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PR_COD_1am

Υπόμνημα για τα χρησιμοποιούμενα σύμβολα

* Διαδικασία διαβούλευσης
πλειοψηφία των ψηφισάντων

**I Διαδικασία συνεργασίας (πρώτη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων

**II Διαδικασία συνεργασίας (δεύτερη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων για έγκριση της κοινής θέσης
πλειοψηφία των βουλευτών που αποτελούν το Κοινοβούλιο για 
απόρριψη ή τροποποίηση της κοινής θέσης

*** Σύμφωνη γνώμη
πλειοψηφία των βουλευτών που αποτελούν το Κοινοβούλιο εκτός 
από τις περιπτώσεις που μνημονεύονται στα άρθρα 105, 107, 161 
και 300 της Συνθήκης ΕΚ και στο άρθρο 7 της Συνθήκης ΕΕ

***I Διαδικασία συναπόφασης (πρώτη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων

***II Διαδικασία συναπόφασης (δεύτερη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων για έγκριση της κοινής θέσης
πλειοψηφία των βουλευτών που αποτελούν το Κοινοβούλιο για 
απόρριψη ή τροποποίηση της κοινής θέσης

***III Διαδικασία συναπόφασης (τρίτη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων για έγκριση του κοινού σχεδίου

(Η ενδεικνυόμενη διαδικασία στηρίζεται στη νομική βάση που πρότεινε η 
Επιτροπή)

Τροπολογίες σε νομοθετικό κείμενο

Στις τροπολογίες του Κοινοβουλίου η σήμανση γίνεται με έντονους 
πλάγιους χαρακτήρες. Για τις τροποποιητικές πράξεις, τα παραμένοντα 
αμετάβλητα τμήματα ήδη υπάρχουσας διάταξης την οποία το Κοινοβούλιο 
επιθυμεί να τροποποιήσει ενώ η Επιτροπή δεν έχει τροποποιήσει, 
σημαίνονται με έντονους χαρακτήρες. Ενδεχόμενες διαγραφές που αφορούν 
τα τμήματα αυτά σημαίνονται ως εξής : [...]. Η σήμανση με απλά πλάγια
απευθύνεται στις τεχνικές υπηρεσίες και αφορά στοιχεία του νομοθετικού 
κειμένου για τα οποία προτείνεται διόρθωση εν όψει της επεξεργασίας του 
τελικού κειμένου (για παράδειγμα, στοιχεία εμφανώς λανθασμένα ή που 
έχουν παραλειφθεί σε μια γλωσσική έκδοση). Αυτές οι προτάσεις διόρθωσης 
υπόκεινται στη συγκατάθεση των αρμόδιων τεχνικών υπηρεσιών.
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ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

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
(COM(2007)0851 – C6-0007/2008 – 2007/0295(COD))

(Διαδικασία συναπόφασης: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο (COM(2007)0851),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 251, παράγραφος 2, και το άρθρο 95 της Συνθήκης ΕΚ, 
σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C6-0007/2008),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 51 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και 
Ασφάλειας των Τροφίμων και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Μεταφορών και 
Τουρισμού και της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών
(A6-0000/2008),

1. εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής όπως τροποποιήθηκε·

2. ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, αν προτίθεται να της 
επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο·

3. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και 
στην Επιτροπή.

Τροπολογία 1

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11) Προκειμένου να διασφαλιστεί ο 
έλεγχος των εκπομπών πάρα πολύ μικρών 
σωματιδίων (PM 0,1 µm ή λιγότερο), 
πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η 
αρμοδιότητα να εγκρίνει μια προσέγγιση 
με βάση τον αριθμό των σωματιδίων για 
τις εκπομπές σωματιδιακών ρύπων, 
επιπλέον της χρησιμοποιούμενης επί του 

(11) Προκειμένου να διασφαλιστεί ο 
έλεγχος των εκπομπών πάρα πολύ μικρών 
σωματιδίων (PM 0,1 µm ή λιγότερο), 
πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η 
αρμοδιότητα να εγκρίνει μια προσέγγιση 
με βάση τον αριθμό των σωματιδίων για 
τις εκπομπές σωματιδιακών ρύπων, 
επιπλέον της χρησιμοποιούμενης επί του 
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παρόντος προσέγγισης με βάση τη μάζα. Η 
προσέγγιση με βάση τον αριθμό των 
αιωρούμενων σωματιδίων θα πρέπει να 
βασίζεται στα αποτελέσματα του 
προγράμματος της ΟΗΕ/ΟΕΕ για τη 
μέτρηση των σωματιδίων (PMP) και να 
συνάδει με τους υφιστάμενους φιλόδοξους 
στόχους για το περιβάλλον.

παρόντος προσέγγισης με βάση τη μάζα. Η 
προσέγγιση με βάση τον αριθμό των 
αιωρούμενων σωματιδίων θα πρέπει να 
βασίζεται στα αποτελέσματα του 
προγράμματος της ΟΗΕ/ΟΕΕ για τη 
μέτρηση των σωματιδίων (PMP) και να 
συνάδει με τους υφιστάμενους φιλόδοξους 
στόχους για το περιβάλλον. Ο αριθμός 
των σωματιδίων θα πρέπει να καθορισθεί 
έως την 1η Απριλίου 2009 στο πλαίσιο 
της κατάρτισης των μέτρων εφαρμογής.

