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B8-0040/2016 

Ψήθιζμα ηοσ Εσρωπαϊκού Κοινοβοσλίοσ ζτεηικά με ηο ζτέδιο κανονιζμού (ΕΕ) .../... ηης 

Επιηροπής ηης ΧΧΧ 

για ηην ηροποποίηζη ηοσ κανονιζμού (ΕΚ) αριθ. 692/2008 όζον αθορά ηις εκπομπές από 

ελαθρά επιβαηηγά και εμπορικά οτήμαηα (εσρώ 6) 

(D042120/03 – 2015/2988(RPS)) 

 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 

– έρνληαο ππόςε ην ζρέδην θαλνληζκνύ ηεο Δπηηξνπήο (D042120/03), 

– έρνληαο ππόςε ηνλ θαλνληζκό (ΔΚ) αξηζ. 715/2007 ηνπ Δπξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ θαη 

ηνπ Σπκβνπιίνπ, ηεο 20ήο Ηνπλίνπ 2007, πνπ αθνξά ηελ έγθξηζε ηύπνπ κεραλνθηλήησλ 

νρεκάησλ όζνλ αθνξά εθπνκπέο από ειαθξά επηβαηεγά θαη εκπνξηθά νρήκαηα (Euro 5 

θαη Euro 6) θαη ζρεηηθά κε ηελ πξόζβαζε ζε πιεξνθνξίεο επηζθεπήο θαη ζπληήξεζεο 

νρεκάησλ
1
, θαη ηδίσο ην άξζξν 5 παξάγξαθνο 3 απηνύ, 

– έρνληαο ππόςε ηε γλσκνδόηεζε πνπ εμέδσζε ζηηο 28 Οθησβξίνπ 2015 ε Τερληθή 

Δπηηξνπή – Μεραλνθίλεηα Ορήκαηα (ΤΔΜΟ), πνπ ζπζηάζεθε δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 40 

παξάγξαθνο 1 ηεο νδεγίαο 2007/46/ΔΚ, 

– έρνληαο ππόςε ην ςήθηζκά ηνπ ηεο 27εο Οθησβξίνπ 2015 ζρεηηθά κε ηηο κεηξήζεηο ησλ 

εθπνκπώλ ζηνλ ηνκέα ηεο απηνθηλεηνβηνκεραλίαο
2
, 

– έρνληαο ππόςε ηελ νδεγία 2008/50/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ 

Σπκβνπιίνπ, ηεο 21εο Μαΐνπ 2008, γηα ηελ πνηόηεηα ηνπ αηκνζθαηξηθνύ αέξα θαη 

θαζαξόηεξν αέξα γηα ηελ Δπξώπε
3
, 

– έρνληαο ππόςε ηελ νδεγία 2001/81/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ 

Σπκβνπιίνπ, ηεο 23εο Οθησβξίνπ 2001, ζρεηηθά κε εζληθά αλώηαηα όξηα εθπνκπώλ γηα 

νξηζκέλνπο αηκνζθαηξηθνύο ξύπνπο
4
, 

– έρνληαο ππόςε ηελ αλαθνίλσζε ηεο Δπηηξνπήο ηεο 18εο Γεθεκβξίνπ 2013 κε ηίηιν 

«Πξόγξακκα “Καζαξόο αέξαο”» γηα ηελ Δπξώπε» (COM(2013)0918), 

– έρνληαο ππόςε ην άξζξν 5α παξάγξαθνο 4 ζηνηρείν ε) ηεο απόθαζεο 1999/468/ΔΚ ηνπ 

Σπκβνπιίνπ ηεο 28εο Ηνπλίνπ 1999 γηα ηνλ θαζνξηζκό ησλ όξσλ άζθεζεο ησλ 

εθηειεζηηθώλ αξκνδηνηήησλ πνπ αλαηίζεληαη ζηελ Δπηηξνπή
5
, 

– έρνληαο ππόςε ηελ πξόηαζε ςεθίζκαηνο ηεο Δπηηξνπήο Πεξηβάιινληνο, Γεκόζηαο 

Υγείαο θαη Αζθάιεηαο ησλ Τξνθίκσλ, 

– έρνληαο ππόςε ην άξζξν 106 παξάγξαθνη 2 θαη 3 θαη παξάγξαθνο 4 ζηνηρείν γ) ηνπ 

                                                 
1
  ΔΔ L 171, 29.6.2007, ζ. 1. 

