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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

εποπτικών μηχανισμών, ώστε να εξασφαλιστεί η εναρμονισμένη εφαρμογή των διαδικασιών 

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

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

βιομηχανία.  

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

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

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

επαναλαμβανόμενο φαινόμενο που υπονομεύει την εσωτερική αγορά και δημιουργεί 

αβεβαιότητα τόσο για τη βιομηχανία όσο και για τους καταναλωτές. 

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

δημιουργούν επίσης περιθώρια για απάτη και παραβίαση της ισχύουσας νομοθεσίας. 

Δυστυχώς, έχουμε ήδη δει πολλές τέτοιες περιπτώσεις. Για την αντιμετώπιση των αδυναμιών 

αυτών, ο εισηγητής έδωσε ιδιαίτερη προσοχή στην εφαρμογή ισχυρότερων μηχανισμών 

ελέγχου και εποπτείας της αγοράς.  

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

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

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

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

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

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

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

ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει επίσης να διαδραματίσει κάποιο ρόλο.  

Για την καλύτερη προσαρμογή του κανονισμού στις μεταβαλλόμενες συνθήκες στα κράτη 

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

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

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

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

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

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

αντικατοπτρίζουν τις συνθήκες χρηματοδότησης των δραστηριοτήτων εποπτείας της αγοράς 

στο εκάστοτε κράτος μέλος.  

Προτείνονται περαιτέρω διευκρινίσεις όσον αφορά τη χρηματοδότηση των δραστηριοτήτων 
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εποπτείας της αγοράς. Δεδομένου ότι τα κράτη μέλη καθιερώνουν σύστημα τελών για την 

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

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

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

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

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

έγκρισης τύπου και θα εξασφαλίσει την ομοιόμορφη εφαρμογή της νομοθεσίας. 

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

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

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

αξιόπιστο αποτρεπτικό παράγοντα για μελλοντικές προσπάθειες καταστρατήγησης ή 

παραβίασης των απαιτήσεων. 

Οι τεχνικές υπηρεσίες διαδραματίζουν βασικό ρόλο στη διατήρηση και την τήρηση 

αυστηρών τεχνικών προτύπων, προτύπων ασφαλείας και περιβαλλοντικών προτύπων στην 

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

παρακολούθηση των τεχνικών υπηρεσιών. Ωστόσο, επειδή η αξιολόγηση και 

παρακολούθηση μπορεί να γίνεται από εθνικό οργανισμό διαπίστευσης σε ορισμένα κράτη 

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

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

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

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

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

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

παρακολούθηση. 

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

νομοθεσίας είναι ένας μηχανισμός αξιολόγησης από ομοτίμους των αρμοδίων για τις 

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

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

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

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

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

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

ομοτίμους να γίνεται πιο συχνά. 

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 

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

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

ουσίας, να λάβει υπόψη της τις ακόλουθες τροπολογίες: 

Τροπολογία  1 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – σημείο 43 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(43) «όχημα τέλους σειράς»: όχημα το 

οποίο αποτελεί μέρος αποθέματος και το 

οποίο, λόγω της έναρξης ισχύος νέων 

τεχνικών απαιτήσεων για τις οποίες δεν 

έχει λάβει έγκριση τύπου, δεν μπορεί ή δεν 

μπορεί πλέον να διατίθεται στην αγορά, να 

ταξινομηθεί ή να τεθεί σε κυκλοφορία· 

(43) «όχημα τέλους σειράς»: όχημα το 

οποίο αποτελεί μέρος αποθέματος ή πρέπει 

να συμπληρωθεί και το οποίο, λόγω της 

έναρξης ισχύος νέων τεχνικών απαιτήσεων 

για τις οποίες δεν έχει λάβει έγκριση 

τύπου, δεν μπορεί ή δεν μπορεί πλέον να 

διατίθεται στην αγορά, να ταξινομηθεί ή να 

τεθεί σε κυκλοφορία· 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

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

λαμβάνεται υπόψη όταν καθορίζονται τα οχήματα τέλους σειράς. 

 

Τροπολογία  2 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 6 – παράγραφος 5 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

5. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα 

απαραίτητα μέτρα ώστε να διασφαλίσουν 

ότι οι αρχές εποπτείας της αγοράς, όποτε 

το κρίνουν σκόπιμο και δικαιολογημένο, 

έχουν δικαίωμα να εισέρχονται στις 

εγκαταστάσεις οικονομικών φορέων και να 

κατάσχουν τα απαραίτητα δείγματα 

οχημάτων, συστημάτων, κατασκευαστικών 

στοιχείων και χωριστών τεχνικών μονάδων 

για σκοπούς δοκιμών συμμόρφωσης. 

5. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα 

απαραίτητα μέτρα ώστε να διασφαλίσουν 

ότι οι αρχές εποπτείας της αγοράς, όποτε 

το κρίνουν σκόπιμο και δικαιολογημένο, 

εισέρχονται στις εγκαταστάσεις 

οικονομικών φορέων και να κατάσχουν τα 

απαραίτητα δείγματα οχημάτων, 

συστημάτων, κατασκευαστικών στοιχείων 

και χωριστών τεχνικών μονάδων για 

σκοπούς δοκιμών συμμόρφωσης. Οι αρχές 

εποπτείας της αγοράς πρέπει να 

πληρώνουν για τα δείγματα που κρατούν 

για τη δοκιμή στις τιμές της αγοράς, για 

την αγορά ή για την ενοικίασή τους, 

ανάλογα με τη χρήση για την οποία 

προορίζονται τα εν λόγω δείγματα. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Τα τέλη για την εποπτεία της αγοράς καταβάλλονται κατά το χρόνο της έγκρισης τύπου. Αν 
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επιτραπεί στις αρχές εποπτείας της αγοράς να μην πληρώνουν για τα δείγματα που υποβάλλουν 

σε δοκιμή, οι κατασκευαστές θα υποχρεώνονται να πληρώσουν δύο φορές. 

 

Τροπολογία  3 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Οι εν λόγω δοκιμές και επιθεωρήσεις 

μπορούν να διενεργούνται σε νέα οχήματα 

τα οποία παρέχουν οι κατασκευαστές ή ο 

οικονομικός φορέας όπως προβλέπεται 

στην παράγραφο 2 κατωτέρω. 

Οι εν λόγω δοκιμές και επιθεωρήσεις 

μπορούν να διενεργούνται σε νέα οχήματα, 

συστήματα, κατασκευαστικά στοιχεία και 

χωριστές τεχνικές μονάδες, για τα οποία 

καταβάλλεται πληρωμή στις τιμές της 

αγοράς, για την αγορά ή την ενοικίασή 

τους, ανάλογα με τη χρήση για την οποία 

προορίζονται τα οχήματα, τα συστήματα, 

τα κατασκευαστικά στοιχεία και οι 

χωριστές τεχνικές μονάδες. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Τα τέλη για την εποπτεία της αγοράς καταβάλλονται κατά το χρόνο της έγκρισης τύπου. Αν 

επιτραπεί στις αρχές εποπτείας της αγοράς να μην πληρώνουν για τα δείγματα που υποβάλλουν 

σε δοκιμή, οι κατασκευαστές θα υποχρεώνονται να πληρώσουν δύο φορές. 

