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Τροπολογία 17
Åsa Westlund, Marita Ulvskog, Dan Jørgensen

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) Η σύμβαση–πλαίσιο των Ηνωμένων 
Εθνών για την κλιματική αλλαγή, η οποία 
εγκρίθηκε εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής 
Κοινότητας με την απόφαση 94/69/ΕΚ του 
Συμβουλίου της 15ης Δεκεμβρίου 1993 
σχετικά με τη σύναψη της σύμβασης-
πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών για τις 
κλιματικές μεταβολές, έχει στόχο τη 
σταθεροποίηση των συγκεντρώσεων των 
αερίων θερμοκηπίου στην ατμόσφαιρα σε 
επίπεδα τα οποία αποτρέπουν την 
επικίνδυνη ανθρωπογενή παρεμβολή στο 
κλιματικό σύστημα. Για να επιτευχθεί ο 
στόχος αυτός, η συνολική ετήσια μέση 
αύξηση της θερμοκρασίας στην επιφάνεια 
του πλανήτη δεν θα πρέπει να υπερβεί τους 
2°C σε σύγκριση με τα προ της 
βιομηχανικής εποχής επίπεδα. Σύμφωνα με 
την τέταρτη έκθεση αξιολόγησης του 2007 
της διακυβερνητικής επιτροπής για την 
αλλαγή του κλίματος (Intergovernmental 
Panel on Climate Change — IPCC), 
προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος αυτός, 
οι παγκόσμιες εκπομπές αερίων 
θερμοκηπίου πρέπει να έχουν φθάσει στο 
ανώτατο επίπεδό τους έως το 2020. Στη 
σύνοδο της 8ης-9ης Μαρτίου 2007 στις 
Βρυξέλλες, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο 
δεσμεύθηκε ρητά για μείωση, έως το 2020, 
των συνολικών εκπομπών αερίων 
θερμοκηπίου της Κοινότητας τουλάχιστον 
κατά 20% χαμηλότερο σε σχέση με τα 
επίπεδα του 1990 και κατά 30%, εφόσον 
υπάρξουν δεσμεύσεις για συγκρίσιμες 
μειώσεις των εκπομπών από άλλες 
ανεπτυγμένες χώρες και εφόσον οι πιο 
προηγμένες οικονομικά αναπτυσσόμενες 
χώρες συμβάλουν αναλόγως προς τις 

(1) Η σύμβαση–πλαίσιο των Ηνωμένων 
Εθνών για την κλιματική αλλαγή, η οποία 
εγκρίθηκε εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής 
Κοινότητας με την απόφαση 94/69/ΕΚ του 
Συμβουλίου της 15ης Δεκεμβρίου 1993 
σχετικά με τη σύναψη της σύμβασης-
πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών για τις 
κλιματικές μεταβολές, έχει στόχο τη 
σταθεροποίηση των συγκεντρώσεων των 
αερίων θερμοκηπίου στην ατμόσφαιρα σε 
επίπεδα τα οποία αποτρέπουν την 
επικίνδυνη ανθρωπογενή παρεμβολή στο 
κλιματικό σύστημα. Για να επιτευχθεί ο 
στόχος αυτός, η συνολική ετήσια μέση 
αύξηση της θερμοκρασίας στην επιφάνεια 
του πλανήτη δεν θα πρέπει να υπερβεί τους 
2°C σε σύγκριση με τα προ της 
βιομηχανικής εποχής επίπεδα. Σύμφωνα με 
την τέταρτη έκθεση αξιολόγησης του 2007 
της διακυβερνητικής επιτροπής για την 
αλλαγή του κλίματος (Intergovernmental 
Panel on Climate Change — IPCC), 
προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος αυτός, 
οι παγκόσμιες εκπομπές αερίων 
θερμοκηπίου πρέπει να έχουν φθάσει στο 
ανώτατο επίπεδό τους έως το 2020. Στη 
σύνοδο της 8ης-9ης Μαρτίου 2007 στις 
Βρυξέλλες, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο 
δεσμεύθηκε ρητά για μείωση, έως το 2020, 
των συνολικών εκπομπών αερίων 
θερμοκηπίου της Κοινότητας τουλάχιστον 
κατά 20% χαμηλότερο σε σχέση με τα 
επίπεδα του 1990 και κατά 30%, εφόσον 
υπάρξουν δεσμεύσεις για συγκρίσιμες 
μειώσεις των εκπομπών από άλλες 
ανεπτυγμένες χώρες και εφόσον οι πιο 
προηγμένες οικονομικά αναπτυσσόμενες 
χώρες συμβάλουν αναλόγως προς τις 
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δυνατότητές τους. δυνατότητές τους. Στη συνεδρίασή του 
στις 15 Μαρτίου 2010 το Συμβούλιο 
Περιβάλλοντος της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
επιβεβαίωσε τη στήριξή του στον 
ενωσιακό στόχο της μείωσης των 
εκπομπών κατά 80-95% μέχρι το 2050 σε 
σύγκριση με τα επίπεδα του 1990.

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό να περιληφθεί στη νομοθεσία αναφορά στο ευρύτερο πλαίσιο των κλιματικών 
στόχων της ΕΕ. Αυτό αναφέρεται στη συνεδρίαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις 21 
Μαρτίου 2009 που ενέκρινε τους στόχους αυτούς. 

Τροπολογία 18
Åsa Westlund, Marita Ulvskog, Dan Jørgensen

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 2α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2a) Η εξάλειψη του άνθρακα στον τομέα 
των μεταφορών, αποτελεί κατά συνέπεια 
τομέα προτεραιότητας και πρέπει να 
επιδιωχθεί προκειμένου να επιτευχθεί ο 
στόχος της ΕΕ για μείωση των εκπομπών 
κατά 80-95% μέχρι το 2050 σε σύγκριση 
με τα επίπεδα του 1990.

Or. en

Τροπολογία 19
Kathleen Van Brempt

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 2α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2a) Η αύξηση της οδικής κυκλοφορίας 
και η συνεπακόλουθη αύξηση του 
κινδύνου και των οχλήσεων δημιουργεί σε 
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όλα τα κράτη μέλη σοβαρά προβλήματα 
όσον αφορά την οδική ασφάλεια και το 
περιβάλλον.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο συνολικός αντίκτυπος της αυξανόμενης οδικής κυκλοφορίας θα πρέπει να περιγραφεί 
λεπτομερέστερα. Οι οδικές μεταφορές έχουν ποικίλες σοβαρές επιπτώσεις στην κοινωνία, 
συμπεριλαμβανομένων του κόστους των ατυχημάτων και άλλων δαπανών στον τομέα της 
υγείας που προκαλούνται από τους ατμοσφαιρικούς ρύπους και τον θόρυβο, όμως και της 
αλλαγής του κλίματος που προκαλείται από τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου που εκλύουν τα 
οχήματα και φυσικά, της συμφόρησης.

Τροπολογία 20
Matthias Groote

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2a) η αύξηση της οδικής κυκλοφορίας 
και η συνεπακόλουθη αύξηση του 
κινδύνου και των επιβλαβών επιπτώσεων 
δημιουργούν σε όλα τα κράτη μέλη 
σοβαρά προβλήματα όσον αφορά την 
οδική ασφάλεια και την προστασία του 
περιβάλλοντος και του κλίματος.

Or. de

Αιτιολόγηση

Η χρήση διατάξεων περιορισμού της ταχύτητας καθιστά δυνατή την αποτελεσματική μείωση του 
κόστους του C02 και συγχρόνως τη βελτίωση της κατάστασης της ασφάλειας στους 
ευρωπαϊκούς δρόμους. Διατάξεις περιορισμού της ταχύτητας είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθούν 
με σχεδόν κανένα κόστος στα νέα επαγγελματικά οχήματα. Μια μελέτη από τη Μεγάλη Βρετανία
καταδεικνύει ότι η συμμετοχή στα ατυχήματα με επαγγελματικά οχήματα που διαθέτουν 
διατάξεις περιορισμού της ταχύτητας μειώθηκε μεταξύ του 1993 και του 2005 κατά  26%.
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Τροπολογία 21
Anja Weisgerber, Horst Schnellhardt, Catherine Soullie, Renate Sommer, Thomas 
Ulmer, Birgit Schnieber-Jastram, Françoise Grossetête

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3a) Προκειμένου να προωθηθεί η 
ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής 
αυτοκινητοβιομηχανίας θα πρέπει για την 
επίτευξη των στόχων του CO2 να γίνει 
προπάντων χρήση συστημάτων κινήτρων 
όπως ο συνυπολογισμός των οικολογικών 
καινοτομιών και η χορήγηση πιστωτικών 
υπερμορίων αντί απαγορεύσεων που 
συνδυάζονται με ποινές.

Or. de

Αιτιολόγηση

Για τους κατά κύριο λόγο επαγγελματικά δραστηριοποιούμενους πελάτες η κατανάλωση
καυσίμου του οχήματος αποτελεί ουσιαστικό κριτήριο για την απόφαση αγοράς.

Τροπολογία 22
Paolo Bartolozzi, Chris Davies

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5) Στις ανακοινώσεις προτεινόταν η 
υιοθέτηση ολοκληρωμένης προσέγγισης 
για να υλοποιηθεί μέχρι το 2012 ο 
κοινοτικός στόχος μέσων εκπομπών 120 g 
CO2/km από τα καινούργια επιβατικά 
αυτοκίνητα που ταξινομούνται στην 
Κοινότητα, με την επικέντρωση σε 
υποχρεωτικές μειώσεις των εκπομπών 
CO2 ώστε να επιτευχθεί στόχος 130 g 
CO2/km, κατά μέσον όρο, για τον στόλο 
καινούργιων αυτοκινήτων μέσω 
βελτιώσεων της τεχνολογίας κινητήρων 

(5) Στις ανακοινώσεις προτεινόταν η 
υιοθέτηση ολοκληρωμένης προσέγγισης 
για να υλοποιηθεί μέχρι το 2012 ο 
κοινοτικός στόχος μέσων εκπομπών 120 g 
CO2/km από τα καινούργια επιβατικά 
αυτοκίνητα που ταξινομούνται στην 
Κοινότητα, με την επικέντρωση σε 
υποχρεωτικές μειώσεις των εκπομπών 
CO2 ώστε να επιτευχθεί στόχος 130 g 
CO2/km, κατά μέσον όρο, για τον στόλο 
καινούργιων αυτοκινήτων μέσω 
βελτιώσεων της τεχνολογίας κινητήρων 
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οχημάτων, καθώς και σε μια περαιτέρω 
μείωση κατά 10 g CO2/km ή ισοδύναμη, 
εφόσον είναι τεχνικώς αναγκαίο, με άλλες 
τεχνολογικές βελτιώσεις, 
συμπεριλαμβανομένης της βελτίωσης της 
απόδοσης καυσίμου στα ελαφρά 
επαγγελματικά οχήματα.

οχημάτων, καθώς και σε μια περαιτέρω 
μείωση κατά 10 g CO2/km ή ισοδύναμη, 
εφόσον είναι τεχνικώς αναγκαίο, με άλλες 
τεχνολογικές βελτιώσεις, 
συμπεριλαμβανομένης της βελτίωσης της 
απόδοσης καυσίμου, η εγκατάσταση της 
οποίας θα επεκταθεί και σε άλλους 
τύπους οχημάτων, όπου θα 
συμπεριληφθούν και τα ελαφρά 
επαγγελματικά οχήματα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Όπως δηλώνεται σαφώς στην αιτιολογική σκέψη 16 του κανονισμού 661/2009 σχετικά με την 
γενική ασφάλεια των οχημάτων με κινητήρα, η Επιτροπή πρέπει να αξιολογεί τη δυνατότητα 
επέκτασης της υποχρεωτικής εγκατάστασης ορισμένων διαθέσιμων προηγμένων τεχνολογιών σε 
άλλες κατηγορίες οχημάτων, συμπεριλαμβανομένων και των ελαφρών επαγγελματικών 
οχημάτων.

Τροπολογία 23
Corinne Lepage

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 9α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9a) Στις περιπτώσεις στις οποίες 
δημοσιοποιούνται τεχνικές προδιαγραφές 
και πληροφορίες που αφορούν την 
ενέργεια ή τις τιμές, οι διαφημίσεις για τα 
οχήματα που καλύπτει η παρούσα 
νομοθετική πράξη, πρέπει να παρέχουν 
στους τελικούς χρήστες τις πληροφορίες 
που είναι αναγκαίες για την ενεργειακή 
απόδοση του οχήματος.

Or. enΑιτιολόγηση

Είναι απόλυτα σημαντικό οι πελάτες και ιδίως οι ΜΜΕ, να ενημερώνονται σχετικά με την 
ενεργειακή απόδοση του ελαφρού επαγγελματικού οχήματος που είναι πιθανό να αγοράσουν. Η 
διατύπωση αυτή βασίζεται στο κείμενο που συμφωνήθηκε για την αναθεώρηση της οδηγίας για 
την ενεργειακή επισήμανση με προσθήκη των τεχνικών προδιαγραφών, που χρησιμοποιούνται 
συχνά στις διαφημίσεις για τα ελαφρά επαγγελματικά οχήματα.
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Τροπολογία 24
Sabine Wils

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10) Επειδή αναγνωρίζεται το πολύ 
υψηλό κόστος έρευνας και ανάπτυξης και 
μοναδιαίο κόστος παραγωγής για τις 
τεχνολογίες οχημάτων με πολύ χαμηλές 
ανθρακούχες εκπομπές πρώτης γενεάς, 
που θα εισέλθουν στην αγορά μετά τη
έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού, 
ο τελευταίος αποσκοπεί στην προσωρινή 
επιτάχυνση και διευκόλυνση της εισόδου, 
στην κοινοτική αγορά, οχημάτων με 
εξαιρετικά χαμηλές ανθρακούχες 
εκπομπές στα αρχικά στάδια της 
εμπορικής τους εκμετάλλευσης.

διαγράφεται

Or. de

Αιτιολόγηση

Μία πρόσφατα δημοσιευμένη μελέτη καταδεικνύει ότι τα αποκαλούμενα πιστωτικά υπερμόρια 
οδηγούν τελικά σε μεγαλύτερη κατανάλωση ελαίου, σε σχέση με αυτό που εξοικονομούν λόγω 
του ότι τα οικονομικά οχήματα αντισταθμίζονται με ιδιαίτερα καυσιμοβόρα οχήματα. Αυτό 
είναι αντιπαραγωγικό και δεν οδηγεί ούτε σε εξοικονόμηση καυσίμου ούτε μικρότερες 
εκπομπές.

Τροπολογία 25
Rebecca Harms, Carl Schlyter

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10) Επειδή αναγνωρίζεται το πολύ 
υψηλό κόστος έρευνας και ανάπτυξης και 
μοναδιαίο κόστος παραγωγής για τις 
τεχνολογίες οχημάτων με πολύ χαμηλές 
ανθρακούχες εκπομπές πρώτης γενεάς, 
που θα εισέλθουν στην αγορά μετά τη 
έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού, 

διαγράφεται
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ο τελευταίος αποσκοπεί στην προσωρινή 
επιτάχυνση και διευκόλυνση της εισόδου, 
στην κοινοτική αγορά, οχημάτων με 
εξαιρετικά χαμηλές ανθρακούχες 
εκπομπές στα αρχικά στάδια της 
εμπορικής τους εκμετάλλευσης.

Or. en

Τροπολογία 26
Anja Weisgerber, Catherine Soullie, Thomas Ulmer, Horst Schnellhardt, Françoise 
Grossetête, Renate Sommer, Birgit Schnieber-Jastram, Θεόδωρος Σκυλακάκης

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 10 α (νέα) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10a) Προκειμένου να διατεθούν στους 
αγοραστές ελαφρών επαγγελματικών 
οχημάτων οι αναγκαίες πληροφορίες για 
την απόφαση αγοράς, θα πρέπει οι 
κατασκευαστές να διαθέτουν στους εν 
δυνάμει πελάτες πληροφορίες όσον αφορά 
τις εκπομπές CO2 και την κατανάλωση 
καυσίμων στα ελαφρά επαγγελματικά 
οχήματα.

Or. deΑιτιολόγηση

Για τους κατά κύριο λόγο επαγγελματικά δραστηριοποιούμενους πελάτες η κατανάλωση
καυσίμου του οχήματος αποτελεί ουσιαστικό κριτήριο για την απόφαση αγοράς.

Τροπολογία 27
Chris Davies

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 12α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12α) Η οδηγία 1999/94/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 13ης Δεκεμβρίου 1999, 
αναφέρεται στις πληροφορίες που πρέπει 
να τίθενται στη διάθεση των 
καταναλωτών σχετικά με την οικονομία 
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καυσίμου και τις εκπομπές CO2 όσον 
αφορά την εμπορία νέων επιβατικών 
αυτοκινήτων. Η Επιτροπή προτίθεται 
σύντομα να υποβάλει προτάσεις για την 
επικαιροποίηση της νομοθεσίας αυτής, 
όπου πρέπει να περιληφθεί διάταξη για 
την επέκταση των απαιτήσεων παροχής 
παρεμφερών πληροφοριών σχετικά με τα 
φορτηγά και τα ελαφρά επαγγελματικά 
οχήματα.

Or. enΑιτιολόγηση

Η παροχή πληροφοριών στους καταναλωτές και τους χρήστες υπηρεσιών σχετικά με την 
εξοικονόμηση καυσίμου και των εκπομπών CO2 στα οχήματα που αγοράζουν έχει ζωτική 
σημασία. Οι κατασκευαστές επαγγελματικών οχημάτων πρέπει να ενθαρρύνονται να 
ανταγωνίζονται με βάση τα κριτήρια αυτά.

Τροπολογία 28
Sabine Wils

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13) Οι κατασκευαστές πρέπει να έχουν, 
αφενός την ευελιξία να αποφασίζουν τον 
τρόπο κατά το οποίο θα επιτύχουν τους 
στόχους τους βάσει του παρόντος 
κανονισμού και, αφετέρου, τη δυνατότητα 
να μεσοτιμούν τις εκπομπές στον στόλο 
των καινούργιων οχημάτων τους, αντί να 
οφείλουν να τηρούν στόχους CO2 για κάθε 
μεμονωμένο όχημα. Οι κατασκευαστές 
πρέπει συνεπώς να υποχρεωθούν να 
εξασφαλίζουν ότι οι μέσες ειδικές 
εκπομπές από όλα τα καινούργια ελαφρά 
επαγγελματικά οχήματα που ταξινομούνται 
στην Κοινότητα και για τα οποία είναι 
υπεύθυνοι δεν υπερβαίνουν τον μέσο όρο 
των στόχων εκπομπών για τα εν λόγω 
οχήματα. Η απαίτηση αυτή πρέπει να 
επιβληθεί σταδιακά από το 2014 έως το 
2016 ώστε να διευκολυνθεί η τήρησή της 

(13) Οι κατασκευαστές πρέπει να έχουν, 
αφενός την ευελιξία να αποφασίζουν τον 
τρόπο κατά το οποίο θα επιτύχουν τους 
στόχους τους βάσει του παρόντος 
κανονισμού και, αφετέρου, τη δυνατότητα 
να μεσοτιμούν τις εκπομπές στον στόλο 
των καινούργιων οχημάτων τους, αντί να 
οφείλουν να τηρούν στόχους CO2 για κάθε 
μεμονωμένο όχημα. Οι κατασκευαστές 
πρέπει συνεπώς να υποχρεωθούν να 
εξασφαλίζουν ότι οι μέσες ειδικές 
εκπομπές από όλα τα καινούργια ελαφρά 
επαγγελματικά οχήματα που ταξινομούνται 
στην Κοινότητα και για τα οποία είναι 
υπεύθυνοι δεν υπερβαίνουν τον μέσο όρο 
των στόχων εκπομπών για τα εν λόγω 
οχήματα. Η απαίτηση αυτή πρέπει να
επιβληθεί με ένα στόχο εκπομπών 175 g
CO2/km για τη χρονική περίοδο από το 
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Αυτό συνάδει με τους χρόνους 
προπορείας και τη διάρκεια της περιόδου 
σταδιακής εφαρμογής που προβλέπονται 
στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 443/2009.

2012 καθώς και για ένα στόχο εκπομπών
160 g CO2/km από το 2015.

Or. de

Αιτιολόγηση

Σύγχρονα μοντέλα των κατασκευαστών καταδεικνύουν ότι ελαφρά επαγγελματικά οχήματα 
είναι δυνατόν ήδη τώρα να επιτύχουν τα 175 g CO2/km. Έως το 2012 είναι κατά συνέπεια 
δυνατό για τους κατασκευαστές να επιτύχουν μέσες εκπομπές 175 g CO2/km και έως το 2015 
την τιμή των 160 g CO2/km.

Τροπολογία 29
Elisabetta Gardini, Salvatore Tatarella, Oreste Rossi, Paolo Bartolozzi, Bogusław Sonik, 
Rosario Crocetta, Licia Ronzulli

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13) Οι κατασκευαστές πρέπει να έχουν, 
αφενός την ευελιξία να αποφασίζουν τον 
τρόπο κατά το οποίο θα επιτύχουν τους 
στόχους τους βάσει του παρόντος 
κανονισμού και, αφετέρου, τη δυνατότητα 
να μεσοτιμούν τις εκπομπές στον στόλο 
των καινούργιων οχημάτων τους, αντί να 
οφείλουν να τηρούν στόχους CO2 για κάθε 
μεμονωμένο όχημα. Οι κατασκευαστές 
πρέπει συνεπώς να υποχρεωθούν να 
εξασφαλίζουν ότι οι μέσες ειδικές 
εκπομπές από όλα τα καινούργια ελαφρά 
επαγγελματικά οχήματα που ταξινομούνται 
στην Κοινότητα και για τα οποία είναι
υπεύθυνοι δεν υπερβαίνουν τον μέσο όρο 
των στόχων εκπομπών για τα εν λόγω 
οχήματα. Η απαίτηση αυτή θα πρέπει να 
εφαρμοστεί σταδιακά από το 2014 έως το 
2016, προκειμένου να διευκολυνθεί η 
μετάβαση. Αυτό συνάδει με τους χρόνους 
προπορείας και τη διάρκεια της περιόδου 
σταδιακής εφαρμογής που προβλέπονται 
στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 443/2009.

(13) Οι κατασκευαστές πρέπει να έχουν, 
αφενός την ευελιξία να αποφασίζουν τον 
τρόπο κατά το οποίο θα επιτύχουν τους 
στόχους τους βάσει του παρόντος 
κανονισμού και, αφετέρου, τη δυνατότητα 
να μεσοτιμούν τις εκπομπές στον στόλο 
των καινούργιων οχημάτων τους, αντί να 
οφείλουν να τηρούν στόχους CO2 για κάθε 
μεμονωμένο όχημα. Οι κατασκευαστές 
πρέπει συνεπώς να υποχρεωθούν να 
εξασφαλίζουν ότι οι μέσες ειδικές 
εκπομπές από όλα τα καινούργια ελαφρά 
επαγγελματικά οχήματα που ταξινομούνται 
στην Κοινότητα και για τα οποία είναι 
υπεύθυνοι δεν υπερβαίνουν τον μέσο όρο 
των στόχων εκπομπών για τα εν λόγω 
οχήματα. Η απαίτηση αυτή θα πρέπει να 
εφαρμοστεί σταδιακά από το 2015 έως το 
2018, προκειμένου να διευκολυνθεί η 
μετάβαση. Αυτό συνάδει με τους χρόνους 
προπορείας και τη διάρκεια της περιόδου 
σταδιακής εφαρμογής που προβλέπονται 
στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 443/2009.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Χάριν συνεπείας με την τροπολογία στο άρθρο 4. Χρειάζεται περισσότερος χρόνος προπορείας 
και μεγαλύτερη περίοδος σταδιακής εφαρμογής, λόγω του μεγαλύτερου κύκλου ανάπτυξης και 
παραγωγής των ελαφρών επαγγελματικών οχημάτων σε σύγκριση με τα επιβατικά οχήματα.

Τροπολογία 30
Miroslav Ouzký

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13) Οι κατασκευαστές πρέπει να έχουν, 
αφενός την ευελιξία να αποφασίζουν τον 
τρόπο κατά το οποίο θα επιτύχουν τους 
στόχους τους βάσει του παρόντος 
κανονισμού και, αφετέρου, τη δυνατότητα 
να μεσοτιμούν τις εκπομπές στον στόλο 
των καινούργιων οχημάτων τους, αντί να 
οφείλουν να τηρούν στόχους CO2 για κάθε 
μεμονωμένο όχημα. Οι κατασκευαστές 
πρέπει συνεπώς να υποχρεωθούν να 
εξασφαλίζουν ότι οι μέσες ειδικές 
εκπομπές από όλα τα καινούργια ελαφρά 
επαγγελματικά οχήματα που ταξινομούνται 
στην Κοινότητα και για τα οποία είναι 
υπεύθυνοι δεν υπερβαίνουν τον μέσο όρο 
των στόχων εκπομπών για τα εν λόγω 
οχήματα. Η απαίτηση αυτή θα πρέπει να 
εφαρμοστεί σταδιακά από το 2014 έως το 
2016, προκειμένου να διευκολυνθεί η 
μετάβαση. Αυτό συνάδει με τους χρόνους 
προπορείας και τη διάρκεια της περιόδου 
σταδιακής εφαρμογής που προβλέπονται 
στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 443/2009.

