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ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

που καθορίστηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 19 Μαΐου 2022 

εν όψει της έγκρισης κανονισμού (ΕΕ) 2022/... του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1628 όσον αφορά την 

παράταση της εξουσιοδότησης της Επιτροπής να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ 

ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ιδίως το 

άρθρο 114,

Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Κατόπιν διαβίβασης του σχεδίου νομοθετικής πράξης στα εθνικά κοινοβούλια,

Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής1, 

Αποφασίζοντας σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία2,

1 Γνώμη της 18ης Μαΐου 2022 (δεν έχει ακόμα δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα).
2 Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 19ης Μαΐου 2022.
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Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1) Ο κανονισμός (ΕΕ) 2016/1628 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου1 

θεσπίζει ουσιώδεις διατάξεις σχετικά με τις εκπομπές αέριων και σωματιδιακών 

ρύπων και την έγκριση τύπου για κινητήρες εσωτερικής καύσης που προορίζονται 

για μη οδικά κινητά μηχανήματα και αναθέτει στην Επιτροπή την εξουσία 

καθορισμού ορισμένων λεπτομερών τεχνικών προδιαγραφών μέσω 

κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων. Με το άρθρο 55 παράγραφος 2 του εν λόγω 

κανονισμού παρασχέθηκε η εν λόγω εξουσιοδότηση στην Επιτροπή για 

περιορισμένη περίοδο πέντε ετών. Η εν λόγω περίοδος έληξε στις 6 Οκτωβρίου 

2021. Είναι αναγκαίο να επικαιροποιηθούν ορισμένες από τις εν λόγω 

κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, ώστε να λαμβάνεται υπόψη η τεχνική πρόοδος και να 

εισάγονται άλλες τροποποιήσεις σύμφωνα με την εξουσιοδότηση, μεταξύ άλλων σε 

σχέση με κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που θεσπίζει απαιτήσεις παρακολούθησης εν 

χρήσει για κινητήρες εσωτερικής καύσης εγκατεστημένους σε μη οδικά κινητά 

μηχανήματα. Θα πρέπει επίσης να μπορούν να εκδίδονται νέες κατ’ εξουσιοδότηση 

πράξεις σύμφωνα με την εξουσιοδότηση. Ως εκ τούτου, η εξουσιοδότηση της 

Επιτροπής να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις θα πρέπει να παραταθεί και να 

προβλεφθεί η δυνατότητα περαιτέρω παρατάσεων.

1 Κανονισμός (ΕΕ) 2016/1628 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
14ης Σεπτεμβρίου 2016, σχετικά με τις απαιτήσεις που αφορούν τα όρια εκπομπών για 
τους αέριους και σωματιδιακούς ρύπους και την έγκριση τύπου για κινητήρες 
εσωτερικής καύσης για μη οδικά κινητά μηχανήματα, για την τροποποίηση των 
κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1024/2012 και (ΕΕ) αριθ. 167/2013 και για την τροποποίηση 
και κατάργηση της οδηγίας 97/68/ΕΚ (ΕΕ L 252 της 16.9.2016, σ. 53).
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(2) Επομένως, ο κανονισμός (ΕΕ) 2016/1628 θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως.

(3) Δεδομένου ότι ο στόχος του παρόντος κανονισμού δεν μπορεί να επιτευχθεί 

ικανοποιητικά από τα κράτη μέλη, μπορεί όμως, λόγω των αποτελεσμάτων του, να 

επιτευχθεί καλύτερα σε επίπεδο Ένωσης, η Ένωση δύναται να λάβει μέτρα σύμφωνα 

με την αρχή της επικουρικότητας του άρθρου 5 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή 

Ένωση. Σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας όπως διατυπώνεται στο ίδιο 

άρθρο, ο παρών κανονισμός δεν υπερβαίνει τα αναγκαία όρια για την επίτευξη του 

στόχου αυτού,

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:
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Άρθρο 1

Στο άρθρο 55 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1628, η παράγραφος 2 αντικαθίσταται από το 

ακόλουθο κείμενο: 

«2. Η προβλεπόμενη στο άρθρο 19 παράγραφος 2, στο άρθρο 24 παράγραφος 11, στο 

άρθρο 25 παράγραφος 4, στο άρθρο 26 παράγραφος 6, στο άρθρο 34 παράγραφος 9, 

στο άρθρο 42 παράγραφος 4, στο άρθρο 43 παράγραφος 5 και στο άρθρο 48 εξουσία 

έκδοσης κατ' εξουσιοδότηση πράξεων ανατίθεται στην Επιτροπή για περίοδο δέκα 

ετών από τις 6 Οκτωβρίου 2016. Η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση σχετικά με τις 

εξουσίες που της έχουν ανατεθεί το αργότερο στις 6 Ιανουαρίου 2026 και εννέα 

μήνες πριν από τη λήξη κάθε επόμενης πενταετούς περιόδου. Η εξουσιοδότηση 

ανανεώνεται σιωπηρά για πενταετείς περιόδους, εκτός αν το Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο προβάλουν αντιρρήσεις το αργότερο τρεις μήνες πριν 

από τη λήξη της κάθε περιόδου.».

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην 

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε 

κράτος μέλος.

...,

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Για το Συμβούλιο

Η Πρόεδρος Ο/Η Πρόεδρος


