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B8-1424/2015 

Απόθαζη ηος Εςπυπαφκού Κοινοβοςλίος ζσεηικά με ηη ζύζηαζη εξεηαζηικήρ επιηποπήρ 

για ηιρ μεηπήζειρ εκπομπών ζηην αςηοκινηηοβιομησανία, ηιρ εξοςζίερ, ηον απιθμό ηυν 

μελών και ηη διάπκεια ηηρ θηηείαρ ηηρ 

(2015/3037(RSO)) 

Το Εσρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 

– έρνληαο ππόςε ην αίηεκα πνπ ππνβιήζεθε από 283 βνπιεπηέο, ζρεηηθά κε ηε ζύζηαζε 

εμεηαζηηθήο επηηξνπήο γηα ηε δηεξεύλεζε θαηαγγειηώλ γηα παξαβάζεηο θαη 

θαθνδηνίθεζε ζηελ εθαξκνγή ηεο ελσζηαθήο λνκνζεζίαο ζε ζρέζε κε ηε κέηξεζε 

εθπνκπώλ ζηελ απηνθηλεηνβηνκεραλία, 

– έρνληαο ππόςε ηελ πξόηαζε ηεο Δηάζθεςεο ησλ Πξνέδξσλ, 

– έρνληαο ππόςε ην άξζξν 226 ηεο Σπλζήθεο γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο Επξσπατθήο Έλσζεο, 

– έρνληαο ππόςε ηελ απόθαζε 95/167/ΕΚ, Επξαηόκ, ΕΚΑΦ ηνπ Επξσπατθνύ 

Κνηλνβνπιίνπ, ηνπ Σπκβνπιίνπ θαη ηεο Επηηξνπήο, ηεο 19εο Απξηιίνπ 1995, πεξί ησλ 

ιεπηνκεξώλ δηαηάμεσλ άζθεζεο ηνπ δηθαηώκαηνο εμέηαζεο ησλ πξαγκάησλ από ην 

Επξσπατθό Κνηλνβνύιην
1
, 

– έρνληαο ππόςε ηνλ θαλνληζκό (ΕΚ) αξηζ. 715/2007 ηνπ Επξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ θαη 

ηνπ Σπκβνπιίνπ, ηεο 20ήο Ινπλίνπ 2007, ζρεηηθά κε ηελ έγθξηζε ηύπνπ κεραλνθηλήησλ 

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

θαη Euro 6), θαη ηελ πξόζβαζε ζε πιεξνθνξίεο επηζθεπήο θαη ζπληήξεζεο νρεκάησλ, 

– έρνληαο ππόςε ηελ νδεγία 2007/46/ΕΚ ηνπ Επξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ 

Σπκβνπιίνπ, ηεο 5εο Σεπηεκβξίνπ 2007, ζρεηηθά κε ηε ζέζπηζε πιαηζίνπ γηα ηελ 

έγθξηζε ησλ κεραλνθίλεησλ νρεκάησλ θαη ησλ ξπκνπιθνπκέλσλ ηνπο, θαη ησλ 

ζπζηεκάησλ, θαηαζθεπαζηηθώλ ζηνηρείσλ θαη ρσξηζηώλ ηερληθώλ κνλάδσλ πνπ 

πξννξίδνληαη γηα ηα νρήκαηα απηά, 

– έρνληαο ππόςε ηελ νδεγία 2008/50/ΕΚ ηνπ Επξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ 

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

θαζαξόηεξν αέξα γηα ηελ Επξώπε, θαζώο θαη ηηο ηξέρνπζεο δηαδηθαζίεο επί παξαβάζεη, 

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

ησλ εθπνκπώλ ζηνλ ηνκέα ηεο απηνθηλεηνβηνκεραλίαο
2
, κε ην νπνίν δεηείηαη ε 

δηεμαγσγή δηεμνδηθήο έξεπλαο γηα ηνλ ξόιν θαη ηελ επζύλε ηεο Επηηξνπήο θαη ησλ 

αξρώλ ησλ θξαηώλ κειώλ, δεδνκέλσλ, κεηαμύ άιισλ, ησλ πξνβιεκάησλ πνπ 

αλαθέξνληαη ζηελ έθζεζε ηνπ 2011, ηνπ Κνηλνύ Κέληξνπ Εξεπλώλ ηεο Επηηξνπήο, 

– έρνληαο ππόςε ηνλ θαλνληζκό (ΕΚ) αξηζ. 443/2009 ηνπ Επξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ θαη 

ηνπ Σπκβνπιίνπ, ηεο 23εο Απξηιίνπ 2009, ζρεηηθά κε ηα πξόηππα επηδόζεσλ γηα ηηο 

εθπνκπέο από ηα θαηλνύξγηα επηβαηηθά απηνθίλεηα, ζην πιαίζην ηεο νινθιεξσκέλεο 

                                                 
1
 ΕΕ L 113, 19.5.1995, ζ. 1 

2
 Κείκελα πνπ εγθξίζεθαλ, P8_TA(2015)0375 
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πξνζέγγηζεο ηεο Κνηλόηεηαο γηα ηε κείσζε ησλ εθπνκπώλ CO2 από ειαθξά νρήκαηα, 