 

Τροπολογία  4 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 9 – παράγραφος 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Οι κατασκευαστές που είναι 

κάτοχοι εγκρίσεων τύπου ή οι οικονομικοί 

φορείς, παρέχουν στην Επιτροπή, κατόπιν 

αιτήματός της, στατιστικά σημαντικό 

αριθμό παραγόμενων οχημάτων, 

συστημάτων, κατασκευαστικών στοιχείων 

και χωριστών τεχνικών μονάδων που 

επιλέγονται από την Επιτροπή και είναι 

αντιπροσωπευτικά των οχημάτων, 

συστημάτων, κατασκευαστικών στοιχείων 

και χωριστών τεχνικών μονάδων που 

διατίθενται για πρώτη φορά στην αγορά 

2. Οι κατασκευαστές που είναι 

κάτοχοι εγκρίσεων τύπου ή οι οικονομικοί 

φορείς, παρέχουν στην Επιτροπή, κατόπιν 

αιτήματός της, στατιστικά σημαντικό 

αριθμό παραγόμενων οχημάτων, 

συστημάτων, κατασκευαστικών στοιχείων 

και χωριστών τεχνικών μονάδων που 

επιλέγονται από την Επιτροπή και είναι 

αντιπροσωπευτικά των οχημάτων, 

συστημάτων, κατασκευαστικών στοιχείων 

και χωριστών τεχνικών μονάδων που 

διατίθενται για πρώτη φορά στην αγορά 
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δυνάμει της εκάστοτε έγκρισης τύπου. Τα 

εν λόγω οχήματα, συστήματα, 

κατασκευαστικά στοιχεία και χωριστές 

τεχνικές μονάδες παρέχονται για δοκιμή 

κατά τον χρόνο, στον τόπο και για την 

περίοδο που ορίζει η Επιτροπή. 

δυνάμει της συγκεκριμένης έγκρισης 

τύπου. Τα εν λόγω οχήματα, συστήματα, 

κατασκευαστικά στοιχεία και χωριστές 

τεχνικές μονάδες παρέχονται για δοκιμή 

κατά τον χρόνο, στον τόπο και για την 

περίοδο που ορίζει η Επιτροπή. Η 

Επιτροπή πληρώνει για τα οχήματα, 

συστήματα, κατασκευαστικά στοιχεία και 

χωριστές τεχνικές μονάδες που 

διατίθενται για τη δοκιμή, στις τιμές της 

αγοράς, για την αγορά ή για την 

ενοικίασή τους, ανάλογα με τη χρήση για 

την οποία προορίζονται τα εν λόγω 

δείγματα. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Τα τέλη για την εποπτεία της αγοράς καταβάλλονται κατά το χρόνο της έγκρισης τύπου. Αν 

επιτραπεί στην Επιτροπή να μην πληρώνει για τα δείγματα που υποβάλλει σε δοκιμή, οι 

κατασκευαστές θα υποχρεώνονται να πληρώσουν δύο φορές. 

 

Τροπολογία  5 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 9 – παράγραφος 4 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

4. Οι κατασκευαστές οχημάτων 

δημοσιοποιούν τα δεδομένα που 

απαιτούνται για τον σκοπό των δοκιμών 

επαλήθευσης της συμμόρφωσης από τρίτα 

μέρη. Η Επιτροπή εκδίδει εκτελεστικές 

πράξεις για τον καθορισμό των δεδομένων 

που πρέπει να δημοσιοποιούνται και των 

προϋποθέσεων της εν λόγω 

δημοσιοποίησης, με την επιφύλαξη της 

προστασίας εμπορικών απορρήτων και 

δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 

σύμφωνα με την ενωσιακή και εθνική 

νομοθεσία. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να 

εκδίδει εκτελεστικές πράξεις σύμφωνα με 

τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται 

στο άρθρο 87 παράγραφος 2. 

4. Οι κατασκευαστές οχημάτων 

διαθέτουν τα δεδομένα που απαιτούνται 

για τον σκοπό των δοκιμών επαλήθευσης 

της συμμόρφωσης από τις αρχές 

εποπτείας της αγοράς και την Επιτροπή. 

Η Επιτροπή εκδίδει εκτελεστικές πράξεις 

για τον καθορισμό των δεδομένων που 

πρέπει να διατίθενται και των 

προϋποθέσεων για τούτο, με την 

επιφύλαξη της προστασίας εμπορικών 

απορρήτων και δεδομένων προσωπικού 

χαρακτήρα σύμφωνα με την ενωσιακή και 

εθνική νομοθεσία. Η Επιτροπή 

εξουσιοδοτείται να εκδίδει εκτελεστικές 

πράξεις σύμφωνα με τη διαδικασία 

εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 87 

παράγραφος 2. 
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Or. en 

Αιτιολόγηση 

Τα δεδομένα θα πρέπει να τίθενται στη διάθεση των ενδιαφερόμενων μερών προκειμένου να 

εξασφαλίζεται η δυνατότητα διεξαγωγής της κατάλληλης δοκιμής. Ωστόσο, είναι επίσης 

σημαντικό να τηρείται το απόρρητο και να διασφαλίζεται η διανοητική ιδιοκτησία. 

 

Τροπολογία  6 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 17 – παράγραφος 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Όταν ο διανομέας θεωρεί ότι ένα 

όχημα, σύστημα, κατασκευαστικό στοιχείο 

ή μια χωριστή τεχνική μονάδα δεν 

συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του 

παρόντος κανονισμού, δεν προβαίνει σε 

διάθεση στην αγορά, ταξινόμηση ή θέση 

σε κυκλοφορία του οχήματος, 

συστήματος, κατασκευαστικού στοιχείου 

ή της χωριστής τεχνικής μονάδας έως 

ότου επιτευχθεί συμμόρφωση. 

1. Όταν ο διανομέας θεωρεί ότι ένα 

όχημα, σύστημα, κατασκευαστικό στοιχείο 

ή μια χωριστή τεχνική μονάδα δεν 

συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του 

παρόντος κανονισμού, ενημερώνει 

σχετικά τον κατασκευαστή και τις αρχές 

εποπτείας της αντίστοιχης αγοράς. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Είναι ουσιαστικό να αναλαμβάνεται δράση σε περίπτωση που υπάρχουν υπόνοιες για μη 

συμμόρφωση. Συνεπώς, ο διανομέας που έχει τις υπόνοιες θα πρέπει να ενημερώνει σχετικά τον 

κατασκευαστή και τις αρχές εποπτείας της αγοράς ήδη από την αρχή. Παράλληλα, η ευθύνη των 

διανομέων πρέπει να είναι αναλογική, δεδομένου ότι οι ενέργειες που αναλαμβάνονται θα 

μπορούσαν να οδηγήσουν στον καταλογισμό ευθύνης έναντι των κατασκευαστών. 

 

Τροπολογία  7 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 30 – παράγραφος 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Τα κράτη μέλη θεσπίζουν εθνική 

κλίμακα τελών για την κάλυψη των 

δαπανών των εγκρίσεων τύπου και των 

δραστηριοτήτων εποπτείας της αγοράς που 

διενεργούν, καθώς και των δαπανών για 

1. Τα κράτη μέλη θεσπίζουν εθνική 

κλίμακα τελών για την κάλυψη των 

δαπανών των εγκρίσεων τύπου και των 

δραστηριοτήτων εποπτείας της αγοράς που 



 

PA\1098738EL.doc 9/28 PE585.489v01-00 

 EL 

τις δοκιμές εγκρίσεων τύπου, τις δοκιμές 

συμμόρφωσης της παραγωγής και τις 

επιθεωρήσεις που διενεργούν οι τεχνικές 

υπηρεσίες τις οποίες έχουν ορίσει. 

διενεργούν. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Δεδομένου ότι ο αριθμός των εγκρίσεων τύπου που χορηγούνται διαφέρει μεταξύ των κρατών 

μελών, δεν είναι σκόπιμο να συνδεθεί η χρηματοδότηση για την εποπτεία της αγοράς με τις 

εγκρίσεις τύπου, καθώς αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει σε ανεπαρκή χρηματοδότηση της 

εποπτεία της αγοράς είναι ανεπαρκής. Αντ’ αυτού, τα κράτη μέλη πρέπει να είναι ελεύθερα να 

καταρτίζουν τα δικά τους συστήματα τελών, προκειμένου να εξασφαλιστεί η διαθεσιμότητα των 

απαιτούμενων κονδυλίων. 

