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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Η παρούσα γνωμοδότηση της Επιτροπής Μεταφορών για την αρμόδια επί της ουσίας Επιτροπή 
Περιβάλλοντος κατέστη αναγκαία μετά από απόφαση της ενωσιακής δικαιοσύνης.

Η απόφαση της 13ης Δεκεμβρίου 2018 διαπιστώνει ότι οι συντελεστές συμμόρφωσης για την 
έγκριση τύπου σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 715/2007 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου1 δεν έπρεπε να θεσπιστούν με τη διαδικασία της 
επιτροπολογίας. Αντιθέτως, η επιλογή έπρεπε να γίνει μέσω της συνήθους νομοθετικής 
διαδικασίας. Κατά της αποφάσεως αυτής εκκρεμεί διαδικασία προσφυγής. Ωστόσο, η 
Επιτροπή αποφάσισε να υποβάλει παράλληλα νομοθετική πρόταση για τη θέσπιση των 
συντελεστών συμμόρφωσης.

Ο εισηγητής εκφράζει την ικανοποίησή του για την πρόθεση της Επιτροπής να κατοχυρώσει 
ασφάλεια δικαίου και αξιοπιστία για τους παραγωγούς και τους καταναλωτές μέσω της 
παρούσας νομοθετικής πρότασης. Αυτό σημαίνει επίσης, κατά τον εισηγητή, ότι οι 
κατασκευαστές και οι καταναλωτές μπορούν να συνεχίσουν να βασίζονται στους συντελεστές 
συμμόρφωσης που είναι γνωστοί από τη διαδικασία της επιτροπολογίας.

Ο εισηγητής θα ήθελε να διακρίνονται μελλοντικά σαφώς οι συντελεστές συμμόρφωσης από 
τα περιθώρια σφάλματος και προτείνει σχετικές τροπολογίες.

_______

1 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 715/2007 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 20ής Ιουνίου 2007, 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 171 
της 29.6.2007, σ. 1).

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού καλεί την Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας 
Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να λάβει υπόψη τις 
ακόλουθες τροπολογίες:

Τροπολογία 1

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 

(3) Οι απαιτήσεις έγκρισης τύπου που 
σχετίζονται με τις εκπομπές από 
μηχανοκίνητα οχήματα έγιναν σταδιακά 



PE644.889v02-00 4/17 AD\1198239EL.docx

EL

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.

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 που καλύπτει ο 
παρών κανονισμός, 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. Για την επίτευξη 
περαιτέρω μείωσης των εκπομπών NOx 
υπό πραγματικές συνθήκες οδήγησης, 
απαιτείται η ανάπτυξη νέων τεχνολογιών 
μέσω της πιστοποίησης και τυποποίησης 
των συσκευών PEMS (φορητών 
συστημάτων μέτρησης εκπομπών). Η 
Επιτροπή θα πρέπει να αναθεωρεί κατ’ 
έτος προς τα κάτω το περιθώριο 
σφάλματος, μέχρι να επιτευχθεί υψηλός 
βαθμός ακρίβειας, ώστε να απηχείται η 
βελτιούμενη ποιότητα της διαδικασίας 
μέτρησης και της τεχνικής προόδου του 
εξοπλισμού PEMS, εκτός κι αν η 
Επιτροπή προβάλει αιτιολογημένη 
αδυναμία να το πράξει.

Τροπολογία 2

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4) Η Επιτροπή πραγματοποίησε 
λεπτομερή ανάλυση των διαδικασιών, των 
δοκιμών και των απαιτήσεων έγκρισης 
τύπου που ορίζονται στον κανονισμό (ΕΚ) 
αριθ. 692/2008 βάσει δικής της έρευνας 
και εξωτερικών πληροφοριών και 
διαπίστωσε ότι οι εκπομπές που 
παράγονται κατά την πραγματική οδήγηση 
στον δρόμο από οχήματα της κατηγορίας 
Euro 5 ή Euro 6 υπερβαίνουν σημαντικά 
τις εκπομπές που μετρώνται με τον 
κανονιστικό νέο ευρωπαϊκό κύκλο 
οδήγησης (NEDC), ιδίως όσον αφορά τις 

