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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Ο πυρήνας της παρούσας νομοθετικής πρότασης συνίσταται στη 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 (Real Driving 
Emissions, RDE). Το επιχείρημα που προβάλλει η Επιτροπή για να αιτιολογήσει το μέτρο αυτό 
είναι ότι οι εν λόγω συντελεστές είναι απαραίτητοι για να μειωθούν οι αποκλίσεις μεταξύ των 
μετρήσεων των εκπομπών στο εργαστήριο και υπό πραγματικές συνθήκες χρήσης. Η πρόταση 
αυτή υποβλήθηκε μετά την έκδοση απόφασης από το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
σχετικά με την τροποποίηση των προτύπων Euro 6 μέσω κατ’ εξουσιοδότηση πράξης, στην 
οποία απεφάνθη ότι η τροποποίηση αυτή θα μετέβαλλε ένα ουσιώδες στοιχείο της νομοθεσίας, 
δηλαδή θα αύξανε τεχνητά, με τη θέσπιση συντελεστή συμμόρφωσης, τα όρια για τις εκπομπές 
NOx. Το Δικαστήριο επιβεβαίωσε, συνεπώς, ότι για την τροποποίηση αυτή θα απαιτείτο 
προσφυγή στην τακτική νομοθετική διαδικασία.

Η συντάκτρια είναι της γνώμης ότι με τη θέσπιση συντελεστών συμμόρφωσης για τις μετρήσεις 
RDE εκπέμπεται 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 υπό κανονικές συνθήκες τα όρια εκπομπών Euro 6 
τηρούνται. Οι κατασκευαστές αυτοκινήτων θα πρέπει να αρχίσουν να σχεδιάζουν οχήματα 
συμβατά με τα νομοθετικά καθορισμένα όρια εκπομπών και να μην διαθέτουν περιθώρια 
ελιγμών ώστε να απεκδύονται των υποχρεώσεών 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, στο σχέδιο γνωμοδότησης 
δεν γίνεται αναφορά στις περιβαλλοντικές πτυχές στο νομικό κείμενο, δηλαδή στους 
συντελεστές συμμόρφωσης· αυτοί εμπίπτουν στην αρμοδιότητα της επιτροπής ENVI, όπως 
προβλέπεται στη συμφωνία μεταξύ των προέδρων των δύο επιτροπών, μολονότι η συντάκτρια 
διατυπώνει σε αυτό τις προαναφερθείσες επιφυλάξεις. Η αποκλειστική αρμοδιότητα της 
επιτροπής IMCO αφορά τις πληροφορίες επισκευής και συντήρησης οχημάτων 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 συντάκτρια 
προτείνει να συντμηθεί 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 το ταχύτερο δυνατόν και το 
αργότερο έως το 2023. Ως εκ τούτου, οι αρμοδιότητες κατ’ εξουσιοδότηση θα πρέπει να τηρούν 
το ίδιο χρονοδιάγραμμα. 

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ
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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 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. 
692/2008 της Επιτροπής16 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 με 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. 692/2008 της Επιτροπής16 και, στη 
συνέχεια, στον κανονισμό (ΕΕ) 2017/1151 
της Επιτροπής17.

__________________ __________________
15α Κανονισμός (EE) 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 

16 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 692/2008 της 
Επιτροπής, της 18ης Ιουλίου 2008, για την 
εφαρμογή και την τροποποίηση του 
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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 (ΕΕ 
L 199 της 28.7.2008, σ. 1).

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 (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).

Τροπολογία 2

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3α) Η πρόσβαση των ανεξάρτητων 
φορέων σε πληροφορίες επισκευής και 
συντήρησης οχημάτων είναι ζωτικής 
σημασίας, προκειμένου να 
αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη των 
καταναλωτών.