 

Τροπολογία  8 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 30 – παράγραφος 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Τα εν λόγω εθνικά τέλη βαρύνουν 

τους κατασκευαστές που καταθέτουν 

αίτηση έγκρισης τύπου στο οικείο κράτος 

μέλος. Τα τέλη δεν χρεώνονται απευθείας 

από τις τεχνικές υπηρεσίες. 

διαγράφεται 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Δεδομένου ότι ο αριθμός των εγκρίσεων τύπου που χορηγούνται διαφέρει μεταξύ των κρατών 

μελών, δεν είναι σκόπιμο να συνδεθεί η χρηματοδότηση για την εποπτεία της αγοράς με τις 

εγκρίσεις τύπου, καθώς αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει σε ανεπαρκή χρηματοδότηση της 

εποπτεία της αγοράς είναι ανεπαρκής. Αντ’ αυτού, τα κράτη μέλη πρέπει να είναι ελεύθερα να 

καταρτίζουν τα δικά τους συστήματα τελών, προκειμένου να εξασφαλιστεί η διαθεσιμότητα των 

απαιτούμενων κονδυλίων. 

 

Τροπολογία  9 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 30 – παράγραφος 3 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

3. Η εθνική κλίμακα τελών καλύπτει 

επίσης τις δαπάνες για τις επιθεωρήσεις 

επαλήθευσης της συμμόρφωσης και τις 

δοκιμές που διενεργούνται από την 

Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 9. Οι εν 

λόγω συνεισφορές εισφορές αποτελούν 

εξωτερικά έσοδα για τον γενικό 

προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 4 

του δημοσιονομικού κανονισμού26. 

διαγράφεται 

__________________  

26 Κανονισμός (ΕΕ, ΕΥΡΑΤΟΜ) αριθ. 

966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 

2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς 

κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό 

προϋπολογισμό της Ένωσης και την 

κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, 

Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του 

Συμβουλίου (ΕΕ L 298 της 26.10.2012, σ. 

1-96) 

 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Οι πόροι που απαιτούνται για τις δραστηριότητες της Επιτροπής μπορούν να διατεθούν από τον 

προϋπολογισμό της ΕΕ. 

 

Τροπολογία  10 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 30 – παράγραφος 5 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

5. Η Επιτροπή δύναται να εκδίδει 

εκτελεστικές πράξεις για τον καθορισμό 

της αναφερόμενης στην παράγραφο 3 

προσαύξησης που πρέπει να εφαρμόζεται 

επί των εθνικών τελών που αναφέρονται 

στην παράγραφο 1. Η Επιτροπή 

εξουσιοδοτείται να εκδίδει εκτελεστικές 

πράξεις σύμφωνα με τη διαδικασία 

διαγράφεται 
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εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 87 

παράγραφος 2. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Οι πόροι που απαιτούνται για τις δραστηριότητες της Επιτροπής μπορούν να διατεθούν από τον 

προϋπολογισμό της ΕΕ. 

 

Τροπολογία  11 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 33 – τίτλος 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Λήξη ισχύος Περιοδικοί έλεγχοι και λήξη ισχύος 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Με τον καθορισμό προθεσμίας για τις εγκρίσεις τύπου ουσιαστικά η Επιτροπή αποφασίζει 

σχετικά με τον κύκλο ζωής των μοντέλων οχημάτων. Σήμερα πολλά μοντέλα έχουν πλέον τον 

κύκλο ζωής ενός συστήματος ελέγχων και, ως εκ τούτου, συνιστάται να εξασφαλιστεί η 

εξάλειψη της περιττής γραφειοκρατίας. 

 

Τροπολογία  12 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 33 – παράγραφος 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Εγκρίσεις τύπου για οχήματα, 

συστήματα, κατασκευαστικά στοιχεία και 

χωριστές τεχνικές μονάδες εκδίδονται για 

περιορισμένο χρονικό διάστημα 5 ετών, 

χωρίς δυνατότητα παράτασης. Η 

ημερομηνία λήξης αναγράφεται στο 

πιστοποιητικό έγκρισης τύπου. Μετά τη 

λήξη του πιστοποιητικού έγκρισης τύπου, 

αυτό μπορεί να ανανεωθεί κατόπιν 

αίτησης του κατασκευαστή και μόνον 

εφόσον η εγκρίνουσα αρχή επαληθεύσει 

ότι ο τύπος οχήματος, συστήματος, 

κατασκευαστικού στοιχείου ή χωριστής 

1. Εγκρίσεις τύπου για οχήματα 

ελέγχονται μετά την παρέλευση πέντε 

ετών από την πρώτη έγκριση ή τον 

τελευταίο λογιστικό έλεγχο. Ο έλεγχος 

διεξάγεται από μια αρμόδια για την 

έγκριση τύπου αρχή, διαφορετική από 

εκείνη που χορήγησε την έγκριση. Ο 

έλεγχος του πιστοποιητικού έγκρισης 

τύπου περιλαμβάνει επαλήθευση από την 
εγκρίνουσα αρχή ότι ο τύπος του 

οχήματος πληροί όλες τις απαιτήσεις των 

σχετικών κανονιστικών πράξεων που 

ισχύουν για όλα τα νέα οχήματα αυτού του 
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τεχνικής μονάδας πληροί όλες τις 

απαιτήσεις των σχετικών κανονιστικών 

πράξεων για τα νέα οχήματα, συστήματα, 

κατασκευαστικά στοιχεία ή τις νέες 

χωριστές τεχνικές μονάδες αυτού του 

τύπου. 

τύπου τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Με τον καθορισμό προθεσμίας για τις εγκρίσεις τύπου ουσιαστικά η Επιτροπή αποφασίζει 

σχετικά με τον κύκλο ζωής των μοντέλων οχημάτων. Σήμερα πολλά μοντέλα έχουν πλέον τον 

κύκλο ζωής ενός συστήματος ελέγχων και, ως εκ τούτου, συνιστάται να εξασφαλιστεί η 

εξάλειψη της περιττής γραφειοκρατίας. Για να εξασφαλιστεί περαιτέρω συμμόρφωση στην 

εφαρμογή της νομοθεσίας σε ολόκληρη την Ένωση, η έγκριση τύπου ελέγχεται από αρχή 

έγκρισης τύπου άλλη από εκείνη που χορήγησε την έγκριση. 

 

Τροπολογία  13 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 33 – παράγραφος 1 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 1α. Αν η αρχή που διενεργεί τον 

έλεγχο ο οποίος αναφέρεται στην 

παράγραφο 1 διαπιστώσει τυχόν 

παρατυπίες ή ελλείψεις συμμόρφωσης, 

λαμβάνει χωρίς καθυστέρηση κατάλληλα 

διορθωτικά μέτρα. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Με τον καθορισμό προθεσμίας για τις εγκρίσεις τύπου ουσιαστικά η Επιτροπή αποφασίζει 

σχετικά με τον κύκλο ζωής των μοντέλων οχημάτων. Σήμερα πολλά μοντέλα έχουν πλέον τον 

κύκλο ζωής ενός συστήματος ελέγχων και, ως εκ τούτου, συνιστάται να εξασφαλιστεί η 

εξάλειψη της περιττής γραφειοκρατίας. 