Or. de

Αιτιολόγηση

Ο καθορισμός αριθμού σωματιδίων είναι σημαντικός για να εξασφαλισθεί η εφαρμογή 
κλειστών φίλτρων σωματιδίων ντίζελ. Σε αντίθεση με ορισμένα ανοικτά φίλτρα, τα φίλτρα αυτά 
δεν επιτρέπουν τη διέλευση πάρα πολύ μικρών σωματιδίων τα οποία προσβάλλουν εύκολα τους 
πνεύμονες και είναι για το λόγο αυτό ιδιαίτερα επιβλαβή για την υγεία.

Τροπολογία 2

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12) Η Επιτροπή θα πρέπει να εγκρίνει 
εναρμονισμένους σε παγκόσμια κλίμακα 
κύκλους οδήγησης στη διαδικασία δοκιμής 
που παρέχει τη βάση των ρυθμίσεων των 
εκπομπών έγκρισης τύπου ΕΚ. Πρέπει 
επίσης να εξεταστεί το ενδεχόμενο 
εφαρμογής φορητών συστημάτων 
μέτρησης εκπομπών για την επαλήθευση 
των υφιστάμενων εν χρήσει εκπομπών και 
θέσπισης διαδικασιών για τον έλεγχο των 
εκπομπών εκτός κύκλου (OCE).

(12) Η Επιτροπή θα πρέπει να εγκρίνει 
εναρμονισμένους σε παγκόσμια κλίμακα 
κύκλους οδήγησης στη διαδικασία δοκιμής 
που παρέχει τη βάση των ρυθμίσεων των 
εκπομπών έγκρισης τύπου ΕΚ. Πρέπει 
επίσης να υλοποιηθεί η εφαρμογή 
φορητών συστημάτων μέτρησης εκπομπών 
για την επαλήθευση των υφιστάμενων εν 
χρήσει εκπομπών και θέσπισης 
διαδικασιών για τον έλεγχο των εκπομπών 
εκτός κύκλου (OCE).

Or. de

Αιτιολόγηση

Η μέτρηση εκπομπών σε πραγματικές συνθήκες οδήγησης αποκαλύπτει συχνά σημαντικές 
διαφορές στα αριθμητικά στοιχεία που μετρούνται κατά τον κύκλο δοκιμής. Προκειμένου να 
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αποτρέπεται ο σχεδιασμός οχημάτων ειδικά για τον κύκλο δοκιμής , με αποτέλεσμα να 
παράγονται περισσότερες εκπομπές στο υπόλοιπο χρονικό διάστημα, είναι απαραίτητη η 
εφαρμογή φορητών συστημάτων μέτρησης εκπομπών και ο υπολογισμός των εκπομπών εκτός 
κύκλου.

Τροπολογία 3

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 12 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12α) Ο επανεξοπλισμός βαρέων 
οχημάτων με φίλτρα σωματιδίων ντίζελ 
μπορεί να προκαλέσει αυξημένες 
εκπομπές NO2. Κατά συνέπεια, στο 
πλαίσιο της θεματικής στρατηγικής για
την ατμοσφαιρική ρύπανση, η Επιτροπή 
θα πρέπει η Επιτροπή να εκπονήσει 
νομοθετική πρόταση για την εναρμόνιση 
των εθνικών νομοθετικών διατάξεων που 
διέπουν τον επανεξοπλισμό και να 
εξασφαλίζει ότι θα προβλέπονται στο 
πλαίσιο αυτό απαιτήσεις για την 
προστασία του περιβάλλοντος.

Or. de

Αιτιολόγηση

Πολλές πόλεις και κοινότητες θα αντιμετωπίσουν προβλήματα για την τήρηση των προσεχών 
οριακών τιμών NO2 που προβλέπει η οδηγία για την ποιότητα του αέρα. Προκειμένου να 
εξασφαλισθεί η μείωση εκπομπών ανάλογων προς κάθε πηγή ενέργειας, είναι συνεπώς 
σημαντικό να ρυθμίζεται επίσης ο επανεξοπλισμός των κυκλοφορούντων οχημάτων.

Τροπολογία 4

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(14) Για την παρακολούθηση της 
συμμετοχής του εν λόγω τομέα στις 
συνολικές εκπομπές αερίων θερμοκηπίου 
(GHG), η Επιτροπή θα πρέπει να 

(14) Για την παρακολούθηση της 
συμμετοχής του εν λόγω τομέα στις 
συνολικές εκπομπές αερίων θερμοκηπίου 
(GHG), η Επιτροπή θα πρέπει να 
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καθιερώσει τη μέτρηση της κατανάλωσης 
καυσίμου και των εκπομπών διοξειδίου 
του άνθρακα των βαρέων επαγγελματικών 
οχημάτων.

καθιερώσει τη μέτρηση της κατανάλωσης 
καυσίμου και των εκπομπών διοξειδίου 
του άνθρακα των βαρέων επαγγελματικών 
οχημάτων. Η Επιτροπή θα πρέπει 
ενδεχομένως να υποβάλει στο Συμβούλιο 
και το Κοινοβούλιο νομοθετική πρόταση 
για τη ρύθμιση των εκπομπών διοξειδίου 
του άνθρακα των βαρέων 
επαγγελματικών οχημάτων.

Or. de

Αιτιολόγηση

Σε περίπτωση που διαπιστώνει την ύπαρξη ανησυχητικά υψηλών τιμών, η Επιτροπή θα πρέπει 
να υποβάλει στο Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο νομοθετική πρόταση για τη ρύθμιση των 
εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα.