Τροπολογία 3

Πρόταση κανονισμού
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Αιτιολογική σκέψη 3 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3β) Οι πρόσφατες παραβιάσεις του 
ισχύοντος νομικού πλαισίου από τους 
κατασκευαστές, συμπεριλαμβανομένων 
των παραβιάσεων των νομικών 
υποχρεώσεων που υπέχουν βάσει του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 715/2007, 
κατέδειξαν τις αδυναμίες των 
μηχανισμών ελέγχου και επιβολής. Οι 
καταναλωτές δεν έλαβαν ικανοποιητική 
αποζημίωση, δεδομένου ότι, ακόμη και 
στις περιπτώσεις όπου χορηγήθηκε 
αποζημίωση, σπανίως αποκαταστάθηκε 
η συμβατότητα των οχημάτων με τα 
πρότυπα Euro 5 και 6. Δεδομένου ότι οι 
αυξανόμενες απαγορεύσεις στην 
κυκλοφορία οχημάτων με κινητήρες 
ντίζελ στις ευρωπαϊκές πόλεις 
επηρεάζουν την καθημερινή ζωή των 
πολιτών, κατάλληλα αντισταθμιστικά 
μέτρα θα ήταν ο εξοπλισμός των μη 
συμμορφούμενων οχημάτων με την 
προσαρμοσμένη τεχνολογία επεξεργασίας 
καυσαερίων (αλλαγή υλικού) ή, σε 
περίπτωση που ο καταναλωτής επιθυμεί 
να ανταλλάξει ένα αγορασθέν όχημα με 
καθαρότερο μοντέλο, η προσφορά 
επιδοτήσεων μετατροπής.

Τροπολογία 4

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11) Προκειμένου να επιτευχθούν οι 
στόχοι της Ένωσης για την ποιότητα του 
αέρα και να μειωθούν οι εκπομπές των 
οχημάτων, θα πρέπει να ανατεθεί στην 
Επιτροπή η εξουσία έκδοσης πράξεων 
σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης 
για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
(ΣΛΕΕ) όσον αφορά τους λεπτομερείς 
κανόνες σχετικά με τις ειδικές διαδικασίες, 

(11) Προκειμένου να επιτευχθούν οι 
στόχοι της Ένωσης για την ποιότητα του 
αέρα και να μειωθούν οι εκπομπές των 
οχημάτων, θα πρέπει να ανατεθεί στην 
Επιτροπή η εξουσία έκδοσης πράξεων 
σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης 
για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
(ΣΛΕΕ) όσον αφορά τους λεπτομερείς 
κανόνες σχετικά με τις ειδικές διαδικασίες, 
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δοκιμές και απαιτήσεις για την έγκριση 
τύπου. Η εν λόγω εξουσιοδότηση θα 
πρέπει να περιλαμβάνει τη συμπλήρωση 
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 715/2007 με 
τους εν λόγω αναθεωρημένους κανόνες, 
καθώς και τους κύκλους δοκιμών που 
χρησιμοποιούνται για τη μέτρηση των 
εκπομπών· τις απαιτήσεις για την 
εφαρμογή της απαγόρευσης της χρήσης 
διατάξεων αναστολής που μειώνουν την 
αποτελεσματικότητα των συστημάτων 
ελέγχου των εκπομπών· τα αναγκαία 
μέτρα για την εφαρμογή της υποχρέωσης 
του κατασκευαστή να παρέχει 
απεριόριστη και τυποποιημένη πρόσβαση 
στις πληροφορίες επισκευής και 
συντήρησης του οχήματος· και την 
έγκριση αναθεωρημένης διαδικασίας 
μέτρησης για τα σωματίδια. Η 
εξουσιοδότηση θα πρέπει επίσης να 
περιλαμβάνει την τροποποίηση του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 715/2007, με 
σκοπό την αναθεώρηση προς τα κάτω των 
τελικών συντελεστών συμμόρφωσης 
προκειμένου να αποτυπώνουν την τεχνική 
πρόοδο στα PEMS, την αναπροσαρμογή 
των οριακών τιμών που βασίζονται στη 
μάζα των σωματιδίων και τη θέσπιση 
οριακών τιμών που βασίζονται στον 
αριθμό των σωματιδίων. Είναι ιδιαίτερα 
σημαντικό η Επιτροπή να διεξαγάγει τις 
κατάλληλες διαβουλεύσεις κατά τις 
προπαρασκευαστικές εργασίες της, μεταξύ 
άλλων και σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων, 
και οι διαβουλεύσεις αυτές να διεξαχθούν 
σύμφωνα με τις αρχές που ορίζονται στη 
διοργανική συμφωνία για τη βελτίωση του 
νομοθετικού έργου, της 13ης Απριλίου 
2016. Πιο συγκεκριμένα, προκειμένου να 
εξασφαλιστεί η ίση συμμετοχή στην 
προετοιμασία των κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεων, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και 
το Συμβούλιο θα πρέπει να λαμβάνουν όλα 
τα έγγραφα κατά τον ίδιο χρόνο με τους 
εμπειρογνώμονες των κρατών μελών και οι 
εμπειρογνώμονές τους θα πρέπει να έχουν 
συστηματικά πρόσβαση στις συνεδριάσεις 
των ομάδων εμπειρογνωμόνων της 
Επιτροπής που ασχολούνται με την 

