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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Στόχος αυτής της πρότασης σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την έγκριση τύπου των μηχανοκίνητων οχημάτων και 
κινητήρων όσον αφορά τις εκπομπές των βαρέων επαγγελματικών οχημάτων (Euro VI) και 
για την πρόσβαση σε πληροφορίες επισκευής και συντήρησης οχημάτων είναι να 
καθορισθούν εναρμονισμένοι κανόνες για την κατασκευή μηχανοκίνητων οχημάτων ώστε να 
διασφαλίζεται η λειτουργία της εσωτερικής αγοράς ενώ, ταυτόχρονα, να εξασφαλίζεται 
υψηλό επίπεδο περιβαλλοντικής προστασίας σε ό,τι αφορά τις εκπομπές ατμοσφαιρικών 
ρύπων.
Mε προοπτική αφενός την διασφάλιση αποτελεσματικού ανταγωνισμού στην αγορά 
υπηρεσιών για την επισκευή και συντήρηση των οχημάτων και, αφετέρου, την εξασφάλιση 
ότι οι ανεξάρτητοι φορείς δεν εξαιρούνται από την αγορά, οι κατασκευαστές οχημάτων 
πρέπει να χορηγούν στους ανεξάρτητους φορείς, όπως είναι οι επισκευαστές, οι 
κατασκευαστές ή διανομείς εξοπλισμού, εργαλείων επισκευής και ανταλλακτικών, 
απεριόριστη και τυποποιημένη πρόσβαση στις πληροφορίες του ενσωματωμένου συστήματος 
διάγνωσης (on-board diagnostic - OBD), καθώς και στις πληροφορίες επισκευής και 
συντήρησης του οχήματος.
Η συντάκτρια υποστηρίζει σε γενικές γραμμές την πρόταση αλλά συστήνει περαιτέρω 
βελτιώσεις σε ότι αφορά την πρόσβαση σε πληροφορίες επισκευής του οχήματος. Tα βαρέα 
επαγγελματικά οχήματα συνήθως κατασκευάζονται σε πολλαπλά στάδια, και θα πρέπει κατά 
συνέπεια να εξασφαλίζεται και στις περιπτώσεις αυτές η πρόσβαση σε πληροφορίες 
επισκευής του οχήματος, ώστε να εξασφαλίζεται ότι οι ανεξάρτητοι φορείς θα έχουν 
πρόσβαση σε επικαιροποιημένες πληροφορίες που καλύπτουν όλες τις πτυχές του οχήματος. 
Ως εκ τούτου, η συντάκτρια προτείνει ότι, σε περίπτωση εγκρίσεως τύπου σε πολλαπλά 
στάδια, ο κατασκευαστής που είναι αρμόδιος για την κάθε έγκριση, είναι αρμόδιος και για 
την παροχή των πληροφοριών επισκευής που σχετίζονται με το συγκεκριμένο στάδιο τόσο 
απέναντι στον τελικό κατασκευαστή, όσο και απέναντι στους ανεξάρτητους φορείς.
Δεν είναι δυνατό οι διατάξεις για την πρόσβαση σε πληροφορίες επισκευής και συντήρησης 
οχημάτων να μεταφέρονται απλώς από την κατηγορία Euro 5 (ελαφρά επιβατηγά οχήματα) 
στην κατηγορία Euro VI (βαρέα επαγγελματικά οχήματα) σε ό,τι αφορά το τυποποιημένο 
μορφότυπο για την υποβολή αιτήσεων. Κατά συνέπεια, η Επιτροπή έδωσε εντολή στην 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τυποποίησης να αναπτύξει ένα νέο μορφότυπο για την υποβολή 
αιτήσεων με σκοπό την παροχή πληροφοριών σε ό,τι αφορά την επισκευή και τη συντήρηση 
οχημάτων το οποίο αντανακλά την επικαιροποιημένη τεχνολογία στον τομέα της 
αυτοκινητοβιομηχανίας και μπορεί επίσης να εφαρμοσθεί και στην κατηγορία των βαρέων 
επαγγελματικών οχημάτων. Ευθύς μόλις εγκριθεί αυτό το νέο μορφότυπο για την υποβολή 
αιτήσεων, όλες οι πληροφορίες επισκευής και συντήρησης οχημάτων θα υποβάλλονται πλέον 
σύμφωνα με αυτό.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών καλεί την Επιτροπή 
Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων, που είναι αρμόδια επί της 
ουσίας, να συμπεριλάβει στην έκθεσή της τις ακόλουθες τροπολογίες:
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Τροπολογία 1