Τροπολογία 5

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 24

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(24) Ειδικότερα, πρέπει να ανατεθούν στην 
Επιτροπή αρμοδιότητες για να εισαγάγει 
οριακές τιμές με βάση τον αριθμό των 
σωματιδίων που αναφέρονται στο 
παράρτημα Ι, να καθορίσει την τιμή του 
επιτρεπόμενου επιπέδου του στοιχείου 
NO2 στην οριακή τιμή NOx, να 
καθιερώσει ειδικές διαδικασίες, δοκιμές 
και απαιτήσεις για την έγκριση τύπου, 
καθώς και διαδικασία μέτρησης του 
αριθμού των σωματιδίων, και να εγκρίνει 
μέτρα σχετικά με τις εκπομπές εκτός 
κύκλου, την πρόσβαση σε πληροφορίες 
επισκευής και συντήρησης οχημάτων και 
τους κύκλους δοκιμής που 
χρησιμοποιούνται για τη μέτρηση των 
εκπομπών. Δεδομένου ότι τα μέτρα αυτά 
είναι γενικής φύσεως και προβλέπεται να 
συμπληρώσουν τον παρόντα κανονισμό με 
την προσθήκη νέων μη ουσιαστικών 

(24) Ειδικότερα, πρέπει να ανατεθούν στην 
Επιτροπή αρμοδιότητες για να εισαγάγει 
οριακές τιμές με βάση τον αριθμό των 
σωματιδίων που αναφέρονται στο 
παράρτημα Ι, να καθορίσει ενδεχομένως 
την τιμή του επιτρεπόμενου επιπέδου του 
στοιχείου NO2 στην οριακή τιμή NOx, να 
καθιερώσει ειδικές διαδικασίες, δοκιμές 
και απαιτήσεις για την έγκριση τύπου, 
καθώς και διαδικασία μέτρησης του 
αριθμού των σωματιδίων, και να εγκρίνει 
μέτρα σχετικά με τις εκπομπές εκτός 
κύκλου, την εφαρμογή φορητών 
συστημάτων μέτρησης εκπομπών, την 
πρόσβαση σε πληροφορίες επισκευής και 
συντήρησης οχημάτων και τους κύκλους 
δοκιμής που χρησιμοποιούνται για τη 
μέτρηση των εκπομπών. Δεδομένου ότι τα 
μέτρα αυτά είναι γενικής φύσεως και 
προβλέπεται να συμπληρώσουν τον 
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στοιχείων, θα πρέπει να θεσπιστούν 
σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία 
με έλεγχο που προβλέπεται στο άρθρο 5α 
της απόφασης 1999/468/ΕΚ.

παρόντα κανονισμό με την προσθήκη νέων 
μη ουσιαστικών στοιχείων, θα πρέπει να 
θεσπιστούν σύμφωνα με την κανονιστική 
διαδικασία με έλεγχο που προβλέπεται στο 
άρθρο 5α της απόφασης 1999/468/ΕΚ.

Or. de

Αιτιολόγηση

Η μέτρηση εκπομπών σε πραγματικές συνθήκες οδήγησης αποκαλύπτει συχνά σημαντικές 
διαφορές στα αριθμητικά στοιχεία που μετρούνται κατά τον κύκλο δοκιμής. Προκειμένου να 
αποτρέπεται ο σχεδιασμός οχημάτων ειδικά για τον κύκλο δοκιμής και να μην παράγονται 
περισσότερες εκπομπές στο υπόλοιπο χρονικό διάστημα, είναι απαραίτητη η εφαρμογή φορητών 
συστημάτων μέτρησης εκπομπών και ο υπολογισμός των εκπομπών εκτός κύκλου.

Τροπολογία 6

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 - παράγραφος 4 - εισαγωγή και στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Η Επιτροπή θεσπίζει, σύμφωνα με τη 
διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 39 
παράγραφος 9, της οδηγίας 46/2007/ΕΚ, 
τα μέτρα για την εφαρμογή των διατάξεων 
του παρόντος άρθρου. Τα μέτρα αυτά 
αφορούν τα ακόλουθα στοιχεία:

4. Η Επιτροπή θεσπίζει, σύμφωνα με τη 
διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 39 
παράγραφος 9, της οδηγίας 46/2007/ΕΚ, 
τα μέτρα για την εφαρμογή των διατάξεων 
του παρόντος άρθρου. Τα μέτρα αυτά 
πρέπει να καθοριστούν το αργότερο έως 
την 1η Απριλίου 2009 και αφορούν τα 
ακόλουθα στοιχεία:

(α) τις εκπομπές αγωγού εξαγωγής, 
συμπεριλαμβανομένων των κύκλων 
δοκιμής, τις εκπομπές εκτός κύκλου, τον 
αριθμό των σωματιδίων, τις εκπομπές σε 
λειτουργία κινητήρα εν κενώ, τη θολότητα 
των καυσαερίων και την ορθή λειτουργία 
και αναγέννηση των συστημάτων ελέγχου 
της ρύπανσης·

(α) τις εκπομπές αγωγού εξαγωγής, 
συμπεριλαμβανομένων των κύκλων 
δοκιμής, την εφαρμογή φορητών 
συστημάτων μέτρησης εκπομπών για τον 
έλεγχο των υφιστάμενων εν χρήσει 
εκπομπών, τον έλεγχο και περιορισμό των 
εκπομπών εκτός κύκλου για την τήρηση 
των οριακών τιμών των εκπομπών που 
αναφέρονται στο Παράρτημα I, τον 
καθορισμό οριακών τιμών για τον αριθμό 
των σωματιδίων τηρώντας τις ισχύουσες 
φιλόδοξες απαιτήσεις για την προστασία 
του περιβάλλοντος, τις εκπομπές σε 
λειτουργία κινητήρα εν κενώ, τη θολότητα 
των καυσαερίων και την ορθή λειτουργία 
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και αναγέννηση των συστημάτων ελέγχου 
της ρύπανσης·

