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Τροπολογία 150
Sirpa Pietikäinen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 5
Πιστωτικά υπερμόρια

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:

διαγράφεται

2,5 ελαφρό επαγγελματικό όχημα το 2014,
1,5 ελαφρό επαγγελματικό όχημα το 2015,
1 ελαφρό επαγγελματικό όχημα από το 
2016 και εφεξής.

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρόκειται για τα πιστωτικά υπερμόρια για τα οχήματα με εξαιρετικά χαμηλές εκπομπές, 
σημαντικά κατώτερες των μειώσεων εκπομπών CO2 που προβλέπει η νομοθεσία και τούτο 
γιατί είναι πιθανό να χαλαρώσουν οι κατασκευαστές τις προσπάθειές τους στον τομέα των 
συμβατικών οχημάτων. Τα συμβατικά αυτά οχήματα θα χρησιμοποιούνται ωστόσο για πολλά 
ακόμη χρόνια με συνέπεια τα προσωρινά αποτελέσματα της προώθησης των οχημάτων με 
χαμηλές εκπομπές να θεωρούνται πολύ κατώτερα σε σχέση με τις βλάβες που προεκλήθησαν 
στο περιβάλλον.

Τροπολογία 151
Rebecca Harms, Carl Schlyter

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 5 διαγράφεται
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Πιστωτικά υπερμόρια
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 ελαφρό επαγγελματικό όχημα το 2014,
1,5 ελαφρό επαγγελματικό όχημα το 2015,
1 ελαφρό επαγγελματικό όχημα από το 
2016 και εφεξής.

Or. en

Τροπολογία 152
Anja Weisgerber, Françoise Grossetête, Horst Schnellhardt, Catherine Soullie, Thomas 
Ulmer, Renate Sommer, Birgit Schnieber-Jastram

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – εισαγωγή

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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:

Κατά τον υπολογισμό των μέσων ειδικών 
εκπομπών CO2, κάθε καινούργιο ελαφρό 
επαγγελματικό όχημα με ειδικές εκπομπές 
CO2 χαμηλότερες από 50% των 
ενδεικτικών εκπομπών CO2 σύμφωνα με 
το Παράρτημα Ι λογίζεται ως:

Or. de

Αιτιολόγηση

Για να ενισχυθεί η εν σειρά ενσωμάτωση τεχνολογιών που μειώνουν τις εκπομπές σε ελαφρά 
επαγγελματικά οχήματα, θα πρέπει να καθοριστούν συγκεκριμένα κίνητρα. Θα πρέπει ως εκ 
τούτου να αυξηθεί ανάλογα ο συντελεστής και η διάρκεια της ισχύος των παραχωρήσεων για 
ελαφρά επαγγελματικά οχήματα με ειδικές εκπομπές CO2 λιγότερες κατά το ήμισυ από αυτές 
αντίστοιχων ελαφρών εμπορικών οχημάτων.
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Τροπολογία 153
Miroslav Ouzký

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – εισαγωγή

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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:

Κατά τον υπολογισμό των μέσων ειδικών 
εκπομπών CO2, κάθε καινούργιο ελαφρό 
επαγγελματικό όχημα με ειδικές εκπομπές 
CO2 χαμηλότερες από 50% του μέσου 
ειδικού στόχου CO2 σύμφωνα με το 
Παράρτημα Ι, λογίζεται ως:

Or. en

Αιτιολόγηση

Super Credits based on a relative system (instead of an absolute threshold of 50g CO2/km) 
provide higher incentives for a broader application of CO2 cutting new breakthrough 
technologies. Manufacturers invest a lot of money in the development and deployment of new 
breakthrough technologies without knowing whether they will succeed. The high risk and 
uncertainties of investments by manufacturers (market acceptance, new infrastructure 
availability, technology ability, etc.) and the fact that new breakthrough technologies will not 
contribute significantly in the 2020-25 timeframe, requires an extension of the period of super 
credits.

Τροπολογία 154
Adina-Ioana Vălean, Jorgo Chatzimarkakis

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – εισαγωγή

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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:

Κατά τον υπολογισμό των μέσων ειδικών 
εκπομπών CO2, κάθε καινούργιο ελαφρό 
επαγγελματικό όχημα με ειδικές εκπομπές 
CO2 χαμηλότερες από 50% του μέσου 
ειδικού στόχου CO2 σύμφωνα με το 
Παράρτημα Ι, λογίζεται ως:

Or. en
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Τροπολογία 155
Chris Davies

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κατά τον υπολογισμό των μέσων ειδικών 
εκπομπών CO2, κάθε καινούργιο ελαφρό 
επαγγελματικό όχημα με ειδικές εκπομπές
που υπερβαίνουν κατά 15% και άνω τον 
οικείο στόχο ειδικών εκπομπών ο οποίος 
καθορίζεται σύμφωνα με το παράρτημα I 
υπολογίζεται ως:
1,5 ελαφρό επαγγελματικό όχημα το 2014,
2 ελαφρό επαγγελματικό όχημα το 2015,
- 2,5 ελαφρό επαγγελματικό όχημα από το 
2016 και έπειτα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να προωθηθεί η καινοτομία και να μειωθεί το κόστος για τους χρήστες, η
νομοθεσία θα έπρεπε να ενθαρρύνει την ανάπτυξη ελαφρών επαγγελματικών οχημάτων με
υψηλότερη απόδοση καυσίμου και χαμηλότερες εκπομπές CO2. Παρομοίως, θα έπρεπε να 
αποθαρρύνεται η συνέχιση της παραγωγής των οχημάτων εκείνων με υψηλό κόστος λειτουργίας 
και που εκπέμπουν περιττές ποσότητες CO2.

Τροπολογία 156
Sabine Wils

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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 συσκευές περιορισμού 
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της ταχύτητας με ρύθμιση του μεγίστου 
ορίου ταχύτητας στα 100 km/h. .

Or. en

Αιτιολόγηση

Επιστημονικές μελέτες έχουν αποδείξει ότι ένα όριο ταχύτητας της τάξης των 100 km/h, θα 
μείωνε τις εκπομπές CO2 των ΕΕΟ σε ποσοστό έως και 8%. Το όριο ταχύτητας θα μείωνε
επίσης τα επίπεδα θορύβου αυξάνοντας ταυτόχρονα το επίπεδο ασφαλείας για όλους τους 
χρήστες των δρόμων.

Τροπολογία 157
Vittorio Prodi

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 5α
Όρια ταχύτητας

Πρέπει έως το 2015 να θεσπισθούν όρια
ταχύτητας των καινουργών οχημάτων 
όπως ορίζεται στο άρθρο 2, σε φθίνουσες 
τιμές και με αύξηση της μεταφορικής 
ικανότητας.