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8) Η απεριόριστη πρόσβαση σε 
πληροφορίες επισκευής του οχήματος, 
μέσω τυποποιημένου μορφοτύπου, το 
οποίο μπορεί να χρησιμοποιείται για την 
ανάκτηση τεχνικών πληροφοριών και ο 
αποτελεσματικός ανταγωνισμός στην 
αγορά για την επιδιόρθωση οχημάτων και 
τις υπηρεσίες ενημέρωσης για τη 
συντήρηση, είναι αναγκαία για να 
βελτιωθεί η λειτουργία της εσωτερικής 
αγοράς, ιδίως όσον αφορά την ελεύθερη 
κυκλοφορία εμπορευμάτων, την ελευθερία 
εγκατάστασης και την ελευθερία παροχής 
υπηρεσιών. Μέγα μέρος των πληροφοριών 
αυτών συνδέεται με τα ενσωματωμένα 
συστήματα διάγνωσης και τη διάδρασή 
τους με άλλα συστήματα οχημάτων. 
Ενδείκνυται να καθορισθούν τεχνικές 
προδιαγραφές, τις οποίες θα πρέπει να 
τηρούν οι κατασκευαστές στους 
δικτυακούς τόπους τους, παράλληλα με 
στοχοθετημένα μέτρα ώστε να 
διασφαλίζεται η εύλογη πρόσβαση των 
μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ).

(8) Η απεριόριστη πρόσβαση σε 
πληροφορίες επισκευής του οχήματος, 
μέσω τυποποιημένου μορφοτύπου, το 
οποίο μπορεί να χρησιμοποιείται για την 
ανάκτηση τεχνικών πληροφοριών και ο 
αποτελεσματικός ανταγωνισμός στην 
αγορά για την επιδιόρθωση οχημάτων και 
τις υπηρεσίες ενημέρωσης για τη 
συντήρηση, είναι αναγκαία για να 
βελτιωθεί η λειτουργία της εσωτερικής 
αγοράς, ιδίως όσον αφορά την ελεύθερη 
κυκλοφορία εμπορευμάτων, την ελευθερία 
εγκατάστασης και την ελευθερία παροχής 
υπηρεσιών. Μέγα μέρος των πληροφοριών 
αυτών συνδέεται με τα ενσωματωμένα 
συστήματα διάγνωσης και τη διάδρασή 
τους με άλλα συστήματα οχημάτων. 
Απαιτείται να καθορισθούν τεχνικές 
προδιαγραφές, τις οποίες θα πρέπει να 
τηρούν οι κατασκευαστές στους 
δικτυακούς τόπους τους, παράλληλα με 
στοχοθετημένα μέτρα ώστε να 
διασφαλίζεται η εύλογη πρόσβαση των 
μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ). 

Or. en

Αιτιολόγηση

Όχι μόνο ενδείκνυται αλλά και απαιτείται να καθορισθούν τεχνικές προδιαγραφές τις οποίες θα 
πρέπει να τηρούν οι κατασκευαστές στους δικτυακούς τόπους τους.
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Τροπολογία 2

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 8 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8a) Όχι αργότερα από ...*, η Επιτροπή 
θα πρέπει να επανεξετάσει τη λειτουργία 
του συστήματος απεριόριστης 
πρόσβασης στις πληροφορίες επισκευής 
και συντήρησης των οχημάτων με σκοπό 
να καθορίσει εάν θα ήταν σκόπιμο να 
ενοποιήσει όλες τις διατάξεις που 
αφορούν την πρόσβαση σε πληροφορίες 
για την επισκευή και συντήρηση 
οχημάτων εντός ενός αναθεωρημένου 
πλαισίου νομοθεσίας σχετικά με την 
έγκριση τύπου. Εάν οι διατάξεις που 
αφορούν την πρόσβαση στις πληροφορίες 
αυτές ενοποιηθούν με αυτόν τον τρόπο, οι 
αντίστοιχες διατάξεις του παρόντος 
κανονισμού θα πρέπει να καταργηθούν 
για όσο χρονικό διάστημα διατηρούνται 
τα υφιστάμενα δικαιώματα για την 
πρόσβαση σε πληροφορίες επισκευής και 
συντήρησης.
___________

* Τέσσερα έτη από την ημερομηνία έναρξης 
ισχύος του παρόντος κανονισμού.

