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Τροπολογία  85 

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 

Παράρτημα 1 – σημείο 2.1 α (νέο) 

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 2.1a  Υπολογισμός των ειδικών εκπομπών 

CO2 ανανεώσιμων καυσίμων βαρέος 

επαγγελματικού οχήματος 

 Οι ειδικές εκπομπές σε g/km (CO2v) νέου 

βαρέος επαγγελματικού οχήματος v, που 

ανήκει σε επιμέρους ομάδα sg 

υπολογίζονται σύμφωνα με τον ακόλουθο 

τύπο: 

 

 

Όπου, 

 Σ είναι το άθροισμα όλων των προφίλ 

χρήσης mp που παρατίθενται στον 

πίνακα 2· 

 sg είναι η επιμέρους ομάδα στην οποία 

ανήκει νέο βαρύ επαγγελματικό όχημα v 

σύμφωνα με το τμήμα 1 του παρόντος 

παραρτήματος· 

 Wsg,mp, είναι ο συντελεστής στάθμισης 

του προφίλ χρήσης που καθορίζεται στον 

πίνακα 2· 

 CO2v,mp, είναι οι εκπομπές CO2 σε g/km 

ανανεώσιμων καυσίμων βαρέος 

επαγγελματικού οχήματος v, που έχουν 

καθοριστεί για ένα προφίλ χρήσης mp και 

αναφέρονται σύμφωνα με τον κανονισμό 
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(ΕΕ) αριθ. …/2018 [παρακολούθηση και 

αναφορά δεδομένων βαρέων 

επαγγελματικών οχημάτων] 

 CCF είναι ο Συντελεστής Διόρθωσης 

CO2 όπως ορίζεται στο άρθρο 3 στοιχείο 

(ιε). 

  

Or. en 
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7.11.2018 A8-0354/86 

Τροπολογία  86 

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 8 – παράγραφος 1 

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Όταν διαπιστώνεται ότι ένας 

κατασκευαστής έχει σημειώσει υπέρβαση 

εκπομπών κατά την έννοια της 

παραγράφου 2 σε ένα δεδομένο 

ημερολογιακό έτος από το 2025 και εξής, η 

Επιτροπή επιβάλλει τίμημα υπέρβασης 

εκπομπών υπολογιζόμενο σύμφωνα με τον 

ακόλουθο τύπο: 

1. Όταν διαπιστώνεται ότι ένας 

κατασκευαστής έχει σημειώσει υπέρβαση 

εκπομπών κατά την έννοια της 

παραγράφου 2 σε ένα δεδομένο 

ημερολογιακό έτος από το 2025 και εξής, η 

Επιτροπή επιβάλλει στον κατασκευαστή ή 

στον διαχειριστή της κοινοπραξίας, 

ανάλογα με την περίπτωση, τίμημα 

υπέρβασης εκπομπών υπολογιζόμενο 

σύμφωνα με τον ακόλουθο τύπο: 

(Τίμημα υπέρβασης εκπομπών) = 

(Υπέρβαση εκπομπών x 6 800 

€/gCO2/tkm) 

(Τίμημα υπέρβασης εκπομπών) = 

(Υπέρβαση εκπομπών x 1 000 

€/gCO2/tkm) 

Or. en 
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7.11.2018 A8-0354/87 

Τροπολογία  87 

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 11 – παράγραφος 2 

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Για τον σκοπό αυτό, η Επιτροπή 

εξασφαλίζει τη διαθεσιμότητα, από τους 

κατασκευαστές ή τις εθνικές αρχές, κατά 

περίπτωση, αξιόπιστων μη προσωπικού 

χαρακτήρα δεδομένα για τις εκπομπές CO2 

σε πραγματικές συνθήκες και την 

κατανάλωση ενέργειας βαρέων 

επαγγελματικών οχημάτων. 