 

Τροπολογία  14 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 33 – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Η έγκριση τύπου ΕΕ ενός οχήματος 

παύει να ισχύει πριν από την ημερομηνία 

λήξης της, σε οποιαδήποτε από τις 

ακόλουθες περιπτώσεις: 

2. Η έγκριση τύπου ΕΕ ενός οχήματος 

παύει να ισχύει σε οποιαδήποτε από τις 

ακόλουθες περιπτώσεις: 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Με τον καθορισμό προθεσμίας για τις εγκρίσεις τύπου ουσιαστικά η Επιτροπή αποφασίζει 

σχετικά με τον κύκλο ζωής των μοντέλων οχημάτων. Σήμερα πολλά μοντέλα έχουν πλέον τον 

κύκλο ζωής ενός συστήματος ελέγχων και, ως εκ τούτου, συνιστάται να εξασφαλιστεί η 

εξάλειψη της περιττής γραφειοκρατίας. 

 

Τροπολογία  15 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 33 – παράγραφος 5 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

5. Όταν ένα πιστοποιητικό έγκρισης 

τύπου ΕΕ για τύπο οχήματος, 

συστήματος, κατασκευαστικού στοιχείου 

ή χωριστής τεχνικής μονάδας πρόκειται 

να παύσει να ισχύει, ο κατασκευαστής 

ενημερώνει αμελλητί την εγκρίνουσα 

αρχή που χορήγησε τη σχετική έγκριση 

τύπου ΕΕ. 

διαγράφεται 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Με τον καθορισμό προθεσμίας για τις εγκρίσεις τύπου ουσιαστικά η Επιτροπή αποφασίζει 

σχετικά με τον κύκλο ζωής των μοντέλων οχημάτων. Σήμερα πολλά μοντέλα έχουν πλέον τον 

κύκλο ζωής ενός συστήματος ελέγχων και, ως εκ τούτου, συνιστάται να εξασφαλιστεί η 

εξάλειψη της περιττής γραφειοκρατίας. 

 

Τροπολογία  16 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 33 – παράγραφος 6 – εδάφιο 1 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Αφού λάβει τη γνωστοποίηση από τον 

κατασκευαστή, η εγκρίνουσα αρχή που 

χορήγησε την έγκριση τύπου ΕΕ 

κοινοποιεί αμελλητί στις εγκρίνουσες 

αρχές των άλλων κρατών μελών και στην 

Επιτροπή όλες τις σχετικές πληροφορίες 

σχετικά με τη διάθεση στην αγορά, την 

ταξινόμηση ή τη θέση σε κυκλοφορία 

οχημάτων, ανάλογα με την περίπτωση. 

Η εγκρίνουσα αρχή που χορήγησε ή έλεγξε 

την έγκριση τύπου ΕΕ κοινοποιεί αμελλητί 

στις εγκρίνουσες αρχές των άλλων κρατών 

μελών και στην Επιτροπή όλες τις σχετικές 

πληροφορίες σχετικά με τη διάθεση στην 

αγορά, την ταξινόμηση ή τη θέση σε 

κυκλοφορία οχημάτων, ανάλογα με την 

περίπτωση. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Με τον καθορισμό προθεσμίας για τις εγκρίσεις τύπου ουσιαστικά η Επιτροπή αποφασίζει 

σχετικά με τον κύκλο ζωής των μοντέλων οχημάτων. Σήμερα πολλά μοντέλα έχουν πλέον τον 

κύκλο ζωής ενός συστήματος ελέγχων και, ως εκ τούτου, συνιστάται να εξασφαλιστεί η 

εξάλειψη της περιττής γραφειοκρατίας. 

 

Τροπολογία  17 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 41 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Οι εγκρίνουσες αρχές των κρατών μελών 

που ορίζει ο κατασκευαστής, εντός τριών 

μηνών από την παραλαβή των εγγράφων 

που αναφέρονται στην παράγραφο 2, 

αποφασίζουν αν θα αποδεχθούν την 

έγκριση τύπου ή όχι. 

Οι εγκρίνουσες αρχές των κρατών μελών 

που ορίζει ο κατασκευαστής, εντός 60 

ημερών από την παραλαβή των εγγράφων 

που αναφέρονται στην παράγραφο 2, 

αποφασίζουν αν θα αποδεχθούν την 

έγκριση τύπου ή όχι. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Η ισχύουσα νομοθεσία προβλέπει 60 ημέρες και η Επιτροπή δεν έχει προβάλει κανένα 

επιχείρημα σχετικά με τον λόγο για τον οποίο η προθεσμία πρέπει να αλλάξει. 

 

Τροπολογία  18 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 47 – παράγραφος 2 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Η παράγραφος 1 εφαρμόζεται, 

όσον αφορά τα πλήρη οχήματα, για 

περίοδο 12 μηνών από την ημερομηνία 

κατά την οποία παύει να ισχύει η έγκριση 

τύπου ΕΕ και, όσον αφορά τα 

ολοκληρωμένα οχήματα, για περίοδο 18 

μηνών από την εν λόγω ημερομηνία. 

διαγράφεται 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Το ζήτημα αυτό ανακύπτει συνήθως μόνο για μεμονωμένα ή πολύ λίγα οχήματα σε περίπτωση 

που για διάφορους λόγους δεν έχει γίνει ταξινόμηση, και θα ήταν επομένως ασκόπως 

γραφειοκρατικό να περιοριστεί η περίοδος που επιτρέπεται για την ταξινόμηση των οχήματα 

τέλους σειράς. 

 

Τροπολογία  19 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 47 – παράγραφος 5 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

5. Το πιστοποιητικό συμμόρφωσης 

των οχημάτων που διατίθενται στην 

αγορά, ταξινομούνται ή τίθενται σε 

κυκλοφορία σύμφωνα με το παρόν άρθρο 

περιλαμβάνει ειδική καταχώριση που 

δηλώνει ότι τα εν λόγω οχήματα είναι 

οχήματα τέλους σειράς, καθώς και την 

ημερομηνία έως την οποία τα εν λόγω 

οχήματα μπορούν να διατίθενται στην 

αγορά, να ταξινομούνται ή να τίθενται σε 

κυκλοφορία στην Ένωση. 

διαγράφεται 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Δεν είναι δυνατό να γνωρίζουμε κατά τη στιγμή της παραγωγής αν ένα όχημα θα είναι όχημα 

τέλους σειράς. 
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Τροπολογία  20 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 51 – παράγραφος 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Εάν η Επιτροπή θεωρήσει το 

εθνικό μέτρο δικαιολογημένο, όλα τα 

κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία 

μέτρα για να διασφαλιστεί η απόσυρση 

του μη συμμορφούμενου οχήματος, 

συστήματος, κατασκευαστικού στοιχείου 

ή χωριστής τεχνικής μονάδας από την 

αγορά τους και ενημερώνουν σχετικά την 

Επιτροπή. Εάν η Επιτροπή θεωρήσει το 

εθνικό μέτρο αδικαιολόγητο, το οικείο 

κράτος μέλος ανακαλεί ή προσαρμόζει το 

μέτρο, σύμφωνα με την απόφαση της 

Επιτροπής που αναφέρεται στην 

παράγραφο 1. 

2. Εάν η Επιτροπή θεωρήσει το 

εθνικό μέτρο δικαιολογημένο, όλα τα 

κράτη μέλη μεριμνούν ώστε το μη 

συμμορφούμενο όχημα, σύστημα, 

κατασκευαστικό στοιχείο ή χωριστή 

τεχνική μονάδα να υπόκειται στα ίδια 

μέτρα στην αγορά του και ενημερώνουν 

σχετικά την Επιτροπή. Εάν η Επιτροπή 

θεωρήσει το εθνικό μέτρο αδικαιολόγητο, 

το οικείο κράτος μέλος ανακαλεί ή 

προσαρμόζει το μέτρο, σύμφωνα με την 

απόφαση της Επιτροπής που αναφέρεται 

στην παράγραφο 1. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Είναι σημαντικό να διασφαλιστεί ότι τα μέτρα που λαμβάνονται είναι ενιαία, και αν η 

απόσυρση δεν αποτελεί τη μόνη δυνατότητα, αυτό θα πρέπει να αποσαφηνίζεται. 