(4) Η Επιτροπή πραγματοποίησε 
λεπτομερή ανάλυση των διαδικασιών, των 
δοκιμών και των απαιτήσεων έγκρισης 
τύπου που ορίζονται στον κανονισμό (ΕΚ) 
αριθ. 692/2008 βάσει δικής της έρευνας 
και εξωτερικών πληροφοριών και 
διαπίστωσε ότι οι εκπομπές που 
παράγονται κατά την πραγματική οδήγηση 
στον δρόμο από οχήματα της κατηγορίας 
Euro 5 ή Euro 6 σε σχεδόν όλες τις 
περιπτώσεις υπερβαίνουν σημαντικά τις 
εκπομπές που μετρώνται με τον 
κανονιστικό νέο ευρωπαϊκό κύκλο 
οδήγησης (NEDC), ιδίως όσον αφορά τις 
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εκπομπές NOx από οχήματα ντίζελ. εκπομπές NOx από οχήματα ντίζελ.

Τροπολογία 3

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5) Ως εκ τούτου, η Επιτροπή ανέπτυξε 
νέα μεθοδολογία για τη δοκιμή των 
εκπομπών των οχημάτων σε πραγματικές 
συνθήκες οδήγησης: τη διαδικασία 
δοκιμής των εκπομπών σε πραγματικές 
συνθήκες οδήγησης (RDE). Η διαδικασία 
δοκιμής RDE θεσπίστηκε με τους 
κανονισμούς (ΕΕ) 2016/42718 και (ΕΕ) 
2016/64619 της Επιτροπής, ενσωματώθηκε 
στη συνέχεια στον κανονισμό (ΕΕ) 
2017/1151 και βελτιώθηκε περαιτέρω με 
τον κανονισμό (ΕΕ) 2017/115420 της 
Επιτροπής.

(5) Ως εκ τούτου, η Επιτροπή ανέπτυξε 
νέα μεθοδολογία για τη δοκιμή των 
εκπομπών των οχημάτων σε πραγματικές 
συνθήκες οδήγησης: τη διαδικασία 
δοκιμής των εκπομπών σε πραγματικές 
συνθήκες οδήγησης (RDE). Η διαδικασία 
δοκιμής RDE θεσπίστηκε με τους 
κανονισμούς (ΕΕ) 2016/42718 και (ΕΕ) 
2016/64619 της Επιτροπής, ενσωματώθηκε 
στη συνέχεια στον κανονισμό (ΕΕ) 
2017/1151 και βελτιώθηκε περαιτέρω με 
τους κανονισμούς (ΕΕ) 2017/115420 και 
2018/183220α της Επιτροπής.

__________________ __________________
18 Κανονισμός (ΕΕ) 2016/427 της 
Επιτροπής, της 10ης Μαρτίου 2016, για 
την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 692/2008 όσον αφορά τις εκπομπές 
από ελαφρά επιβατηγά και εμπορικά 
οχήματα (Euro 6) (ΕΕ L 82 της 31.3.2016, 
σ. 1).

18 Κανονισμός (ΕΕ) 2016/427 της 
Επιτροπής, της 10ης Μαρτίου 2016, για 
την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 692/2008 όσον αφορά τις εκπομπές 
από ελαφρά επιβατηγά και εμπορικά 
οχήματα (Euro 6) (ΕΕ L 82 της 31.3.2016, 
σ. 1).

19 Κανονισμός (ΕΕ) 2016/646 της 
Επιτροπής, της 20ής Απριλίου 2016, για 
την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 692/2008 όσον αφορά τις εκπομπές 
από ελαφρά επιβατηγά και εμπορικά 
οχήματα (Euro 6) (ΕΕ L 109 της 
26.4.2016, σ. 1).

19 Κανονισμός (ΕΕ) 2016/646 της 
Επιτροπής, της 20ής Απριλίου 2016, για 
την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 692/2008 όσον αφορά τις εκπομπές 
από ελαφρά επιβατηγά και εμπορικά 
οχήματα (Euro 6) (ΕΕ L 109 της 
26.4.2016, σ. 1).