Or. de

Αιτιολόγηση

Έως την 1η Απριλίου 2009 πρέπει να έχουν καθοριστεί τα μέτρα εφαρμογής ούτως ώστε να 
διαθέτουν οι κατασκευαστές και οι προμηθευτές όλα τα στοιχεία για τον έγκαιρο επανεξοπλισμό 
των οχημάτων σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές. Η μέτρηση εκπομπών σε πραγματικές 
συνθήκες οδήγησης αποκαλύπτει συχνά σημαντικές διαφορές στα αριθμητικά στοιχεία που 
μετρούνται κατά τον κύκλο δοκιμής. Προκειμένου να αποτρέπεται ο σχεδιασμός οχημάτων 
ειδικά για τον κύκλο δοκιμής και να μην παράγονται περισσότερες εκπομπές στο υπόλοιπο 
χρονικό διάστημα, είναι απαραίτητη η εφαρμογή φορητών συστημάτων μέτρησης εκπομπών και 
ο υπολογισμός των εκπομπών εκτός κύκλου.

Τροπολογία 7

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 - παράγραφος 4 - εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή δύναται, σύμφωνα με τη 
διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο 39 
παράγραφος 9 της οδηγίας 2007/46/ΕΚ, να 
θεσπίσει άλλα μέτρα σχετικά με ειδικές 
διαδικασίες, δοκιμές και απαιτήσεις για 
την έγκριση τύπου.

Η Επιτροπή δύναται, σύμφωνα με τη 
διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο 39 
παράγραφος 9 της οδηγίας 2007/46/ΕΚ, να 
θεσπίσει άλλα μέτρα σχετικά με ειδικές 
διαδικασίες, δοκιμές και απαιτήσεις για 
την έγκριση τύπου, προκειμένου να λάβει 
υπόψη την τεχνική πρόοδο στους τομείς 
που καλύπτουν οι ισχύουσες διατάξεις και 
μάλιστα χωρίς, στο πλαίσιο αυτό, να 
μετριαστούν οι υφιστάμενες φιλόδοξες 
απαιτήσεις για την προστασία του 
περιβάλλοντος. Τα μέτρα πρέπει να 
εγκριθούν έως την 1η Απριλίου 2009.

Or. de

Αιτιολόγηση

Δεν πρέπει να συμπεριληφθούν νέα στοιχεία στη διαδικασία της επιτροπολογίας και πρέπει να 
διασφαλιστεί ότι θα διατηρηθεί το υφιστάμενο υψηλό επίπεδο προστασίας του περιβάλλοντος.
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Τροπολογία 8

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 - παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Οι χρήστες των οχημάτων
διασφαλίζουν ότι το όχημα δεν κινείται 
χωρίς αναλώσιμο αντιδραστήριο.

2. Οι κατασκευαστές διασφαλίζουν ότι το 
όχημα δεν μπορεί να κινείται χωρίς
αναλώσιμο αντιδραστήριο.

Or. de

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, μπορούν τα οχήματα να κινούνται επίσης χωρίς 
αντιδραστήριο και με τον τρόπο αυτό εκπέμπουν περισσότερους ρύπους από ό,τι προβλέπεται 
στο Παράρτημα I. Προκειμένου να αποτραπεί η κατάσταση αυτή, πρέπει να διασφαλίζουν 
μελλοντικά οι κατασκευαστές ότι τα οχήματα δεν θα μπορούν πλέον να κινούνται χωρίς 
αναλώσιμο αντιδραστήριο.

Τροπολογία 9

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 - παράγραφος 2 - εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Με ισχύ από 1ης Οκτωβρίου 2014, οι 
εθνικές αρχές θεωρούν, όσον αφορά τα νέα 
οχήματα που δεν συμμορφώνονται με τον 
παρόντα κανονισμό και τα μέτρα 
εφαρμογής του, ότι τα πιστοποιητικά 
συμμόρφωσης δεν είναι πλέον έγκυρα για 
τους σκοπούς του άρθρου 26 της οδηγίας 
46/2007/ΕΚ και απαγορεύουν, για λόγους 
που αφορούν εκπομπές, την ταξινόμηση, 
την πώληση και τη θέση σε κυκλοφορία 
των οχημάτων αυτών.

2. Με ισχύ από 1ης Απριλίου 2013, οι 
εθνικές αρχές θεωρούν, όσον αφορά τα νέα 
οχήματα που δεν συμμορφώνονται με τον 
παρόντα κανονισμό και τα μέτρα 
εφαρμογής του, ότι τα πιστοποιητικά 
συμμόρφωσης δεν είναι πλέον έγκυρα για 
τους σκοπούς του άρθρου 26 της οδηγίας 
46/2007/ΕΚ και απαγορεύουν, για λόγους 
που αφορούν εκπομπές, την ταξινόμηση, 
την πώληση και τη θέση σε κυκλοφορία 
των οχημάτων αυτών.

Or. de

Αιτιολόγηση

Μια προγενέστερη ημερομηνία για την έναρξη εφαρμογής των μέτρων είναι εφικτή από τεχνική 
άποψη και παρέχει στην Επιτροπή επαρκή χρονικά περιθώρια για την ολοκλήρωση των μέτρων 
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εφαρμογής.

