
 

AM\548968EL.doc  PE 350.147v01-00 

EL EL 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 
2004 2009 

Επιτροπή Περιβάλλοντος, ∆ηµόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίµων 

1.12.2004 PE 350.147v01-00 

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 14-28 

Σχέδιο έκθεσης (PE 347.246v01-00) 
Holger Krahmer 
Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε την 
έγκριση τύπου οχηµάτων µε κινητήρα όσον αφορά τη δυνατότητα επαναχρησιµοποίησης, 
ανακύκλωσης και ανάκτησής τους, καθώς και για την τροποποίηση της οδηγίας 70/156/ΕΟΚ 
του Συµβουλίου 

Πρόταση οδηγίας (COM(2004)0162 – C5-0126/2004 – 2004/0053(COD)) 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή 

 

Τροπολογίες του Κοινοβουλίου 

Τροπολογία: Claude Turmes και Bart Staes 

Τροπολογία 14 
ΤΙΤΛΟΣ 

Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά 
µε την έγκριση τύπου οχηµάτων µε 
κινητήρα όσον αφορά τη δυνατότητα 
επαναχρησιµοποίησης, ανακύκλωσης και 
ανάκτησής τους, καθώς και για την 
τροποποίηση της οδηγίας 70/156/ΕΟΚ του 
Συµβουλίου 

Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά 
µε την έγκριση τύπου οχηµάτων µε 
κινητήρα όσον αφορά τη δυνατότητα 
επαναχρησιµοποίησης, ανακύκλωσης και 
ανάκτησής τους και των εκποµπών τους 
CO2, καθώς και για την τροποποίηση της 
οδηγίας 70/156/ΕΟΚ του Συµβουλίου 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Η οδηγία θα πρέπει επίσης να περιλαµβάνει ελάχιστες απαιτήσεις ενεργειακής αποδοτικότητας 
για τους νέους τύπους οχηµάτων που λαµβάνουν έγκριση στην ΕΕ. 
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Τροπολογία: Karsten Friedrich Hoppenstedt 

Τροπολογία 15 
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 3Α (νέα) 

 (3α) Η δυνατότητα επαναχρησιµοποίησης, 
ανακύκλωσης και ανάκτησης αποτελεί 
σηµαντικό στόχο της περιβαλλοντικής 
πολιτικής της ΕΕ και για το λόγο αυτό 
χαιρετίζεται από όλους τους 
ενδιαφεροµένους η συµβολή της οδηγίας 
2000/53/ΕΚ καθώς και της παρούσας 
οδηγίας. 

Or. de 

Αιτιολόγηση 

Κρίνεται σκόπιµο να υπογραµµισθούν στο προοίµιο οι στόχοι της πρότασης στον τοµέα της 
πολιτικής για το περιβάλλον. 

 

Τροπολογία: Claude Turmes και Bart Staes 

Τροπολογία 16 
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 7Α (νέα) 

 (7α) Η λήψη µέτρων για τον περιορισµό 
των εκποµπών αερίων θερµοκηπίου από τα 
οχήµατα είναι απαραίτητη για την 
επίτευξη του στόχου της ΕΕ σχετικά µε 
την αποτροπή των επικίνδυνων 
κλιµατικών αλλαγών. Η υιοθέτηση 
περαιτέρω µέσων είναι απαραίτητη 
προκειµένου να θεσπισθούν κίνητρα για 
την εξέλιξη και παραγωγή οχηµάτων µε 
σηµαντικά χαµηλότερες εκποµπές από τα 
ανώτατα επίπεδα που καθορίζει η παρούσα 
οδηγία. Οι µέσες εκποµπές των νέων 
επιβατικών οχηµάτων στην ΕΕ πρέπει 
µέχρι το 2020 να µην υπερβαίνουν τα 
60g/km. 