(13) Οι κατασκευαστές πρέπει να έχουν, 
αφενός την ευελιξία να αποφασίζουν τον 
τρόπο κατά το οποίο θα επιτύχουν τους 
στόχους τους βάσει του παρόντος 
κανονισμού και, αφετέρου, τη δυνατότητα 
να μεσοτιμούν τις εκπομπές στον στόλο 
των καινούργιων οχημάτων τους, αντί να 
οφείλουν να τηρούν στόχους CO2 για κάθε 
μεμονωμένο όχημα. Οι κατασκευαστές 
πρέπει συνεπώς να υποχρεωθούν να 
εξασφαλίζουν ότι οι μέσες ειδικές 
εκπομπές από όλα τα καινούργια ελαφρά 
επαγγελματικά οχήματα που ταξινομούνται 
στην Κοινότητα και για τα οποία είναι 
υπεύθυνοι δεν υπερβαίνουν τον μέσο όρο 
των στόχων εκπομπών για τα εν λόγω 
οχήματα. Η απαίτηση αυτή θα πρέπει να 
εφαρμοστεί σταδιακά από το 2015 έως το 
2018, προκειμένου να διευκολυνθεί η 
μετάβαση. Αυτό συνάδει με τους χρόνους 
προπορείας και τη διάρκεια της περιόδου 
σταδιακής εφαρμογής που προβλέπονται 
στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 443/2009.

Or. en

Αιτιολόγηση

Χάριν συνεπείας με την τροπολογία στο άρθρο 4. Χρειάζεται περισσότερος χρόνος προπορείας 
και μεγαλύτερη περίοδος σταδιακής εφαρμογής, λόγω του μεγαλύτερου κύκλου ανάπτυξης και 
παραγωγής των ελαφρών επαγγελματικών οχημάτων σε σύγκριση με τα επιβατικά οχήματα.
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Τροπολογία 31
Cristian Silviu Buşoi

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13) Οι κατασκευαστές πρέπει να έχουν, 
αφενός την ευελιξία να αποφασίζουν τον 
τρόπο κατά το οποίο θα επιτύχουν τους 
στόχους τους βάσει του παρόντος 
κανονισμού και, αφετέρου, τη δυνατότητα 
να μεσοτιμούν τις εκπομπές στον στόλο 
των καινούργιων οχημάτων τους, αντί να 
οφείλουν να τηρούν στόχους CO2 για κάθε 
μεμονωμένο όχημα. Οι κατασκευαστές 
πρέπει συνεπώς να υποχρεωθούν να 
εξασφαλίζουν ότι οι μέσες ειδικές 
εκπομπές από όλα τα καινούργια ελαφρά 
επαγγελματικά οχήματα που ταξινομούνται 
στην Κοινότητα και για τα οποία είναι 
υπεύθυνοι δεν υπερβαίνουν τον μέσο όρο 
των στόχων εκπομπών για τα εν λόγω 
οχήματα. Η απαίτηση αυτή θα πρέπει να 
εφαρμοστεί σταδιακά από το 2014 έως το 
2016 προκειμένου να διευκολυνθεί η 
μετάβαση. Αυτό συνάδει με τους χρόνους 
προπορείας και τη διάρκεια της περιόδου 
σταδιακής εφαρμογής που προβλέπονται 
στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 443/2009.

(13) Οι κατασκευαστές πρέπει να έχουν, 
αφενός την ευελιξία να αποφασίζουν τον 
τρόπο κατά το οποίο θα επιτύχουν τους 
στόχους τους βάσει του παρόντος 
κανονισμού και, αφετέρου, τη δυνατότητα 
να μεσοτιμούν τις εκπομπές στον στόλο 
των καινούργιων οχημάτων τους, αντί να 
οφείλουν να τηρούν στόχους CO2 για κάθε 
μεμονωμένο όχημα. Οι κατασκευαστές 
πρέπει συνεπώς να υποχρεωθούν να 
εξασφαλίζουν ότι οι μέσες ειδικές 
εκπομπές από όλα τα καινούργια ελαφρά 
επαγγελματικά οχήματα που ταξινομούνται 
στην Κοινότητα και για τα οποία είναι 
υπεύθυνοι δεν υπερβαίνουν τον μέσο όρο 
των στόχων εκπομπών για τα εν λόγω 
οχήματα. Η απαίτηση αυτή θα πρέπει να 
εφαρμοστεί σταδιακά από το 2015 έως το 
2018, προκειμένου να διευκολυνθεί η 
μετάβαση. Αυτό συνάδει με τους χρόνους 
προπορείας και τη διάρκεια της περιόδου 
σταδιακής εφαρμογής που προβλέπονται 
στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 443/2009.

Or. en

Αιτιολόγηση

Χάριν συνεπείας με την τροπολογία στο άρθρο 4. Χρειάζεται περισσότερος χρόνος προπορείας 
και μεγαλύτερη περίοδος σταδιακής εφαρμογής, λόγω του μεγαλύτερου κύκλου ανάπτυξης και 
παραγωγής των ελαφρών επαγγελματικών οχημάτων σε σύγκριση με τα επιβατικά οχήματα.

Τροπολογία 32
Åsa Westlund, Marita Ulvskog, Dan Jørgensen

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 13
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13) Οι κατασκευαστές πρέπει να έχουν, 
αφενός την ευελιξία να αποφασίζουν τον 
τρόπο κατά το οποίο θα επιτύχουν τους 
στόχους τους βάσει του παρόντος 
κανονισμού και, αφετέρου, τη δυνατότητα 
να μεσοτιμούν τις εκπομπές στον στόλο 
των καινούργιων οχημάτων τους, αντί να 
οφείλουν να τηρούν στόχους CO2 για κάθε 
μεμονωμένο όχημα. Οι κατασκευαστές 
πρέπει συνεπώς να υποχρεωθούν να 
εξασφαλίζουν ότι οι μέσες ειδικές 
εκπομπές από όλα τα καινούργια ελαφρά 
επαγγελματικά οχήματα που ταξινομούνται 
στην Κοινότητα και για τα οποία είναι 
υπεύθυνοι δεν υπερβαίνουν τον μέσο όρο 
των στόχων εκπομπών για τα εν λόγω 
οχήματα. Η απαίτηση αυτή θα πρέπει να 
εφαρμοστεί σταδιακά από το 2014 έως το 
2016, προκειμένου να διευκολυνθεί η 
μετάβαση. Αυτό συνάδει με τους χρόνους 
προπορείας και τη διάρκεια της περιόδου 
σταδιακής εφαρμογής που προβλέπονται 
στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 443/2009.

(13) Οι κατασκευαστές πρέπει να έχουν, 
αφενός την ευελιξία να αποφασίζουν τον 
τρόπο κατά το οποίο θα επιτύχουν τους 
στόχους τους βάσει του παρόντος 
κανονισμού και, αφετέρου, τη δυνατότητα 
να μεσοτιμούν τις εκπομπές στον στόλο 
των καινούργιων οχημάτων τους, αντί να 
οφείλουν να τηρούν στόχους CO2 για κάθε 
μεμονωμένο όχημα. Οι κατασκευαστές 
πρέπει συνεπώς να υποχρεωθούν να 
εξασφαλίζουν ότι οι μέσες ειδικές 
εκπομπές από όλα τα καινούργια ελαφρά 
επαγγελματικά οχήματα που ταξινομούνται 
στην Κοινότητα και για τα οποία είναι
υπεύθυνοι δεν υπερβαίνουν τον μέσο όρο 
των στόχων εκπομπών για τα εν λόγω 
οχήματα. Η απαίτηση αυτή θα πρέπει να 
εφαρμοστεί σταδιακά από το 2013 έως το 
2015, προκειμένου να διευκολυνθεί η 
μετάβαση. Αυτό συνάδει με τους χρόνους 
προπορείας και τη διάρκεια της περιόδου 
σταδιακής εφαρμογής που προβλέπονται 
στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 443/2009.

Or. en

Αιτιολόγηση

Για λόγους ευθυγράμμισης του κανονισμού με τον κανονισμό που αναφέρεται στα οχήματα και 
τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα, που τίθεται σε ισχύ το 2015.

Τροπολογία 33
Sergio Berlato

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13) Οι κατασκευαστές πρέπει να έχουν, 
αφενός την ευελιξία να αποφασίζουν τον 
τρόπο κατά το οποίο θα επιτύχουν τους 
στόχους τους βάσει του παρόντος 

(13) Οι κατασκευαστές πρέπει να έχουν, 
αφενός την ευελιξία να αποφασίζουν τον 
τρόπο κατά το οποίο θα επιτύχουν τους 
στόχους τους βάσει του παρόντος 
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κανονισμού και, αφετέρου, τη δυνατότητα 
να μεσοτιμούν τις εκπομπές στον στόλο 
των καινούργιων οχημάτων τους, αντί να 
οφείλουν να τηρούν στόχους CO2 για κάθε 
μεμονωμένο όχημα. Οι κατασκευαστές 
πρέπει συνεπώς να υποχρεωθούν να 
εξασφαλίζουν ότι οι μέσες ειδικές 
εκπομπές από όλα τα καινούργια ελαφρά 
επαγγελματικά οχήματα που ταξινομούνται 
στην Κοινότητα και για τα οποία είναι 
υπεύθυνοι δεν υπερβαίνουν τον μέσο όρο 
των στόχων εκπομπών για τα εν λόγω 
οχήματα. Η απαίτηση αυτή θα πρέπει να 
εφαρμοστεί σταδιακά από το 2014 έως το 
2016, προκειμένου να διευκολυνθεί η 
μετάβαση. Αυτό συνάδει με τους χρόνους 
προπορείας και τη διάρκεια της περιόδου 
σταδιακής εφαρμογής που προβλέπονται 
στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 443/2009.

κανονισμού και, αφετέρου, τη δυνατότητα 
να μεσοτιμούν τις εκπομπές στον στόλο 
των καινούργιων οχημάτων τους, αντί να 
οφείλουν να τηρούν στόχους CO2 για κάθε 
μεμονωμένο όχημα. Οι κατασκευαστές 
πρέπει συνεπώς να υποχρεωθούν να 
εξασφαλίζουν ότι οι μέσες ειδικές 
εκπομπές από όλα τα καινούργια ελαφρά 
επαγγελματικά οχήματα που ταξινομούνται 
στην Κοινότητα και για τα οποία είναι 
υπεύθυνοι δεν υπερβαίνουν τον μέσο όρο 
των στόχων εκπομπών για τα εν λόγω 
οχήματα. Η απαίτηση αυτή θα πρέπει να 
εφαρμοστεί σταδιακά από το 2015 έως το 
2018, προκειμένου να διευκολυνθεί η 
μετάβαση. Αυτό συνάδει με τους χρόνους 
προπορείας και τη διάρκεια της περιόδου 
σταδιακής εφαρμογής που προβλέπονται 
στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 443/2009.

Or. en

Αιτιολόγηση

Χάριν συνεπείας με την τροπολογία στο άρθρο 4. Χρειάζεται περισσότερος χρόνος προπορείας 
και μεγαλύτερη περίοδος σταδιακής εφαρμογής, λόγω του μεγαλύτερου κύκλου ανάπτυξης και 
παραγωγής των ελαφρών επαγγελματικών οχημάτων σε σύγκριση με τα επιβατικά οχήματα.

Τροπολογία 34
Anja Weisgerber, Françoise Grossetête, Thomas Ulmer, Horst Schnellhardt, Catherine 
Soullie, Renate Sommer, Birgit Schnieber-Jastram

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13) Οι κατασκευαστές πρέπει να έχουν, 
αφενός την ευελιξία να αποφασίζουν τον 
τρόπο κατά το οποίο θα επιτύχουν τους 
στόχους τους βάσει του παρόντος 
κανονισμού και, αφετέρου, τη δυνατότητα 
να μεσοτιμούν τις εκπομπές στον στόλο 
των καινούργιων οχημάτων τους, αντί να 
οφείλουν να τηρούν στόχους CO2 για κάθε 

(13) Οι κατασκευαστές πρέπει να έχουν, 
αφενός την ευελιξία να αποφασίζουν τον 
τρόπο κατά το οποίο θα επιτύχουν τους 
στόχους τους βάσει του παρόντος 
κανονισμού και, αφετέρου, τη δυνατότητα 
να μεσοτιμούν τις εκπομπές στον στόλο 
των καινούργιων οχημάτων τους, αντί να 
οφείλουν να τηρούν στόχους CO2 για κάθε 
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μεμονωμένο όχημα. Οι κατασκευαστές 
πρέπει συνεπώς να υποχρεωθούν να 
εξασφαλίζουν ότι οι μέσες ειδικές 
εκπομπές από όλα τα καινούργια ελαφρά 
επαγγελματικά οχήματα που ταξινομούνται 
στην Κοινότητα και για τα οποία είναι 
υπεύθυνοι δεν υπερβαίνουν τον μέσο όρο 
των στόχων εκπομπών για τα εν λόγω 
οχήματα. . Η απαίτηση αυτή πρέπει να 
επιβληθεί σταδιακά από το 2014 έως το 
2016 ώστε να διευκολυνθεί η τήρησή της 
Αυτό συνάδει με τους χρόνους 
προπορείας και τη διάρκεια της περιόδου 
σταδιακής εφαρμογής που προβλέπονται 
στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 443/2009.

μεμονωμένο όχημα. Οι κατασκευαστές 
πρέπει συνεπώς να υποχρεωθούν να 
εξασφαλίζουν ότι οι μέσες ειδικές 
εκπομπές από όλα τα καινούργια ελαφρά 
επαγγελματικά οχήματα που ταξινομούνται 
στην Κοινότητα και για τα οποία είναι 
υπεύθυνοι δεν υπερβαίνουν τον μέσο όρο 
των στόχων εκπομπών για τα εν λόγω 
οχήματα. Η απαίτηση αυτή θα πρέπει να 
εφαρμοστεί σταδιακά από το 2015 έως το 
2017, προκειμένου να διευκολυνθεί η 
μετάβαση.

Or. de

Αιτιολόγηση

Λόγω του μεγαλύτερου κύκλου του προϊόντος στα ελαφρά επαγγελματικά οχήματα θα πρέπει η 
σταδιακή εφαρμογή να αρχίσει το έτος 2015, λόγω του ότι οχήματα τα οποία θα πωληθούν το 
έτος 2014 βρίσκονται ήδη στην ανάπτυξη ή στην παραγωγή.

Τροπολογία 35
Anja Weisgerber, Françoise Grossetête, Horst Schnellhardt, Catherine Soullie, Thomas 
Ulmer, Renate Sommer, Birgit Schnieber-Jastram

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(14) Προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι οι 
στόχοι αντανακλούν τις ιδιαιτερότητες των 
μικρών κατασκευαστών και εκείνων που 
απευθύνονται σε εξειδικευμένες αγορές, 
καθώς και ότι εναρμονίζονται με τις 
δυνατότητές τους για μείωση των 
εκπομπών, πρέπει να οριστούν 
εναλλακτικοί στόχοι μείωσης των 
εκπομπών για τους εν λόγω 
κατασκευαστές, λαμβανομένων υπόψη των 
τεχνολογικών δυνατοτήτων των οχημάτων 
ενός δεδομένου κατασκευαστή για τη 
μείωση των οικείων ειδικών εκπομπών 

(14) Προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι οι 
στόχοι αντανακλούν τις ιδιαιτερότητες των 
μικρών κατασκευαστών και εκείνων που 
απευθύνονται σε εξειδικευμένες αγορές, 
καθώς και ότι εναρμονίζονται με τις 
δυνατότητές τους για μείωση των 
εκπομπών, πρέπει να οριστούν 
εναλλακτικοί στόχοι μείωσης των 
εκπομπών για τους εν λόγω 
κατασκευαστές, λαμβανομένων υπόψη των 
τεχνολογικών δυνατοτήτων των οχημάτων 
ενός δεδομένου κατασκευαστή για τη 
μείωση των οικείων ειδικών εκπομπών 
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CO2 και σε εναρμόνιση με τα 
χαρακτηριστικά των σχετικών τμημάτων 
της αγοράς. Αυτή η παρέκκλιση πρέπει να 
καλυφθεί από την επανεξέταση των 
στόχων ειδικών εκπομπών που 
καθορίζονται στο παράρτημα I, η οποία 
προβλέπεται να ολοκληρωθεί το αργότερο 
μέχρι τις αρχές του 2013.

CO2 και σε εναρμόνιση με τα 
χαρακτηριστικά των σχετικών τμημάτων 
της αγοράς. Αυτή η παρέκκλιση πρέπει να 
καλυφθεί από την επανεξέταση των 
στόχων ειδικών εκπομπών που 
καθορίζονται στο παράρτημα I, η οποία 
προβλέπεται να ολοκληρωθεί το αργότερο 
μέχρι τις αρχές του 2014.

Or. de

Αιτιολόγηση

Λόγω του μεγαλύτερου κύκλου του προϊόντος στα ελαφρά επαγγελματικά οχήματα θα πρέπει η 
σταδιακή εφαρμογή να αρχίσει το έτος 2015, λόγω του ότι οχήματα τα οποία θα πωληθούν το 
έτος 2014 βρίσκονται ήδη στην ανάπτυξη ή στην παραγωγή. Η επανεξέταση των ειδικών 
στόχων εκπομπών θα πρέπει κατ' αναλογία να έχει ολοκληρωθεί το αργότερο στις αρχές του 
2014.

Τροπολογία 36
Sergio Berlato

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15) Η κοινοτική στρατηγική για τη 
μείωση των εκπομπών CO2 από τα 
επιβατικά και τα ελαφρά επαγγελματικά 
οχήματα καθιέρωσε μια ολοκληρωμένη 
προσέγγιση με σκοπό την επίτευξη του 
κοινοτικού στόχου των 120 g CO2/km 
έως το 2012, ενώ παράλληλα παρουσιάζει 
μια πιο μακροπρόθεσμη προοπτική 
περαιτέρω μείωσης των εκπομπών. Ο 
κανονισμός (EΚ) αριθ. 443/2009 
συγκεκριμενοποιεί αυτή την πιο 
μακροπρόθεσμη προοπτική, θέτοντας 
στόχο 95 g CO2/km για τις μέσες 
εκπομπές του στόλου καινούργιων 
αυτοκινήτων. Προκειμένου να 
διασφαλιστεί η συνέπεια με αυτή την 
προσέγγιση και να παρασχεθεί στους 
κατασκευαστές βεβαιότητα 
προγραμματισμού, πρέπει να οριστεί ένας 
μακροπρόθεσμος στόχος για τις ειδικές 
εκπομπές CO2 από ελαφρά 

διαγράφεται
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επαγγελματικά οχήματα για το έτος 2020.

Or. en

Αιτιολόγηση

Λαμβάνοντας υπόψη το υψηλότερο κόστος που συνεπάγεται η μείωση των εκπομπών διοξειδίου 
του άνθρακα στα ελαφρά επαγγελματικά οχήματα σε σύγκριση με τα επιβατικά, και τον 
μεγαλύτερο κύκλο ανάπτυξης και παραγωγής, ο μακροπρόθεσμος στόχος των 135 g/km δεν 
μπορεί να επιτευχθεί ρεαλιστικά μέχρι το 2020. Θα οδηγούσε σε αύξηση της τιμής λιανικής 
κατά περισσότερο από 5.000 ευρώ και στην εξαφάνιση συγκεκριμένων κλάσεων αυτοκινήτων 
(π.χ. κλάση III). Η πρώτη μελέτη που διενεργήθηκε εξ ονόματος της Επιτροπής έδειξε ότι ο 
στόχος των 160g/km είναι φιλόδοξος αλλά εφικτός ως όσον αφορά των στόχου μείωσης των 
εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα.

Τροπολογία 37
Adina-Ioana Vălean

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15) Η κοινοτική στρατηγική για τη 
μείωση των εκπομπών CO2 από τα 
επιβατικά και τα ελαφρά επαγγελματικά 
οχήματα καθιέρωσε μια ολοκληρωμένη 
προσέγγιση με σκοπό την επίτευξη του 
κοινοτικού στόχου των 120 g CO2/km 
έως το 2012, ενώ παράλληλα παρουσιάζει 
μια πιο μακροπρόθεσμη προοπτική 
περαιτέρω μείωσης των εκπομπών. Ο 
κανονισμός (EΚ) αριθ. 443/2009 
συγκεκριμενοποιεί αυτή την πιο 
μακροπρόθεσμη προοπτική, θέτοντας 
στόχο 95 g CO2/km για τις μέσες 
εκπομπές του στόλου καινούργιων 
αυτοκινήτων. Προκειμένου να 
διασφαλιστεί η συνέπεια με αυτή την 
προσέγγιση και να παρασχεθεί στους 
κατασκευαστές βεβαιότητα 
προγραμματισμού, πρέπει να οριστεί ένας 
μακροπρόθεσμος στόχος για τις ειδικές 
εκπομπές CO2 από ελαφρά 
επαγγελματικά οχήματα για το έτος 2020.

διαγράφεται
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Or. en

Αιτιολόγηση

A long-term target is important to drive enironmental progress and provide planning 
certainty for industry. However, given the higher cost of reducing CO2 in light commercial 
vehicles compared to passenger cars and the longer development and production cycles 
needed a target of 13 g/km cannot be realistically achieved in the timeframe proposed. Such a 
target would lead to retail price increase of more than €5,000 and result in the disappearance 
of specific vehicle Classes (e.g. Class III). According to the first impact assessment carried 
out on behalf of the Commission (DG-ENV), a 160g/km target is an ambitious but feasible 
CO2 reduction target (which would already result in average retail price increase of €3800 
per vehicle).

Τροπολογία 38
Anja Weisgerber, Françoise Grossetête, Thomas Ulmer, Horst Schnellhardt, Catherine 
Soullie, Renate Sommer, Birgit Schnieber-Jastram

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15) Η κοινοτική στρατηγική για τη 
μείωση των εκπομπών CO2 από τα 
επιβατικά και τα ελαφρά επαγγελματικά 
οχήματα καθιέρωσε μια ολοκληρωμένη 
προσέγγιση με σκοπό την επίτευξη του 
κοινοτικού στόχου των 120 g CO2/km έως 
το 2012, ενώ παράλληλα παρουσιάζει μια 
πιο μακροπρόθεσμη προοπτική περαιτέρω 
μείωσης των εκπομπών. Ο κανονισμός 
(EΚ) αριθ. 443/2009 συγκεκριμενοποιεί 
αυτή την πιο μακροπρόθεσμη προοπτική, 
θέτοντας στόχο 95 g CO2/km για τις μέσες 
εκπομπές του στόλου καινούργιων 
αυτοκινήτων. Προκειμένου να 
διασφαλιστεί η συνέπεια με αυτή την 
προσέγγιση και να παρασχεθεί στους 
κατασκευαστές βεβαιότητα 
προγραμματισμού, πρέπει να οριστεί ένας 
μακροπρόθεσμος στόχος για τις ειδικές 
εκπομπές CO2 από ελαφρά επαγγελματικά 
οχήματα για το έτος 2020.

(15) Η κοινοτική στρατηγική για τη 
μείωση των εκπομπών CO2 από τα 
επιβατικά και τα ελαφρά επαγγελματικά 
οχήματα καθιέρωσε μια ολοκληρωμένη 
προσέγγιση με σκοπό την επίτευξη του 
κοινοτικού στόχου των 120 g CO2/km έως 
το 2012, ενώ παράλληλα παρουσιάζει μια 
πιο μακροπρόθεσμη προοπτική περαιτέρω 
μείωσης των εκπομπών. Ο κανονισμός 
(EΚ) αριθ. 443/2009 συγκεκριμενοποιεί 
αυτή την πιο μακροπρόθεσμη προοπτική, 
θέτοντας στόχο 95 g CO2/km για τις μέσες 
εκπομπές του στόλου καινούργιων 
αυτοκινήτων. Προκειμένου να 
διασφαλιστεί η συνέπεια με αυτή την 
προσέγγιση και να παρασχεθεί στους 
κατασκευαστές βεβαιότητα 
προγραμματισμού, πρέπει να οριστούν 
μακροπρόθεσμοι στόχοι για τις ειδικές 
εκπομπές CO2 από ελαφρά επαγγελματικά 
οχήματα για τα έτη 2020 και 2025.

Or. de
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Αιτιολόγηση

Θα πρέπει να ισχύσουν δύο σταδιακοί μακροπρόθεσμοι στόχοι για τα 2020 και 2025. Αυτό
δημιουργεί βεβαιότητα προγραμματισμού για τους κατασκευαστές και οδηγεί στη βαθμιαία 
μείωση των εκπομπών CO2σ τα ελαφρά επαγγελματικά οχήματα.