δοκιμές και απαιτήσεις για την έγκριση 
τύπου. Η εν λόγω εξουσιοδότηση θα 
πρέπει να περιλαμβάνει τη συμπλήρωση 
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 715/2007 με 
τους εν λόγω αναθεωρημένους κανόνες, 
καθώς και τους κύκλους δοκιμών που 
χρησιμοποιούνται για τη μέτρηση των 
εκπομπών· τις απαιτήσεις για την 
εφαρμογή της απαγόρευσης της χρήσης 
διατάξεων αναστολής που μειώνουν την 
αποτελεσματικότητα των συστημάτων 
ελέγχου των εκπομπών· και την έγκριση 
αναθεωρημένης διαδικασίας μέτρησης για 
τα σωματίδια. Παρά τη μικρή χρονική 
απόσταση μεταξύ έναρξης ισχύος του εν 
λόγω κανονισμού και κατάργησης των 
διατάξεων σχετικά με τις πληροφορίες 
επισκευής και συντήρησης των οχημάτων 
από τον κανονισμό (ΕΕ) 2018/858, 
επιβάλλεται, χάριν της ασφάλειας δικαίου 
και για να διασφαλιστεί ότι ο νομοθέτης 
έχει στη διάθεσή του όλες τις επιλογές, η 
εξουσιοδότηση να περιλαμβάνει και τα 
μέτρα που απαιτούνται για την εφαρμογή 
της υποχρέωσης του κατασκευαστή να 
παρέχει απεριόριστη και τυποποιημένη 
πρόσβαση στις πληροφορίες επισκευής 
και συντήρησης του οχήματος. Η 
εξουσιοδότηση θα πρέπει επίσης να 
περιλαμβάνει την τροποποίηση του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 715/2007, με 
σκοπό την αναθεώρηση προς τα κάτω των 
τελικών συντελεστών συμμόρφωσης 
προκειμένου να αποτυπώνουν την τεχνική 
πρόοδο στα PEMS, την αναπροσαρμογή 
των οριακών τιμών που βασίζονται στη 
μάζα των σωματιδίων και τη θέσπιση 
οριακών τιμών που βασίζονται στον 
αριθμό των σωματιδίων. Είναι ιδιαίτερα 
σημαντικό η Επιτροπή να διεξαγάγει τις 
κατάλληλες διαβουλεύσεις κατά τις 
προπαρασκευαστικές εργασίες της, μεταξύ 
άλλων και σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων, 
και οι διαβουλεύσεις αυτές να διεξαχθούν 
σύμφωνα με τις αρχές που ορίζονται στη 
διοργανική συμφωνία για τη βελτίωση του 
νομοθετικού έργου, της 13ης Απριλίου 
2016. Πιο συγκεκριμένα, προκειμένου να 
εξασφαλιστεί η ίση συμμετοχή στην 
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προετοιμασία κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεων.

προετοιμασία των κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεων, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και 
το Συμβούλιο θα πρέπει να λαμβάνουν όλα 
τα έγγραφα κατά τον ίδιο χρόνο με τους 
εμπειρογνώμονες των κρατών μελών και οι 
εμπειρογνώμονές τους θα πρέπει να έχουν 
συστηματικά πρόσβαση στις συνεδριάσεις 
των ομάδων εμπειρογνωμόνων της 
Επιτροπής που ασχολούνται με την 
προετοιμασία κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεων.

Τροπολογία 5

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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. 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, των πολύ 
μικρών επιχειρήσεων και των 
ανεξάρτητων φορέων.»·

Αιτιολόγηση

Απαραίτητη τροποποίηση για τη βελτίωση του πεδίου εφαρμογής.
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