Or. en

Αιτιολόγηση

H πρόσβαση σε όλες τις πληροφορίες επισκευής και συντήρησης οχημάτων πρέπει να 
ενσωματωθεί στην οδηγία πλαίσιο σχετικά με την έγκριση τύπου. O αντίστοιχος κανονισμός 
Euro 5 και Euro 6 για ελαφρά επιβατηγά και εμπορικά οχήματα (Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 
715/2007) περιέχει πανομοιότυπη αιτιολογική σκέψη (την υπ' αριθ. 9).
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Τροπολογία 3

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 8 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8β) H Επιτροπή πρέπει να ενθαρρύνει 
την ανάπτυξη ενός διεθνώς 
εναρμονισμένου μορφοτύπου για 
απεριόριστη και τυποποιημένη πρόσβαση 
σε πληροφορίες επισκευής και 
συντήρησης οχημάτων.

Or. en

Αιτιολόγηση

H Επιτροπή πρέπει να ωθήσει για τη δημιουργία ενός διεθνώς εναρμονισμένου μορφοτύπου 
σύμφωνα με τα πρότυπα ISO (Διεθνούς Οργανισμού Τυποποίησης) σχετικά με την πρόσβαση σε 
πληροφορίες επισκευής οχημάτων, με στόχο να εξασφαλισθεί η ανάπτυξη ενός κανονισμού για 
τη διεθνή εναρμόνιση των κινητήρων οχημάτων και να επεκταθεί η εναρμόνιση και σε τομείς 
που μέχρι σήμερα δεν καλύπτονται.

Τροπολογία 4

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 8 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8γ) Είναι απαραίτητο να εγκριθεί ένα 
κοινό ευρωπαϊκό πρότυπο για το 
μορφότυπο πληροφοριών του 
ενσωματωμένου συστήματος διάγνωσης 
του οχήματος και πληροφοριών 
επισκευής και συντήρησης. Δεδομένου 
ότι το υπάρχον μορφότυπο OASIS δεν 
μπορεί να εφαρμοσθεί πλήρως σε 
πληροφορίες του ενσωματωμένου 
συστήματος διάγνωσης και σε 
πληροφορίες επισκευής και συντήρησης 
βαρέων επαγγελματικών οχημάτων, η 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τυποποίησης 
έλαβε εντολή να εκπονήσει ένα 
διευρυμένο πρότυπο για αυτού του είδους 
τις πληροφορίες. Το πρότυπο αυτό πρέπει 



PA\722737EL.doc 7/11 PE406.004v01-00

EL

να βασίζεται στο μορφότυπο OASIS το 
οποίο προσαρμόζει στις ειδικές ανάγκες 
των βαρέων επαγγελματικών οχημάτων. 
Μέχρι να εγκριθεί αυτό το πρότυπο από 
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τυποποίησης, 
οι πληροφορίες του ενσωματωμένου 
συστήματος διάγνωσης και οι 
πληροφορίες επισκευής και συντήρησης 
για τα βαρέα επαγγελματικά οχήματα θα 
εξακολουθούν να παρουσιάζονται με 
άμεσα προσβάσιμο τρόπο και βάσει ενός 
μορφοτύπου το οποίο θα εγγυάται την 
άνευ διακρίσεων πρόσβαση. Οι 
πληροφορίες πρέπει να διατίθενται στους 
δικτυακούς τόπους των κατασκευαστών 
ή, εάν αυτό δεν είναι εφικτό λόγω της 
φύσεως των πληροφοριών, σε άλλη 
κατάλληλη μορφή. Οι προδιαγραφές 
σχετικά με το εύρος των τεχνικών 
πληροφοριών που καθορίζονται στο 
μορφότυπο OASIS, έγγραφο SC1-D2, 
πρέπει να συμπεριλαμβάνονται στα μέτρα 
που εγκρίνονται κατά την εφαρμογή του 
παρόντος κανονισμού.

Or. en

Αιτιολόγηση

Βλ. αιτιολόγηση της τροπολογίας στο άρθρο 6 (1).

