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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Από το 1995 έχει χαραχθεί κοινοτική στρατηγική για τη μείωση των εκπομπών CO2 για τα 
Ι.Χ. Αυτή η στρατηγική στηρίζεται σε τρεις πυλώνες: αυτοδέσμευση των κατασκευαστών 
αυτοκινήτων στη μείωση του εκπομπών CO2, προώθηση οικονομικότερων αυτοκινήτων 
μέσω φορολογικών μέτρων και βελτίωση της ενημέρωσης του καταναλωτή. Από την περίοδο 
1995-2007 στάθηκε δυνατό να σημειωθεί ουσιαστική πρόοδος στην τεχνολογία κινητήρων 
όσον αφορά την αποδοτικότητα των καυσίμων. Μέρος αυτής της βελτίωσης στην 
αποδοτικότητα των καυσίμων ακυρώθηκε ωστόσο από την αυξανόμενη ζήτηση για 
μεγαλύτερα οχήματα. Οι εκπομπές CO2 στον τομέα των Ι.Χ. ισοδυναμούν στην Ευρώπη με 
περίπου 12% του συνόλου των εκπομπών. Τα Ι.Χ. φέρουν εις πέρας περίπου το 78% του 
συνόλου της μεταφοράς επιβατών εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

1. Στόχοι της πρότασης κανονισμού

Με την παρούσα πρόταση κανονισμού η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτίθεται να επιτύχει 
ενιαίους και δεσμευτικούς στόχους εκπομπών του CO2 της τάξης των 130 g CO2/km από το 
2012. Αυτός ο κοινός στόχος στηρίζεται και από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο συμφωνεί με τους γενικούς στόχους που επιδιώκει η Επιτροπή. Ωστόσο ο προς 
έγκριση από το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο κανονισμός πρέπει να επιδιώκει στόχους που 
δεν θίγουν τον ανταγωνισμό, είναι κοινωνικά αποδεκτοί και λαμβάνουν υπόψη τη μεγάλη 
ποικιλία Ευρωπαίων κατασκευαστών αυτοκινήτων και τη θέση τους στο διεθνή ανταγωνισμό.

2. Επιλογές και βαθμός ανωφέρειας

Κρίσιμο σημείο είναι ιδιαίτερα η δίκαιη κατανομή των στόχων μείωσης μεταξύ μικρών και 
μεγαλύτερων οχημάτων. Τα μεγαλύτερα οχήματα, στα οποία οι Ευρωπαίοι κατασκευαστές 
έχουν διεθνώς μερίδιο αγοράς 80%, έχουν καθοδηγητικό ρόλο στις νέες τεχνολογίες. Μεγάλη 
σημασία έχει η καμπύλη οριακών τιμών σε συνδυασμό με τη μάζα των οχημάτων. Ο 
επιδιωκόμενος στόχος σε σχέση με το CO2 για το μέσο όρο του νέου στόλου οχημάτων ενός 
κατασκευαστή με γνώμονα τη μέση μάζα οχήματος είναι η καλύτερη δυνατή βάση 
υπολογισμού. Η σημαντικά υψηλότερη συμμετοχή των μεγάλων οχημάτων σε σχέση με τα 
μικρότερα λαμβάνεται υπόψη μέσω του βαθμού ανωφέρειας της καμπύλης οριακών τιμών.
Ο προτεινόμενος από την Επιτροπή βαθμός ανωφέρειας των οριακών τιμών ύψους 60% έχει 
τη σύμφωνη γνώμη μας. Οι στόχοι μείωσης για τα μεγαλύτερα οχήματα είναι σημαντικά 
υψηλότεροι απ’ ό,τι για τα μικρά. Βαθμός ανωφέρειας της τάξης του 60% έχει ως 
αποτέλεσμα να μην αυξάνονται οι εκπομπές CO2 παράλληλα με τυχόν αύξηση του βάρους 
αλλά πολύ κάτω του μέσου όρου. Το βάρος του οχήματος (μάζα) είναι η κατάλληλη 
παράμετρος για τους ειδικούς στόχους CO2. Το βάρος του οχήματος οδηγεί σε λιγότερες
στρεβλώσεις του ανταγωνισμού απ’ ό,τι άλλες παράμετροι. Στην Ιαπωνία και στην Κίνα 
χρησιμοποιείται ήδη το βάρος ως βάση της νομοθεσίας περί CO2. Οι σχετικές εξελίξεις είναι 
εύκολο να παρακολουθούνται, καθώς τα σχετικά δεδομένα είναι διαθέσιμα. Καθώς οι 
κατασκευαστές επεξεργάζονται γενικές προσεγγίσεις, η παράμετρος «footprint» δεν είναι 
κατάλληλο μέτρο εκτίμησης. Η χρήση του  «footprint» θα είχε ως αποτέλεσμα να συνδεθούν 
όλα τα οχήματα της ίδιας κατηγορίας με τον ίδιο στόχο CO2, ανεξαρτήτως της μορφής και
του συνολικού τους βάρους. Πέραν τούτου το «footprint» θα επιβάρυνε σοβαρά τα μικρά και 
αποδοτικά ως προς τις εκπομπές CO2 αυτοκίνητα πόλης.
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3. Συμπληρωματικά μέτρα της ολοκληρωμένης προσέγγισης

Η οριακή τιμή των 120 g CO2/km  στην ολοκληρωμένη προσέγγιση προβλέπει μείωση του 
CO2 κατά 10 g/km μέσω των συμπληρωματικών μέτρων. Σε αυτό περιλαμβάνονται ελαστικά 
χαμηλής αντοχής, μείωση της αντίστασης κύλισης, συστήματα ελέγχου της πίεσης των 
ελαστικών, αποτελεσματικά κλιματιστικά μηχανήματα και δείκτες αλλαγής ταχυτήτων που 
μπορούν από κοινού να επιτύχουν εξοικονόμηση περίπου 5 g/km CO2. Επιπλέον, στην 
προσέγγιση αυτή περιλαμβάνονται τα βιοκαύσιμα με επίσης περίπου 5 g CO2/km . Για να 
εφαρμοστούν νέες τεχνολογίες και ενεργειακώς αποδοτικά μέτρα, είναι σκόπιμο να 
αναγνωριστούν οι οικολογικές καινοτομίες ως μέτρα μείωσης του CO2. Επειδή δεν είναι
δυνατό να καλυφθούν όλες οι οικολογικές καινοτομίες στο πλαίσιο της ελεγκτικής 
διαδικασίας και οι τροποποιήσεις της ισχύουσας και διεθνώς εναρμονισμένης διαδικασίας 
είναι χρονοβόρες και περίπλοκες, προτάθηκε να εισαχθεί επιπρόσθετα μια διαδικασία 
σύμφωνα με το άρθρο 6 και το παράρτημα ΙΙα. Πέρα από την ελεγκτική διαδικασία στις 
οικολογικές καινοτομίες μπορούν να συμπεριληφθούν μέτρα τεχνικής των αυτοκινήτων, 
μέτρα κατά τη συντήρηση, κατά την εκπαίδευση των οδηγών, κατά των υποδομών 
πλοήγησης καθώς και στον ενεργειακά αποδοτικό φωτισμό περισσότερη ηλιακή τεχνολογία 
στο αυτοκίνητο και η χρήση των θερμικών αποβλήτων. Σκοπός είναι να προωθηθούν όλα τα 
μέτρα που θα επιτρέψουν βελτίωση του περιβαλλοντικού ισοζυγίου.

4. Αρχική φάση ισχύος των μέτρων

Καθώς η ανάπτυξη νέων τύπων και νέων βάσεων σχεδιασμού απαιτεί τουλάχιστον 5–8 
χρόνια, είναι σκόπιμο να μην τεθεί σε εφαρμογή ο στόχος των 120 g CO2/km  σε 
συγκεκριμένη ημερομηνία αλλά κατά τη διάρκεια μιας μεταβατικής περιόδου ορισμένων 
ετών. Ως εκ τούτου προτείνεται η υποχρέωση να επιτύχει ένας κατασκευαστής το στόχο των 
120 g CO2/km  στο ένα τέταρτο του στόλου των νέων οχημάτων κατά το έτος 2012, στο 
ήμισυ κατά το έτος 2013, στα τρία τέταρτα κατά το έτος 2014 και στο σύνολο του στόλου του 
κατά το έτος 2015, συμπεριλαμβανομένων των συμπληρωματικών μέτρων. Αυτή η ευελιξία 
είναι αναγκαία ώστε να αφεθεί στους κατασκευαστές το αναγκαίο περιθώριο ελιγμών και 
ταυτόχρονα να καταστεί δυνατή η εξεύρεση εναλλακτικών οδών.

5. Κυρώσεις

Το ύψος των προτεινόμενων από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή προστίμων, που κυμαίνεται 
μεταξύ 100 και 475 ευρώ ανά τόνο CO2, ξεπερνά κατά πολύ το κόστος πιστοποίησης όσον 
αφορά το CO2 στο πλαίσιο της εμπορίας εκπομπών στους τομείς της βιομηχανίας και της 
ενέργειας. Το νόημα της ποινής δεν πρέπει να εντοπίζεται στην υπονόμευση της καινοτόμου 
δύναμης της βιομηχανίας αλλά πρέπει να παρέχει κίνητρα για την εφαρμογή του μέτρου και 
ενδεχομένως να χρηματοδοτεί τη λήψη αναπληρωματικών μέτρων τα οποία θα διασφαλίζουν 
την επιδιωκόμενη μείωση των εκπομπών CO2. Οι προτεινόμενες κυρώσεις ύψους 10 έως 40 
ευρώ ανά γραμμάριο CO2 για τα νεοταξινομηθέντα  Ι.Χ (ισοδυναμούν με μέχρι και 200 ευρώ 
ανά τόνο) δεν φαίνεται να εξασφαλίζουν κάτι τέτοιο. Πρέπει να υποθέσουμε ότι με την 
ενημέρωση των καταναλωτών και λόγω του ανταγωνισμού μεταξύ των κατασκευαστών η 
πίεση που θα ασκηθεί στους κατασκευαστές να τηρήσουν όλες τις προδιαγεγραμμένες 
οριακές τιμές θα αυξηθεί ούτως ή άλλως.
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6. Εξαιρέσεις

Η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προβλέπει σειρά εξαιρέσεων, οι οποίες πρέπει να 
εξεταστούν κατά περίπτωση. Η προτεινόμενη από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή οριακή τιμή για 
λιγότερα από 10.000 πωληθέντα νέα οχήματα εντός της ΕΕ ανά έτος μειώνεται στα 5.000 
ετησίως και εισάγεται επιπρόσθετη ρύθμιση, περιοριζόμενη στα 5 έτη, για τους 
κατασκευαστές που θα δυσκολευτούν να επιτύχουν τους στόχους μείωσης και είναι 
υπεύθυνοι για λιγότερο από το 1% ανά έτος των νέων ταξινομήσεων εντός της ΕΕ.

