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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Ο πυρήνας της παρούσας νομοθετικής πρότασης αφορά τη θέσπιση συντελεστών 
συμμόρφωσης οι οποίοι χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση της συμμόρφωσης των 
οχημάτων με τα όρια εκπομπών Euro 6 που καθορίζονται στη νομοθεσία της ΕΕ κατά την 
εκτέλεση δοκιμών για τις εκπομπές υπό πραγματικές συνθήκες οδήγησης (RDE). Το 
επιχείρημα που προβάλλει η Επιτροπή για να αιτιολογήσει την εν λόγω θέσπιση είναι ότι οι ως 
άνω συντελεστές απαιτούνται για να μειωθούν οι αποκλίσεις μεταξύ των μετρήσεων των 
εκπομπών στο εργαστήριο και υπό πραγματικές συνθήκες χρήσης. Η πρόταση αυτή προέκυψε 
μετά την έκδοση απόφασης από το Γενικό Δικαστήριο του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης σχετικά με την τροποποίηση των προτύπων Euro 6 μέσω κατ’ εξουσιοδότηση πράξης, 
στην οποία αναφερόταν ότι αυτή θα τροποποιούσε ένα ουσιαστικό στοιχείο της νομοθεσίας, 
δηλαδή θα αύξανε τεχνητά τα όρια για τις εκπομπές NOx με τη θέσπιση συντελεστή 
συμμόρφωσης. Το Δικαστήριο επιβεβαίωσε, συνεπώς, ότι αυτό θα απαιτούσε τακτική 
νομοθετική διαδικασία.

Η συντάκτρια είναι της γνώμης ότι η θέσπιση συντελεστών συμμόρφωσης για τις μετρήσεις 
RDE στέλνει λάθος μήνυμα, τη στιγμή που απαιτείται επείγουσα δράση ώστε να μπορέσουν 
τα κράτη μέλη να συμμορφωθούν με την οδηγία για την ποιότητα του αέρα (2008/50/ΕΚ) και 
να διασφαλιστεί ότι τα όρια εκπομπών Euro 6 τηρούνται υπό κανονικές συνθήκες. Οι 
κατασκευαστές αυτοκινήτων θα πρέπει να αρχίσουν να σχεδιάζουν οχήματα που 
συμμορφώνονται με τα νομοθετικά καθορισμένα όρια εκπομπών και να μην εξασφαλίζουν 
περιθώρια ελιγμού ώστε να αποφύγουν τις υποχρεώσεις τους. Επιπλέον, όσον αφορά τις 
δραστηριότητες έγκρισης και εποπτείας της αγοράς, προκαλεί αβεβαιότητα η θέσπιση 
περιθωρίου σφάλματος το οποίο ουσιαστικά δυσχεραίνει την εξακρίβωση του κατά πόσον τα 
οχήματα συμμορφώνονται με τα συμφωνημένα πρότυπα. Ωστόσο, το σχέδιο γνωμοδότησης 
της συντάκτριας δεν θίγει περιβαλλοντικές πτυχές στο νομικό κείμενο, δηλαδή τους 
συντελεστές συμμόρφωσης· αυτοί εμπίπτουν στην αρμοδιότητα της επιτροπής ENVI, όπως 
προβλέπεται στη συμφωνία μεταξύ των προέδρων των δύο επιτροπών, μολονότι διατυπώνονται 
οι προαναφερθείσες αμφιβολίες. Η αποκλειστική αρμοδιότητα της επιτροπής IMCO αφορά τις 
πληροφορίες επισκευής και συντήρησης σύμφωνα με το κεφάλαιο ΙΙΙ του κανονισμού 
715/2007/ΕΕ, ένα κεφάλαιο το οποίο τροποποιείται και ενοποιείται στον κανονισμό 858/2018. 
Οι τροπολογίες που αφορούν τα τμήματα αυτά είναι, συνεπώς, τεχνικής φύσεως. 

