το CARB διεξάγει νέα σειρά δοκιμών με μη 

ικανοποιητικά αποτελέσματα, και ενημερώνει σχετικά τη Volkswagen 

και την EPA. Ακολουθεί μια σειρά από συνεδριάσεις τεχνικού 

χαρακτήρα μεταξύ του κατασκευαστή και των αρχών. 
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18 Μαΐου  Δημοσίευση έκθεσης της TNO με τίτλο «Detailed investigations and real 

world emission performance of Euro 6 diesel passenger cars» 

(Λεπτομερείς έρευνες και επιδόσεις όσον αφορά τις εκπομπές σε 

πραγματικές συνθήκες από ντιζελοκίνητα επιβατικά αυτοκίνητα Euro 

6). 

 

19 Μαΐου Η ΤΕΜΟ εγκρίνει την πρώτη κανονιστική πράξη της RDE. 

 

10 Ιουνίου Έγκριση της φάσης 1β της WLTP. 

 

Ιούλιος  Δημοσίευση του ενημερωτικού σημειώματος της T&E, «Realistic real-

world driving emissions tests: the last chance for diesel cars?» 

(Ρεαλιστικές δοκιμές εκπομπών σε πραγματικές συνθήκες οδήγησης: η 

τελευταία ευκαιρία για τα ντιζελοκίνητα αυτοκίνητα;». 

 

Σεπτ. 2015-Ιαν. 2016 Διεργαστηριακή συγκριτική δοκιμή PN-PEMS συντονιζόμενη από το 

ΚΚΕρ. 

 

3 Σεπτεμβρίου Στελέχη της VW παραδέχονται σε ιδιωτική τηλεφωνική συνδιάλεξη με 

την EPA την ύπαρξη λογισμικού αναστολής για τη μείωση των 

μετρούμενων εκπομπών NOx στις επίσημες δοκιμές και την παράκαμψη 

των προτύπων εκπομπών της EPA. 

 

10 Σεπτεμβρίου 49η σύνοδος της ΤΕΜΟ: η Επιτροπή υποβάλλει έγγραφο σχετικά με την 

περαιτέρω ανάπτυξη της νομοθεσίας και τον ορισμό των «μη 

υπερβάσιμων» (NTE) ορίων εκπομπών. 

 

18 Σεπτεμβρίου Η EPA παραδίδει κοινοποίηση παραβίασης του Clean Air Act στις 

Volkswagen AG, Audi AG και Volkswagen Group of America, Inc., 

σύμφωνα με την οποία τα ντιζελοκίνητα αυτοκίνητα VW και Audi των 

ετών κατασκευής 2009-2015 (περίπου 482.000 Golf, Jetta, Passat, 

Beetle, και Audi A3) που είναι εξοπλισμένα με δίλιτρους κινητήρες 

ντίζελ είχαν εγκατεστημένο λογισμικό αναστολής. 

 

18 Σεπτεμβρίου Η VW δεσμεύεται να αντιμετωπίσει το ζήτημα το ταχύτερο δυνατό και 

να συνεργαστεί στην έρευνα. 

 

24 Σεπτεμβρίου Η Γερμανία επιβεβαιώνει ότι έχουν πωληθεί σε ολόκληρη την Ευρώπη 

οχήματα VW με λογισμικό που εξαπατά τις δοκιμές εκπομπών. Το 

Υπουργείο Μεταφορών του Ηνωμένου Βασιλείου δηλώνει ότι θα 

αρχίσει δική του έρευνα σχετικά με τις εκπομπές των αυτοκινήτων, 

καθώς η VW αντιμετωπίζει κύμα νομικών απαιτήσεων από βρετανούς 

ιδιοκτήτες αυτοκινήτων. 

 

24 Σεπτεμβρίου  Διαβιβάζεται στη ΓΔ ENTR το καθυστερούμενο παράρτημα της 

επιστολής της 19ης Νοεμβρίου 2014, του Γενικού Διευθυντή Falkenberg 

προς τον Γενικό Διευθυντή, Calleja Crespo. 
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25 Σεπτεμβρίου Η EPA ανακοινώνει την έναρξη δοκιμών στον δρόμο για όλα τα νέα 

μοντέλα οχημάτων και για τα οχήματα που κυκλοφορούν ήδη, 

προκειμένου να επαληθεύσει τις δηλωθείσες εκπομπές, σε συνέχεια της 

αποκάλυψης του σκανδάλου της Volkswagen. 

 

25 Σεπτεμβρίου Η VW ορίζει νέο διευθύνοντα σύμβουλο τον Matthias Müller, ως τότε 

πρόεδρο της Porsche AG. 

 

1η Οκτωβρίου Λεπτομερής αξιολόγηση της αβεβαιότητας στις μετρήσεις PEMS που 

υποβλήθηκαν από το ΚΚΕρ κατά τη συνεδρίαση της RDE.  

 

2 Οκτωβρίου Οι αρχές της Γαλλίας και της Ιταλίας κινούν έρευνες για το σκάνδαλο. 

