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EL Eνωμένη στην πολυμορυία EL 

23.10.2015  B8-1075/2015 }  

 B8-1076/2015 }  

 B8-1078/2015 }  

 B8-1080/2015 } RC1/Am. 28 

Τροπολογία  28 

Julie Girling 

εμ νλόκαηνο ηεο Οκάδαο ECR 

 

Κοινή πρόταση ψηυίσματος 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Μεηξήζεηο ησλ εθπνκπώλ ζηνλ ηνκέα ηεο απηνθηλεηνβηνκεραλίαο 

Κοινή πρόταση ψηυίσματος 

Παράγραυος 1 

 

Κοινή πρόταση ψηυίσματος Τροπολογία 

1. θαηαδηθάδεη έληνλα θάζε απάηε από ηελ 

πιεπξά θαηαζθεπαζηώλ απηνθηλήησλ, θαη 

παξνηξύλεη ηηο εηαηξείεο λα αλαιάβνπλ 

πιήξσο ηελ επζύλε γηα ηηο ελέξγεηέο ηνπο 

θαη λα ζπλεξγαζηνύλ αλεπηθύιαθηα κε ηηο 

αξρέο ζην πιαίζην νπνηαζδήπνηε 

έξεπλαο· θξίλεη ιππεξό ην γεγνλόο όηη 

εθαηνκκύξηα θαηαλαισηέο έρνπλ 

εμαπαηεζεί θαη παξαπιαλεζεί από 

ςεπδείο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηηο 

εθπνκπέο ησλ νρεκάησλ ηνπο· 

1. εθθξάδεη ηελ έληνλε αλεζπρία ηνπ γηα 

ην γεγνλόο όηη νη επξσπαίνη θαηαλαισηέο 

ελδέρεηαη λα έρνπλ δεκησζεί από αγνξέο 

πξντόλησλ εμνπιηζκέλσλ κε παξάλνκα 

εμαξηήκαηα ή ινγηζκηθό, ηα νπνία είραλ 

πνιύ δηαθνξεηηθέο επηδόζεηο ζε ζρέζε κε 

ηα επίζεκα ζηνηρεία πνπ είραλ 

επαιεζεπζεί ζηηο δνθηκέο έγθξηζεο 

ηύπνπ· θαηαδηθάδεη έληνλα θάζε απάηε 

από ηελ πιεπξά θαηαζθεπαζηώλ 

απηνθηλήησλ· 
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23.10.2015  B8-1075/2015 }  

 B8-1076/2015 }  

 B8-1078/2015 }  

 B8-1080/2015 } RC1/Τξνπ. 29 

Τροπολογία  29 

Julie Girling 

εμ νλόκαηνο ηεο Οκάδαο ECR 

 

Κοινή πρόταση ψηυίσματος 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Μεηξήζεηο ησλ εθπνκπώλ ζηνλ ηνκέα ηεο απηνθηλεηνβηνκεραλίαο 

Κοινή πρόταση ψηυίσματος 

Παράγραυος 1α (νέα) 

 

Κοινή πρόταση ψηυίσματος Τροπολογία 

  1α. πηζηεύεη όηη όηαλ επαιεζεύνληαη 

ζηνηρεία γηα αζέκηηε πξαθηηθή, ζα πξέπεη 

λα αλαιακβάλνληαη ακέζσο θαη λα 

θνηλνπνηνύληαη κε ζαθήλεηα ζηνπο 

θαηαλαισηέο επαλνξζσηηθά κέηξα ρσξίο 

πεξαηηέξσ ζπλέπεηεο εηο βάξνο ηνπο· 

Or. en 
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23.10.2015  B8-1075/2015 }  

 B8-1076/2015 }  

 B8-1078/2015 }  

 B8-1080/2015 } RC1/Τξνπ. 30 

Τροπολογία  30 

Julie Girling 

εμ νλόκαηνο ηεο Οκάδαο ECR 

 