Όσον αφορά τις διατάξεις που καθορίζουν τις προϋποθέσεις για την ανάθεση αρμοδιοτήτων 
κατ’ εξουσιοδότηση στην Επιτροπή (άρθρο 1 παράγραφος 11 [άρθρο 14α]), η πρόταση της 
συντάκτριας είναι να συντομευτεί η περίοδος από τα πέντε στα δύο έτη, ώστε να αξιολογηθεί 
έως το τέλος του 2022 κατά πόσον απαιτούνται περαιτέρω μέτρα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
δεσμεύτηκε δημοσίως να μειώσει τον συντελεστή συμμόρφωσης στο 1 όσο το δυνατόν 
συντομότερα και το αργότερο έως το 2023. Ως εκ τούτου, οι αρμοδιότητες κατ’ εξουσιοδότηση 
θα πρέπει να τηρήσουν το ίδιο χρονοδιάγραμμα. 

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών καλεί την Επιτροπή 
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Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων, που είναι αρμόδια επί της 
ουσίας, να λάβει υπόψη της τις ακόλουθες τροπολογίες:

Τροπολογία 1

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 715/2007 
απαιτεί τη συμμόρφωση των νέων 
ελαφρών οχημάτων με ορισμένα όρια 
εκπομπών (πρότυπα Euro 5 και Euro 6) και 
καθορίζει πρόσθετες απαιτήσεις σχετικά με 
την πρόσβαση σε πληροφορίες επισκευής 
και συντήρησης οχημάτων. Οι ειδικές 
τεχνικές διατάξεις που είναι αναγκαίες για 
την εφαρμογή του εν λόγω κανονισμού 
ορίστηκαν στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 
692/200816  της Επιτροπής και, στη 
συνέχεια, στον κανονισμό (ΕΕ) 2017/1151 
της Επιτροπής17.

(2) Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 715/2007 
απαιτεί τη συμμόρφωση των νέων 
ελαφρών οχημάτων με ορισμένα όρια 
εκπομπών (πρότυπα Euro 5 και Euro 6) και 
καθορίζει πρόσθετες απαιτήσεις σχετικά με 
την πρόσβαση σε πληροφορίες επισκευής 
και συντήρησης οχημάτων, οι οποίες 
τροποποιήθηκαν και ενοποιήθηκαν 
περαιτέρω από τον κανονισμό (ΕΕ) 
2018/85815α, που θα τεθεί σε ισχύ από την 
1η Σεπτεμβρίου 2020. Οι ειδικές τεχνικές 
διατάξεις που είναι αναγκαίες για την 
εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
715/2007 ορίστηκαν στον κανονισμό (ΕΚ) 
αριθ. 692/200816 της Επιτροπής και, στη 
συνέχεια, στον κανονισμό (ΕΕ) 2017/1151 
της Επιτροπής17.

__________________ __________________
15α Κανονισμός (ΕΕ) 2018/858 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 30ής Μαΐου 2018, για 
την έγκριση και την εποπτεία της αγοράς 
μηχανοκίνητων οχημάτων και των 
ρυμουλκουμένων τους και των 
συστημάτων, κατασκευαστικών 
στοιχείων και χωριστών τεχνικών 
μονάδων που προορίζονται για τα 
οχήματα αυτά, για την τροποποίηση των 
κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 715/2007 και 
(ΕΚ) αριθ. 595/2009 και για την 
κατάργηση της οδηγίας 2007/46/ΕΚ (ΕΕ 
L 151 της 14.6.2018, σ. 1).