Or. en

Τροπολογία 158
Adina-Ioana Vălean, Jorgo Chatzimarkakis

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – περίπτωση 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2,5 ελαφρό επαγγελματικό όχημα το 2014, διαγράφεται

Or. en
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Τροπολογία 159
Miroslav Ouzký

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – περίπτωση 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– 2,5 ελαφρό επαγγελματικό όχημα το 
2014,

– 2 ελαφρό επαγγελματικό οχήμα από το 
2015 έως το 2025

Or. en

Αιτιολόγηση

Super Credits based on a relative system (instead of an absolute threshold of 50g CO2/km) 
provide higher incentives for a broader application of CO2 cutting new breakthrough 
technologies. Manufacturers invest a lot of money in the development and deployment of new 
breakthrough technologies without knowing whether they will succeed. The high risk and 
uncertainties of investments by manufacturers (market acceptance, new infrastructure 
availability, technology ability, etc.) and the fact that new breakthrough technologies will not 
contribute significantly in the 2020-25 timeframe, requires an extension of the period of super 
credits.

Τροπολογία 160
Elena Oana Antonescu

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – περίπτωση 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– 2,5 ελαφρό επαγγελματικό όχημα το 
2014,

– 3,5 ελαφρό επαγγελματικό όχημα το 
2014,

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα πιστωτικά υπερμόρια μπορούν να παράσχουν κίνητρο για την εξέλιξη ΕΕΟ με χαμηλές
εκπομπές. Το κόστος της επένδυσης είναι υψηλότερο με συνέπεια να χρειάζεται παράταση του 
χρονοδιαγράμματος για τα πιστωτικά υπερμόρια.

Τροπολογία 161
Anja Weisgerber, Françoise Grossetête, Horst Schnellhardt, Catherine Soullie, Thomas 
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Ulmer, Renate Sommer, Birgit Schnieber-Jastram

Πρόταση κανονισμού
Παράγραφος 5 – περίπτωση 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– 2,5 ελαφρά επαγγελματικά οχήματα το 
2014,

– 2 ελαφρά επαγγελματικά οχήματα το
2015,

Or. de

Αιτιολόγηση

Για να ενισχυθεί η εν σειρά ενσωμάτωση τεχνολογιών που μειώνουν τις εκπομπές σε ελαφρά 
επαγγελματικά οχήματα, θα πρέπει να καθοριστούν συγκεκριμένα κίνητρα. Θα πρέπει ως εκ 
τούτου να αυξηθεί ανάλογα ο συντελεστής και η διάρκεια της ισχύος των παραχωρήσεων για 
ελαφρά επαγγελματικά οχήματα με ειδικές εκπομπές CO2 λιγότερες κατά το ήμισυ από αυτές 
αντίστοιχων ελαφρών εμπορικών οχημάτων.

Τροπολογία 162
Miroslav Ouzký

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – περίπτωση 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– 1,5 ελαφρό επαγγελματικό όχημα το 
2015,

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Super Credits based on a relative system (instead of an absolute threshold of 50g CO2/km) 
provide higher incentives for a broader application of CO2 cutting new breakthrough 
technologies. Manufacturers invest a lot of money in the development and deployment of new 
breakthrough technologies without knowing whether they will succeed. The high risk and 
uncertainties of investments by manufacturers (market acceptance, new infrastructure 
availability, technology ability, etc.) and the fact that new breakthrough technologies will not 
contribute significantly in the 2020-25 timeframe, requires an extension of the period of super 
credits.
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Τροπολογία 163
Adina-Ioana Vălean, Jorgo Chatzimarkakis

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – περίπτωση 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– 1,5 ελαφρό επαγγελματικό όχημα το 
2015,

– 2 ελαφρά επαγγελματικά οχήματα από
το 2015 έως το 2025

Or. en

Αιτιολόγηση

Super Credits based on a relative system (instead of an absolute threshold of 50g CO2/km) 
provide higher incentives for a broader application of CO2 cutting new breakthrough 
technologies. Manufacturers invest a lot of money in the development and deployment of new 
breakthrough technologies without knowing whether they will succeed. The high risk and 
uncertainties of investments by manufacturers (market acceptance, new infrastructure 
availability, technology ability, etc.) and the fact that new breakthrough technologies will not 
contribute significantly in the 2020-25 timeframe, requires an extension of the period of super 
credits.

Τροπολογία 164
Elena Oana Antonescu

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – περίπτωση 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– 1,5 ελαφρό επαγγελματικό όχημα το 
2015,

– 3,5 ελαφρό επαγγελματικό όχημα το 
2015,

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα πιστωτικά υπερμόρια μπορούν να παράσχουν κίνητρο για την εξέλιξη ΕΕΟ με χαμηλές
εκπομπές. Το κόστος της επένδυσης είναι υψηλότερο με συνέπεια να χρειάζεται παράταση του 
χρονοδιαγράμματος για τα πιστωτικά υπερμόρια.

Τροπολογία 165
Anja Weisgerber, Françoise Grossetête, Horst Schnellhardt, Catherine Soullie, Thomas 
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Ulmer, Renate Sommer, Birgit Schnieber-Jastram

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – περίπτωση 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– 1,5 ελαφρό επαγγελματικό όχημα το 
2015,

– 2 ελαφρά επαγγελματικά οχήματα το 
2016,

Or. de

Αιτιολόγηση

Για να ενισχυθεί η εν σειρά ενσωμάτωση τεχνολογιών που μειώνουν τις εκπομπές σε ελαφρά 
επαγγελματικά οχήματα, θα πρέπει να καθοριστούν συγκεκριμένα κίνητρα. Θα πρέπει ως εκ 
τούτου να αυξηθεί ανάλογα ο συντελεστής και η διάρκεια της ισχύος των παραχωρήσεων για 
ελαφρά επαγγελματικά οχήματα με ειδικές εκπομπές CO2 λιγότερες κατά το ήμισυ από αυτές 
αντίστοιχων ελαφρών εμπορικών οχημάτων.

Τροπολογία 166
Miroslav Ouzký

Πρόταση κανονισμού
΄Αρθρο 5 – περίπτωση 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– 1 ελαφρό επαγγελματικό όχημα από το 
2016 και εφεξής.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Super Credits based on a relative system (instead of an absolute threshold of 50g CO2/km) 
provide higher incentives for a broader application of CO2 cutting new breakthrough 
technologies. Manufacturers invest a lot of money in the development and deployment of new 
breakthrough technologies without knowing whether they will succeed. The high risk and 
uncertainties of investments by manufacturers (market acceptance, new infrastructure 
availability, technology ability, etc.) and the fact that new breakthrough technologies will not 
contribute significantly in the 2020-25 timeframe, requires an extension of the period of super 
credits.
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Τροπολογία 167
Adina-Ioana Vălean, Jorgo Chatzimarkakis

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – περίπτωση 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– 1 ελαφρό επαγγελματικό όχημα από το 
2016 και εφεξής.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 168
Anja Weisgerber, Françoise Grossetête, Horst Schnellhardt, Catherine Soullie, Thomas 
Ulmer, Renate Sommer, Birgit Schnieber-Jastram

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – περίπτωση 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– 1 ελαφρό επαγγελματικό όχημα από το 
2016 και εφεξής.