Κοινή πρόταση ψηυίσματος 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Μεηξήζεηο ησλ εθπνκπώλ ζηνλ ηνκέα ηεο απηνθηλεηνβηνκεραλίαο 

Κοινή πρόταση ψηυίσματος 

Παράγραυος 7α (νέα) 

 

Κοινή πρόταση ψηυίσματος Τροπολογία 

  7α. εθηζηά ηελ πξνζνρή ζηελ έθζεζε 

Girling (εζληθά αλώηαηα όξηα εθπνκπώλ 

γηα νξηζκέλνπο αηκνζθαηξηθνύο ξύπνπο) 

(A8-0249/2015), πνπ ελέθξηλε ε Επηηξνπή 

Πεξηβάιινληνο ζηηο 15 Ινπιίνπ 2015, 

ηδίσο δε ζην αίηεκα πξνο ηελ Επηηξνπή 

θαη ηα θξάηε κέιε λα νξηζηηθνπνηήζνπλ 

επεηγόλησο ηε λέα πξόηαζε θαλνληζκνύ 

γηα ηηο εθπνκπέο νρεκάησλ θαηεγνξίαο 

Euro 6 ππό πξαγκαηηθέο ζπλζήθεο 

νδήγεζεο (RDE), ε νπνία βξίζθεηαη απηή 

ηε ζηηγκή ππό εμέηαζε· 

Or. en 
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23.10.2015  B8-1075/2015 }  

 B8-1076/2015 }  

 B8-1078/2015 }  

 B8-1080/2015 } RC1/Τξνπ. 31 

Τροπολογία  31 

Julie Girling 

εμ νλόκαηνο ηεο Οκάδαο ECR 

 

Κοινή πρόταση ψηυίσματος 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Μεηξήζεηο ησλ εθπνκπώλ ζηνλ ηνκέα ηεο απηνθηλεηνβηνκεραλίαο 

Κοινή πρόταση ψηυίσματος 

Παράγραυος 10 

 

Κοινή πρόταση ψηυίσματος Τροπολογία 

10. ηνλίδεη όηη πξέπεη λα εληζρπζεί 

ζεκαληηθά ην πθηζηάκελν θαζεζηώο 

έγθξηζεο ηύπνπ ζηελ ΕΕ, κεηαμύ άιισλ κε 

ηελ ελίζρπζε ηεο επίβιεςεο ζε επίπεδν 

ΕΕ, ηδίσο όζνλ αθνξά ην θαζεζηώο 

επνπηείαο ηεο αγνξάο, ζπληνληζκνύ θαη 

παξαθνινύζεζεο γηα ηα νρήκαηα πνπ 

πσινύληαη ζηελ Έλσζε, ηελ εμνπζία λα 

ππνρξεώλνληαη ηα θξάηε κέιε λα 

δξνκνινγνύλ δηαδηθαζίεο ειέγρνπ βάζεη 

απνδεηθηηθώλ ζηνηρείσλ, θαη ηε 

δπλαηόηεηα ζέζπηζεο θαηάιιεισλ 

κέηξσλ ζε πεξίπησζε παξαβίαζεο ηνπ 

δηθαίνπ ηεο ΕΕ· 

10. ηνλίδεη όηη απαηηνύληαη βειηηώζεηο ζην 

πθηζηάκελν θαζεζηώο έγθξηζεο ηύπνπ 

ζηελ ΕΕ γηα ηα κεραλνθίλεηα νρήκαηα, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο δπλαηόηεηαο 