Τροπολογία 5

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – σημείο 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7) “ενσωματωμένο σύστημα διάγνωσης” 
ή “σύστημα OBD”: το σύστημα για τον 
έλεγχο των εκπομπών, το οποίο έχει την 
ικανότητα να εντοπίζει το πιθανό σημείο 
δυσλειτουργίας μέσω κωδικών βλάβης
καταχωρημένων σε μνήμη υπολογιστή·

(7) (7) “ενσωματωμένο σύστημα 
διάγνωσης” ή “σύστημα OBD”: το 
σύστημα σε ένα όχημα ή κινητήρα, το 
οποίο έχει την ικανότητα να αναγνωρίζει 
δυσλειτουργίες και, εφόσον είναι δυνατό, 
να επισημαίνει την εμφάνισή τους με τη 
βοήθεια συστήματος ειδοποίησης, να 
εντοπίζει το πιθανό σημείο δυσλειτουργίας 
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μέσω πληροφοριών καταχωρημένων σε 
μνήμη υπολογιστή, και να κοινοποιεί 
αυτές τις πληροφορίες εκτός του 
οχήματος· η Επιτροπή μπορεί, σύμφωνα 
με τη διαδικασία που αναφέρεται στο 
άρθρο 39, παράγραφος 9 της Οδηγίας 
2007/46/ΕK, να εγκρίνει άλλον ορισμό για 
να λάβει υπόψη την τεχνική πρόοδο στα 
ενσωματωμένα συστήματα διάγνωσης·

Or. en

Αιτιολόγηση

Το ενσωματωμένο σύστημα διάγνωσης OBD δεν ελέγχει τις εκπομπές. Το σύστημα OBD 
παρακολουθεί την απόδοση των συστημάτων και των συστατικών τους τα οποία ελέγχουν τις 
εκπομπές. O προτεινόμενος νέος ορισμός ευθυγραμμίζεται με τον αντίστοιχο των WWH-OBD 
(εναρμονισμένων σε παγκόσμια κλίμακα συστημάτων διάγνωσης επί του οχήματος). 

Τροπολογία 6

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6, παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι κατασκευαστές παρέχουν σε 
ανεξάρτητους φορείς απεριόριστη και 
τυποποιημένη πρόσβαση στις πληροφορίες 
του ενσωματωμένου συστήματος 
διάγνωσης, καθώς και στις πληροφορίες 
επισκευής και συντήρησης του οχήματος.

1. Οι κατασκευαστές παρέχουν σε 
ανεξάρτητους φορείς απεριόριστη και 
τυποποιημένη πρόσβαση στις πληροφορίες 
του ενσωματωμένου συστήματος 
διάγνωσης, καθώς και στις πληροφορίες 
επισκευής και συντήρησης του οχήματος.

Σε περίπτωση εγκρίσεως τύπου σε 
πολλαπλά στάδια, ο κατασκευαστής που
είναι αρμόδιος για την κάθε έγκριση, είναι 
αρμόδιος και για την παροχή των 
πληροφοριών επισκευής που σχετίζονται 
με το συγκεκριμένο στάδιο τόσο απέναντι 
στον τελικό κατασκευαστή, όσο και 
απέναντι στους ανεξάρτητους φορείς. O 
τελικός κατασκευαστής είναι αρμόδιος 
για την παροχή πληροφοριών εφ' 
ολοκλήρου του οχήματος σε 
ανεξάρτητους φορείς. Τα τέλη για τον 
χρόνο πρόσβασης εισπράττονται άπαξ.
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Εφαρμόζονται εν προκειμένω τα άρθρα 6 
και 7 του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 715/2007.

Εφαρμόζονται αντιστοίχως τα άρθρα 6 και 
7 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 715/2007. 
Μετά από την έγκριση του σχετικού 
προτύπου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
Τυποποίησης, οι πληροφορίες του 
ενσωματωμένου συστήματος διάγνωσης 
του οχήματος και οι πληροφορίες 
επισκευής και συντήρησης βασίζονται 
στο πρότυπο αυτό.
Mέχρι την έγκριση του σχετικού 
προτύπου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
Τυποποίησης, οι πληροφορίες του 
ενσωματωμένου συστήματος διάγνωσης 
του οχήματος και οι πληροφορίες 
επισκευής και συντήρησης 
παρουσιάζονται με ευκόλως προσβάσιμο 
και μη μεροληπτικό τρόπο. Οι 
πληροφορίες πρέπει να διατίθενται στους 
δικτυακούς τόπους των κατασκευαστών 
ή, εάν αυτό δεν είναι εφικτό λόγω της 
φύσεως των πληροφοριών, σε άλλη 
κατάλληλη μορφή.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα βαρέα επαγγελματικά οχήματα συνήθως συναρμολογούνται από έναν κατασκευαστή αλλά 
αρκετά εξ αυτών κατασκευάζονται σε πολλαπλά στάδια και πωλούνται ως, π.χ., πλαίσιο και 
κινητήρας. O τομέας παροχής υπηρεσιών μετά την πώληση χρειάζεται να λαμβάνει 
πληροφορίες επισκευής τόσο για τα πλήρως συναρμολογημένα οχήματα όσο και για αυτά που 
πωλούνται ως πλαίσιο και κινητήρας.