7. Μακροπρόθεσμοι στόχο

Οι μακροπρόθεσμοι στόχοι πρέπει να αποφασιστούν από το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο 
βάσει απογραφής και αντίστοιχης πρότασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κατά το έτος 2014. 
Σε αυτό το χρονικό σημείο είναι δυνατή η επισκόπηση των νέων τεχνολογιών 
συμπεριλαμβανομένης της εισαγωγής εναλλακτικών μοντέλων κίνησης όπως τα οχήματα που 
κινούνται με μπαταρία. Οι μακροπρόθεσμοι στόχοι πρέπει επίσης να συνεκτιμήσουν το 
γεγονός ότι τα νέα μοντέλα μηχανής και τα συστήματα υβριδικής ενέργειας που 
αναπτύσσονται σήμερα θα έχουν σχετικά μικρό μόνο κύκλο ζωής, καθώς 10 χρόνια μετά τη 
διάθεσή τους στην αγορά θα είναι διαθέσιμη η νέα γενιά τοπικών συστημάτων μετάδοσης 
κίνησης χωρίς CO2. Η πολιτική πρέπει επομένως να αφήσει ανοικτή τη μετάβαση στις νέες 
τεχνολογίες. Η εφαρμογή των οριακών τιμών που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό, 
ύψους 120 g CO2/km, στο μέσο όρο όλων των οχημάτων σημαίνει ήδη ότι η μέση 
κατανάλωση καυσίμων πρέπει να μειωθεί σε περίπου 5 λίτρα ανά 100χλμ. για τα 
πετρελαιοκίνητα οχήματα και σε περίπου 4,5 λίτρα ανά 100χλμ. για τα ντιζελοκίνητα 
οχήματα. Σε σύγκριση με τα υπάρχοντα στοιχεία, οι στόχοι αυτοί είναι πολύ φιλόδοξοι.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας καλεί την Επιτροπή Περιβάλλοντος, 
Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να 
ενσωματώσει στην έκθεσή της τις ακόλουθες τροπολογίες:

Τροπολογία 1

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4) Μία από τις συνέπειες των 
ανωτέρω δεσμεύσεων είναι η υποχρέωση 
όλων των κρατών μελών να μειώσουν
αισθητά τις εκπομπές από τα επιβατικά 
αυτοκίνητα. Για να επιτευχθούν οι 
απαιτούμενες ουσιώδεις μειώσεις, πρέπει 
να εφαρμοστούν σε επίπεδο κρατών 
μελών και σε κοινοτικό επίπεδο πολιτικές 

(4) Μία από τις συνέπειες των 
ανωτέρω δεσμεύσεων είναι η υποχρέωση 
να μειωθούν αισθητά οι εκπομπές και από 
τα επιβατικά αυτοκίνητα. Για τούτο είναι 
απαραίτητη η θέσπιση διατάξεων περί 
εκπομπών για τους κατασκευαστές και 
τους εισαγωγείς νέων αυτοκινήτων. Μόνο 
μία κοινοτική ρύθμιση μπορεί να εγγυηθεί 
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και μέτρα σε όλους τους τομείς της 
κοινοτικής οικονομίας και όχι μόνο στους 
τομείς της βιομηχανίας και της ενέργειας. 
Οι οδικές μεταφορές είναι ο δεύτερος σε 
μέγεθος τομέας εκπομπών αερίων 
θερμοκηπίου στην ΕΕ και οι εκπομπές του 
εξακολουθούν να αυξάνουν. Εάν 
συνεχιστεί η αύξηση των επιπτώσεων των 
οδικών μεταφορών στην κλιματική 
αλλαγή, θα υπονομευθούν σημαντικά οι 
μειώσεις που πραγματοποιούνται σε 
άλλους κλάδους για την αντιμετώπιση της 
κλιματικής αλλαγής.

ότι τα οχήματα που μόλις ταξινομήθηκαν
θα υπόκεινται στους ίδιους όρους σε όλα 
τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
Για να επιτευχθεί ο συνολικός στόχος των 
κρατών μελών και της Κοινότητας να 
μειωθεί το CO2, δεν αρκεί η λήψη 
μέτρων μόνο στους τομείς της 
βιομηχανίας και της ενέργειας αλλά και 
στους τομείς των μεταφορών και του 
νοικοκυριού. Η παρούσα πρόταση αφορά 
τον τομέα των επιβατικών αυτοκινήτων
στην Ευρώπη. Οι οδικές μεταφορές είναι ο 
δεύτερος σε μέγεθος τομέας εκπομπών 
αερίων θερμοκηπίου στην ΕΕ και οι 
εκπομπές του εξακολουθούν να αυξάνουν. 
Εάν συνεχιστεί η αύξηση των εκπομπών 
CO2 από τις οδικές μεταφορές, θα 
υπονομευθούν σημαντικά οι μειώσεις που 
πραγματοποιούνται σε άλλους κλάδους για 
την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής.

Or. de

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό δεν είναι τα κράτη μέλη που πρέπει να μειώσουν τις 
εκπομπές αλλά οι κατασκευαστές ή οι εισαγωγείς ΙΧ. Επίσης, δεν είναι οι επιπτώσεις στην 
κλιματική αλλαγή που απειλούν να αυξηθούν περαιτέρω αλλά οι εκπομπές αερίων θερμοκηπίου, 
και δη CO2. 

Τροπολογία 2

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5) Η υιοθέτηση κοινοτικών στόχων 
για τα καινούργια επιβατικά αυτοκίνητα 
είναι αναγκαία ώστε να αποφευχθεί ο 
κατακερματισμός της εσωτερικής αγοράς 
ως συνέπεια της θέσπισης διαφορετικών 
μέτρων σε επίπεδο κρατών μελών. Οι 
κοινοτικοί στόχοι προσφέρουν στους 
κατασκευαστές μεγαλύτερη βεβαιότητα 
προγραμματισμού και περισσότερη 

(5) Η υιοθέτηση κοινοτικών στόχων 
για τα καινούργια επιβατικά αυτοκίνητα 
είναι αναγκαία ώστε να αποφευχθεί ο 
κατακερματισμός της εσωτερικής αγοράς 
ως συνέπεια της θέσπισης διαφορετικών 
μέτρων σε επίπεδο κρατών μελών. Οι 
κοινοτικοί στόχοι προσφέρουν στους 
κατασκευαστές μεγαλύτερη βεβαιότητα 
προγραμματισμού και περισσότερη 
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ευελιξία για την εκπλήρωση των 
απαιτήσεων μείωσης των εκπομπών CO2, 
απ’ό,τι θα το πετύχαιναν χωριστοί 
εθνικοί στόχοι μείωσης. Κατά τον 
καθορισμό προτύπων για τις εκπομπές έχει 
σημασία να συνεκτιμώνται οι συνέπειες 
για την ανταγωνιστικότητα αγορών και 
κατασκευαστών, το άμεσο και έμμεσο 
επιβαλλόμενο κόστος στις επιχειρήσεις και 
τα οφέλη που προκύπτουν από πλευράς 
τόνωσης της καινοτομίας και μείωσης της 
κατανάλωσης ενέργειας.

ευελιξία για την εκπλήρωση των 
απαιτήσεων μείωσης των εκπομπών CO2
και αποτρέπουν στρεβλώσεις του 
ανταγωνισμού μεταξύ των κρατών μελών 
μέσω χωριστών εθνικών στόχων 
μείωσης. Τέτοιες στρεβλώσεις θα 
έρχονταν κατάφωρα σε αντίθεση με το 
στόχο της δημιουργίας ενιαίας 
ευρωπαϊκής εσωτερικής αγοράς. Κατά 
τον καθορισμό προτύπων για τις εκπομπές 
έχει σημασία να συνεκτιμώνται οι 
συνέπειες για την ανταγωνιστικότητα 
αγορών και κατασκευαστών, το άμεσο και 
έμμεσο επιβαλλόμενο κόστος στις 
επιχειρήσεις και τα οφέλη που προκύπτουν 
από πλευράς τόνωσης της καινοτομίας και 
μείωσης της κατανάλωσης ενέργειας.

Or. de

Αιτιολόγηση

Μόνο μια ενιαία ευρωπαϊκή ρύθμιση βάσει του άρθρου 95 ΣΕΚ θα αποτρέψει στρεβλώσεις του 
ανταγωνισμού καθώς και εθνικές εξαιρέσεις και χωριστές ρυθμίσεις.

Τροπολογία 3

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11) Το νομοθετικό πλαίσιο για την 
υλοποίηση του στόχου για τον μέσον όρο 
του στόλου καινούργιων αυτοκινήτων θα 
πρέπει να διασφαλίζει ανταγωνιστικώς 
ουδέτερους και κοινωνικώς ισότιμους και 
βιώσιμους στόχους μείωσης, θέτοντας σε 
ίση μοίρα τους διάφορους ευρωπαίους 
κατασκευαστές αυτοκινήτων και 
αποφεύγοντας κάθε αδικαιολόγητη
στρέβλωση του ανταγωνισμού μεταξύ 
κατασκευαστών αυτοκινήτων. Το 
νομοθετικό πλαίσιο θα πρέπει να είναι 
συμβατό με το γενικό στόχο επίτευξης των 
δεσμεύσεων της ΕΕ βάσει του 

(11) Το νομοθετικό πλαίσιο για την 
υλοποίηση του στόχου για τον μέσον όρο 
του στόλου καινούργιων αυτοκινήτων θα 
πρέπει να διασφαλίζει ανταγωνιστικώς 
ουδέτερους και κοινωνικώς ισότιμους και 
βιώσιμους στόχους μείωσης, θέτοντας σε 
ίση μοίρα τους διάφορους ευρωπαίους 
κατασκευαστές αυτοκινήτων και 
αποφεύγοντας κάθε στρέβλωση του 
ανταγωνισμού μεταξύ κατασκευαστών 
αυτοκινήτων. Το νομοθετικό πλαίσιο θα 
πρέπει να είναι συμβατό με το γενικό 
στόχο επίτευξης των δεσμεύσεων της ΕΕ 
βάσει του πρωτοκόλλου του Κιότο και να 
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πρωτοκόλλου του Κιότο και να 
συμπληρωθεί από άλλα μέσα που να 
αφορούν αμεσότερα τη χρήση, όπως η 
διαφοροποίηση των φόρων αυτοκινήτων 
και ενέργειας.

συμπληρωθεί από άλλα μέσα που να 
αφορούν αμεσότερα τη χρήση, όπως η 
διαφοροποίηση των φόρων αυτοκινήτων 
και ενέργειας.

Or. de

Αιτιολόγηση

Είναι περιττός ο χαρακτηρισμός των στρεβλώσεων του ανταγωνισμού ως "αδικαιολόγητων" εκ 
μέρους της Επιτροπής.

Τροπολογία 4

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12) Προκειμένου να διατηρηθεί η 
ποικιλότητα της αγοράς αυτοκινήτων και η 
ικανότητά της να καλύπτει τις 
διαφορετικές ανάγκες των καταναλωτών, 
οι στόχοι σχετικά με το CO2 για επιβατικά 
αυτοκίνητα θα πρέπει να καθοριστούν ως 
γραμμική συνάρτηση της χρηστικότητας
των αυτοκινήτων. Για να περιγραφεί η 
χρηστικότητα αυτή, η μάζα αποτελεί την 
πλέον ενδεδειγμένη παράμετρο επειδή 
επιτρέπει ικανοποιητικό συσχετισμό με 
τις τωρινές εκπομπές, οπότε θα μπορούσε 
να οδηγήσει σε ρεαλιστικότερους και 
πλέον ανταγωνιστικώς ουδέτερους 
στόχους, ενώ παράλληλα είναι ευχερώς 
διαθέσιμα τα δεδομένα για τη μάζα. Θα 
πρέπει όμως να συγκεντρωθούν δεδομένα 
για το αποτύπωμα, που αποτελεί την 
εναλλακτική παράμετρο χρηστικότητας 
(μετατρόχιο επί μεταξόνιο), ώστε να 
διευκολυνθούν πλέον μακροπρόθεσμες 
αξιολογήσεις της προσέγγισης με βάση τη 
χρηστικότητα. Κατά τον καθορισμό των 
στόχων, θα πρέπει να ληφθούν υπόψη οι 
προβολές για την εξέλιξη της μάζας 
καινούργιων αυτοκινήτων μέχρι το έτος 

(12) Προκειμένου να διατηρηθεί η 
ποικιλότητα της αγοράς αυτοκινήτων και η 
ικανότητά της να καλύπτει τις 
διαφορετικές ανάγκες των καταναλωτών, 
οι στόχοι σχετικά με το CO2 για επιβατικά 
αυτοκίνητα θα πρέπει να καθοριστούν
ευθέως ανάλογα προς τη μάζα των 
αυτοκινήτων. Για να περιγραφεί η 
χρηστικότητα αυτή, η μάζα αποτελεί την 
πλέον ενδεδειγμένη παράμετρο επειδή 
επιτρέπει ικανοποιητικό συσχετισμό με 
τις τωρινές εκπομπές, οπότε θα μπορούσε 
να οδηγήσει σε ρεαλιστικότερους και 
πλέον ανταγωνιστικώς ουδέτερους 
στόχους. Θα πρέπει όμως να 
συγκεντρωθούν δεδομένα για την 
εναλλακτική παράμετρο του επιπέδου 
στήριξης του οχήματος (μετατρόχιο επί 
μεταξόνιο), με μοναδικό όμως σκοπό τη 
διευκόλυνση πιο μακροπρόθεσμων 
αξιολογήσεων στο πλαίσιο της εξετάσεως 
το 2014.
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2012 και να αποφευχθούν ενδεχόμενα 
κίνητρα για την αύξηση της μάζας των 
αυτοκινήτων απλά και μόνο για να 
προκύψει ωφέλεια από την παρεπόμενη 
αύξηση του στόχου μείωσης του CO2. Ως 
εκ τούτου, κατά τον καθορισμό των 
στόχων για το 2012 θα πρέπει να 
συνεκτιμηθεί η πιθανή μελλοντική εξέλιξη 
αυτόνομης αύξησης της μάζας των 
οχημάτων που παράγονται από τους 
κατασκευαστές και πωλούνται στην 
αγορά της ΕΕ. Τέλος, η διαφοροποίηση 
στόχων αναμένεται να ενθαρρύνει τις 
μειώσεις εκπομπών σε όλες τις 
κατηγορίες αυτοκινήτων με παράλληλη 
αναγνώριση του γεγονότος ότι για 
βαρύτερα οχήματα θα ήταν δυνατή η 
επίτευξη μεγαλύτερων μειώσεων 
εκπομπών.