16 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 692/2008 της 
Επιτροπής, της 18ης Ιουλίου 2008, για την 
εφαρμογή και την τροποποίηση του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 715/2007 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου που αφορά την έγκριση τύπου 

16 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 692/2008 της 
Επιτροπής, της 18ης Ιουλίου 2008, για την 
εφαρμογή και την τροποποίηση του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 715/2007 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου που αφορά την έγκριση τύπου 
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μηχανοκινήτων οχημάτων όσον αφορά 
εκπομπές από ελαφρά επιβατηγά και 
εμπορικά οχήματα (Euro 5 και Euro 6) και 
σχετικά με την πρόσβαση σε πληροφορίες 
επισκευής και συντήρησης οχημάτων (ΕΕ 
L 199 της 28.7.2008, σ. 1).

μηχανοκινήτων οχημάτων όσον αφορά 
εκπομπές από ελαφρά επιβατηγά και 
εμπορικά οχήματα (Euro 5 και Euro 6) και 
σχετικά με την πρόσβαση σε πληροφορίες 
επισκευής και συντήρησης οχημάτων (ΕΕ 
L 199 της 28.7.2008, σ. 1).

17 Κανονισμός (ΕΕ) 2017/1151 της 
Επιτροπής, της 1ης Ιουνίου 2017, για τη 
συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
715/2007 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου που αφορά την 
έγκριση τύπου μηχανοκινήτων οχημάτων 
όσον αφορά εκπομπές από ελαφρά 
επιβατηγά και εμπορικά οχήματα (Euro 5 
και Euro 6) και σχετικά με την πρόσβαση 
σε πληροφορίες επισκευής και συντήρησης 
οχημάτων, για την τροποποίηση της 
οδηγίας 2007/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 692/2008 της 
Επιτροπής και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
1230/2012 της Επιτροπής και για την 
κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
692/2008 της Επιτροπής (ΕΕ L 175 της 
7.7.2017, σ. 1).

17 Κανονισμός (ΕΕ) 2017/1151 της 
Επιτροπής, της 1ης Ιουνίου 2017, για τη 
συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
715/2007 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου που αφορά την 
έγκριση τύπου μηχανοκινήτων οχημάτων 
όσον αφορά εκπομπές από ελαφρά 
επιβατηγά και εμπορικά οχήματα (Euro 5 
και Euro 6) και σχετικά με την πρόσβαση 
σε πληροφορίες επισκευής και συντήρησης 
οχημάτων, για την τροποποίηση της 
οδηγίας 2007/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 692/2008 της 
Επιτροπής και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
1230/2012 της Επιτροπής και για την 
κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
692/2008 της Επιτροπής (ΕΕ L 175 της 
7.7.2017, σ. 1).

Or. en

Τροπολογία 2

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3) Οι απαιτήσεις έγκρισης τύπου που 
σχετίζονται με τις εκπομπές από 
μηχανοκίνητα οχήματα έγιναν σταδιακά 
πολύ αυστηρότερες μέσω της θέσπισης και 
της επακόλουθης αναθεώρησης των 
προτύπων Euro. Ενώ τα οχήματα γενικά 
έχουν επιτύχει σημαντικές μειώσεις 
εκπομπών σε όλο το φάσμα των 
ρυθμιζόμενων ρύπων, δεν συνέβη το ίδιο 
με τις εκπομπές NOx από κινητήρες ντίζελ 
ή τα σωματίδια για κινητήρες απευθείας 

(3) Οι απαιτήσεις έγκρισης τύπου που 
σχετίζονται με τις εκπομπές από 
μηχανοκίνητα οχήματα έγιναν σταδιακά 
πολύ αυστηρότερες μέσω της θέσπισης και 
της επακόλουθης αναθεώρησης των 
προτύπων Euro. Ενώ τα οχήματα γενικά 
έχουν επιτύχει σημαντικές μειώσεις 
εκπομπών σε όλο το φάσμα των 
ρυθμιζόμενων ρύπων, δεν συνέβη το ίδιο 
με τις εκπομπές NOx από κινητήρες ντίζελ 
ή τα σωματίδια για κινητήρες απευθείας 
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έγχυσης βενζίνης, που εγκαθίστανται ιδίως 
σε ελαφρά οχήματα. Επομένως, 
απαιτούνται ενέργειες για τη διόρθωση της 
κατάστασης αυτής.