20 Κανονισμός (ΕΕ) 2017/1154 της 
Επιτροπής, της 7ης Ιουνίου 2017, σχετικά 
με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 
2017/1151 για τη συμπλήρωση του 
κανονισμού (ΕΚ) 715/2007 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου που αφορά την έγκριση τύπου 
μηχανοκινήτων οχημάτων όσον αφορά 
εκπομπές από ελαφρά επιβατηγά και 

20 Κανονισμός (ΕΕ) 2017/1154 της 
Επιτροπής, της 7ης Ιουνίου 2017, σχετικά 
με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 
2017/1151 για τη συμπλήρωση του 
κανονισμού (ΕΚ) 715/2007 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου που αφορά την έγκριση τύπου 
μηχανοκινήτων οχημάτων όσον αφορά 
εκπομπές από ελαφρά επιβατηγά και 
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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 και της οδηγίας 2007/46/ΕΚ 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου όσον αφορά τις εκπομπές που 
εκλύονται σε πραγματικές συνθήκες 
οδήγησης από ελαφρά επιβατηγά και 
εμπορικά οχήματα (Euro 6) (ΕΕ L 175 της 
7.7.2017, σ. 708).

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 και της οδηγίας 2007/46/ΕΚ 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου όσον αφορά τις εκπομπές που 
εκλύονται σε πραγματικές συνθήκες 
οδήγησης από ελαφρά επιβατηγά και 
εμπορικά οχήματα (Euro 6) (ΕΕ L 175 της 
7.7.2017, σ. 708).
20α Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1832 της 
Επιτροπής, της 5ης Νοεμβρίου 2018, 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) 
2017/1151 της Επιτροπής με σκοπό τη 
βελτίωση των δοκιμών και των 
διαδικασιών έγκρισης τύπου εκπομπών 
για τα ελαφρά επιβατηγά και εμπορικά 
οχήματα, συμπεριλαμβανομένων εκείνων 
για τη συμμόρφωση εν χρήσει και 
εκπομπών σε πραγματικές συνθήκες 
οδήγησης, και τη θέσπιση διατάξεων για 
την παρακολούθηση της κατανάλωσης 
καυσίμων και ηλεκτρικής ενέργειας (ΕΕ 
L 301 της 27.11.2018, σ. 1).

Τροπολογία 4

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6) Ο κανονισμός (ΕΕ) 2016/64621 
εισήγαγε τις ημερομηνίες εφαρμογής της 
διαδικασίας δοκιμής RDE, καθώς και τα 
κριτήρια συμμόρφωσης για τις εκπομπές 

(6) Ο κανονισμός (ΕΕ) 2016/64621 
εισήγαγε τις ημερομηνίες εφαρμογής της 
διαδικασίας δοκιμής RDE, καθώς και τα 
κριτήρια συμμόρφωσης για τις εκπομπές 
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RDE. Για τον σκοπό αυτό, 
χρησιμοποιήθηκαν συντελεστές 
συμμόρφωσης ανά ρύπο, ώστε να ληφθούν 
υπόψη οι στατιστικές και τεχνικές 
αβεβαιότητες των μετρήσεων που 
πραγματοποιούνται μέσω φορητών 
συστημάτων μέτρησης εκπομπών (PEMS).

RDE. Για τον σκοπό αυτό, θεσπίστηκαν 
συντελεστές συμμόρφωσης ανά ρύπο και 
χρησιμοποιήθηκαν χωριστά περιθώρια 
σφάλματος, ώστε να ληφθούν υπόψη οι 
στατιστικές και τεχνικές αβεβαιότητες των 
μετρήσεων των φορητών συστημάτων 
μέτρησης εκπομπών (PEMS). Πρέπει να 
διακρίνεται σαφώς ο συντελεστής 
συμμόρφωσης (CF = 1) από το περιθώριο 
σφάλματος που οφείλεται σε συσκευή.

__________________ __________________
21 Κανονισμός (ΕΕ) 2016/646 της 
Επιτροπής, της 20ής Απριλίου 2016, για 
την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 692/2008 όσον αφορά τις εκπομπές 
από ελαφρά επιβατηγά και εμπορικά 
οχήματα (Euro 6) (ΕΕ L 109 της 
26.4.2016, σ. 1).

21 Κανονισμός (ΕΕ) 2016/646 της 
Επιτροπής, της 20ής Απριλίου 2016, για 
την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 692/2008 όσον αφορά τις εκπομπές 
από ελαφρά επιβατηγά και εμπορικά 
οχήματα (Euro 6) (ΕΕ L 109 της 
26.4.2016, σ. 1).