2
 Κείκελα πνπ εγθξίζεθαλ, P8_TA(2015)0375. 

3
 ΔΔ L 152, 11.6.2008, ζ. 1. 

4
 ΔΔ L 309, 27.11.2001, ζ. 22. 

5
 ΔΔ L 184, 17.7.1999, ζ. 23. 
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Καλνληζκνύ ηνπ, 

Α. ιακβάλνληαο ππόςε όηη ε αηκνζθαηξηθή ξύπαλζε πξνθαιεί πεξηζζόηεξνπο από 

430.000 πξόσξνπο ζαλάηνπο ζηελ Έλσζε θάζε ρξόλν, θαη ην θόζηνο ηεο εθηηκάηαη ζε 

940 δηζεθαηνκκύξηα επξώ εηεζίσο, ιόγσ ησλ επηπηώζεσλ ζηελ πγεία· ιακβάλνληαο 

ππόςε όηη ηα νμείδηα ηνπ αδώηνπ (ΝΟx) ζπληζηνύλ κείδνλα αηκνζθαηξηθό ξύπν πνπ 

πξνθαιεί, κεηαμύ άιισλ, θαξθίλν ηνπ πλεύκνλα, άζζκα θαη πνιιέο λόζνπο ηνπ 

αλαπλεπζηηθνύ, θαζώο θαη ππνβάζκηζε ηνπ πεξηβάιινληνο, όπσο επηξνθηζκό θαη 

νμίληζε· ιακβάλνληαο ππόςε όηη ηα θαπζαέξηα ησλ ληηδεινθίλεησλ νρεκάησλ 

απνηεινύλ θύξηα πεγή NOx ζηηο αζηηθέο πεξηνρέο ζηελ Δπξώπε· ιακβάλνληαο ππόςε 

όηη, όπσο πξνθύπηεη από αλαιύζεηο ηεο αηκνζθαηξηθήο ξύπαλζεο πνπ εθπνλήζεθαλ 

από ηνλ Δπξσπατθό Οξγαληζκό Πεξηβάιινληνο, 75.000 πξόσξνη ζάλαηνη νθείινληαη ζε 

εθπνκπέο NO2 ζηελ Δπξώπε, ελώ ην 93% ησλ ππεξβάζεσλ ζεκεηώλνληαη θνληά ζε 

δξόκνπο
1
· 

Β. ιακβάλνληαο ππόςε όηη ν θαλνληζκόο (ΔΚ) αξηζ. 715/2007, κε ηνλ νπνίν θαζνξίδνληαη 

ηα πξόηππα εθπνκπώλ Euro 5 θαη Euro 6, ππνρξεώλεη ηνπο θαηαζθεπαζηέο λα 

εμνπιίδνπλ ηα νρήκαηά ηνπο θαηά ηξόπν ώζηε λα πιεξνύλ ηηο απαηηήζεηο εθπνκπώλ 

«ππό θαλνληθέο ζπλζήθεο ρξήζεο» (άξζξν 5 παξάγξαθνο 1)· 

Γ. ιακβάλνληαο ππόςε όηη ζηελ αηηηνινγηθή ζθέςε 5 ηνπ θαλνληζκνύ (ΔΚ) αξηζ. 

715/2007, πνπ απνηέιεζε αληηθείκελν ζπκθσλίαο ηνλ Γεθέκβξην ηνπ 2006, νξίδνληαη 

ηα αθόινπζα: «Ζ επίηεπμε ησλ ζηόρσλ ηεο ΔΔ γηα ηελ πνηόηεηα ηνπ αηκνζθαηξηθνύ 

αέξα απαηηεί ζπλερή πξνζπάζεηα γηα ηε κείσζε ησλ εθπνκπώλ ησλ νρεκάησλ. Γηα ην 

ιόγν απηό, ζα πξέπεη λα ελεκεξσζεί κε ζαθείο πιεξνθνξίεο ε βηνκεραλία σο πξνο ηηο 

κειινληηθέο νξηαθέο ηηκέο πνπ ζα ηζρύνπλ γηα ηηο εθπνκπέο. Απηόο είλαη ν ιόγνο γηα ηνλ 

νπνίν ν παξώλ θαλνληζκόο πεξηιακβάλεη, πέξαλ ηνπ Euro 5, ην επόκελν ζηάδην Euro 6 