 

6 Οκτωβρίου Ο διευθύνων σύμβουλος της VW, κ. Müller, δηλώνει ότι η ανάκληση 

των σχετικών ντιζελοκίνητων οχημάτων θα αρχίσει τον Ιανουάριο και 

τα αυτοκίνητα θα έχουν επισκευαστεί έως το τέλος του 2016. 

 

6 Οκτωβρίου  50ή σύνοδος της ΤΕΜΟ: συζήτηση σχετικά με την πρόταση της 

Επιτροπής για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 692/2008 

όσον αφορά τις εκπομπές από ελαφρά επιβατηγά και εμπορικά οχήματα 

(Euro 6), με έμφαση στα μη υπερβατά όρια εκπομπών και τις 

ημερομηνίες της RDE. 

 

8 Οκτωβρίου Ακρόαση στο Κογκρέσο, ενώπιον της Υποεπιτροπής Oversight and 

Investigations (εποπτεία και έρευνες), της Επιτροπής Energy and 

Commerce (ενέργεια και εμπόριο) με θέμα «Volkswagen Emissions 

Cheating Allegations: Initial Questions» (κατηγορίες για παραποίηση 

μετρήσεων εκπομπών από την Volkswagen: αρχικά ερωτήματα) 

  

9 Οκτωβρίου Η VW Αυστραλίας ανακαλεί 90.000 αυτοκίνητα. Το γερμανικό 

υπουργείο μεταφορών δηλώνει ότι 3,6 εκατομμύρια αυτοκίνητα στην 

Ευρώπη απαιτούν μείζονες τροποποιήσεις, όπως νέα δεξαμενή 

καυσίμου. 

 

15 Οκτωβρίου Η VW δηλώνει ότι θα ανακαλέσει 8,5 εκατομμύρια ντιζελοκίνητα 

οχήματα σε ολόκληρη την Ευρώπη. Ο επικεφαλής της στο Ηνωμένο 

Βασίλειο υποστηρίζει ότι τα αυτοκίνητα της εταιρίας δεν έχουν 

εκπέμψει περισσότερες εκπομπές τοξικών οξειδίων του αζώτου από ό, 

τι αναμενόταν. 

 

19 Οκτωβρίου Απόφαση C(2015) 6943 της Επιτροπής, σχετικά με τη σύσταση ομάδας 

υψηλού επιπέδου για την αυτοκινητοβιομηχανία, με την ονομασία 

«GEAR 2030». 

 

21 Οκτωβρίου Το γερμανικό ομόσπονδο κράτος της Κάτω Σαξονίας υποβάλλει 

μηνυτήρια αναφορά κατά της VW. 

 

27 Οκτωβρίου Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εκδίδει ψήφισμα (2015/2865 (RSP)) 

σχετικά με τις μετρήσεις των εκπομπών στον τομέα της 
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αυτοκινητοβιομηχανίας, με το οποίο καταδικάζει «κάθε απάτη από την 

πλευρά κατασκευαστών αυτοκινήτων» και «ζητεί ενδελεχή έρευνα σχετικά 

με τον ρόλο και την ευθύνη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των αρχών 

των κρατών μελών». 

 

28 Οκτωβρίου 51η σύνοδος της ΤΕΜΟ: συμφωνία σχετικά με τις ημερομηνίες για τις 

δύο φάσεις της RDE και των συντελεστών συμμόρφωσης 2,1 και 1,0 

συν «περιθώριο» 0,5 για τα NOx, ψηφίζεται από την ΤΕΜΟ η δεύτερη 

κανονιστική πράξη RDE. 

 

2 Νοεμβρίου Η EPA εκδίδει δεύτερη κοινοποίηση παράβασης σύμφωνα με την οποία 

η Volkswagen κατηγορείται ότι ανέπτυξε και εγκατέστησε διάταξη 

αναστολής σε ορισμένα ελαφρά ντιζελοκίνητα οχήματα εξοπλισμένα με 

τρίλιτρους κινητήρες ντίζελ, στα μοντέλα των ετών 2014 έως 2016, με 

αποτέλεσμα την αύξηση των εκπομπών οξειδίων του αζώτου έως και 

εννέα φορές πάνω από το πρότυπο της EPA. 

 

3 Νοεμβρίου H VW παραδέχεται ότι έως και 800.000 αυτοκίνητα έδειξαν μικρότερο 

επίπεδο διοξειδίου του άνθρακα και δεσμεύει ποσό δύο 

δισεκατομμυρίων ευρώ για το πρόβλημα. (Ο αριθμός των αυτοκινήτων 

θα ανασκευαστεί σε 36.000 στις 9 Δεκεμβρίου). 

 

6 Νοεμβρίου Η VW δηλώνει ότι θα καλύψει το κόστος των πρόσθετων φόρων που θα 

προκύψουν για τους οδηγούς, μετά την παραδοχή ότι εμφάνισε 

μειωμένες εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα. 

 

11 Νοεμβρίου Οι γερμανικές ρυθμιστικές αρχές για τα αυτοκίνητα διευρύνουν την 

έρευνά τους για εικαζόμενη χειραγώγηση των εκπομπών από 

ντιζελοκίνητα αυτοκίνητα σε πάνω από 50 μοντέλα από μάρκες όπως η 

BMW, η Mercedes, η Ford, η Volvo, η Nissan και η Jaguar Land Rover. 