Τροπολογία 5

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7) Στις 13 Δεκεμβρίου 2018 το Γενικό 
Δικαστήριο εξέδωσε απόφαση στις 
συνεκδικασθείσες υποθέσεις T-339/16, T-
352/16 και T-391/1622 σχετικά με 
προσφυγή για την ακύρωση του 
κανονισμού (ΕΕ) 2016/646. Το Γενικό 
Δικαστήριο ακύρωσε το μέρος του 
κανονισμού (ΕΕ) 2016/646 που καθόριζε 
τους συντελεστές συμμόρφωσης οι οποίοι 
χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση της 
συμμόρφωσης των αποτελεσμάτων της 
δοκιμής RDE με τα όρια εκπομπών που 
καθορίζονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 
715/2007. Το Δικαστήριο έκρινε ότι μόνο 
ο νομοθέτης θα μπορούσε να εισαγάγει 
αυτούς τους συντελεστές συμμόρφωσης, 
δεδομένου ότι άπτονταν ενός ουσιώδους 
στοιχείου του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
715/2007.

(7) Στις 13 Δεκεμβρίου 2018 το Γενικό 
Δικαστήριο εξέδωσε απόφαση στις 
συνεκδικασθείσες υποθέσεις T-339/16, T-
352/16 και T-391/1622 σχετικά με 
προσφυγή για την ακύρωση του 
κανονισμού (ΕΕ) 2016/646. Το Γενικό 
Δικαστήριο ακύρωσε το μέρος του 
κανονισμού (ΕΕ) 2016/646 που καθόριζε 
τους συντελεστές συμμόρφωσης και τα 
περιθώρια σφάλματος που 
χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση της 
συμμόρφωσης των αποτελεσμάτων της 
δοκιμής RDE με τα όρια εκπομπών που 
καθορίζονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 
715/2007. Το Δικαστήριο έκρινε ότι μόνο 
ο νομοθέτης θα μπορούσε να εισαγάγει 
αυτούς τους συντελεστές συμμόρφωσης 
και τα περιθώρια σφάλματος, δεδομένου 
ότι άπτονταν ενός ουσιώδους στοιχείου 
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 715/2007. 
Κατά της αποφάσεως αυτής εκκρεμεί 
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προσφυγή.
__________________ __________________
22 Απόφαση της 13ης Δεκεμβρίου 2018, 
Ville de Paris, Ville de Bruxelles και 
Ayuntamiento de Madrid κατά Επιτροπής, 
T-339/16, T-352/16 και T-391/16, 
EU:T:2018:927.

22 Απόφαση της 13ης Δεκεμβρίου 2018, 
Ville de Paris, Ville de Bruxelles και 
Ayuntamiento de Madrid κατά Επιτροπής, 
T-339/16, T-352/16 και T-391/16, 
EU:T:2018:927.

Τροπολογία 6

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8) Το Γενικό Δικαστήριο δεν 
αμφισβήτησε την τεχνική αιτιολόγηση των 
συντελεστών συμμόρφωσης. Ως εκ τούτου, 
και δεδομένου ότι, στο παρόν στάδιο 
τεχνολογικής ανάπτυξης, εξακολουθεί να 
υπάρχει απόκλιση μεταξύ των εκπομπών 
που μετρώνται σε πραγματικές συνθήκες 
οδήγησης και εκείνων που μετρώνται στο 
εργαστήριο, είναι σκόπιμο να εισαχθούν οι 
συντελεστές συμμόρφωσης στον 
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 715/2007.

(8) Το Γενικό Δικαστήριο δεν 
αμφισβήτησε την τεχνική αιτιολόγηση των 
συντελεστών συμμόρφωσης και των 
περιθωρίων σφάλματος. Ως εκ τούτου, και 
δεδομένου ότι, στο παρόν στάδιο 
τεχνολογικής ανάπτυξης, εξακολουθεί να 
υπάρχει απόκλιση μεταξύ των εκπομπών 
που μετρώνται σε πραγματικές συνθήκες 
οδήγησης και εκείνων που μετρώνται στο 
εργαστήριο, είναι σκόπιμο να εισαχθούν 
στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 715/2007 
ακριβώς οι ίδιοι συντελεστές 
συμμόρφωσης καθώς και το περιθώριο 
σφάλματος κατά τη χρήση των PEMS.