έγχυσης βενζίνης, που εγκαθίστανται ιδίως 
σε ελαφρά οχήματα, κυρίως λόγω 
παράνομων πρακτικών που είχαν ως 
αποτέλεσμα αποκλίσεις μεταξύ των 
εκπομπών που μετρούνται στο 
εργαστήριο και αυτών που σημειώνονται 
σε πραγματικές συνθήκες χρήσης. 
Επομένως, απαιτούνται ενέργειες για τη 
διόρθωση της κατάστασης αυτής, 
προκειμένου να διασφαλιστεί η τήρηση 
των προτύπων Euro 6 υπό κανονικές 
συνθήκες χρήσης και να επιτραπεί στα 
κράτη μέλη να συμμορφωθούν χωρίς 
περαιτέρω καθυστέρηση με τα ενωσιακά 
πρότυπα για την ποιότητα του αέρα, 
ιδίως στις αστικές περιοχές.

Or. en

Τροπολογία 3

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6) Ο κανονισμός (ΕΕ) 2016/64621 
εισήγαγε τις ημερομηνίες εφαρμογής της 
διαδικασίας δοκιμής RDE, καθώς και τα 
κριτήρια συμμόρφωσης για τις εκπομπές 
RDE. Για τον σκοπό αυτό, 
χρησιμοποιήθηκαν συντελεστές 
συμμόρφωσης ανά ρύπο, ώστε να ληφθούν 
υπόψη οι στατιστικές και τεχνικές 
αβεβαιότητες των μετρήσεων που 
πραγματοποιούνται μέσω φορητών 
συστημάτων μέτρησης εκπομπών (PEMS).

(6) Ο κανονισμός (ΕΕ) 2016/64621 
εισήγαγε τις ημερομηνίες εφαρμογής της 
διαδικασίας δοκιμής RDE, καθώς και τα 
κριτήρια συμμόρφωσης για τις εκπομπές 
RDE. Σε πρώτο στάδιο δημιουργήθηκαν 
προσωρινοί συντελεστές συμμόρφωσης 
ανά ρύπο, ώστε να μπορέσουν οι 
κατασκευαστές να λάβουν υπόψη τις 
αλλαγές στις μεθοδολογίες δοκιμών. Σε 
δεύτερο στάδιο χρησιμοποιήθηκαν τελικοί 
συντελεστές συμμόρφωσης ανά ρύπο, 
ώστε να ληφθούν υπόψη, μεταξύ άλλων, οι 
στατιστικές και τεχνικές αβεβαιότητες των 
μετρήσεων που πραγματοποιούνται μέσω 
φορητών συστημάτων μέτρησης εκπομπών 
(PEMS). Η Επιτροπή δεσμεύεται να 
επανεξετάζει ετησίως τους εν λόγω 
συντελεστές συμμόρφωσης και να τους 
επικαιροποιεί, ώστε να αντικατοπτρίζουν 
επακριβώς τις βελτιώσεις στην 
τεχνολογία μέτρησης, με σκοπό οι 
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συντελεστές συμμόρφωσης να φτάσουν 
στο 1 το συντομότερο δυνατόν και το 
αργότερο έως το 2023.

__________________ __________________
21Κανονισμός (ΕΕ) 2016/646 της 
Επιτροπής, της 20ής Απριλίου 2016, για 
την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 692/2008 όσον αφορά τις εκπομπές 
από ελαφρά επιβατηγά και εμπορικά 
οχήματα (Euro 6) (ΕΕ L 109 της 
26.4.2016, σ. 1).

21Κανονισμός (ΕΕ) 2016/646 της 
Επιτροπής, της 20ής Απριλίου 2016, για 
την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 692/2008 όσον αφορά τις εκπομπές 
από ελαφρά επιβατηγά και εμπορικά 
οχήματα (Euro 6) (ΕΕ L 109 της 
26.4.2016, σ. 1).

