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7.11.2018 A8-0354/79 

Τροπολογία  79 

Christofer Fjellner 

εξ ονόματος της Ομάδας PPE 

John Procter 

εξ ονόματος της Ομάδας ECR 

 

Έκθεση A8-0354/2018 

Bas Eickhout 

Πρότυπα επιδόσεων για τις εκπομπές CO2 των νέων βαρέων επαγγελματικών οχημάτων 

(COM(2018)0284 – C8-0197/2018 – 2018/0143(COD)) 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – στοιχείο β 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

β) από την 1η Ιανουαρίου 2030 και 

εξής τουλάχιστον κατά 30 % υπό την 

επιφύλαξη της επανεξέτασης σύμφωνα με 

το άρθρο 13. 

β) από την 1η Ιανουαρίου 2030 και 

εξής κατά 35 % υπό την επιφύλαξη της 

επανεξέτασης σύμφωνα με το άρθρο 13. 

Or. en 
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7.11.2018 A8-0354/80 

Τροπολογία  80 

Christofer Fjellner 

εξ ονόματος της Ομάδας PPE 

John Procter 

εξ ονόματος της Ομάδας ECR 

 

Έκθεση A8-0354/2018 

Bas Eickhout 

Πρότυπα επιδόσεων για τις εκπομπές CO2 των νέων βαρέων επαγγελματικών οχημάτων 

(COM(2018)0284 – C8-0197/2018 – 2018/0143(COD)) 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο ια 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

ια) «βαρύ επαγγελματικό όχημα 

χαμηλών εκπομπών»: βαρύ επαγγελματικό 

όχημα, το οποίο δεν είναι βαρύ 

επαγγελματικό όχημα μηδενικών 

εκπομπών, με ειδικές εκπομπές CO2 κάτω 

των 350 g CO2/km όπως καθορίζεται 

σύμφωνα με το σημείο 2.1 του 

παραρτήματος Ι· 

ια) «βαρύ επαγγελματικό όχημα 

χαμηλών εκπομπών»: βαρύ επαγγελματικό 

όχημα, το οποίο δεν είναι βαρύ 

επαγγελματικό όχημα μηδενικών 

εκπομπών, με ειδικές εκπομπές CO2  κατά 

ποσοστό μικρότερο από 35 %, της τιμής 

αναφοράς που προκύπτει από τη βάση 

αναφοράς του 2019 για κάθε επιμέρους 

ομάδα οχημάτων· 

Or. en 
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7.11.2018 A8-0354/81 

Τροπολογία  81 

Christofer Fjellner 

εξ ονόματος της Ομάδας PPE 

John Procter 

εξ ονόματος της Ομάδας ECR 

 

Έκθεση A8-0354/2018 

Bas Eickhout 

Πρότυπα επιδόσεων για τις εκπομπές CO2 των νέων βαρέων επαγγελματικών οχημάτων 

(COM(2018)0284 – C8-0197/2018 – 2018/0143(COD)) 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 5 – παράγραφος 2 – στοιχείο β 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

β) ένα βαρύ επαγγελματικό όχημα 

χαμηλών εκπομπών υπολογίζεται ως έως 

και 2 οχήματα σε συνάρτηση με τις ειδικές 

εκπομπές CO2 και το κατώτατο επίπεδο 

εκπομπών των 350 g CO2/km. 

β) ένα βαρύ επαγγελματικό όχημα 

χαμηλών εκπομπών υπολογίζεται ως έως 

και 2 οχήματα σε συνάρτηση με τις ειδικές 

εκπομπές CO2 και το κατώτατο επίπεδο 

εκπομπών του 35 % κάτω από την τιμή 

αναφοράς που προκύπτει από τη βάση 

αναφοράς του 2019 για κάθε επιμέρους 

ομάδα οχημάτων. 

Or. en 
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7.11.2018 A8-0354/82 

Τροπολογία  82 

Christofer Fjellner 

εξ ονόματος της Ομάδας PPE 

John Procter 

εξ ονόματος της Ομάδας ECR 

 

Έκθεση A8-0354/2018 

Bas Eickhout 

Πρότυπα επιδόσεων για τις εκπομπές CO2 των νέων βαρέων επαγγελματικών οχημάτων 

(COM(2018)0284 – C8-0197/2018 – 2018/0143(COD)) 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 5 – παράγραφος 3 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

3. Ο συντελεστής μηδενικών και 

χαμηλών εκπομπών μειώνει τις μέσες 

ειδικές εκπομπές ενός κατασκευαστή κατά 

3 % κατ’ ανώτατο όριο. Η συμβολή των 

βαρέων επαγγελματικών οχημάτων 

μηδενικών εκπομπών των κατηγοριών που 

αναφέρονται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 

δεύτερο εδάφιο στον εν λόγω συντελεστή 

μειώνει τις μέσες ειδικές εκπομπές ενός 

κατασκευαστή κατά 1,5 % κατ’ ανώτατο 

όριο. 