Τροπολογία 7

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9) Προκειμένου να επιτραπεί στους 
κατασκευαστές να συμμορφωθούν με τα 
όρια εκπομπών Euro 6 στο πλαίσιο της 
διαδικασίας δοκιμής RDE, τα κριτήρια 
συμμόρφωσης για τις εκπομπές RDE θα 
πρέπει να εισαχθούν σε δύο στάδια. Κατά 
το πρώτο στάδιο, κατόπιν αιτήματος του 
κατασκευαστή, θα πρέπει να εφαρμόζεται 

(9) Προκειμένου να επιτραπεί στους 
κατασκευαστές να συμμορφωθούν με τα 
όρια εκπομπών Euro 6 στο πλαίσιο της 
διαδικασίας δοκιμής RDE, τα κριτήρια 
συμμόρφωσης για τις εκπομπές RDE θα 
πρέπει να εισαχθούν σε δύο στάδια. Κατά 
το πρώτο στάδιο, κατόπιν αιτήματος του 
κατασκευαστή, θα πρέπει να εφαρμόζεται 
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προσωρινός συντελεστής συμμόρφωσης, 
ενώ σε δεύτερο στάδιο θα πρέπει να 
χρησιμοποιείται μόνο ο τελικός 
συντελεστής συμμόρφωσης. Η Επιτροπή 
θα πρέπει να επανεξετάζει τους τελικούς 
συντελεστές συμμόρφωσης υπό το πρίσμα 
της τεχνικής προόδου.

προσωρινός συντελεστής συμμόρφωσης, 
ενώ σε δεύτερο στάδιο θα πρέπει να 
χρησιμοποιείται μόνο ο τελικός 
συντελεστής συμμόρφωσης. Η Επιτροπή 
θα πρέπει να επανεξετάζει ετησίως το 
περιθώριο σφάλματος υπό το πρίσμα της 
τεχνικής προόδου στα μηχανοκίνητα 
οχήματα και στα φορητά όργανα 
μέτρησης εκπομπών (PEMS) και να τα 
χρησιμοποιεί κατά τη θέσπιση 
νομοθετικών πράξεων στο μέλλον.

Τροπολογία 8

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 9 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9α) Προς αποφυγή ανασφάλειας 
δικαίου ως προς τις εγκρίσεις τύπου που 
έχουν ήδη χορηγηθεί από την 1η 
Σεπτεμβρίου 2017, καθώς και ως προς 
τις μελλοντικές εγκρίσεις τύπου, είναι 
εξαιρετικά σημαντικό να επανέλθουν 
αμετάβλητοι όλοι οι συντελεστές 
συμμόρφωσης και τα περιθώρια 
σφάλματος που είχαν εγκριθεί παλιότερα, 
χωρίς μεταβολή στον συνολικό αριθμό, 
δεδομένου ότι οι κατασκευαστές έχουν 
ήδη σχεδιάσει τα οχήματά τους βάσει της 
ήδη εγκριθείσας διαδικασίας RDE. Για 
να αναθεωρηθεί το περιθώριο σφάλματος 
προς τα κάτω, καλείται η Επιτροπή να 
λάβει υπόψη οποιαδήποτε πρότυπα έχει 
εγκρίνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
Τυποποίησης (CEN) για μια 
τυποποιημένη διαδικασία αξιολόγησης 
της αβεβαιότητας μέτρησης RDE σε ό,τι 
αφορά τις αέριες και σωματιδιακές 
εκπομπές. Η Επιτροπή οφείλει επομένως 
να δώσει εντολή στην CEN να 
επεξεργαστεί ένα πρότυπο επιδόσεων 
PEMS, για τον προσδιορισμό των 
εξατομικευμένων περιθωρίων σφάλματος 
των PEMS. Προτού να θέσει σε 
εφαρμογή ένα πρότυπο επιδόσεων PEMS, 
η Επιτροπή οφείλει να διενεργεί ετήσιο 
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έλεγχο του περιθωρίου σφάλματος και να 
το επικαιροποιεί μόνον όποτε γίνουν 
βελτιώσεις στην τεχνολογία μέτρησης.