 

19 Νοεμβρίου Σε συνεδρίαση με την EPA, η Volkswagen παραδέχεται ότι διατάξεις 

αναστολής ήταν εγκατεστημένες και στους τρίλιτρους ντιζελοκινητήρες 

των μοντέλων των ετών 2009 έως 2016, σε άλλες 85 χιλιάδες οχήματα 

στις ΗΠΑ. 

 

20 Νοεμβρίου Η VW υποβάλλει στην CARB σχέδιο ανάκλησης, αποκρινόμενη στις 

παραβάσεις σε σχέση με την εγκατάσταση παράνομων διατάξεων 

αναστολής στα μοντέλα της που ήταν εξοπλισμένα με δίλιτρους 

ντιζελοκινητήρες. 

 

23 Νοεμβρίου Η VW αλλάζει τη στάση της στο θέμα της δεύτερης διάταξης 

αναστολής, παραδεχόμενη ότι υπήρχαν διατάξεις αναστολής στους 

τρίλιτρους κινητήρες των αυτοκινήτων Audi, Porsche και VW. 

 

24 Νοεμβρίου Ο διευθύνων σύμβουλος της VW, κ. Müller, δηλώνει ότι οι γερμανικές 

ρυθμιστικές αρχές ενέκριναν μια αναβάθμιση λογισμικού για την 

αποκατάσταση των επηρεαζόμενων δίλιτρων ντιζελοκινητήρων, και ότι 

τα περισσότερα από τα επηρεαζόμενα οχήματα δεν θα χρειαστούν 
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σημαντική επέμβαση. 

 

9 Δεκεμβρίου Η VW δηλώνει ότι το πρόβλημα των εκπομπών CO2 περιορίζεται σε 

36.000 αυτοκίνητα μόνο και δεν αφορά 800.000 όπως είχε υποτεθεί 

αρχικά. Η εκτίμηση για κόστος δύο δισεκατομμυρίων EUR «δεν έχει 

επιβεβαιωθεί», αλλά το ζήτημα του CO2 «έχει εν πολλοίς λήξει». 

 

10 Δεκεμβρίου Η Volkswagen παραδέχεται μια «νοοτροπία ανοχής» όσον αφορά την 

παραβίαση των κανόνων. Δηλώνει ότι σύμφωνα με τα προκαταρκτικά 

αποτελέσματα το πρόβλημα δεν αποτελούσε «μεμονωμένο σφάλμα, 

αλλά μάλλον μια αλυσίδα από σφάλματα που επιτράπηκε να γίνουν», ο δε 

κ. Müller χαρακτηρίζει την κρίση ευκαιρία για να επιφέρει η VW την 

«επειγόντως αναγκαία διαρθρωτική αλλαγή». 

 

14 Δεκεμβρίου Η Επιτροπή ENVI αντιτίθεται στην έγκριση του σχεδίου κανονισμού της 

Επιτροπής που τροποποιεί τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 692/2008, με το 

σκεπτικό ότι θα καθιερώσει στην ουσία μια γενική παρέκκλιση από τα 

ισχύοντα όρια εκπομπών και, συνεπώς, δεν είναι συμβατό με τον σκοπό 

και το περιεχόμενο του βασικού κανονισμού. 

17 Δεκεμβρίου Τον Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αποφασίζει να συγκροτήσει εξεταστική 

επιτροπή για τις μετρήσεις εκπομπών στην αυτοκινητοβιομηχανία 

(EMIS). 

 

Δεκέμβριος Δημοσίευση ενημερωτικού σημειώματος πολιτικής του ICCT σχετικά 

με τη νομοθεσία RDE. 

 

27-30 Δεκεμβρίου Στο συνέδριο του Chaos Computer Club στο Αμβούργο, δύο μηχανικοί 

λογισμικού, οι κκ Domke και Lange, παρουσιάζουν για πρώτη φορά τις 

τεχνικές λεπτομέρειες της διάταξης αναστολής που χρησιμοποίησε η 

VW στον κινητήρα EA 189. 

 

2016 

 

4 Ιανουαρίου Το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ μηνύει την VW για εικαζόμενες 

παραβιάσεις του Clear Air Act. Το Υπουργείο Δικαιοσύνης ασκεί, εξ 

ονόματος της Environmental Protection Agency (υπηρεσία προστασίας 

του περιβάλλοντος –EPA), αγωγή κατά της Volkswagen στο 

ομοσπονδιακό δικαστήριο του Detroit, Michigan. 

 

11 Ιανουαρίου Έγγραφο της ACEA προς την Επιτροπή, με το οποίο απευθύνεται 

έκκληση να συμφωνηθεί όσο το δυνατόν συντομότερα η δεύτερη δέσμη 

RDE. 