Τροπολογία 10

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 - παράγραφος 1 - εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα εν λόγω κίνητρα εφαρμόζονται για όλα 
τα νέα οχήματα που διατίθενται στην 
αγορά του συγκεκριμένου κράτους μέλους, 
τα οποία συμμορφώνονται με τον παρόντα 
κανονισμό. Εντούτοις, παύουν να 
εφαρμόζονται το αργότερο την 1η 
Οκτωβρίου 2014.

Τα εν λόγω κίνητρα εφαρμόζονται για όλα 
τα νέα οχήματα που διατίθενται στην 
αγορά του συγκεκριμένου κράτους μέλους, 
τα οποία συμμορφώνονται με τον παρόντα 
κανονισμό και τα μέτρα εφαρμογής του. 
Εντούτοις, παύουν να εφαρμόζονται το 
αργότερο την 1η Απριλίου 2013.

Or. de

Αιτιολόγηση

Μια προγενέστερη ημερομηνία για την έναρξη εφαρμογής των μέτρων είναι εφικτή από τεχνική 
άποψη και παρέχει στην Επιτροπή επαρκή χρονικά περιθώρια για την ολοκλήρωση των μέτρων 
εφαρμογής.

Τροπολογία 11

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 - παράγραφος 2 - εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα είδη των παραβάσεων που 
διαπράττονται από φορείς υποκείμενους 
σε κυρώσεις περιλαμβάνουν την οδήγηση 
οχήματος χωρίς αναλώσιμο 
αντιδραστήριο.

διαγράφεται

Or. de

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, μπορούν τα οχήματα να κινούνται επίσης χωρίς 
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αντιδραστήριο και με τον τρόπο αυτό εκπέμπουν περισσότερους ρύπους από ό,τι προβλέπεται 
στο Παράρτημα I. Προκειμένου να αποτραπεί η κατάσταση αυτή, πρέπει να διασφαλίζουν 
μελλοντικά οι κατασκευαστές ότι τα οχήματα δεν θα μπορούν πλέον να κινούνται χωρίς 
αναλώσιμο αντιδραστήριο.

Τροπολογία 12

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 - παράγραφος 1 - Einleitung

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Μετά την ολοκλήρωση του 
προγράμματος μέτρησης σωματιδίων 
ΟΕΕ/ΟΗΕ, που εφαρμόζεται υπό την 
αιγίδα του παγκόσμιου φόρουμ για την 
εναρμόνιση των κανονισμών οχημάτων, η 
Επιτροπή, χωρίς να μειώσει τα επίπεδα 
περιβαλλοντικής προστασίας στην 
Κοινότητα:

1. Μετά την ολοκλήρωση των σχετικών 
τμημάτων του προγράμματος μέτρησης 
σωματιδίων ΟΕΕ/ΟΗΕ, που εφαρμόζεται 
υπό την αιγίδα του παγκόσμιου φόρουμ για 
την εναρμόνιση των κανονισμών 
οχημάτων και το αργότερο έως την 1η 
Απριλίου 2009, η Επιτροπή, χωρίς να 
μειώσει τα επίπεδα περιβαλλοντικής 
προστασίας στην Κοινότητα:

Or. de

Αιτιολόγηση

Έως την 1η Απριλίου 2009 πρέπει να έχουν καθοριστεί τα μέτρα εφαρμογής ούτως ώστε να 
διαθέτουν οι κατασκευαστές και οι προμηθευτές όλα τα στοιχεία για τον έγκαιρο επανεξοπλισμό 
των οχημάτων σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές.

Τροπολογία 13

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 - παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Η Επιτροπή συνεχίζει να επανεξετάζει 
τους ρύπους που απαριθμούνται στο 
σημείο 2 του άρθρου 3. Εάν η Επιτροπή 
καταλήξει στο συμπέρασμα ότι 
ενδείκνυται να θεσπιστούν οι εκπομπές 
επιπλέον ρύπων, τροποποιεί αναλόγως τον 
παρόντα κανονισμό.

4. Η Επιτροπή συνεχίζει να επανεξετάζει 
τους ρύπους που απαριθμούνται στο 
σημείο 2 του άρθρου 3. Εάν η Επιτροπή 
καταλήξει στο συμπέρασμα ότι 
ενδείκνυται να θεσπιστούν οι εκπομπές 
επιπλέον ρύπων, υποβάλει στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο πρόταση 
τροποποίησης του παρόντος κανονισμού.
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Or. de

Αιτιολόγηση

Σε περίπτωση που η Επιτροπή κρίνει ότι πρέπει να ρυθμιστούν οι εκπομπές επιπλέον ρύπων, 
τούτο θα πρέπει να συμβεί στο πλαίσιο της διαδικασίας συναπόφασης.

Τροπολογία 14

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 - παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η οδηγία 80/1269/ΕΟΚ του 
Συμβουλίου, οι οδηγίες 88/195/ΕΟΚ, 
97/21/ΕΚ, 1999/99/ΕΚ και 2005/78/ΕΚ
της Επιτροπής, καθώς και η οδηγία 
2005/55/ΕΚ καταργούνται από 1ης 
Οκτωβρίου 2014.

1. Η οδηγία 80/1269/ΕΟΚ του 
Συμβουλίου, οι οδηγίες 88/195/ΕΟΚ, 
97/21/ΕΚ, 1999/99/ΕΚ και 2005/78/ΕΚ
της Επιτροπής, καθώς και η οδηγία 
2005/55/ΕΚ καταργούνται από 1ης 
Απριλίου 2013.

Or. de

Αιτιολόγηση

Μια προγενέστερη ημερομηνία για την έναρξη εφαρμογής των μέτρων είναι εφικτή από τεχνική 
άποψη και παρέχει στην Επιτροπή επαρκή χρονικά περιθώρια για την ολοκλήρωση των μέτρων 
εφαρμογής.