Τροπολογία 9

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 
των οριακών τιμών που βασίζονται στη 
μάζα των σωματιδίων και τη θέσπιση 

(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. Η εξουσιοδότηση 
θα πρέπει επίσης να περιλαμβάνει την 
τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
715/2007, με σκοπό την αναθεώρηση των 
περιθωρίων σφάλματος, προκειμένου να 
αποτυπώνουν την τεχνική πρόοδο στα 
PEMS. 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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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.

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 10

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 3 – στοιχείο α
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 715/2007 
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι υποχρεώσεις αυτές περιλαμβάνουν την 
τήρηση των ορίων εκπομπών που 
ορίζονται στο παράρτημα I. Για τους 
σκοπούς του προσδιορισμού της 
συμμόρφωσης με τα όρια εκπομπών Euro 
6 που καθορίζονται στον πίνακα 2 του 
παραρτήματος Ι, οι τιμές εκπομπών οι 
οποίες προσδιορίζονται κατά τη διάρκεια 
οποιασδήποτε έγκυρης δοκιμής εκπομπών 
σε πραγματικές συνθήκες οδήγησης (RDE) 
διαιρούνται με τον εφαρμοστέο 
συντελεστή συμμόρφωσης που ορίζεται 
στον πίνακα 2α του παραρτήματος I. Το 
αποτέλεσμα παραμένει κάτω από τα όρια 
εκπομπών Euro 6 που καθορίζονται στον 

Οι υποχρεώσεις αυτές περιλαμβάνουν τη 
συμμόρφωση με τα όρια εκπομπών που 
ορίζονται στο παράρτημα I. Για τους 
σκοπούς του προσδιορισμού της 
συμμόρφωσης με τα όρια εκπομπών Euro 
6 που καθορίζονται στον πίνακα 2 του 
παραρτήματος Ι, οι τιμές εκπομπών οι 
οποίες προσδιορίζονται κατά τη διάρκεια 
οποιασδήποτε έγκυρης δοκιμής εκπομπών 
σε πραγματικές συνθήκες οδήγησης (RDE) 
διαιρούνται με τον εφαρμοστέο 
συντελεστή συμμόρφωσης ή, όπου αυτό 
προβλέπεται, με το άθροισμα του 
εφαρμοστέου συντελεστή συμμόρφωσης 
και του περιθωρίου σφάλματος που 
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πίνακα 2 του εν λόγω παραρτήματος.· ορίζονται στον πίνακα 2α του 
παραρτήματος I. Το αποτέλεσμα 
συμμορφώνεται με τα όρια εκπομπών 
Euro 6 που καθορίζονται στον πίνακα 2 
του εν λόγω παραρτήματος.·

Τροπολογία 11

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 4 – στοιχείο α
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 715/2007
Άρθρο 5 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Ο κατασκευαστής εξοπλίζει τα 
οχήματα κατά τρόπο ώστε τα 
κατασκευαστικά στοιχεία που ενδέχεται να 
επηρεάσουν τις εκπομπές να σχεδιάζονται, 
να κατασκευάζονται και να 
συναρμολογούνται έτσι ώστε το όχημα, 
υπό κανονικές συνθήκες χρήσης, να 
συμμορφώνεται με τον παρόντα 
κανονισμό.·

1. Ο κατασκευαστής εξοπλίζει τα 
οχήματα κατά τρόπο ώστε τα 
κατασκευαστικά στοιχεία που ενδέχεται να 
επηρεάσουν τις εκπομπές να σχεδιάζονται, 
να κατασκευάζονται και να 
συναρμολογούνται έτσι ώστε το όχημα, 
υπό κανονικές συνθήκες χρήσης, να 
συμμορφώνεται με τον παρόντα 
κανονισμό. Ο κατασκευαστής εγγυάται 
επίσης την αξιοπιστία των διατάξεων 
αντιρρύπανσης και επιδιώκει τη μείωση 
των κινδύνων κλοπής ή παραποίησης 
αυτών των διατάξεων.