 

12 Ιανουαρίου Το CARB απορρίπτει το σχέδιο ανάκλησης των δίλιτρων 

ντιζελοκίνητων επιβατικών αυτοκινήτων VW που πουλήθηκαν στην 

Καλιφόρνια μεταξύ 2009 και 2015.  Κατά το CARB, «τα στοιχεία που 

υπέβαλε η VW είναι ελλιπή, παρουσιάζουν ουσιαστικές αδυναμίες και δεν 

πληρούν σε καμιά περίπτωση τις νομικές απαιτήσεις όσον αφορά την 

επαναφορά των εν λόγω οχημάτων στην δηλωθείσα πιστοποιημένη 
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κατάσταση», η δε EPA, που συνεργάζεται με τις ρυθμιστικές αρχές 

Καλιφόρνιας σε σχέση με την απάτη της VW, είχε ήδη δηλώσει ότι δεν 

ήταν ικανοποιημένη από το πρόγραμμα ανάκλησης που είχε υποβάλει η 

εταιρεία. 

 

27 Ιανουαρίου Η Επιτροπή εγκρίνει πρόταση για νέο κανονισμό σχετικά με την έγκριση 

και την εποπτεία της αγοράς των μηχανοκίνητων οχημάτων 

(COM(2016)31). 

 

9 Φεβρουαρίου Η DUH υποστηρίζει ότι, δοκιμές σε δρόμο που διεξήγαγε με ένα Fiat 

500X η Πανεπιστημιακή Σχολή Εφαρμοσμένων Επιστημών της Βέρνης, 

στην Ελβετία, έδειξαν πως το συγκεκριμένο αυτοκίνητο υπερβαίνει τα 

όρια NOx του Euro 6 κατά 11 έως 22 φορές. 

 

2 Μαρτίου Η εξεταστική επιτροπή EMIS του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

συνέρχεται στην καταστατική της συνεδρίαση. 
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ΠΑΡΆΡΤΗΜΑ Ε: ΓΛΩΣΣΑΡΙΟ 

 

 

 

AdBlue 

Υδαρό διάλυμα ουρίας αποτελούμενο από ουρία και νερό, που χρησιμοποιείται στην 

επιλεκτική καταλυτική αναγωγή (SCR) για τη μείωση των εκπομπών NOx στα καυσαέρια 

ντίζελ.  

 

ARTEMIS 

Μεγάλης κλίμακας ερευνητικό έργο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την κατάρτιση και τη 

βελτίωση των ευρωπαϊκών μεθόδων εκτίμησης και καταγραφής των εκπομπών ρύπων από τις 

μεταφορές. 

 

Witness testing  

Η πρακτική της διεξαγωγής των απαιτούμενων δοκιμών για τη διαδικασία έγκρισης τύπου 

στα πιστοποιημένα εργαστήρια των κατασκευαστών αυτοκινήτων υπό την εποπτεία της 

καθορισμένης τεχνικής υπηρεσίας. 

 

Αέρια θερμοκηπίου (GHG) 

Αέρια της ατμόσφαιρας που συμβάλλουν στο φαινόμενο του θερμοκηπίου απορροφώντας 

υπέρυθρη ακτινοβολία παραγόμενη με τη θέρμανση της επιφάνειας της γης από τον ήλιο. 

Πρόκειται για το διοξείδιο του άνθρακα (CO2), το μεθάνιο (CH4), το υποξείδιο του αζώτου 

(N2O), το όζον (O3), και τους υδρατμούς. 

 

Αέριοι ρύποι 

Μονοξείδιο του άνθρακα (CO), οξείδια του αζώτου (NOx) και υδρογονάνθρακες, που 

εκπέμπονται ως καυσαέρια από κινητήρες εσωτερικής καύσης.  

(Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 715/2007, άρθρο 3 παράγραφος 4)  

 

Αιωρούμενα σωματίδια (PM) 

Μίγμα στερεών σωματιδίων και σταγονιδίων υγρών που βρίσκονται στον αέρα. Ονομάζεται 

και σωματιδιακή ρύπανση. Περιλαμβάνει: 

 PM10 : εισπνεύσιμα σωματίδια, κατά κανόνα διαμέτρου κάτω των 10 μικρομέτρων· 

 PM2.5 : εισπνεύσιμα σωματίδια, κατά κανόνα διαμέτρου κάτω των 2,5 μικρομέτρων.  

 

Ανακύκλωση καυσαερίων (EGR) 

Τεχνική μείωσης των εκπομπών NOx που χρησιμοποιείται σε βενζινοκινητήρες και 

ντιζελοκινητήρες, η οποία συνίσταται στην αναδιοχέτευση μέρους των καυσαερίων του 

κινητήρα στους κυλίνδρους.  

 

Αρχή έγκρισης τύπου (TAA) 

H αρχή κράτους μέλους η οποία είναι αρμόδια για όλα τα θέματα που αφορούν την έγκριση 

ενός τύπου οχήματος, συστήματος, κατασκευαστικού στοιχείου ή χωριστού τεχνικού μέρους, 

ή για την επιμέρους έγκριση ενός οχήματος· για τη διαδικασία αδειοδότησης, για την έκδοση 

και, κατά περίπτωση, την ανάκληση πιστοποιητικών έγκρισης· για να λειτουργεί ως σημείο 

επαφής με τις εγκρίνουσες αρχές των άλλων κρατών μελών· για να ορίζει τεχνικές υπηρεσίες 

και να εξασφαλίζει ότι ο κατασκευαστής τηρεί τις υποχρεώσεις του όσον αφορά τη 



 

PE595.427v02-00 108/114 RR\1119003EL.docx 

EL 

συμμόρφωση της παραγωγής. 