Or. en 
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Αιτιολόγηση 

Η παρούσα οδηγία πρέπει να θεσπίζει µόνο ελάχιστες απαιτήσεις, ενώ για τη διασφάλιση 
χαµηλότερων µέσων εκποµπών απαιτούνται άλλα µέσα. Το 1996 η Κοινότητα έθεσε ένα στόχο 
120g/km, ο οποίος θα έπρεπε να επιτευχθεί έως το 2005 (2010 το αργότερο) [COM(1995)0689 
τελικό· Συµπεράσµατα του Συµβουλίου της 25.06.1996]. Με τις υβριδικές τεχνολογίες, τα 
οχήµατα υδρογόνου και τα βιοκαύσιµα είναι δυνατή η περαιτέρω µείωση κατά το ήµισυ των 
µέσων εκποµπών των νέων οχηµάτων µέχρι το 2020. 

 

Τροπολογία: Claude Turmes και Bart Staes 

Τροπολογία 17 
ΑΡΘΡΟ 1 

Η παρούσα οδηγία θεσπίζει τις διοικητικές 
και τεχνικές διατάξεις για την έγκριση τύπου 
των οχηµάτων που διέπονται από το άρθρο 
2, µε σκοπό να εξασφαλιστεί ότι τα 
κατασκευαστικά στοιχεία και τα υλικά τους 
µπορούν να επαναχρησιµοποιηθούν, να 
ανακυκλωθούν και να ανακτηθούν κατά τα 
ελάχιστα ποσοστά του παραρτήµατος Ι. 

Η παρούσα οδηγία θεσπίζει τις διοικητικές 
και τεχνικές διατάξεις για την έγκριση τύπου 
των οχηµάτων που διέπονται από το άρθρο 
2, µε σκοπό να καθορισθούν ανώτατα όρια 
εκποµπών CO2 και να εξασφαλιστεί ότι τα 
κατασκευαστικά στοιχεία και τα υλικά τους 
µπορούν να επαναχρησιµοποιηθούν, να 
ανακυκλωθούν και να ανακτηθούν κατά τα 
ελάχιστα ποσοστά του παραρτήµατος Ι. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Η οδηγία θα πρέπει επίσης να περιλαµβάνει ελάχιστες απαιτήσεις ενεργειακής αποδοτικότητας 
για τους νέους τύπους οχηµάτων που λαµβάνουν έγκριση στην ΕΕ. 

 

Τροπολογία: Dagmar Roth-Behrendt 

Τροπολογία 18 
ΑΡΘΡΟ 4, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5 

5) ως «όχηµα αναφοράς» νοείται η έκδοση 
ενός τύπου οχήµατος, την οποία η αρµόδια 
για την έγκριση αρχή χαρακτηρίζει ως την 
πλέον προβληµατική από την άποψη της 
δυνατότητας επαναχρησιµοποίησης, 
ανακύκλωσης και ανάκτησης· 

5) ως «όχηµα αναφοράς» νοείται η έκδοση 
ενός τύπου οχήµατος, την οποία η αρµόδια 
για την έγκριση αρχή χαρακτηρίζει ως την 
πλέον προβληµατική από την άποψη της 
δυνατότητας επαναχρησιµοποίησης, 
ανακύκλωσης και ανάκτησης· 

 Τα οχήµατα αυτά επιλέγονται από την 
αρµόδια για την έγκριση αρχή, σε 
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συµφωνία µε τον κατασκευαστή, από τις 
διάφορες εκδόσεις ενός τύπου. 

 Εν προκειµένω πρέπει να λαµβάνονται 
υπόψη τα ακόλουθα κριτήρια: 

 - το είδος του αµαξώµατος· 
 - τα προσφερόµενα επίπεδα εξοπλισµού· 
 - ο προσφερόµενος ειδικός εξοπλισµός που 

τοποθετείται ενδεχοµένως στο όχηµα µε 
ευθύνη του κατασκευαστή. 

Or. de 

Αιτιολόγηση 

Σε συµφωνία µε την πρόταση της Επιτροπής (βλ. υπό 6.2.3.) πρέπει να καταστεί σαφές ότι η 
επιλογή διενεργείται από την αρµόδια για την έγκριση αρχή σε συµφωνία µε τους 
κατασκευαστές και για το σκοπό αυτό πρέπει να συµπεριληφθούν τα προταθέντα κριτήρια. 

