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ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟ 

στην έκθεση 

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για 

την έγκριση και την εποπτεία της αγοράς των μηχανοκίνητων οχημάτων και των 

ρυμουλκουμένων τους, και των συστημάτων, κατασκευαστικών στοιχείων και χωριστών 

τεχνικών μονάδων που προορίζονται για τα οχήματα αυτά 

(COM(2016)0031 – C8-0015/2016 – 2016/0014(COD)) 

Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών 

Εισηγητής: Daniel Dalton 

A8-0048/2017 

 

Η τροπολογία 38 διατυπώνεται ως εξής: 

Τροπολογία  38 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 30 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(30) Η διατήρηση της ισχύος των 

εγκρίσεων τύπου προϋποθέτει ότι ο 

κατασκευαστής ενημερώνει την αρχή που 

έχει εγκρίνει τον τύπο του οχήματος 

σχετικά με τυχόν αλλαγές στα 

χαρακτηριστικά του τύπου ή στις 

απαιτήσεις ασφάλειας και 

περιβαλλοντικών επιδόσεων που ισχύουν 

για τον συγκεκριμένο τύπο. Συνεπώς, είναι 

σημαντικό η ισχύς των εκδοθέντων 

πιστοποιητικών έγκρισης τύπου να είναι 

(30) Η διατήρηση της ισχύος των 

εγκρίσεων τύπου προϋποθέτει ότι ο 

κατασκευαστής ενημερώνει την αρχή που 

έχει εγκρίνει τον τύπο του οχήματος 

σχετικά με τυχόν αλλαγές στα 

χαρακτηριστικά του τύπου ή στις 

απαιτήσεις ασφάλειας περιβαλλοντικών 

επιδόσεων που ισχύουν για τον 

συγκεκριμένο τύπο. Συνεπώς, είναι 

σημαντικό η ισχύς των εκδοθέντων 

πιστοποιητικών έγκρισης τύπου να είναι 
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χρονικά περιορισμένη και τα εν λόγω 

πιστοποιητικά να μπορούν να ανανεωθούν 

μόνον όταν η εγκρίνουσα αρχή έχει 

επαληθεύσει σε ικανοποιητικό βαθμό ότι ο 

τύπος του οχήματος εξακολουθεί να 

συμμορφώνεται με όλες τις εφαρμοστέες 

απαιτήσεις. Περαιτέρω, οι όροι για την 

επέκταση των εγκρίσεων τύπου θα πρέπει 

να αποσαφηνιστούν ώστε να εξασφαλιστεί 

ομοιόμορφη εφαρμογή των διαδικασιών 

και επιβολή των απαιτήσεων έγκρισης 

τύπου σε ολόκληρη την Ένωση. 

χρονικά περιορισμένη και τα εν λόγω 

πιστοποιητικά να μπορούν να ανανεωθούν 

μόνον όταν η εγκρίνουσα αρχή έχει 

επαληθεύσει σε ικανοποιητικό βαθμό ότι ο 

τύπος του οχήματος εξακολουθεί να 

συμμορφώνεται με όλες τις εφαρμοστέες 

απαιτήσεις. Περαιτέρω, οι όροι για την 

επέκταση των εγκρίσεων τύπου θα πρέπει 

να αποσαφηνιστούν ώστε να εξασφαλιστεί 

ομοιόμορφη εφαρμογή των διαδικασιών 

και επιβολή των απαιτήσεων έγκρισης 

τύπου σε ολόκληρη την Ένωση. Ωστόσο, 

λόγω της φύσης ορισμένων συστημάτων, 

κατασκευαστικών στοιχείων και 

χωριστών τεχνικών μονάδων, για 

παράδειγμα κάτοπτρα οδήγησης, 

υαλοκαθαριστήρες και ελαστικά, οι εν 

λόγω απαιτήσεις είναι περισσότερο 

στατικές. Σε άλλες περιπτώσεις, για 

παράδειγμα στα συστήματα εκείνα που 

σχετίζονται με τη ρύθμιση των 

εκπομπών, μπορεί να υπάρχει ανάγκη 

περιορισμού της διάρκειας ισχύος, όπως 

ισχύει στην περίπτωση των οχημάτων. 

Ως εκ τούτου, θα πρέπει να ανατεθεί στην 

Επιτροπή η εξουσία να καταρτίσει 

κατάλογο των συστημάτων, 

κατασκευαστικών στοιχείων και 

χωριστών τεχνικών μονάδων με 

περιορισμένη διάρκεια ισχύος.  

 

Να παρεμβληθεί η ακόλουθη τροπολογία 339 μετά την τροπολογία 201: 

Τροπολογία  339 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 47 – παράγραφος 2  

 

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 

διαγράφεται 
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μηνών από την εν λόγω ημερομηνία. 

(Η τροπολογία αυτή εγκρίθηκε στην επιτροπή αλλά έλειπε από το κείμενο που εστάλη προς 

μετάφραση.) 

 

(Αφορά όλες τις γλώσσες.) 