Or. en

Τροπολογία 4

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8) Το Γενικό Δικαστήριο δεν 
αμφισβήτησε την τεχνική αιτιολόγηση των 
συντελεστών συμμόρφωσης. Ως εκ 
τούτου, και δεδομένου ότι, στο παρόν 
στάδιο τεχνολογικής ανάπτυξης, 
εξακολουθεί να υπάρχει απόκλιση μεταξύ 
των εκπομπών που μετρώνται σε 
πραγματικές συνθήκες οδήγησης και 
εκείνων που μετρώνται στο εργαστήριο, 
είναι σκόπιμο να εισαχθούν οι 
συντελεστές συμμόρφωσης στον 
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 715/2007.

(8) Το Γενικό Δικαστήριο 
αμφισβήτησε την τεχνική αιτιολόγηση των 
συντελεστών συμμόρφωσης στην 
απόφασή του, επισημαίνοντας την 
αβεβαιότητα που θα επέφερε για τις 
αρμόδιες αρχές στο πλαίσιο των 
δραστηριοτήτων τους για την έγκριση και 
την εποπτεία της αγοράς· δηλαδή, θα 
ήταν δύσκολο να προσδιοριστεί 
αποτελεσματικά εάν το υπό δοκιμή όχημα 
συμμορφώνεται στον δρόμο με τα όρια 
που καθορίζονται στον κανονισμό (ΕΚ) 
αριθ. 715/2007, με αποτέλεσμα να 
αλλοιώνεται ένα ουσιώδες στοιχείο του εν 
λόγω κανονισμού, καθώς και με τις 
διατάξεις της οδηγίας 2008/50/ΕΚ1α όσον 
αφορά τα όρια εκπομπών. Συνεπώς, η 
θέσπιση συντελεστή συμμόρφωσης θα 
δημιουργούσε περαιτέρω αβεβαιότητα 
και καθυστέρηση, επιτρέποντας 
περιθώριο σφάλματος στις μετρήσεις των 
εκπομπών εις βάρος της δημόσιας υγείας 
και της προστασίας του περιβάλλοντος.
__________________
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1α 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 Ευρώπη (ΕΕ L 152 της 
11.6.2008, σ. 1).

Or. en

Τροπολογία 5

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9) Προκειμένου να επιτραπεί στους 
κατασκευαστές να συμμορφωθούν με τα 
όρια εκπομπών Euro 6 στο πλαίσιο της 
διαδικασίας δοκιμής RDE, τα κριτήρια 
συμμόρφωσης για τις εκπομπές RDE θα 
πρέπει να εισαχθούν σε δύο στάδια. Κατά 
το πρώτο στάδιο, κατόπιν αιτήματος του 
κατασκευαστή, θα πρέπει να εφαρμόζεται 
προσωρινός συντελεστής συμμόρφωσης, 
ενώ σε δεύτερο στάδιο θα πρέπει να 
χρησιμοποιείται μόνο ο τελικός 
συντελεστής συμμόρφωσης. Η Επιτροπή 
θα πρέπει να επανεξετάζει τους τελικούς 
συντελεστές συμμόρφωσης υπό το 
πρίσμα της τεχνικής προόδου.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 6

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 3 – στοιχείο α
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 715/2007
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι υποχρεώσεις αυτές περιλαμβάνουν την 
τήρηση των ορίων εκπομπών που 

Οι υποχρεώσεις αυτές περιλαμβάνουν την 
τήρηση των ορίων εκπομπών που 
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ορίζονται στο παράρτημα I. Για τους 
σκοπούς του προσδιορισμού της 
συμμόρφωσης με τα όρια εκπομπών Euro 
6 που καθορίζονται στον πίνακα 2 του 
παραρτήματος Ι, οι τιμές εκπομπών οι 
οποίες προσδιορίζονται κατά τη διάρκεια 
οποιασδήποτε έγκυρης δοκιμής 
εκπομπών σε πραγματικές συνθήκες 
οδήγησης (RDE) διαιρούνται με τον 
εφαρμοστέο συντελεστή συμμόρφωσης 
που ορίζεται στον πίνακα 2α του 
παραρτήματος I. Το αποτέλεσμα 
παραμένει κάτω από τα όρια εκπομπών 
Euro 6 που καθορίζονται στον πίνακα 2 
του εν λόγω παραρτήματος.

