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Τροπολογία 9
Virginie Joron

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 
έγχυσης βενζίνης, που εγκαθίστανται ιδίως 
σε ελαφρά οχήματα. Επομένως, 
απαιτούνται ενέργειες για τη διόρθωση της 
κατάστασης αυτής.

(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 
έγχυσης βενζίνης, που εγκαθίστανται ιδίως 
σε ελαφρά οχήματα. Επομένως, 
απαιτούνται ενέργειες για τη διόρθωση της 
κατάστασης αυτής, οι οποίες δεν θα 
αποβαίνουν ταυτόχρονα σε βάρος των 
ατόμων που ήδη διαθέτουν οχήματα με 
κινητήρες ντίζελ ή βενζινοκινητήρες 
απευθείας έγχυσης.

Or. fr

Τροπολογία 10
Virginie Joron

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3α) Η διαφάνεια των πληροφοριών 
επισκευής για τους παράγοντες της 
εσωτερικής αγοράς είναι σημαντικής 
αξίας για την Ένωση, και ιδίως για τους 
Ευρωπαίους που επιθυμούν να προβούν 
σε πώληση ή αγορά μεταχειρισμένου 
αυτοκινήτου στην Ευρώπη.

Or. fr
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Τροπολογία 11
Monika Beňová, Brando Benifei, Maria Grapini, Maria Manuel Leitão Marques, 
Christel Schaldemose, Alex Agius Saliba

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3α) Η πρόσβαση σε πληροφορίες 
επισκευής και συντήρησης του οχήματος 
έχει ζωτική σημασία για τους 
ανεξάρτητους φορείς, προκειμένου να 
αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη των 
καταναλωτών.

Or. en

Τροπολογία 12
Monika Beňová, Brando Benifei, Maria Grapini, Maria Manuel Leitão Marques, 
Christel Schaldemose, Alex Agius Saliba

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 3 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3β) Οι πρόσφατες παραβιάσεις του 
υφιστάμενου νομικού πλαισίου από τους 
κατασκευαστές, συμπεριλαμβανομένων 
των νομικών υποχρεώσεων βάσει του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 715/2007, 
κατέδειξαν την έλλειψη μηχανισμών 
ελέγχου και επιβολής. Οι καταναλωτές 
απέμειναν χωρίς ικανοποιητική 
αντιστάθμιση, δεδομένου ότι, ακόμη και 
όταν χορηγήθηκε αποζημίωση, η 
συμμόρφωση των οχημάτων με τα 
πρότυπα Euro 5 και 6 δεν 
αποκαταστάθηκε. Δεδομένου ότι η 
αυξανόμενη θέσπιση απαγορεύσεων για 
τους κινητήρες ντίζελ στις ευρωπαϊκές 
πόλεις επηρεάζει την καθημερινή ζωή 
των πολιτών, κατάλληλα αντισταθμιστικά 
μέτρα θα ήταν ο επανεξοπλισμός των 
επηρεαζόμενων οχημάτων με την 
τελευταία τεχνολογία επεξεργασίας 
καυσαερίων («αλλαγή υλικού») ή η 
προσφορά πριμοδοτήσεων μετατροπής σε 
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περίπτωση που ο καταναλωτής επιθυμεί 
να ανταλλάξει ένα αγορασθέν όχημα με 
ένα καθαρότερο μοντέλο.

Or. en

Τροπολογία 13
Evžen Tošenovský

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, 
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 

(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, 
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 
διαφορά μεταξύ της έναρξης ισχύος του 
παρόντος κανονισμού και της 
κατάργησης των διατάξεων σχετικά με 
τις πληροφορίες επισκευής και 
συντήρησης (RMI) από τον κανονισμό 
(ΕΕ) 2018/858, για τους σκοπούς της 
ασφάλειας δικαίου και για να 
διασφαλιστεί ότι ο νομοθέτης έχει στη 
διάθεσή του όλες τις επιλογές, η 
εξουσιοδότηση θα πρέπει επίσης να 
περιλαμβάνει τα μέτρα που απαιτούνται 
για την εφαρμογή της υποχρέωσης του 
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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 
προετοιμασία κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεων.

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 
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.

Or. en

Τροπολογία 14
Kateřina Konečná

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 

(11) Προκειμένου να επιτευχθούν οι 
στόχοι της Ένωσης για την ποιότητα του 
αέρα και να μειωθούν οι εκπομπές των 
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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, 
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 

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, 
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. 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 
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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.

προετοιμασία κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεν δικαιολογείται καμία τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 715/2007 σχετικά με τις 
πληροφορίες επισκευής και συντήρησης (RMI), επειδή όλες οι διατάξεις για τις RMI έχουν 
πλέον μεταφερθεί στον νέο κανονισμό-πλαίσιο για την έγκριση τύπου, τον κανονισμό (ΕΕ) 
2018/858.

Τροπολογία 15
Monika Beňová, Brando Benifei, Maria Grapini, Adriana Maldonado López, Maria 
Manuel Leitão Marques, Christel Schaldemose, Alex Agius Saliba

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, 
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 

(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, 
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 
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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 
προετοιμασία κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεων.

