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στη θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 16 Δεκεμβρίου 2008 εν όψει της έγκρισης
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. …/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου που αφορά την έγκριση τύπου των μηχανοκίνητων οχημάτων και 

κινητήρων όσον αφορά τις εκπομπές των βαρέων επαγγελματικών οχημάτων (Euro 
VI) και για την πρόσβαση σε πληροφορίες επισκευής και συντήρησης οχημάτων
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Κατ’ εφαρμογή του άρθρου 204α του Κανονισμού, τα λάθη που παρεισέφρησαν στην 
προαναφερθείσα θέση διορθώνονται ως εξής:

Ι. Κανονιστική διαδικασία με έλεγχο:

Προστίθεται το εξής άρθρο:

«Άρθρο 13

1. Η Επιτροπή επικουρείται από την Τεχνική Επιτροπή — Μηχανοκίνητα 
Οχήματα (ΤΕΜΟ) που συστάθηκε με το άρθρο 40 παράγραφος 1 της 
οδηγίας 2007/46/EΚ.

2. Όταν γίνεται μνεία της παρούσας παραγράφου, εφαρμόζονται το άρθρο 5a
παράγραφοι 1 έως 4 και το άρθρο 7 της απόφασης 1999/468/EΚ, 
τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 8 αυτής.»
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ΙΙ. Αναφορές στην κανονιστική διαδικασία με έλεγχο:

1. Το άρθρο 3, σημείο 7 αντικαθίσταται από το εξής:

(7) «ενσωματωμένο σύστημα διάγνωσης» ή «σύστημα OBD»: το σύστημα σε ένα 
όχημα ή κινητήρα, το οποίο έχει την ικανότητα να αναγνωρίζει δυσλειτουργίες 
και, εφόσον είναι δυνατό, να επισημαίνει την εμφάνισή τους με τη βοήθεια
συστήματος ειδοποίησης, να εντοπίζει το πιθανό σημείο δυσλειτουργίας μέσω 
πληροφοριών καταχωρημένων σε μνήμη υπολογιστή, και να κοινοποιεί αυτές 
τις πληροφορίες εκτός του οχήματος. Η Επιτροπή μπορεί να προσαρμόσει 
αυτόν τον ορισμό με σκοπό να αντικατοπτρίζεται η τεχνική πρόοδος στα 
συστήματα OBD. Το εν λόγω μέτρο, που έχει ως αντικείμενο την 
τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων του παρόντος κανονισμού, εγκρίνεται 
σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο, στην οποία παραπέμπει 
το άρθρο 13, παράγραφος 2.

2. Το άρθρο 4, παράγραφος 3 αντικαθίσταται από το εξής:

«3. Η Επιτροπή θεσπίζει ║ τις ειδικές διαδικασίες και απαιτήσεις για την εφαρμογή 
των διατάξεων των παραγράφων 1 και 2 του παρόντος άρθρου.  Τα εν λόγω 
μέτρα, που έχουν ως αντικείμενο την τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων 
του παρόντος κανονισμού, δια της συμπληρώσεώς του, θεσπίζονται σύμφωνα 
με την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο στην οποία παραπέμπει το άρθρο 13 
παράγραφος 2.»

3. Το άρθρο 5, παράγραφος 4, διορθώνεται ως εξής:

- διαγράφονται τα ακόλουθα:

«σύμφωνα με τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 39 παράγραφος 9 
της οδηγίας 46/2007/ΕΚ»

- προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο:

«Τα εν λόγω μέτρα, που έχουν ως αντικείμενο την τροποποίηση μη ουσιωδών 
στοιχείων του παρόντος κανονισμού, μεταξύ άλλων δια της συμπληρώσεώς 
του, θεσπίζονται σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο στην 
οποία παραπέμπει το άρθρο 13 παράγραφος 2.»

4. Το άρθρο 6, παράγραφος 2, διορθώνεται ως εξής:

- διαγράφονται τα ακόλουθα:

«σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 39 παράγραφος 9 
της οδηγίας 2007/46/EΚ»
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- προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο:

«Τα εν λόγω μέτρα, που έχουν ως αντικείμενο την τροποποίηση μη ουσιωδών 
στοιχείων του παρόντος κανονισμού, μεταξύ άλλων δια της συμπληρώσεώς 
του, θεσπίζονται σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο που 
αναφέρεται στο άρθρο 13 παράγραφος 2.»

5. Το άρθρο 12, παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το εξής:

- στα εδάφια 1 και 2 διαγράφονται τα ακόλουθα:

«σύμφωνα με τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 39 παράγραφος 9
της οδηγίας 46/2007/ΕΚ»

- προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο:

«Τα εν λόγω μέτρα, που έχουν ως αντικείμενο την τροποποίηση μη ουσιωδών 
στοιχείων του παρόντος κανονισμού, μεταξύ άλλων δια της συμπληρώσεώς 
του, θεσπίζονται σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο στην 
οποία παραπέμπει το άρθρο 13 παράγραφος 2.»

6. Το άρθρο 12, παράγραφος 2 αντικαθίσταται από το εξής:

«2. Η Επιτροπή ορίζει παράγοντες συσχέτισης μεταξύ, αφενός του ευρωπαϊκού 
κύκλου μεταβατικών συνθηκών (ETC) και του ευρωπαϊκό κύκλου σταθερών 
συνθηκών λειτουργίας (ESC), όπως ορίζεται στην οδηγία 2005/55/EΚ, και, 
αφετέρου, του παγκοσμίως εναρμονισμένου κύκλου οδήγησης μεταβατικών 
συνθηκών (WHTC) και του παγκοσμίως εναρμονισμένου κύκλου οδήγησης 
σταθερών συνθηκών λειτουργίας (WHSC) και προσαρμόζει προς το σκοπό 
αυτό τις οριακές τιμές. Τα εν λόγω μέτρα, που έχουν ως αντικείμενο την 
τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων του παρόντος κανονισμού, μεταξύ 
άλλων δια της συμπληρώσεώς του, θεσπίζονται σύμφωνα με την κανονιστική 
διαδικασία με έλεγχο στην οποία παραπέμπει το άρθρο 13 παράγραφος 2.»

7. Το άρθρο 12, παράγραφος 3 αντικαθίσταται από το εξής:

«3. Η Επιτροπή συνεχίζει να επανεξετάζει τις διαδικασίες, δοκιμές και απαιτήσεις 
που αναφέρονται στο άρθρο 5 παράγραφος 4, καθώς και τους κύκλους δοκιμών 
που χρησιμοποιούνται για τη μέτρηση των εκπομπών.

Εάν από την επανεξέταση διαπιστωθεί ότι οι εν λόγω διαδικασίες, δοκιμές, 
απαιτήσεις και κύκλοι δοκιμών δεν είναι πλέον κατάλληλοι ή δεν 
αντικατοπτρίζουν πλέον τις πραγματικές εκπομπές σε παγκόσμιο επίπεδο, 
προσαρμόζονται κατά τρόπο που να αντικατοπτρίζουν επαρκώς τις εκπομπές 
που παράγονται από την πραγματική οδήγηση στο δρόμο. Τα εν λόγω μέτρα, 
που έχουν ως αντικείμενο την τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων του 
παρόντος κανονισμού, μεταξύ άλλων δια της συμπληρώσεώς του, 



EL EL

θεσπίζονται σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο στην οποία 
παραπέμπει το άρθρο 13 παράγραφος 2.»
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