Or. de

Αιτιολόγηση

Η προτεινόμενη τροπολογία εξυπηρετεί τη σαφήνεια στη διατύπωση και την ακρίβεια στο 
περιεχόμενο. Η λεγόμενη αυτόνομη αύξηση της μάζας ίσως να αλλάξει τους στόχους μόλις λίγο 
πριν από την έναρξη ισχύος, δυσχεραίνοντας έτσι σοβαρά την ασφάλεια σχεδιασμού μέχρι το 
2015.

Τροπολογία 5

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13) Στόχος του παρόντος κανονισμού 
είναι η παροχή κινήτρων στην 
αυτοκινητοβιομηχανία να επενδύσει σε 
νέες τεχνολογίες. Ο κανονισμός προωθεί 
ενεργά την οικολογική καινοτομία και
συνεκτιμά τις μελλοντικές τεχνολογικές 
εξελίξεις. Κατ’αυτόν τον τρόπο 
βελτιώνεται η ανταγωνιστικότητα της 
ευρωπαϊκής βιομηχανίας και 
δημιουργούνται περισσότερες και υψηλής 

(13) Στόχος του παρόντος κανονισμού 
είναι η παροχή κινήτρων στην 
αυτοκινητοβιομηχανία (κατασκευαστές
και προμηθευτές) να επενδύσει σε νέες 
τεχνολογίες. Ο κανονισμός πρέπει 
επομένως να είναι διαμορφωμένος έτσι 
ώστε να ανταμείβει και να λαμβάνει 
υπόψη τις οικολογικές καινοτομίες που 
μειώνουν τα αέρια θερμοκηπίου, 
επομένως στηρίζει την ηγετική θέση της 
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ποιότητας θέσεις εργασίας. ευρωπαϊκής αυτοκινητοβιομηχανίας και 
των προμηθευτών της και συνεκτιμά 
επαρκώς τις μελλοντικές τεχνολογικές 
εξελίξεις. Τούτο προωθεί σταθερά την
ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής 
βιομηχανίας και διασφαλίζει υψηλής 
ποιότητας θέσεις εργασίας εντός της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Or. de

Αιτιολόγηση

Η παρούσα πρόταση κανονισμού περιορίζει τις άξιες λόγου οικολογικές καινοτομίες σε αυτές 
που τίθενται πλήρως σε ισχύ κατά την ισχύουσα διαδικασία ελέγχου. Ο περιορισμός στα 5 g 
CO2/km ή στα 10 g CO2/km, συμπεριλαμβανομένων των βιοκαυσίμων, μέσω των 
υπολογιζόμενων συνολικά "συμπληρωματικών μέτρων" είναι ανεπαρκής. Είναι κατά πολύ 
κατώτερος των τεχνολογικών και οικονομικών δυνατοτήτων.

Τροπολογία 6

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 19

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(19) Είναι αναγκαίος ένας άρτιος 
μηχανισμός συμμόρφωσης ώστε να 
διασφαλισθεί η εκπλήρωση των στόχων 
που απορρέουν από τον παρόντα 
κανονισμό.

(19) Είναι αναγκαίος ένας σύμφωνος με 
τη Συνθήκη μηχανισμός κυρώσεων, ώστε 
να διασφαλισθεί η εκπλήρωση των στόχων 
που απορρέουν από τον παρόντα 
κανονισμό

Or. de

Αιτιολόγηση

Κατά τον καθορισμό των κυρώσεων πρέπει να ληφθούν υπόψη όλοι οι όροι και το πεδίο 
εφαρμογής του άρθρου 95 ΣΕΚ.
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Τροπολογία 7

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 22

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(22) Η συμμόρφωση των 
κατασκευαστών προς τους στόχους που 
απορρέουν από τον παρόντα κανονισμό 
θα πρέπει να αξιολογείται σε κοινοτικό 
επίπεδο. Κατασκευαστές των οποίων οι 
μέσες ειδικές εκπομπές CO2 υπερβαίνουν 
τις επιτρεπόμενες με βάση τον παρόντα 
κανονισμό καταβάλλουν τίμημα 
υπέρβασης εκπομπών ως προς έκαστο 
ημερολογιακό έτος από το 2012 και μετά. 
Το τίμημα θα πρέπει να διαμορφώνεται 
σε συνάρτηση με το βαθμό στον οποίο ο 
κατασκευαστής δεν μπόρεσε να 
συμμορφωθεί προς τον στόχο του, θα 
πρέπει δε να αυξάνεται με την πάροδο 
του χρόνου. Προκειμένου να δοθεί 
επαρκές κίνητρο για τη λήψη μέτρων 
μείωσης των ειδικών εκπομπών CO2 από 
τα επιβατικά αυτοκίνητα, το τίμημα θα 
πρέπει να αντικατοπτρίζει το κόστος της 
τεχνολογικής εξέλιξης. Τα ποσά από το 
τίμημα υπέρβασης εκπομπών θα πρέπει 
να θεωρούνται έσοδο για τον 
προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης.

(22) Η συμμόρφωση των 
κατασκευαστών προς τους στόχους
σχετικά με τις εκπομπές CO2 για τα νέα 
οχήματα κρίνεται και ελέγχεται σε 
κοινοτικό επίπεδο. Οι κατασκευαστές, 
των οποίων οι μέσες ειδικές εκπομπές 
CO2 υπερβαίνουν τις επιτρεπόμενες με 
βάση τον παρόντα κανονισμό 
καταβάλλουν τίμημα υπέρβασης 
εκπομπών ως προς έκαστο ημερολογιακό 
έτος από το 2012 και μετά. Το τίμημα 
πρόκειται να αυξάνεται διαρκώς από το 
2012 μέχρι το 2015 και να διαμορφώνεται 
σε συνάρτηση με το βαθμό στον οποίο οι 
τιμές CO2 του αντίστοιχου μέρους των 
οχημάτων που μόλις τέθηκαν σε 
κυκλοφορία ξεπερνούν τις εκάστοτε τιμές 
στόχους. Η καταβολή τιμήματος 
επιβάλλεται μόνο όταν δεν τηρείται η 
μέση τιμή στόχος από τουλάχιστον το ένα 
τέταρτο κατά το έτος 2012, από 
τουλάχιστον το μισό κατά το έτος 2013, 
από τουλάχιστον τα τρία τέταρτα κατά 
το έτος 2014 και από το σύνολο του 
στόλου κατά το έτος 2015. Το τίμημα 
υπολογίζεται κατά τρόπο ώστε  αφενός να 
δίνει επαρκή κίνητρα για την τήρηση των 
τιμών εκπομπών CO2 αφετέρου να είναι 
επίσης συγκρίσιμο κατά κάποιον τρόπο 
με το μέσο κόστος αποφυγής εκπομπών 
CO2 ή το κόστος πιστοποίησης εμπορίας
σε άλλους τομείς της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης.

Or. de

Αιτιολόγηση

Οι αριθμοί που προτείνει η Επιτροπή, μεταξύ 100 και 475 ευρώ ανά τόνο CΟ2, είναι κατά πολύ 
υψηλότεροι από το συγκρίσιμο κόστος πιστοποίησης σχετικά με το CO2 σύμφωνα με το 
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σύστημα εμπορίας εκπομπών της ΕΕ. Μια τέτοια μονομερώς δυσμενής αντιμετώπιση των 
κατασκευαστών ΙΧ και επομένως των πελατών τους, είναι αδικαιολόγητη και οικονομικά 
αναποτελεσματική. Οι προτεινόμενες κυρώσεις θα αδυνάτιζαν την καινοτόμο δύναμη της 
βιομηχανίας, ως εκ τούτου πρέπει να μειωθούν τόσο ώστε αφενός το κίνητρο για καινοτομίες 
να είναι αρκετά ισχυρό αφετέρου το προς καταβολή τίμημα να παραμένει λογικό.

Τροπολογία 8

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 22 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(22α) Τα έσοδα από το καταβαλλόμενο 
τίμημα υπέρβασης εκπομπών πρέπει να 
διατίθενται σε χωριστό ταμείο, το οποίο 
θα συσταθεί για την έρευνα γύρω από 
νέες τεχνολογίες για τη μείωση των 
εκπομπών CO2 στις οδικές μεταφορές 
και για την εφαρμογή οικονομικότερων 
ως προς το CO2 συστημάτων μεταφοράς. 
Στη διάθεση των πόρων η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή θα βοηθείται από την επιτροπή 
που θα συσταθεί σύμφωνα με το άρθρο 
12 του παρόντος κανονισμού. 

Or. de

Αιτιολόγηση

Για να προωθηθεί η τεχνολογική καινοτομία, πρέπει να χρηματοδοτηθεί από τις εισπράξεις των 
προστίμων λόγω υπέρβασης εκπομπών ένα ειδικό ταμείο, το οποίο θα στηρίζει την έρευνα και 
την ανάπτυξη ενεργειακά αποδοτικών τεχνολογιών και μέτρων για την αποφυγή εκπομπών CO2 
στις οδικές μεταφορές. 

Τροπολογία 9

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 25

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(25) Τα μέτρα που είναι αναγκαία για 
την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού 
θα πρέπει να θεσπιστούν σύμφωνα με την 
απόφαση αριθ. 1999/468/ΕΚ του 
Συμβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1999, για 

(25) Τα μέτρα που είναι αναγκαία για 
την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού 
θα πρέπει να θεσπιστούν σύμφωνα με την 
απόφαση αριθ. 1999/468/ΕΚ του 
Συμβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1999, για 
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τον καθορισμό των όρων άσκησης των 
εκτελεστικών αρμοδιοτήτων που 
ανατίθενται στην Επιτροπή.

τον καθορισμό των όρων άσκησης των 
εκτελεστικών αρμοδιοτήτων που 
ανατίθενται στην Επιτροπή. Το αργότερο 5 
χρόνια μετά την έναρξη εφαρμογής του 
παρόντος κανονισμού θα εξετάζεται αν 
αρκούν οι εκτελεστικές αρμοδιότητες που 
ανατέθηκαν στην Επιτροπή ή πρέπει να 
τροποποιηθούν.

Or. de

Τροπολογία 10

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 28 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(28α) Η ισχύουσα ελεγκτική  διαδικασία 
δεν καλύπτει όλες τις τεχνικές 
δυνατότητες για τη μείωση του CO2 και 
άλλων εκπομπών αερίων θερμοκηπίου. 
Επομένως πρέπει να οριστεί μια 
διαδικασία αξιολόγησης, η οποία θα 
καθορίσει το δυναμικό μείωσης της 
θέσπισης τεχνολογικών μέτρων που δεν 
εντάσσονται στην ελεγκτική διαδικασία 
κατά τον κανονισμό 2007/715/ΕΚ ούτε 
τίθενται επαρκώς σε ισχύ (οι λεγόμενες 
"οικολογικές καινοτομίες").