όζνλ αθνξά ηηο νξηαθέο ηηκέο εθπνκπώλ»· θαη ιακβάλνληαο ππόςε όηη ζηελ 

αηηηνινγηθή ζθέςε 6 ηνπ θαλνληζκνύ νξίδνληαη ηα αθόινπζα: «Δηδηθόηεξα, είλαη 

απαξαίηεηε ε ζεκαληηθή κείσζε ησλ εθπνκπώλ νμεηδίσλ ηνπ αδώηνπ από ην πεηξέιαην 

θίλεζεο γηα ηε βειηίσζε ηεο πνηόηεηαο ηνπ αηκνζθαηξηθνύ αέξα θαη ηε ζπκκόξθσζε 

κε ηηο νξηαθέο ηηκέο γηα ηε ξύπαλζε. Απηό απαηηεί ηελ επίηεπμε θηιόδνμσλ νξηαθώλ 

ηηκώλ ζην ζηάδην Euro 6 ρσξίο λα επηβάιιεη ηελ παξαίηεζε από ηα πιενλεθηήκαηα ησλ 

κεραλώλ πεηξειαίνπ από απόςεσο θαηαλάισζεο θαπζίκσλ θαη εθπνκπώλ 

πδξνγνλαλζξάθσλ θαη κνλνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθνο. Ο θαζνξηζκόο, ζε πξώηκν ζηάδην, 

ελόο ζπκπιεξσκαηηθνύ ζηόρνπ γηα ηε κείσζε ησλ εθπνκπώλ ησλ νμεηδίσλ ηνπ αδώηνπ 

ζα παξέρεη καθξνπξόζεζκε, ζε επξσπατθό επίπεδν, αζθάιεηα πξνγξακκαηηζκνύ γηα 

ηνπο θαηαζθεπαζηέο νρεκάησλ»· 

Γ. ιακβάλνληαο ππόςε όηη ε νξηαθή ηηκή Euro 6 γηα εθπνκπέο NOx από ληηδεινθίλεηα 

νρήκαηα είλαη 80 mg/km  θαη ηζρύεη γηα ηνπο λένπο ηύπνπο νρεκάησλ από ηελ 1ε 

Σεπηεκβξίνπ 2014 θαη γηα όινπο ηνπο ηύπνπο νρεκάησλ πνπ πσινύληαη από ηελ 1ε 

Σεπηεκβξίνπ 2015· 

Δ. ιακβάλνληαο ππόςε όηη ζην άξζξν 14 παξάγξαθνο 3 ηνπ θαλνληζκνύ (ΔΚ) αξηζ. 

715/2007 νξίδνληαη ηα αθόινπζα: «Ζ Δπηηξνπή επαλεμεηάδεη ηηο δηαδηθαζίεο, δνθηκέο 

θαη απαηηήζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 5 παξάγξαθνο 3, θαζώο θαη ηνπο θύθινπο 

                                                 
1
 Τερληθή έθζεζε αξηζ. 5/2015 ηνπ Δπξσπατθνύ Οξγαληζκνύ Πεξηβάιινληνο (ΔΟΠ) κε ηίηιν «Overview of 

climate change adaptation platforms in Europe», ζ. 8 θαη ζ. 44. 
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δνθηκώλ πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε κέηξεζε ησλ εθπνκπώλ. Δάλ από ηελ 

επαλεμέηαζε πξνθύπηεη όηη απηά δελ είλαη πιένλ επαξθή ή δελ αληηθαηνπηξίδνπλ πιένλ 

ηηο εθπνκπέο ηνπ πξαγκαηηθνύ θόζκνπ, πξνζαξκόδνληαη έηζη ώζηε λα αληηθαηνπηξίδνπλ 