 

Τροπολογία  21 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 53 – παράγραφος 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Όταν οχήματα, συστήματα, 

κατασκευαστικά στοιχεία ή χωριστές 

τεχνικές μονάδες που συνοδεύονται από 

πιστοποιητικό συμμόρφωσης ή φέρουν 

σήμα έγκρισης δεν συμμορφώνονται προς 

τον εγκεκριμένο τύπο, ή δεν 

συμμορφώνονται με τον παρόντα 

κανονισμό ή έχουν λάβει έγκριση βάσει 

λανθασμένων δεδομένων, οι εγκρίνουσες 

αρχές, οι αρχές εποπτείας της αγοράς ή η 

Επιτροπή δύνανται να λαμβάνουν τα 

απαραίτητα περιοριστικά μέτρα σύμφωνα 

1. Όταν οχήματα, συστήματα, 

κατασκευαστικά στοιχεία ή χωριστές 

τεχνικές μονάδες που συνοδεύονται από 

πιστοποιητικό συμμόρφωσης ή φέρουν 

σήμα έγκρισης δεν συμμορφώνονται προς 

τον εγκεκριμένο τύπο, ή δεν 

συμμορφώνονται με τον παρόντα 

κανονισμό ή έχουν λάβει έγκριση βάσει 

λανθασμένων δεδομένων, οι εγκρίνουσες 

αρχές, οι αρχές εποπτείας της αγοράς ή η 

Επιτροπή λαμβάνουν τα απαραίτητα 

περιοριστικά μέτρα σύμφωνα με το άρθρο 
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με το άρθρο 21 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 

765/2008 για την απαγόρευση ή τον 

περιορισμό της διάθεσης στην αγορά, της 

ταξινόμησης ή της θέσης σε κυκλοφορία 

στην αγορά μη συμμορφούμενων 

οχημάτων, συστημάτων, κατασκευαστικών 

στοιχείων ή χωριστών τεχνικών μονάδων, 

ή για την απόσυρσή τους από την εν λόγω 

αγορά ή την ανάκλησή τους, 

συμπεριλαμβανομένης της ανάκλησης της 

έγκρισης τύπου από την εγκρίνουσα αρχή 

που χορήγησε την έγκριση τύπου ΕΕ, έως 

ότου ο οικείος οικονομικός φορέας λάβει 

όλα τα κατάλληλα διορθωτικά μέτρα ώστε 

να διασφαλίσει τη συμμόρφωση των 

οχημάτων, συστημάτων, κατασκευαστικών 

στοιχείων ή χωριστών τεχνικών μονάδων. 

21 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 765/2008 

για την απαγόρευση ή τον περιορισμό της 

διάθεσης στην αγορά, της ταξινόμησης ή 

της θέσης σε κυκλοφορία στην αγορά μη 

συμμορφούμενων οχημάτων, συστημάτων, 

κατασκευαστικών στοιχείων ή χωριστών 

τεχνικών μονάδων, ή για την απόσυρσή 

τους από την εν λόγω αγορά ή την 

ανάκλησή τους, συμπεριλαμβανομένης της 

ανάκλησης της έγκρισης τύπου από την 

εγκρίνουσα αρχή που χορήγησε την 

έγκριση τύπου ΕΕ, έως ότου ο οικείος 

οικονομικός φορέας λάβει όλα τα 

κατάλληλα διορθωτικά μέτρα ώστε να 

διασφαλίσει τη συμμόρφωση των 

σχετικών οχημάτων, συστημάτων, 

κατασκευαστικών στοιχείων ή χωριστών 

τεχνικών μονάδων. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Δεν πρέπει να υπάρχει αμφιβολία όσον αφορά την υποχρέωση για τη λήψη μέτρων σε 

περίπτωση μη συμμόρφωσης. 

 

Τροπολογία  22 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 54 – παράγραφος 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Όταν μια εγκρίνουσα αρχή ή αρχή 

εποπτείας της αγοράς διαπιστώνει ότι 

οχήματα, συστήματα, κατασκευαστικά 

στοιχεία ή χωριστές τεχνικές μονάδες δεν 

συμμορφώνονται με τον παρόντα 

κανονισμό ή ότι η έγκριση τύπου έχει 

χορηγηθεί βάσει λανθασμένων δεδομένων, 

ή ότι οχήματα, συστήματα, 

κατασκευαστικά στοιχεία ή χωριστές 

τεχνικές μονάδες που συνοδεύονται από 

πιστοποιητικό συμμόρφωσης ή φέρουν 

σήμα έγκρισης δεν συμμορφώνονται με 

τον εγκεκριμένο τύπο, δύναται να 

λαμβάνει όλα τα κατάλληλα περιοριστικά 

μέτρα σύμφωνα με το άρθρο 53 

1. Όταν μια εγκρίνουσα αρχή ή αρχή 

εποπτείας της αγοράς διαπιστώνει ότι 

οχήματα, συστήματα, κατασκευαστικά 

στοιχεία ή χωριστές τεχνικές μονάδες δεν 

συμμορφώνονται με τον παρόντα 

κανονισμό ή ότι η έγκριση τύπου έχει 

χορηγηθεί βάσει λανθασμένων δεδομένων, 

ή ότι οχήματα, συστήματα, 

κατασκευαστικά στοιχεία ή χωριστές 

τεχνικές μονάδες που συνοδεύονται από 

πιστοποιητικό συμμόρφωσης ή φέρουν 

σήμα έγκρισης δεν συμμορφώνονται με 

τον εγκεκριμένο τύπο, λαμβάνει όλα τα 

κατάλληλα περιοριστικά μέτρα σύμφωνα 

με το άρθρο 53 παράγραφος 1. 
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παράγραφος 1. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Δεν πρέπει να υπάρχει αμφιβολία όσον αφορά την υποχρέωση για τη λήψη μέτρων σε 

περίπτωση μη συμμόρφωσης. 

 

Τροπολογία  23 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 69 – παράγραφος 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Μια εγκρίνουσα αρχή μπορεί, ανά 

πάσα στιγμή, είτε με δική της 

πρωτοβουλία, με βάση μια καταγγελία, 

είτε βάσει αξιολόγησης από τεχνική 

υπηρεσία, να ελέγξει τη συμμόρφωση ενός 

κατασκευαστή με τα άρθρα 65 έως 70 και 

με τους όρους του πιστοποιητικού 

πρόσβασης στις πληροφορίες του 

συστήματος OBD και στις πληροφορίες 

επισκευής και συντήρησης του οχήματος 

που ορίζονται στο προσάρτημα 1 του 

παραρτήματος XVIII. 

1. Η εγκρίνουσα αρχή μπορεί, ανά 

πάσα στιγμή, είτε με δική της 

πρωτοβουλία, με βάση μια καταγγελία, 

είτε βάσει αξιολόγησης από τεχνική 

υπηρεσία, να ελέγξει τη συμμόρφωση ενός 

κατασκευαστή με τα άρθρα 65 έως 70 και 

με τους όρους του πιστοποιητικού 

πρόσβασης στις πληροφορίες του 

συστήματος OBD και στις πληροφορίες 

επισκευής και συντήρησης του οχήματος 

που ορίζονται στο προσάρτημα 1 του 

παραρτήματος XVIII. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Για να εξασφαλιστεί ένα συνεκτικό και εναρμονισμένο σύστημα, μόνο η αρχή που χορήγησε την 

έγκριση τύπου για το όχημα θα πρέπει να έχει το δικαίωμα να επαληθεύσει τη συμμόρφωση του 

κατασκευαστή προς τις υποχρεώσεις παροχής πρόσβασης σε RMI. 