– 2 ελαφρά επαγγελματικά οχήματα το 
2017,
– 2 ελαφρά επαγγελματικά οχήματα το 
2018,
– 2 ελαφρά επαγγελματικά οχήματα το 
2019,
– 2 ελαφρά επαγγελματικά οχήματα το 
2020,
– 2 ελαφρά επαγγελματικά οχήματα το 
2021,
– 2 ελαφρά επαγγελματικά οχήματα το 
2022,
– 2 ελαφρά επαγγελματικά οχήματα το 
2023,
– 2 ελαφρά επαγγελματικά οχήματα το 
2024,
– 1 ελαφρό επαγγελματικό όχημα από το 
2025.

Or. de
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Αιτιολόγηση

Για να ενισχυθεί η εν σειρά ενσωμάτωση τεχνολογιών που μειώνουν τις εκπομπές σε ελαφρά 
επαγγελματικά οχήματα, θα πρέπει να καθοριστούν συγκεκριμένα κίνητρα. Θα πρέπει ως εκ 
τούτου να αυξηθεί ανάλογα ο συντελεστής και η διάρκεια της ισχύος των παραχωρήσεων για 
ελαφρά επαγγελματικά οχήματα με ειδικές εκπομπές CO2 λιγότερες κατά το ήμισυ από αυτές 
αντίστοιχων ελαφρών εμπορικών οχημάτων.

Τροπολογία 169
Elena Oana Antonescu

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – περίπτωση 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– 1 ελαφρό επαγγελματικό όχημα από το 
2016 και εφεξής.

- 2,5 ελαφρά επαγγελματικά οχήματα από 
το 2016 και εφεξής.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα πιστωτικά υπερμόρια μπορούν να παράσχουν κίνητρο για την εξέλιξη ΕΕΟ με χαμηλές
εκπομπές. Το κόστος της επένδυσης είναι υψηλότερο με συνέπεια να χρειάζεται παράταση του 
χρονοδιαγράμματος για τα πιστωτικά υπερμόρια.

Τροπολογία 170
Elena Oana Antonescu

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – περίπτωση 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

- 1,5 ελαφρό επαγγελματικό όχημα το 
2017,

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα πιστωτικά υπερμόρια μπορούν να παράσχουν κίνητρο για την εξέλιξη ΕΕΟ με χαμηλές
εκπομπές. Το κόστος της επένδυσης είναι υψηλότερο με συνέπεια να χρειάζεται παράταση του 
χρονοδιαγράμματος για τα πιστωτικά υπερμόρια.
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Τροπολογία 171
Elena Oana Antonescu

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – περίπτωση 3 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

- 1 ελαφρό επαγγελματικό όχημα από το 
2018 και εφεξής.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα πιστωτικά υπερμόρια μπορούν να παράσχουν κίνητρο για την εξέλιξη ΕΕΟ με χαμηλές
εκπομπές. Το κόστος της επένδυσης είναι υψηλότερο με συνέπεια να χρειάζεται παράταση του 
χρονοδιαγράμματος για τα πιστωτικά υπερμόρια.

Τροπολογία 172
Anja Weisgerber, Françoise Grossetête, Theodoros Skylakakis, Horst Schnellhardt, 
Catherine Soullie, Thomas Ulmer, Renate Sommer, Birgit Schnieber-Jastram

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 7a
Πληροφορίες

Για το ημερολογιακό έτος που αρχίζει την 
1η Ιανουαρίου 2014 και κάθε επόμενο 
ημερολογιακό έτος, κάθε κατασκευαστής 
ελαφρών επαγγελματικών οχημάτων 
εξασφαλίζει ότι οι πελάτες διαθέτουν 
πληροφορίες για τις μέσες ειδικές 
εκπομπές CO2 καθώς και για την 
κατανάλωση καυσίμων των μοντέλων 
των οχημάτων που κατασκευάζει.

Or. de
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Αιτιολόγηση

Οι πελάτες είναι σε πολύ μεγάλο βαθμό επαγγελματικά δραστηριοποιούμενοι πελάτες και για 
αυτούς η κατανάλωση καυσίμου του οχήματος είναι ένα ουσιαστικό κριτήριο για την απόφαση 
αγοράς. Για το λόγο αυτό θα πρέπει οι εν λόγω πληροφορίες να είναι διαθέσιμες στους πελάτες.

Τροπολογία 173
Cristian Silviu Buşoi

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Για το ημερολογιακό έτος που αρχίζει 
την 1η Ιανουαρίου του 2012 και κάθε 
επόμενο ημερολογιακό έτος, κάθε κράτος 
μέλος καταγράφει πληροφορίες για κάθε 
καινούργιο ελαφρό επαγγελματικό όχημα 
που ταξινομείται στην επικράτειά του, 
σύμφωνα με το μέρος Α του παραρτήματος 
ΙΙ. Οι εν λόγω πληροφορίες τίθενται στη 
διάθεση των κατασκευαστών και των 
εισαγωγέων ή αντιπροσώπων που έχουν 
οριστεί στα επιμέρους κράτη μέλη από 
τους κατασκευαστές .Τα κράτη μέλη 
καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για να 
εξασφαλίσουν ότι οι φορείς που 
υποβάλλουν αναφορές λειτουργούν με 
διαφάνεια.

1. Για το ημερολογιακό έτος που αρχίζει 
την 1η Ιανουαρίου του 2013 και κάθε 
επόμενο ημερολογιακό έτος, κάθε κράτος 
μέλος καταγράφει πληροφορίες για κάθε 
καινούργιο ελαφρό επαγγελματικό όχημα 
που ταξινομείται στην επικράτειά του, 
σύμφωνα με το μέρος Α του παραρτήματος 
ΙΙ. Οι εν λόγω πληροφορίες τίθενται στη 
διάθεση των κατασκευαστών και των 
εισαγωγέων ή αντιπροσώπων που έχουν 
οριστεί στα επιμέρους κράτη μέλη από 
τους κατασκευαστές Τα κράτη μέλη 
καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για να 
εξασφαλίσουν ότι οι φορείς που 
υποβάλλουν αναφορές λειτουργούν με 
διαφάνεια.

Or. en

Αιτιολόγηση

Consistency reasons. Monitoring should go in line with the implementation of the regulation 
in order to avoid market distortion and discrimination of manufacturers. Multi-stage vehicles 
will be covered by the European Type Approval Scheme only as of April 2013 (currently 
national solutions, some MS do not address a CO2 value). Before this date it is not possible to 
monitor sufficently multi-stage vehicles. A pilot exercise should cover properly a monitoring 
of multi-stage vehicles and should include the same lead-time as for other vehicle categories 
(e.g. M1). Vehicle manufacturers should get permanent access to the manufacturer specific 
data monitored by Member States already during the monitoring year. Such a regular data 
provision to manufacturers helps the industry to correct data already during the monitoring 
year and thus reduces the possibilities of data inconsistencies when the Commission 
provisionally calculates the average CO2 emissions in the preceding year.
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Τροπολογία 174
Sabine Wils

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Για το ημερολογιακό έτος που αρχίζει 
την 1η Ιανουαρίου του 2012 και κάθε 
επόμενο ημερολογιακό έτος, κάθε κράτος 
μέλος καταγράφει πληροφορίες για κάθε 
καινούργιο ελαφρό επαγγελματικό όχημα 
που ταξινομείται στην επικράτειά του, 
σύμφωνα με το μέρος Α του παραρτήματος 
ΙΙ. Οι εν λόγω πληροφορίες τίθενται στη 
διάθεση των κατασκευαστών και των 
εισαγωγέων ή αντιπροσώπων που έχουν 
οριστεί στα επιμέρους κράτη μέλη από 
τους κατασκευαστές. Τα κράτη μέλη 
καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για να 
εξασφαλίσουν ότι οι φορείς που 
υποβάλλουν αναφορές λειτουργούν με 
διαφάνεια.