γηα αμηνινγήζεηο ησλ αληίζηνηρσλ 

ζπζηεκάησλ δνθηκώλ πνπ 

πξαγκαηνπνηνύληαη ζηελ ΕΕ από 

νκόηηκνπο εηδηθνύο· πηζηεύεη όηη θάζε 

παξάλνκε πξαθηηθή πνπ δηαπηζηώλεηαη 

ζα πξέπεη λα αλαιύεηαη θαη λα 

ιακβάλεηαη ππόςε ζηελ εθπόλεζε ηεο 

κειινληηθήο λνκνζεζίαο γηα ηελ πξόιεςε 

ησλ αζέκηησλ πξαθηηθώλ ζηνλ 

ζπγθεθξηκέλν ηνκέα· ππνγξακκίδεη, 

σζηόζν, όηη ηα ππνβαιιόκελα λνκνζεηηθά 

κέηξα δελ ζα πξέπεη λα επηβαξύλνπλ 

αδηθαηνιόγεηα ηελ επξσπατθή 

απηνθηλεηνβηνκεραλία· 

Or. en 
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23.10.2015  B8-1075/2015 }  

 B8-1076/2015 }  

 B8-1078/2015 }  

 B8-1080/2015 } RC1/Τξνπ. 32 

Τροπολογία  32 

Julie Girling 

εμ νλόκαηνο ηεο Οκάδαο ECR 

 

Κοινή πρόταση ψηυίσματος 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Μεηξήζεηο ησλ εθπνκπώλ ζηνλ ηνκέα ηεο απηνθηλεηνβηνκεραλίαο 

Κοινή πρόταση ψηυίσματος 

Παράγραυος 8α (νέα) 

 

Κοινή πρόταση ψηυίσματος Τροπολογία 

  8α. ππνγξακκίδεη όηη ην παξάγσγν δίθαην 

γηα ηελ εθαξκνγή ηεο δηαδηθαζίαο 

δνθηκήο ζε πξαγκαηηθέο ζπλζήθεο 

νδήγεζεο (RDE) πξέπεη λα πξνεηνηκαζηεί 

επηκειώο θαη λα παξέρεη ζαθήλεηα θαη 

επαξθή ρξνληθά πεξηζώξηα ζηηο εζληθέο 

αξρέο θαη ηνπο θαηαζθεπαζηέο, γηα ηε 

δηεπθόιπλζε ηεο ζπκκόξθσζεο κε ηηο 

ζρεηηθέο απαηηήζεηο όηαλ ηεζνύλ ζε ηζρύ· 

ζεσξεί ζεκαληηθό λα εηλαη πεξηνξηζκέλνο 

ν ζπληειεζηήο ζπκκόξθσζεο πνπ 

εθαξκόδεηαη σο πξνζσξηλό κέηξν, θαη, 

ηόζν νη ιόγνη γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ όζν 

θαη ν θαηάινγνο ησλ κνληέισλ πνπ 

επσθεινύληαη από απηή ηελ αλνρή λα 

εμεγνύληαη ζηνπο θαηαλαισηέο κε ηξόπν 

ζαθή θαη ξεηό· πηζηεύεη όηη νη 

θαηαλαισηέο δελ θαιύπηνληαη επαξθώο 

από κία λνκνζεζία πνπ πξννξίδεηαη γηα 

ηε ζέζπηζε πξνηύπσλ αιιά επηηξέπεη 

θαηά ηελ εθαξκνγή ηεο δηαθνξεηηθό 

επίπεδν ζπκκόξθσζεο· εθθξάδεη 

επηπιένλ αλεζπρία ζρεηηθά κε ηελ 

αζθάιεηα δηθαίνπ, όηαλ ππάξρνπλ 

ζπληειεζηέο πνπ επηηξέπνπλ δηαθνξεηηθά 

επίπεδα ζπκκόξθσζεο κεηαμύ 

πξντόλησλ· 



 

AM\1076936EL.doc PE570.906v01-00 } 

 PE570.907v01-00 } 

 PE570.909v01-00 } 

 PE570.912v01-00 } RC1 

EL Eνωμένη στην πολυμορυία EL 

Or. en 



 

AM\1076936EL.doc PE570.906v01-00 } 

 PE570.907v01-00 } 

 PE570.909v01-00 } 

 PE570.912v01-00 } RC1 

EL Eνωμένη στην πολυμορυία EL 

 