Or. de

Αιτιολόγηση

Μόνο αν χρησιμοποιηθούν όλες οι τεχνολογικές δυνατότητες και σταθεί δυνατόν να εκτιμηθούν, 
θα είναι αρκετά ισχυρό το κίνητρο για τη θέσπιση οικολογικών καινοτομιών για τους 
κατασκευαστές, τους προμηθευτές και τους πελάτες. Η προώθηση καινοτομιών για περαιτέρω 
μείωση των εκπομπών CO2 δεν εξυπηρετεί μόνο την προστασία του περιβάλλοντος αλλά και 
την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής αυτοκινητοβιομηχανίας, της δημιουργίας 
ποιοτικών θέσεων εργασίας στον τομέα Ε&Α καθώς και περαιτέρω τεχνολογικές εξελίξεις. 
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Τροπολογία 11

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ο παρών κανονισμός καθορίζει στόχους 
επιδόσεων των εκπομπών CO2 για 
καινούργια επιβατικά αυτοκίνητα, ώστε να 
διασφαλίσει την εύρυθμη λειτουργία της 
εσωτερικής αγοράς και να επιτύχει το 
γενικότερο στόχο της ΕΕ να μειωθούν οι 
εκπομπές CO2 από το στόλο των 
καινούργιων αυτοκινήτων σε 120 g 
CO2/km κατά μέσον όρο. Ο κανονισμός 
ορίζει την τιμή των μέσων εκπομπών CO2
από καινούργια επιβατικά αυτοκίνητα 
στα 130 g CO2/km μέσω βελτίωσης της 
τεχνολογίας των κινητήρων οχημάτων,
όπως αυτές μετρούνται σύμφωνα με τον 
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 715/2007 και τα 
μέτρα εφαρμογής του. Ο παρών 
κανονισμός θα συμπληρωθεί με 
επιπρόσθετα μέτρα που αντιστοιχούν σε 
βελτίωση κατά 10 g/km στο πλαίσιο της 
κοινοτικής ολοκληρωμένης προσέγγισης.

1. Ο παρών κανονισμός καθορίζει στόχους 
επιδόσεων των εκπομπών CO2 για 
καινούργια επιβατικά αυτοκίνητα, ώστε να 
διασφαλίσει την εύρυθμη λειτουργία της 
εσωτερικής αγοράς και να επιτύχει το 
γενικότερο στόχο της ΕΕ να μειωθούν οι 
εκπομπές CO2 από το στόλο των 
καινούργιων αυτοκινήτων σε 120 g 
CO2/km κατά μέσον όρο. 

1α. Η τιμή στόχος πρέπει να επιτευχθεί 
από τουλάχιστον το ένα τέταρτο κατά το 
έτος 2012, από τουλάχιστον το μισό κατά 
το έτος 2013, από τουλάχιστον τρία 
τέταρτα το έτος 2014 και από το σύνολο 
του στόλου κατά το έτος 2015. Για να 
επιτευχθεί ο στόχος των 120 g CO2 ανά 
χιλιόμετρο κατά το έτος 2015 από το 
σύνολο του στόλου νέων οχημάτων, είναι 
αναγκαίες αντίστοιχες βελτιώσεις στην
τεχνολογία των οχημάτων, οι οποίες θα 
εξασφαλίζουν μία μέση τιμή εκπομπών 
CΟ2 130 g ανά χιλιόμετρο για τα νέα 
επιβατικά αυτοκίνητα.
1β. Στο πλαίσιο της ολοκληρωμένης 
προσέγγισης της Επιτροπής θεσπίζονται 
μέσω του παρόντος κανονισμού πρόσθετα 
μέτρα, τα οποία αντιστοιχούν σε 
τουλάχιστον 10 g CΟ2 ανά χιλιόμετρο.
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1γ. Ο τιμές εκπομπών CΟ2 υπολογίζονται 
σύμφωνα με τον κανονισμό 2007/715/ΕΚ 
και τις εκτελεστικές του διατάξεις. 
Πρόσθετα δοκιμασμένα μέτρα των 
κατασκευαστών αυτοκινήτων και των 
προμηθευτών τους, τα οποία 
επιτυγχάνουν επιπλέον μειώσεις των 
εκπομπών αερίων θερμοκηπίου, 
λαμβάνονται υπόψη σύμφωνα με το 
άρθρο 6 και το παράρτημα ΙΙΙ κατά τις 
απαιτήσεις τεχνολογίας οχημάτων.

Or. de

Αιτιολόγηση

Η δύσκαμπτη εμμονή σε αποτελέσματα μετρήσεων σύμφωνα με την ισχύουσα ελεγκτική 
διαδικασία και ο περιορισμός των πρόσθετων μέτρων στα 10 g CO2 ανά χιλιόμετρο μειώνουν 
τις τεχνολογικές δυνατότητες και δεν δίνουν κίνητρα για αποτελεσματικές οικολογικές 
καινοτομίες. Τα οχήματα που τίθενται στην κυκλοφορία πρέπει να εκλαμβάνονται ως μία 
ενότητα και να μπορούν να επιτύχουν την ανώτατη δυνατή τεχνολογική πρόοδο. Οι διαρκείς 
τροποποιήσεις της ελεγκτικής διαδικασίας δεν είναι αποτελεσματική λύση. Πρέπει επομένως να 
είναι δυνατοί οι υπολογισμοί βάσει του άρθρου 6 και του παραρτήματος ΙΙΙ του παρόντος 
κανονισμού.

Τροπολογία 12

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 - παράγραφος 1 δ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1δ. Το 2014 η Επιτροπή προτείνει, βάσει 
απογραφής και εκτιμήσεως έννομων 
συνεπειών, μεσοπρόθεσμους και 
μακροπρόθεσμους στόχους για τα 
οχήματα που μόλις τέθηκαν σε 
κυκλοφορία από το 2020 και το 2025 και 
τους θέτει υπό την κρίση του Συμβουλίου 
και του Κοινοβουλίου.

Or. de
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Αιτιολόγηση

Για να προωθηθεί η τεχνολογική πρόοδος στον τομέα των αυτοκινήτων και να παρασχεθεί
στους κατασκευαστές και τους προμηθευτές διαρκής ασφάλεια σχεδιασμού και επενδύσεων, 
είναι σκόπιμο να οριστούν βάσει λεπτομερούς απογραφής και  προσεκτικής εκτιμήσεως 
έννομων συνεπειών μακροπρόθεσμοι στόχοι και να προωθηθούν ή να επιβληθούν έτσι 
εναλλακτικές τεχνολογίες. Αυτοί οι στόχοι πρέπει να οριστούν στο πλαίσιο προσεχούς 
νομοθετικής διαδικασίας κατά τη συναπόφαση.

Τροπολογία 13

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 - παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Δεν λαμβάνεται υπόψη 
προηγούμενη ταξινόμηση εκτός 
Κοινότητας που έχει διενεργηθεί λιγότερο 
από δύο μήνες πριν από την ταξινόμηση 
στην Κοινότητα.

2. Δεν λαμβάνεται υπόψη 
προηγούμενη ταξινόμηση εκτός 
Κοινότητας που έχει διενεργηθεί λιγότερο 
από ένα μήνα πριν από την ταξινόμηση 
στην Κοινότητα.

Or. de

Αιτιολόγηση

Οι νέες ταξινομήσεις πρέπει να οριστούν έτσι ώστε να αποκλειστούν κατά το δυνατόν 
εξαιρέσεις και στρεβλώσεις.

Τροπολογία 14

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 - παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Από το πεδίο εφαρμογής του 
κανονισμού εξαιρούνται οχήματα με 
ιδιαίτερο κοινωνικό προορισμό σύμφωνα 
με το άρθρο 3, παρ. 1, στοιχείο στ γ.

Or. de
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Αιτιολόγηση

Ο αριθμός αυτών των οχημάτων είναι σχετικά μικρός, επομένως δικαιολογείται μια ρύθμιση 
κατ’ εξαίρεσιν, ώστε να ληφθούν πλήρως οι κοινωνικές απαιτήσεις σε σχέση με αυτή τη 
ρύθμιση για το CΟ2.

Τροπολογία 15

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 - παράγραφος 1 - στοιχείο στ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(στα) ως «οικολογικές καινοτομίες» 
νοούνται όλα τα μέτρα των 
κατασκευαστών αυτοκινήτων και των 
προμηθευτών τα οποία έχουν 
αποδεδειγμένα μετρήσιμη συμβολή στη 
μείωση των εκπομπών αερίων 
θερμοκηπίου, ιδίως CO2, δεν 
καλύπτονται πλήρως στην ελεγκτική 
διαδικασία κατά τον κανονισμό 
2007/715/ΕΚ και δεν προβλέπονται 
νομικά (ιδίως μέρος των επιπρόσθετων 
μέτρων που αναφέρονται στο άρθρο 1).

Or. de

Αιτιολόγηση

Μόνο όταν μπορέσουν να αξιοποιηθούν και να εκτιμηθούν όλες οι τεχνολογικές δυνατότητες, 
θα είναι το κίνητρο για τους κατασκευαστές, τους προμηθευτές και τους πελάτες αρκετά ισχυρό, 
ώστε να εφαρμοστούν οικολογικές καινοτομίες. Η προώθηση των καινοτομιών περαιτέρω, 
πέρα από τη μείωση εκπομπών που προβλέπεται στο άρθρο 1 στο πλαίσιο των επιπρόσθετων 
μέτρων, δεν εξυπηρετεί μόνο την προστασία του περιβάλλοντος αλλά και την προώθηση της 
Ε&Α στην Ευρώπη, την αύξηση της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής 
αυτοκινητοβιομηχανίας, τη δημιουργία ποιοτικών θέσεων απασχόλησης καθώς άλλων 
τεχνολογικών εξελίξεων. 
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Τροπολογία 16

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 - παράγραφος 1 - στοιχείο στ β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(στβ) ως «υπερπιστώσεις» νοούνται οι 
πιστώσεις για επιβατικά αυτοκίνητα με 
καλή απόδοση στις εκπομπές CO2 τα 
οποία επιτυγχάνουν τιμή εκπομπών κάτω 
των 70g/χλμ.

Or. de

Αιτιολόγηση

Με αυτές τις «υπερπιστώσεις» θα μπορούν οι κατασκευαστές που προσφέρουν οχήματα με 
ιδιαίτερα καλή απόδοση στις εκπομπές CO2 να απολαύουν αντίστοιχων πιστώσεων.

Τροπολογία 17

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 - παράγραφος 1 - στοιχείο στ γ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(στγ) οχήματα με ιδιαίτερο κοινωνικό 
προορισμό είναι τα ακόλουθα οχήματα 
της κατηγορίας Μ1:
(i) οχήματα ειδικής χρήσης σύμφωνα με 
την οδηγία 2007/46/ΕΚ με μάζα 
αναφοράς άνω των 2000 kg,

(ii) οχήματα με μάζα αναφοράς άνω των 
2000 kg, τα οποία δέχονται επτά ή και 
παραπάνω επιβάτες με τον οδηγό. 
Εξαιρούνται τα οχήματα κατηγορίας 
Μ1G, σύμφωνα με την οδηγία 
2007/46/ΕΚ,
(iii) οχήματα με μάζα αναφοράς άνω των 
1760 kg τα οποία κατασκευάζονται 
αποκλειστικά για επαγγελματικούς 
σκοπούς και στα οποία μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί αναπηρική πολυθρόνα, 
σύμφωνα με την κοινοτική πολιτική υπέρ 
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των αναπήρων.  