Τροπολογία 39
Elisabetta Gardini, Salvatore Tatarella, Oreste Rossi, Paolo Bartolozzi, Bogusław Sonik, 
Rosario Crocetta, Licia Ronzulli

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15) Η κοινοτική στρατηγική για τη 
μείωση των εκπομπών CO2 από τα 
επιβατικά και τα ελαφρά επαγγελματικά 
οχήματα καθιέρωσε μια ολοκληρωμένη 
προσέγγιση με σκοπό την επίτευξη του 
κοινοτικού στόχου των 120 g CO2/km 
έως το 2012, ενώ παράλληλα παρουσιάζει 
μια πιο μακροπρόθεσμη προοπτική 
περαιτέρω μείωσης των εκπομπών. Ο 
κανονισμός (EΚ) αριθ. 443/2009 
συγκεκριμενοποιεί αυτή την πιο 
μακροπρόθεσμη προοπτική, θέτοντας 
στόχο 95 g CO2/km για τις μέσες 
εκπομπές του στόλου καινούργιων 
αυτοκινήτων. Προκειμένου να 
διασφαλιστεί η συνέπεια με αυτή την 
προσέγγιση και να παρασχεθεί στους 
κατασκευαστές βεβαιότητα 
προγραμματισμού, πρέπει να οριστεί ένας 
μακροπρόθεσμος στόχος για τις ειδικές 
εκπομπές CO2 από ελαφρά 
επαγγελματικά οχήματα για το έτος 2020.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Λαμβάνοντας υπόψη το υψηλότερο κόστος που συνεπάγεται η μείωση των εκπομπών διοξειδίου 
του άνθρακα στα ελαφρά επαγγελματικά οχήματα σε σύγκριση με τα επιβατικά, και τον 
μεγαλύτερο κύκλο ανάπτυξης και παραγωγής, ο μακροπρόθεσμος στόχος των 135 g/km δεν 
μπορεί να επιτευχθεί ρεαλιστικά μέχρι το 2020. Θα οδηγούσε σε αύξηση της τιμής λιανικής 
κατά περισσότερο από 5.000 ευρώ και στην εξαφάνιση συγκεκριμένων κλάσεων αυτοκινήτων 
(π.χ. κλάση III). Η πρώτη μελέτη που διενεργήθηκε εξ ονόματος της Επιτροπής έδειξε ότι ο 
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στόχος των 160g/km είναι φιλόδοξος αλλά εφικτός ως όσον αφορά των στόχου μείωσης των 
εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα.

Τροπολογία 40
Jens Rohde

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 19α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(19a) Για τη βελτιστοποίηση της 
επίδρασης των φιλόδοξων στόχων 
μείωσης των εκπομπών CO2 από τα 
οχήματα με κινητήρα, οι χρήστες πρέπει 
να έχουν εγγυημένη πρόσβαση σε 
αντικειμενική και ακριβή ενημέρωση 
όσον αφορά τις εκπομπές και την 
κατανάλωση καυσίμου του οχήματος 
κατά τρόπο που να αντιπροσωπεύει τη 
συνήθη χρήση του οχήματος. Κατά 
συνέπεια, η Επιτροπή πρέπει να 
διερευνήσει κατά πόσον υπάρχει 
δυνατότητα αναθεώρησης των κριτηρίων 
δοκιμής για τη μέτρηση της 
κατανάλωσης καυσίμου των επιβατικών 
και επαγγελματικών οχημάτων, σύμφωνα 
με τον κανονισμό (EΚ) αριθ. 715/2007 για 
την έγκριση τύπου των οχημάτων με 
κινητήρα όσον αφορά τις εκπομπές, 
ούτως ώστε η μετρούμενη κατανάλωση 
καυσίμου των οχημάτων να 
αντικατοπτρίζει σωστά την κατανάλωση 
κατά τη συνήθη χρήση σε συνθήκες 
κυκλοφορίας.

Or. en

Τροπολογία 41
Anja Weisgerber, Françoise Grossetête, Horst Schnellhardt, Catherine Soullie, Thomas 
Ulmer, Renate Sommer, Birgit Schnieber-Jastram

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 20
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(20) Η συμμόρφωση των κατασκευαστών 
προς τους στόχους που απορρέουν από τον 
παρόντα κανονισμό πρέπει να κρίνεται σε 
κοινοτικό επίπεδο. Οι κατασκευαστές των 
οποίων οι μέσες ειδικές εκπομπές CO2 
υπερβαίνουν τις επιτρεπόμενες βάσει του 
παρόντος κανονισμού καταβάλλουν 
τίμημα υπέρβασης εκπομπών για κάθε 
ημερολογιακό έτος από την 1η Ιανουαρίου 
2014. Το τίμημα πρέπει να διαμορφώνεται 
σε συνάρτηση με το βαθμό στον οποίο ο 
κατασκευαστής δεν συμμορφώνεται προς 
τον στόχο του. Για λόγους διασφάλισης 
της συνέπειας, ο μηχανισμός του 
τιμήματος πρέπει να είναι παρόμοιος με 
αυτόν που ορίζεται στον κανονισμό (EΚ) 
αριθ. 443/2009. Τα ποσά από το τίμημα 
υπέρβασης εκπομπών πρέπει να 
θεωρούνται έσοδο για τον προϋπολογισμό 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

(20) Η συμμόρφωση των κατασκευαστών 
προς τους στόχους που απορρέουν από τον 
παρόντα κανονισμό πρέπει να κρίνεται σε 
κοινοτικό επίπεδο. Οι κατασκευαστές των 
οποίων οι μέσες ειδικές εκπομπές CO2 
υπερβαίνουν τις επιτρεπόμενες βάσει του 
παρόντος κανονισμού καταβάλλουν 
τίμημα υπέρβασης εκπομπών για κάθε 
ημερολογιακό έτος από την 1η Ιανουαρίου 
2015. Το τίμημα πρέπει να διαμορφώνεται 
σε συνάρτηση με το βαθμό στον οποίο ο 
κατασκευαστής δεν συμμορφώνεται προς 
τον στόχο του. Για λόγους διασφάλισης 
της συνέπειας, ο μηχανισμός του 
τιμήματος πρέπει να είναι παρόμοιος με 
αυτόν που ορίζεται στον κανονισμό (EΚ) 
αριθ. 443/2009. Τα ποσά από το τίμημα 
υπέρβασης εκπομπών πρέπει να 
θεωρούνται έσοδο για τον προϋπολογισμό 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Or. de

Αιτιολόγηση

Λόγω του μεγαλύτερου κύκλου του προϊόντος στα ελαφρά επαγγελματικά οχήματα θα πρέπει η 
σταδιακή εφαρμογή να αρχίσει το έτος 2015, λόγω του ότι οχήματα τα οποία θα πωληθούν το 
έτος 2014 βρίσκονται ήδη στην ανάπτυξη ή στην παραγωγή. Η εισφορά για υπέρβαση των 
εκπομπών θα πρέπει, κατ' αναλογία, να επιβληθεί μόνο από την 1η Ιανουαρίου 2015.

Τροπολογία 42
Sabine Wils

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 20

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(20) Η συμμόρφωση των κατασκευαστών 
προς τους στόχους που απορρέουν από τον 
παρόντα κανονισμό πρέπει να κρίνεται σε 
κοινοτικό επίπεδο. Οι κατασκευαστές των 
οποίων οι μέσες ειδικές εκπομπές CO2 
υπερβαίνουν τις επιτρεπόμενες βάσει του 
παρόντος κανονισμού καταβάλλουν 

(20) Η συμμόρφωση των κατασκευαστών 
προς τους στόχους που απορρέουν από τον 
παρόντα κανονισμό πρέπει να κρίνεται σε 
κοινοτικό επίπεδο. Οι κατασκευαστές των 
οποίων οι μέσες ειδικές εκπομπές CO2 
υπερβαίνουν τις επιτρεπόμενες βάσει του 
παρόντος κανονισμού καταβάλλουν 
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τίμημα υπέρβασης εκπομπών για κάθε 
ημερολογιακό έτος από την 1η Ιανουαρίου 
2014. Το τίμημα πρέπει να διαμορφώνεται 
σε συνάρτηση με το βαθμό στον οποίο ο 
κατασκευαστής δεν συμμορφώνεται προς 
τον στόχο του. Για λόγους διασφάλισης 
της συνέπειας, ο μηχανισμός του 
τιμήματος πρέπει να είναι παρόμοιος με 
αυτόν που ορίζεται στον κανονισμό (EΚ) 
αριθ. 443/2009. Τα ποσά από το τίμημα 
υπέρβασης εκπομπών πρέπει να 
θεωρούνται έσοδο για τον προϋπολογισμό 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

τίμημα υπέρβασης εκπομπών για κάθε 
ημερολογιακό έτος από την 1η Ιανουαρίου 
2012. Το τίμημα πρέπει να διαμορφώνεται 
σε συνάρτηση με το βαθμό στον οποίο ο 
κατασκευαστής δεν συμμορφώνεται προς 
τον στόχο του. Για λόγους διασφάλισης 
της συνέπειας, ο μηχανισμός του 
τιμήματος πρέπει να είναι παρόμοιος με 
αυτόν που ορίζεται στον κανονισμό (EΚ) 
αριθ. 443/2009. Τα ποσά από το τίμημα 
υπέρβασης εκπομπών πρέπει να 
θεωρούνται έσοδο για τον προϋπολογισμό 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο Κανονισμός θα πρέπει να τεθεί σε ισχύ ενωρίτερα, το 2012, όπως προτάθηκε το 2007 από 
την Επιτροπή και το Συμβούλιο.

Τροπολογία 43
Åsa Westlund, Marita Ulvskog, Dan Jørgensen

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 20

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(20) Η συμμόρφωση των κατασκευαστών 
προς τους στόχους που απορρέουν από τον 
παρόντα κανονισμό πρέπει να κρίνεται σε 
κοινοτικό επίπεδο. Οι κατασκευαστές των 
οποίων οι μέσες ειδικές εκπομπές CO2 
υπερβαίνουν τις επιτρεπόμενες βάσει του 
παρόντος κανονισμού καταβάλλουν 
τίμημα υπέρβασης εκπομπών για κάθε 
ημερολογιακό έτος από την 1η Ιανουαρίου 
2014. Το τίμημα πρέπει να διαμορφώνεται 
σε συνάρτηση με το βαθμό στον οποίο ο 
κατασκευαστής δεν συμμορφώνεται προς 
τον στόχο του. Για λόγους διασφάλισης 
της συνέπειας, ο μηχανισμός του 
τιμήματος πρέπει να είναι παρόμοιος με 
αυτόν που ορίζεται στον κανονισμό (EΚ) 
αριθ. 443/2009. Τα ποσά από το τίμημα 

(20) Η συμμόρφωση των κατασκευαστών 
προς τους στόχους που απορρέουν από τον 
παρόντα κανονισμό πρέπει να κρίνεται σε 
κοινοτικό επίπεδο. Οι κατασκευαστές των 
οποίων οι μέσες ειδικές εκπομπές CO2 
υπερβαίνουν τις επιτρεπόμενες βάσει του 
παρόντος κανονισμού καταβάλλουν 
τίμημα υπέρβασης εκπομπών για κάθε 
ημερολογιακό έτος από την 1η Ιανουαρίου 
2013. Το τίμημα πρέπει να διαμορφώνεται 
σε συνάρτηση με το βαθμό στον οποίο ο 
κατασκευαστής δεν συμμορφώνεται προς 
τον στόχο του. Για λόγους διασφάλισης 
της συνέπειας, ο μηχανισμός του 
τιμήματος πρέπει να είναι παρόμοιος με 
αυτόν που ορίζεται στον κανονισμό (EΚ) 
αριθ. 443/2009. Τα ποσά από το τίμημα 
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υπέρβασης εκπομπών πρέπει να 
θεωρούνται έσοδο για τον προϋπολογισμό 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

υπέρβασης εκπομπών πρέπει να 
θεωρούνται έσοδο για τον προϋπολογισμό 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Για λόγους ευθυγράμμισης του κανονισμού με τον κανονισμό που αναφέρεται στα οχήματα και 
τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα, που τίθεται σε ισχύ το 2015.

Τροπολογία 44
Mario Pirillo

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 20

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(20) Η συμμόρφωση των κατασκευαστών 
προς τους στόχους που απορρέουν από τον 
παρόντα κανονισμό πρέπει να κρίνεται σε 
κοινοτικό επίπεδο. Οι κατασκευαστές των 
οποίων οι μέσες ειδικές εκπομπές CO2 
υπερβαίνουν τις επιτρεπόμενες βάσει του 
παρόντος κανονισμού καταβάλλουν 
τίμημα υπέρβασης εκπομπών για κάθε 
ημερολογιακό έτος από την 1η Ιανουαρίου 
2014. Το τίμημα πρέπει να διαμορφώνεται 
σε συνάρτηση με το βαθμό στον οποίο ο 
κατασκευαστής δεν συμμορφώνεται προς 
τον στόχο του. Για λόγους διασφάλισης 
της συνέπειας, ο μηχανισμός του 
τιμήματος πρέπει να είναι παρόμοιος με 
αυτόν που ορίζεται στον κανονισμό (EΚ) 
αριθ. 443/2009. Τα ποσά από το τίμημα 
υπέρβασης εκπομπών πρέπει να 
θεωρούνται έσοδο για τον προϋπολογισμό 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

(20) Η συμμόρφωση των κατασκευαστών 
προς τους στόχους που απορρέουν από τον 
παρόντα κανονισμό πρέπει να κρίνεται σε 
κοινοτικό επίπεδο. Οι κατασκευαστές των 
οποίων οι μέσες ειδικές εκπομπές CO2 
υπερβαίνουν τις επιτρεπόμενες βάσει του 
παρόντος κανονισμού καταβάλλουν 
τίμημα υπέρβασης εκπομπών για κάθε 
ημερολογιακό έτος από την 1η Ιανουαρίου 
2015. Το τίμημα πρέπει να διαμορφώνεται 
σε συνάρτηση με το βαθμό στον οποίο ο 
κατασκευαστής δεν συμμορφώνεται προς 
τον στόχο του. Για λόγους διασφάλισης 
της συνέπειας, ο μηχανισμός του 
τιμήματος πρέπει να είναι παρόμοιος με 
αυτόν που ορίζεται στον κανονισμό (EΚ) 
αριθ. 443/2009. Τα ποσά από το τίμημα 
υπέρβασης εκπομπών πρέπει να 
θεωρούνται έσοδο για τον προϋπολογισμό 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα τιμήματα υπέρβασης εκπομπών, όπως προτείνονται για τα ελαφρά επαγγελματικά οχήματα 
και εφαρμόζονται στον κανονισμό για τα επιβατικά οχήματα, είναι εντελώς δυσανάλογα και 
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καθόλου συγκρίσιμα με άλλους τομείς. Θα είναι καταστροφικά για τη βιομηχανία απειλώντας 
την ανταγωνιστικότητά της και την βιωσιμότητά της. Τα ισχύοντα τιμήματα υπέρβασης 
εκπομπών θα είναι ισοδύναμα με €480/t το 2015, ενώ η σύγκριση με άλλους τομείς δείχνει για 
το σύστημα εμπορίας εκπομπών της (ETS) ΕΕ: 15€/t.· επιπρόσθετο πρόστιμο ETS: 100 €/t (σε 
περίπτωση μη συμμόρφωσης)· και πράσινη οδηγία για τις δημόσιες συμβάσεις: 30 – 40€/t 
(εξωτερικό κόστος διάρκειας ζωής για τις εκπομπές CO2).

Τροπολογία 45
Sirpa Pietikäinen

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 20

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(20) Η συμμόρφωση των κατασκευαστών 
προς τους στόχους που απορρέουν από τον 
παρόντα κανονισμό πρέπει να κρίνεται σε 
κοινοτικό επίπεδο. Οι κατασκευαστές των 
οποίων οι μέσες ειδικές εκπομπές CO2 
υπερβαίνουν τις επιτρεπόμενες βάσει του 
παρόντος κανονισμού καταβάλλουν 
τίμημα υπέρβασης εκπομπών για κάθε 
ημερολογιακό έτος από την 1η Ιανουαρίου 
2014. Το τίμημα πρέπει να 
διαμορφώνεται σε συνάρτηση με το 
βαθμό στον οποίο ο κατασκευαστής δεν 
συμμορφώνεται προς τον στόχο του. Για 
λόγους διασφάλισης της συνέπειας, ο 
μηχανισμός του τιμήματος πρέπει να 
είναι παρόμοιος με αυτόν που ορίζεται 
στον κανονισμό (EΚ) αριθ. 443/2009. Τα 
ποσά από το τίμημα υπέρβασης εκπομπών 
πρέπει να θεωρούνται έσοδο για τον 
προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

(20) Η συμμόρφωση των κατασκευαστών 
προς τους στόχους που απορρέουν από τον 
παρόντα κανονισμό πρέπει να κρίνεται σε 
κοινοτικό επίπεδο. Οι κατασκευαστές των 
οποίων οι μέσες ειδικές εκπομπές CO2 
υπερβαίνουν τις επιτρεπόμενες βάσει του 
παρόντος κανονισμού καταβάλλουν 
τίμημα υπέρβασης εκπομπών για κάθε 
ημερολογιακό έτος από την 1η Ιανουαρίου 
2014. Το επίπεδο του τιμήματος 
υπέρβασης πρέπει να αντικατοπτρίζει το 
οριακό κόστος συμμόρφωσης προς τους 
συγκεκριμένους στόχους μείωσης των 
εκπομπών CO2 που ορίζονται στο 
Παράρτημα Ι, ούτως ώστε οι 
κατασκευαστές να έχουν οικονομικό 
κίνητρο συμμόρφωσης στους στόχους. Τα 
ποσά από το τίμημα υπέρβασης εκπομπών 
πρέπει να θεωρούνται έσοδο για τον 
προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το τίμημα υπέρβασης εκπομπών πρέπει να αντικατοπτρίζει το οριακό κόστος συμμόρφωσης. 
Ανάλυση που διεξήχθη και για την εταιρεία DfT του ΗΒ δείχνει ότι η προτεινόμενη δομή 
επιβολής κυρώσεων θα έχει ως αποτέλεσμα οι κατασκευαστές να υπερβαίνουν κατά αρκετά 
γραμμάρια τον τεθέντα στόχο, καθόσον του διαφορετικά θα κινδύνευαν να υποστούν κυρώσεις 
καταβάλλοντας οικονομικό κόστος αντί να επενδύσουν στις αναγκαίες περικοπές των εκπομπών 
προκειμένου να επιτύχουν πλήρη συμμόρφωση.
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Τροπολογία 46
Adina-Ioana Vălean

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 20

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(20) Η συμμόρφωση των κατασκευαστών 
προς τους στόχους που απορρέουν από τον 
παρόντα κανονισμό πρέπει να κρίνεται σε 
κοινοτικό επίπεδο. Οι κατασκευαστές των 
οποίων οι μέσες ειδικές εκπομπές CO2 
υπερβαίνουν τις επιτρεπόμενες βάσει του 
παρόντος κανονισμού καταβάλλουν 
τίμημα υπέρβασης εκπομπών για κάθε 
ημερολογιακό έτος από την 1η Ιανουαρίου 
2014. Το τίμημα πρέπει να 
διαμορφώνεται σε συνάρτηση με το 
βαθμό στον οποίο ο κατασκευαστής δεν 
συμμορφώνεται προς τον στόχο του. Για 
λόγους διασφάλισης της συνέπειας, ο 
μηχανισμός του τιμήματος πρέπει να 
είναι παρόμοιος με αυτόν που ορίζεται 
στον κανονισμό (EΚ) αριθ. 443/2009. Τα 
ποσά από το τίμημα υπέρβασης εκπομπών 
πρέπει να θεωρούνται έσοδο για τον 
προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

(20) Η συμμόρφωση των κατασκευαστών 
προς τους στόχους που απορρέουν από τον 
παρόντα κανονισμό πρέπει να κρίνεται σε 
κοινοτικό επίπεδο. Οι κατασκευαστές των 
οποίων οι μέσες ειδικές εκπομπές CO2 
υπερβαίνουν τις επιτρεπόμενες βάσει του 
παρόντος κανονισμού καταβάλλουν 
τίμημα υπέρβασης εκπομπών για κάθε 
ημερολογιακό έτος από την 1η Ιανουαρίου 
2015. Τα ποσά από το τίμημα υπέρβασης 
εκπομπών πρέπει να θεωρούνται έσοδο για 
τον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα τιμήματα υπέρβασης εκπομπών, όπως προτείνονται, είναι εντελώς δυσανάλογα και καθόλου 
συγκρίσιμα με άλλους τομείς. Θα είναι καταστροφικά για τη βιομηχανία απειλώντας την 
ανταγωνιστικότητά της και την βιωσιμότητά της. Τα τιμήματα υπέρβασης των εκπομπών που 
προτείνει η Επιτροπή θα ισοδυναμούν με €480/t το 2015, ενώ, συγκριτικά, άλλοι τομείς που 
καλύπτονται από το σύστημα εμπορίας εκπομπών της ΕΕ πληρώνουν 15€/t και ενδεχομένως 
πρόσθετο πρόστιμο ETS της τάξης των 100€/t σε περίπτωση μη συμμόρφωσης· στην πράσινη 
οδηγία για τις δημόσιες συμβάσεις η τιμή των εκπομπών CO2 ορίζεται στο μεταξύ σε 30 – 40€/t 
(εξωτερικό κόστος διάρκειας ζωής για τις εκπομπές CO2).
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Τροπολογία 47
Peter Van Dalen

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 20 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(20a) Τα κράτη μέλη πρέπει να 
συνεχίσουν να ενθαρρύνουν επαρκώς την 
παραγωγή και τη χρήση των ήδη 
ανεπτυγμένων ηλεκτρικών ελαφρών 
επαγγελματικών οχημάτων, τα οποία 
πληρούν τα πρότυπα εκπομπών όπως 
αυτά προβλέπονται στον παρόντα 
κανονισμό με επιδοτήσεις τιμών καθώς 
και ευνοϊκούς φορολογικούς όρους.

Or. nl

Αιτιολόγηση

Επί του παρόντος, υπάρχουν στην Ευρώπη ελαφρά επαγγελματικά οχήματα σε ανάπτυξη τα 
οποία πληρούν ήδη ευρέως τα εις τον παρόντα κανονισμό αναφερόμενα πρότυπα εκπομπών. 
Όταν ενθαρρύνεται επαρκώς η ανάπτυξη και η χρήση αυτών των επαγγελματικών οχημάτων 
από τα κράτη μέλη μέσω επιδοτήσεων τιμών, τότε είναι δυνατόν να επιτευχθούν ενωρίτερα οι 
περιβαλλοντικοί στόχοι αυτού του κανονισμού. Για το λόγο αυτό πρέπει να κράτη μέλη να 
κληθούν να απελευθερώσουν επαρκείς πόρους για την ανάπτυξη αυτών των επιδοτήσεων τιμών.

Τροπολογία 48
Chris Davies, Corinne Lepage

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 23α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(23a) Η εγκατάσταση διατάξεων 
περιορισμού της ταχύτητας θα 
ενθαρρύνει τους κατασκευαστές να 
σχεδιάζουν κινητήρες οχημάτων που θα 
ανταποκρίνονται καλύτερα στον σκοπό 
τους μειώνοντας την κατανάλωση 
καυσίμου και το κόστος των 
επιχειρήσεων.
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Or. en

Αιτιολόγηση

Η αποδοτικότητα όσον αφορά την κατανάλωση καυσίμου φορτηγών και ελαφρών 
επαγγελματικών οχημάτων επιδεινώθηκε κατά την περίοδο 2001 έως 2007, επιβάλλοντας 
αυξημένο λειτουργικό κόστος στις χρήστριες επιχειρήσεις. Για να επιτευχθούν οι στόχοι της ΕΕ 
για το 2020 όσον αφορά την βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων έχει ζωτική 
σημασία να περιοριστεί το περιττό μεταφορικό κόστος. Οι κινητήρες που εγκαθίστανται σε 
επαγγελματικά οχήματα πρέπει να είναι κατάλληλοι για τον σκοπό αυτό και να μην διαθέτουν 
υπερβολική ισχύ για τους αυτοκινητόδρομους υψηλής ταχύτητας.

Τροπολογία 49
Matthias Groote

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 23 α (νέα) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(23a) Η εγκατάσταση και η χρήση
διατάξεων περιορισμού της ταχύτητας σε
οχήματα της κατηγορίας N3 
αποδείχθηκαν πολύ χρήσιμες και 
αποτελεσματικές, λόγος για τον οποίο θα 
πρέπει να εγκατασταθεί αυτή η τεχνική 
διάταξη και σε οχήματα της κατηγορίας
N1.