 

Τροπολογία  24 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 69 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Όταν μια εγκρίνουσα αρχή διαπιστώσει ότι 

ο κατασκευαστής δεν έχει συμμορφωθεί με 

τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την 

πρόσβαση στις πληροφορίες του 

Όταν η εγκρίνουσα αρχή διαπιστώσει ότι ο 

κατασκευαστής δεν έχει συμμορφωθεί με 

τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την 

πρόσβαση στις πληροφορίες του 
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συστήματος OBD και στις πληροφορίες 

επισκευής και συντήρησης του οχήματος, 

η εγκρίνουσα αρχή που έχει χορηγήσει τη 

σχετική έγκριση τύπου λαμβάνει 

κατάλληλα μέτρα για την επανόρθωση της 

κατάστασης. 

συστήματος OBD και στις πληροφορίες 

επισκευής και συντήρησης του οχήματος, 

λαμβάνει κατάλληλα μέτρα για την 

επανόρθωση της κατάστασης. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Για να εξασφαλιστεί ένα συνεκτικό και εναρμονισμένο σύστημα, μόνο η αρχή που χορήγησε την 

έγκριση τύπου για το όχημα θα πρέπει να έχει το δικαίωμα να επαληθεύσει τη συμμόρφωση του 

κατασκευαστή προς τις υποχρεώσεις παροχής πρόσβασης σε RMI. 

 

Τροπολογία  25 

Πρόταση κανονισμού 

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

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Τα κράτη μέλη μπορούν να αποφασίζουν 

ότι η αξιολόγηση και η παρακολούθηση 

των τεχνικών υπηρεσιών και, κατά 

περίπτωση, των υπεργολάβων ή των 

θυγατρικών των εν λόγω τεχνικών 

υπηρεσιών, πρέπει να διεξάγονται από 

εθνικό οργανισμό διαπίστευσης, κατά την 

έννοια του κανονισμού (ΕΚ) 

αριθ. 765/2008 και σύμφωνα με αυτόν. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

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

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

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

αριθ. 765/2008 και σύμφωνα με αυτόν. 

 

Τροπολογία  26 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 71 – παράγραφος 8 – εδάφιο 1 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Η αρμόδια για την έγκριση τύπου αρχή 

υπόκειται σε αξιολόγηση από ομότιμους, η 

οποία διενεργείται από δύο αρμόδιες για 

την έγκριση τύπου αρχές άλλων κρατών 

μελών ανά διετία. 

Η αρμόδια για την έγκριση τύπου αρχή 

υπόκειται σε αξιολόγηση από ομότιμους, η 

οποία διενεργείται από δύο αρμόδιες για 

την έγκριση τύπου αρχές άλλων κρατών 

μελών ανά πενταετία. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Οι αρμόδιες για την έγκριση τύπου αρχές διαφέρουν σε μέγεθος και οι επιμέρους αρχές 

κινδυνεύουν να υποβληθούν σε υπερβολικά μεγάλη διοικητική επιβάρυνση, αν η συχνότητα της 

αξιολόγησης από ομοτίμους στις άλλες αρχές έγκρισης τύπου είναι μεγάλη. Για να 

αντισταθμιστεί η μικρότερη συχνότητα, θα πρέπει να εκχωρηθεί στην Επιτροπή η εξουσία να 

κινεί διαδικασία αξιολόγησης από ομοτίμους όταν έχει λόγος να πιστεύει ότι είναι αναγκαία. 

 

Τροπολογία  27 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 71 – παράγραφος 8 – εδάφιο 1 α (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Η Επιτροπή μπορεί να κινεί συχνότερα 

διαδικασίες αξιολόγησης από ομοτίμους 

μιας αρμόδιας για την έγκριση τύπου 

αρχής, αν έχει λόγους να πιστεύει ότι 

απαιτούνται συμπληρωματικές 

αξιολογήσεις της συγκεκριμένης αρχής 

έγκρισης τύπου. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Οι αρμόδιες για την έγκριση τύπου αρχές διαφέρουν σε μέγεθος και οι επιμέρους αρχές 

κινδυνεύουν να υποβληθούν σε υπερβολικά μεγάλη διοικητική επιβάρυνση, αν η συχνότητα της 

αξιολόγησης από ομοτίμους στις άλλες αρχές έγκρισης τύπου είναι μεγάλη. Για να 

αντισταθμιστεί η μικρότερη συχνότητα, θα πρέπει να εκχωρηθεί στην Επιτροπή η εξουσία να 

κινεί διαδικασία αξιολόγησης από ομοτίμους όταν έχει λόγος να πιστεύει ότι είναι αναγκαία. 

 

Τροπολογία  28 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 74 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Η τεχνική υπηρεσία είναι σε θέση 

να εκτελέσει όλες τις δραστηριότητες για 

τις οποίες αιτείται να οριστεί σύμφωνα με 

το άρθρο 72 παράγραφος 1. Αποδεικνύει 

στην αρμόδια για την έγκριση τύπου αρχή 

ότι πληροί όλα τα ακόλουθα: 

1. Η τεχνική υπηρεσία είναι σε θέση 

να εκτελέσει όλες τις δραστηριότητες για 

τις οποίες αιτείται να οριστεί σύμφωνα με 

το άρθρο 72 παράγραφος 1. Αποδεικνύει 

στην αρμόδια για την έγκριση τύπου αρχή 

ή, σε περίπτωση πιστοποίησης, στον 

εθνικό οργανισμό πιστοποίησης, ότι 

πληροί όλα τα ακόλουθα: 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Αν η αξιολόγηση διεξάγεται από εθνικό οργανισμό διαπίστευσης, η τεχνική υπηρεσία πρέπει να 

αποδεικνύει την αρμοδιότητά της για τον εν λόγω οργανισμό. 

 

Τροπολογία  29 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 75 – παράγραφος 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Οι τεχνικές υπηρεσίες μπορούν να 

αναθέσουν σε υπεργολάβους, με τη 

σύμφωνη γνώμη της ορίζουσας αρμόδιας 

για την έγκριση τύπου αρχής, ορισμένες 

από τις κατηγορίες δραστηριοτήτων για τις 

οποίες έχουν οριστεί σύμφωνα με το άρθρο 

72 παράγραφος 1, ή να αναθέσουν την 

εκτέλεση των εν λόγω δραστηριοτήτων σε 

θυγατρική. 

1. Οι τεχνικές υπηρεσίες μπορούν να 

αναθέσουν σε υπεργολάβους, με τη 

σύμφωνη γνώμη της ορίζουσας αρμόδιας 

για την έγκριση τύπου αρχής, ή, σε 

περίπτωση πιστοποίησης, του εθνικού 

οργανισμού πιστοποίησης, ορισμένες από 

τις κατηγορίες δραστηριοτήτων για τις 

οποίες έχουν οριστεί σύμφωνα με το άρθρο 

72 παράγραφος 1, ή να αναθέσουν την 

εκτέλεση των εν λόγω δραστηριοτήτων σε 

θυγατρική. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

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

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

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

αριθ. 765/2008 και σύμφωνα με αυτόν. 
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Τροπολογία  30 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 75 – παράγραφος 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Όταν μια τεχνική υπηρεσία 

αναθέτει σε υπεργολάβο ειδικά καθήκοντα 

που συνδέονται με τις κατηγορίες 

δραστηριοτήτων για τις οποίες έχει οριστεί 

ή προσφεύγει σε θυγατρική για την 

εκτέλεση των εν λόγω καθηκόντων, 

εξασφαλίζει ότι ο υπεργολάβος ή η 

θυγατρική συμμορφώνονται με τις 

απαιτήσεις των άρθρων 73 και 74 και 

ενημερώνει σχετικά την αρμόδια για την 

έγκριση τύπου αρχή. 