2. Για τον σκοπό αυτό, η Επιτροπή 

εξασφαλίζει τη δημοσιοποίηση, από τους 

κατασκευαστές ή τις εθνικές αρχές, κατά 

περίπτωση, αξιόπιστων μη προσωπικού 

χαρακτήρα δεδομένων για τις εκπομπές 

CO2 σε πραγματικές συνθήκες και την 

κατανάλωση ενέργειας βαρέων 

επαγγελματικών οχημάτων, με βάση 

τυποποίηση των υφιστάμενων 

συστημάτων συλλογής δεδομένων που 

καλύπτουν διάφορους τύπους χρήσεων. 

Αξιολογεί τη σκοπιμότητα της 

διενέργειας δοκιμών εκπομπών CO2 υπό 

πραγματικές συνθήκες οδήγησης με 

φορητές συσκευές μέτρησης εκπομπών. 

Or. en 
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7.11.2018 A8-0354/88 

Τροπολογία  88 

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 13 – παράγραφος 1 

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Έως τις 31 Δεκεμβρίου 2022, η Επιτροπή 

υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 

και στο Συμβούλιο έκθεση σχετικά με την 

αποτελεσματικότητα του παρόντος 

κανονισμού, τον στόχο μείωσης των 

εκπομπών CO2 που θα καθοριστεί για το 

2030 σύμφωνα με το άρθρο 1 και τον 

καθορισμό των στόχων μείωσης των 

εκπομπών CO2 για άλλους τύπους βαρέων 

επαγγελματικών οχημάτων, 

συμπεριλαμβανομένων των 

ρυμουλκουμένων. Η εν λόγω έκθεση 

περιλαμβάνει επίσης αξιολόγηση της 

αποτελεσματικότητας των ρυθμίσεων που 

αφορούν ιδίως τα οχήματα μηδενικών και 

χαμηλών εκπομπών, ιδίως τα λεωφορεία, 

λαμβάνοντας υπόψη τους στόχους που 

ορίζονται στην οδηγία 2009/33/ΕΚ30 και το 

σύστημα πιστωτικών μορίων CO2 και την 

καταλληλότητα της παράτασης της 

εφαρμογής των εν λόγω ρυθμίσεων από το 

2030 και έπειτα και, ενδεχομένως, 

συνοδεύεται από πρόταση τροποποίησης 

του παρόντος κανονισμού. 

Έως τις 31 Δεκεμβρίου 2022, η Επιτροπή 

υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 

και στο Συμβούλιο έκθεση σχετικά με την 

αποτελεσματικότητα του παρόντος 

κανονισμού, τις μεθοδολογίες για τον 

υπολογισμό των εκπομπών από το φρέαρ 

στον τροχό, τον στόχο μείωσης των 

εκπομπών CO2 που θα καθοριστεί για το 

2030 σύμφωνα με το άρθρο 1 και τον 

καθορισμό των στόχων μείωσης των 

εκπομπών CO2 για άλλους τύπους βαρέων 

επαγγελματικών οχημάτων, 

συμπεριλαμβανομένων των 

ρυμουλκουμένων και των συνδυασμών 

του ευρωπαϊκού αρθρωτού συστήματος. 

Η Επιτροπή υποβάλλει επίσης έκθεση 

σχετικά με την πρόοδο που έχει 

σημειωθεί όσον αφορά τον καθορισμό 

αντιπροσωπευτικής μεθοδολογίας για τον 

υπολογισμό των εκπομπών κύκλου ζωής. 
Η εν λόγω έκθεση περιλαμβάνει επίσης 

αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των 

ρυθμίσεων που αφορούν ιδίως τα οχήματα 

μηδενικών και χαμηλών εκπομπών, ιδίως 

τα λεωφορεία, συμπεριλαμβανομένου του 

ορισμού τους, λαμβάνοντας παράλληλα 

υπόψη τους στόχους που ορίζονται στην 

οδηγία 2009/33/ΕΚ30 και το σύστημα 
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πιστωτικών μορίων CO2 και την 