 

Τροπολογία: Chris Davies 

Τροπολογία 19 
ΑΡΘΡΟ 4, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5 

5) ως «όχηµα αναφοράς» νοείται η έκδοση 
ενός τύπου οχήµατος, την οποία η αρµόδια 
για την έγκριση αρχή χαρακτηρίζει ως την 
πλέον προβληµατική από την άποψη της 
δυνατότητας επαναχρησιµοποίησης, 
ανακύκλωσης και ανάκτησης· 

5) ως «όχηµα αναφοράς» νοείται η έκδοση 
ενός τύπου οχήµατος, την οποία η αρµόδια 
για την έγκριση αρχή, σε συµφωνία µε τον 
κατασκευαστή, χαρακτηρίζει ως την πλέον 
προβληµατική από την άποψη της 
δυνατότητας επαναχρησιµοποίησης, 
ανακύκλωσης και ανάκτησης· 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Οι κατασκευαστές πρέπει να συµµετέχουν στην επιλογή του κατάλληλου οχήµατος, αν και η 
λήψη της τελικής απόφασης πρέπει να εναπόκειται στην αρµόδια για την έγκριση αρχή. 
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Τροπολογία: Claude Turmes and Bart Staes 

Τροπολογία 20 
ΑΡΘΡΟ 5, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2Α (νέα) 

 2α. Ο κατασκευαστής αποδεικνύει την 
τήρηση των διατάξεων του άρθρου 4, 
παράγραφος 2α, της οδηγίας 2000/53/ΕΚ. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Η οδηγία 2000/53/ΕΚ απαγορεύει τη χρησιµοποίηση µολύβδου, υδραργύρου, καδµίου ή 
εξασθενούς χρωµίου στα οχήµατα και στα κατασκευαστικά τους στοιχεία µετά την 1η Ιουλίου 
2003. Η έγκριση τύπου δεν πρέπει να χορηγείται εάν το όχηµα περιέχει τις ουσίες αυτές χωρίς 
να πληρούνται οι προϋποθέσεις που ορίζονται στην οδηγία για τα οχήµατα στο τέλος του 
κύκλου της ζωής τους. 

 

Τροπολογία: Holger Krahmer 

Τροπολογία 21 
ΑΡΘΡΟ 5, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3 

3) Η αρµόδια για την έγκριση αρχή 
εξακριβώνει ότι τα κατασκευαστικά 
στοιχεία από πολυµερή ή ελαστοµερή υλικά 
τα οποία περιλαµβάνονται στον κατάλογο 
αποσυναρµολόγησης του παραρτήµατος Ι 
παράγραφος 2 της παρούσας οδηγίας 
φέρουν επισήµανση σύµφωνα µε την 
απόφαση 2003/138/EK της Επιτροπής, της 
27ης Φεβρουαρίου 2003, για τη θέσπιση 
προτύπων κωδικοποίησης για τα 
κατασκευαστικά στοιχεία και τα υλικά 
οχηµάτων δυνάµει της οδηγίας 2000/53/EK. 

3) Η αρµόδια για την έγκριση αρχή εξετάζει 
εάν ο κατασκευαστής έχει λάβει τα 
αναγκαία µέτρα για να διασφαλίσει ότι τα 
κατασκευαστικά στοιχεία από πολυµερή ή 
ελαστοµερή υλικά τα οποία 
περιλαµβάνονται στον κατάλογο 
αποσυναρµολόγησης του παραρτήµατος Ι 
παράγραφος 2 της παρούσας οδηγίας 
φέρουν επισήµανση σύµφωνα µε την 
απόφαση 2003/138/EK της Επιτροπής, της 
27ης Φεβρουαρίου 2003, για τη θέσπιση 
προτύπων κωδικοποίησης για τα 
κατασκευαστικά στοιχεία και τα υλικά 
οχηµάτων δυνάµει της οδηγίας 2000/53/EK. 