1. Για το ημερολογιακό έτος που αρχίζει 
την 1η Ιανουαρίου του 2011 και κάθε 
επόμενο ημερολογιακό έτος, κάθε κράτος 
μέλος καταγράφει πληροφορίες για κάθε 
καινούργιο ελαφρό επαγγελματικό όχημα 
που ταξινομείται στην επικράτειά του, 
σύμφωνα με το μέρος Α του παραρτήματος 
ΙΙ. Οι εν λόγω πληροφορίες τίθενται στη 
διάθεση των κατασκευαστών και των 
εισαγωγέων ή αντιπροσώπων που έχουν 
οριστεί στα επιμέρους κράτη μέλη από 
τους κατασκευαστές. Τα κράτη μέλη 
καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για να 
εξασφαλίσουν ότι οι φορείς που 
υποβάλλουν αναφορές λειτουργούν με 
διαφάνεια.

Or. de

Τροπολογία 175
Elena Oana Antonescu

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Για το ημερολογιακό έτος που αρχίζει 
την 1η Ιανουαρίου του 2012 και κάθε 
επόμενο ημερολογιακό έτος, κάθε κράτος 
μέλος καταγράφει πληροφορίες για κάθε 
καινούργιο ελαφρό επαγγελματικό όχημα 
που ταξινομείται στην επικράτειά του, 
σύμφωνα με το μέρος Α του παραρτήματος 
ΙΙ. Οι εν λόγω πληροφορίες τίθενται στη 
διάθεση των κατασκευαστών και των 

1. Για το ημερολογιακό έτος που αρχίζει 
την 1η Ιανουαρίου του 2014 και κάθε 
επόμενο ημερολογιακό έτος, κάθε κράτος 
μέλος καταγράφει πληροφορίες για κάθε 
καινούργιο ελαφρό επαγγελματικό όχημα 
που ταξινομείται στην επικράτειά του, 
σύμφωνα με το μέρος Α του παραρτήματος 
ΙΙ. Οι εν λόγω πληροφορίες τίθενται στη 
διάθεση των κατασκευαστών και των 
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εισαγωγέων ή αντιπροσώπων που έχουν 
οριστεί στα επιμέρους κράτη μέλη από 
τους κατασκευαστές. Τα κράτη μέλη 
καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για να 
εξασφαλίσουν ότι οι φορείς που 
υποβάλλουν αναφορές λειτουργούν με 
διαφάνεια.

εισαγωγέων ή αντιπροσώπων που έχουν 
οριστεί στα επιμέρους κράτη μέλη από 
τους κατασκευαστές Τα κράτη μέλη 
καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για να 
εξασφαλίσουν ότι οι φορείς που 
υποβάλλουν αναφορές λειτουργούν με 
διαφάνεια.

Or. en

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με την οδηγία 2007/46/ΕΚ, Παράρτημα XIX, η ημερομηνία εφαρμογής για τα
καινουργή ολοκληρωμένα οχήματα κατηγορίας N1 είναι η 23η Απριλίου 2013 και ως εκ τούτου, 
η παρούσα διάταξη δεν είναι δυνατόν να εφαρμοσθεί από το 2012. Ένα ακριβές σύστημα
παρακολούθησης των εκπομπών CO2 θα λειτουργήσει στην καλύτερη περίπτωση από το 2014 
και έπειτα έχοντας κατά νου ότι τα συστήματα χρειάζονται βελτιώσεις και οι διαδικασίες 
μέτρησης επανεξέταση.

Τροπολογία 176
Adina-Ioana Vălean, Jorgo Chatzimarkakis

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1Για το ημερολογιακό έτος που αρχίζει την 
1η Ιανουαρίου του 2012 και κάθε επόμενο 
ημερολογιακό έτος, κάθε κράτος μέλος 
καταγράφει πληροφορίες για κάθε 
καινούργιο ελαφρό επαγγελματικό όχημα 
που ταξινομείται στην επικράτειά του, 
σύμφωνα με το μέρος Α του παραρτήματος 
ΙΙ. Οι εν λόγω πληροφορίες τίθενται στη 
διάθεση των κατασκευαστών και των 
εισαγωγέων ή αντιπροσώπων που έχουν 
οριστεί στα επιμέρους κράτη μέλη από 
τους κατασκευαστές. Τα κράτη μέλη 
καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για να 
εξασφαλίσουν ότι οι φορείς που 
υποβάλλουν αναφορές λειτουργούν με 
διαφάνεια.

1. Για το ημερολογιακό έτος που αρχίζει 
την 1η Ιανουαρίου του 2013 και κάθε 
επόμενο ημερολογιακό έτος, κάθε κράτος 
μέλος καταγράφει πληροφορίες για κάθε 
καινούργιο ελαφρό επαγγελματικό όχημα 
που ταξινομείται στην επικράτειά του, 
σύμφωνα με το μέρος Α του παραρτήματος 
ΙΙ. Οι εν λόγω πληροφορίες τίθενται στη 
διάθεση των κατασκευαστών και των 
εισαγωγέων ή αντιπροσώπων που έχουν 
οριστεί στα επιμέρους κράτη μέλη από 
τους κατασκευαστές. Τα κράτη μέλη 
καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για να 
εξασφαλίσουν ότι οι φορείς που 
υποβάλλουν αναφορές λειτουργούν με 
διαφάνεια.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Monitoring should be in line with the implementation of the regulation in order to avoid 
market distortion and discrimination of manufacturers. As multi-stage vehicles will be 
covered by Directive 2007/46/EC (Type-approval) only as of April 2013, it will not be 
possible to monitor multi-stage vehicles satisfactorily before this date. A pilot exercise should 
cover a monitoring of multi-stage vehicles and include the same lead-time as for other vehicle 
categories (e.g. M1). Vehicle manufacturers should get permanent access to the manufacturer 
specific data monitored by Member States already during the monitoring year. Such a regular 
data provision to manufacturers helps the industry to correct data already during the 
monitoring year and thus reduces the possibilities of data inconsistencies when the 
Commission provisionally calculates the average CO2 emissions in the preceding year.

Τροπολογία 177
Elena Oana Antonescu

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου κάθε έτους, 
αρχής γενομένης από το 2013, κάθε κράτος 
μέλος προσδιορίζει και διαβιβάζει στην 
Επιτροπή τα στοιχεία που απαριθμούνται 
στο παράρτημα ΙΙ μέρος Β για το 
προηγούμενο ημερολογιακό έτος. Τα 
δεδομένα διαβιβάζονται με το μορφότυπο 
που ορίζεται στο μέρος Γ του 
παραρτήματος ΙΙ.

2. Μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου κάθε έτους, 
αρχής γενομένης από το 2015, κάθε κράτος 
μέλος προσδιορίζει και διαβιβάζει στην 
Επιτροπή τα στοιχεία που απαριθμούνται 
στο παράρτημα ΙΙ μέρος Β για το 
προηγούμενο ημερολογιακό έτος. Τα 
δεδομένα διαβιβάζονται με το μορφότυπο 
που ορίζεται στο μέρος Γ του 
παραρτήματος ΙΙ.

Or. en

Αιτιολόγηση

Συνέπεια των τροποποιήσεων στο άρθρο 7, παρ. 1.

Τροπολογία 178
Cristian Silviu Buşoi

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 2
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου κάθε έτους, 
αρχής γενομένης από το 2013, κάθε κράτος 
μέλος προσδιορίζει και διαβιβάζει στην 
Επιτροπή τα στοιχεία που απαριθμούνται 
στο παράρτημα ΙΙ μέρος Β για το 
προηγούμενο ημερολογιακό έτος. Τα 
δεδομένα διαβιβάζονται με το μορφότυπο 
που ορίζεται στο μέρος Γ του 
παραρτήματος ΙΙ.

2. Μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου κάθε έτους, 
αρχής γενομένης από το 2014, κάθε κράτος 
μέλος προσδιορίζει και διαβιβάζει στην 
Επιτροπή τα στοιχεία που απαριθμούνται 
στο παράρτημα ΙΙ μέρος Β για το 
προηγούμενο ημερολογιακό έτος. Τα 
δεδομένα διαβιβάζονται με το μορφότυπο 
που ορίζεται στο μέρος Γ του 
παραρτήματος ΙΙ.

Or. en

Αιτιολόγηση

Consistency reasons. Monitoring should go in line with the implementation of the regulation 
in order to avoid market distortion and discrimination of manufacturers. Multi-stage vehicles 
will be covered by the European Type Approval Scheme only as of April 2013 (currently 
national solutions, some MS do not address a CO2 value). Before this date it is not possible to 
monitor sufficently multi-stage vehicles. A pilot exercise should cover properly a monitoring 
of multi-stage vehicles and should include the same lead-time as for other vehicle categories 
(e.g. M1). Vehicle manufacturers should get permanent access to the manufacturer specific 
data monitored by Member States already during the monitoring year. Such a regular data 
provision to manufacturers helps the industry to correct data already during the monitoring 
year and thus reduces the possibilities of data inconsistencies when the Commission 
provisionally calculates the average CO2 emissions in the preceding year.

Τροπολογία 179
Adina-Ioana Vălean, Jorgo Chatzimarkakis

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου κάθε έτους, 
αρχής γενομένης από το 2013, κάθε κράτος 
μέλος προσδιορίζει και διαβιβάζει στην 
Επιτροπή τα στοιχεία που απαριθμούνται 
στο παράρτημα ΙΙ μέρος Β για το 
προηγούμενο ημερολογιακό έτος. Τα 
δεδομένα διαβιβάζονται με το μορφότυπο 
που ορίζεται στο μέρος Γ του 
παραρτήματος ΙΙ.

2. Μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου κάθε έτους, 
αρχής γενομένης από το 2014, κάθε κράτος 
μέλος προσδιορίζει και διαβιβάζει στην 
Επιτροπή τα στοιχεία που απαριθμούνται 
στο παράρτημα ΙΙ μέρος Β για το 
προηγούμενο ημερολογιακό έτος. Τα 
δεδομένα διαβιβάζονται με το μορφότυπο 
που ορίζεται στο μέρος Γ του 
παραρτήματος ΙΙ.
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Or. en

Αιτιολόγηση

Monitoring should be in line with the implementation of the regulation in order to avoid 
market distortion and discrimination of manufacturers. As multi-stage vehicles will be 
covered by Directive 2007/46/EC (Type-approval) only as of April 2013, it will not be 
possible to monitor multi-stage vehicles satisfactorily before this date. A pilot exercise should 
cover a monitoring of multi-stage vehicles and include the same lead-time as for other vehicle 
categories (e.g. M1). Vehicle manufacturers should get permanent access to the manufacturer 
specific data monitored by Member States already during the monitoring year. Such a regular 
data provision to manufacturers helps the industry to correct data already during the 
monitoring year and thus reduces the possibilities of data inconsistencies when the 
Commission provisionally calculates the average CO2 emissions in the preceding year.

Τροπολογία 180
Sabine Wils

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου κάθε έτους, 
αρχής γενομένης από το 2013, κάθε κράτος 
μέλος προσδιορίζει και διαβιβάζει στην 
Επιτροπή τα στοιχεία που απαριθμούνται 
στο παράρτημα ΙΙ μέρος Β για το 
προηγούμενο ημερολογιακό έτος. Τα 
δεδομένα διαβιβάζονται με το μορφότυπο 
που ορίζεται στο μέρος Γ του 
παραρτήματος ΙΙ.

2. Μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου κάθε έτους, 
αρχής γενομένης από το 2011, κάθε κράτος 
μέλος προσδιορίζει και διαβιβάζει στην 
Επιτροπή τα στοιχεία που απαριθμούνται 
στο παράρτημα ΙΙ μέρος Β για το 
προηγούμενο ημερολογιακό έτος. Τα 
δεδομένα διαβιβάζονται με το μορφότυπο 
που ορίζεται στο μέρος Γ του 
παραρτήματος ΙΙ.

Or. de

Τροπολογία 181
Cristian Silviu Buşoi

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1 – εισαγωγή

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή τηρεί κεντρικό μητρώο των 
δεδομένων που υποβάλλονται από τα 

Η Επιτροπή τηρεί κεντρικό μητρώο των 
δεδομένων που υποβάλλονται από τα 
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κράτη μέλη βάσει του παρόντος άρθρου 
και το δημοσιοποιεί. Από τις 30 Ιουνίου 
2013 και κάθε επόμενο έτος, η Επιτροπή 
υπολογίζει προσωρινά για κάθε 
κατασκευαστή:

κράτη μέλη βάσει του παρόντος άρθρου 
και το δημοσιοποιεί. Από τις 30 Ιουνίου 
2014 και κάθε επόμενο έτος, η Επιτροπή 
υπολογίζει προσωρινά για κάθε 
κατασκευαστή:

Or. en

Αιτιολόγηση

Για λόγους συνέπειας. Ο έλεγχος θα έπρεπε να συμβαδίζει με την εφαρμογή του κανονισμού 
προκειμένου να αποφευχθούν στρεβλώσεις της αγοράς και διακρίσεις μεταξύ των 
κατασκευαστών. Χρειάζεται περισσότερος χρόνος για τη θέσπιση ενός αξιόπιστου συστήματος 
παρακολούθησης, ιδίως στο βαθμό που πλήρη στοιχεία για την κατηγορία Ν1 σε επίπεδο ΕΕ-27 
δεν είναι σήμερα διαθέσιμα, όπως το σημείο εκκίνησης που προκαλεί μεγαλύτερες δυσκολίες σε 
σχέση με τα επιβατικά οχήματα.