καταλληλότητα της παράτασης της 

εφαρμογής των εν λόγω ρυθμίσεων από το 

2030 και έπειτα και, ενδεχομένως, 

συνοδεύεται από πρόταση τροποποίησης 

του παρόντος κανονισμού. Για την εν 

λόγω έκθεση, η Επιτροπή αξιολογεί όλες 

τις μείζονες παραμέτρους που 

επηρεάζουν τη διείσδυση εναλλακτικών 

συστημάτων κίνησης στην αγορά, 

εξετάζοντας τους ακόλουθους δείκτες: 

 – επέκταση των υποδομών φόρτισης, 

 – φάσμα προσφερόμενων οχημάτων 

(ηλεκτρικά οχήματα με συσσωρευτή 

[BEV], υβριδικά ηλεκτρικά οχήματα με 

ρευματολήπτη [PHEV], ηλεκτρικά 

οχήματα με κυψέλες καυσίμου [FCEV] 

κ.λπ.), 

 – μέσες τιμές πετρελαίου και καυσίμων, 

 – επίπεδα επιδοτήσεων και μη 

χρηματικών κινήτρων, 

 – επίπεδο δημοσίων συμβάσεων κ.λπ. 

Or. en 
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7.11.2018 A8-0354/89 

Τροπολογία  89 

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 

Αιτιολογική σκέψη 34 

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(34) (34) Το 2022, η Επιτροπή θα 

πρέπει να αξιολογήσει την 

αποτελεσματικότητα των προτύπων για τις 

εκπομπές CO2 που καθορίζονται στον 

παρόντα κανονισμό και ειδικότερα το 

επίπεδο των μειώσεων που πρέπει να 

επιτευχθούν έως το 2030, τις λεπτομέρειες 

που θα πρέπει να είναι διαθέσιμες για την 

επίτευξη του στόχου αυτού και πέραν 

αυτού, καθώς και τη θέσπιση στόχων 

μείωσης των εκπομπών CO2 σε άλλους 

τύπους βαρέων επαγγελματικών οχημάτων, 

όπως μικρά φορτηγά, λεωφορεία, πούλμαν 

και ρυμουλκούμενα. Η εκτίμηση αυτή θα 

πρέπει επίσης να περιλαμβάνει, 

αποκλειστικά για τους σκοπούς του 

παρόντος κανονισμού, τα θέματα που 

αφορούν τα βαρέα επαγγελματικά οχήματα 

και τους συνδυασμούς οχημάτων πέραν 

των τυποποιημένων βαρών και διαστάσεων 

που ισχύουν για τις εθνικές μεταφορές 

όπως, για παράδειγμα, την έννοια των 

συνδυασμένων μεταφορών. 

(34) Το 2022, η Επιτροπή θα πρέπει να 

αξιολογήσει την αποτελεσματικότητα των 

προτύπων για τις εκπομπές CO2 που 

καθορίζονται στον παρόντα κανονισμό και 

ειδικότερα το επίπεδο των μειώσεων που 

πρέπει να επιτευχθούν έως το 2030, τις 

λεπτομέρειες που θα πρέπει να είναι 

διαθέσιμες για την επίτευξη του στόχου 

αυτού και πέραν αυτού, καθώς και τη 

θέσπιση στόχων μείωσης των εκπομπών 

CO2 σε άλλους τύπους βαρέων 

επαγγελματικών οχημάτων, όπως μικρά 

φορτηγά, πούλμαν και ρυμουλκούμενα. Η 

εκτίμηση αυτή θα πρέπει επίσης να 

περιλαμβάνει, αποκλειστικά για τους 

σκοπούς του παρόντος κανονισμού, τα 

θέματα που αφορούν τα βαρέα 

επαγγελματικά οχήματα και τους 

συνδυασμούς οχημάτων πέραν των 

τυποποιημένων βαρών και διαστάσεων που 

ισχύουν για τις εθνικές μεταφορές όπως, 

για παράδειγμα, την έννοια των 

συνδυασμένων μεταφορών, το δυναμικό 

μείωσης των εκπομπών CO2 των 

οχημάτων αυτών και μιας προσέγγισης 

συστήματος μεταφορών και τη 

δυνατότητα συμπερίληψης των εν λόγω 

οχημάτων στον παρόντα κανονισμό. 
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