Ο επικαιροποιημένος κατάλογος των τεχνικών υπηρεσιών έχει αναρτηθεί στον ιστότοπο της 

Επιτροπής: http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/18442  

(Οδηγία 2007/46/ΕΚ, άρθρο 3 παράγραφος 29) 

 

Βαρέα οχήματα (HDV) 

Οχήματα βάρους άνω των 3,5 τόνων. 

 

Δέσμες RDE 

Δέσμες κανονιστικών ρυθμίσεων που καταρτίζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την καθιέρωση 

διαδικασιών δοκιμής RDE. Για πρακτικούς λόγους, η διαδικασία RDE έχει χωριστεί σε 

τέσσερις δέσμες: 

1η δέσμη RDE: ψηφοφορία στην ΤΕΜΟ τον Μάιο του 2015, έγκριση στις 10 Μαρτίου 2016 

με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 2016/427 της Επιτροπής, έναρξη ισχύος την 1 Ιανουαρίου 2016, 

αντικείμενο η διαδικασία δοκιμής για τον προσδιορισμό των εκπομπών καυσαερίων από 

ελαφρά οχήματα με τη χρήση PEMS· 

2η δέσμη RDE: ψηφοφορία στην ΤΕΜΟ στις 28 Οκτωβρίου 2015, έγκριση στις 20 Απριλίου 

2016 με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 2016/646 της Επιτροπής, αντικείμενο η διαδικασία 

δοκιμής για τον προσδιορισμό των εκπομπών καυσαερίων από ελαφρά οχήματα με τη χρήση 

PEMS· 

3η δέσμη RDE: ψηφοφορία στην TEMO στις 20 Δεκεμβρίου 2016, θέμα δοκιμές RDM για 

αιωρούμενα σωματίδια· και 

4η δέσμη RDE: έλεγχος της συμμόρφωσης εν χρήσει. 

 

Διάταξη αναστολής 

Κάθε στοιχείο σχεδιασμού το οποίο αισθάνεται τη θερμοκρασία, την ταχύτητα του οχήματος, 

τις στροφές του κινητήρα (RPM), τη σχέση μετάδοσης του κιβωτίου ταχυτήτων, την 

υποπίεση της πολλαπλής εισαγωγής ή οποιαδήποτε άλλη παράμετρο με στόχο την 

ενεργοποίηση, την αυξομείωση, την καθυστέρηση ή την απενεργοποίηση της λειτουργίας 

οιουδήποτε μέρους του συστήματος ελέγχου των εκπομπών, που μειώνει την 

αποτελεσματικότητα του συστήματος ελέγχου των εκπομπών υπό συνθήκες που είναι εύλογα 

αναμενόμενες κατά την κανονική χρήση και λειτουργία του οχήματος· 

(Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 715/2007, άρθρο 3 παράγραφος 10 και άρθρο 5 παράγραφος 2) 

 

Δοκιμή τυχαίου κύκλου 

Κάθε διαδικασία δοκιμής με κύκλους οδήγησης που συνίσταται σε τυχαία ή ημιτυχαία 

διατεταγμένες σύντομες διαδρομές για τη μέτρηση των εκπομπών καυσαερίων του οχήματος 

σε δυναμομετρική εξέδρα στο εργαστήριο. 

 

Έγκριση τύπου πλήρους οχήματος (WVTA) 
Σύστημα έγκρισης οχημάτων της ΕΕ βασιζόμενο στην οδηγία 2007/46/ΕΚ, σύμφωνα με το 

οποίο ο κατασκευαστής που λαμβάνει πιστοποίηση για έναν τύπο οχήματος σε ένα κράτος 

μέλος της ΕΕ μπορεί στη συνέχεια να διαθέτει το όχημα αυτό στην αγορά σε ολόκληρη την 

ΕΕ, χωρίς να απαιτούνται περαιτέρω δοκιμές.  

 

Έγκριση τύπου 

Η διαδικασία με την οποία ένα κράτος μέλος πιστοποιεί ότι ένας τύπος οχήματος, 

συστήματος, κατασκευαστικού στοιχείου ή χωριστής τεχνικής μονάδας τηρεί τις σχετικές 

διοικητικές διατάξεις και τεχνικές απαιτήσεις, 

http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/18442?locale=el
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(Οδηγία 2007/46/ΕΚ, άρθρο 3 παράγραφος 3) 

 

Εκπομπές υπό πραγματικές συνθήκες οδήγησης (RDE)  

Διαδικασία δοκιμής εκπομπών οχήματος υπό κανονικές συνθήκες οδήγησης. Η διαδικασία 

RDE στην ΕΕ συμπληρώνει την εργαστηριακή δομική, προκειμένου να εξακριβωθεί αν τα 

επίπεδα των εκπομπών NOx και ο αριθμός των σωματιδίων (PN) που μετρούνται κατά τη 

δοκιμή επιβεβαιώνονται σε πραγματικές συνθήκες οδήγησης.  