για την εφαρμογή της υποχρέωσης του 
κατασκευαστή να παρέχει απεριόριστη και 
τυποποιημένη πρόσβαση στις πληροφορίες 
επισκευής και συντήρησης του οχήματος, 
ιδίως αλλά όχι αποκλειστικά για τα 
οχήματα που έχουν πωληθεί σε 
καταναλωτές οι οποίοι έχουν 
παραπληροφορηθεί σχετικά με το επίπεδο 
εκπομπών των εν λόγω οχημάτων, με 
αποτέλεσμα την πρόκληση ζημιών στους 
καταναλωτές· 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 
προετοιμασία κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεων.

Or. en
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Τροπολογία 16
Monika Beňová, Brando Benifei, Maria Grapini, Adriana Maldonado López, Maria 
Manuel Leitão Marques, Christel Schaldemose, Alex Agius Saliba

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(14) Δεδομένου ότι οι στόχοι του 
παρόντος κανονισμού, δηλαδή η θέσπιση 
κανόνων σχετικά με τις εκπομπές από τα 
μηχανοκίνητα οχήματα με σκοπό την 
επίτευξη των βασικών στόχων για την 
ποιότητα του αέρα, δεν μπορούν να 
επιτευχθούν επαρκώς από τα κράτη μέλη, 
επειδή τα μηχανοκίνητα οχήματα με 
έγκυρη έγκριση τύπου μπορούν να τεθούν 
σε εμπορία πέραν των εθνικών συνόρων, 
μπορούν όμως, λόγω της κλίμακας και των 
αποτελεσμάτων της δράσης, να 
επιτευχθούν καλύτερα σε επίπεδο Ένωσης, 
η Ένωση μπορεί να θεσπίσει μέτρα, 
σύμφωνα με την αρχή της 
επικουρικότητας, όπως ορίζεται στο άρθρο 
5 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή 
Ένωση. Σύμφωνα με την αρχή της 
αναλογικότητας, όπως ορίζεται στο ίδιο 
άρθρο, ο παρών κανονισμός δεν 
υπερβαίνει τα αναγκαία όρια για την 
επίτευξη των στόχων αυτών.

(14) Δεδομένου ότι οι στόχοι του 
παρόντος κανονισμού, δηλαδή η θέσπιση 
κανόνων σχετικά με τις εκπομπές από τα 
μηχανοκίνητα οχήματα με σκοπό την 
επίτευξη των βασικών στόχων για την 
ποιότητα του αέρα, δεν μπορούν να 
επιτευχθούν επαρκώς από τα κράτη μέλη, 
επειδή τα μηχανοκίνητα οχήματα με 
έγκυρη έγκριση τύπου μπορούν να τεθούν 
σε εμπορία πέραν των εθνικών συνόρων 
και οι καταναλωτές πρέπει να είναι 
εξίσου προστατευμένοι σε ολόκληρη την 
Ένωση, μπορούν όμως, λόγω της 
κλίμακας και των αποτελεσμάτων της 
δράσης, να επιτευχθούν καλύτερα σε 
επίπεδο Ένωσης, η Ένωση μπορεί να 
θεσπίσει μέτρα, σύμφωνα με την αρχή της 
επικουρικότητας, όπως ορίζεται στο άρθρο 
5 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή 
Ένωση. Σύμφωνα με την αρχή της 
αναλογικότητας, όπως ορίζεται στο ίδιο 
άρθρο, ο παρών κανονισμός δεν 
υπερβαίνει τα αναγκαία όρια για την 
επίτευξη των στόχων αυτών.

Or. en

Τροπολογία 17
Kateřina Konečná

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6) Το άρθρο 8 αντικαθίσταται από το 
ακόλουθο κείμενο:

διαγράφεται
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«Άρθρο 8
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.»·

Or. en

Αιτιολόγηση

Όλες οι απαιτήσεις σχετικά με τις RMI έχουν μεταφερθεί στον κανονισμό-πλαίσιο για την 
έγκριση τύπου (ΕΕ) 2018/858. Ως εκ τούτου, δεν υπάρχει καμία ανάγκη για ανάθεση εξουσιών 
σχετικά με τις RMI αναφορικά με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 715/2007.

Τροπολογία 18
Monika Beňová, Brando Benifei, Maria Grapini, Adriana Maldonado López, Maria 
Manuel Leitão Marques, Christel Schaldemose, Alex Agius Saliba

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 6
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 715/2007
Άρθρο 8 – παράγραφος 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 
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μικρών επιχειρήσεων και των 
αυτοαπασχολούμενων φορέων.»·

Or. en

Αιτιολόγηση

Απαραίτητη για τη βελτίωση του πεδίου εφαρμογής.

Τροπολογία 19
Maria Grapini, Monika Beňová

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την 
τρίτη ημέρα από τη δημοσίευσή του στην 
Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την 
πέμπτη ημέρα από τη δημοσίευσή του 
στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης.

Or. en