Or. de

Τροπολογία 50
Judith A. Merkies, Gilles Pargneaux, Κρίτων Αρσένης, Sabine Wils, Marisa Matias

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 23α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(23α) Τα ευεργετικά αποτελέσματα των 
διατάξεων περιορισμού της ταχύτητας 
από άποψη προστασίας του 
περιβάλλοντος και κατανάλωσης 
ενεργείας, φθοράς του κινητήρα και των 
ελαστικών, καθώς και οδικής ασφάλειας, 
θα συμβάλουν στην επίτευξη των στόχων 
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του παρόντος κανονισμού.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η χρήση ευφυών διατάξεων περιορισμού της ταχύτητας θα έχει τόσο άμεσες όσο και έμμεσες 
επιπτώσεις στην κατανάλωση καυσίμων. Ως άμεση επίπτωση, η οδήγηση με χαμηλή ταχύτητα
απαιτεί λιγότερα καύσιμα. Ως έμμεση επίπτωση, ο ορισμός μέγιστων ορίων ταχύτητας επιτρέπει 
την ακριβή βελτιστοποίηση των φαλάγγων αυτοκινήτων γι αυτή την ειδική ταχύτητα, πράγμα 
που μπορεί να συμβάλει σε περαιτέρω μείωση των εκπομπών. Η έκλυση εκπομπών CO2 
αυξάνεται σημαντικά σε δυναμικές κυκλοφοριακές συνθήκες (όταν τα οχήματα σταματούν και 
ξεκινούν) και με ταχύτητα υψηλότερη από 120 χλμ. την ώρα. Η μέγιστη μείωση των εκπομπών 
CO2 που μπορεί να επιτευχθεί με ευφυείς διατάξεις περιορισμού της ταχύτητας υπολογίζεται σε 
περίπου 15%.

Τροπολογία 51
Kathleen Van Brempt

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 23α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(23α) Τα ευεργετικά αποτελέσματα των 
διατάξεων περιορισμού της ταχύτητας 
από άποψη προστασίας του 
περιβάλλοντος και κατανάλωσης 
ενεργείας, λιγότερης φθοράς του 
κινητήρα και των ελαστικών, 
περιορισμού της ηχητικής όχλησης 
καθώς και μεγαλύτερης οδικής 
ασφάλειας, θα διευρυνθούν με τη 
γενικευμένη χρησιμοποίηση των 
διατάξεων αυτών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η υπερβολική ταχύτητα είναι σημαντικός παράγοντας που συμβάλλει στα θανατηφόρα οδικά 
ατυχήματα σε ολόκληρη την Ευρώπη. Η επιδίωξη μεγαλύτερης ταχύτητας στις οδικές μεταφορές 
δεν είχε ως αποτέλεσμα μόνο μεγαλύτερη ζήτηση, αλλά και μεγαλύτερη κατανάλωση καυσίμων, 
περισσότερες εκπομπές CO2, θόρυβο και προβλήματα ασφάλειας. Οι διατάξεις περιορισμού της 
ταχύτητας θα ήταν κατά συνέπεια ωφέλιμες τόσο από περιβαλλοντική και οικονομική άποψη 
όσο και από άποψη ασφάλειας.
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Τροπολογία 52
Anja Weisgerber, Françoise Grossetête, Horst Schnellhardt, Catherine Soullie, 
Θεόδωρος Σκυλακάκης, Thomas Ulmer, Renate Sommer, Birgit Schnieber-Jastram, 
Elisabetta Gardini

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 24

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(24) Η ταχύτητα των οδικών οχημάτων 
επηρεάζει σημαντικά την κατανάλωση 
καυσίμου και τις εκπομπές CO2 από αυτά.
Επιπλέον, η απουσία ορίου ταχύτητας για 
τα ελαφρά επαγγελματικά οχήματα 
μπορεί να δημιουργήσει ανταγωνισμό για 
την ανώτερη ταχύτητα, ο οποίος με τη 
σειρά του μπορεί να οδηγήσει σε 
υπερμεγέθη συστήματα κίνησης και 
συναφείς ανεπάρκειες σε πιο ήπιες 
συνθήκες λειτουργίας. Συνεπώς, κρίνεται 
σκόπιμο να διερευνηθεί κατά πόσον είναι 
εφικτό να επεκταθεί το πεδίο εφαρμογής 
της οδηγίας 92/6/ΕΟΚ του Συμβουλίου 
σχετικά με την εγκατάσταση και τη χρήση 
διατάξεων περιορισμού της ταχύτητας σε 
ορισμένες κατηγορίες οχημάτων με 
κινητήρα στην Κοινότητα, προκειμένου να 
συμπεριληφθούν τα ελαφρά επαγγελματικά 
οχήματα που καλύπτονται από τον 
παρόντα κανονισμό.

(24) Η ταχύτητα των οδικών οχημάτων 
επηρεάζει επίσης την κατανάλωση 
καυσίμου και τις εκπομπές CO2 από αυτά.
Σύμφωνα με τη βασική προσέγγιση στη
μείωση των εκπομπών CO2 να
επενδύεται περισσότερο σε συστήματα
κινήτρων της οικονομίας της αγοράς αντί 
σε απαγορεύσεις, είναι δυνατό μια 
προαιρετική ρύθμιση, η οποία χορηγεί 
στους κατασκευαστές σε αντιστάθμισμα 
για την εγκατάσταση διατάξεων 
περιορισμού της ταχύτητας ορισμένα 
πιστωτικά μόρια για τις εξοικονομηθείσες 
εκπομπές CO2, να συμβάλει στην 
προώθηση ενός στόλου ελαφρών 
επαγγελματικών οχημάτων στην Ένωση 
που εξοικονομούν καύσιμα και είναι 
φιλικότερα προς το περιβάλλον. Κρίνεται
σκόπιμο να διερευνηθεί όμως
προηγουμένως και επειγόντως
επιστημονικά, κατά πόσον με την
εγκατάσταση διατάξεων περιορισμού της 
ταχύτητας είναι δυνατόν να 
εξοικονομηθούν σημαντικές ποσότητες 
εκπομπών CO2 και ενδεχομένως κατά 
πόσον είναι εφικτό να επεκταθεί το πεδίο 
εφαρμογής της οδηγίας 92/6/ΕΟΚ του 
Συμβουλίου σχετικά με την εγκατάσταση 
και τη χρήση διατάξεων περιορισμού της 
ταχύτητας σε ορισμένες κατηγορίες 
οχημάτων με κινητήρα στην Κοινότητα, 
στο πλαίσιο ενός προαιρετικού 
συστήματος με αντίστοιχο σύστημα 
πριμοδοτήσεων προκειμένου να 
συμπεριληφθούν τα ελαφρά επαγγελματικά 
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οχήματα που καλύπτονται από τον 
παρόντα κανονισμό.

Or. de

Αιτιολόγηση

Η εγκατάσταση διατάξεων περιορισμού της ταχύτητας θα πρέπει να πραγματοποιείται μόνο σε
προαιρετική βάση που συνδέεται με αντίστοιχα συστήματα κινήτρων και μόνο υπό την
προϋπόθεση ότι έχει αποδειχθεί επιστημονικά ότι με τις διατάξεις περιορισμού της ταχύτητας
είναι δυνατή μια σημαντική μείωση των εκπομπών CO2.

Τροπολογία 53
Matthias Groote

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 24

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(24) Η ταχύτητα των οδικών οχημάτων 
επηρεάζει σημαντικά την κατανάλωση 
καυσίμου και τις εκπομπές CO2 από αυτά.
Επιπλέον, η απουσία ορίου ταχύτητας για 
τα ελαφρά επαγγελματικά οχήματα μπορεί 
να δημιουργήσει ανταγωνισμό για την 
ανώτερη ταχύτητα, ο οποίος με τη σειρά
του μπορεί να οδηγήσει σε υπερμεγέθη 
συστήματα κίνησης και συναφείς 
ανεπάρκειες σε πιο ήπιες συνθήκες 
λειτουργίας. Συνεπώς, κρίνεται σκόπιμο να 
διερευνηθεί κατά πόσον είναι εφικτό να 
επεκταθεί το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας 
92/6/ΕΟΚ του Συμβουλίου σχετικά με την 
εγκατάσταση και τη χρήση διατάξεων 
περιορισμού της ταχύτητας σε ορισμένες 
κατηγορίες οχημάτων με κινητήρα στην 
Κοινότητα, προκειμένου να 
συμπεριληφθούν τα ελαφρά επαγγελματικά 
οχήματα που καλύπτονται από τον 
παρόντα κανονισμό.

(24) Η ταχύτητα των οδικών οχημάτων 
επηρεάζει σημαντικά την κατανάλωση 
καυσίμου και τις εκπομπές CO2 από αυτά.
Επιπλέον, η απουσία ορίου ταχύτητας για 
τα ελαφρά επαγγελματικά οχήματα μπορεί 
να δημιουργήσει ανταγωνισμό για την 
ανώτερη ταχύτητα, ο οποίος με τη σειρά 
του μπορεί να οδηγήσει σε υπερμεγέθη 
συστήματα κίνησης και συναφείς 
ανεπάρκειες σε πιο ήπιες συνθήκες 
λειτουργίας. Συνεπώς, κρίνεται σκόπιμο να 
επεκταθεί το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας 
92/6/ΕΟΚ του Συμβουλίου σχετικά με την 
εγκατάσταση και τη χρήση διατάξεων 
περιορισμού της ταχύτητας σε ορισμένες 
κατηγορίες οχημάτων με κινητήρα στην 
Κοινότητα, προκειμένου να 
συμπεριληφθούν τα ελαφρά επαγγελματικά 
οχήματα που καλύπτονται από τον 
παρόντα κανονισμό.

Or. de
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Αιτιολόγηση

Σε όλες τις άλλες κατηγορίες εμπορικών οχημάτων έχει ήδη καθιερωθεί η χρήση διατάξεων 
περιορισμού της ταχύτητας. Από τεχνική άποψη δεν υπάρχει κανένα απολύτως πρόβλημα, ενώ η 
εγκατάσταση δε επιφέρει σημαντικά έξοδα. Δημιουργείται έτσι το κίνητρο για τους 
κατασκευαστές να χρησιμοποιούν μικρότερους και αποδοτικότερους κινητήρες, που εκλύουν 
λιγότερες εκπομπές CO2.

Τροπολογία 54
Carl Schlyter, Rebecca Harms

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 24

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(24) Η ταχύτητα των οδικών οχημάτων 
επηρεάζει σημαντικά την κατανάλωση 
καυσίμου και τις εκπομπές CO2 από αυτά.
Επιπλέον, η απουσία ορίου ταχύτητας για 
τα ελαφρά επαγγελματικά οχήματα μπορεί 
να δημιουργήσει ανταγωνισμό για την 
ανώτερη ταχύτητα, ο οποίος με τη σειρά 
του μπορεί να οδηγήσει σε υπερμεγέθη 
συστήματα κίνησης και συναφείς 
ανεπάρκειες σε πιο ήπιες συνθήκες 
λειτουργίας. Συνεπώς, κρίνεται σκόπιμο να 
διερευνηθεί κατά πόσον είναι εφικτό να 
επεκταθεί το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας 
92/6/ΕΟΚ του Συμβουλίου σχετικά με την 
εγκατάσταση και τη χρήση διατάξεων 
περιορισμού της ταχύτητας σε ορισμένες 
κατηγορίες οχημάτων με κινητήρα στην 
Κοινότητα, προκειμένου να 
συμπεριληφθούν τα ελαφρά επαγγελματικά 
οχήματα που καλύπτονται από τον 
παρόντα κανονισμό.

(24) Η ταχύτητα των οδικών οχημάτων 
επηρεάζει σημαντικά την κατανάλωση 
καυσίμου και τις εκπομπές CO2 από αυτά.
Επιπλέον, η απουσία ορίου ταχύτητας για 
τα ελαφρά επαγγελματικά οχήματα μπορεί 
να δημιουργήσει ανταγωνισμό για την 
ανώτερη ταχύτητα, ο οποίος με τη σειρά 
του μπορεί να οδηγήσει σε υπερμεγέθη 
συστήματα κίνησης και συναφείς 
ανεπάρκειες σε πιο ήπιες συνθήκες 
λειτουργίας. Συνεπώς, κρίνεται σκόπιμο να 
επεκταθεί το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας 
92/6/ΕΟΚ του Συμβουλίου σχετικά με την 
εγκατάσταση και τη χρήση διατάξεων 
περιορισμού της ταχύτητας σε ορισμένες 
κατηγορίες οχημάτων με κινητήρα στην 
Κοινότητα, προκειμένου να 
συμπεριληφθούν τα ελαφρά επαγγελματικά 
οχήματα που καλύπτονται από τον 
παρόντα κανονισμό.

Or. en

Τροπολογία 55
Sabine Wils

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Ο παρών κανονισμός ορίζει στόχους 
επιδόσεων όσον αφορά τις εκπομπές CO2 
για τα καινούργια ελαφρά επαγγελματικά 
οχήματα. Ο κανονισμός ορίζει την τιμή 
των μέσων εκπομπών CO2 από καινούργια 
ελαφρά επαγγελματικά οχήματα σε 175 g 
CO2/km, μέσω βελτιώσεων της 
τεχνολογίας των οχημάτων, όπως αυτές 
μετρούνται σύμφωνα με τον κανονισμό 
(ΕΚ) αριθ. 715/2007 και τα μέτρα 
εφαρμογής του, καθώς και μέσω 
καινοτόμων τεχνολογιών.

1. Ο παρών κανονισμός ορίζει στόχους 
επιδόσεων όσον αφορά τις εκπομπές CO2 
για τα καινούργια ελαφρά επαγγελματικά 
οχήματα. Οι στον παρόντα κανονισμό 
καθορισθείσες μέσες τιμές εκπομπών CO2 
από καινούργια ελαφρά επαγγελματικά 
οχήματα σε 175 g CO2/km, για το χρονικό 
διάστημα από το 2012 καθώς και σε 160g 
CO2/km για το διάστημα από το 2015
μέσω βελτιώσεων της τεχνολογίας των 
οχημάτων, όπως αυτές μετρούνται 
σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 
715/2007 και τα μέτρα εφαρμογής του.

Or. deΑιτιολόγηση

Σύγχρονα μοντέλα των κατασκευαστών καταδεικνύουν ότι ελαφρά επαγγελματικά οχήματα 
είναι δυνατόν ήδη τώρα να επιτύχουν τα 175 g CO2/km. Έως το 2012 είναι κατά συνέπεια 
δυνατό για τους κατασκευαστές να επιτύχουν μέσες εκπομπές 175 g CO2/km και έως το 2015 
την τιμή των 160 g CO2/km.

Τροπολογία 56
Chris Davies, Corinne Lepage

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Ο παρών κανονισμός ορίζει στόχους 
επιδόσεων όσον αφορά τις εκπομπές CO2 
για τα καινούργια ελαφρά επαγγελματικά 
οχήματα. Ο κανονισμός ορίζει την τιμή 
των μέσων εκπομπών CO2 από καινούργια 
ελαφρά επαγγελματικά οχήματα σε 175 g 
CO2/km, μέσω βελτιώσεων της 
τεχνολογίας των οχημάτων, όπως αυτές 
μετρούνται σύμφωνα με τον κανονισμό 
(ΕΚ) αριθ. 715/2007 και τα μέτρα 
εφαρμογής του, καθώς και μέσω 
καινοτόμων τεχνολογιών.

1. Ο παρών κανονισμός ορίζει στόχους 
επιδόσεων όσον αφορά τις εκπομπές CO2 
για τα καινούργια ελαφρά επαγγελματικά 
οχήματα. Ο κανονισμός ορίζει την τιμή 
των μέσων εκπομπών CO2 από καινούργια 
ελαφρά επαγγελματικά οχήματα σε 160 g 
CO2/km, μέσω βελτιώσεων της 
τεχνολογίας των οχημάτων, όπως αυτές 
μετρούνται σύμφωνα με τον κανονισμό 
(ΕΚ) αριθ. 715/2007 και τα μέτρα 
εφαρμογής του, καθώς και μέσω 
καινοτόμων τεχνολογιών.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Για να επιτευχθούν οι στόχοι της ΕΕ μέχρι το 2020 έχει ζωτική σημασία να βελτιωθεί η 
απόδοση καυσίμων των φορτηγών και των ελαφρών επαγγελματικών οχημάτων προκειμένου 
να περιοριστεί το μεταφορικό κόστος των επιχειρήσεων. Τα αναγκαία μέτρα για τη βελτίωση 
της αποδοτικότητας καυσίμου και μείωσης των εκπομπών CO2 είναι ουσιαστικά τα ίδια. Οι 
κατασκευαστές οχημάτων υποστηρίζουν δημοσίως ότι ο στόχος της Επιτροπής για το 2016 
αποτελεί «πρόκληση» αλλά κατ' ιδίαν παραδέχονται ότι θα μπορούσε να είναι σημαντικά πιο 
φιλόδοξος.

Τροπολογία 57
Sirpa Pietikäinen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Ο παρών κανονισμός ορίζει στόχους 
επιδόσεων όσον αφορά τις εκπομπές CO2 
για τα καινούργια ελαφρά επαγγελματικά 
οχήματα. Ο κανονισμός ορίζει την τιμή 
των μέσων εκπομπών CO2 από καινούργια 
ελαφρά επαγγελματικά οχήματα σε 175 g 
CO2/km, μέσω βελτιώσεων της 
τεχνολογίας των οχημάτων, όπως αυτές 
μετρούνται σύμφωνα με τον κανονισμό 
(ΕΚ) αριθ. 715/2007 και τα μέτρα 
εφαρμογής του, καθώς και μέσω 
καινοτόμων τεχνολογιών.

1. Ο παρών κανονισμός ορίζει στόχους 
επιδόσεων όσον αφορά τις εκπομπές CO2 
για τα καινούργια ελαφρά επαγγελματικά 
οχήματα. Ο κανονισμός ορίζει την τιμή 
των μέσων εκπομπών CO2 από καινούργια 
ελαφρά επαγγελματικά οχήματα σε 160 g 
CO2/km, μέσω βελτιώσεων της 
τεχνολογίας των οχημάτων, όπως αυτές 
μετρούνται σύμφωνα με τον κανονισμό 
(ΕΚ) αριθ. 715/2007 και τα μέτρα 
εφαρμογής του, καθώς και μέσω 
καινοτόμων τεχνολογιών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το επίπεδο στόχου του παρόντος κανονισμού πρέπει να οριστεί στα 160 g CO2/km αντί των 
175 g CO2/km ώστε να παροτρύνει την ταχύτερη βελτίωση της αποδοτικότητας και τη μείωση 
των εκπομπών CO2 στις μεταφορές. Ο στόχος αυτός προτάθηκε από την Επιτροπή για το 2015, 
στο πλαίσιο της στρατηγοί για την μείωση των εκπομπών CO2 ελαφρά εμπορικά οχήματα. Οι 
εξελίξεις τομέα των επιβατικών αυτοκινήτων δείχνουν ότι μια κατά 14% μείωση σε σχέση με τα 
επίπεδα του 2007 είναι εφικτή, λαμβάνοντας υπόψη ότι οι σημαντικότεροι κατασκευαστές 
ελαφρών εμπορικών οχημάτων παράγουν επίσης και επιβατικά αυτοκίνητα.

Τροπολογία 58
Judith A. Merkies, Åsa Westlund, Gilles Pargneaux, Peter Van Dalen, Sabine Wils, 
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Marisa Matias

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Ο παρών κανονισμός ορίζει στόχους 
επιδόσεων όσον αφορά τις εκπομπές CO2 
για τα καινούργια ελαφρά επαγγελματικά 
οχήματα. Ο κανονισμός ορίζει την τιμή 
των μέσων εκπομπών CO2 από καινούργια 
ελαφρά επαγγελματικά οχήματα σε 175 g 
CO2/km, μέσω βελτιώσεων της 
τεχνολογίας των οχημάτων, όπως αυτές 
μετρούνται σύμφωνα με τον κανονισμό 
(ΕΚ) αριθ. 715/2007 και τα μέτρα 
εφαρμογής του, καθώς και μέσω 
καινοτόμων τεχνολογιών.

1. Ο παρών κανονισμός ορίζει στόχους 
επιδόσεων όσον αφορά τις εκπομπές CO2 
για τα καινούργια ελαφρά επαγγελματικά 
οχήματα. Ο κανονισμός ορίζει την τιμή 
των μέσων εκπομπών CO2 από καινούργια 
ελαφρά επαγγελματικά οχήματα σε 160 g 
CO2/km, μέσω βελτιώσεων της 
τεχνολογίας των οχημάτων, όπως αυτές 
μετρούνται σύμφωνα με τον κανονισμό 
(ΕΚ) αριθ. 715/2007 και τα μέτρα 
εφαρμογής του, καθώς και μέσω 
καινοτόμων τεχνολογιών.

Or. en

Αιτιολόγηση

In the cars legislation, CO2-reductions have occurred much quicker than initially anticipated.
This is likely to happen again in the field of light commercial vehicles. In their background 
analysis the Commission disregarded the latest CO2-reductions which occurred in popular 
vans since 2007 and which mean that the 2016 targets will be easier to meet. They also 
underestimated the reduction potential or overestimated the costs of certain technologies such 
as double-clutch transmission systems and electro-hydraulic steering systems. Furthermore 
the Commission’s proposal assumes that engine power for new vans will stay unchanged. If 
engine power would be brought back to previous levels much more CO2 abatement potential 
would be available at lower cost.

Τροπολογία 59
Rebecca Harms, Carl Schlyter

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Ο παρών κανονισμός ορίζει στόχους 
επιδόσεων όσον αφορά τις εκπομπές CO2 
για τα καινούργια ελαφρά επαγγελματικά 
οχήματα. Ο κανονισμός ορίζει την τιμή 
των μέσων εκπομπών CO2 από καινούργια 

1. Ο παρών κανονισμός ορίζει στόχους 
επιδόσεων όσον αφορά τις εκπομπές CO2 
για τα καινούργια ελαφρά επαγγελματικά 
οχήματα. Ο κανονισμός ορίζει την τιμή 
των μέσων εκπομπών CO2 από καινούργια 
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ελαφρά επαγγελματικά οχήματα σε 175 g 
CO2/km, μέσω βελτιώσεων της 
τεχνολογίας των οχημάτων, όπως αυτές 
μετρούνται σύμφωνα με τον κανονισμό 
(ΕΚ) αριθ. 715/2007 και τα μέτρα 
εφαρμογής του, καθώς και μέσω
καινοτόμων τεχνολογιών.

ελαφρά επαγγελματικά οχήματα σε 165 g 
CO2/km, μέσω βελτιώσεων της 
τεχνολογίας των οχημάτων, όπως αυτές 
μετρούνται σύμφωνα με τον κανονισμό 
(ΕΚ) αριθ. 715/2007 και τα μέτρα 
εφαρμογής του.

Or. enΑιτιολόγηση

Προκειμένου να προσεγγισθούν οι δυνατότητες μείωσης των εκπομπών CO2 αρνητικού 
κόστους, ο στόχος του 2014 θα πρέπει να οριστεί σε 165 g CO2/km.

Τροπολογία 60
Paolo Bartolozzi, Chris Davies

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1 a. Ο παρών κανονισμός εντάσσεται στα 
συμπληρωματικά μέτρα που αναφέρονται 
στην ολοκληρωμένη προσέγγιση της 
Ένωσης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παρούσα πρόταση αποτελεί συνέχεια της κανονιστικής διαδικασίας της Επιτροπής που 
αποσκοπεί στην αντιμετώπιση των επιπτώσεων των οδικών οχημάτων στην αλλαγή του 
κλίματος που ξεκίνησε το 2007. Αναφέρεται μόνο στις τεχνολογικές εξελίξεις που 
καταγράφονται στο έγγραφο COM(2007) 19 τελικό.

Τροπολογία 61
Adina-Ioana Vălean

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Από το 2020 και εφεξής, ο παρών 2. Ο παρών κανονισμός θέτει ως στόχο τα 
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κανονισμός θέτει ως στόχο τα 135 
g CO2/km για τις μέσες εκπομπές των
καινούργιων ελαφρών επαγγελματικών 
οχημάτων που ταξινομούνται στην 
Κοινότητα.

160g CO2/km, με έναρξη το 2020, ως
μέσες εκπομπές του καινούργιου στόλου
ελαφρών επαγγελματικών οχημάτων, 
σύμφωνα με το άρθρο 12, παράγραφος 4.

Ο παρών κανονισμός θέτει ως στόχο τα 
145g CO2/km, με έναρξη το 2025, ως 
μέσες εκπομπές του καινούργιου στόλου 
ελαφρών επαγγελματικών οχημάτων, 
σύμφωνα με το άρθρο 12, παράγραφος 5.

Or. en

Αιτιολόγηση

A long-term target is important to drive enironmental progress and provide planning 
certainty for industry. However, given the higher cost of reducing CO2 in light commercial 
vehicles compared to passenger cars and the longer development and production cycles 
needed a target of 13 g/km cannot be realistically achieved in the timeframe proposed. Such a 
target would lead to retail price increase of more than €5,000 and result in the disappearance 
of specific vehicle Classes (e.g. Class III). According to the first impact assessment carried 
out on behalf of the Commission (DG-ENV), a 160g/km target is an ambitious but feasible 
CO2 reduction target (which would already result in average retail price increase of €3800 
per vehicle).

Τροπολογία 62
Sergio Berlato

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Από το 2020 και εφεξής, ο παρών 
κανονισμός θέτει ως στόχο τα 135 
g CO2/km για τις μέσες εκπομπές των
καινούργιων ελαφρών επαγγελματικών 
οχημάτων που ταξινομούνται στην 
Κοινότητα.