– έρνληαο ππόςε ην ζρέδην θαλνληζκνύ ηεο Επηηξνπήο, γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ 

θαλνληζκνύ (ΕΚ) αξηζ. 692/2008 ζρεηηθά κε ηηο εθπνκπέο από ειαθξά επηβαηεγά θαη 

εκπνξηθά νρήκαηα (Euro 6) (D042120), 

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

Επηηξνπή – Μεραλνθίλεηα Ορήκαηα (ΤΕΜΟ), πνπ ζπζηάζεθε δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 40 

παξάγξαθνο 1 ηεο νδεγίαο 2007/46/ΕΚ, 

– έρνληαο ππόςε ην άξζξν 198 ηνπ Καλνληζκνύ ηνπ, 

1. απνθαζίδεη ηε ζύζηαζε εμεηαζηηθήο επηηξνπήο γηα ηε δηεξεύλεζε θαηαγγειηώλ ζρεηηθά 

κε παξαβάζεηο θαη θαθνδηνίθεζε ζηελ εθαξκνγή ηεο ελσζηαθήο λνκνζεζίαο ζε ζρέζε 

κε ηε κέηξεζε εθπνκπώλ ζηελ απηνθηλεηνβηνκεραλία, κε ηελ επηθύιαμε ηεο 

δηθαηνδνζίαο ησλ δηθαζηεξίσλ ησλ θξαηώλ κειώλ ή ηεο Έλσζεο· 

2. απνθαζίδεη όηη ε εμεηαζηηθή επηηξνπή ζα είλαη επηθνξηηζκέλε· 

 – κε ηε δηεξεύλεζε ησλ θαηαγγειηώλ γηα κε ζπκκόξθσζε ηεο Επηηξνπήο πξνο ηηο 

ππνρξεώζεηο πνπ επηβάιιεη ην άξζξν 14 παξάγξαθνο 3 ηνπ θαλνληζκνύ (ΕΚ) αξηζ. 

715/2007, όζνλ αθνξά ηελ επαλεμέηαζε ησλ θύθισλ δνθηκώλ πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη 

γηα ηε κέηξεζε ησλ εθπνκπώλ, θαη ηελ πξνζαξκνγή ηνπο ζε πεξίπησζε πνπ δελ 

είλαη πιένλ επαξθείο ή δελ αληηθαηνπηξίδνπλ πιένλ ηηο εθπνκπέο ηνπ πξαγκαηηθνύ 

θόζκνπ, ώζηε λα αληηθαηνπηξίδνπλ επαξθώο ηηο εθπνκπέο πνπ παξάγνληαη από 

πξαγκαηηθή νδήγεζε ζηνλ δξόκν, παξά ηελ ύπαξμε πιεξνθνξηώλ ζρεηηθά κε 

ζνβαξέο θαη δηαξθείο ππεξβάζεηο ησλ νξηαθώλ ηηκώλ εθπνκπώλ γηα ηα νρήκαηα ζε 

θαλνληθή ρξήζε, θαηά παξάβαζε ησλ ππνρξεώζεσλ πνπ θαζνξίδνληαη ζην άξζξν 5 

παξάγξαθνο 1 ηνπ θαλνληζκνύ (ΕΚ) αξηζ. 715/2007, κεηαμύ άιισλ ζηηο εθζέζεηο 

ηνπ Κνηλνύ Κέληξνπ Εξεπλώλ ηεο Επηηξνπήο, ηνπ 2011 θαη ηνπ 2013, θαη ζε έξεπλα 

ηνπ Δηεζλνύο Σπκβνπιίνπ Καζαξώλ Μεηαθνξώλ (ICCT) ε νπνία δεκνζηεύηεθε ηνλ 

Μάην ηνπ 2014· 

 – κε ηε δηεξεύλεζε ηεο θαηαγγειίαο ζρεηηθά κε παξάιεηςε ηεο Επηηξνπήο θαη ησλ 

αξρώλ ησλ θξαηώλ κειώλ λα ιάβνπλ θαηάιιεια θαη απνηειεζκαηηθά κέηξα γηα ηελ 

επνπηεία ηεο επηβνιήο θαη γηα ηελ επηβνιή ηεο ξεηήο απαγόξεπζεο ησλ ζπζηεκάησλ 

αλαζηνιήο, όπσο πξνβιέπεηαη από ην άξζξν 5 παξάγξαθνο 2 ηνπ θαλνληζκνύ (ΕΚ) 