Τροπολογία 182
Elena Oana Antonescu

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1 – εισαγωγή

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή τηρεί κεντρικό μητρώο των 
δεδομένων που υποβάλλονται από τα 
κράτη μέλη βάσει του παρόντος άρθρου 
και το δημοσιοποιεί. Από τις 30 Ιουνίου 
2013 και κάθε επόμενο έτος, η Επιτροπή 
υπολογίζει προσωρινά για κάθε 
κατασκευαστή:

Η Επιτροπή τηρεί κεντρικό μητρώο των 
δεδομένων που υποβάλλονται από τα 
κράτη μέλη βάσει του παρόντος άρθρου 
και το δημοσιοποιεί. Από τις 30 Ιουνίου 
2015 και κάθε επόμενο έτος, η Επιτροπή 
υπολογίζει προσωρινά για κάθε 
κατασκευαστή:

Or. en

Αιτιολόγηση

Συνέπεια των τροποποιήσεων στο άρθρο 7, παράγραφοι 1 και 2.

Τροπολογία 183
Adina-Ioana Vălean, Jorgo Chatzimarkakis

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1 – εισαγωγή
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή τηρεί κεντρικό μητρώο των 
δεδομένων που υποβάλλονται από τα 
κράτη μέλη βάσει του παρόντος άρθρου 
και το δημοσιοποιεί. Από τις 30 Ιουνίου 
2013 και κάθε επόμενο έτος, η Επιτροπή 
υπολογίζει προσωρινά για κάθε 
κατασκευαστή:

Η Επιτροπή τηρεί κεντρικό μητρώο των 
δεδομένων που υποβάλλονται από τα 
κράτη μέλη βάσει του παρόντος άρθρου 
και το δημοσιοποιεί. Από τις 30 Ιουνίου 
2014 και κάθε επόμενο έτος, η Επιτροπή 
υπολογίζει προσωρινά για κάθε 
κατασκευαστή:

Or. en

Αιτιολόγηση

Για λόγους συνέπειας. Ο έλεγχος θα έπρεπε να συμβαδίζει με την εφαρμογή του κανονισμού 
προκειμένου να αποφευχθούν στρεβλώσεις της αγοράς και διακρίσεις μεταξύ των 
κατασκευαστών. Η εμειρία από τον κανονισμό για τα επιβατικά οχήματα έδειξε ότι υπάρχουν 
συσκολίες στον έλεγχο. Χρειάζεται περισσότερος χρόνος για τη θέσπιση ενός αξιόπιστου 
συστήματος παρακολούθησης, ιδίως στο βαθμό που πλήρη στοιχεία για την κατηγορία Ν1 σε 
επίπεδο ΕΕ-27 δεν είναι σήμερα διαθέσιμα, όπως το σημείο εκκίνησης που προκαλεί 
μεγαλύτερες δυσκολίες σε σχέση με τα επιβατικά οχήματα. 

Τροπολογία 184
Sabine Wils

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1 – εισαγωγή

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή τηρεί κεντρικό μητρώο των 
δεδομένων που υποβάλλονται από τα 
κράτη μέλη βάσει του παρόντος άρθρου 
και το δημοσιοποιεί. Από τις 30 Ιουνίου 
2013 και κάθε επόμενο έτος, η Επιτροπή 
υπολογίζει προσωρινά για κάθε 
κατασκευαστή:

Η Επιτροπή τηρεί κεντρικό μητρώο των 
δεδομένων που υποβάλλονται από τα 
κράτη μέλη βάσει του παρόντος άρθρου 
και το δημοσιοποιεί. Από τις 30 Ιουνίου 
2011 και κάθε επόμενο έτος, η Επιτροπή 
υπολογίζει προσωρινά για κάθε 
κατασκευαστή:

Or. de



AM\817674EL.doc 23/97 PE442.834v01-00

EL

Τροπολογία 185
Sabine Wils

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7. Για τα ημερολογιακά έτη 2012 και 2013
και με βάση τους υπολογισμούς που 
εκτελούνται σύμφωνα με την παράγραφο 
5, η Επιτροπή ενημερώνει τον 
κατασκευαστή σε περίπτωση που εκτιμά 
ότι οι μέσες ειδικές εκπομπές CO2 από τον 
εν λόγω κατασκευαστή υπερέβησαν τον 
οικείο στόχο ειδικών εκπομπών.

7. Για τα ημερολογιακά έτη 2010 και 2011
και με βάση τους υπολογισμούς που 
εκτελούνται σύμφωνα με την παράγραφο 
5, η Επιτροπή ενημερώνει τον 
κατασκευαστή σε περίπτωση που εκτιμά 
ότι οι μέσες ειδικές εκπομπές CO2 από τον 
εν λόγω κατασκευαστή υπερέβησαν τον 
οικείο στόχο ειδικών εκπομπών.

Or. de

Τροπολογία 186
Elena Oana Antonescu

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7. Για τα ημερολογιακά έτη 2012 και 2013
και με βάση τους υπολογισμούς που 
εκτελούνται σύμφωνα με την παράγραφο 
5, η Επιτροπή ενημερώνει τον 
κατασκευαστή σε περίπτωση που εκτιμά 
ότι οι μέσες ειδικές εκπομπές CO2 από τον 
εν λόγω κατασκευαστή υπερέβησαν τον 
οικείο στόχο ειδικών εκπομπών.

7. Για τα ημερολογιακά έτη 2014 και 2015 
και με βάση τους υπολογισμούς που 
εκτελούνται σύμφωνα με την παράγραφο 
5, η Επιτροπή ενημερώνει τον 
κατασκευαστή σε περίπτωση που εκτιμά 
ότι οι μέσες ειδικές εκπομπές CO2 από τον 
εν λόγω κατασκευαστή υπερέβησαν τον 
οικείο στόχο ειδικών εκπομπών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Συνέπεια των τροποποιήσεων στο άρθρο 7, παρ. 1και 2.
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Τροπολογία 187
Cristian Silviu Buşoi

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7. Για τα ημερολογιακά έτη 2012 και 2013
και με βάση τους υπολογισμούς που 
εκτελούνται σύμφωνα με την παράγραφο 
5, η Επιτροπή ενημερώνει τον 
κατασκευαστή σε περίπτωση που εκτιμά 
ότι οι μέσες ειδικές εκπομπές CO2 από τον 
εν λόγω κατασκευαστή υπερέβησαν τον 
οικείο στόχο ειδικών εκπομπών.

7. Για τα ημερολογιακά έτη 2013 και 2014
και με βάση τους υπολογισμούς που 
εκτελούνται σύμφωνα με την παράγραφο 
5, η Επιτροπή ενημερώνει τον 
κατασκευαστή σε περίπτωση που εκτιμά 
ότι οι μέσες ειδικές εκπομπές CO2 από τον 
εν λόγω κατασκευαστή υπερέβησαν τον 
οικείο στόχο ειδικών εκπομπών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Για λόγους συνέπειας. Ο έλεγχος θα έπρεπε να συμβαδίζει με την εφαρμογή του κανονισμού 
προκειμένου να αποφευχθούν στρεβλώσεις της αγοράς και διακρίσεις μεταξύ των 
κατασκευαστών.