 

Ελαφρά οχήματα (LDV) 

Οχήματα βάρους κάτω των 3,5 τόνων. 

 

Εναρμονισμένη παγκοσμίως διαδικασία δοκιμής ελαφρών επαγγελματικών οχημάτων 

(WLTP) 

Παγκόσμιο εναρμονισμένο πρότυπο για τον προσδιορισμό των επιπέδων των ρύπων και των 

εκπομπών CO2, της κατανάλωσης καυσίμου ή ενέργειας, καθώς και της ηλεκτρικής 

αυτονομίας στα ελαφρά οχήματα. 

Στόχος του εγχειρήματος αυτού ήταν η ανάπτυξη ενός εναρμονισμένου σε παγκόσμια 

κλίμακα κύκλου δοκιμών οδήγησης ελαφρών οχημάτων (WLTC) που να αντιπροσωπεύει 

χαρακτηριστικά οδήγησης συνήθη σε όλο τον κόσμο, ως βάση για μια παγκόσμια 

εναρμονισμένη νομοθετική διαδικασία δοκιμών πιστοποίησης τύπου από το 2014 και μετά. 

 

Έννοια του «μη υπερβατού» (NTE) 

Μια έννοια που εισήχθη από την Υπηρεσία Προστασίας του Περιβάλλοντος των ΗΠΑ το 

1998, προκειμένου να εξασφαλιστεί ο έλεγχος των εκπομπών των κινητήρων των βαρέων 

οχημάτων σε όλο το εύρος ταχυτήτων και φορτίων κατά τη συνήθη χρήση. 

Η προσέγγιση NTE καθιερώνει μια ζώνη ελέγχου (ζώνη NTE) που αντιπροσωπεύει τις 

ταχύτητες και τα φορτία του κινητήρα που αναμένονται κατά την κανονική λειτουργία και 

χρήση βαρέων ντιζελοκίνητων οχημάτων.  

 

Επιλεκτική καταλυτική αναγωγή (SCR) 

Καταλυτική αναγωγή NOx σε διατομικό άζωτο (N2) και νερό (H2O).  

Η SCR χρησιμοποιείται στα συστήματα ελέγχου εκπομπών για τη μείωση των ρύπων NOx 

στα καυσαέρια από την καύση σε ντιζελοκινητήρες. Αναγωγικό μέσο σε αέρια μορφή, 

συνήθως διάλυμα ουρίας (CO(NH2) 2), προστίθεται σε ρεύμα απαερίων ή καυσαερίων και 

απορροφάται από καταλύτη. Όταν χρησιμοποιείται ουρία ως αναγωγικό μέσο, τα προϊόντα 

της αντίδρασης είναι διατομικό άζωτο (N2), νερό (H2O) και διοξείδιο του άνθρακα (CO2). 

 

Εποπτεία της αγοράς 

Δραστηριότητες και μέτρα εκ μέρους εθνικών αρχών που αποσκοπούν στο να εξασφαλιστεί 

ότι τα οχήματα, συστήματα, κατασκευαστικά στοιχεία ή χωριστά τεχνικά μέρη 

συμμορφώνονται προς τις νομικές απαιτήσεις και δεν θέτουν σε κίνδυνο την υγεία, την 

ασφάλεια ή άλλες πτυχές της προστασίας του δημόσιου συμφέροντος· 

(Σχέδιο κανονισμού 2016/0014 (COD), άρθρο 3 παράγραφος 2) 

 

Θερμοκρασιακό παράθυρο 

Στρατηγική ελέγχου των εκπομπών που προβλέπει την απενεργοποίηση ή την αναρρύθμιση 

της ECT όταν η θερμοκρασία περιβάλλοντος βρεθεί εκτός μιας συγκεκριμένης περιοχής 

τιμών (βλ. επίσης κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 715/2007, άρθρο 5 παράγραφος 2 εδάφιο α). 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Carbon
https://en.wikipedia.org/wiki/Carbon
https://en.wikipedia.org/wiki/Nitrogen
https://en.wikipedia.org/wiki/Nitrogen
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Κατασκευαστής πρωτότυπου εξοπλισμού (ΚΠΕ) 

Κατασκευαστής του αρχικού εξοπλισμού που συναρμολογείται και εγκαθίσταται κατά την 

κατασκευή ενός νέου οχήματος. Κατ’ επέκταση, κατασκευαστής αυτοκινήτων.  

 

Κοινό Κέντρο Ερευνών (ΚΚΕρ) 

Υπηρεσία επιστημονικής γνώσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής επιφορτισμένη με τη διεξαγωγή 

έρευνας για την παροχή ανεξάρτητων επιστημονικών συμβουλών και την υποστήριξη της 

πολιτικής της ΕΕ. 