23.10.2015  B8-1075/2015 }  

 B8-1076/2015 }  

 B8-1078/2015 }  

 B8-1080/2015 } RC1/Τξνπ. 33 

Τροπολογία  33 

Julie Girling 

εμ νλόκαηνο ηεο Οκάδαο ECR 

 

Κοινή πρόταση ψηυίσματος 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Μεηξήζεηο ησλ εθπνκπώλ ζηνλ ηνκέα ηεο απηνθηλεηνβηνκεραλίαο 

Κοινή πρόταση ψηυίσματος 

Παράγραυος 12 

 

Κοινή πρόταση ψηυίσματος Τροπολογία 

12. ζεσξεί εμαηξεηηθά ζεκαληηθό ε 

Επηηξνπή θαη όιεο νη αξκόδηεο αξρέο ησλ 

θξαηώλ κειώλ λα έρνπλ ην δηθαίσκα λα 

επαλαμηνινγνύλ εγθξίζεηο ηύπνπ θαη 

πηζηνπνηεηηθά ζπκκόξθσζεο, λα απαηηνύλ 

αλαθιήζεηο θαη λα ζηακαηνύλ ηε δηάζεζε 

ζηελ αγνξά νρεκάησλ όηαλ έρνπλ ζηε 

δηάζεζή ηνπο ζηνηρεία κε ζπκκόξθσζεο κε 

ηηο νξηαθέο ηηκέο εθπνκπώλ ηεο ΕΕ 

ζύκθσλα κε ηνλ θαλνληζκό Euro5/6 ή 

θάζε άιιε απαίηεζε πνπ πξνβιέπεηαη από 

ην θαζεζηώο έγθξηζεο ηύπνπ· 

12. πηζηεύεη όηη ζε θάζε αλαζεώξεζε ζα 

πξέπεη επίζεο λα αμηνινγείηαη αλ ζα 

πξέπεη ε Επηηξνπή θαη όιεο νη αξκόδηεο 

αξρέο ησλ θξαηώλ κειώλ λα έρνπλ ην 

δηθαίσκα λα επαλαμηνινγνύλ εγθξίζεηο 

ηύπνπ θαη πηζηνπνηεηηθά ζπκκόξθσζεο, λα 

απαηηνύλ αλαθιήζεηο θαη λα ζηακαηνύλ ηε 

δηάζεζε ζηελ αγνξά νρεκάησλ όηαλ έρνπλ 

ζηε δηάζεζή ηνπο ζηνηρεία κε 

ζπκκόξθσζεο κε ηηο νξηαθέο ηηκέο 

εθπνκπώλ ηεο ΕΕ ζύκθσλα κε ηνλ 

θαλνληζκό Euro 5/6 ή θάζε άιιε απαίηεζε 

πνπ πξνβιέπεηαη από ην θαζεζηώο 

έγθξηζεο ηύπνπ· 

Or. en 
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23.10.2015  B8-1075/2015 }  

 B8-1076/2015 }  

 B8-1078/2015 }  

 B8-1080/2015 } RC1/Τξνπ. 34 

Τροπολογία  34 

Julie Girling 

εμ νλόκαηνο ηεο Οκάδαο ECR 

 

Κοινή πρόταση ψηυίσματος 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Μεηξήζεηο ησλ εθπνκπώλ ζηνλ ηνκέα ηεο απηνθηλεηνβηνκεραλίαο 

Κοινή πρόταση ψηυίσματος 

Παράγραυος 13 

 