2. Ο παρών κανονισμός θέτει ως στόχο τα 
160g CO2/km, με έναρξη το 2020, ως
μέσες εκπομπές του καινούργιου στόλου
ελαφρών επαγγελματικών οχημάτων, 
σύμφωνα με το άρθρο 12, παράγραφος 4.

Ο παρών κανονισμός θέτει ως στόχο τα 
145g CO2/km, με έναρξη το 2025, ως 
μέσες εκπομπές του καινούργιου στόλου 
ελαφρών επαγγελματικών οχημάτων, 
σύμφωνα με το άρθρο 12, παράγραφος 5.
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Or. en

Αιτιολόγηση

Λαμβάνοντας υπόψη το υψηλότερο κόστος που συνεπάγεται η μείωση των εκπομπών διοξειδίου 
του άνθρακα στα ελαφρά επαγγελματικά οχήματα σε σύγκριση με τα επιβατικά, και τον 
μεγαλύτερο κύκλο ανάπτυξης και παραγωγής, ο μακροπρόθεσμος στόχος των 135 g/km δεν 
μπορεί να επιτευχθεί ρεαλιστικά μέχρι το 2020. Θα οδηγούσε σε αύξηση της τιμής λιανικής 
κατά περισσότερο από 5.000 ευρώ και στην εξαφάνιση συγκεκριμένων κλάσεων αυτοκινήτων 
(π.χ. κλάση III). Η πρώτη μελέτη που διενεργήθηκε εξ ονόματος της Επιτροπής έδειξε ότι ο 
στόχος των 160g/km είναι φιλόδοξος αλλά εφικτός ως όσον αφορά των στόχου μείωσης των 
εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα.

Τροπολογία 63
Elisabetta Gardini, Salvatore Tatarella, Oreste Rossi, Paolo Bartolozzi, Bogusław Sonik, 
Rosario Crocetta, Licia Ronzulli

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Από το 2020 και εφεξής, ο παρών 
κανονισμός θέτει ως στόχο τα 135 
g CO2/km για τις μέσες εκπομπές των
καινούργιων ελαφρών επαγγελματικών 
οχημάτων που ταξινομούνται στην 
Κοινότητα.

2. Ο παρών κανονισμός θέτει ως στόχο τα 
160g CO2/km, με έναρξη το 2020, ως
μέσες εκπομπές του καινούργιου στόλου
ελαφρών επαγγελματικών οχημάτων, 
σύμφωνα με το άρθρο 12, παράγραφος 4.

Ο παρών κανονισμός θέτει ως στόχο τα 
145g CO2/km, με έναρξη το 2025, ως 
μέσες εκπομπές του καινούργιου στόλου 
ελαφρών επαγγελματικών οχημάτων, 
σύμφωνα με το άρθρο 12, παράγραφος 5.

Or. en

Αιτιολόγηση

Λαμβάνοντας υπόψη το υψηλότερο κόστος που συνεπάγεται η μείωση των εκπομπών διοξειδίου 
του άνθρακα στα ελαφρά επαγγελματικά οχήματα σε σύγκριση με τα επιβατικά, και τον 
μεγαλύτερο κύκλο ανάπτυξης και παραγωγής, ο μακροπρόθεσμος στόχος των 135 g/km δεν 
μπορεί να επιτευχθεί ρεαλιστικά μέχρι το 2020. Θα οδηγούσε σε αύξηση της τιμής λιανικής 
κατά περισσότερο από 5.000 ευρώ και στην εξαφάνιση συγκεκριμένων κλάσεων αυτοκινήτων 
(π.χ. κλάση III). Η πρώτη μελέτη που διενεργήθηκε εξ ονόματος της Επιτροπής έδειξε ότι ο 
στόχος των 160g/km είναι φιλόδοξος αλλά εφικτός ως όσον αφορά των στόχου μείωσης των 
εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα.
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Τροπολογία 64
Miroslav Ouzký

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Από το 2020 και εφεξής, ο παρών 
κανονισμός θέτει ως στόχο τα 135 
g CO2/km για τις μέσες εκπομπές των
καινούργιων ελαφρών επαγγελματικών 
οχημάτων που ταξινομούνται στην 
Κοινότητα.

2. Ο παρών κανονισμός θέτει ως στόχο τα 
160g CO2/km, με έναρξη το 2020, ως
μέσες εκπομπές του καινούργιου στόλου
ελαφρών επαγγελματικών οχημάτων, 
σύμφωνα με το άρθρο 12, παράγραφος 4.

Ο παρών κανονισμός θέτει ως στόχο τα 
145g CO2/km, με έναρξη το 2025, ως 
μέσες εκπομπές του καινούργιου στόλου 
ελαφρών επαγγελματικών οχημάτων, 
σύμφωνα με το άρθρο 12, παράγραφος 5.

Or. en

Αιτιολόγηση

A long-term target is important to drive enironmental progress and provide planning 
certainty for industry. However, the proposed long-term target of 135g/km in 2020 is totally 
unrealistic in the envisaged timeframe and would require a yearly CO2 reduction which is 
much higher than for passenger cars in spite of the higher costs to reduce CO2 for LCVs 
(retail price increase more than 5,000 Euro) than for passenger cars and the longer 
development and production cycles for LCVs. 135g/km by 2020 would result in the 
disappearance of specific vehicle Classes (e.g. Class III). In addition, CO2 reduction 
opportunities are smaller for LCVs than for cars (diesel share already above 90%, 
aerodynamic improvements limited, etc.). According to the first impact assessment on behalf 
of the COM (DG-ENV): the study identified the 160g/km target level as an ambitious CO2 
reduction target (technical feasibility; 160g/km target would result in average retail price 
increase of Euro 3800 per vehicle

Τροπολογία 65
Anja Weisgerber, Françoise Grossetête, Horst Schnellhardt, Catherine Soullie, Renate 
Sommer, Birgit Schnieber-Jastram, Thomas Ulmer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 2
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Από το 2020 και εφεξής, ο παρών 
κανονισμός θέτει ως στόχο τα 135 
g CO2/km για τις μέσες εκπομπές των 
καινούργιων ελαφρών επαγγελματικών 
οχημάτων που ταξινομούνται στην 
Κοινότητα.

2. Από το 2020 και εφεξής, ο παρών 
κανονισμός θέτει ως στόχο τα 160 
g CO2/km για τις μέσες εκπομπές των 
καινούργιων ελαφρών επαγγελματικών 
οχημάτων που ταξινομούνται στην 
Κοινότητα, στο βαθμό που η Επιτροπή 
στο πλαίσιο της επανεξέτασης 
επιβεβαίωσε, σύμφωνα με το άρθρο 12 
παράγραφος 4, τη δυνατότητα 
υλοποίησης αυτής της τιμής στόχου.

Or. de

Αιτιολόγηση

Θα πρέπει να ισχύσουν δύο σταδιακοί μακροπρόθεσμοι στόχοι για τα έτη 2020 και 2025, 
προκειμένου να καταστούν δυνατές μεταβατικές προθεσμίες για κατασκευαστές, η συνεχής 
εφαρμογή καινοτόμων και τεχνολογιών που εξοικονομούν καύσιμα, η σταδιακή μείωση των 
εκπομπών CO2 ελαφρών επαγγελματικών οχημάτων καθώς και μακροπρόθεσμη ασφάλεια 
προγραμματισμού. Πριν τον τελικό καθορισμό των νέων τιμών στόχου πρέπει να εξεταστεί η 
δυνατότητα υλοποίησής τους.

Τροπολογία 66
Rebecca Harms, Carl Schlyter

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Από το 2020 και εφεξής, ο παρών 
κανονισμός θέτει ως στόχο τα 135 
g CO2/km για τις μέσες εκπομπές των 
καινούργιων ελαφρών επαγγελματικών 
οχημάτων που ταξινομούνται στην 
Κοινότητα.

2. Από το 2020 και εφεξής, ο παρών 
κανονισμός ορίζει την τιμή των μέσων 
εκπομπών CO2 των καινούργιων ελαφρών 
επαγγελματικών οχημάτων που 
ταξινομούνται στην Κοινότητα σε 125 g 
CO2/km, μέσω βελτιώσεων της 
τεχνολογίας των οχημάτων, όπως αυτές 
μετρούνται σύμφωνα με τον κανονισμό 
(ΕΚ) αριθ. 715/2007 και τα μέτρα 
εφαρμογής του.

Or. enΑιτιολόγηση

Ο στόχος των 125 g/km για το 2020 είναι τεχνικά και οικονομικά εφικτός και θα είχε ως 
αποτέλεσμα καθαρή εξοικονόμηση καυσίμων για τον καταναλωτή.
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Τροπολογία 67
Sabine Wils

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Από το 2020 και εφεξής, ο παρών 
κανονισμός θέτει ως στόχο τα 135 
g CO2/km για τις μέσες εκπομπές των 
καινούργιων ελαφρών επαγγελματικών 
οχημάτων που ταξινομούνται στην 
Κοινότητα.

2. Από το 2020 και εφεξής, ο παρών
κανονισμός θέτει ως στόχο τα 125 g
CO2/km για τις μέσες εκπομπές των 
καινούργιων ελαφρών επαγγελματικών 
οχημάτων που ταξινομούνται στην 
Κοινότητα., ο οποίος πρέπει να επιτευχθεί 
με βελτιώσεις στην τεχνική των 
οχημάτων, που μετράται σύμφωνα με τον 
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 715/2007 και τις
εκτελεστικές του διατάξεις.

Or. de

Αιτιολόγηση

Τα ελαφρά επαγγελματικά οχήματα πρέπει να πληρούν παρόμοια φιλόδοξους στόχους μείωσης 
όπως τα επιβατικά οχήματα. Η επιταγή των 125 g CO2/km συνιστά μείωση περίπου 38% και 
προσαρμόζεται κατ' αυτόν τον τρόπο στην επιταγή για τα επιβατικά αυτοκίνητα (περίπου 40%).

Τροπολογία 68
Elena Oana Antonescu;

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Από το 2020 και εφεξής, ο παρών 
κανονισμός θέτει ως στόχο τα 135 
g CO2/km για τις μέσες εκπομπές των 
καινούργιων ελαφρών επαγγελματικών 
οχημάτων που ταξινομούνται στην 
Κοινότητα.

2. Από το 2020 και εφεξής, ο παρών 
κανονισμός θέτει ως στόχο τα 160 
g CO2/km για τις μέσες εκπομπές του 
στόλου των καινούργιων ελαφρών 
επαγγελματικών οχημάτων που 
ταξινομούνται στην Ένωση, με επιφύλαξη 
της επιβεβαίωσης της εφικτότητάς του, 
όπως ορίζει το άρθρο 12, παράγραφος 4.
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Or. en

Αιτιολόγηση

Λόγω του μεγαλύτερου κύκλου ανάπτυξης και παραγωγής, η υψηλότερη ετήσια μείωση και το 
μεγαλύτερο κόστος περιορισμού των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα για τα ελαφρά 
επαγγελματικά οχήματα σε σύγκριση με τα επιβατικά, ο στόχος των 135g CO2/km είναι 
υπερβολικά φιλόδοξος και ανέφικτος στο χρονικό διάστημα που ορίζεται. Πέραν αυτών, είναι 
σημαντικό ο στόχος αυτός να καθοριστεί για το 2014 με βάση ενδελεχή εκτίμηση των 
επιπτώσεων.

Τροπολογία 69
Holger Krahmer, Jorgo Chatzimarkakis

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Από το 2020 και εφεξής, ο παρών 
κανονισμός θέτει ως στόχο τα 135 
g CO2/km για τις μέσες εκπομπές των 
καινούργιων ελαφρών επαγγελματικών 
οχημάτων που ταξινομούνται στην 
Κοινότητα.

2. Από το 2020 και εφεξής, ο παρών 
κανονισμός θέτει ως στόχο τα 150
g CO2/km για τις μέσες εκπομπές των 
καινούργιων ελαφρών επαγγελματικών 
οχημάτων που ταξινομούνται στην 
Κοινότητα.

Or. de

Αιτιολόγηση

Δεδομένου του υψηλότερου κόστους που συνεπάγεται η μείωση των εκπομπών C02 στα ελαφρά 
επαγγελματικά οχήματα σε σχέση με τα επιβατηγά και του μεγαλύτερου χρόνου που απαιτείται 
για τους κύκλους εξέλιξης και παραγωγής, δεν είναι ρεαλιστικά δυνατή η επίτευξη του στόχου 
των 135 g CO2/km που προβλέπεται στο προτεινόμενο χρονοδιάγραμμα. Αντιθέτως τα 150 g
CO2/km αποτελούν ένα φιλόδοξο αλλά ρεαλιστικό στόχο.

Τροπολογία 70
Chris Davies, Corinne Lepage

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Από το 2020 και εφεξής, ο παρών 
κανονισμός θέτει ως στόχο τα 135 

2. Από το 2020 και εφεξής, ο παρών 
κανονισμός θέτει ως στόχο τα 125 
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g CO2/km για τις μέσες εκπομπές των 
καινούργιων ελαφρών επαγγελματικών 
οχημάτων που ταξινομούνται στην 
Κοινότητα.

g CO2/km για τις μέσες εκπομπές των 
καινούργιων ελαφρών επαγγελματικών 
οχημάτων που ταξινομούνται στην 
Κοινότητα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Για να επιτευχθούν οι στόχοι της ΕΕ μέχρι το 2020 έχει ζωτική σημασία να βελτιωθεί η 
απόδοση καυσίμων των φορτηγών και των ελαφρών επαγγελματικών οχημάτων προκειμένου 
να περιοριστεί το μεταφορικό κόστος των επιχειρήσεων. Τα αναγκαία μέτρα για τη βελτίωση 
της αποδοτικότητας καυσίμου και μείωσης των εκπομπών CO2 είναι ουσιαστικά τα ίδια. Οι 
κατασκευαστές οχημάτων προσπάθησαν να περιορίσουν τον καθορισμό φιλόδοξων 
προδιαγραφών απόδοσης για τη μείωση των εκπομπών CO2 και οι ίδιοι έχουν υπερβεί τις 
προσδοκίες της νομοθεσίας του 2009. Ο κλάδος θα ανταποκριθεί θετικά και καινοτόμα μόλις 
τεθούν στόχοι σημαντικής βελτίωσης και θα διαθέτει δέκα χρόνια για την επίτευξη τους.

Τροπολογία 71
Sirpa Pietikäinen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Από το 2020 και εφεξής, ο παρών 
κανονισμός θέτει ως στόχο τα 135 
g CO2/km για τις μέσες εκπομπές των 
καινούργιων ελαφρών επαγγελματικών 
οχημάτων που ταξινομούνται στην 
Κοινότητα.

2. Από το 2020 και εφεξής, ο παρών 
κανονισμός θέτει ως στόχο τα 125 
g CO2/km για τις μέσες εκπομπές των 
καινούργιων ελαφρών επαγγελματικών 
οχημάτων που ταξινομούνται στην 
Κοινότητα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο στόχος των 125 g CO2/km αντιστοιχεί σε μείωση κατά 38% σε σύγκριση με τα επίπεδα του 
2007. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα η νομοθεσία περί ελαφρών επαγγελματικών οχημάτων να 
ευθυγραμμίζεται με τη μείωση που απαιτείται για τα αυτοκίνητα, για τα οποία έχει συμφωνηθεί 
μείωση κατά 40% σε σχέση με τα επίπεδα του 2006. Η εκτίμηση των επιπτώσεων που εκπόνησε 
η Επιτροπή δείχνει ότι ο στόχος των 125 g CO2/km είναι εφικτός ακόμη και χωρίς τη 
συμπερίληψη των κινουμένων με συσσωρευτές ηλεκτρικών ημιφορτηγών.
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Τροπολογία 72
Judith A. Merkies, Kathleen Van Brempt, Dan Jørgensen, Åsa Westlund, Gilles 
Pargneaux, Peter Van Dalen, Sabine Wils, Marisa Matias

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Από το 2020 και εφεξής, ο παρών 
κανονισμός θέτει ως στόχο τα 135 
g CO2/km για τις μέσες εκπομπές των 
καινούργιων ελαφρών επαγγελματικών 
οχημάτων που ταξινομούνται στην 
Κοινότητα.

2. Από το 2020 και εφεξής, ο παρών 
κανονισμός θέτει ως στόχο τα 125 
g CO2/km για τις μέσες εκπομπές των 
καινούργιων ελαφρών επαγγελματικών 
οχημάτων που ταξινομούνται στην 
Κοινότητα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο στόχος των 125 g CO2/km για το 2020 θα αντιπροσώπευε μείωση 38% σε σύγκριση με τα 
σημερινά επίπεδα. Τούτο θα ήταν πιο συμβατό με τα επίπεδα μείωσης των αυτοκινήτων, για τα 
οποία ο στόχος για το 2020 απαιτεί μείωση 40%. Το γεγονός ότι η επίτευξη επιπέδου 125 g 
CO2/km είναι τεχνικά εφικτή υποστηρίζεται από την αξιολόγηση των επιπτώσεων της 
Επιτροπής και συνιστά ισχυρή παραίνεση προς τους κατασκευαστές να ανανεώσουν τους 
στόλους των ημιφορτηγών τους.

Τροπολογία 73
Mario Pirillo

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Από το 2020 και εφεξής, ο παρών 
κανονισμός θέτει ως στόχο τα 135 
g CO2/km για τις μέσες εκπομπές των 
καινούργιων ελαφρών επαγγελματικών 
οχημάτων που ταξινομούνται στην 
Κοινότητα.

2. Από το 2025 και εφεξής, ο παρών 
κανονισμός θέτει ως στόχο τα 135 
g CO2/km για τις μέσες εκπομπές των 
καινούργιων ελαφρών επαγγελματικών 
οχημάτων που ταξινομούνται στην 
Κοινότητα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει να καθοριστούν δύο μακροπρόθεσμοι στόχοι, για το 2020 και 2025 αντιστοίχως, 
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προκειμένου να προβλεφθούν μεταβατικές περίοδοι για τους κατασκευαστές και να δοθεί 
δυνατότητα συνεχούς εφαρμογής των καινοτόμων τεχνολογιών και των τεχνολογιών 
εξοικονόμησης καυσίμου,τη  σταδιακή μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα των 
ελαφρών οχημάτων και τη μακροπρόθεσμη ασφάλεια του σχεδιασμού. Πριν από τον τελικό 
καθορισμό των νέων στόχων πρέπει να ελεγχθεί η δυνατότητα επίτευξής τους.

Τροπολογία 74
Anja Weisgerber, Françoise Grossetête, Horst Schnellhardt, Catherine Soullie, Thomas 
Ulmer, Renate Sommer, Birgit Schnieber-Jastram

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2a. Από το 2025 και εφεξής, ο παρών 
κανονισμός θέτει ως στόχο τα 135 
g CO2/km για τις μέσες εκπομπές των 
καινούργιων ελαφρών επαγγελματικών 
οχημάτων που ταξινομούνται στην 
Κοινότητα, στο βαθμό που η Επιτροπή 
στο πλαίσιο της επανεξέτασης 
επιβεβαίωσε, σύμφωνα με το άρθρο 12 
παράγραφος 4, τη δυνατότητα 
υλοποίησης αυτής της τιμής στόχου.

Or. de

Αιτιολόγηση

Θα πρέπει να ισχύσουν δύο σταδιακοί μακροπρόθεσμοι στόχοι για τα έτη 2020 και 2025, 
προκειμένου να καταστούν δυνατές μεταβατικές προθεσμίες για κατασκευαστές, η συνεχής 
εφαρμογή καινοτόμων και τεχνολογιών που εξοικονομούν καύσιμα, η σταδιακή μείωση των 
εκπομπών CO2 ελαφρών επαγγελματικών οχημάτων καθώς και μακροπρόθεσμη ασφάλεια 
προγραμματισμού. Πριν τον τελικό καθορισμό των νέων τιμών στόχου πρέπει να εξεταστεί η 
δυνατότητα υλοποίησής τους.

Τροπολογία 75
Carl Schlyter, Rebecca Harms

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 2 α (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2a. Για την προώθηση των οχημάτων με 
χαμηλές εκπομπές, τα κράτη μέλη 
παροτρύνονται να θεσπίσουν περαιτέρω 
συμπληρωματικά μέτρα και ειδικότερα 
να προχωρήσουν σε διαφοροποίηση των 
δασμών, των φόρων και των τελών των 
οχημάτων με βάση τις επιδόσεις τους σε 
σχέση με τις εκπομπές.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο στόχος των 125 g/km για το 2020 είναι τεχνικά και οικονομικά εφικτός και θα είχε ως 
αποτέλεσμα καθαρή εξοικονόμηση καυσίμων για τον καταναλωτή.

Τροπολογία 76
Elena Oana Antonescu;

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται σε 
μηχανοκίνητα οχήματα της κατηγορίας N1, 
όπως ορίζονται στο παράρτημα II της 
οδηγίας 2007/46/ΕΚ, των οποίων η μάζα 
αναφοράς δεν υπερβαίνει τα 2.610 kg, 
καθώς και στα οχήματα στα οποία έχει 
επεκταθεί η έγκριση τύπου σύμφωνα με το 
άρθρο 2 παράγραφος 2 του κανονισμού 
(ΕΚ) αριθ. 715/2007 («ελαφρά 
επαγγελματικά οχήματα») και τα οποία 
ταξινομούνται για πρώτη φορά στην 
Κοινότητα και δεν έχουν ταξινομηθεί 
προηγουμένως εκτός Κοινότητας 
(«καινούργια ελαφρά επαγγελματικά 
οχήματα»).

1. Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται σε 
μηχανοκίνητα οχήματα της κατηγορίας N1, 
όπως ορίζονται στο παράρτημα II της 
οδηγίας 2007/46/ΕΚ, των οποίων η μάζα 
αναφοράς δεν υπερβαίνει τα 2.610 kg, 
καθώς και στα οχήματα κατηγορίας Ν1
στα οποία έχει επεκταθεί η έγκριση τύπου 
σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 2 του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 715/2007 («ελαφρά 
επαγγελματικά οχήματα») και τα οποία 
ταξινομούνται για πρώτη φορά στην 
Κοινότητα και δεν έχουν ταξινομηθεί 
προηγουμένως εκτός Κοινότητας 
(«καινούργια ελαφρά επαγγελματικά 
οχήματα»).

Or. en
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Τροπολογία 77
Rovana Plumb

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται σε 
μηχανοκίνητα οχήματα της κατηγορίας N1, 
όπως ορίζονται στο παράρτημα II της 
οδηγίας 2007/46/ΕΚ, των οποίων η μάζα 
αναφοράς δεν υπερβαίνει τα 2.610 kg, 
καθώς και στα οχήματα στα οποία έχει 
επεκταθεί η έγκριση τύπου σύμφωνα με το 
άρθρο 2 παράγραφος 2 του κανονισμού 
(ΕΚ) αριθ. 715/2007 («ελαφρά 
επαγγελματικά οχήματα») και τα οποία 
ταξινομούνται για πρώτη φορά στην 
Κοινότητα και δεν έχουν ταξινομηθεί 
προηγουμένως εκτός Κοινότητας 
(«καινούργια ελαφρά επαγγελματικά
οχήματα»).

1. Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται σε 
μηχανοκίνητα οχήματα της κατηγορίας N1, 
όπως ορίζονται στο παράρτημα II της 
οδηγίας 2007/46/ΕΚ, των οποίων η μάζα 
αναφοράς δεν υπερβαίνει τα 2.610 kg, 
καθώς και στα οχήματα κατηγορίας Ν1
στα οποία έχει επεκταθεί η έγκριση τύπου 
σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 2 του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 715/2007 («ελαφρά 
επαγγελματικά οχήματα») και τα οποία 
ταξινομούνται για πρώτη φορά στην 
Κοινότητα και δεν έχουν ταξινομηθεί 
προηγουμένως εκτός Κοινότητας 
(«καινούργια ελαφρά επαγγελματικά 
οχήματα»).

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει να αποσαφηνισθεί στο πεδίο εφαρμογής ότι ο κανονισμός αφορά την κατηγορία N1.

Τροπολογία 78
Chris Davies, Corinne Lepage

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται σε 
μηχανοκίνητα οχήματα της κατηγορίας N1, 
όπως ορίζονται στο παράρτημα II της 
οδηγίας 2007/46/ΕΚ, των οποίων η μάζα 
αναφοράς δεν υπερβαίνει τα 2.610 kg, 
καθώς και στα οχήματα στα οποία έχει 
επεκταθεί η έγκριση τύπου σύμφωνα με το 
άρθρο 2 παράγραφος 2 του κανονισμού 
(ΕΚ) αριθ. 715/2007 («ελαφρά 

1. Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται σε 
μηχανοκίνητα οχήματα της κατηγορίας 
Μ2, N1 και Ν2 όπως ορίζονται στο 
παράρτημα II της οδηγίας 2007/46/ΕΚ, 
των οποίων η μάζα αναφοράς δεν 
υπερβαίνει τα 2.610 kg, καθώς και στα 
οχήματα στα οποία έχει επεκταθεί η 
έγκριση τύπου σύμφωνα με το άρθρο 2 
παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
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επαγγελματικά οχήματα») και τα οποία 
ταξινομούνται για πρώτη φορά στην 
Κοινότητα και δεν έχουν ταξινομηθεί 
προηγουμένως εκτός Κοινότητας 
(«καινούργια ελαφρά επαγγελματικά 
οχήματα»).