 

Μονάδα ηλεκτρονικού ελέγχου (ECU) 

Ηλεκτρονικό εξάρτημα που ελέγχει τα συστήματα ή υποσυστήματα του κινητήρα εσωτερικής 

καύσης προκειμένου να βελτιστοποιείται η απόδοση.  

 

Νέος Ευρωπαϊκός Κύκλος Οδήγησης (NEDC) 

Ο κύκλος δοκιμής που χρησιμοποιείται στην ευρωπαϊκή διαδικασία έγκρισης τύπου για τη 

μέτρηση της κατανάλωσης καυσίμου και των επιπέδων των εκπομπών από τα επιβατικά 

αυτοκίνητα. Ο NEDC είναι διαρθρωμένος κύκλος οδήγησης αποτελούμενος από: 

 τέσσερις διαδοχικούς αστικούς κύκλους οδήγησης (UDC) διάρκειας 195 δευτερολέπτων ο 

καθένας. Ο UDC καθιερώθηκε για πρώτη φορά το 1970 και είναι σχεδιασμένος κατά 

τρόπο ώστε να αντιπροσωπεύει τυπικές συνθήκες οδήγησης σε ευρωπαϊκές πόλεις με 

μεγάλη κυκλοφορία, χαρακτηρίζεται δε από χαμηλό φορτίο κινητήρα, χαμηλή 

θερμοκρασία καυσαερίων και μέγιστη ταχύτητα 50 km/h (κύκλοι ECE-15)· και 

 έναν υπεραστικό κύκλο δοκιμών (EUDC) διάρκειας 400 δευτερολέπτων. Ο EUDC 

καθιερώθηκε το 1990 και αντιπροσωπεύει περισσότερο επιθετικούς τρόπους 

οδήγησης, με υψηλότερες ταχύτητες. 

 

Οικονομική Επιτροπή των Ηνωμένων Εθνών για την Ευρώπη (UNECE) 

Επιτροπή των Ηνωμένων Εθνών που έχει συσταθεί για την προώθηση ενός πολιτικού, 

οικονομικού και ρυθμιστικού περιβάλλοντος που να ευνοεί την οικονομική μεγέθυνση, την 

καινοτόμο ανάπτυξη και τη μεγαλύτερη ανταγωνιστικότητα στην περιοχή της Ευρώπης. 

 

Ομάδα εμπειρογνωμόνων «Αρχές έγκρισης τύπου» (TAAEG)  

Ομάδα εμπειρογνωμόνων που συστάθηκε στο τέλος Ιανουαρίου του 2010 από την 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή και απαρτίζεται από εκπροσώπους των εθνικών διοικήσεων. Αποστολή 

της είναι να επικουρεί την Επιτροπή στην εφαρμογή της νομοθεσίας, των προγραμμάτων και 

των πολιτικών της Ένωσης στον τομέα της έγκρισης τύπου οχημάτων, εξασφαλίζοντας την 

ενιαία εφαρμογή των απαιτήσεων για τα οχήματα με κινητήρα στο κοινοτικό σύστημα 

έγκρισης τύπου και διευκολύνοντας την ανταλλαγή πληροφοριών και εμπειριών σε σχέση με 

την εφαρμογή της νομοθεσίας για την έγκριση τύπου. 

 

Ομάδα εργασίας RDE για τα ελαφρά οχήματα (RDE-LDV)  

Ομάδα εργασίας που συγκροτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή με αντικείμενο την 

κατάρτιση της πρότασης για τη διαδικασία RDE. 

 

Οξείδια του αζώτου (NOx) 

Γενικός όρος για τo μονοξείδιο και το διοξείδιο του αζώτου, NO και NO2. NOx παράγονται 

σε κάθε διαδικασία καύσης, από την αντίδραση του αζώτου με οξυγόνο ή ακόμη και με 

υδρογονάνθρακες, ιδίως σε υψηλές θερμοκρασίες.  
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Παγίδα NOx φτωχού μείγματος (LNT) 

Διάταξη για τη μείωση των εκπομπών οξειδίων του αζώτου από κινητήρες εσωτερικής 

καύσης φτωχού μείγματος μέσω προσρόφησης. Ονομάζεται επίσης απορροφητής NOx. 

 

Πιστοποιητικό συμμόρφωσης (CoC) 

Έγγραφο που εκδίδεται από τον κατασκευαστή και πιστοποιεί ότι ένα όχημα το οποίο ανήκει 

στη σειρά εγκεκριμένου τύπου συμμορφώνεται προς όλες τις κανονιστικές πράξεις κατά τη 

στιγμή της παραγωγής του. 

(Οδηγία 2007/46/ΕΚ, άρθρο 3 παράγραφος 36, παράρτημα IX) 

 

Πρότυπα Euro  

Σύνολο προτύπων για τις εκπομπές των ελαφρών οχημάτων, που κυμαίνονται από Euro 1 έως 

Euro 6. Το πιο πρόσφατο πρότυπο, το Euro 6, καθιερώθηκε με τον κανονισμό (ΕΕ) 

αριθ. 459/2012 της Επιτροπής, της 29 Μαΐου 2012. 