επαξθώο ηηο εθπνκπέο πνπ παξάγνληαη από πξαγκαηηθή νδήγεζε πάλσ ζην δξόκν»· 

ιακβάλνληαο ππόςε όηη ε δηάηαμε ζπλνδεύεηαη από ηελ αηηηνινγηθή ζθέςε 15, ζηελ 

νπνία νξίδνληαη ηα αθόινπζα: «Ζ Δπηηξνπή ζα πξέπεη λα επαλεμεηάζεη ηελ αλάγθε 

αλαζεώξεζεο ηνπ λένπ επξσπατθνύ θύθινπ νδήγεζεο σο ηε δηαδηθαζία δνθηκήο πνπ 

παξέρεη ηε βάζε ησλ θαλνληζκώλ εθπνκπώλ έγθξηζεο ΔΚ ηύπνπ.  Δλδέρεηαη λα 

απαηηεζνύλ ε πξνζαξκνγή ζηα πξόζθαηα δεδνκέλα ή ε αληηθαηάζηαζε ησλ θύθισλ 

δνθηκώλ ώζηε λα εθθξάδνπλ ηηο αιιαγέο όζνλ αθνξά ηηο πξνδηαγξαθέο ησλ νρεκάησλ 

θαη ηε ζπκπεξηθνξά ησλ νδεγώλ. Οη αλαζεσξήζεηο ελδέρεηαη λα είλαη αλαγθαίεο γηα λα 

εμαζθαιηζζεί όηη νη εθπνκπέο ηνπ πξαγκαηηθνύ θόζκνπ αληηζηνηρνύλ ζε εθείλεο πνπ 

κεηξώληαη θαηά ηελ έγθξηζε ηύπνπ. Θα πξέπεη επίζεο λα εμεηαζζνύλ ε εθαξκνγή 

θνξεηώλ ζπζηεκάησλ κέηξεζεο εθπνκπώλ θαη ε ζέζπηζε ηεο θαλνληζηηθήο έλλνηαο ηνπ 

“κε ππεξβαηνύ”»·  

ΣΤ. ιακβάλνληαο ππόςε όηη, ζύκθσλα κε ην άξζξν 5 παξάγξαθνο 3 ηνπ θαλνληζκνύ (ΔΚ) 

αξηζ. 715/2007, ηα ζρέδηα κέηξσλ εθαξκνγήο πνπ ζεζπίδνληαη ζην πιαίζην ηεο ελ ιόγσ 

δηάηαμεο, ζύκθσλα κε ηελ θαλνληζηηθή δηαδηθαζία κε έιεγρν (RPS), «έρνπλ σο 

αληηθείκελν ηελ ηξνπνπνίεζε κε νπζησδώλ ζηνηρείσλ ηνπ παξόληνο θαλνληζκνύ κε ηε 

ζπκπιήξσζή ηνπ»· ιακβάλνληαο ππόςε όηη, ζην παξόλ πιαίζην, ε Δπηηξνπή 

εμνπζηνδνηείηαη κόλν λα ζπκπιεξώζεη ηνλ θαλνληζκό (ΔΚ) αξηζ. 715/2007 θαη όρη λα 

ηξνπνπνηήζεη ηηο νξηαθέο ηηκέο εθπνκπώλ πνπ θαζνξίδνληαη ζην παξάξηεκα Η ηνπ 

θαλνληζκνύ· 

Ε. ιακβάλνληαο ππόςε όηη ε Δπηηξνπή έρεη αλαπηύμεη λέα ζρέδηα κέηξσλ εθαξκνγήο γηα 

ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ θαλνληζκνύ (ΔΚ) αξηζ. 692/2008 ηεο Δπηηξνπήο
1
, 

πξνζαξκόδνληαο ηηο δηαδηθαζίεο δνθηκήο έηζη ώζηε λα αληηθαηνπηξίδνπλ επαξθώο ηηο 

εθπνκπέο πνπ παξάγνληαη από πξαγκαηηθή νδήγεζε πάλσ ζην δξόκν· ιακβάλνληαο 

ππόςε όηη δύν δέζκεο κέηξσλ, θαζεκηά εθ ησλ νπνίσλ έρεη ελζσκαησζεί ζε ζρέδην 

θαλνληζκνύ ηεο Δπηηξνπήο βάζεη ηνπ άξζξνπ 5 παξάγξαθνο 3 ηνπ θαλνληζκνύ (ΔΚ) 

αξηζ. 715/2007, εγθξίζεθαλ από ηελ ΤΔΜΟ ζηηο 19 Μαΐνπ 2015 θαη ζηηο 28 Οθησβξίνπ 

2015 αληηζηνίρσο·  

Ζ. ιακβάλνληαο ππόςε όηη ζην ζρέδην θαλνληζκνύ (ΔΔ) …/... ηεο Δπηηξνπήο ηεο XXX γηα 

ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ θαλνληζκνύ (ΔΚ) αξηζ. 692/2008 όζνλ αθνξά ηηο εθπνκπέο από 