Δεν είναι δυνατό οι διατάξεις για την πρόσβαση σε πληροφορίες επισκευής και συντήρησης 
οχημάτων να μεταφέρονται απλώς από την κατηγορία Euro 5 (ελαφρά επιβατηγά οχήματα) 
στην κατηγορία Euro VI (βαρέα επαγγελματικά οχήματα). Συνεπώς, το τυποποιημένο 
μορφότυπο πρέπει να προσαρμοσθεί στις ανάγκες του τομέα των βαρέων επαγγελματικών 
οχημάτων.
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Τροπολογία 7

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6, παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η Επιτροπή καθορίζει και ενημερώνει, 
σύμφωνα με τη διαδικασία που 
προβλέπεται στο άρθρο 39 παράγραφος 9 
της οδηγίας 2007/46/EΚ, για την εφαρμογή 
της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, 
τις τεχνικές προδιαγραφές που αφορούν 
τον τρόπο με τον οποίο παρέχονται οι 
πληροφορίες του ενσωματωμένου
συστήματος διάγνωσης (OBD) και οι 
πληροφορίες επισκευής και συντήρησης 
των οχημάτων.

2. Η Επιτροπή καθορίζει και ενημερώνει, 
σύμφωνα με τη διαδικασία που 
προβλέπεται στο άρθρο 39 παράγραφος 9 
της οδηγίας 2007/46/EΚ, για την εφαρμογή 
της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, 
τις κατάλληλες τεχνικές προδιαγραφές που 
αφορούν τον τρόπο με τον οποίο 
παρέχονται οι πληροφορίες του 
ενσωματωμένου συστήματος διάγνωσης 
(OBD) και οι πληροφορίες επισκευής και 
συντήρησης των οχημάτων. H Επιτροπή 
λαμβάνει υπόψη τη σημερινή τεχνολογία 
της πληροφορίας, την επικείμενη 
τεχνολογία των οχημάτων, τα υπάρχοντα 
πρότυπα ISO και τη δυνατότητα 
καθιέρωσης ενός παγκόσμιας κλίμακας 
προτύπου ISO.

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι πολύ σημαντικό να ληφθεί υπόψη η σημερινή και η επικείμενη τεχνολογία των οχημάτων 
και τα πρότυπα ISO όταν η Επιτροπή θα καθιερώσει και θα επικαιροποιήσει τις τεχνικές 
προδιαγραφές που σχετίζονται με τις πληροφορίες του ενσωματωμένου συστήματος διάγνωσης 
του οχήματος και τις πληροφορίες επισκευής και συντήρησης.

Τροπολογία 8

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Το αργότερο έως την 31η Δεκεμβρίου 
2009, η Επιτροπή εγκρίνει τα μέτρα 
εφαρμογής μνεία των οποίων γίνεται στο 
άρθρο 4, παράγραφος 3, στο άρθρο 5, 
παράγραφος 4 και στο άρθρο 6, 
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παράγραφος 2.

Or. en

Αιτιολόγηση

Όλοι οι κατασκευαστές χρειάζονται επαρκή χρόνο προσαρμογής από τη στιγμή που θα 
ολοκληρωθεί και μέχρις ότου τεθεί σε εφαρμογή η διαδικασία συναπόφασης και 
επιτροπολογίας. Όσον αφορά τον πρόσφατο κανονισμό Euro 5 και Euro 6 για επιβατηγά 
οχήματα, η Επιτροπή εισήγαγε διάφορα νέα μέτρα στη διάρκεια της διαδικασίας επιτροπολογίας 
τα οποία είναι δύσκολο να έχουν ολοκληρωθεί προτού καταστούν υποχρεωτικά στο πλαίσιο του 
κανονισμού Euro 5, τον Σεπτέμβριο 2009, με αποτέλεσμα οι κατασκευαστές να μην διαθέτουν 
σχεδόν καθόλου χρόνο προσαρμογής. Αυτό το σημείο ανησυχίας θα πρέπει να ληφθεί υπόψη 
και να αντιμετωπισθεί στον κανονισμό Euro VI.
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