Τροπολογία 15

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Εφαρμόζεται από την 1η Απριλίου 2013. 
Εντούτοις, το άρθρο 8 παράγραφος 3 και 
το άρθρο 10 εφαρμόζονται από την 
ημερομηνία έναρξης ισχύος και τα σημεία 
1(α)(i), 1(β)(i), 2(α), 3(α)(i), 3(β)(i), 3(γ)(i) 
και 3(δ)(i) του παραρτήματος II 
εφαρμόζονται από 1ης Οκτωβρίου 2014.

Εφαρμόζεται από την 1η Απριλίου 2012.
Εντούτοις, το άρθρο 8 παράγραφος 3 και 
το άρθρο 10 εφαρμόζονται από την 
ημερομηνία έναρξης ισχύος και τα σημεία 
1(α)(i), 1(β)(i), 2(α), 3(α)(i), 3(β)(i), 3(γ)(i) 
και 3(δ)(i) του παραρτήματος II 
εφαρμόζονται από 1ης Απριλίου 2013.

Or. de
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Αιτιολόγηση

Μια προγενέστερη ημερομηνία για την έναρξη εφαρμογής των μέτρων είναι εφικτή από τεχνική 
άποψη και παρέχει στην Επιτροπή επαρκή χρονικά περιθώρια για την ολοκλήρωση των μέτρων 
εφαρμογής.

Τροπολογία 16

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I 

Όρια εκπομπών Euro VI

Οριακές τιμές
CO 

(mg/kW
h)

THC 
(mg/kW

h)

NMHC 
(mg/kW

h)

CH4 
(mg/kW

h)

NOX (3) 
(mg/kW

h)

NH3 
(ppm)

Μάζα
PM

(mg/kW
h)

Αριθμός
PM (1) 
(#/kWh)

ESC 
(SZ)

1500 130 400 10 10

ETC 
(SZ)

4000 160 400 10 10

ETC 
(FZ) 

4000 160 500 400 10 10

WHSC 
(2)

WHTC 
(2)

Σημείωση:
PI = επιβαλλόμενη ανάφλεξη, 
CI = ανάφλεξη με συμπίεση
(1) Σε μεταγενέστερο στάδιο πρέπει να οριστεί ένας τυποποιημένος αριθμός. 
(2) Οι οριακές τιμές όσον αφορά τα WHSC και WHTC θα αναφερθούν, σε μεταγενέστερο στάδιο, όταν θα 
έχουν καθοριστεί οι παράγοντες συσχέτισης με τους υφιστάμενους κύκλους (ESC και ETC). 
(3) Το επιτρεπόμενο όριο του στοιχείου NO2 στην οριακή τιμή NOx μπορεί να καθοριστεί σε μεταγενέστερο 
στάδιο.

Τροπολογία

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I 

Όρια εκπομπών Euro VI
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Οριακές τιμές
CO 

(mg/kW
h)

THC 
(mg/kW

h)

NMHC 
(mg/kW

h)

CH4 
(mg/kW

h)

NOX (3) 
(mg/kW

h)

NH3 
(ppm)

Μάζα
PM

(mg/kW
h)

Αριθμός 
PM (1) 
(#/kWh)

ESC 
(SZ)

1500 130 400 10 5

ETC 
(SZ)

4000 160 400 10 5

ETC 
(FZ) 

4000 160 500 400 10 5

WHSC 
(2)

WHTC 
(2)

Σημείωση:
PI = επιβαλλόμενη ανάφλεξη, 
CI = ανάφλεξη με συμπίεση
(1) Σε μεταγενέστερο στάδιο πρέπει να οριστεί ένας τυποποιημένος αριθμός και το αργότερο έως την 1η 
Απριλίου 2009.
(2) Οι οριακές τιμές όσον αφορά τα WHSC και WHTC θα αναφερθούν, σε μεταγενέστερο στάδιο, όταν θα 
έχουν καθοριστεί οι παράγοντες συσχέτισης με τους υφιστάμενους κύκλους (ESC και ETC) και το αργότερο 
έως την 1η Απριλίου 2009.
(3) Το επιτρεπόμενο όριο του στοιχείου NO2 στην οριακή τιμή NOx μπορεί να καθοριστεί σε μεταγενέστερο 
στάδιο , αλλά το αργότερο έως την 1η Απριλίου 2009.

Or. de

Αιτιολόγηση

Σχετικές μετρήσεις έχουν αποδείξει ότι η τεχνολογία έχει εξελιχθεί σε τέτοιο βαθμό ώστε μπορεί 
πλέον να επιτευχθεί χαμηλότερη τιμή από εκείνη των 10 mg/kWh μάζας σωματιδίων. Οι 
εκπομπές αιωρούμενων σωματιδίων συνιστούν σημαντικό πρόβλημα για την ποιότητα του αέρα 
και για την ανθρώπινη υγεία. Το Κοινοβούλιο έχει κατά το παρελθόν επανειλημμένα επισημάνει 
ότι το πρόβλημα πρέπει να αντιμετωπισθεί στην πηγή των εκπομπών. Με τον τρόπο αυτό δεν θα 
επωφελούνταν μόνο οι χώρες διαμετακόμισης από χαμηλότερες τιμές μάζας σωματιδίων. 