ειαθξά επηβαηεγά θαη εκπνξηθά νρήκαηα (επξώ 6) (εθεμήο «ζρέδην κέηξνπ») νξίδεηαη 

όηη γηα ηνλ θαζνξηζκό ησλ απαηηήζεσλ πνπ αθνξνύλ ηηο εθπνκπέο ζε πξαγκαηηθέο 

ζπλζήθεο νδήγεζεο «πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππόςε νη ηερληθέο αβεβαηόηεηεο ησλ 

δηαδηθαζηώλ κέηξεζεο»· ιακβάλνληαο ππόςε όηη ην ζρέδην κέηξνπ πξνβιέπεη επίζεο 

έλα πεξηζώξην, «ιακβάλνληαο ππόςε ηηο πξόζζεηεο αβεβαηόηεηεο κέηξεζεο πνπ 

ζπλδένληαη κε ηελ εθαξκνγή θνξεηώλ ζπζηεκάησλ κέηξεζεο εθπνκπώλ (PEMS)»· 

Θ. ιακβάλνληαο ππόςε όηη, ζην πιαίζην ηνπ ζρεδίνπ κέηξνπ, απαηηείηαη από ηνπο 

                                                 
1
 Καλνληζκόο (ΔΚ) αξηζ. 692/2008 ηεο Δπηηξνπήο ηεο 18εο Ηνπιίνπ 2008 γηα ηελ εθαξκνγή θαη ηελ 

ηξνπνπνίεζε ηνπ θαλνληζκνύ (ΔΚ) αξηζ. 715/2007 ηνπ Δπξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ Σπκβνπιίνπ πνπ 

αθνξά ηελ έγθξηζε ηύπνπ κεραλνθηλήησλ νρεκάησλ όζνλ αθνξά εθπνκπέο από ειαθξά επηβαηεγά θαη εκπνξηθά 

νρήκαηα (επξώ 5 θαη επξώ 6) θαη ζρεηηθά κε ηελ πξόζβαζε ζε πιεξνθνξίεο επηζθεπήο θαη ζπληήξεζεο 

νρεκάησλ (ΔΔ L 199 ηεο 28.7.2008, ζ. 1). 
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θαηαζθεπαζηέο λα δηαζθαιίδνπλ όηη, θαηά ηελ έγθξηζε ηύπνπ ηνπ νρήκαηνο θαη θαζ’ 