Or. de

Αιτιολόγηση

Ο αριθμός αυτών των οχημάτων είναι σχετικά μικρός, ώστε να δικαιολογείται μια κατ’ 
εξαίρεσιν διάταξη που να μη φέρνει  αυτή τη ρύθμιση σχετικά με το CO2 σε αντίθεση με 
κοινωνικές επιταγές.

Τροπολογία 18

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 - παράγραφος 2 - υποπαράγραφος 1 - εισαγωγή

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Για τους σκοπούς του παρόντος 
κανονισμού, οι κατασκευαστές 
θεωρούνται συνδεδεμένοι εάν είναι 
συνδεδεμένες επιχειρήσεις. Με τον όρο 
"συνδεδεμένες επιχειρήσεις" νοούνται:

2. Για τους σκοπούς του παρόντος 
κανονισμού, ένιοι κατασκευαστές που 
συγκροτούν μία συνδεδεμένη επιχείρηση 
θεωρούνται ως ενιαίος κατασκευαστής.
Με τον όρο "συνδεδεμένες επιχειρήσεις" 
νοούνται:

Or. de

Αιτιολόγηση

Με την τροπολογία δεν αλλάζει το νόημα της παραγράφου αλλά ενισχύεται η σαφήνεια στη 
διατύπωση.

Τροπολογία 19

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 - παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για τους κατασκευαστές που 
κατασκευάζουν επιβατικά αυτοκίνητα με
ειδικές εκπομπές κάτω των 70g/km μετρά 
στο πενταπλάσιο για τον υπολογισμό των 
μέσων ειδικών εκπομπών καθένα από 
αυτά τα νεοταξινομηθέντα οχήματα μέχρι 
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και το 2015.

Or. de

Αιτιολόγηση

Η οριακή τιμή των 70 g CO2/km και το ύψος της πίστωσης προσφέρονται για τη σωστή 
συνεκτίμηση των ανεβασμένων τεχνολογικών δαπανών των εναλλακτικών τύπων μετάδοσης 
κίνησης και των καυσίμων. Ο υπολογισμός εις πενταπλούν είναι συμβολή στον τεχνολογικά 
ανοικτό χαρακτήρα της οδηγίας.

Τροπολογία 20

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 - παράγραφος 2 - εισαγωγή

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Μια συμφωνία για το σχηματισμό 
σύμπραξης είναι δυνατόν να αφορά ένα ή 
περισσότερα ημερολογιακά έτη υπό τον 
όρο ότι η συνολική διάρκεια κάθε 
συμφωνίας δεν υπερβαίνει τα πέντε 
ημερολογιακά έτη, πρέπει δε να τίθεται σε 
ισχύ στις ή πριν από τις 31 Δεκεμβρίου του 
πρώτου ημερολογιακού έτους κατά το 
οποίο οι εκπομπές αποτελούν αντικείμενο 
σύμπραξης. Οι κατασκευαστές που 
σχηματίζουν σύμπραξη ενημερώνουν την 
Επιτροπή με σχετικό φάκελο, στον οποίο:

2. Μια συμφωνία για το σχηματισμό 
σύμπραξης είναι δυνατόν να αφορά ένα ή 
περισσότερα ημερολογιακά έτη, πρέπει δε 
να τίθεται σε ισχύ στις ή πριν από τις 31 
Δεκεμβρίου του πρώτου ημερολογιακού 
έτους κατά το οποίο οι εκπομπές 
αποτελούν αντικείμενο σύμπραξης. Οι 
κατασκευαστές που σχηματίζουν 
σύμπραξη ενημερώνουν την Επιτροπή με 
σχετικό φάκελο, στον οποίο:

Or. de

Αιτιολόγηση

Δεν υπάρχει λόγος να περιοριστεί ο σχηματισμός σύμπραξης στα 5 χρόνια. Με την τροποποίηση 
επιπλέον δεν θίγεται ο γενικός μέσος στόχος μείωσης των 130 g/km.
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Τροπολογία 21

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 - παράγραφος 5 - εισαγωγή

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Οι κατασκευαστές δικαιούνται να 
συνάπτουν διακανονισμούς σύμπραξης με 
την προϋπόθεση ότι οι συμφωνίες τους 
συνάδουν με τα άρθρα 81 και 82 της 
Συνθήκης και ότι επιτρέπουν την ανοικτή, 
διαφανή και χωρίς διακρίσεις συμμετοχή, 
υπό εμπορικώς εύλογους όρους, 
οποιουδήποτε κατασκευαστή ζητήσει να 
γίνει μέλος της σύμπραξης. Χωρίς να 
περιορίζεται η γενική έκταση εφαρμογής 
των κανόνων της ΕΕ περί ανταγωνισμού, 
όλα τα μέλη της σύμπραξης διασφαλίζουν 
ειδικότερα ότι στο πλαίσιο των ρυθμίσεών 
τους που διέπουν τη σύμπραξη δεν 
πρόκειται να υπάρξει κοινοχρησία 
δεδομένων ούτε ανταλλαγή πληροφοριών, 
εκτός από τις ακόλουθες:

5. Οι κατασκευαστές δικαιούνται να 
συνάπτουν διακανονισμούς σύμπραξης με 
την προϋπόθεση ότι οι συμφωνίες τους 
συνάδουν με τα άρθρα 81 και 82 της 
Συνθήκης. Χωρίς να περιορίζεται η γενική 
έκταση εφαρμογής των κανόνων της ΕΕ 
περί ανταγωνισμού, όλα τα μέλη της 
σύμπραξης διασφαλίζουν ειδικότερα ότι 
στο πλαίσιο των ρυθμίσεών τους που 
διέπουν τη σύμπραξη δεν πρόκειται να 
υπάρξει κοινοχρησία δεδομένων ούτε 
ανταλλαγή πληροφοριών, εκτός από τις 
ακόλουθες:

Or. de

Αιτιολόγηση

Τυχόν σχηματισμός σύμπραξης στην οποία θα μπορεί να συμμετέχει κάθε εξωτερικός 
κατασκευαστής υπό τις συμπεφωνημένες προϋποθέσεις και χωρίς διακρίσεις θα είχε ως τελικό 
αποτέλεσμα τη διαμόρφωση κλειστού συστήματος εμπορίας εκπομπών για ολόκληρο τον κλάδο. 
Στο πλαίσιο της ελευθερίας διαμόρφωσης των επιχειρήσεων και δεδομένων των περί 
ανταγωνισμού διατάξεων της ΕΕ πρέπει επομένως να διαγραφεί αυτό το τμήμα της 
παραγράφου. Οι συμφωνίες σύμπραξης επιτρέπονται μόνο σε εθελοντική βάση, χωρίς την 
υποχρεωτική συμμετοχή εξωτερικών ανταγωνιστών.

Τροπολογία 22

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 - παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Για το έτος που αρχίζει την 1η 
Ιανουαρίου του 2010 και κάθε επόμενο
έτος, έκαστο κράτος μέλος καταγράφει 

1. Για το μήνα που αρχίζει την 1η 
Ιανουαρίου του 2012 και κάθε επόμενο
μήνα, έκαστο κράτος μέλος καταγράφει 
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πληροφορίες για κάθε καινούργιο 
επιβατικό αυτοκίνητο που ταξινομείται 
στην επικράτειά του, σύμφωνα με το 
Μέρος Α του Παραρτήματος ΙΙ.

πληροφορίες για κάθε καινούργιο 
επιβατικό αυτοκίνητο που ταξινομείται 
στην επικράτειά του, σύμφωνα με το 
Μέρος Α του Παραρτήματος ΙΙ. Αυτές οι 
πληροφορίες τίθενται στη διάθεση των 
κατασκευαστών ή των εισαγωγέων ή 
αντιπροσώπων που έχουν οριστεί στα 
επιμέρους κράτη μέλη από τους 
κατασκευαστές.

Or. de

Αιτιολόγηση

Η εποπτεία και η δήλωση των μέσων εκπομπών πρέπει να αρχίσει ταυτόχρονα με τη θέσπιση 
της ρύθμισης, για να αποφευχθούν στρεβλώσεις και διακρίσεις εκ μέρους των κατασκευαστών. 
Τα μέτρα πρέπει επομένως να ξεκινήσουν όχι νωρίτερα από το 2012, να συνεχιστούν μηνιαίως 
και να τεθούν στη διάθεση των κατασκευαστών οχημάτων, για να δεσμεύσουν περισσότερο τους 
κατασκευαστές και τους πελάτες τους στην επίτευξη των στόχων.

Τροπολογία 23

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 - παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου του 
2011 και κάθε επόμενο έτος, το κράτος 
μέλος καθορίζει και διαβιβάζει στην 
Επιτροπή τις πληροφορίες που 
παρατίθενται στο Μέρος Β του 
Παραρτήματος ΙΙ σχετικά με το 
προηγούμενο ημερολογιακό έτος. Τα 
δεδομένα διαβιβάζονται με το μορφότυπο 
που ορίζεται στο Μέρος Γ του 
Παραρτήματος ΙΙ.

2. Μέχρι τις 31 Ιουλίου 2012 και κάθε 
επόμενο εξάμηνο, το κράτος μέλος 
καθορίζει και διαβιβάζει στην Επιτροπή τις 
πληροφορίες που παρατίθενται στο Μέρος 
Β του Παραρτήματος ΙΙ σχετικά με το 
προηγούμενο εξάμηνο. Τα δεδομένα 
διαβιβάζονται με το μορφότυπο που 
ορίζεται στο Μέρος Γ του Παραρτήματος 
ΙΙ.

Or. de

Αιτιολόγηση

Η εποπτεία και η δήλωση των μέσων εκπομπών πρέπει να αρχίσει ταυτόχρονα με τη θέσπιση 
της ρύθμισης, για να αποφευχθούν στρεβλώσεις και διακρίσεις εκ μέρους των κατασκευαστών. 
Τα μέτρα πρέπει επομένως να ξεκινήσουν όχι νωρίτερα από το 2012. Για λόγους ασφάλειας 
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σχεδιασμού, είναι αναγκαίο να ενημερώνονται οι κατασκευαστές έγκαιρα σχετικά με τις 
επιτρεπόμενες τιμές εκπομπών CO2 για κάθε εξάμηνο.

Τροπολογία 24

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 - παράγραφος 4 - υποπαράγραφος 1 - εισαγωγή

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Η Επιτροπή τηρεί κεντρικό μητρώο 
των δεδομένων που υποβάλλονται από τα 
κράτη μέλη με βάση το παρόν άρθρο, από 
δε τις 30 Ιουνίου 2011 και κάθε επόμενο 
έτος υπολογίζει προσωρινά για κάθε 
κατασκευαστή:

4. Η Επιτροπή τηρεί κεντρικό μητρώο 
των δεδομένων που υποβάλλονται από τα 
κράτη μέλη με βάση το παρόν άρθρο, από 
δε τις 30 Αυγούστου 2012 και κάθε 
επόμενο εξάμηνο υπολογίζει προσωρινά 
για κάθε κατασκευαστή:

Or. de

Αιτιολόγηση

Η εποπτεία και η δήλωση των μέσων εκπομπών πρέπει να αρχίσει ταυτόχρονα με τη θέσπιση 
της ρύθμισης, για να αποφευχθούν στρεβλώσεις και διακρίσεις εκ μέρους των κατασκευαστών. 
Τα μέτρα πρέπει επομένως να ξεκινήσουν όχι νωρίτερα από το 2012. Για λόγους ασφάλειας 
σχεδιασμού, είναι αναγκαίο να ενημερώνονται οι κατασκευαστές έγκαιρα σχετικά με τις 
επιτρεπόμενες τιμές εκπομπών CO2 για κάθε εξάμηνο.

Τροπολογία 25

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 - παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Οι κατασκευαστές δικαιούνται, 
εντός 2 μηνών από την κοινοποίηση του 
προσωρινού υπολογισμού βάσει της 
παραγράφου 4, να γνωστοποιούν στην 
Επιτροπή τυχόν σφάλματα στα δεδομένα, 
ορίζοντας το κράτος μέλος, σχετικά με το 
οποίο θεωρούν ότι υπήρξε σφάλμα.