ορίζονται στο παράρτημα I.

Or. en

Τροπολογία 7

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 6
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 715/2007
Άρθρο 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

«Άρθρο 8 «Άρθρο 8

Κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις για την 
πρόσβαση σε πληροφορίες επισκευής και 
συντήρησης οχήματος

Κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις για την 
πρόσβαση σε πληροφορίες επισκευής και 
συντήρησης οχήματος

Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να 
εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις 
σύμφωνα με το άρθρο 14α για τη 
συμπλήρωση των άρθρων 6 και 7. Η 
εξουσία αυτή περιλαμβάνει τον ορισμό 
και την επικαιροποίηση των τεχνικών 
προδιαγραφών σχετικά με τον τρόπο 
παροχής των πληροφοριών για το σύστημα 
OBD και την επισκευή και τη συντήρηση 
των οχημάτων, με ιδιαίτερη προσοχή στις 
ειδικές ανάγκες των ΜΜΕ.»

Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να 
εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις 
σύμφωνα με το άρθρο 14α για τη 
συμπλήρωση των άρθρων 6 και 7, 
θεσπίζοντας τον ορισμό και την 
επικαιροποίηση των τεχνικών 
προδιαγραφών σχετικά με τον τρόπο 
παροχής των πληροφοριών για το σύστημα 
OBD και την επισκευή και τη συντήρηση 
των οχημάτων, με ιδιαίτερη προσοχή στις 
ειδικές ανάγκες των ΜΜΕ.»

Or. en
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Τροπολογία 8

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 11
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 715/2007
Άρθρο 14α – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η προβλεπόμενη στο άρθρο 5 
παράγραφος 3, στο άρθρο 8 και στο άρθρο 
14 παράγραφοι 2 και 3 εξουσία έκδοσης 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων ανατίθεται 
στην Επιτροπή για περίοδο πέντε ετών από 
τις ...  [ημερομηνία έναρξης ισχύος]. Η 
Επιτροπή υποβάλλει έκθεση σχετικά με τις 
εξουσίες που της έχουν ανατεθεί το 
αργότερο εννέα μήνες πριν από τη λήξη 
της περιόδου των πέντε ετών. Η 
εξουσιοδότηση ανανεώνεται σιωπηρά για 
περιόδους ίδιας διάρκειας, εκτός αν το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο 
προβάλουν αντιρρήσεις το αργότερο εντός 
τριών μηνών πριν από τη λήξη κάθε 
περιόδου.

2. Η προβλεπόμενη στο άρθρο 5 
παράγραφος 3, στο άρθρο 8 και στο άρθρο 
14 παράγραφοι 2 και 3 εξουσία έκδοσης 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων ανατίθεται 
στην Επιτροπή για περίοδο δύο ετών από 
τις ... [ημερομηνία έναρξης ισχύος]. Η 
Επιτροπή υποβάλλει έκθεση σχετικά με τις 
εξουσίες που της έχουν ανατεθεί το 
αργότερο εννέα μήνες πριν από τη λήξη 
της περιόδου των δύο ετών. Η 
εξουσιοδότηση ανανεώνεται σιωπηρά για 
περιόδους ίδιας διάρκειας, εκτός αν το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο 
προβάλουν αντιρρήσεις το αργότερο εντός 
τριών μηνών πριν από τη λήξη κάθε 
περιόδου.

Or. en