715/2007 («ελαφρά επαγγελματικά 
οχήματα») και τα οποία ταξινομούνται για 
πρώτη φορά στην Κοινότητα και δεν έχουν 
ταξινομηθεί προηγουμένως εκτός 
Κοινότητας («καινούργια ελαφρά 
επαγγελματικά οχήματα»).

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα οχήματα κατηγορίας M2 και N2, που ανταγωνίζονται τα οχήματα κατηγορίας Ν! αλλά δεν 
καλύπτονται από άλλες προδιαγραφές σχετικά με εκπομπές CO2, πρέπει να περιληφθούν στο 
πεδίο εφαρμογής του παρόντος νομοθετήματος προκειμένου να αποφευχθεί η δημιουργία 
επιπλέον κανόνες χασμάτων. Τα ελαφρύτερα οχήματα κατηγορίας Ν2 και Μ2 προέρχονται από 
την κατηγορία Ν1 αλλά λόγω ορισμένων χαρακτηριστικών στοιχείων τους, δηλαδή μεγαλύτερης 
μάζα ή μεγαλύτερου αριθμού θέσεων, κατατάσσονται ως οχήματα κατηγορίας Ν2 και Μ2.

Τροπολογία 79
Sirpa Pietikäinen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται σε 
μηχανοκίνητα οχήματα της κατηγορίας N1, 
όπως ορίζονται στο παράρτημα II της 
οδηγίας 2007/46/ΕΚ, των οποίων η μάζα 
αναφοράς δεν υπερβαίνει τα 2.610 kg, 
καθώς και στα οχήματα στα οποία έχει 
επεκταθεί η έγκριση τύπου σύμφωνα με το 
άρθρο 2 παράγραφος 2 του κανονισμού 
(ΕΚ) αριθ. 715/2007 («ελαφρά 
επαγγελματικά οχήματα») και τα οποία 
ταξινομούνται για πρώτη φορά στην 
Κοινότητα και δεν έχουν ταξινομηθεί 
προηγουμένως εκτός Κοινότητας 
(«καινούργια ελαφρά επαγγελματικά 
οχήματα»).

1. Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται σε 
μηχανοκίνητα οχήματα της κατηγορίας
Μ2, N1 και Ν2 όπως ορίζονται στο 
παράρτημα II της οδηγίας 2007/46/ΕΚ, 
των οποίων η μάζα αναφοράς δεν 
υπερβαίνει τα 2.610 kg, καθώς και στα 
οχήματα στα οποία έχει επεκταθεί η 
έγκριση τύπου σύμφωνα με το άρθρο 2 
παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
715/2007 («ελαφρά επαγγελματικά 
οχήματα») και τα οποία ταξινομούνται για 
πρώτη φορά στην Κοινότητα και δεν έχουν 
ταξινομηθεί προηγουμένως εκτός 
Κοινότητας («καινούργια ελαφρά 
επαγγελματικά οχήματα»).

Or. en
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Αιτιολόγηση

Επί του παρόντος τα οχήματα κατηγορίας M2 και N2 δεν καλύπτονται από τις προδιαγραφές 
περί εκπομπών CO2. Υπάρχει κίνδυνος οι κατασκευαστές να αυξήσουν τη μάζα των βαρύτερων 
οχημάτων κατηγορίας N1 και να λάβουν έγκριση τύπου κατηγορίας N2 προκειμένου να 
αποφύγουν τις προδιαγραφές εκπομπών CO2.

Τροπολογία 80
Rebecca Harms, Carl Schlyter

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται σε 
μηχανοκίνητα οχήματα της κατηγορίας N1, 
όπως ορίζονται στο παράρτημα II της 
οδηγίας 2007/46/ΕΚ, των οποίων η μάζα 
αναφοράς δεν υπερβαίνει τα 2.610 kg, 
καθώς και στα οχήματα στα οποία έχει 
επεκταθεί η έγκριση τύπου σύμφωνα με το 
άρθρο 2 παράγραφος 2 του κανονισμού 
(ΕΚ) αριθ. 715/2007 («ελαφρά 
επαγγελματικά οχήματα») και τα οποία 
ταξινομούνται για πρώτη φορά στην 
Κοινότητα και δεν έχουν ταξινομηθεί 
προηγουμένως εκτός Κοινότητας 
(«καινούργια ελαφρά επαγγελματικά 
οχήματα»).

1. Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται σε 
μηχανοκίνητα οχήματα της κατηγορίας 
Μ2, N1 και Ν2 όπως ορίζονται στο 
παράρτημα II της οδηγίας 2007/46/ΕΚ, 
των οποίων η μάζα αναφοράς δεν 
υπερβαίνει τα 2.610 kg, καθώς και στα 
οχήματα στα οποία έχει επεκταθεί η 
έγκριση τύπου σύμφωνα με το άρθρο 2 
παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
715/2007 («ελαφρά επαγγελματικά 
οχήματα») και τα οποία ταξινομούνται για 
πρώτη φορά στην Κοινότητα και δεν έχουν 
ταξινομηθεί προηγουμένως εκτός 
Κοινότητας («καινούργια ελαφρά 
επαγγελματικά οχήματα»).

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα οχήματα των κατηγοριών M2 και N2 πρέπει να συμπεριληφθούν στο πεδίο εφαρμογής του 
κανονισμού για να αποτραπούν τα κενά και τα κίνητρα για τη μετατόπιση οχημάτων ή αγορών 
από την κατηγορία N1 σε αυτές τις κατηγορίες.

Τροπολογία 81
Åsa Westlund, Marita Ulvskog, Dan Jørgensen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται σε 
μηχανοκίνητα οχήματα της κατηγορίας N1, 
όπως ορίζονται στο παράρτημα II της 
οδηγίας 2007/46/ΕΚ, των οποίων η μάζα 
αναφοράς δεν υπερβαίνει τα 2.610 kg, 
καθώς και στα οχήματα στα οποία έχει 
επεκταθεί η έγκριση τύπου σύμφωνα με το 
άρθρο 2 παράγραφος 2 του κανονισμού 
(ΕΚ) αριθ. 715/2007 («ελαφρά 
επαγγελματικά οχήματα») και τα οποία 
ταξινομούνται για πρώτη φορά στην 
Κοινότητα και δεν έχουν ταξινομηθεί 
προηγουμένως εκτός Κοινότητας 
(«καινούργια ελαφρά επαγγελματικά 
οχήματα»).

1. Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται σε 
μηχανοκίνητα οχήματα της κατηγορίας 
Μ2, N1 και Ν2 όπως ορίζονται στο 
παράρτημα II της οδηγίας 2007/46/ΕΚ, 
των οποίων η μάζα αναφοράς δεν 
υπερβαίνει τα 2.610 kg, καθώς και στα 
οχήματα στα οποία έχει επεκταθεί η 
έγκριση τύπου σύμφωνα με το άρθρο 2 
παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
715/2007 («ελαφρά επαγγελματικά 
οχήματα») και τα οποία ταξινομούνται για 
πρώτη φορά στην Κοινότητα και δεν έχουν 
ταξινομηθεί προηγουμένως εκτός 
Κοινότητας («καινούργια ελαφρά 
επαγγελματικά οχήματα»).

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα οχήματα των κατηγοριών M2 και N2 πρέπει να συμπεριληφθούν στο πεδίο εφαρμογής του 
κανονισμού για να αποτραπούν τα περαιτέρω κανονιστικά χάσματα.

Τροπολογία 82
Åsa Westlund, Marita Ulvskog, Dan Jørgensen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται σε 
μηχανοκίνητα οχήματα της κατηγορίας N1, 
όπως ορίζονται στο παράρτημα II της 
οδηγίας 2007/46/ΕΚ, των οποίων η μάζα 
αναφοράς δεν υπερβαίνει τα 2.610 kg,
καθώς και στα οχήματα στα οποία έχει 
επεκταθεί η έγκριση τύπου σύμφωνα με το 
άρθρο 2 παράγραφος 2 του κανονισμού 
(ΕΚ) αριθ. 715/2007 («ελαφρά 
επαγγελματικά οχήματα») και τα οποία 
ταξινομούνται για πρώτη φορά στην 
Κοινότητα και δεν έχουν ταξινομηθεί 

1. Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται σε 
μηχανοκίνητα οχήματα της κατηγορίας N1, 
όπως ορίζονται στο παράρτημα II της 
οδηγίας 2007/46/ΕΚ, καθώς και στα 
οχήματα στα οποία έχει επεκταθεί η 
έγκριση τύπου σύμφωνα με το άρθρο 2 
παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
715/2007 («ελαφρά επαγγελματικά 
οχήματα») και τα οποία ταξινομούνται για 
πρώτη φορά στην Κοινότητα και δεν έχουν 
ταξινομηθεί προηγουμένως εκτός 
Κοινότητας («καινούργια ελαφρά 
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προηγουμένως εκτός Κοινότητας 
(«καινούργια ελαφρά επαγγελματικά 
οχήματα»).

επαγγελματικά οχήματα»).

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο αποκλεισμός των βαρύτερων οχημάτων μπορεί να έχει σοβαρές επιπτώσεις στην επίτευξη της 
μείωσης των εκπομπών CO2.

Τροπολογία 83
Matthias Groote

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3, παράγραφος 1, στοιχείο στ)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ) «ειδικές εκπομπές CO2»: οι εκπομπές 
ελαφρού επαγγελματικού οχήματος, οι 
οποίες μετρούνται σύμφωνα με τον 
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 715/2007 και 
προσδιορίζονται στο πιστοποιητικό 
συμμόρφωσης ως η μάζα εκπομπών CO2
(συνδυασμένη μάζα)·

(στ) «ειδικές εκπομπές CO2»:οι εκπομπές 
ελαφρού επαγγελματικού οχήματος, οι 
οποίες μετρούνται σύμφωνα με τον 
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 715/2007 και 
προσδιορίζονται στο πιστοποιητικό 
συμμόρφωσης του πλήρους ή του 
ολοκληρωμένου οχήματος ως η μάζα 
εκπομπών CO2 (συνδυασμένη μάζα)·

Or. de

Αιτιολόγηση

Η Επιτροπή εξέθεσε ήδη σε ένα έγγραφο εργασίας ότι η στην πρόταση κανονισμού αναφερόμενη 
μέθοδος για τον καθορισμό των ειδικών εκπομπών CO2 ολοκληρωμένων οχημάτων δεν είναι 
κατάλληλη. Εφόσον οχήματα υπόκεινται σε περαιτέρω στάδια επεξεργασίας, τότε ο 
κατασκευαστής του βασικού οχήματος δεν έχει καμία δυνατότητα επιρροής στις εκπομπές CO2
αυτών των ολοκληρωμένων οχημάτων.

Τροπολογία 84
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – σημείο στ α (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(στ α) ως "οθόνη παρακολούθησης της 
κατανάλωσης καυσίμων" νοείται μια 
οθόνη επί του οχήματος που δείχνει 
συνεχώς την τρέχουσα χρήση καυσίμου 
(σε 1/100 km) η οποία πρέπει να είναι 
σαφώς ορατή από τον οδηγό ενόσω 
οδηγεί και δεν είναι δυνατόν να σβήσει.

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό οι οδηγοί να γνωρίζουν την πραγματική κατανάλωση καυσίμου του οχήματός 
τους, που συχνά είναι υψηλότερη από την κατανάλωση που μετριέται στον κύκλο δοκιμής της 
ΕΕ. Μια οθόνη παρακολούθησης της κατανάλωσης καυσίμου μπορεί να βοηθήσει στην παροχή 
πληροφοριών και να ενθαρρύνει ταυτόχρονα τους οδηγούς να εφαρμόσουν έναν αποδοτικότερο 
από απόψεως κατανάλωσης καυσίμου τρόπο οδήγησης. Η Επιτροπή καταρτίζει επί του 
παρόντος τις απαιτήσεις που πρέπει να καλύπτουν τα οχήματα όσον αφορά τέτοιου είδους 
συσκευές. Αυτές πρέπει επίσης να εφαρμόζονται και στα ελαφρά εμπορικά οχήματα. 

Τροπολογία 85
Elena Oana Antonescu;

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο ζ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ζa) ως «αποτύπωμα» νοείται το γινόμενο 
του μεταξονίου ενός οχήματος επί το 
μετατρόχιο όπως αναγράφεται στο 
πιστοποιητικό συμμόρφωσης και ορίζεται 
στο Τμήμα 2.1 και 2.3 του 
Παραρτήματος I της οδηγίας 
2007/46/EΚ·

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό να καθοριστεί το αποτύπωμα που αναφέρεται στο Παράρτημα II, Μέρος B, 
παράγραφος 5.
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Τροπολογία 86
Elena Oana Antonescu;

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο ζ β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ζβ) ως «ωφέλιμο φορτίο» νοείται η 
διαφορά μεταξύ της μέγιστης τεχνικώς
αποδεκτής μάζα έμφορτου οχήματος που 
δηλώνεται στο πιστοποιητικό πιστότητας 
και ορίζεται στο τμήμα 2.8 του 
παραρτήματος I της οδηγίας 2007/46/EΚ, 
και της μάζας του οχήματος.

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό να οριστεί το ωφέλιμο φορτίο που μνημονεύεται στο παράρτημα ΙΙ, Μέρος B, 
παράγραφος 6. Ο ορισμός πρέπει να συσχετιστεί με την οδηγία 2007/46/EΚ.

Τροπολογία 87
Miroslav Ouzký

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο ζ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ζα) ως «πλήρες όχημα» νοείται το όχημα 
το οποίο δεν χρειάζεται να ολοκληρωθεί 
ώστε να πληροί τις σχετικές τεχνικές 
απαιτήσεις της οδηγίας 2007/46/EΚ.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα ολοκληρωμένα οχήματα καλύπτονται από τη νομοθετική πρόταση.
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Τροπολογία 88
Cristian Silviu Buşoi

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο ζ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ζa) ως «αποτύπωμα» νοείται το γινόμενο 
του μεταξονίου ενός οχήματος επί το 
μετατρόχιο όπως αναγράφεται στο 
πιστοποιητικό συμμόρφωσης και ορίζεται 
στο Τμήμα 2.1 και 2.3 του 
Παραρτήματος I της οδηγίας 
2007/46/EΚ·

Or. en

Αιτιολόγηση

Για λόγους συνοχής με το Παράρτημα II, Μέρος B, παράγραφοι 5 και 6.

Τροπολογία 89
Cristian Silviu Buşoi

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο ζ β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ζβ) ως «ωφέλιμο φορτίο» νοείται η 
διαφορά μεταξύ της μέγιστης τεχνικώς
αποδεκτής μάζα έμφορτου οχήματος που 
δηλώνεται στο πιστοποιητικό πιστότητας 
και ορίζεται στο τμήμα 2.8 του 
παραρτήματος I της οδηγίας 2007/46/EΚ, 
και της μάζας του οχήματος.

Or. en

Αιτιολόγηση

Για λόγους συνοχής με το Παράρτημα II, Μέρος B, παράγραφοι 5 και 6.
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Τροπολογία 90
Cristian Silviu Buşoi

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο ζ γ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ζγ) ως «πλήρες όχημα» νοείται το όχημα 
το οποίο δεν χρειάζεται να ολοκληρωθεί 
ώστε να πληροί τις σχετικές τεχνικές 
απαιτήσεις της οδηγίας 2007/46/EΚ.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα ολοκληρωμένα οχήματα καλύπτονται από τη νομοθετική πρόταση.

Τροπολογία 91
Rovana Plumb

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο ζ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ζa) ως «αποτύπωμα» νοείται το γινόμενο 
του μεταξονίου ενός οχήματος επί το 
μετατρόχιο όπως αναγράφεται στο 
πιστοποιητικό συμμόρφωσης και ορίζεται 
στο Τμήμα 2.1 και 2.3 του 
Παραρτήματος I της οδηγίας 
2007/46/EΚ·

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό να οριστεί το αποτύπωμα που αναφέρεται στο Παράρτημα II, Μέρος B, 
παράγραφος 5.
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Τροπολογία 92
Rovana Plumb

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο ζ β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ζβ) ως «ωφέλιμο φορτίο» νοείται η 
διαφορά μεταξύ της μέγιστης τεχνικώς
αποδεκτής μάζα έμφορτου οχήματος που 
δηλώνεται στο πιστοποιητικό πιστότητας 
και ορίζεται στο τμήμα 2.8 του 
παραρτήματος I της οδηγίας 2007/46/EΚ, 
και της μάζας του οχήματος.

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό να οριστεί το ωφέλιμο φορτίο που μνημονεύεται στο παράρτημα ΙΙ, Μέρος B, 
παράγραφος 6. Ο ορισμός πρέπει να συσχετιστεί με την οδηγία 2007/46/EΚ.

Τροπολογία 93
Adina-Ioana Vălean, Jorgo Chatzimarkakis

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο ζ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ζα) ως «αποτύπωμα» νοείται το γινόμενο 
του μεταξονίου ενός οχήματος επί το 
μετατρόχιο όπως αναγράφεται στο 
πιστοποιητικό συμμόρφωσης και ορίζεται 
στο Τμήμα 2.1 και 2.3 του 
Παραρτήματος I της οδηγίας 
2007/46/EΚ·

Or. en

Τροπολογία 94
Adina-Ioana Vălean, Jorgo Chatzimarkakis

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο ζ β (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ζβ) ως «πλήρες όχημα» νοείται το όχημα 
το οποίο δεν χρειάζεται να ολοκληρωθεί 
ώστε να πληροί τις σχετικές τεχνικές 
απαιτήσεις της οδηγίας 2007/46/EΚ.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα ολοκληρωμένα οχήματα καλύπτονται από τη νομοθετική πρόταση και πρέπει ως εκ τούτου 
να διατυπωθεί ορισμός γι αυτά.

Τροπολογία 95
Matthias Groote

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Στην περίπτωση των ολοκληρωμένων 
οχημάτων, ο κατασκευαστής πρέπει να 
γνωστοποιεί μόνο τις ειδικές εκπομπές 
CO2 των βασικών οχημάτων και να τις 
τηρεί, σύμφωνα με την παράγραφο 1.

Or. de

Αιτιολόγηση

Η Επιτροπή εξέθεσε ήδη σε ένα έγγραφο εργασίας ότι η στην πρόταση κανονισμού αναφερόμενη 
μέθοδος για τον καθορισμό των ειδικών εκπομπών CO2 ολοκληρωμένων οχημάτων δεν είναι 
κατάλληλη. Εφόσον οχήματα υπόκεινται σε περαιτέρω στάδια επεξεργασίας, τότε ο 
κατασκευαστής του βασικού οχήματος δεν έχει καμία δυνατότητα επιρροής στις εκπομπές CO2
αυτών των ολοκληρωμένων οχημάτων.

Τροπολογία 96
Sabine Wils

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για το ημερολογιακό έτος που αρχίζει την 
1η Ιανουαρίου 2014 και κάθε επόμενο 
ημερολογιακό έτος, κάθε κατασκευαστής 
ελαφρών επαγγελματικών οχημάτων 
εξασφαλίζει ότι οι οικείες μέσες ειδικές 
εκπομπές CO2 δεν υπερβαίνουν τον οικείο 
στόχο ειδικών εκπομπών που καθορίζεται 
σύμφωνα με το παράρτημα I ή, στην 
περίπτωση των κατασκευαστών για τους 
οποίους εγκρίνεται παρέκκλιση βάσει του 
άρθρου 10, σύμφωνα με την παρέκκλιση 
αυτή.

Για το ημερολογιακό έτος που αρχίζει την 
1η Ιανουαρίου 2012 και κάθε επόμενο 
ημερολογιακό έτος, κάθε κατασκευαστής 
ελαφρών επαγγελματικών οχημάτων 
εξασφαλίζει ότι οι οικείες μέσες ειδικές 
εκπομπές CO2 δεν υπερβαίνουν τον οικείο 
στόχο ειδικών εκπομπών που καθορίζεται 
σύμφωνα με το παράρτημα I ή, στην 
περίπτωση των κατασκευαστών για τους 
οποίους εγκρίνεται παρέκκλιση βάσει του 
άρθρου 10, σύμφωνα με την παρέκκλιση 
αυτή.

Or. de

Αιτιολόγηση

Ο Κανονισμός έπρεπε να τεθεί σε ισχύ το 2012 όπως προτάθηκε το 2007 από την Επιτροπή και 
το Συμβούλιο. Δεν υπάρχει κανένας λόγος αναμονής έως το 2014. Οι στόχοι είναι δυνατόν να 
επιτευχθούν με την τεχνική που διατίθεται σήμερα.

Τροπολογία 97
Anja Weisgerber, Françoise Grossetête, Horst Schnellhardt, Catherine Soullie, Thomas 
Ulmer, Renate Sommer, Birgit Schnieber-Jastram

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για το ημερολογιακό έτος που αρχίζει την 
1η Ιανουαρίου 2014 και κάθε επόμενο 
ημερολογιακό έτος, κάθε κατασκευαστής 
ελαφρών επαγγελματικών οχημάτων 
εξασφαλίζει ότι οι οικείες μέσες ειδικές 
εκπομπές CO2 δεν υπερβαίνουν τον οικείο 
στόχο ειδικών εκπομπών που καθορίζεται 
σύμφωνα με το παράρτημα I ή, στην 
περίπτωση των κατασκευαστών για τους 
οποίους εγκρίνεται παρέκκλιση βάσει του 
άρθρου 10, σύμφωνα με την παρέκκλιση 
αυτή.

Για το ημερολογιακό έτος που αρχίζει την 
1η Ιανουαρίου 2015 και κάθε επόμενο 
ημερολογιακό έτος, κάθε κατασκευαστής 
ελαφρών επαγγελματικών οχημάτων 
εξασφαλίζει ότι οι οικείες μέσες ειδικές 
εκπομπές CO2 δεν υπερβαίνουν τον οικείο 
στόχο ειδικών εκπομπών που καθορίζεται 
σύμφωνα με το παράρτημα I ή, στην 
περίπτωση των κατασκευαστών για τους 
οποίους εγκρίνεται παρέκκλιση βάσει του 
άρθρου 10, σύμφωνα με την παρέκκλιση 
αυτή.
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Or. de

Αιτιολόγηση

Λόγω του μεγαλύτερου κύκλου του προϊόντος στα ελαφρά επαγγελματικά οχήματα θα πρέπει η 
σταδιακή εφαρμογή να αρχίσει το έτος 2015, λόγω του ότι οχήματα τα οποία θα πωληθούν το 
έτος 2014 βρίσκονται ήδη στην ανάπτυξη ή στην παραγωγή.

Τροπολογία 98
Elisabetta Gardini, Salvatore Tatarella, Oreste Rossi, Paolo Bartolozzi, Bogusław Sonik, 
Rosario Crocetta, Licia Ronzulli

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για το ημερολογιακό έτος που αρχίζει την 
1η Ιανουαρίου 2014 και κάθε επόμενο 
ημερολογιακό έτος, κάθε κατασκευαστής 
ελαφρών επαγγελματικών οχημάτων 
εξασφαλίζει ότι οι οικείες μέσες ειδικές 
εκπομπές CO2 δεν υπερβαίνουν τον οικείο 
στόχο ειδικών εκπομπών που καθορίζεται 
σύμφωνα με το παράρτημα I ή, στην 
περίπτωση των κατασκευαστών για τους 
οποίους εγκρίνεται παρέκκλιση βάσει του 
άρθρου 10, σύμφωνα με την παρέκκλιση 
αυτή.

Για το ημερολογιακό έτος που αρχίζει την 
1η Ιανουαρίου 2015 και κάθε επόμενο 
ημερολογιακό έτος, κάθε κατασκευαστής 
πλήρων ελαφρών επαγγελματικών 
οχημάτων εξασφαλίζει ότι οι οικείες μέσες 
ειδικές εκπομπές CO2 δεν υπερβαίνουν 
τον οικείο στόχο ειδικών εκπομπών που 
καθορίζεται σύμφωνα με το παράρτημα I 
ή, στην περίπτωση των κατασκευαστών 
για τους οποίους εγκρίνεται παρέκκλιση 
βάσει του άρθρου 10, σύμφωνα με την 
παρέκκλιση αυτή.