5. Οι κατασκευαστές δικαιούνται, 
εντός τριών μηνών από την κοινοποίηση 
του προσωρινού ετήσιου υπολογισμού 
βάσει της παραγράφου 4, να γνωστοποιούν 
στην Επιτροπή τυχόν σφάλματα στα 
δεδομένα, ορίζοντας το κράτος μέλος, 
σχετικά με το οποίο θεωρούν ότι υπήρξε 
σφάλμα.

Η Επιτροπή εξετάζει τυχόν 
γνωστοποιήσεις των κατασκευαστών και 
μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου είτε 

Η Επιτροπή εξετάζει τυχόν 
γνωστοποιήσεις των κατασκευαστών και 
μέχρι τις 31 Μαρτίου του επόμενου έτους 
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επιβεβαιώνει είτε τροποποιεί και 
επιβεβαιώνει τους προσωρινούς 
υπολογισμούς βάσει της παραγράφου 4.

για ολόκληρο το ημερολογιακό έτος είτε 
επιβεβαιώνει είτε τροποποιεί και 
επιβεβαιώνει τους προσωρινούς 
υπολογισμούς βάσει της παραγράφου 4.

Or. de

Αιτιολόγηση

Η ακρίβεια των δεδομένων που συγκεντρώνουν τα κράτη μέλη έχει αποφασιστική σημασία για 
τους κατασκευαστές όσον αφορά τον ακριβή υπολογισμό των στόχων μείωσης. Επομένως το 
διάστημα στο οποίο μπορούν οι κατασκευαστές να επισημαίνουν ανωμαλίες στη βάση 
δεδομένων πρέπει να παραταθεί τουλάχιστον κατά τρεις μήνες.

Τροπολογία 26

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 - παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Σε περιπτώσεις που με βάση τους 
υπολογισμούς της παραγράφου 5, για το 
ημερολογιακό έτος 2010 ή 2011, η 
Επιτροπή θεωρήσει ότι οι μέσες ειδικές 
εκπομπές CO2 ενός κατασκευαστή κατά 
το εν λόγω έτος υπερέβησαν το στόχο 
ειδικών εκπομπών του για το εν λόγω 
έτος, ενημερώνει σχετικά τον 
κατασκευαστή.

διαγράφεται

Or. de

Αιτιολόγηση

Η εποπτεία και η δήλωση των μέσων εκπομπών πρέπει να αρχίσει ταυτόχρονα με τη θέσπιση 
της ρύθμισης, για να αποφευχθούν στρεβλώσεις και διακρίσεις εκ μέρους των κατασκευαστών. 
Τα μέτρα πρέπει επομένως να ξεκινήσουν όχι νωρίτερα από το 2012.
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Τροπολογία 27

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 - παράγραφος 8 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

8α. Κατόπιν αιτήσεως ενός 
κατασκευαστή η Επιτροπή λαμβάνει 
υπόψη, κατά την εξακρίβωση των 
ειδικών εκπομπών CO2 του 
κατασκευαστή, τις τιμές που 
υπολογίζονται βάσει του παραρτήματος 
ΙΙΙ για τις οικολογικές καινοτομίες.
Κάθε αίτηση υπολογισμού πρέπει
i) να αναφέρεται σε συγκεκριμένο 
ημερολογιακό έτος,
ii) να δηλώνει τα συγκεκριμένα μέτρα στα 
οποία αναφέρεται η αίτηση,
iii) να ορίζει τα οχήματα στα οποία 
αναφέρεται το μέτρο,
iv) να περιλαμβάνει πιστοποιητικό 
ανεξάρτητου φορέα που αναγνωρίζεται 
ως αρμόδιος για ζητήματα εκπομπών 
CO2.
Κάθε αίτηση εξετάζεται από την 
Επιτροπή με βάση το παράρτημα ΙΙΙ.

Or. de

Αιτιολόγηση

Η δύσκαμπτη εμμονή σε αποτελέσματα μετρήσεων σύμφωνα με την ισχύουσα ελεγκτική 
διαδικασία  μειώνει τις τεχνολογικές δυνατότητες και δεν δίνει κίνητρα για αποτελεσματικές 
οικολογικές καινοτομίες. Τα οχήματα που τίθενται στην κυκλοφορία πρέπει να εκλαμβάνονται 
ως μία ενότητα και να μπορούν να επιτύχουν την ανώτατη δυνατή τεχνολογική πρόοδο. Οι 
διαρκείς τροποποιήσεις της ελεγκτικής διαδικασίας δεν είναι αποτελεσματική λύση. Η πρόταση 
να λαμβάνονται υπόψη οι οικολογικές καινοτομίες, για τις οποίες ο αιτών πρέπει να πληροί μια 
σειρά περιοριστικών όρων, εξυπηρετεί την προστασία του περιβάλλοντος και του κλίματος 
καθώς και την προώθηση των καινοτομιών.
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Τροπολογία 28

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 - παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Το τίμημα υπέρβασης εκπομπών 
ανέρχεται σε:

3. Το τίμημα υπέρβασης εκπομπών 
σύμφωνα με το άρθρο 1 ανέρχεται σε:

(α) 20 ευρώ, όσον αφορά την 
υπέρβαση εκπομπών που σημειώνεται το 
ημερολογιακό έτος 2012·

(α) 10 ευρώ, όσον αφορά την 
υπέρβαση εκπομπών που σημειώνεται το 
ημερολογιακό έτος 2012·

(β) 35 ευρώ, όσον αφορά την 
υπέρβαση εκπομπών που σημειώνεται το 
ημερολογιακό έτος 2013·

(β) 20 ευρώ, όσον αφορά την 
υπέρβαση εκπομπών που σημειώνεται το 
ημερολογιακό έτος 2013·

(γ) 60 ευρώ, όσον αφορά την 
υπέρβαση εκπομπών που σημειώνεται το 
ημερολογιακό έτος 2014· και

(γ) 30 ευρώ, όσον αφορά την 
υπέρβαση εκπομπών που σημειώνεται το 
ημερολογιακό έτος 2014· 

(δ) 95 ευρώ, όσον αφορά την 
υπέρβαση εκπομπών που σημειώνεται το 
ημερολογιακό έτος 2015 και τα επόμενα 
ημερολογιακά έτη.

(δ) 40 ευρώ, όσον αφορά την 
υπέρβαση εκπομπών που σημειώνεται το 
ημερολογιακό έτος 2015 και τα επόμενα 
ημερολογιακά έτη.

Or. de

Αιτιολόγηση

Οι αριθμοί που προτείνει η Επιτροπή, μεταξύ 100 και 475 ευρώ ανά τόνο CΟ2, είναι κατά πολύ 
υψηλότεροι από το συγκρίσιμο κόστος πιστοποίησης σχετικά με το CO2 σύμφωνα με το 
σύστημα εμπορίας εκπομπών της ΕΕ. Μια τέτοια μονομερώς δυσμενής αντιμετώπιση των 
κατασκευαστών ΙΧ και επομένως των πελατών τους, είναι αδικαιολόγητη και οικονομικά 
αναποτελεσματική. Οι προτεινόμενες κυρώσεις θα αδυνάτιζαν την καινοτόμο δύναμη της 
βιομηχανίας.

Τροπολογία 29

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 - παράγραφος 4 - υποπαράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Η Επιτροπή καθορίζει μεθόδους για 
την είσπραξη του τιμήματος υπέρβασης 
εκπομπών που προβλέπεται στην 

4. Η Επιτροπή καθορίζει μεθόδους για 
την είσπραξη του τιμήματος υπέρβασης 
εκπομπών που προβλέπεται στις 
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παράγραφο 1. παραγράφους 1, 2 και 3.

Or. de

Αιτιολόγηση

Εναπόκειται στην Κοινότητα να ορίζει κυρώσεις σε νομικές πράξεις. Τούτο ωστόσο απαιτεί τη 
συναίνεση των κρατών μελών.

Τροπολογία 30

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 - παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Τα ποσά από το τίμημα υπέρβασης 
εκπομπών θεωρούνται έσοδο για τον 
προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης.

5. Τα ποσά από το τίμημα υπέρβασης 
εκπομπών διατίθενται σε ταμείο τα έσοδα 
του οποίου πρέπει να χρησιμοποιούνται 
για τη μείωση των εκπομπών CO2 στις 
οδικές μεταφορές και για την έρευνα σε 
νέες ενεργειακά αποδοτικές τεχνολογίες.

Or. de

Αιτιολόγηση

Για να προωθηθεί η τεχνολογική καινοτομία πρέπει τα τυχόν έσοδα από τα πρόστιμα να 
διατίθενται σε ειδικό ταμείο, ώστε να στηριχθεί η έρευνα και η ανάπτυξη ενεργειακά 
αποδοτικών τεχνολογιών και μέτρων για την αποφυγή των εκπομπών CO2 στις οδικές 
μεταφορές.

Τροπολογία 31

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 - παράγραφος 1 - εισαγωγή

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Μέχρι τις 31 Οκτωβρίου 2011 και 
κάθε επόμενο έτος, η Επιτροπή δημοσιεύει 
κατάλογο όπου για κάθε κατασκευαστή 
αναφέρονται:

1. Μέχρι τις 30 Ιουνίου 2013 και κάθε 
επόμενο έτος, η Επιτροπή δημοσιεύει 
κατάλογο όπου για κάθε κατασκευαστή 
αναφέρονται:
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Or. de

Αιτιολόγηση

Η δημοσίευση στοιχείων των κατασκευαστών πρέπει να ξεκινήσει ταυτόχρονα με τη θέσπιση 
της διάταξης, ώστε να αποφευχθούν στρεβλώσεις του ανταγωνισμού και διακρίσεις εις βάρος 
κατασκευαστών. Επομένως η δημοσίευση των στοιχείων δεν πρέπει να ξεκινήσει πριν από το 
2013.

Τροπολογία 32

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 - παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Από τις 31 Οκτωβρίου 2013 στον 
κατάλογο που δημοσιεύεται κατά τις 
διατάξεις της παραγράφου 1 αναφέρεται 
επίσης κατά πόσον ο κατασκευαστής 
τήρησε τις απαιτήσεις του άρθρου 4 ως 
προς το προηγούμενο ημερολογιακό έτος.

2. Στον κατάλογο που δημοσιεύεται 
κατά τις διατάξεις της παραγράφου 1 
αναφέρεται επίσης κατά πόσον ο 
κατασκευαστής τήρησε τις απαιτήσεις του 
άρθρου 4 ως προς το προηγούμενο 
ημερολογιακό έτος.

Or. de

Αιτιολόγηση

Η ημερομηνία έναρξης έχει καθοριστεί με τροπολογία επί του άρθρου 8, παρ. 1.

Τροπολογία 33

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 - Τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Παρέκκλιση εξειδίκευσης για 
ανεξάρτητους κατασκευαστές μικρού 
μεγέθους παραγωγής

Παρέκκλιση εξειδίκευσης για 
ανεξάρτητους κατασκευαστές 
ταξινομημένων επιβατικών αυτοκινήτων 
μικρού μεγέθους 

Or. de
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Αιτιολόγηση

[Η αιτιολόγηση δεν αφορά τη διατύπωση του ελληνικού κειμένου].

Τροπολογία 34

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 - παράγραφος 1 - στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) κατασκευάζει λιγότερα από 10.000
καινούργια επιβατικά αυτοκίνητα που 
ταξινομούνται στην Κοινότητα ανά
ημερολογιακό έτος· και

(α) κατασκευάζει λιγότερα από 5.000 
καινούργια επιβατικά αυτοκίνητα που 
ταξινομούνται στην Κοινότητα ανά 
ημερολογιακό έτος· και

Or. de

Αιτιολόγηση

Ο προβλεπόμενος αριθμός των 10.000 ταξινομημένων αυτοκινήτων μικρότερων παραγωγών 
θα μπορούσε να οδηγήσει σε δυσανάλογες στρεβλώσεις του ανταγωνισμού, γι’ αυτό προτείνεται 
η μείωση στα 5.000.