όιε ηε δηάξθεηα δσήο ηνπ, νη εθπνκπέο θαηά ηε δνθηκή ζε πξαγκαηηθέο ζπλζήθεο 

νδήγεζεο δελ ππεξβαίλνπλ ζπγθεθξηκέλεο «κε ππεξβαηέο νξηαθέο ηηκέο»· ιακβάλνληαο 

ππόςε όηη νη κε ππεξβαηέο νξηαθέο ηηκέο εθθξάδνληαη κε ηε κνξθή ησλ νξίσλ 

εθπνκπώλ πνπ νξίδνληαη ζηνλ θαλνληζκό (ΔΚ) αξηζ. 715/2007, πνιιαπιαζηαδόκελσλ 

κε έλαλ ζπληειεζηή ζπκκόξθσζεο θαη κηα ζπλάξηεζε κεηαθνξάο·  

Η. ιακβάλνληαο ππόςε όηη, βάζεη αλάιπζεο πνπ εθπνλήζεθε από ην Κνηλό Κέληξν 

Δξεπλώλ (ΚΚΔξ), ε Δπηηξνπή θαηέιεμε ζην ζπκπέξαζκα όηη ην ηξέρνλ κέζν πνζνζηό 

ζθάικαηνο κέηξεζεο ησλ θνξεηώλ ζπζηεκάησλ κέηξεζεο εθπνκπώλ αλέξρεηαη ζε 

18,75% θαη αληηζηνηρεί ζε κέγηζην ζπληειεζηή ζπκκόξθσζεο 1,2· ιακβάλνληαο ππόςε 

όηη από ηελ αλάιπζε ζθάικαηνο ηνπ ΚΚΔξ πξνέθπςε όηη ε δηαδηθαζία δνθηκώλ ζε 

πξαγκαηηθέο ζπλζήθεο νδήγεζεο κπνξεί λα εηζάγεη έλα πεξηζώξην αβεβαηόηεηαο ηεο 

κέηξεζεο ην νπνίν δελ ζα ππεξβαίλεη ην 30%, δειαδή έλα «ρεηξόηεξν δπλαηό 

πεξηζώξην» 25mg NOx/km γηα ην όξην Euro 6, ην νπνίν ηζνδπλακεί κε ζπληειεζηή 

ζπκκόξθσζεο 1,3· ιακβάλνληαο ππόςε όηη ηα ελ ιόγσ όξηα αλνρήο ή νη αξρηθέο 

αβεβαηόηεηεο ηεο δηαδηθαζίαο κέηξεζεο εθπνκπώλ αλακέλεηαη λα κεησζνύλ κε ηελ 

πάξνδν ηνπ ρξόλνπ ράξε ζηηο ηερλνινγηθέο εμειίμεηο·  

ΗΑ. ιακβάλνληαο ππόςε όηη ην ζρέδην κέηξνπ πνπ εγθξίζεθε από ηελ ΤΔΜΟ ζηηο 28 

Οθησβξίνπ 2015 εηζάγεη έλαλ «πξνζσξηλό ζπληειεζηή ζπκκόξθσζεο» ηεο ηάμεο ηνπ 

2,1, κε απνηέιεζκα λα επηηξέπεηαη ε εθπνκπή 168 mg/km NOx θαηά ηηο δνθηκέο ζε 

πξαγκαηηθέο ζπλζήθεο νδήγεζεο, κε ηζρύ γηα όια ηα λέα νρήκαηα από ηνλ Σεπηέκβξην 

ηνπ 2019 (γηα ηνπο λένπο ηύπνπο νρεκάησλ από ηνλ Σεπηέκβξην ηνπ 2017), δειαδή 

ηέζζεξα έηε κεηά ηελ έλαξμε ηζρύνο ησλ 80mg/km γηα ηελ νξηαθή ηηκή Euro 6· 

ιακβάλνληαο ππόςε όηη κηα ηειηθή πνηνηηθή απαίηεζε όζνλ αθνξά ηηο εθπνκπέο ζε 

πξαγκαηηθέο ζπλζήθεο νδήγεζεο κε «ηειηθό ζπληειεζηή ζπκκόξθσζεο» 1,5 ζα ηζρύζεη 

γηα όια ηα νρήκαηα από ην 2021 (γηα ηνπο λένπο ηύπνπο νρεκάησλ από ην 2020), κε 

απνηέιεζκα λα επηηξέπεηαη ε εθπνκπή 120 mg/km NOx θαηά ηηο δνθηκέο ζε 

πξαγκαηηθέο ζπλζήθεο νδήγεζεο· 

ΗΒ. ιακβάλνληαο ππόςε όηη δελ επεμεγείηαη νύηε αηηηνινγείηαη ν πνιιαπιαζηαζηήο ηεο 

ζπλάξηεζεο κεηαθνξάο ζηε θόξκνπια γηα ηα κε ππεξβαηά όξηα· ιακβάλνληαο ππόςε 

όηη θάζε ηηκή ηεο παξακέηξνπ ζπλάξηεζεο κεηαθνξάο πνπ είλαη κεγαιύηεξε ηνπ 1 

νδεγεί ζε αύμεζε ηνπ επηηξεπηνύ επηπέδνπ εθπνκπώλ θαηά ηηο δνθηκέο εθπνκπώλ ζε 

πξαγκαηηθέο ζπλζήθεο νδήγεζεο· 

ΗΓ. ιακβάλνληαο ππόςε όηη ην ζρέδην κέηξνπ ζα ππνλνκεύζεη ηελ εθαξκνγή ησλ 

πθηζηάκελσλ νξηαθώλ ηηκώλ πνπ ζεζπίδνληαη βάζεη ηνπ θαλνληζκνύ (ΔΚ) αξηζ. 

715/2007 όζνλ αθνξά ηηο ηεθκεξησκέλεο ζεκαληηθέο ππεξβάζεηο ζηηο εθπνκπέο NOx 

ηνπ νρήκαηνο ππό θαλνληθέο ζπλζήθεο ρξήζεο έσο ηελ εθαξκνγή δνθηκώλ ζε 

πξαγκαηηθέο ζπλζήθεο νδήγεζεο· 

ΗΓ. ιακβάλνληαο ππόςε όηη ζηελ παξάγξαθν 14 ηνπ ςεθίζκαηόο ηνπ ηεο 27εο Οθησβξίνπ 