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεδομένου ότι ο χρονικός κύκλος ανάπτυξης και παραγωγής για τα ελαφρά επαγγελματικά 
οχήματα είναι πολύ μεγαλύτερος από εκείνον που ισχύει για τα επιβατικά οχήματα, απαιτείται 
περισσότερος χρόνος προπορείας και μεγαλύτερη περίοδος σταδιακής εφαρμογής. Στα 
ολοκληρωμένα οχήματα η οδηγία 2007/46/EΚ για την έγκριση τύπου θα εφαρμόζεται σε όλους 
τους τύπους πλήρων οχημάτων από τον Μάιο του 2013. Το 2014 θα είναι το πρώτο πλήρες 
ημερολογιακό έτος για το οποίο θα διατίθενται στοιχεία σχετικά με τις εκπομπές CO2 και τη 
μάζα των οχημάτων. Οι κατασκευαστές θα λάβουν αυτά τα στοιχεία για να αξιολογήσουν τις 
επιπτώσεις τους στον μέσο όρο εκπομπών κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2015. Επομένως, οι 
εκπομπές των ολοκληρωμένων οχημάτων δεν θα πρέπει να συμπεριληφθούν πριν από το 2016.
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Τροπολογία 99
Frédérique Ries

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για το ημερολογιακό έτος που αρχίζει την 
1η Ιανουαρίου 2014 και κάθε επόμενο 
ημερολογιακό έτος, κάθε κατασκευαστής 
ελαφρών επαγγελματικών οχημάτων 
εξασφαλίζει ότι οι οικείες μέσες ειδικές 
εκπομπές CO2 δεν υπερβαίνουν τον οικείο 
στόχο ειδικών εκπομπών που καθορίζεται 
σύμφωνα με το παράρτημα I ή, στην 
περίπτωση των κατασκευαστών για τους 
οποίους εγκρίνεται παρέκκλιση βάσει του 
άρθρου 10, σύμφωνα με την παρέκκλιση 
αυτή.

Για το ημερολογιακό έτος που αρχίζει την 
1η Ιανουαρίου 2013 και κάθε επόμενο 
ημερολογιακό έτος, κάθε κατασκευαστής 
ελαφρών επαγγελματικών οχημάτων 
εξασφαλίζει ότι οι οικείες μέσες ειδικές 
εκπομπές CO2 δεν υπερβαίνουν τον οικείο 
στόχο ειδικών εκπομπών που καθορίζεται 
σύμφωνα με το παράρτημα I ή, στην 
περίπτωση των κατασκευαστών για τους 
οποίους εγκρίνεται παρέκκλιση βάσει του 
άρθρου 10, σύμφωνα με την παρέκκλιση 
αυτή.

Or. fr

Αιτιολόγηση

To 2007, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωνε ενδιάμεσους στόχους 175 g/km το 2012 και 160 
g/km το 2015. Λογικοί στόχοι που θα πρέπει να τηρηθούν προκειμένου να εισαχθούν σήμερα οι
καινοτόμες βιομηχανικές πολιτικές που θα επιτρέψουν στην ΕΕ να επιτύχει το στόχο των 125 
g/km το 2020.

Τροπολογία 100
Miroslav Ouzký

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για το ημερολογιακό έτος που αρχίζει την 
1η Ιανουαρίου 2014 και κάθε επόμενο 
ημερολογιακό έτος, κάθε κατασκευαστής 
ελαφρών επαγγελματικών οχημάτων 
εξασφαλίζει ότι οι οικείες μέσες ειδικές 
εκπομπές CO2 δεν υπερβαίνουν τον οικείο 
στόχο ειδικών εκπομπών που καθορίζεται 
σύμφωνα με το παράρτημα I ή, στην 
περίπτωση των κατασκευαστών για τους 

Για το ημερολογιακό έτος που αρχίζει την 
1η Ιανουαρίου 2015 και κάθε επόμενο 
ημερολογιακό έτος, κάθε κατασκευαστής 
πλήρων ελαφρών επαγγελματικών 
οχημάτων εξασφαλίζει ότι οι οικείες μέσες 
ειδικές εκπομπές CO2 δεν υπερβαίνουν 
τον οικείο στόχο ειδικών εκπομπών που 
καθορίζεται σύμφωνα με το παράρτημα I 
ή, στην περίπτωση των κατασκευαστών 
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οποίους εγκρίνεται παρέκκλιση βάσει του 
άρθρου 10, σύμφωνα με την παρέκκλιση 
αυτή.

για τους οποίους εγκρίνεται παρέκκλιση 
βάσει του άρθρου 10, σύμφωνα με την 
παρέκκλιση αυτή.

Or. en

Αιτιολόγηση

Given that the development and production cycles for LCVs are much longer than for 
passenger cars, more lead-time and a longer phase-in period are required.Concerning 
completed vehicles, The Whole Vehicle Type Approval (Directive 2007/46/EC) will only be 
applied on all types of completed vehicles from May 2013 onwards. 2014 will therefore be the 
first full calendar year of monitoring and collecting the CO2 emissions and mass of 
completed vehicles according to new procedure available. Manufacturers will therefore only 
receive the data on completed vehicles and therefore assess their impact on the average 
emissions of their own whole fleet in the second half of 2015. Inclusion of completed vehicles 
emissions in the average of manufacturers should therefore not take place before 2016 due to 
lack of data availability before and initial risk of data errors.

Τροπολογία 101
Adina-Ioana Vălean

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για το ημερολογιακό έτος που αρχίζει την 
1η Ιανουαρίου 2014 και κάθε επόμενο 
ημερολογιακό έτος, κάθε κατασκευαστής 
ελαφρών επαγγελματικών οχημάτων 
εξασφαλίζει ότι οι οικείες μέσες ειδικές 
εκπομπές CO2 δεν υπερβαίνουν τον οικείο 
στόχο ειδικών εκπομπών που καθορίζεται 
σύμφωνα με το παράρτημα I ή, στην 
περίπτωση των κατασκευαστών για τους 
οποίους εγκρίνεται παρέκκλιση βάσει του 
άρθρου 10, σύμφωνα με την παρέκκλιση 
αυτή.

Για το ημερολογιακό έτος που αρχίζει την 
1η Ιανουαρίου 2015 και κάθε επόμενο 
ημερολογιακό έτος, κάθε κατασκευαστής 
πλήρων ελαφρών επαγγελματικών 
οχημάτων εξασφαλίζει ότι οι οικείες μέσες 
ειδικές εκπομπές CO2 δεν υπερβαίνουν 
τον οικείο στόχο ειδικών εκπομπών που 
καθορίζεται σύμφωνα με το παράρτημα I 
ή, στην περίπτωση των κατασκευαστών 
για τους οποίους εγκρίνεται παρέκκλιση 
βάσει του άρθρου 10, σύμφωνα με την 
παρέκκλιση αυτή.

Or. en

Αιτιολόγηση

Given that the development and production cycles for LCVs are much longer than for 
passenger cars, more lead-time and a longer phase-in period are required. Concerning 
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completed vehicles, The Whole Vehicle Type Approval (Directive 2007/46/EC) will only be 
applied on all types of completed vehicles from May 2013 onwards. 2014 will therefore be the 
first full calendar year of monitoring and collecting the CO2 emissions and mass of 
completed vehicles according to new procedure available. Manufacturers will therefore only 
receive the data on completed vehicles and therefore assess their impact on the average 
emissions of their own whole fleet in the second half of 2015. Inclusion of completed vehicles 
emissions in the average of manufacturers should therefore not take place before 2016 due to 
lack of data availability before and initial risk of data errors.

Τροπολογία 102
Sergio Berlato

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για το ημερολογιακό έτος που αρχίζει την 
1η Ιανουαρίου 2014 και κάθε επόμενο 
ημερολογιακό έτος, κάθε κατασκευαστής 
ελαφρών επαγγελματικών οχημάτων 
εξασφαλίζει ότι οι οικείες μέσες ειδικές 
εκπομπές CO2 δεν υπερβαίνουν τον οικείο 
στόχο ειδικών εκπομπών που καθορίζεται 
σύμφωνα με το παράρτημα I ή, στην 
περίπτωση των κατασκευαστών για τους 
οποίους εγκρίνεται παρέκκλιση βάσει του 
άρθρου 10, σύμφωνα με την παρέκκλιση 
αυτή.

Για το ημερολογιακό έτος που αρχίζει την 
1η Ιανουαρίου 2015 και κάθε επόμενο 
ημερολογιακό έτος, κάθε κατασκευαστής 
πλήρων ελαφρών επαγγελματικών 
οχημάτων εξασφαλίζει ότι οι οικείες μέσες 
ειδικές εκπομπές CO2 δεν υπερβαίνουν 
τον οικείο στόχο ειδικών εκπομπών που 
καθορίζεται σύμφωνα με το παράρτημα I 
ή, στην περίπτωση των κατασκευαστών 
για τους οποίους εγκρίνεται παρέκκλιση 
βάσει του άρθρου 10, σύμφωνα με την 
παρέκκλιση αυτή.

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεδομένου ότι ο χρονικός κύκλος ανάπτυξης και παραγωγής για τα ελαφρά επαγγελματικά 
οχήματα είναι πολύ μεγαλύτερος από εκείνον που ισχύει για τα επιβατικά οχήματα, απαιτείται 
περισσότερος χρόνος προπορείας και μεγαλύτερη περίοδος σταδιακής εφαρμογής. Στα 
ολοκληρωμένα οχήματα η οδηγία 2007/46/EΚ για την έγκριση τύπου θα εφαρμόζεται σε όλους 
τους τύπους πλήρων οχημάτων από τον Μάιο του 2013. Το 2014 θα είναι το πρώτο πλήρες 
ημερολογιακό έτος για το οποίο θα διατίθενται στοιχεία σχετικά με τις εκπομπές CO2 και τη 
μάζα των οχημάτων. Οι κατασκευαστές θα λάβουν αυτά τα στοιχεία για να αξιολογήσουν τις 
επιπτώσεις τους στον μέσο όρο εκπομπών κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2015. Επομένως, οι 
εκπομπές των ολοκληρωμένων οχημάτων δεν θα πρέπει να συμπεριληφθούν πριν από το 2016.
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Τροπολογία 103
Mario Pirillo

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για το ημερολογιακό έτος που αρχίζει την 
1η Ιανουαρίου 2014 και κάθε επόμενο 
ημερολογιακό έτος, κάθε κατασκευαστής 
ελαφρών επαγγελματικών οχημάτων 
εξασφαλίζει ότι οι οικείες μέσες ειδικές 
εκπομπές CO2 δεν υπερβαίνουν τον οικείο 
στόχο ειδικών εκπομπών που καθορίζεται 
σύμφωνα με το παράρτημα I ή, στην 
περίπτωση των κατασκευαστών για τους 
οποίους εγκρίνεται παρέκκλιση βάσει του 
άρθρου 10, σύμφωνα με την παρέκκλιση 
αυτή.

Για το ημερολογιακό έτος που αρχίζει την 
1η Ιανουαρίου 2015 και κάθε επόμενο 
ημερολογιακό έτος, κάθε κατασκευαστής 
πλήρων ελαφρών επαγγελματικών 
οχημάτων εξασφαλίζει ότι οι οικείες μέσες 
ειδικές εκπομπές CO2 δεν υπερβαίνουν 
τον οικείο στόχο ειδικών εκπομπών που 
καθορίζεται σύμφωνα με το παράρτημα I 
ή, στην περίπτωση των κατασκευαστών 
για τους οποίους εγκρίνεται παρέκκλιση 
βάσει του άρθρου 10, σύμφωνα με την 
παρέκκλιση αυτή.

Or. en

Τροπολογία 104
Åsa Westlund, Marita Ulvskog, Dan Jørgensen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για το ημερολογιακό έτος που αρχίζει την 
1η Ιανουαρίου 2014 και κάθε επόμενο 
ημερολογιακό έτος, κάθε κατασκευαστής 
ελαφρών επαγγελματικών οχημάτων 
εξασφαλίζει ότι οι οικείες μέσες ειδικές 
εκπομπές CO2 δεν υπερβαίνουν τον οικείο 
στόχο ειδικών εκπομπών που καθορίζεται 
σύμφωνα με το παράρτημα I ή, στην 
περίπτωση των κατασκευαστών για τους 
οποίους εγκρίνεται παρέκκλιση βάσει του 
άρθρου 10, σύμφωνα με την παρέκκλιση 
αυτή.

Για το ημερολογιακό έτος που αρχίζει την 
1η Ιανουαρίου 2013 και κάθε επόμενο 
ημερολογιακό έτος, κάθε κατασκευαστής 
ελαφρών επαγγελματικών οχημάτων 
εξασφαλίζει ότι οι οικείες μέσες ειδικές 
εκπομπές CO2 δεν υπερβαίνουν τον οικείο 
στόχο ειδικών εκπομπών που καθορίζεται 
σύμφωνα με το παράρτημα I ή, στην 
περίπτωση των κατασκευαστών για τους 
οποίους εγκρίνεται παρέκκλιση βάσει του 
άρθρου 10, σύμφωνα με την παρέκκλιση 
αυτή.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Για λόγους ευθυγράμμισης του κανονισμού με τον κανονισμό που αναφέρεται στα οχήματα και 
τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα, που τίθεται σε ισχύ το 2015.

Τροπολογία 105
Sabine Wils

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για τον καθορισμό των ειδικών 
εκπομπών CO2 κάθε κατασκευαστή, 
λαμβάνονται υπόψη τα ακόλουθα 
ποσοστά καινούργιων ελαφρών 
επαγγελματικών οχημάτων του 
κατασκευαστή αυτού που έχουν 
ταξινομηθεί κατά το αντίστοιχο έτος:

διαγράφεται

– 75 % το έτος 2014,
– 80 % το έτος 2015,
– 100% από το 2016 και εφεξής.

Or. de

Αιτιολόγηση

Το "phase-in" (σταδιακή εφαρμογή) σημαίνει μόνο ότι ο κανονισμός τίθεται σε ισχύ αργότερα 
από αυτό που προβλέφθηκε. Αυτό θα οδηγούσε στο ότι οι κατασκευαστές δεν θα έπρεπε έως το 
2016 να προβούν σχεδόν σε κανένα μέτρο για τη μείωση του CO2.

Τροπολογία 106
Carl Schlyter, Rebecca Harms

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για τον καθορισμό των ειδικών 
εκπομπών CO2 κάθε κατασκευαστή, 
λαμβάνονται υπόψη τα ακόλουθα 
ποσοστά καινούργιων ελαφρών 
επαγγελματικών οχημάτων του 

Για την αξιολόγηση της επίδοσης του 
κάθε κατασκευαστή για τα έτη 2012 και 
2013, σύμφωνα με το άρθρο 7, ο μη 
δεσμευτικός στόχος των μέσων 
εκπομπών CO2 για τα καινούρια ελαφρά 
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κατασκευαστή αυτού που έχουν 
ταξινομηθεί κατά το αντίστοιχο έτος:
– 75% το 2014,
– 80% το 2015,
– 100% από το 2016 και εφεξής.

επαγγελματικά οχήματα είναι τα 175 g 
CO2/km.

Or. enΑιτιολόγηση

Η κλιμακωτή προσέγγιση παραπλανεί τον πολίτη και δεν βελτιώνει τη νομοθεσία. .

Τροπολογία 107
Anja Weisgerber, Françoise Grossetête, Horst Schnellhardt, Catherine Soullie, Renate 
Sommer, Thomas Ulmer, Birgit Schnieber-Jastram

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι κατασκευαστές λαμβάνουν τα
κατάλληλα μέτρα προκειμένου να 
μειώσουν τις μέσες εκπομπές CO2 στα 
καινούργια ελαφρά επαγγελματικά 
οχήματα που ταξινομούνται στην Ένωση 
σταδιακά έως την τιμή στόχου των 135 g
CO2/km το έτος 2025. Προκειμένου να
προωθήσουν τρέχουσες καινοτομίες, 
προσανατολίζονται εν προκειμένω οι 
κατασκευαστές στις ακόλουθες μη 
δεσμευτικές τιμές στόχου:
- 165 g CO2/km το 2019
- 145 g CO2/km το 2023.

Or. de

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να πραγματοποιείται συνεχώς η εφαρμογή καινοτόμων και τεχνολογιών που 
εξοικονομούν καύσιμα από τους κατασκευαστές, θα πρέπει οι κατασκευαστές να 
προσανατολίζονται σε ενδεικτικά σημεία-στόχους.
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Τροπολογία 108
Elisabetta Gardini, Salvatore Tatarella, Oreste Rossi, Paolo Bartolozzi, Bogusław Sonik, 
Rosario Crocetta, Licia Ronzulli,

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– 65% το 2015,

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεδομένου ότι ο χρονικός κύκλος ανάπτυξης και παραγωγής για τα ελαφρά επαγγελματικά 
οχήματα είναι πολύ μεγαλύτερος από εκείνον που ισχύει για τα επιβατικά οχήματα, απαιτείται 
περισσότερος χρόνος προπορείας και μεγαλύτερη περίοδος σταδιακής εφαρμογής. Στα 
ολοκληρωμένα οχήματα η οδηγία 2007/46/EΚ για την έγκριση τύπου θα εφαρμόζεται σε όλους 
τους τύπους πλήρων οχημάτων από τον Μάιο του 2013. Το 2014 θα είναι το πρώτο πλήρες 
ημερολογιακό έτος για το οποίο θα διατίθενται στοιχεία σχετικά με τις εκπομπές CO2 και τη 
μάζα των οχημάτων. Οι κατασκευαστές θα λάβουν αυτά τα στοιχεία για να αξιολογήσουν τις 
επιπτώσεις τους στον μέσο όρο εκπομπών κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2015. Επομένως, οι 
εκπομπές των ολοκληρωμένων οχημάτων δεν θα πρέπει να συμπεριληφθούν πριν από το 2016.

Τροπολογία 109
Rebecca Harms, Carl Schlyter

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– 75% το 2014, διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 110
Frédérique Ries

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 2 – περίπτωση 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– 75 % το 2014, διαγράφεται

Or. fr

Τροπολογία 111
Sergio Berlato

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– 75 % το 2014, – 65% το 2015,

– 75 % το 2016,

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεδομένου ότι ο χρονικός κύκλος ανάπτυξης και παραγωγής για τα ελαφρά επαγγελματικά 
οχήματα είναι πολύ μεγαλύτερος από εκείνον που ισχύει για τα επιβατικά οχήματα, απαιτείται 
περισσότερος χρόνος προπορείας και μεγαλύτερη περίοδος σταδιακής εφαρμογής. Στα 
ολοκληρωμένα οχήματα η οδηγία 2007/46/EΚ για την έγκριση τύπου θα εφαρμόζεται σε όλους 
τους τύπους πλήρων οχημάτων από τον Μάιο του 2013. Το 2014 θα είναι το πρώτο πλήρες 
ημερολογιακό έτος για το οποίο θα διατίθενται στοιχεία σχετικά με τις εκπομπές CO2 και τη 
μάζα των οχημάτων. Οι κατασκευαστές θα λάβουν αυτά τα στοιχεία για να αξιολογήσουν τις 
επιπτώσεις τους στον μέσο όρο εκπομπών κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2015. Επομένως, οι 
εκπομπές των ολοκληρωμένων οχημάτων δεν θα πρέπει να συμπεριληφθούν πριν από το 2016.

Τροπολογία 112
Anja Weisgerber, Françoise Grossetête, Horst Schnellhardt, Catherine Soullie, Thomas 
Ulmer, Renate Sommer, Birgit Schnieber-Jastram

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 2 – περίπτωση 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– 75 % το έτος 2014, – 75 % το 2015,

Or. de
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Αιτιολόγηση

Λόγω του μεγαλύτερου κύκλου του προϊόντος στα ελαφρά επαγγελματικά οχήματα θα πρέπει η 
σταδιακή εφαρμογή να αρχίσει το έτος 2015, λόγω του ότι οχήματα τα οποία θα πωληθούν το 
έτος 2014 βρίσκονται ήδη στην ανάπτυξη ή στην παραγωγή.

Τροπολογία 113
Elena Oana Antonescu

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– 75 % το 2014, – 65 % το 2014,

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι αναγκαίο να υπάρξει μια περίοδος εφαρμογής για τα νέα ελαφρού τύπου εμπορικά 
οχήματα παρόμοια με την τριετή περίοδο που δόθηκε στα επιβατικά αυτοκίνητα. Η φάση 
ανάπτυξης των ελαφρού τύπου εμπορικών οχημάτων κυμαίνεται περί τα 7 έτη, ενώ για τα 
επιβατικά αυτοκίνητα ο αντίστοιχος χρόνος είναι 5 έτη. Ο κύκλος παραγωγής των ελαφρού 
τύπου εμπορικών οχημάτων υπερβαίνει τα 10 έτη ενώ των επιβατικών κυμαίνεται μεταξύ 5 και 
7.

Τροπολογία 114
Miroslav Ouzký

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– 75 % το 2014, – 65 % το 2015,

Or. en

Αιτιολόγηση

Given that the development and production cycles for LCVs are much longer than for 
passenger cars, more lead-time and a longer phase-in period are required.Concerning 
completed vehicles, The Whole Vehicle Type Approval (Directive 2007/46/EC) will only be 
applied on all types of completed vehicles from May 2013 onwards. 2014 will therefore be the 
first full calendar year of monitoring and collecting the CO2 emissions and mass of 
completed vehicles according to new procedure available. Manufacturers will therefore only 
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receive the data on completed vehicles and therefore assess their impact on the average 
emissions of their own whole fleet in the second half of 2015. Inclusion of completed vehicles 
emissions in the average of manufacturers should therefore not take place before 2016 due to 
lack of data availability before and initial risk of data errors.

Τροπολογία 115
Elisabetta Gardini, Salvatore Tatarella, Oreste Rossi, Paolo Bartolozzi, Bogusław Sonik, 
Rosario Crocetta, Licia Ronzulli

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– 75 % το 2014, – 75 % το 2016,

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεδομένου ότι ο χρονικός κύκλος ανάπτυξης και παραγωγής για τα ελαφρά επαγγελματικά 
οχήματα είναι πολύ μεγαλύτερος από εκείνον που ισχύει για τα επιβατικά οχήματα, απαιτείται 
περισσότερος χρόνος προπορείας και μεγαλύτερη περίοδος σταδιακής εφαρμογής. Στα 
ολοκληρωμένα οχήματα η οδηγία 2007/46/EΚ για την έγκριση τύπου θα εφαρμόζεται σε όλους 
τους τύπους πλήρων οχημάτων από τον Μάιο του 2013. Το 2014 θα είναι το πρώτο πλήρες 
ημερολογιακό έτος για το οποίο θα διατίθενται στοιχεία σχετικά με τις εκπομπές CO2 και τη 
μάζα των οχημάτων. Οι κατασκευαστές θα λάβουν αυτά τα στοιχεία για να αξιολογήσουν τις 
επιπτώσεις τους στον μέσο όρο εκπομπών κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2015. Επομένως, οι 
εκπομπές των ολοκληρωμένων οχημάτων δεν θα πρέπει να συμπεριληφθούν πριν από το 2016.

Τροπολογία 116
Åsa Westlund, Marita Ulvskog, Dan Jørgensen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– 75 % το 2014, – 75 % το 2013,

Or. en

Αιτιολόγηση

Για λόγους ευθυγράμμισης του κανονισμού με τον κανονισμό που αναφέρεται στα οχήματα και 
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τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα, που τίθεται σε ισχύ το 2015.

Τροπολογία 117
Adina-Ioana Vălean

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– 75 % το 2014, – 65 % το 2015,

Or. en

Τροπολογία 118
Mario Pirillo

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– 75 % το 2014, – 75 % το 2015,

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεδομένου ότι ο χρονικός κύκλος ανάπτυξης και παραγωγής για τα ελαφρά επαγγελματικά 
οχήματα είναι πολύ μεγαλύτερος από εκείνον που ισχύει για τα επιβατικά οχήματα, απαιτείται 
περισσότερος χρόνος προπορείας και μεγαλύτερη περίοδος σταδιακής εφαρμογής.

Τροπολογία 119
Rebecca Harms, Carl Schlyter

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– 80% το 2015, διαγράφεται
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Or. en

Τροπολογία 120
Frédérique Ries

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 2 – περίπτωση 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– 80 % το 2015, διαγράφεται

Or. fr

Τροπολογία 121
Anja Weisgerber, Françoise Grossetête, Horst Schnellhardt, Catherine Soullie, Thomas 
Ulmer, Renate Sommer, Birgit Schnieber-Jastram, Elisabetta Gardini

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 2 – περίπτωση 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– 80 % το έτος 2015, – 80 % το 2016,

Or. de

Αιτιολόγηση

Λόγω του μεγαλύτερου κύκλου του προϊόντος στα ελαφρά επαγγελματικά οχήματα θα πρέπει η 
σταδιακή εφαρμογή να αρχίσει το έτος 2015, λόγω του ότι οχήματα τα οποία θα πωληθούν το 
έτος 2014 βρίσκονται ήδη στην ανάπτυξη ή στην παραγωγή.

Τροπολογία 122
Elena Oana Antonescu;

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– 80 % το 2015, – 75 % το 2015,

Or. en
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Αιτιολόγηση

Είναι αναγκαίο να υπάρξει μια περίοδος εφαρμογής για τα νέα ελαφρού τύπου εμπορικά 
οχήματα παρόμοια με την τριετή περίοδο που δόθηκε στα επιβατικά αυτοκίνητα. Η φάση 
ανάπτυξης των ελαφρού τύπου εμπορικών οχημάτων κυμαίνεται περί τα 7 έτη, ενώ για τα 
επιβατικά αυτοκίνητα ο αντίστοιχος χρόνος είναι 5 έτη. Ο κύκλος παραγωγής των ελαφρού 
τύπου εμπορικών οχημάτων υπερβαίνει τα 10 έτη ενώ των επιβατικών κυμαίνεται μεταξύ 5 και 
7.