2. Όταν μια τεχνική υπηρεσία 

αναθέτει σε υπεργολάβο ειδικά καθήκοντα 

που συνδέονται με τις κατηγορίες 

δραστηριοτήτων για τις οποίες έχει οριστεί 

ή προσφεύγει σε θυγατρική για την 

εκτέλεση των εν λόγω καθηκόντων, 

εξασφαλίζει ότι ο υπεργολάβος ή η 

θυγατρική συμμορφώνονται με τις 

απαιτήσεις των άρθρων 73 και 74 και 

ενημερώνει σχετικά την αρμόδια για την 

έγκριση τύπου αρχή, η, σε περίπτωση 

πιστοποίησης, τον εθνικό οργανισμό 

πιστοποίησης. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

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

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

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

αριθ. 765/2008 και σύμφωνα με αυτόν. 

 

Τροπολογία  31 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 75 – παράγραφος 4 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

4. Οι τεχνικές υπηρεσίες τηρούν στη 

διάθεση της αρμόδιας για την έγκριση 

τύπου αρχής τα σχετικά έγγραφα που 

αφορούν την αξιολόγηση των προσόντων 

του υπεργολάβου ή της θυγατρικής και των 

καθηκόντων που εκτελεί. 

4. Οι τεχνικές υπηρεσίες τηρούν στη 

διάθεση της αρμόδιας για την έγκριση 

τύπου αρχής ή, σε περίπτωση 

πιστοποίησης, του εθνικού οργανισμού 

πιστοποίησης, τα σχετικά έγγραφα που 

αφορούν την αξιολόγηση των προσόντων 

του υπεργολάβου ή της θυγατρικής και των 

καθηκόντων που εκτελεί. 

Or. en 
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Αιτιολόγηση 

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

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

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

αριθ. 765/2008 και σύμφωνα με αυτόν. 

 

Τροπολογία  32 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 77 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Πριν από τον ορισμό μιας τεχνικής 

υπηρεσίας, η αρμόδια για την έγκριση 

τύπου αρχή την αξιολογεί σύμφωνα με 

κατάλογο ελέγχου της αξιολόγησης, ο 

οποίος καλύπτει τουλάχιστον τις 

απαιτήσεις που παρατίθενται στο 

προσάρτημα 2 του παραρτήματος V. Η 

αξιολόγηση περιλαμβάνει επιτόπια 

αξιολόγηση των εγκαταστάσεων της 

αιτούσας τεχνικής υπηρεσίας και, κατά 

περίπτωση, τυχόν θυγατρικής ή 

υπεργολάβου της, εντός ή εκτός της 

Ένωσης. 

Πριν από τον ορισμό μιας τεχνικής 

υπηρεσίας, η αρμόδια για την έγκριση 

τύπου αρχή ή, σε περίπτωση 

πιστοποίησης, ο εθνικός οργανισμός 

πιστοποίησης, την αξιολογεί σύμφωνα με 

κατάλογο ελέγχου της αξιολόγησης, ο 

οποίος καλύπτει τουλάχιστον τις 

απαιτήσεις που παρατίθενται στο 

προσάρτημα 2 του παραρτήματος V. Η 

αξιολόγηση περιλαμβάνει επιτόπια 

αξιολόγηση των εγκαταστάσεων της 

αιτούσας τεχνικής υπηρεσίας και, κατά 

περίπτωση, τυχόν θυγατρικής ή 

υπεργολάβου της, εντός ή εκτός της 

Ένωσης. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

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

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

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

αριθ. 765/2008 και σύμφωνα με αυτόν. 

 

Τροπολογία  33 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 77 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Εκπρόσωποι των αρμόδιων για την 

έγκριση τύπου αρχών τουλάχιστον δύο 

Εκπρόσωποι των αρμόδιων για την 

έγκριση τύπου αρχών τουλάχιστον δύο 
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άλλων κρατών μελών, σε συντονισμό με 

την αρμόδια για την έγκριση τύπου αρχή 

του κράτους μέλους στο οποίο είναι 

εγκατεστημένη η αιτούσα τεχνική 

υπηρεσία, και μαζί με εκπρόσωπο της 

Επιτροπής, συγκροτούν ομάδα κοινής 

αξιολόγησης και συμμετέχουν στην 

αξιολόγηση της αιτούσας τεχνικής 

υπηρεσίας, συμπεριλαμβανομένης της 

επιτόπιας αξιολόγησης. Η ορίζουσα 

αρμόδια για την έγκριση τύπου αρχή του 

κράτους μέλους στο οποίο είναι 

εγκατεστημένη η αιτούσα τεχνική 

υπηρεσία παρέχει στους εν λόγω 

εκπροσώπους έγκαιρη πρόσβαση στα 

έγγραφα που είναι απαραίτητα για την 

αξιολόγηση της αιτούσας τεχνικής 

υπηρεσίας. 

άλλων κρατών μελών, αρμόδιοι για την 

αξιολόγηση τεχνικών υπηρεσιών, σε 

συντονισμό με την αρμόδια για την 

έγκριση τύπου αρχή ή, σε περίπτωση 

πιστοποίησης, τον εθνικό οργανισμό 

πιστοποίησης, του κράτους μέλους στο 

οποίο είναι εγκατεστημένη η αιτούσα 

τεχνική υπηρεσία, και μαζί με εκπρόσωπο 

της Επιτροπής, συγκροτούν ομάδα κοινής 

αξιολόγησης και συμμετέχουν στην 

αξιολόγηση της αιτούσας τεχνικής 

υπηρεσίας, συμπεριλαμβανομένης της 

επιτόπιας αξιολόγησης. Η ορίζουσα 

αρμόδια για την έγκριση τύπου αρχή ή, σε 

περίπτωση πιστοποίησης, ο εθνικός 

οργανισμός πιστοποίησης, του κράτους 

μέλους στο οποίο είναι εγκατεστημένη η 

αιτούσα τεχνική υπηρεσία παρέχει στους 

εν λόγω εκπροσώπους έγκαιρη πρόσβαση 

στα έγγραφα που είναι απαραίτητα για την 

αξιολόγηση της αιτούσας τεχνικής 

υπηρεσίας. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

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

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

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

αριθ. 765/2008 και σύμφωνα με αυτόν. 

 

Τροπολογία  34 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 77 – παράγραφος 11 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

11. Η διάρκεια ισχύος του ορισμού 

των τεχνικών υπηρεσιών περιορίζεται σε 

πέντε έτη κατά το μέγιστο. 

διαγράφεται 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Στο άρθρο 80 καθορίζεται συνεχής παρακολούθηση, και η αξιολόγηση διενεργείται τουλάχιστον 
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κάθε 30 μήνες. Είναι σημαντικό να μην επιβληθεί περιττός διοικητικός φόρτος ή περιττή 

δαπάνη στις τεχνικές υπηρεσίες ή τις αρχές των κρατών μελών. 