Τροπολογία 12

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 10
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 715/2007
Άρθρο 14 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Ανατίθεται στην Επιτροπή η 
εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 14α, 
προκειμένου να θεσπίζει τα ακόλουθα 
μέτρα με βάση τα αποτελέσματα του 
προγράμματος μέτρησης σωματιδίων της 
ΟΕΕ/ΗΕ, που διεξάγεται υπό την αιγίδα 
του Παγκόσμιου Φόρουμ για την 
Εναρμόνιση των Κανονισμών σχετικά με 

2. Ανατίθεται στην Επιτροπή η 
εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 14α όσον 
αφορά τα ακόλουθα:
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τα Οχήματα, χωρίς να μειώνει το επίπεδο 
προστασίας του περιβάλλοντος εντός της 
Ένωσης:

α) να τροποποιεί τον παρόντα 
κανονισμό με σκοπό την αναθεώρηση 
των οριακών τιμών της μάζας 
σωματιδίων και του αριθμού σωματιδίων 
που καθορίζονται στο παράρτημα I·

α) να τροποποιεί τον παρόντα 
κανονισμό προκειμένου να αναθεωρεί τα 
ανά ρύπο περιθώρια σφάλματος που 
ορίζονται στον Πίνακα 2α του 
Παραρτήματος Ι βάσει της τεχνικής 
προόδου συνεκτιμώντας τις τεχνικές 
αβεβαιότητες που συνδέονται με τη 
χρήση των φορητών συστημάτων 
μέτρησης εκπομπών (PEMS)·

β) να συμπληρώνει τον παρόντα 
κανονισμό με την έγκριση 
αναθεωρημένης διαδικασίας μέτρησης 
για τους αριθμούς των σωματιδίων.

β) τη συμπλήρωση του παρόντος 
κανονισμού προκειμένου να 
προσαρμοστούν οι διαδικασίες, οι 
δοκιμές και οι απαιτήσεις, καθώς και οι 
κύκλοι δοκιμών που χρησιμοποιούνται 
για τη μέτρηση των εκπομπών, ώστε να 
αντικατοπτρίζουν επαρκώς τις εκπομπές 
σε πραγματικές συνθήκες οδήγησης·

Τροπολογία 13

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 10
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 715/2007
Άρθρο 14 – παράγραφος 3 – σημείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) την τροποποίηση του παρόντος 
κανονισμού με σκοπό την προσαρμογή, 
στην τεχνική πρόοδο, των τελικών 
συντελεστών συμμόρφωσης που αφορούν 
τη ρύπανση οι οποίοι καθορίζονται στον 
πίνακα 2α του παραρτήματος I.·

β) την τροποποίηση του παρόντος 
κανονισμού προκειμένου να αναθεωρεί τα 
ανά ρύπο περιθώρια σφάλματος που 
ορίζονται στον Πίνακα 2α του 
Παραρτήματος Ι βάσει της τεχνικής 
προόδου συνεκτιμώντας τις τεχνικές 
αβεβαιότητες που συνδέονται με τη 
χρήση των φορητών συστημάτων 
μέτρησης εκπομπών (PEMS)·

Τροπολογία 14

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 10α (νέο)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 715/2007
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Άρθρο 14 – παράγραφος 5α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10α) Στο άρθρο 14 προστίθεται η 
ακόλουθη παράγραφος:
5α. Η Επιτροπή λαμβάνει υπόψη κάθε 
πρότυπο που εγκρίνεται από την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τυποποίησης 
(CEN) και που οδηγεί σε μια τεχνικώς 
υγιή προσέγγιση για την εκτίμηση της 
αβεβαιότητας των μετρήσεων RDE σε 
ό,τι αφορά τις αέριες και σωματιδιακές 
εκπομπές, ώστε βάσει του παρόντος 
κανονισμού να απαιτείται η χρήση του 
προτύπου για να επαληθεύσουν οι 
αρμόδιες αρχές ένα συγκεκριμένο 
περιθώριο αβεβαιότητας στις εφαρμογές 
PEMS και να εξετάσουν κατά πόσο αυτό 
είναι αρκετό για να αντικαταστήσει ή να 
συμπληρώσει τα συγκεκριμένα περιθώρια 
σφάλματος που καθορίζονται στον 
Πίνακα 2α του Παραρτήματος Ι του 
παρόντος κανονισμού.