Τροπολογία 123
Miroslav Ouzký

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– 80 % το 2015, – 75 % το 2016,

Or. en

Αιτιολόγηση

Given that the development and production cycles for LCVs are much longer than for 
passenger cars, more lead-time and a longer phase-in period are required.Concerning 
completed vehicles, The Whole Vehicle Type Approval (Directive 2007/46/EC) will only be 
applied on all types of completed vehicles from May 2013 onwards. 2014 will therefore be the 
first full calendar year of monitoring and collecting the CO2 emissions and mass of 
completed vehicles according to new procedure available. Manufacturers will therefore only 
receive the data on completed vehicles and therefore assess their impact on the average 
emissions of their own whole fleet in the second half of 2015. Inclusion of completed vehicles 
emissions in the average of manufacturers should therefore not take place before 2016 due to 
lack of data availability before and initial risk of data errors.

Τροπολογία 124
Elisabetta Gardini, Salvatore Tatarella, Oreste Rossi, Paolo Bartolozzi, Bogusław Sonik, 
Rosario Crocetta, Licia Ronzulli

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– 80 % το 2015, – 80 % το 2017,
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Or. en

Αιτιολόγηση

Δεδομένου ότι ο χρονικός κύκλος ανάπτυξης και παραγωγής για τα ελαφρά επαγγελματικά 
οχήματα είναι πολύ μεγαλύτερος από εκείνον που ισχύει για τα επιβατικά οχήματα, απαιτείται 
περισσότερος χρόνος προπορείας και μεγαλύτερη περίοδος σταδιακής εφαρμογής. Στα 
ολοκληρωμένα οχήματα η οδηγία 2007/46/EΚ για την έγκριση τύπου θα εφαρμόζεται σε όλους 
τους τύπους πλήρων οχημάτων από τον Μάιο του 2013. Το 2014 θα είναι το πρώτο πλήρες 
ημερολογιακό έτος για το οποίο θα διατίθενται στοιχεία σχετικά με τις εκπομπές CO2 και τη 
μάζα των οχημάτων. Οι κατασκευαστές θα λάβουν αυτά τα στοιχεία για να αξιολογήσουν τις 
επιπτώσεις τους στον μέσο όρο εκπομπών κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2015. Επομένως, οι 
εκπομπές των ολοκληρωμένων οχημάτων δεν θα πρέπει να συμπεριληφθούν πριν από το 2016.

Τροπολογία 125
Åsa Westlund, Marita Ulvskog, Dan Jørgensen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– 80 % το 2015, – 80 % το 2014,

Or. en

Αιτιολόγηση

Για λόγους ευθυγράμμισης του κανονισμού με τον κανονισμό που αναφέρεται στα οχήματα και 
τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα, που τίθεται σε ισχύ το 2015.

Τροπολογία 126
Adina-Ioana Vălean

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– 80 % το 2015, – 75 % το 2016,

Or. en
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Τροπολογία 127
Sergio Berlato

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– 80 % το 2015, – 80 % το 2017,

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεδομένου ότι ο χρονικός κύκλος ανάπτυξης και παραγωγής για τα ελαφρά επαγγελματικά 
οχήματα είναι πολύ μεγαλύτερος από εκείνον που ισχύει για τα επιβατικά οχήματα, απαιτείται 
περισσότερος χρόνος προπορείας και μεγαλύτερη περίοδος σταδιακής εφαρμογής. Στα 
ολοκληρωμένα οχήματα η οδηγία 2007/46/EΚ για την έγκριση τύπου θα εφαρμόζεται σε όλους 
τους τύπους πλήρων οχημάτων από τον Μάιο του 2013. Το 2014 θα είναι το πρώτο πλήρες 
ημερολογιακό έτος για το οποίο θα διατίθενται στοιχεία σχετικά με τις εκπομπές CO2 και τη 
μάζα των οχημάτων. Οι κατασκευαστές θα λάβουν αυτά τα στοιχεία για να αξιολογήσουν τις 
επιπτώσεις τους στον μέσο όρο εκπομπών κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2015. Επομένως, οι 
εκπομπές των ολοκληρωμένων οχημάτων δεν θα πρέπει να συμπεριληφθούν πριν από το 2016.

Τροπολογία 128
Mario Pirillo

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– 80 % το 2015, – 80 % το 2016,

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεδομένου ότι ο χρονικός κύκλος ανάπτυξης και παραγωγής για τα ελαφρά επαγγελματικά 
οχήματα είναι πολύ μεγαλύτερος από εκείνον που ισχύει για τα επιβατικά οχήματα, απαιτείται 
περισσότερος χρόνος προπορείας και μεγαλύτερη περίοδος σταδιακής εφαρμογής.
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Τροπολογία 129
Adina-Ioana Vălean

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 2 – περίπτωση 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– 80 % το 2017,

Or. en

Τροπολογία 130
Rebecca Harms, Carl Schlyter

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 2 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

100 % από το 2016 και εφεξής. διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 131
Frédérique Ries

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 2 – περίπτωση 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– 100% από το 2016 και εφεξής. διαγράφεται

Or. fr

Τροπολογία 132
Elisabetta Gardini, Salvatore Tatarella, Oreste Rossi, Paolo Bartolozzi, Bogusław Sonik, 
Rosario Crocetta, Licia Ronzulli

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 2 – εδάφιο 3
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

100 % από το 2016 και εφεξής. – 100 % το 2018 και εφεξής,

Από 1ης Ιανουαρίου 2016, τα 
ολοκληρωμένα οχήματα 
συμπεριλαμβάνονται επίσης στον 
καθορισμό των μέσων ειδικών εκπομπών 
CO2 κάθε κατασκευαστή.

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεδομένου ότι ο χρονικός κύκλος ανάπτυξης και παραγωγής για τα ελαφρά επαγγελματικά 
οχήματα είναι πολύ μεγαλύτερος από εκείνον που ισχύει για τα επιβατικά οχήματα, απαιτείται 
περισσότερος χρόνος προπορείας και μεγαλύτερη περίοδος σταδιακής εφαρμογής. Στα 
ολοκληρωμένα οχήματα η οδηγία 2007/46/EΚ για την έγκριση τύπου θα εφαρμόζεται σε όλους 
τους τύπους πλήρων οχημάτων από τον Μάιο του 2013. Το 2014 θα είναι το πρώτο πλήρες 
ημερολογιακό έτος για το οποίο θα διατίθενται στοιχεία σχετικά με τις εκπομπές CO2 και τη 
μάζα των οχημάτων. Οι κατασκευαστές θα λάβουν αυτά τα στοιχεία για να αξιολογήσουν τις 
επιπτώσεις τους στον μέσο όρο εκπομπών κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2015. Επομένως, οι 
εκπομπές των ολοκληρωμένων οχημάτων δεν θα πρέπει να συμπεριληφθούν πριν από το 2016.

Τροπολογία 133
Adina-Ioana Vălean

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 2 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

100 % από το 2016 και εφεξής. – 100 % το 2018 και εφεξής

Από 1ης Ιανουαρίου 2016, τα 
ολοκληρωμένα οχήματα 
συμπεριλαμβάνονται επίσης στον 
καθορισμό των μέσων ειδικών εκπομπών 
CO2 κάθε κατασκευαστή.

Or. en
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Τροπολογία 134
Sergio Berlato

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 2 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

100 % από το 2016 και εφεξής. – 100 % το 2018 και εφεξής,

Από 1ης Ιανουαρίου 2016, τα 
ολοκληρωμένα οχήματα 
συμπεριλαμβάνονται επίσης στον 
καθορισμό των μέσων ειδικών εκπομπών 
CO2 κάθε κατασκευαστή.

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεδομένου ότι ο χρονικός κύκλος ανάπτυξης και παραγωγής για τα ελαφρά επαγγελματικά 
οχήματα είναι πολύ μεγαλύτερος από εκείνον που ισχύει για τα επιβατικά οχήματα, απαιτείται 
περισσότερος χρόνος προπορείας και μεγαλύτερη περίοδος σταδιακής εφαρμογής. Στα 
ολοκληρωμένα οχήματα η οδηγία 2007/46/EΚ για την έγκριση τύπου θα εφαρμόζεται σε όλους 
τους τύπους πλήρων οχημάτων από τον Μάιο του 2013. Το 2014 θα είναι το πρώτο πλήρες 
ημερολογιακό έτος για το οποίο θα διατίθενται στοιχεία σχετικά με τις εκπομπές CO2 και τη 
μάζα των οχημάτων. Οι κατασκευαστές θα λάβουν αυτά τα στοιχεία για να αξιολογήσουν τις 
επιπτώσεις τους στον μέσο όρο εκπομπών κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2015. Επομένως, οι 
εκπομπές των ολοκληρωμένων οχημάτων δεν θα πρέπει να συμπεριληφθούν πριν από το 2016.

Τροπολογία 135
Åsa Westlund, Marita Ulvskog, Dan Jørgensen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 2 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

100 % από το 2016 και εφεξής. – 100 % το 2015 και εφεξής,

Or. en

Αιτιολόγηση

Για λόγους ευθυγράμμισης του κανονισμού με τον κανονισμό που αναφέρεται στα οχήματα και 
τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα, που τίθεται σε ισχύ το 2015.
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Τροπολογία 136
Mario Pirillo

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 2 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

100 % από το 2016 και εφεξής. – 100 % το 2018 και εφεξής

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεδομένου ότι ο χρονικός κύκλος ανάπτυξης και παραγωγής για τα ελαφρά επαγγελματικά 
οχήματα είναι πολύ μεγαλύτερος από εκείνον που ισχύει για τα επιβατικά οχήματα, απαιτείται 
περισσότερος χρόνος προπορείας και μεγαλύτερη περίοδος σταδιακής εφαρμογής.

Τροπολογία 137
Elena Oana Antonescu;

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 2 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

100 % από το 2016 και εφεξής. 80 % από το 2016 και εφεξής.

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι αναγκαίο να υπάρξει μια περίοδος εφαρμογής για τα νέα ελαφρού τύπου εμπορικά 
οχήματα παρόμοια με την τριετή περίοδο που δόθηκε στα επιβατικά αυτοκίνητα. Η φάση 
ανάπτυξης των ελαφρού τύπου εμπορικών οχημάτων κυμαίνεται περί τα 7 έτη, ενώ για τα 
επιβατικά αυτοκίνητα ο αντίστοιχος χρόνος είναι 5 έτη. Ο κύκλος παραγωγής των ελαφρού 
τύπου εμπορικών οχημάτων υπερβαίνει τα 10 έτη ενώ των επιβατικών κυμαίνεται μεταξύ 5 και 
7.
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Τροπολογία 138
Anja Weisgerber, Françoise Grossetête, Horst Schnellhardt, Catherine Soullie, Thomas 
Ulmer, Renate Sommer, Birgit Schnieber-Jastram

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 2 – περίπτωση 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– 100% από το 2016 και εφεξής. – 100 % το 2017,

Or. de

Αιτιολόγηση

Λόγω του μεγαλύτερου κύκλου του προϊόντος στα ελαφρά επαγγελματικά οχήματα θα πρέπει η 
σταδιακή εφαρμογή να αρχίσει το έτος 2015, λόγω του ότι οχήματα τα οποία θα πωληθούν το 
έτος 2014 βρίσκονται ήδη στην ανάπτυξη ή στην παραγωγή.

Τροπολογία 139
Miroslav Ouzký

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 2 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

- 100 % από το 2016 και εφεξής. – 80 % το 2017,

Or. en

Αιτιολόγηση

Given that the development and production cycles for LCVs are much longer than for 
passenger cars, more lead-time and a longer phase-in period are required.Concerning 
completed vehicles, The Whole Vehicle Type Approval (Directive 2007/46/EC) will only be 
applied on all types of completed vehicles from May 2013 onwards. 2014 will therefore be the 
first full calendar year of monitoring and collecting the CO2 emissions and mass of 
completed vehicles according to new procedure available. Manufacturers will therefore only 
receive the data on completed vehicles and therefore assess their impact on the average 
emissions of their own whole fleet in the second half of 2015. Inclusion of completed vehicles 
emissions in the average of manufacturers should therefore not take place before 2016 due to 
lack of data availability before and initial risk of data errors.
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Τροπολογία 140
Elena Oana Antonescu

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 2 – εδάφιο 3 α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

100 % από το 2016 και εφεξής. – 100 % το 2017 και εφεξής,

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι αναγκαίο να υπάρξει μια περίοδος εφαρμογής για τα νέα ελαφρού τύπου εμπορικά 
οχήματα παρόμοια με την τριετή περίοδο που δόθηκε στα επιβατικά αυτοκίνητα. Η φάση 
ανάπτυξης των ελαφρού τύπου εμπορικών οχημάτων κυμαίνεται περί τα 7 έτη, ενώ για τα 
επιβατικά αυτοκίνητα ο αντίστοιχος χρόνος είναι 5 έτη. Ο κύκλος παραγωγής των ελαφρού 
τύπου εμπορικών οχημάτων υπερβαίνει τα 10 έτη ενώ των επιβατικών κυμαίνεται μεταξύ 5 και 
7.

Τροπολογία 141
Miroslav Ouzký

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 2 – εδάφιο 3 α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

- 100 % από το 2016 και εφεξής. - 100% από το 2018 και εφεξής.

Or. en

Αιτιολόγηση

Given that the development and production cycles for LCVs are much longer than for 
passenger cars, more lead-time and a longer phase-in period are required.Concerning 
completed vehicles, The Whole Vehicle Type Approval (Directive 2007/46/EC) will only be 
applied on all types of completed vehicles from May 2013 onwards. 2014 will therefore be the 
first full calendar year of monitoring and collecting the CO2 emissions and mass of 
completed vehicles according to new procedure available. Manufacturers will therefore only 
receive the data on completed vehicles and therefore assess their impact on the average 
emissions of their own whole fleet in the second half of 2015. Inclusion of completed vehicles 
emissions in the average of manufacturers should therefore not take place before 2016 due to 
lack of data availability before and initial risk of data errors.



AM\817369EL.doc 81/86 PE442.811v01-00

EL

Τροπολογία 142
Miroslav Ouzký

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 3α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Από 1ης Ιανουαρίου 2016, τα 
ολοκληρωμένα οχήματα 
συμπεριλαμβάνονται επίσης στον 
καθορισμό των μέσων ειδικών εκπομπών 
CO2 κάθε κατασκευαστή.

Or. en

Αιτιολόγηση

Given that the development and production cycles for LCVs are much longer than for 
passenger cars, more lead-time and a longer phase-in period are required.Concerning 
completed vehicles, The Whole Vehicle Type Approval (Directive 2007/46/EC) will only be 
applied on all types of completed vehicles from May 2013 onwards. 2014 will therefore be the 
first full calendar year of monitoring and collecting the CO2 emissions and mass of 
completed vehicles according to new procedure available. Manufacturers will therefore only 
receive the data on completed vehicles and therefore assess their impact on the average 
emissions of their own whole fleet in the second half of 2015. Inclusion of completed vehicles 
emissions in the average of manufacturers should therefore not take place before 2016 due to 
lack of data availability before and initial risk of data errors.

Τροπολογία 143
Mario Pirillo

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 3α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Από 1ης Ιανουαρίου 2016, τα 
ολοκληρωμένα οχήματα 
συμπεριλαμβάνονται επίσης στον 
καθορισμό των μέσων ειδικών εκπομπών 
CO2 κάθε κατασκευαστή.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Η συμπερίληψη των ολοκληρωμένων οχημάτων στη νομοθεσία δεν πρέπει να πραγματοποιηθεί 
πριν από το 2016 λόγω του ότι δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία και υπάρχει κίνδυνος 
εσφαλμένων δεδομένων.

Τροπολογία 144
Sabine Wils

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Πιστωτικά υπερμόρια διαγράφεται
Κατά τον υπολογισμό των μέσων ειδικών 
εκπομπών CO2, κάθε καινούργιο ελαφρό 
επαγγελματικό όχημα με ειδικές εκπομπές 
CO2 χαμηλότερες από 50 g CO2/km 
λογίζεται ως:
2,5 ελαφρά επαγγελματικά οχήματα το 
2014,
1,5 ελαφρό επαγγελματικό όχημα το 2015,
1 ελαφρό επαγγελματικό όχημα από το 
2016 και εφεξής.

Or. de

Αιτιολόγηση

Τα πιστωτικά υπερμόρια είναι αντιπαραγωγικά. Τέλος οδηγούν στο ότι συνολικά εκπέμπεται 
περισσότερο CO2, λόγω του ότι τα οικονομικά οχήματα σταθμίζονται με ιδιαίτερα 
καυσιμοβόρα οχήματα.

Τροπολογία 145
Chris Davies, Corinne Lepage

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 5a
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Συσκευές περιορισμού της ταχύτητας
Οι συσκευές περιορισμού της ταχύτητας 
θα καθιερωθούν μέχρι το 2005 
προκειμένου να περιορίσουν τη μέγιστη 
τιμή των νέων παραγόμενων οχημάτων 
των κατηγοριών M2, N1 και N2, όπως 
ορίζει το άρθρο 2, στα 110 km/h.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η αποδοτικότητα όσον αφορά την κατανάλωση καυσίμου φορτηγών και ελαφρών 
επαγγελματικών οχημάτων επιδεινώθηκε κατά την περίοδο 2001 έως 2007, επιβάλλοντας 
αυξημένο λειτουργικό κόστος στις χρήστριες επιχειρήσεις. Για να επιτευχθούν οι στόχοι της ΕΕ 
για το 2020 όσον αφορά την βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων έχει ζωτική 
σημασία να περιοριστεί το περιττό μεταφορικό κόστος. Οι κινητήρες που εγκαθίστανται σε 
επαγγελματικά οχήματα πρέπει να είναι κατάλληλοι για τον σκοπό αυτό και να μην διαθέτουν 
υπερβολική ισχύ για τους αυτοκινητόδρομους υψηλής ταχύτητας. Η ρύθμιση της συσκευής 
περιορισμού της ταχύτητας στα 110 km/h θα δώσουν στους κατασκευαστές τη δυνατότητα να 
επιτύχουν τους στόχους μείωσης με σημαντικά χαμηλότερο κόστος.

Τροπολογία 146
Judith A. Merkies, Gilles Pargneaux, Κρίτων Αρσένης, Sabine Wils, Marisa Matias

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 5a
...

Για το ημερολογιακό έτος που αρχίζει την 
1η Ιανουαρίου 2014 και κάθε επόμενο 
ημερολογιακό έτος, οι κατασκευαστές 
ελαφρών επαγγελματικών οχημάτων 
φροντίζουν ώστε τα ελαφρά 
επαγγελματικά τους οχήματά να είναι 
εξοπλισμένα με διατάξεις περιορισμού 
της ταχύτητας με ρύθμιση του μεγίστου 
ορίου ταχύτητας στα 100 km/h.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Η χρήση ευφυών διατάξεων περιορισμού της ταχύτητας θα έχει τόσο άμεσες όσο και έμμεσες 
επιπτώσεις στην κατανάλωση καυσίμων. Ως άμεση επίπτωση, η οδήγηση με χαμηλή ταχύτητα 
απαιτεί λιγότερα καύσιμα. Ως έμμεση επίπτωση, ο ορισμός μέγιστων ορίων ταχύτητας επιτρέπει 
την ακριβή βελτιστοποίηση των φαλάγγων αυτοκινήτων γι αυτή την ειδική ταχύτητα, πράγμα 
που μπορεί να συμβάλει σε περαιτέρω μείωση των εκπομπών. Η έκλυση εκπομπών CO2 
αυξάνεται σημαντικά σε δυναμικές κυκλοφοριακές συνθήκες (όταν τα οχήματα σταματούν και 
ξεκινούν) και με ταχύτητα υψηλότερη από 120 χλμ. την ώρα. Η μέγιστη μείωση των εκπομπών 
CO2 που μπορεί να επιτευχθεί με ευφυείς διατάξεις περιορισμού της ταχύτητας υπολογίζεται σε 
περίπου 15%.

Τροπολογία 147
Anja Weisgerber, Françoise Grossetête, Horst Schnellhardt, Catherine Soullie, Thomas 
Ulmer, Renate Sommer, Birgit Schnieber-Jastram

Πρόταση κανονισμού
αιτιολογική σκέψη 45α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 35α
Ειδικές διατάξεις στόχων εκπομπών για 
οχήματα που κινούνται με εναλλακτικό 

καύσιμο
Προκειμένου να διαπιστωθεί σε ποιο
βαθμό ένας κατασκευαστής πληροί τους
εις το άρθρο 4 αναφερόμενους ειδικούς 
στόχους εκπομπών CO2, μειώνονται οι 
αναφερόμενες εκπομπές CO2 για κάθε 
όχημα το οποίο έχει κατασκευαστεί κατά 
τέτοιο τρόπο ώστε μπορεί να κινηθεί με 
μίγμα καυσίμου κινητήρων εσωτερικής 
καύσεως και βιοαιθανόλης με 
περιεκτικότητα αιθανόλης 85 % („E 85“), 
το οποίο αντιστοιχεί στις σχετικές 
διατάξεις του δικαίου της Ένωσης ή στα 
ευρωπαϊκά τεχνικά πρότυπα, έως την 31η 
Δεκεμβρίου 2018 κατά 5 % σε 
αναγνώριση του γεγονότος ότι κατά τη 
λειτουργία με βιοκαύσιμα υπάρχει 
μεγαλύτερο δυναμικό όσον αφορά την 
τεχνολογία και τη μείωση των εκπομπών. 
Η μείωση αυτή ισχύει τότε μόνο, όταν το
τουλάχιστον 30 % των πρατηρίων
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καυσίμων στο κράτος μέλος, στο οποίο 
έχει ταξινομηθεί το όχημα, προσφέρουν 
αυτόν τον τύπο εναλλακτικού καυσίμου, 
το οποίο πληροί τα κριτήρια 
βιωσιμότητας για βιοκαύσιμα σύμφωνα 
με τις σχετικές διατάξεις του δικαίου της 
Ένωσης.

Or. de

Αιτιολόγηση

Η αυξανόμενη επέκταση της υποδομής για βιοκαύσιμα μπορεί να οδηγήσει σε σημαντική 
μείωση των εκπομπών CO2 του στόλου των οχημάτων στη βάση ενός "Well-to-Wheels". Μια 
ρύθμιση για τα ελαφρά επαγγελματικά οχήματα που κινούνται με εναλλακτικά καύσιμα πρέπει 
να περιληφθεί, κατά συνέπεια, κατ' αναλογία του κανονισμού για τη μείωση των εκπομπών 
CO2 σε επιβατικά αυτοκίνητα (ΕΚ) αριθ. 443/2009.

Τροπολογία 148
Matthias Groote

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 45α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 35α
Διατάξεις περιορισμού της ταχύτητας

Από 1ης Ιανουαρίου 2014, οι 
κατασκευαστές ελαφρών οχημάτων 
διασφαλίζουν ότι όλα τα καινούργια 
ελαφρά επαγγελματικά οχήματα είναι, 
σύμφωνα με το άρθρο 2, εφοδιασμένα με 
μία διάταξη περιορισμού της ταχύτητας, 
η οποία περιορίζει την ταχύτητα αυτών 
των οχημάτων σε 120 km/h.

Or. de

Αιτιολόγηση

Σε όλες τις άλλες κατηγορίες επαγγελματικών οχημάτων έχει ήδη καθιερωθεί η χρήση 
διατάξεων περιορισμού της ταχύτητας. Από τεχνική άποψη δεν υπάρχει κανένα απολύτως 
πρόβλημα, ενώ η εγκατάσταση δε επιφέρει σημαντικά έξοδα. Δημιουργείται έτσι το κίνητρο για 
τους κατασκευαστές να χρησιμοποιούν μικρότερους και αποδοτικότερους κινητήρες, που 
εκλύουν λιγότερες εκπομπές CO2.
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Τροπολογία 149
Kathleen Van Brempt

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 5a
...

Για το ημερολογιακό έτος που αρχίζει την 
1η Ιανουαρίου 2014 και για κάθε επόμενο 
ημερολογιακό έτος, οι κατασκευαστές 
ελαφρών επαγγελματικών οχημάτων 
φροντίζουν ώστε τα ελαφρά 
επαγγελματικά τους οχήματα να είναι 
εξοπλισμένα με συσκευές περιορισμού 
της ταχύτητας. Το μέγιστο όριο 
ταχύτητας στο οποίο ρυθμίζονται οι εν 
λόγω συσκευές καθορίζεται από τα κράτη 
μέλη.

Or. en

Αιτιολόγηση

Speed limiters reduce fuel consumption both directly and indirectly. As a direct effect driving 
slower requires less fuel consumption. As an indirect effect, capping maximum speeds allows 
precise optimisation of drivetrains for that specific speed. The CO2 emission strongly grows 
in dynamic traffic situations (stop and go) and with a speed higher than 120 km per hour. The 
CO2 reduction that can be reached using an intelligent speed limitation device is estimated to 
be around 15%. Allowing each member state to determine at which maximum speed the 
limiters will be set, enables them to choose the maximum speed that best suites the speed 
regulations in their country.