3. Ο συντελεστής μηδενικών και 

χαμηλών εκπομπών μειώνει τις μέσες 

ειδικές εκπομπές ενός κατασκευαστή κατά 

3 % κατ’ ανώτατο όριο. Η συμβολή των 

βαρέων επαγγελματικών οχημάτων 

μηδενικών εκπομπών των κατηγοριών που 

αναφέρονται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 

δεύτερο εδάφιο στον εν λόγω συντελεστή 

μειώνει τις μέσες ειδικές εκπομπές ενός 

κατασκευαστή κατά 5 % κατ’ ανώτατο 

όριο από το 2030. 

Or. en 
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7.11.2018 A8-0354/83 

Τροπολογία  83 

Christofer Fjellner 

εξ ονόματος της Ομάδας PPE 

John Procter 

εξ ονόματος της Ομάδας ECR 

 

Έκθεση A8-0354/2018 

Bas Eickhout 

Πρότυπα επιδόσεων για τις εκπομπές CO2 των νέων βαρέων επαγγελματικών οχημάτων 

(COM(2018)0284 – C8-0197/2018 – 2018/0143(COD)) 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο ιδ α (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 ιδ α)  «Συντελεστής διόρθωσης 

άνθρακα»: ισούται με το μερίδιο 

ανανεώσιμου αερίου που πωλείται στους 

σταθμούς καυσίμων, το οποίο πρόκειται 

να πιστοποιηθεί σε επίπεδο Ένωσης. 

Or. en 
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7.11.2018 A8-0354/84 

Τροπολογία  84 

Christofer Fjellner 

εξ ονόματος της Ομάδας PPE 

John Procter 

εξ ονόματος της Ομάδας ECR 

 

Έκθεση A8-0354/2018 

Bas Eickhout 

Πρότυπα επιδόσεων για τις εκπομπές CO2 των νέων βαρέων επαγγελματικών οχημάτων 

(COM(2018)0284 – C8-0197/2018 – 2018/0143(COD)) 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 4 – παράγραφος 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Από το 2020 και σε κάθε επόμενο 

ημερολογιακό έτος, η Επιτροπή καθορίζει, 

για κάθε κατασκευαστή, μέσω των 

εκτελεστικών πράξεων που αναφέρονται 

στο άρθρο 10 παράγραφος 1, τις μέσες 

ειδικές εκπομπές CO2 σε g/tkm για το 

προηγούμενο ημερολογιακό έτος, 

λαμβάνοντας υπόψη τα ακόλουθα: 

1. Από το 2020 και σε κάθε επόμενο 

ημερολογιακό έτος, η Επιτροπή 

καθορίζει, για κάθε κατασκευαστή, μέσω 

των εκτελεστικών πράξεων που 

αναφέρονται στο άρθρο 10 παράγραφος 

1, τις μέσες ειδικές εκπομπές CO2 σε 

g/tkm για το προηγούμενο ημερολογιακό 

έτος, λαμβάνοντας υπόψη τα ακόλουθα: 

α) τα δεδομένα που κοινοποιήθηκαν 

σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 

…/2018 [παρακολούθηση και αναφορά 

δεδομένων βαρέων επαγγελματικών 

οχημάτων] για τα νέα βαρέα 

επαγγελματικά οχήματα του 

κατασκευαστή που ταξινομήθηκαν κατά 

το αντίστοιχο έτος, εξαιρουμένων των 

επαγγελματικών οχημάτων  

α) τα δεδομένα που κοινοποιήθηκαν 

σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 

αριθ. …/2018 [παρακολούθηση και 

αναφορά δεδομένων βαρέων 

επαγγελματικών οχημάτων] για τα νέα 

βαρέα επαγγελματικά οχήματα του 

κατασκευαστή που ταξινομήθηκαν κατά 

το αντίστοιχο έτος, εξαιρουμένων των 

επαγγελματικών οχημάτων, εκτός εάν 

πρόκειται για οχήματα χαμηλών ή 

μηδενικών εκπομπών· 

β) τον συντελεστή μηδενικών και 

χαμηλών εκπομπών που καθορίζεται 

σύμφωνα με το άρθρο 5.  

β) τον συντελεστή μηδενικών και 

χαμηλών εκπομπών που καθορίζεται 

σύμφωνα με το άρθρο 5. 

 β α) την εφαρμογή του Συντελεστή 

Διόρθωσης CO2 που προσδιορίζεται 

σύμφωνα με το σημείο 2.1α του 

παραρτήματος Ι. 

Or. en 
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