αξηζ. 715/2007·  

 – κε ηε δηεξεύλεζε ηεο θαηαγγειίαο ζρεηηθά κε παξάιεηςε ηεο Επηηξνπήο λα 

θαζηεξώζεη έγθαηξα δνθηκέο πνπ λα αληηθαηνπηξίδνπλ ηηο ζπλζήθεο νδήγεζεο ζηνλ 

πξαγκαηηθό θόζκν θαη λα ιάβεη κέηξα γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο ρξήζεο 

ζπζηεκάησλ αλαζηνιήο, όπσο πξνβιέπεηαη από ην άξζξν 5 παξάγξαθνο 3 ηνπ 

θαλνληζκνύ (ΕΚ) αξηζ. 715/2007· 

 – λα δηεξεπλήζεη ηελ θαηαγγειία ζρεηηθά κε ηελ παξάιεηςε ησλ θξαηώλ κειώλ λα 

νξίζνπλ δηαηάμεηο γηα ηελ επηβνιή απνηειεζκαηηθώλ, αλαινγηθώλ θαη απνηξεπηηθώλ 

θπξώζεσλ ζε θαηαζθεπαζηέο γηα παξαβάζεηο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ θαλνληζκνύ (ΕΚ) 

αξηζ. 715/2007, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηεο ρξήζεο ζπζηεκάησλ αλαζηνιήο, ηεο κε 

παξαρώξεζεο πξόζβαζεο ζε πιεξνθνξίεο, θαη ηεο παξαπνίεζεο ησλ 
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απνηειεζκάησλ ησλ δνθηκώλ γηα ηελ έγθξηζε ηύπνπ ή ηε ζπκκόξθσζε ελ ρξήζεη, 

όπσο απαηηείηαη βάζεη ηνπ άξζξνπ 13 παξάγξαθνη 1 θαη 2 ηνπ ίδηνπ θαλνληζκνύ· 

 – λα δηεξεπλήζεη ηελ θαηαγγειία ζρεηηθά κε ηελ παξάιεηςε ησλ θξαηώλ κειώλ λα 

ιάβνπλ όια ηα αλαγθαία κέηξα γηα λα εμαζθαιίζνπλ ηελ εθαξκνγή ηεο δηάηαμεο 

πεξί επηβνιήο θπξώζεσλ γηα παξαβάζεηο ηνπ θαλνληζκνύ (ΕΚ) αξηζ. 715/2007, όπσο 

απαηηείηαη βάζεη ηνπ άξζξνπ 13 παξάγξαθνο 1 ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ θαλνληζκνύ· 

 – λα ζπγθεληξώζεη θαη λα αλαιύζεη πιεξνθνξίεο γηα λα δηαπηζηώζεη αλ ε Επηηξνπή 

θαη ηα θξάηε κέιε είραλ ζηε δηάζεζή ηνπο ζηνηρεία γηα ηε ρξήζε ζπζηεκάησλ 

αλαζηνιήο πξηλ εθδνζεί ε αλαθνίλσζε παξάβαζεο (Notice of Violation) από ηελ 

Υπεξεζία πεξηβαιινληηθήο πξνζηαζίαο ησλ ΗΠΑ ζηηο 18 Σεπηεκβξίνπ 2015· 

 – λα ζπγθεληξώζεη θαη λα αλαιύζεη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή, από ηα 

θξάηε κέιε, ησλ δηαηάμεσλ ηεο νδεγίαο 2007/46/ΕΚ, ηδίσο όζνλ αθνξά ηα άξζξα 12 

παξάγξαθνο 1 θαη 30 παξάγξαθνη 1, 3 θαη 4· 

 – λα ζπγθεληξώζεη θαη λα αλαιύζεη πιεξνθνξίεο γηα λα δηαπηζηώζεη αλ ε Επηηξνπή 

θαη ηα θξάηε κέιε είραλ ζηε δηάζεζή ηνπο ζηνηρεία γηα ηε ρξήζε ζπζηεκάησλ 

αλαζηνιήο ζηηο δνθηκέο εθπνκπώλ CO2· 

 – λα δηαηππώζεη νπνηεζδήπνηε ζπζηάζεηο θξίλεη αλαγθαίεο γηα ην ζέκα απηό· 

3. απνθαζίδεη όηη ε εμεηαζηηθή επηηξνπή ζα ππνβάιεη πξνζσξηλή έθζεζε κέζα ζε έμη 

κήλεο από ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηώλ ηεο θαη ζα θαηαζέζεη ηελ ηειηθή έθζεζή ηεο κέζα 

ζε 12 κήλεο από ηελ εκεξνκελία έλαξμεο ησλ εξγαζηώλ ηεο· 

4. απνθαζίδεη όηη ε εμεηαζηηθή επηηξνπή ζα έρεη 45 κέιε· 

5. αλαζέηεη ζηνλ Πξόεδξό ηνπ λα κεξηκλήζεη γηα ηε δεκνζίεπζε ηεο παξνύζαο απόθαζεο 

ζηελ Επίζημη Εθημερίδα ηης Εσρωπαϊκής Ένωζης. 