 

Τροπολογία  35 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 80 – παράγραφος 1 – πρώτο εδάφιο 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Η αρμόδια για την έγκριση τύπου αρχή 

παρακολουθεί συνεχώς τις τεχνικές 

υπηρεσίες προκειμένου να διασφαλίζεται η 

συμμόρφωση με τις απαιτήσεις που 

ορίζονται στα άρθρα 72 έως 76, στα άρθρα 

84 και 85 και στο προσάρτημα 2 του 

παραρτήματος V. 

Η αρμόδια για την έγκριση τύπου αρχή ή, 

σε περίπτωση πιστοποίησης, ο εθνικός 

οργανισμός πιστοποίησης, παρακολουθεί 

συνεχώς τις τεχνικές υπηρεσίες 

προκειμένου να διασφαλίζεται η 

συμμόρφωση με τις απαιτήσεις που 

ορίζονται στα άρθρα 72 έως 76, στα άρθρα 

84 και 85 και στο προσάρτημα 2 του 

παραρτήματος V. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

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

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

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

αριθ. 765/2008 και σύμφωνα με αυτόν. 

 

Τροπολογία  36 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 80 – παράγραφος 1 – δεύτερο εδάφιο 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Κατόπιν αιτήματος, οι τεχνικές υπηρεσίες 

παρέχουν όλες τις σχετικές πληροφορίες 

και τα έγγραφα που είναι απαραίτητα ώστε 

η αρμόδια για την έγκριση τύπου αρχή να 

είναι σε θέση να επαληθεύσει τη 

συμμόρφωση με τις εν λόγω απαιτήσεις. 

Κατόπιν αιτήματος, οι τεχνικές υπηρεσίες 

παρέχουν όλες τις σχετικές πληροφορίες 

και τα έγγραφα που είναι απαραίτητα ώστε 

η αρμόδια για την έγκριση τύπου αρχή ή, 

σε περίπτωση πιστοποίησης, ο εθνικός 

οργανισμός πιστοποίησης, να είναι σε 

θέση να επαληθεύσει τη συμμόρφωση με 

τις εν λόγω απαιτήσεις. 

Or. en 
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Αιτιολόγηση 

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

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

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

αριθ. 765/2008 και σύμφωνα με αυτόν. 

 

Τροπολογία  37 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 80 – παράγραφος 1 – εδάφιο 3 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Οι τεχνικές υπηρεσίες ενημερώνουν 

αμελλητί την αρμόδια για την έγκριση 

τύπου αρχή σχετικά με τυχόν αλλαγές, 

ειδικότερα όσον αφορά το προσωπικό, τις 

εγκαταστάσεις, τις θυγατρικές ή τους 

υπεργολάβους τους, οι οποίες ενδέχεται να 

επηρεάσουν τη συμμόρφωση με τις 

απαιτήσεις που ορίζονται στα άρθρα 72 

έως 76, στα άρθρα 84 και 85 και στο 

προσάρτημα 2 του παραρτήματος V ή την 

ικανότητά τους να ασκούν τα καθήκοντα 

αξιολόγησης της συμμόρφωσης οχημάτων, 

συστημάτων, κατασκευαστικών στοιχείων 

και χωριστών τεχνικών μονάδων για τα 

οποία έχουν οριστεί. 

Οι τεχνικές υπηρεσίες ενημερώνουν 

αμελλητί την αρμόδια για την έγκριση 

τύπου αρχή ή, σε περίπτωση 

πιστοποίησης, τον εθνικό οργανισμό 

πιστοποίησης, σχετικά με τυχόν αλλαγές, 

ειδικότερα όσον αφορά το προσωπικό, τις 

εγκαταστάσεις, τις θυγατρικές ή τους 

υπεργολάβους τους, οι οποίες ενδέχεται να 

επηρεάσουν τη συμμόρφωση με τις 

απαιτήσεις που ορίζονται στα άρθρα 72 

έως 76, στα άρθρα 84 και 85 και στο 

προσάρτημα 2 του παραρτήματος V ή την 

ικανότητά τους να ασκούν τα καθήκοντα 

αξιολόγησης της συμμόρφωσης οχημάτων, 

συστημάτων, κατασκευαστικών στοιχείων 

και χωριστών τεχνικών μονάδων για τα 

οποία έχουν οριστεί. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

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

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

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

αριθ. 765/2008 και σύμφωνα με αυτόν. 

 

Τροπολογία  38 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 80 – παράγραφος 4 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

4. Πέντε έτη μετά την κοινοποίηση 

τεχνικής υπηρεσίας, και στη συνέχεια ανά 

πενταετία, η αξιολόγηση προκειμένου να 

διαπιστωθεί αν η τεχνική υπηρεσία 

εξακολουθεί αν συμμορφώνεται προς τις 

απαιτήσεις που ορίζονται στα άρθρα 72 

έως 76, στα άρθρα 84 και 85 και στο 

προσάρτημα 2 του παραρτήματος V 

διεξάγεται από την αρμόδια για την 

έγκριση τύπου αρχή του κράτους μέλους 

στο οποίο είναι εγκατεστημένη η τεχνική 

υπηρεσία και από ομάδα κοινής 

αξιολόγησης η οποία ορίζεται σύμφωνα 

με τη διαδικασία που περιγράφεται στο 

άρθρο 77 παράγραφοι 1 έως 4. 

διαγράφεται 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Το σύστημα διαρκούς παρακολούθησης και οι τακτικές αξιολογήσεις που προβλέπονται στο 

παρόν άρθρο εξαλείφουν την ανάγκη για πενταετείς κύκλους και, προκειμένου να εξασφαλιστεί 

ότι η νομοθεσία δεν θα προσθέσει περιττή γραφειοκρατία, πρέπει να καταργηθούν. 

 

Τροπολογία  39 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 90 – παράγραφος 3 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

3. Τα ποσά των διοικητικών 

προστίμων θεωρούνται έσοδο για τον 

γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης. 

3. Τα ποσά των διοικητικών 

προστίμων θεωρούνται έσοδο για τον 

γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης και μειώνουν τις συνεισφορές 

βάσει του ακαθάριστου εθνικού 

εισοδήματος (ΑΕΕ) των κρατών μελών 

στον προϋπολογισμό της Ένωσης. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Τυχόν διοικητικά πρόστιμα δεν πρέπει να προστίθενται επιπλέον του προϋπολογισμού της ΕΕ. 

Θα πρέπει αντίθετα να χρησιμοποιούνται για τη μείωση των συνεισφορών βάσει του ΑΕΕ από 
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τα κράτη μέλη. 

 

Τροπολογία  40 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 91 – παράγραφος 1 – σημείο 6 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 715/2007 

Άρθρο 11 α – παράγραφος 1 – στοιχείο β 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

β) οι τιμές εκπομπών CO2 και 

κατανάλωσης καυσίμου που 

προσδιορίζονται μέσω της εφαρμοστέας 

διαδικασίας δοκιμής είναι 

αντιπροσωπευτικά των μετρήσεων 

εκπομπών βάσει των πραγματικών 

συνθηκών οδήγησης. 

διαγράφεται 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Η σύγκριση τιμών CO2/fc έγκρισης τύπου με τις τιμές CO2/fc των δοκιμών RDE μπορεί να 

αποδειχθεί ιδιαίτερα πολύπλοκη, δεδομένου ότι οι δοκιμές RDE στην οδήγηση μπορεί να 

διαφέρουν με τον χρόνο. Καλώ την Επιτροπή να εξηγήσει τον τρόπο με τον οποίο θα 

μπορούσαν να περιληφθούν οι εκπομπές υπό πραγματικές συνθήκες οδήγησης με παράλληλη 

διασφάλιση της αξιοπιστίας της διαδικασίας, και αν αυτό δεν καταστεί δυνατόν, η συγκεκριμένη 

διάταξη θα πρέπει να διαγραφεί από την πρόταση. 

 

 

 