Or. de 

Αιτιολόγηση 

Στην πράξη, τα κατασκευαστικά στοιχεία από πολυµερή ή ελαστοµερή υλικά δεν επισηµαίνονται 
πριν από την τελευταία φάση που προηγείται της έναρξης παραγωγής, εάν έχει ήδη περατωθεί η 
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αξιολόγηση του τύπου. Η εφαρµογή αυτής της διάταξης θα είχε ως αποτέλεσµα να είναι ο 
κατασκευαστής υποχρεωµένος να κατασκευάζει πρόσθετα πρωτότυπα, ώστε να επισηµαίνει τα 
κατασκευαστικά στοιχεία από πολυµερή ή ελαστοµερή υλικά τη στιγµή της αξιολόγησης. Μία 
πιο αποτελεσµατική για αµφότερες τις πλευρές λύση θα ήταν να εξακριβώνει η αρµόδια για την 
έγκριση αρχή, εάν ο κατασκευαστής έχει λάβει τα αναγκαία µέτρα (αναλαµβάνοντας µε αυτόν 
τον τρόπο και την ευθύνη), ώστε να διασφαλίσει την επισήµανση των εν λόγω κατασκευαστικών 
στοιχείων. Η αρµόδια για την έγκριση αρχή µπορεί φυσικά να ελέγξει εκ νέου τον κατασκευαστή 
σε κάποια µεταγενέστερη χρονική στιγµή. 

 

Τροπολογία: Karsten Friedrich Hoppenstedt 

Τροπολογία 22 
ΑΡΘΡΟ 6, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3 

3. Τα κράτη µέλη ορίζουν αρµόδια αρχή, 
σύµφωνα µε την παράγραφο 2 του 
παραρτήµατος IV της παρούσας οδηγίας, 
για τη διενέργεια της προκαταρκτικής 
αξιολόγησης και την έκδοση του 
πιστοποιητικού συµµόρφωσης. 

3. Η αρµόδια αρχή διενεργεί την 
προκαταρκτική αξιολόγηση και εκδίδει 
πιστοποιητικό συµµόρφωσης. 

Or. de 

Αιτιολόγηση 

Αρχές για την αξιολόγηση τύπου υπάρχουν στα διάφορα κράτη µέλη. Είναι µείζονος σηµασίας 
να τυγχάνουν οι κρατικές υπηρεσίες που ελέγχουν την τήρηση των διατάξεων της παρούσας 
οδηγίας αποδοχής και σεβασµού ώστε να είναι εις θέσιν να αξιολογούν τα οχήµατα και την 
κατασκευή τους. Οι υφιστάµενες αρχές για την αξιολόγηση τύπου έχουν τη σχετική δυνατότητα, 
εξασφαλίζουν ασφάλεια δικαίου και αποτρέπουν τη στρέβλωση του ανταγωνισµού στην 
Ευρώπη. 

 

Τροπολογία: Claude Turmes και Bart Staes 

Τροπολογία 23 
ΑΡΘΡΟ 7, ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ 

Τα κατασκευαστικά στοιχεία του 
παραρτήµατος V της παρούσας οδηγίας: 

Αν ο κατασκευαστής δεν πιστοποιεί ότι τα 
κατασκευαστικά στοιχεία πληρούν τις 
ισχύουσες προδιαγραφές ασφάλειας, δεν 
παρέχει όλες τις αναγκαίες εγγυήσεις και 
δεν ανταποκρίνεται στα απαραίτητα 
πρότυπα ευθύνης που απαιτεί η εθνική 
νοµοθεσία, τα κατασκευαστικά στοιχεία του 
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παραρτήµατος V της παρούσας οδηγίας: 

Or. en 

 

Τροπολογία: Claude Turmes και Bart Staes 

Τροπολογία 24 
ΑΡΘΡΟ 7Α (νέο) 

 Άρθρο 7α 
 Ανώτατα όρια εκποµπών CO2 
 1. Από την 1η Ιανουαρίου 2010, τα κράτη 

µέλη χορηγούν, αντιστοίχως, κοινοτική ή 
εθνική έγκριση τύπου µόνο σε εκείνους 
τους τύπους οχηµάτων που πληρούν τις 
ακόλουθες απαιτήσεις σχετικά µε τις 
εκποµπές CO2: 

 - πλήρως εξοπλισµένα οχήµατα των 
κατηγοριών Μ1 και Ν1 µε ανώτατο όριο 
εκποµπών CO2 ύψους 45 + (0.08 x µάζα 
οχήµατος) g/km το 2010, µειούµενων στη 
συνέχεια κατά 3% ετησίως. 