2015 ζρεηηθά κε ηηο κεηξήζεηο ησλ εθπνκπώλ ζηνλ ηνκέα ηεο απηνθηλεηνβηνκεραλίαο, 

ην Κνηλνβνύιην επηβεβαίσζε ηελ ππνβνιή ηεο έθζεζεο ηελ νπνία ελέθξηλε ε Δπηηξνπή 

Πεξηβάιινληνο, Γεκόζηαο Υγείαο θαη Αζθάιεηαο ησλ Τξνθίκσλ, ζηελ νπνία 

δηαηππώλεηαη ην αίηεκα λα ζεζπίζεη ε Δπηηξνπή «δνθηκή εθπνκπώλ ζε πξαγκαηηθέο 

ζπλζήθεο νδήγεζεο γηα όια ηα νρήκαηα πνπ έρνπλ ιάβεη έγθξηζε ηύπνπ ή έρνπλ 
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ηαμηλνκεζεί από ην 2015, πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζηεί ε απνηειεζκαηηθόηεηα ησλ 

ζπζηεκάησλ ειέγρνπ ησλ εθπνκπώλ θαη λα δίλεηαη ε δπλαηόηεηα ζην όρεκα λα 

ζπκκνξθσζεί κε ηνλ παξόληα θαλνληζκό θαη ηα κέηξα εθαξκνγήο ηνπ, κε ζπληειεζηή 

ζπκκόξθσζεο πνπ ζα αληαλαθιά κόλν ηηο πηζαλέο αλνρέο ηεο δηαδηθαζίαο κέηξεζεο 

εθπνκπώλ πνπ ζα έρεη ζεζπηζηεί κέρξη ην 2017»·  

1. ζεσξεί όηη ην ζρέδην εθηειεζηηθήο απόθαζεο ηεο Δπηηξνπήο ππεξβαίλεη ηηο 

εθηειεζηηθέο αξκνδηόηεηεο πνπ πξνβιέπνληαη ζηνλ θαλνληζκό (ΔΚ) αξηζ 715/2007· 

2. ζεσξεί όηη ην ζρέδην θαλνληζκνύ ηεο Δπηηξνπήο ζα νδεγήζεη ζε εθ ησλ πξαγκάησλ 

ζπλνιηθή παξέθθιηζε από ηα ηζρύνληα όξηα εθπνκπώλ θαη, σο εθ ηνύηνπ, δελ ζπλάδεη 

κε ην δίθαην ηεο Έλσζεο, δεδνκέλνπ όηη δελ είλαη ζπκβαηό κε ηνλ ζθνπό θαη ην 

πεξηερόκελν ηνπ θαλνληζκνύ (ΔΚ) αξηζ. 715/2007· 

3. θαιεί ηελ Δπηηξνπή λα απνζύξεη ην ζρέδην θαλνληζκνύ θαη λα ππνβάιεη λέν ζρέδην 

ρσξίο θαζπζηέξεζε θαη ην αξγόηεξν έσο ηελ 1ε Απξηιίνπ 2016, πξνθεηκέλνπ λα 

ζεζπηζηεί δνθηκή εθπνκπώλ ζε πξαγκαηηθέο ζπλζήθεο νδήγεζεο γηα όια ηα νρήκαηα 

ώζηε λα δηαζθαιηζηεί ε απνηειεζκαηηθόηεηα ησλ ζπζηεκάησλ ειέγρνπ ησλ εθπνκπώλ 

θαη λα δίλεηαη ε δπλαηόηεηα ζηα νρήκαηα λα ζπκκνξθσζνύλ κε ηνλ θαλνληζκό (ΔΚ) 

αξηζ. 715/2007 θαη ηα κέηξα εθαξκνγήο ηνπ, κε ζπληειεζηή ζπκκόξθσζεο πνπ ζα 

αληαλαθιά κόλν ηηο πηζαλέο αλνρέο ηεο δηαδηθαζίαο κέηξεζεο εθπνκπώλ πνπ ζα έρεη 

ζεζπηζηεί κέρξη ην 2017· 

4. αλαζέηεη ζηνλ Πξόεδξό ηνπ λα δηαβηβάζεη ην παξόλ ςήθηζκα ζην Σπκβνύιην θαη ζηελ 

Δπηηξνπή, θαζώο θαη ζηηο θπβεξλήζεηο θαη ζηα θνηλνβνύιηα ησλ θξαηώλ κειώλ. 