Έως την 1η Απριλίου 2009 πρέπει να έχουν καθοριστεί τα μέτρα εφαρμογής ούτως ώστε να 
διαθέτουν οι κατασκευαστές και οι προμηθευτές όλα τα στοιχεία για τον έγκαιρο επανεξοπλισμό 
των οχημάτων σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές.
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Με τη χρησιμοποίηση καυσίμων που προέρχονται από ορυκτές πηγές ενέργειας, όπως είναι η 
βενζίνη, το ντίζελ και το φυσικό αέριο, παράγονται εκπομπές που είναι επιβλαβείς για την 
υγεία καθώς και για τη χλωρίδα και την πανίδα και συντελούν στην υπερθέρμανση της 
ατμόσφαιρας.

Τα καθαρά φορτηγά οχήματα συμβάλουν σε μεγάλο βαθμό στην καλύτερη ποιότητα του 
αέρα στην Ευρώπη. Τούτο συνδέεται στενά με τον μέσο όρο ηλικίας του στόλου φορτηγών 
οχημάτων που κυκλοφορούν στους δρόμους της Ευρώπης. Όσο μειώνεται η μέση ηλικία των 
φορτικών οχημάτων τόσο αυξάνεται η αναλογία φορτηγών οχημάτων που εκπέμπουν 
λιγότερα επιζήμια για το περιβάλλον και την υγεία καυσαέρια.

Η πρόταση της Επιτροπής

Στο πλαίσιο του 6ου προγράμματος δράσης για το περιβάλλον και του προγράμματος 
"Καθαρός αέρας για την Ευρώπη" (Clean Air For Europe) που βασίζεται στο εν λόγω 
πρόγραμμα δράσης, η Επιτροπή υπέβαλε, το Σεπτέμβριο 2005, πρόταση για μια θεματική 
στρατηγική για την ατμοσφαιρική ρύπανση. Η πρόταση, που υπέβαλε η Επιτροπή στις 
21.12.2007, για έναν κανονισμό Euro-VI θα αποτελεί ένα από τα μέτρα που θα συμβάλουν 
στη βελτίωση της ποιότητας του αέρα.

Η πρόταση της Επιτροπής προβλέπει τη θέσπιση εναρμονισμένων τεχνικών διατάξεων για 
βαριά επαγγελματικά οχήματα προκειμένου να διασφαλισθεί η λειτουργία της εσωτερικής 
αγοράς σε συνδυασμό με την υψηλή προστασία του περιβάλλοντος. Καθορίζονται οριακές 
τιμές για τις επιβλαβείς εκπομπές μονοξειδίων του άνθρακα (CO), οξειδίων του αζώτου 
(NOx) και σωματιδίων. Σε σύγκριση με το πρότυπο Euro-V, πρόκειται να μειωθεί η 
επιτρεπόμενη μάζα σωματιδίων κατά 66% και οι εκπομπές NOx κατά 80%. Προκειμένου να
επιτευχθεί ο στόχος μιας εύρυθμης εσωτερικής αγοράς με την εξασφάλιση υψηλού επιπέδου 
προστασίας του περιβάλλοντος, η πρόταση της Επιτροπής προβλέπει επίσης μέτρα για την 
πρόσβαση σε πληροφορίες επισκευής των οχημάτων.

Παράλληλα με την παρούσα πρόταση κανονισμού ("κανονισμός πολιτικής") εκπονείται 
σύμφωνα με την προσέγγιση δύο επιπέδων ένας "τεχνικός κανονισμός" στον οποίο 
καθορίζονται οι τεχνικές προδιαγραφές που πληρούν επίσης τις βασικές απαιτήσεις.

Ο κανονισμός Euro-VI θα αντικαταστήσει, από το 2013, τις οριακές τιμές εκπομπών Euro-IV
που ισχύουν από το Νοέμβριο 2006 και τις συναφείς οριακές τιμές εκπομπών Euro-V που 
ισχύουν από τον Οκτώβριο 2008.

Η θέση του εισηγητή

Ο εισηγητής αποδοκιμάζει το γεγονός ότι η πρόταση της Επιτροπής δεν έχει πιο φιλόδοξους 
στόχους κατά τον καθορισμό των οριακών τιμών για τη μάζα σωματιδίων. Κατά τις 
προπαρασκευαστικές συζητήσεις διαπιστώθηκε σαφώς ότι απαιτείται περαιτέρω μείωση των 
οριακών τιμών για να εξασφαλισθεί η χρήση κλειστών φίλτρων που συγκρατούν πολύ λεπτά 
σωματίδια. Τούτο είναι εφικτό από τεχνική άποψη και έχει ήδη μετρηθεί σε δοκιμές. Για το 
λόγο αυτό, ο εισηγητής προτείνει, ως ένα βήμα πιο μπροστά, να μειωθεί η οριακή τιμή για τη 
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μάζα σωματιδίων από 10 mg/kWh στην πρόταση της Επιτροπής σε 5 mg/kWh. 

Η πρόταση της Επιτροπής προβλέπει την καθιέρωση της νέας οριακής τιμής εκπομπών μόλις 
το 2013. Ωστόσο, η τεχνολογική πρόοδος επιτρέπει να θεσπισθεί προγενέστερη ημερομηνία 
έναρξης της ισχύος των νέων τιμών. Για το λόγο αυτό, ο εισηγητής ζητεί να έχουν 
ολοκληρωθεί οι εργασίες στο πλαίσιο της διαδικασίας επιτροπολογίας έως την 1η Απριλίου 
2009. Μετά από 36 μήνες, δηλαδή την 1η Απριλίου 2012, θα ισχύουν οι νέες οριακές τιμές 
εκπομπών για τους νέους τύπους οχημάτων και από την 1η Απριλίου 2013, για όλα τα 
οχήματα. 