 2.Ο κατασκευαστής διαθέτει στην αρµόδια 
για την έγκριση αρχή τις λεπτοµερείς 
τεχνικές πληροφορίες που είναι 
απαραίτητες για τον έλεγχο της τήρησης 
των διατάξεων της παραγράφου 1. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Η ΕΕ έχει θέσει ως στόχο οι εκποµπές CO2 για τα οχήµατα της κατηγορίας Μ1 να ανέρχονται 
το αργότερο έως το 2010 σε 120 g/km. Προκειµένου να επιτευχθεί ο στόχος για το 2010, η 
ετήσια πρόοδος κατά την περίοδο 2004-2010 πρέπει να ανέρχεται σε 4,3% ετησίως, ενώ κατά 
την περίοδο 1995-2003 επιτεύχθηκε πρόοδος µόλις 1,6% ετησίως. Συνεπώς απαιτούνται 
συµπληρωµατικά µέτρα για την επίτευξη του στόχου για το 2010. Η οδηγία αυτή δεν 
προσφέρεται για τον καθορισµό των µέσων εκποµπών CO2 των νέων πωλουµένων οχηµάτων, 
δεδοµένου ότι αυτή αφορά την έγκριση µεµονωµένων τύπων οχηµάτων και όχι την έγκριση 
µιγµάτων καυσίµου οχηµάτων. Για το λόγο αυτό έχει αναπτυχθεί µια στρατηγική για τη θέσπιση 
ανωτάτων ορίων CO2 ανά τύπο οχήµατος. Η προσέγγιση που παρουσιάσθηκε αποτελεί µια 
σύνθεση των ιαπωνικών προτύπων για τα ελαφρά οχήµατα (που θα τεθούν σε ισχύ το 2010) και 
των κινεζικών προτύπων της δεύτερης φάσης για τα βαρέα οχήµατα (που θα τεθούν σε ισχύ τον 
Ιούλιο του 2008), τα οποία έχουν µειωθεί κατά 10% περίπου για τα ελαφρά οχήµατα και κατά 
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15% για τα βαρέα οχήµατα. Επιπλέον προστέθηκαν τα οχήµατα της κατηγορίας Ν1 (ελαφρά 
εµπορικά οχήµατα ή φορτηγά) πράγµα που είναι εφικτό λόγω της εξάρτησης των προδιαγραφών 
CO2 από τη µάζα του οχήµατος. Με τις προδιαγραφές αυτές θα ευθυγραµµισθεί η Ευρώπη µε τη 
διεθνή "βέλτιστη πρακτική" και θα βοηθηθεί αποτελεσµατικά η προετοιµασία της ευρωπαϊκής 
βιοµηχανίας για να συµµορφωθεί µε τους ιαπωνικούς και κινεζικούς κανονισµούς, και να 
διευκολυνθεί, συνεπώς, η πρόσβασή της στις αγορές αυτές. 

 

Τροπολογία: Karsten Friedrich Hoppenstedt 

Τροπολογία 25 
ΑΡΘΡΟ 10, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3, ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ 

3. Με ισχύ από [……36 µήνες µετά την 
έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας], 
εφόσον δεν πληρούνται οι απαιτήσεις της 
παρούσας οδηγίας, τα κράτη µέλη: 

3. Με ισχύ από [……54 µήνες µετά την 
έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας], 
εφόσον δεν πληρούνται οι απαιτήσεις της 
παρούσας οδηγίας, τα κράτη µέλη: 

Or. de 

Αιτιολόγηση 

Η ανάγκη ταυτόχρονης αξιολόγησης του τύπου για όλους τους τύπους όλων των 
κατασκευαστών, έχει ως αποτέλεσµα την εµφάνιση ανυπέρβλητων διοικητικών δυσκολιών τόσο 
για τις αρµόδιες για την έγκριση αρχές όσο και για τους κατασκευαστές. Μόνο στην Ευρώπη 
υπάρχουν σήµερα 600 περίπου τύποι, οι οποίοι είναι αδύνατο να αξιολογηθούν εντός 36 µηνών. 
Επιπλέον, η απόδοση προτεραιότητας στην αξιολόγηση νέων τύπων ανταποκρίνεται στις 
πρακτικές που εφαρµόζονται στην ΕΕ. Εξάλλου, θα πρέπει να γίνεται διάκριση µεταξύ νέων και 
ήδη υπαρχόντων τύπων: εάν έχει προτεραιότητα η αξιολόγηση νέων τύπων, τότε διασφαλίζεται 
ότι υποβάλλονται σε αξιολόγηση όλοι οι νεοεισερχόµενοι στην αγορά τύποι. Στη συνέχεια, 
µπορούν να αξιολογηθούν οι ήδη υπάρχοντες τύποι. 