Κοινή πρόταση ψηυίσματος Τροπολογία 

13. ζεσξεί όηη θαηά ηελ επηθείκελε 

αλαζεώξεζε ηεο νδεγίαο πιαηζίνπ γηα ηελ 

έγθξηζε ηύπνπ πξέπεη λα δηεπξπλζνύλ θαη 

λα πξνζδηνξηζηνύλ νη απαηηήζεηο πεξί 

ζπκκόξθσζεο ηεο παξαγσγήο, ώζηε λα 

εμαζθαιίδεηαη ε ηπραία ιήςε επαξθνύο 

θαη αληηπξνζσπεπηηθνύ δείγκαηνο λέσλ 

κνληέισλ από ηηο γξακκέο παξαγσγήο, ζε 

εηήζηα βάζε, πξνθεηκέλνπ λα ειέγρεηαη ε 

ζπκκόξθσζή ηνπο κε ηηο νξηαθέο ηηκέο 

ξύπσλ θαη CO2 ηεο ΕΕ κέζσ δνθηκώλ 

RDE· δεηεί, επηπιένλ, λα βειηησζνύλ νη 

δηαδηθαζίεο δνθηκήο θαηά ηε ρξήζε όζνλ 

αθνξά ηα ήδε θπθινθνξνύληα νρήκαηα, 

κεηαμύ άιισλ βάζεη ηεο δηαδηθαζίαο RDE, 

πξνθεηκέλνπ λα επαιεζεύεηαη ε 

ζπκκόξθσζε θαηά ηε ρξήζε όζνλ αθνξά 

νρήκαηα κε δηαθνξεηηθνύο αξηζκνύο 

δηαλπζέλησλ ρηιηνκέηξσλ, όπσο απαηηείηαη 

από ηνλ θαλνληζκό· δεηεί λα βειηησζεί ε 

επηηήξεζε ζην νδηθό δίθηπν κέζσ 

πεξηνδηθώλ ηερληθώλ ειέγρσλ γηα ηνλ 

εληνπηζκό θαη ηελ επηζθεπή νρεκάησλ πνπ 

δηαπηζηώλεηαη όηη δελ ζπκκνξθώλνληαη κε 

ηε λνκνζεζία ηεο ΕΕ· 

13. ζεσξεί όηη θαηά ηελ επηθείκελε 

αλαζεώξεζε ηεο νδεγίαο πιαηζίνπ γηα ηελ 

έγθξηζε ηύπνπ πξέπεη λα εμεηαζηεί ε 

δπλαηόηεηα λα δηεπξπλζνύλ θαη λα 

πξνζδηνξηζηνύλ νη απαηηήζεηο πεξί 

ζπκκόξθσζεο ηεο παξαγσγήο, ώζηε λα 

εμαζθαιίδεηαη ε ηπραία ιήςε επαξθνύο 

θαη αληηπξνζσπεπηηθνύ δείγκαηνο λέσλ 

κνληέισλ από ηηο γξακκέο παξαγσγήο, ζε 

εηήζηα βάζε, πξνθεηκέλνπ λα ειέγρεηαη ε 

ζπκκόξθσζή ηνπο κε ηηο νξηαθέο ηηκέο 

ξύπσλ θαη CO2 ηεο ΕΕ κέζσ δνθηκώλ 

RDE· δεηεί, επηπιένλ, λα βειηησζνύλ νη 

δηαδηθαζίεο δνθηκήο θαηά ηε ρξήζε όζνλ 

αθνξά ηα ήδε θπθινθνξνύληα νρήκαηα, 

κεηαμύ άιισλ βάζεη ηεο δηαδηθαζίαο RDE, 

πξνθεηκέλνπ λα επαιεζεύεηαη ε 

ζπκκόξθσζε θαηά ηε ρξήζε όζνλ αθνξά 

νρήκαηα κε δηαθνξεηηθνύο αξηζκνύο 

δηαλπζέλησλ ρηιηνκέηξσλ, όπσο απαηηείηαη 

από ηνλ θαλνληζκό· δεηεί λα βειηησζεί ε 

επηηήξεζε ζην νδηθό δίθηπν κέζσ 

πεξηνδηθώλ ηερληθώλ ειέγρσλ γηα ηνλ 

εληνπηζκό θαη ηελ επηζθεπή νρεκάησλ πνπ 

δηαπηζηώλεηαη όηη δελ ζπκκνξθώλνληαη κε 

ηε λνκνζεζία ηεο ΕΕ· 

Or. en 
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