Τροπολογία 188
Adina-Ioana Vălean, Jorgo Chatzimarkakis

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7. Για τα ημερολογιακά έτη 2012 και 2013
και με βάση τους υπολογισμούς που 
εκτελούνται σύμφωνα με την παράγραφο 
5, η Επιτροπή ενημερώνει τον 
κατασκευαστή σε περίπτωση που εκτιμά 
ότι οι μέσες ειδικές εκπομπές CO2 από τον 
εν λόγω κατασκευαστή υπερέβησαν τον 
οικείο στόχο ειδικών εκπομπών.

7. Για τα ημερολογιακά έτη 2012 και 2014 
και με βάση τους υπολογισμούς που 
εκτελούνται σύμφωνα με την παράγραφο 
5, η Επιτροπή ενημερώνει τον
κατασκευαστή σε περίπτωση που εκτιμά 
ότι οι μέσες ειδικές εκπομπές CO2 από τον 
εν λόγω κατασκευαστή υπερέβησαν τον 
οικείο στόχο ειδικών εκπομπών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Για λόγους συνέπειας.
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Τροπολογία 189
Åsa Westlund, Marita Ulvskog, Dan Jørgensen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

10. Τα κράτη μέλη συλλέγουν επίσης και 
υποβάλλουν, σύμφωνα με το παρόν άρθρο, 
δεδομένα για τις ταξινομήσεις οχημάτων 
των κατηγοριών Μ2 και Ν2, όπως 
ορίζονται στο παράρτημα ΙΙ της οδηγίας 
2007/46/EΚ, των οποίων η μάζα 
αναφοράς δεν υπερβαίνει τα 2.610 kg,
καθώς και οχημάτων στα οποία έχει 
επεκταθεί η έγκριση τύπου σύμφωνα με το 
άρθρο 2 παράγραφος 2 του κανονισμού 
(ΕΚ) αριθ. 715/2007.

10. Τα κράτη μέλη συλλέγουν επίσης και 
υποβάλλουν, σύμφωνα με το παρόν άρθρο, 
δεδομένα για τις ταξινομήσεις οχημάτων 
των κατηγοριών Μ2 και Ν2, όπως 
ορίζονται στο παράρτημα ΙΙ της οδηγίας 
2007/46/EΚ, καθώς και οχημάτων στα 
οποία έχει επεκταθεί η έγκριση τύπου 
σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 2 του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 715/2007.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο αποκλεισμός των βαρύτερων οχημάτων ενδέχεται να έχει σημαντικές επιπτώσεις στην
επίτευξη του στόχου μείωσης των εκπομπών CO2.

Τροπολογία 190
Miroslav Ouzký

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 10 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

10 a. Από 1ης Ιανουαρίου 2014 η 
παρακολούθηση θα αφορά και τα 
συνολικά οχήματα

Or. en

Αιτιολόγηση

Ανάλογα με τη ύση που θα επιλεγεί, η οδηγία πλαίσιο για την έγκριση τύπου και το ισχύον
σύστημα παρακολούθησης ενδέχεται να μην παράσχουν ικανοποιητική λύση για τα
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ολοκληρωμένα οχήματα όπωε προβλέπεται στο COM. Η έγκριση τύπου συνολικών οχημάτων 
(2007/46/EΚ) δεν θα τεθεί σε εφαρμογή σε όλους τους τύπους συνολικών οχημάτων πριν από 
τον Μάιο του 2013. Επομένως, από τον Ιανουάριο του 2014 η παρακολούθηση θα αφορά και 
τα συνολικά οχήματα. Το 2014 θα είναι το πρώτο πλήρες ημερολογιακό έτος στο οποίο θα 
παρακολουθούνται και θα συλλέγονται οι εκπομπές CO2 και η μάζα των συνολικών οχημάτων 
σύμφωνα με νέα διαδικασία.

Τροπολογία 191
Cristian Silviu Buşoi

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 10 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

10a. Από 1ης Ιανουάριο του 2014 η 
παρακολούθηση θα αφορά και τα 
συνολικά οχήματα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ανάλογα με τη ύση που θα επιλεγεί, η οδηγία πλαίσιο για την έγκριση τύπου και το ισχύον
σύστημα παρακολούθησης ενδέχεται να μην παράσχουν ικανοποιητική λύση για τα
ολοκληρωμένα οχήματα όπωε προβλέπεται στο COM. Η έγκριση τύπου συνολικών οχημάτων 
(2007/46/EΚ) δεν θα τεθεί σε εφαρμογή σε όλους τους τύπους συνολικών οχημάτων πριν από 
τον Μάιο του 2013. Επομένως, από τον Ιανουάριο του 2014 η παρακολούθηση θα αφορά και 
τα συνολικά οχήματα. Το 2014 θα είναι το πρώτο πλήρες ημερολογιακό έτος στο οποίο θα 
παρακολουθούνται και θα συλλέγονται οι εκπομπές CO2 και η μάζα των συνολικών οχημάτων 
σύμφωνα με νέα διαδικασία.

Τροπολογία 192
Adina-Ioana Vălean, Jorgo Chatzimarkakis

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 10 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

10a. Από τον Ιανουάριο του 2014 η 
παρακολούθηση θα αφορά και τα 
συνολικά οχήματα. 

Or. en
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Αιτιολόγηση

Η έγκριση τύπου συνολικών οχημάτων (2007/46/EΚ) δεν θα τεθεί σε εφαρμογή σε όλους τους 
τύπους συνολικών οχημάτων πριν από τον Μάιο του 2013. Επομένως, από τον Ιανουάριο του 
2014 η παρακολούθηση θα αφορά και τα συνολικά οχήματα. Το 2014 θα είναι το πρώτο πλήρες 
ημερολογιακό έτος στο οποίο θα παρακολουθούνται και θα συλλέγονται οι εκπομπές CO2 και η 
μάζα των συνολικών οχημάτων σύμφωνα με νέα διαδικασία.

Τροπολογία 193
Cristian Silviu Buşoi

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Για την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου 
2014 και κάθε επόμενο ημερολογιακό έτος, 
η Επιτροπή επιβάλλει τίμημα υπέρβασης 
εκπομπών στον κατασκευαστή ή στον 
επικεφαλής συνδυασμού, κατά περίπτωση, 
εάν οι μέσες ειδικές εκπομπές CO2 του εν 
λόγω κατασκευαστή υπερβαίνουν τον 
οικείο στόχο ειδικών εκπομπών.

1. Για την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου 
2015 και κάθε επόμενο ημερολογιακό έτος, 
η Επιτροπή επιβάλλει τίμημα υπέρβασης 
εκπομπών στον κατασκευαστή ή στον
επικεφαλής συνδυασμού, κατά περίπτωση, 
εάν οι μέσες ειδικές εκπομπές CO2 του εν 
λόγω κατασκευαστή υπερβαίνουν τον 
οικείο στόχο ειδικών εκπομπών.