 

Τροπολογία: Dagmar Roth-Behrendt 

Τροπολογία 26 
ΑΡΘΡΟ 10, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3, ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 

3. Με ισχύ από [……36 µήνες µετά την 
έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας], 
εφόσον δεν πληρούνται οι απαιτήσεις της 
παρούσας οδηγίας, τα κράτη µέλη: 

3. Με ισχύ από [……54 µήνες µετά την 
έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας], 
εφόσον δεν πληρούνται οι απαιτήσεις της 
παρούσας οδηγίας, τα κράτη µέλη: 

Or. de 
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Αιτιολόγηση 

Για την αξιολόγηση τύπου των τύπων οχηµάτων που έχουν ήδη διατεθεί στην αγορά θα πρέπει 
να δοθεί στους κατασκευαστές επαρκής χρόνος για την αξιολόγηση τύπου. Οι νοµοθεσίες για τα 
απόβλητα προβλέπουν για τους τύπους που κυκλοφορούν στην αγορά µεταβατική περίοδο 12 
µηνών. Η προτεινόµενη προθεσµία λαµβάνει υπόψη ότι αφενός µεν ορισµένοι τύπου θα πάψουν 
να παράγονται λόγω αλλαγής µοντέλου, αφετέρου δεν ότι θα πρέπει να συµπεριληφθούν στην 
οδηγία τύποι µε µεγαλύτερη διάρκεια κυκλοφορίας. 

 

Τροπολογία: Chris Davies 

Τροπολογία 27 
ΑΡΘΡΟ 10, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3, ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 

3. Με ισχύ από [……36 µήνες µετά την 
έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας], 
εφόσον δεν πληρούνται οι απαιτήσεις της 
παρούσας οδηγίας, τα κράτη µέλη: 

3. Με ισχύ από [……54 µήνες µετά την 
έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας], 
εφόσον δεν πληρούνται οι απαιτήσεις της 
παρούσας οδηγίας, τα κράτη µέλη: 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Η ηµεροµηνία στόχος πρέπει να παραµείνει οικολογικά φιλόδοξη αλλά πρέπει και να ληφθούν 
υπόψη οι πρακτικές δυσχέρειες που θα αντιµετωπίσει η βιοµηχανία προκειµένου να 
συµµορφωθεί µε την προθεσµία των 36 µηνών. 

 

Τροπολογία: Karsten Friedrich Hoppenstedt 

Τροπολογία 28 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι, ΣΗΜΕΙΟ 9Α (νέο) 

 9α. Για τους σκοπούς του ελέγχου της 
επίτευξης των στόχων που θεσπίζονται 
στην παρούσα οδηγία, η αρµόδια αρχή 
µπορεί, σε συµφωνία µε τον 
κατασκευαστή, να επιλέξει περαιτέρω 
δυνατότητες ελέγχου. Αυτές δύνανται να 
αποκλίνουν από τις περιγραφείσες στην 
οδηγία δυνατότητες, εφόσον συνιστούν 
αξιόπιστες δυνατότητες ελέγχου. 

Or. de 
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EL 

Αιτιολόγηση 

Αντί να επιβληθούν συγκεκριµένες δυνατότητες ελέγχου η αρµόδια αρχή θα πρέπει να έχει την 
ευχέρεια να επιλέξει και άλλες δυνατότητες, εφόσον αυτό µειώνει τη δαπάνη για την αρµόδια 
αρχή και τους κατασκευαστές. Συγχρόνως πρέπει, ωστόσο, να διασφαλισθεί ότι οι διαφορετικές 
αυτές δυνατότητες ελέγχου είναι αξιόπιστες. Η δεύτερη αυτή προϋπόθεση διασφαλίζει την 
επίτευξη των στόχων της οδηγίας. 
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