 

Συμβούλιο Ατμοσφαιρικών Πόρων της Καλιφόρνιας (CARB) 

Τμήμα της California Environmental Protection Agency (υπηρεσία προστασίας του 

περιβάλλοντος της Καλιφόρνιας) με κύριο έργο τη μείωση των ατμοσφαιρικών ρύπων.   

 

Συμμόρφωση εν χρήσει 

Απαίτηση σύμφωνα με την οποία τα οχήματα, συστήματα, κατασκευαστικά στοιχεία ή 

χωριστά τεχνικά μέρη που διατίθενται στην αγορά πρέπει να είναι ασφαλή και σύμφωνα προς 

τον εγκεκριμένο τύπο εν χρήσει. 

 

Συμμόρφωση της παραγωγής 

Απαίτηση σύμφωνα με την οποία τα παραγόμενα οχήματα, συστήματα, κατασκευαστικά 

στοιχεία ή χωριστά τεχνικά μέρη πρέπει να είναι σύμφωνα προς τον εγκεκριμένο τύπο. 

(Οδηγία 2007/46/ΕΚ, άρθρο 12 παράγραφος 1) 

 

Συντελεστής συμμόρφωσης 
Η απόκλιση μεταξύ του κανονιστικού ορίου εκπομπών σε συνθήκες εργαστηρίου και των 

τιμών που προκύπτουν από τη διαδικασία RDE όταν το αυτοκίνητο δοκιμάζεται από 

άνθρωπο οδηγό σε οδήγηση στον δρόμο.  

 

Τεχνική επιτροπή για τα μηχανοκίνητα οχήματα (ΤΕΜΟ) 

Κανονιστική επιτροπή αποτελούμενη από εκπροσώπους των κρατών μελών, η οποία 

επικουρεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην κατάρτιση νομοθετικών προτάσεων και 

πρωτοβουλιών πολιτικής για τα οχήματα με κινητήρα. 

 

Τεχνική υπηρεσία 

Οργανισμός ή φορέας που ορίζεται από την αρχή έγκρισης τύπου κράτους μέλους ως 

εργαστήριο για τη διεξαγωγή δοκιμών ή ως φορέας αξιολόγησης της συμμόρφωσης για τη 

διεξαγωγή των αρχικών αξιολογήσεων και λοιπών δοκιμών ή επιθεωρήσεων εξ ονόματος της 

αρχής έγκρισης τύπου· η αρχή έγκρισης τύπου μπορεί να εκτελεί η ίδια τα καθήκοντα αυτά. 

Ο επικαιροποιημένος κατάλογος των τεχνικών υπηρεσιών έχει αναρτηθεί στον ιστότοπο της 

Επιτροπής: http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents?locale=el&tags=technical-service-

auto&sortOrder=asc&pageSize=30&sortCol=titlehttp://ec.europa.eu/DocsRoom/documents?t

ags=technical-service-auto&pageSize=30&sortCol=title&sortOrder=asc 

(Οδηγία 2007/46/ΕΚ, άρθρο 3 παράγραφος 31) 

http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents?locale=el&tags=technical-service-auto&sortOrder=asc&pageSize=30&sortCol=titlehttp://ec.europa.eu/DocsRoom/documents?tags=technical-service-auto&pageSize=30&sortCol=title&sortOrder=asc
http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents?locale=el&tags=technical-service-auto&sortOrder=asc&pageSize=30&sortCol=titlehttp://ec.europa.eu/DocsRoom/documents?tags=technical-service-auto&pageSize=30&sortCol=title&sortOrder=asc
http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents?locale=el&tags=technical-service-auto&sortOrder=asc&pageSize=30&sortCol=titlehttp://ec.europa.eu/DocsRoom/documents?tags=technical-service-auto&pageSize=30&sortCol=title&sortOrder=asc
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Τεχνολογία ελέγχου των εκπομπών (ECT) 

Τεχνολογία για τη μείωση διαφόρων ρύπων που εκλύονται κατά την καύση. 

 

Τεχνολογική ουδετερότητα 

Κανονιστική αντίληψη για τη μη επιβολή ή εισαγωγή διακρίσεων εις βάρος της χρήσης 

κανενός είδους τεχνολογίας.  

 

Υπηρεσία Προστασίας του Περιβάλλοντος των Ηνωμένων Πολιτειών (US EPA)  

Υπηρεσία της ομοσπονδιακής κυβέρνησης των Ηνωμένων Πολιτειών που προστατεύει την 

ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον καταρτίζοντας και επιβάλλοντας σχετικούς κανονισμούς. 

 

Φίλτρο σωματιδίων ντίζελ (DPF) 

Διάταξη σχεδιασμένη για την αφαίρεση των σωματιδίων ντίζελ ή αιθάλης από τα καυσαέρια 

των ντιζελοκινητήρων. 

 

Φορητό σύστημα μέτρησης εκπομπών (PEMS) 

Φορητή συσκευή που τοποθετείται σε οχήματα και επιτρέπει τη συνεχή μέτρηση των 

καυσαερίων που εκπέμπει το όχημα κατά την κανονική λειτουργία και χρήση στον δρόμο. 
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