Τροπολογία 35

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 - παράγραφος 1 - στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) δεν συνδέεται με άλλο 
κατασκευαστή.

(β) δεν είναι μέρος συνδεδεμένης 
επιχείρησης.

Or. de

Αιτιολόγηση

Με την τροποποίηση δεν αλλάζει το νόημα της παραγράφου αλλά εναρμονίζεται η διατύπωση 
με αυτήν του άρθρου 3 του παρόντος κανονισμού.
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Τροπολογία 36

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 - παράγραφος 1 - εδάφιο 1α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κατόπιν αιτήσεως η Επιτροπή μπορεί να 
εκχωρήσει σε κατασκευαστές ειδικών 
μοντέλων, των οποίων οι νέες 
ταξινομήσεις δεν ξεπερνούν συνολικά το 
1% των ετήσιων συνολικών 
ταξινομήσεων καθ’ όλη την ΕΕ, έναν 
ευκολότερο στόχο εκπομπών σύμφωνα με 
το παράρτημα Ι, παρ. 2α, για χρονικό 
διάστημα 5 ετών το μέγιστο.

Or. de

Αιτιολόγηση

Η πρόταση κανονισμού δεν λαμβάνει υπόψη την ιδιαίτερη κατάσταση των κατασκευαστών που 
προσφέρουν απλώς ειδικά μοντέλα, τα οποία όμως είναι πολύ μεγάλα, για να εμπέσουν στις 
εξαιρέσεις του άρθρου 9, παρ. 1α και β. Μια μέγιστη  υπέρβαση 25% των στόχων ειδικών 
εκπομπών, σύμφωνα με το παράρτημα Ι, παρ. 2α,   θα αναγκάσει τους κατασκευαστές να
καταβάλουν περισσότερες προσπάθειες ως παραγωγοί στόλου, ενώ ταυτόχρονα θα τους 
παράσχει ίσους όρους.

Τροπολογία 37

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 - παράγραφος 2 - εισαγωγή

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η αίτηση παρέκκλισης κατά τις 
διατάξεις της παραγράφου 1 μπορεί να 
αφορά κατ’ ανώτατο όριο πέντε 
ημερολογιακά έτη. Υποβάλλεται αίτηση
στην Επιτροπή και περιλαμβάνει:

2. Η αίτηση παρέκκλισης κατά τις 
διατάξεις της παραγράφου 1, εδάφιο 1, 
υποβάλλεται στην Επιτροπή και 
περιλαμβάνει:

Or. de

Αιτιολόγηση

Δεν συντρέχουν λόγοι να περιοριστεί η διάρκεια της γενικής εξαίρεσης, σύμφωνα με το άρθρο 9, 
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παρ. 1α και β, στα 5 χρόνια. Ο περιορισμός θα έβλαπτε εξάλλου την ασφάλεια σχεδιασμού των 
κατασκευαστών παραγωγής μικρού μεγέθους.

Τροπολογία 38

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 - παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Το 2010 και με βάση τα στοιχεία 
που της διαβιβάστηκαν δυνάμει της 
απόφασης 1753/2000/ΕΚ, η Επιτροπή θα 
εκτιμήσει κατά πόσον, μεταξύ των ετών 
2006 και 2009, σημειώθηκε προς τα άνω 
ή προς τα κάτω μεταβολή της μάζας των 
καινούργιων επιβατικών αυτοκινήτων.

διαγράφεται

Αν έχει σημειωθεί μεταβολή της μάζας 
των καινούργιων επιβατικών 
αυτοκινήτων, τροποποιείται η 
αριθμητική τιμή στο Παράρτημα Ι για 
την αυτόνομη αύξηση της μάζας ώστε να 
αντιστοιχεί στο μέσον όρο των ετήσιων 
αυξήσεων μάζας στο διάστημα μεταξύ 
των ημερολογιακών ετών 2006 και 2009.
Ένα τέτοιο μέτρο, που προορίζεται για 
την τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων 
του παρόντος κανονισμού, θεσπίζεται 
σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία 
με έλεγχο όπως προβλέπεται στο άρθρο 
12 παράγραφος 3.

Or. de

Αιτιολόγηση

Η τροποποίηση του παράγοντα της αυτόνομης αύξησης της μάζας στο παράρτημα Ι και οι 
συνεπαγόμενες αλλαγές στις επιδιωκόμενες τιμές θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια σχεδιασμού 
των κατασκευαστών. Ο απομένων χρόνος σχεδιασμού και προπαρασκευής θα ήταν πολύ 
σύντομος. Ενδεχόμενα συμπεράσματα από τροποποίηση της μέσης μάζας των ΙΧ πρέπει να τα 
υποβάλει η Επιτροπή στο Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο υπό μορφή πρότασης τροποποίησης
του κανονισμού.
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Τροπολογία 39

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Από την 1η Ιανουαρίου 2010, οι 
κατασκευαστές μεριμνούν ώστε με 
ετικέτες, αφίσες ή διαφημιστική 
τεκμηρίωση και υλικό του τύπου που 
αναφέρεται στα άρθρα 3, 5 και 6 της 
οδηγίας 1999/94/ΕΚ να επισημαίνεται η 
έκταση στην οποία οι ειδικές εκπομπές 
CO2 των επιβατικών αυτοκινήτων που 
προσφέρονται προς πώληση διαφέρουν 
από το στόχο ειδικών εκπομπών για το εν 
λόγω επιβατικό αυτοκίνητο κατά τις 
διατάξεις του Παραρτήματος Ι.

Από την 1η Ιανουαρίου 2010, οι 
κατασκευαστές μεριμνούν ώστε με 
διαφημιστική τεκμηρίωση και υλικό του 
τύπου που αναφέρεται στα άρθρα 3, 5 και 
6 της οδηγίας 1999/94/ΕΚ να 
επισημαίνεται η έκταση στην οποία οι 
ειδικές εκπομπές CO2 των επιβατικών 
αυτοκινήτων που προσφέρονται προς 
πώληση διαφέρουν από το στόχο ειδικών 
εκπομπών για το εν λόγω επιβατικό 
αυτοκίνητο κατά τις διατάξεις του 
Παραρτήματος Ι.

Or. de

Αιτιολόγηση

Η πρόβλεψη για ετικέτες και αφίσες απαιτεί διάταξη στο πλαίσιο των αντίστοιχων διατάξεων 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης περί σημάνσεως, οι οποίες θεσπίζονται με χωριστή νομική πράξη 
κατά τη διαδικασία συναπόφασης.

Τροπολογία 40

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι - παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Για κάθε καινούργιο επιβατικό 
αυτοκίνητο, οι επιτρεπόμενες ειδικές 
εκπομπές CO2, μετρούμενες σε γραμμάρια 
ανά χιλιόμετρο, υπολογίζονται με τον 
τύπο:

1. Για κάθε καινούργιο επιβατικό 
αυτοκίνητο, οι επιτρεπόμενες ειδικές 
εκπομπές CO2, μετρούμενες σε γραμμάρια 
ανά χιλιόμετρο, υπολογίζονται με τον 
τύπο:

Επιτρεπόμενες ειδικές εκπομπές CO2 = 130 
+ a × (M – M0) 

Επιτρεπόμενες ειδικές εκπομπές CO2 = 130 
+ a × (M – M0) 

Όπου: Όπου:
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M = μάζα του οχήματος σε χιλιόγραμμα
(kg)

M = μάζα του οχήματος σε χιλιόγραμμα
(kg)

M0 = 1289.0 × f M0 = 1289.0 

f = (1 + AMI)6

Αυτόνομη αύξηση της μάζας (AMI) = 0 % Αυτόνομη αύξηση της μάζας (AMI) = 0 %

a = 0.0457 a = 0.0457

Or. de

Αιτιολόγηση

Η τροποποίηση του παράγοντα της αυτόνομης αύξησης της μάζας στο παράρτημα Ι και οι 
συνεπαγόμενες αλλαγές στις επιδιωκόμενες τιμές θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια σχεδιασμού 
των κατασκευαστών. Ο απομένων χρόνος σχεδιασμού και προπαρασκευής θα ήταν πολύ 
σύντομος. Ενδεχόμενα συμπεράσματα από τροποποίηση της μέσης μάζας των ΙΧ πρέπει να τα 
υποβάλει η Επιτροπή στο Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο υπό μορφή πρότασης τροποποίησης 
του κανονισμού.

Τροπολογία 41

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι - παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Οι στόχοι που αφορούν τις ειδικές 
εκπομπές είναι δυνατόν να ξεπερνιούνται 
κατά 25% το μέγιστο από κατασκευαστές 
στους οποίους έχει εκχωρηθεί εξαίρεση 
σύμφωνα με το άρθρο 9, παρ. 1, εδάφιο 
1α, για χρονικό διάστημα πέντε ετών.

Or. de

Αιτιολόγηση

Η πρόταση κανονισμού δεν λαμβάνει υπόψη την ιδιαίτερη κατάσταση των κατασκευαστών που 
προσφέρουν απλώς ειδικά μοντέλα, τα οποία όμως είναι πολύ μεγάλα, για να εμπέσουν στις 
εξαιρέσεις του άρθρου 9, παρ. 1α και β. Μια μέγιστη  υπέρβαση 25% των στόχων ειδικών 
εκπομπών, σύμφωνα με το παράρτημα Ι, παρ. 2α,   θα αναγκάσει τους κατασκευαστές να 
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καταβάλουν περισσότερες προσπάθειες ως παραγωγοί στόλου, ενώ ταυτόχρονα θα τους 
παράσχει ίσους όρους.

Τροπολογία 42

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα ΙΙ - Τμήμα Α - Παράγραφος 1 - εισαγωγή

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Για το έτος που αρχίζει την 1η 
Ιανουαρίου 2010 και κάθε επόμενο έτος, 
τα κράτη μέλη καταγράφουν τα ακόλουθα
στοιχεία για κάθε καινούργιο επιβατικό 
αυτοκίνητο που ταξινομείται στην 
επικράτειά τους:

1. Για το μήνα που αρχίζει την 1η 
Ιανουαρίου 2012 και κάθε επόμενο μήνα 
τα κράτη μέλη καταγράφουν τα ακόλουθα 
στοιχεία για κάθε καινούργιο επιβατικό 
αυτοκίνητο που ταξινομείται στην 
επικράτειά τους:

Or. de

Αιτιολόγηση

Η εποπτεία και η δήλωση των μέσων εκπομπών πρέπει να αρχίσει ταυτόχρονα με τη θέσπιση 
της ρύθμισης, για να αποφευχθούν στρεβλώσεις και διακρίσεις εκ μέρους των κατασκευαστών. 
Τα μέτρα πρέπει επομένως να ξεκινήσουν όχι νωρίτερα από το 2012. Για λόγους ασφάλειας 
σχεδιασμού, είναι αναγκαίο να ενημερώνονται οι κατασκευαστές έγκαιρα σχετικά με τα 
στοιχεία που αφορούν τα νέα ΙΧ και την επιφυλακή ως προς τις τιμές εκπομπών CO2.

Τροπολογία 43

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα ΙΙ - Τμήμα Α - Παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα στοιχεία που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1 λαμβάνονται από το 
πιστοποιητικό συμμόρφωσης για το 
αντίστοιχο επιβατικό αυτοκίνητο. Όταν το 
πιστοποιητικό συμμόρφωσης καθορίζει 
κατώτατη και ανώτατη μάζα για κάποιο 
επιβατικό αυτοκίνητο, για την εφαρμογή 
του παρόντος κανονισμού το κράτος μέλος 
χρησιμοποιεί μόνο την ανώτατη 
αριθμητική τιμή.