Το πρόβλημα των αιωρούμενων σωματιδίων δεν θα πρέπει να ενταχθεί στη συζήτηση για τα 
οξείδια του αζώτου. Η ρύπανση είναι αισθητή, ιδίως στις μεγάλες πόλεις. Με τον καθορισμό 
αριθμού σωματιδίων σε συνδυασμό με μειωμένη μάζα σωματιδίων θα εξασφαλισθεί ότι δεν 
θα απελευθερώνονται στην ατμόσφαιρα πολύ λεπτά σωματίδια. Ο αριθμός των σωματιδίων 
θα πρέπει να καθοριστεί με μέτρα εφαρμογής.

Ο εισηγητής υποστηρίζει και επικροτεί τη δυνατότητα που εξακολουθεί να παρέχει η 
πρόταση της Επιτροπής στα κράτη μέλη να προωθούν με οικονομικά κίνητρα την καθιέρωση 
καθαρών οχημάτων σε προγενέστερο στάδιο.

Στην πρότασή της, η Επιτροπή έχει συμπεριλάβει διατάξεις για την πρόσβαση σε 
πληροφορίες για την επισκευή οχημάτων των προτύπων Euro 5 και 6. Ο εισηγητής 
υποστηρίζει στο σημείο αυτό την πρόταση της Επιτροπής και τονίζει ότι οι ανεξάρτητοι 
παράγοντες της αγοράς πρέπει να έχουν, κατά τον ίδιο τρόπο με τους εξουσιοδοτημένους 
πωλητές και συνεργεία επισκευής τυποποιημένη πρόσβαση σε πληροφορίες για την επισκευή 
και το ενσωματωμένο σύστημα διάγνωσης των οχημάτων. Η συντήρηση και η επισκευή των 
οχημάτων συμβάλλουν στην καλή λειτουργία και στη σύμφωνη με τις σχετικές διατάξεις 
κυκλοφορία ενός οχήματος. Εφόσον οι ανεξάρτητοι φορείς της αγοράς μπορούν επίσης να 
πραγματοποιούν χωρίς κανένα πρόβλημα επισκευές στα οχήματά τους, απλουστεύεται η 
πρόσβαση στην τακτική συντήρηση των οχημάτων. Η τακτική συντήρηση εξασφαλίζει την 
ασφαλή και πέραν τούτου, φιλοπεριβαλλοντική λειτουργία ενός οχήματος και πρέπει 
συνεπώς να υποστηρίζεται. 

Σε ανεξάρτητες δοκιμές έχει αποδειχθεί ότι μπορούν να παρουσιάζονται αποκλίσεις κατά τη 
μέτρηση εκπομπών σε πραγματική κατάσταση λειτουργίας των οχημάτων και στον κύκλο 
δοκιμής. Προκειμένου να διασφαλισθεί ότι τα οχήματα τηρούν και εκτός του κύκλου δοκιμής 
τις οριακές τιμές, ο εισηγητής ζητεί την εφαρμογή φορητών συστημάτων μέτρησης εκπομπών
και τη θέσπιση διαδικασιών για τον έλεγχο των εκτός κύκλου εκπομπών.

Ο επανεξοπλισμός βαρέων φορτηγών οχημάτων με φίλτρα σωματιδίων ντίζελ μπορεί να 
προκαλεί υψηλότερες εκπομπές NO2. Πολλές πόλεις και κοινότητες αντιμετωπίζουν 
προβλήματα για την τήρηση των προσεχών οριακών τιμών NO2 της οδηγίας για την 
ατμοσφαιρική ρύπανση. Προκειμένου να εξασφαλισθεί η μείωση των εκπομπών στην πηγή 
τους, είναι σημαντικό να ρυθμίζεται ο επανεξοπλισμός των εν λειτουργία οχημάτων. Ο 
εισηγητής καλεί την Επιτροπή να εκπονήσει σχετική πρόταση.

Υπό το φως των συζητήσεων για την αλλαγή του κλίματος καθώς και των εξοικονομήσεων 
που συνεπάγεται η χαμηλότερη κατανάλωση, ο εισηγητής ζητεί επίσης, από την Επιτροπή, 
λαμβάνοντας υπόψη τις σχετικές μετρήσεις, να υποβάλει πρόταση για τη ρύθμιση των
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εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα από βαρέα φορτηγά οχήματα.

Στο πλαίσιο της κατανομής των αποφάσεων που λαμβάνονται στο πλαίσιο της συναπόφασης 
και της επιτροπολογίας, πρέπει να λαμβάνεται υπόψη ότι σημαντικές αποφάσεις, όπως είναι η 
θέσπιση οριακών τιμών για νέες ουσίες, λαμβάνονται στο πλαίσιο της διαδικασίας 
συναπόφασης.

Τα οχήματα, τα οποία μειώνουν τις εκπομπές τους μέσω αντιδραστηρίου, μπορούν προς το 
παρόν να κινούνται χωρίς το εν λόγω αντιδραστήριο και συνεπώς, υπό κανονικές συνθήκες 
οδήγησης, προκαλούν εκπομπές πολύ υψηλότερες από τις απαιτούμενες οριακές τιμές. Οι 
κατασκευαστές πρέπει στο μέλλον να διασφαλίζουν ότι τα οχήματα τα οποία, με τη βοήθεια 
της τεχνολογίας αυτής, τηρούν τις οριακές τιμές του EURO VI δεν μπορούν πλέον να 
κυκλοφορούν χωρίς αναλώσιμο αντιδραστήριο. Με τον τρόπο αυτό θα διασφαλισθεί η 
τήρηση των οριακών τιμών.
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