Τροπολογία 15

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα – εδάφιο 1
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 715/2007
Παράρτημα I – πίνακας 2α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Πίνακας 2α: Συντελεστές συμμόρφωσης εκπομπών σε πραγματικές συνθήκες οδήγησης

Οξείδια του 
αζώτου (NOx)

Αριθμός 
σωματιδίων 
(PN)

Μονοξείδιο 
του άνθρακα 
(CO)(1)

Συνολικοί 
υδρογονάνθρα
κες (THC)

Συνδυασμός 
υδρογονανθρά
κων και 
οξειδίων του 
αζώτου (THC 
+ NOx)

CFρύπου-τελικός
(2) 1,43 1,5

CFρύπου-

προσωρινός (3)
2,1 1,5

(1) Οι εκπομπές CO μετρώνται και καταγράφονται για όλες τις δοκιμές εκπομπών σε πραγματικές 
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συνθήκες οδήγησης (RDE).
(2) Ο CFρύπου-τελικός είναι ο συντελεστής συμμόρφωσης που χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό 
της συμμόρφωσης με τα όρια εκπομπών Euro 6 λαμβανομένων υπόψη των τεχνικών αβεβαιοτήτων 
που συνδέονται με τη χρήση των φορητών συστημάτων μέτρησης εκπομπών (PEMS).
(3) Ο CFρύπου-προσωρινός είναι ο προσωρινός συντελεστής συμμόρφωσης που μπορεί να 
χρησιμοποιείται κατόπιν αιτήματος του κατασκευαστή εναλλακτικά αντί του CFρύπου-τελικός για 
περίοδο 5 ετών και 4 μηνών από τις ημερομηνίες που προσδιορίζονται στο άρθρο 10 παράγραφοι 4 
και 5.».

Τροπολογία

Πίνακας 2α: Συντελεστές συμμόρφωσης εκπομπών σε πραγματικές συνθήκες οδήγησης(0a)

Οξείδια του 
αζώτου (NOx)

Αριθμός 
σωματιδίων 
(PN)

Μονοξείδιο 
του άνθρακα 
(CO)(1)

Συνολικοί 
υδρογονάνθρα
κες (THC)

Συνδυασμός 
υδρογονανθρά
κων και 
οξειδίων του 
αζώτου (THC 
+ NOx)

CFρύπου-τελικός
(2) 1 + περιθώριο 

με περιθώριο 
= 0,43

1 + περιθώριο 
με περιθώριο 

= 0,5
CFρύπου-

προσωρινός (3)
2,1 1 + περιθώριο 

με περιθώριο 
= 0,5 

(0α) Προκειμένου να ελεγχθεί ένα μεμονωμένο περιθώριο σφάλματος των PEMS για να 
συμπληρωθούν ή να αντικατασταθούν τα περιθώρια του πίνακα 2α στο παράρτημα του 
παρόντος κανονισμού, η Επιτροπή λαμβάνει υπόψη οποιαδήποτε πρότυπα CEN οδηγούν σε μια 
τεχνικώς υγιή προσέγγιση  για την εκτίμηση της αβεβαιότητας των μετρήσεων RDE σε ό,τι 
αφορά τις αέριες και σωματιδιακές εκπομπές (NOx και PN), με σκοπό να καθοριστεί ένα 
πρότυπο PEMS.
(1) Οι εκπομπές CO μετρώνται και καταγράφονται για όλες τις δοκιμές εκπομπών σε πραγματικές 
συνθήκες οδήγησης (RDE).
(2) Ο CFρύπου-τελικός είναι ο συντελεστής συμμόρφωσης που χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό 
της συμμόρφωσης με τα όρια εκπομπών Euro 6 και εκφράζεται ως το άθροισμα του στόχου για 
τις επιδόσεις εκπομπών του οχήματος και των τεχνικών αβεβαιοτήτων που συνδέονται με τη 
χρήση των φορητών συστημάτων μέτρησης εκπομπών (PEMS), δηλ. το περιθώριο (σφάλματος).
(3) Ο CFρύπου-προσωρινός είναι ο προσωρινός συντελεστής συμμόρφωσης που μπορεί να 
χρησιμοποιείται κατόπιν αιτήματος του κατασκευαστή εναλλακτικά αντί του CFρύπου-τελικός για 
περίοδο 5 ετών και 4 μηνών από τις ημερομηνίες που προσδιορίζονται στο άρθρο 10 παράγραφοι 4 
και 5.».
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