2. Τα στοιχεία που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1 λαμβάνονται από το 
πιστοποιητικό συμμόρφωσης για το 
αντίστοιχο επιβατικό αυτοκίνητο. Το 
πιστοποιητικό περιλαμβάνει τις ειδικές 
εκπομπές CO2, λαμβανομένων υπόψη 
των υπολογισμών σύμφωνα με το άρθρο 
6, παρ. 8α, και το παράρτημα ΙΙα. Όταν 
το πιστοποιητικό συμμόρφωσης καθορίζει 
κατώτατη και ανώτατη μάζα για κάποιο 
επιβατικό αυτοκίνητο, για την εφαρμογή 
του παρόντος κανονισμού το κράτος μέλος 
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χρησιμοποιεί μόνο την ανώτατη 
αριθμητική τιμή.

Or. de

Αιτιολόγηση

Πρόκειται για τροποποίηση συνεπεία του άρθρου 6, παρ. 8α (νέα) και του παραρτήματος ΙΙα.

Τροπολογία 44

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα ΙΙ - Τμήμα Α - Παράγραφος 3 - πρώτη υποπαράγραφος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Για το έτος που αρχίζει την 1η 
Ιανουαρίου 2010 και κάθε επόμενο έτος, 
τα κράτη μέλη καθορίζουν, σύμφωνα με 
τις μεθόδους που περιγράφονται στο 
Μέρος Β, για κάθε κατασκευαστή:

3. Για το έτος που αρχίζει την 1η 
Ιανουαρίου 2012 και κάθε επόμενο έτος, 
τα κράτη μέλη καθορίζουν, σύμφωνα με 
τις μεθόδους που περιγράφονται στο 
Μέρος Β, για κάθε κατασκευαστή:

Or. de

Αιτιολόγηση

Η εποπτεία και η δήλωση των μέσων εκπομπών πρέπει να αρχίσει ταυτόχρονα με τη θέσπιση 
της ρύθμισης, για να αποφευχθούν στρεβλώσεις και διακρίσεις εκ μέρους των κατασκευαστών. 
Τα μέτρα πρέπει επομένως να ξεκινήσουν όχι νωρίτερα από το 2012. 

Τροπολογία 45

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα ΙΙ - Τμήμα Α - Παράγραφος 3 - εδάφιο 2 (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Χωριστά παρατίθενται τα οχήματα των
οποίων οι ειδικές εκπομπές 
καθορίστηκαν λαμβανομένων υπόψη των 
υπολογισμών βάσει του άρθρου 6, παρ. 
8α, και οι αντίστοιχες τιμές για τα οποία 
δεν καταγράφηκαν στα αντίστοιχα 
πιστοποιητικά, καθώς εν προκειμένων 
δεν εξετάζονται τα εφαρμοσμένα μέτρα 
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σχετικά με όλα τα οχήματα αυτού του 
τύπου. Επιπλέον, κοινοποιούνται ο 
αριθμός των οχημάτων, οι διορθωμένες 
ειδικές εκπομπές και το βάρος των 
οχημάτων.

Or. de

Αιτιολόγηση

Πρόκειται για τροποποίηση συνεπεία του άρθρου 6, παρ. 8α (νέα) και του παραρτήματος ΙΙα.

Τροπολογία 46

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα ΙΙ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ Α
Διαδικασία για τον υπολογισμό των 

δυνατοτήτων των οικολογικών 
καινοτομιών να μειώνουν τις εκπομπές 

1. Η Επιτροπή ορίζει επιτροπή 
εμπειρογνωμόνων («Επιτροπή 
αξιολόγησης οικολογικών καινοτομιών»), 
η οποία αποτελείται από εκπροσώπους 
των σχετικών υπηρεσιών της Επιτροπής 
και αποφασίζει για τις αιτήσεις 
εκτίμησης των δυνατοτήτων μείωσης 
των συγκεκριμένων εκπομπών CO2 όσον 
αφορά τους κατασκευαστές. Η επιτροπή 
μπορεί να χρησιμοποιεί εξωτερικούς 
πραγματογνώμονες και συντάσσει
εκθέσεις κάθε τρίμηνο στην επιτροπή που 
συστάθηκε βάσει του άρθρου 8 της 
απόφασης 93/389/ΕΟΚ.
2. Αν είναι αναγκαίο η επιτροπή διεξάγει 
κάθε τρίμηνο ακροάσεις για την έγκριση 
ειδικών δυνατοτήτων μείωσης εκπομπών 
των τεχνικών μέτρων και αποφασίζει για 
τις αντίστοιχες αιτήσεις. Επιτρέπεται η 
προσφυγή κατά των αποφάσεων της 
επιτροπής.
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3. Όταν τίθεται θέμα μέτρων για την 
εκτίμηση των συγκεκριμένων στόχων 
ενός κατασκευαστή περί εκπομπών, τα 
μέτρα αυτά
α. πρέπει να έχουν μετρήσιμη συμβολή 
στη μείωση των εκπομπών αερίων 
θερμοκηπίου,
β. συνδέονται σαφώς με τις εκπομπές 
CO2 συγκεκριμένου τύπου οχήματος ή με 
ορισμένο αριθμό οχημάτων αυτού του 
τύπου,
γ. δεν πρέπει να χρειάζονται για την 
έγκριση τύπου σύμφωνα με την οδηγία 
2007/46/ΕΚ ή άλλες απαιτήσεις της ΕΕ,
δ. και πρέπει να επιτυγχάνουν μειώσεις 
εκπομπών αερίων θερμοκηπίου, οι οποίες 
περιλαμβάνονται στην ελεγκτική 
διαδικασία.
4. Κατά την υποβολή αίτησης για 
εκτίμηση των οικολογικών καινοτομιών 
οι κατασκευαστές παραθέτουν αξιόπιστα 
στοιχεία σχετικά με τα ακόλουθα σημεία:
α. τις μειώσεις εκπομπών αερίων 
θερμοκηπίου που μπορεί να αποδώσει 
κανείς στα μέτρα (εκπεφρασμένες σε 
ισοδύναμο CΟ2)·
β. στοιχεία ότι το μέτρο δεν είναι 
αναγκαίο για την έγκριση τύπου·
γ. στοιχεία ότι το μέτρο θα έχει μόνο 
αμελητέες ή και καθόλου επιπτώσεις στις 
τιμές κατανάλωσης και εκπομπών που 
προκύπτουν κατά την έγκριση τύπου·
δ. αποσαφήνιση του αν και κατά πόσο οι 
επιπτώσεις του μέτρου συσχετίζονται με 
το βάρος του οχήματος ή αν οι 
επιπτώσεις είναι οι ίδιες για όλα τα 
οχήματα ανεξαρτήτως του βάρους τους.
5. Κατά την υποβολή αίτησης για 
διόρθωση του συγκεκριμένου στόχου ενός 
κατασκευαστή περί εκπομπών για 
ορισμένο ημερολογιακό έτος ο 
κατασκευαστής, εκτός από τις 
αναγνωρισμένες μειώσεις εκπομπών 
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αερίων θερμοκηπίου ενός μέτρου, 
καταθέτει πρόταση σχετικά με το πώς 
μπορούν αυτές οι μειώσεις να αποδοθούν 
σε μεμονωμένους τύπους ή στο συνολικό 
πρόγραμμα οχημάτων του 
κατασκευαστή.
6. Η δηλούμενη δυνατότητα μείωσης 
CO2 ή αερίου θερμοκηπίου πρέπει να 
επιβεβαιώνεται από ανεξάρτητο φορέα. Ο 
φορέας αυτός πρέπει
α. να είναι αξιόπιστο και κατάλληλο 
όργανο άσκησης ελέγχων·
β. να διασφαλίζει ουδετερότητα και 
εμπειρογνωμοσύνη στον τομέα της 
τεχνολογίας αυτοκινήτων κατά την 
εκτίμηση μέτρων μείωσης των αερίων 
θερμοκηπίου.
Για αυτά τα καθήκοντα θεωρούνται 
κατάλληλα όλα τα όργανα που προβλέπει 
το άρθρο 41 της οδηγίας 2007/46/ΕΚ.
7. Με βάση τις συγκεκριμένες μειώσεις 
CΟ2 ή αερίων θερμοκηπίου μέσω ενός 
μέτρου η επιβεβαίωση του ανεξάρτητου 
φορέα πρέπει να παρουσιάζει στοιχεία ότι 
έχουν ελεγχθεί τα ακόλουθα:
α. τεχνικές επιπτώσεις του μέτρου στις 
εκπομπές αερίων θερμοκηπίου 
(εκπεφρασμένες σε ισοδύναμο CΟ2)·
β. αξιοπιστία των στοιχείων που 
παρουσιάζει ο κατασκευαστής ή/και ο 
προμηθευτής·
γ. πιθανές αλληλεπιδράσεις με άλλα μέτρα 
(συμπεριλαμβανομένων των trade-off) 
που περιλαμβάνονται στον έλεγχο τύπου ή 
με άλλα μέτρα για τα οποία έχει ζητηθεί ή 
έχει ήδη εγκριθεί εκτίμηση·
δ. επιπτώσεις της συμπεριφοράς κατά 
την οδήγηση στις μειώσεις εκπομπών που 
επιτυγχάνονται με το μέτρο υπό 
ρεαλιστικές συνθήκες·
ε. αξιοπιστία των στοιχείων σε σχέση με 
τους τύπους οχημάτων που 
ανταποκρίνονται στο μέτρο, τον αριθμό 
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των ταξινομημένων από τα παραπάνω 
οχήματα και των σχετικών συνεπειών στο 
μέσο όσο εκπομπών του κατασκευαστή.
8 . Αν εγκριθεί η αίτηση παράτασης για 
ένα ημερολογιακό έτος και τα μέτρα δεν 
έχουν καταστεί στο μεταξύ υποχρεωτικό 
μέρος της διαδικασίας έγκρισης τύπου ή 
άλλης νομικής διάταξης, για τη χορήγηση 
έγκρισης κατά τα επόμενα χρόνια θα 
απαιτηθούν μόνο η τεκμηρίωση των 
τύπων οχημάτων που καλύπτονται με 
αυτό το μέτρο, ο αριθμός των 
ταξινομημένων οχημάτων αυτού του 
τύπου και οι σχετικές συνέπειες στο μέσο 
όρο εκπομπών του κατασκευαστή.
9. Οι προμηθευτές αυτοκινήτων μπορούν 
να καταθέτουν αίτηση επιβεβαίωσης 
δυνατοτήτων μείωσης των εκπομπών 
CO2 ή αερίων θερμοκηπίου 
μεμονωμένων μέτρων, όταν 
προσκομίζουν τα αναγκαία στοιχεία και 
τα πιστοποιητικά από τρίτους 
εμπειρογνώμονες, σύμφωνα με την 
παράγραφο 3, στοιχεία α ώς δ, την 
παράγραφο 4, στοιχεία α ώς δ και την 
παράγραφο 7, στοιχεία α ώς δ, του 
παρόντος παραρτήματος.
10. Όταν ένας κατασκευαστής 
αναφέρεται κατά την υποβολή αίτησής 
του στην εκτίμηση δυνατότητας μείωσης 
για συγκεκριμένο μέτρο που έχει ήδη 
εγκριθεί σε προμηθευτή, πρέπει να 
καταθέσει στοιχεία, σύμφωνα με την 
παράγραφο 5 και πιστοποιητικό τρίτων 
εμπειρογνωμόνων σύμφωνα με την 
παράγραφο 7, στοιχείο ε.

Or. de

Αιτιολόγηση

Αναγνωρίζονται μόνο μέτρα που εξασφαλίζουν μετρήσιμα οφέλη πέρα από τις υπάρχουσες 
απαιτήσεις. Το βάρος της τεχνικής απόδειξης εναπόκειται στον αιτούντα και η πολιτική ευθύνη 
στην Επιτροπή. Όλα τα στοιχεία πρέπει να πιστοποιούνται από τρίτους εμπειρογνώμονες, οι 
οποίοι μπορούν να διενεργούν ελέγχους στο πλαίσιο της διαδικασίας έγκρισης τύπου. Αφής 
στιγμής αναγνωριστεί ένα μέτρο ως οικολογική καινοτομία, πρέπει να ελέγχονται πλέον ετησίως 
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μόνο οι παράγοντες που μεταβάλλονται σε σχέση με τον αριθμό ταξινόμησης των διαφόρων 
μοντέλων.
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