Το τίμημα υπέρβασης εκπομπών (ΤΥΕ)
είναι παρόμοιο με τα τιμήματα που 
καταβάλλονται σε άλλους τομείς της 
βιομηχανίας στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού 
συστήματος εμπορίας εκπομπών. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα τιμήματα υπέρβασης εκπομπών, όπως προτείνονται, είναι εντελώς δυσανάλογα και καθόλου 
συγκρίσιμα με άλλους τομείς. Θα είναι λίαν επιβλαβή για τη βιομηχανία απειλώντας την 
ανταγωνιστικότητά της και την βιωσιμότητά της. Τα ισχύοντα ΤΥΕ 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 194
Adina-Ioana Vălean

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Για την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου 
2014 και κάθε επόμενο ημερολογιακό έτος, 
η Επιτροπή επιβάλλει τίμημα υπέρβασης 
εκπομπών στον κατασκευαστή ή στον 
επικεφαλής συνδυασμού, κατά περίπτωση, 
εάν οι μέσες ειδικές εκπομπές CO2 του εν 
λόγω κατασκευαστή υπερβαίνουν τον 
οικείο στόχο ειδικών εκπομπών.

1. Για την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου 
2015 και κάθε επόμενο ημερολογιακό έτος, 
η Επιτροπή επιβάλλει τίμημα υπέρβασης 
εκπομπών στον κατασκευαστή ή στον 
επικεφαλής συνδυασμού, κατά περίπτωση, 
εάν οι μέσες ειδικές εκπομπές CO2 του εν 
λόγω κατασκευαστή υπερβαίνουν τον 
οικείο στόχο ειδικών εκπομπών.

Το τίμημα υπέρβασης εκπομπών είναι 
παρόμοιο με τα τιμήματα που 
καταβάλλονται σε άλλους τομείς της 
βιομηχανίας στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού 
συστήματος εμπορίας εκπομπών

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα τιμήματα υπέρβασης εκπομπών, όπως προτείνονται, είναι εντελώς δυσανάλογα και καθόλου 
συγκρίσιμα με άλλους τομείς. Θα είναι λίαν επιβλαβή για τη βιομηχανία απειλώντας την 
ανταγωνιστικότητά της και την βιωσιμότητά της. Τα ισχύοντα ΤΥΕ 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).

Τροπολογία 195
Anja Weisgerber, Françoise Grossetête, Horst Schnellhardt, Catherine Soullie, Thomas 
Ulmer, Renate Sommer, Birgit Schnieber-Jastram

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Για την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου 
2014 και κάθε επόμενο ημερολογιακό έτος, 

1. Για την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου 
2015 και κάθε επόμενο ημερολογιακό έτος, 
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η Επιτροπή επιβάλλει τίμημα υπέρβασης 
εκπομπών στον κατασκευαστή ή στον 
επικεφαλής συνδυασμού, κατά περίπτωση, 
εάν οι μέσες ειδικές εκπομπές CO2 του εν 
λόγω κατασκευαστή υπερβαίνουν τον 
οικείο στόχο ειδικών εκπομπών.

η Επιτροπή επιβάλλει τίμημα υπέρβασης 
εκπομπών στον κατασκευαστή ή στον 
επικεφαλής συνδυασμού, κατά περίπτωση, 
εάν οι μέσες ειδικές εκπομπές CO2 του εν 
λόγω κατασκευαστή υπερβαίνουν τον 
οικείο στόχο ειδικών εκπομπών.

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 196
Sabine Wils

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Για την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου 
2014 και κάθε επόμενο ημερολογιακό έτος, 
η Επιτροπή επιβάλλει τίμημα υπέρβασης 
εκπομπών στον κατασκευαστή ή στον 
επικεφαλής συνδυασμού, κατά περίπτωση, 
εάν οι μέσες ειδικές εκπομπές CO2 του εν 
λόγω κατασκευαστή υπερβαίνουν τον 
οικείο στόχο ειδικών εκπομπών.

1. Για την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου 
2012 και κάθε επόμενο ημερολογιακό έτος, 
η Επιτροπή επιβάλλει τίμημα υπέρβασης 
εκπομπών στον κατασκευαστή ή στον 
επικεφαλής συνδυασμού, κατά περίπτωση, 
εάν οι μέσες ειδικές εκπομπές CO2 του εν 
λόγω κατασκευαστή υπερβαίνουν τον 
οικείο στόχο ειδικών εκπομπών.

Or. de

Τροπολογία 197
Åsa Westlund, Marita Ulvskog, Dan Jørgensen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Για την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου 
2014 και κάθε επόμενο ημερολογιακό έτος, 

1. Για την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου 
2015 και κάθε επόμενο ημερολογιακό έτος, 
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η Επιτροπή επιβάλλει τίμημα υπέρβασης 
εκπομπών στον κατασκευαστή ή στον 
επικεφαλής συνδυασμού, κατά περίπτωση, 
εάν οι μέσες ειδικές εκπομπές CO2 του εν 
λόγω κατασκευαστή υπερβαίνουν τον 
οικείο στόχο ειδικών εκπομπών.

η Επιτροπή επιβάλλει τίμημα υπέρβασης 
εκπομπών στον κατασκευαστή ή στον 
επικεφαλής συνδυασμού, κατά περίπτωση, 
εάν οι μέσες ειδικές εκπομπές CO2 του εν 
λόγω κατασκευαστή υπερβαίνουν τον 
οικείο στόχο ειδικών εκπομπών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Για λόγους ευθυγράμμισης του παρόντος κανονισμού με τον κανονισμό περί επιβατικών
οχημάτων και CO2 που θα τεθεί σε ισχύ το 2015.

Τροπολογία 198
Cristian Silviu Buşoi

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Το τίμημα υπέρβασης εκπομπών κατά 
τις διατάξεις της παραγράφου 5 
υπολογίζεται με τον τύπο

διαγράφεται

α) Από το 2014 έως το 2018
(i) Για υπέρβαση εκπομπών πάνω από 3 g 
CO2/km:
((Εκπομπές καθ’ υπέρβαση – 3) × 120 
EUR + 45 EUR) × αριθμός των 
καινούργιων ελαφρών επαγγελματικών 
οχημάτων·
(ii) Για υπέρβαση εκπομπών πάνω από 2 
g CO2/km αλλά το πολύ 3 g CO2/km:
((Εκπομπές καθ’ υπέρβαση – 2) × 25 
EUR + 20 EUR) × αριθμός των 
καινούργιων ελαφρών επαγγελματικών 
οχημάτων·
Για υπέρβαση εκπομπών πάνω από 1 g 
CO2/km αλλά το πολύ 2 g CO2/km:
((Εκπομπές καθ’ υπέρβαση – 1) × 15 
EUR + 5 EUR) × αριθμός των 
καινούργιων ελαφρών επαγγελματικών 
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οχημάτων·
(iv) Για υπέρβαση εκπομπών το πολύ 1 g 
CO2/km:
Εκπομπές καθ’ υπέρβαση × 5 EUR × 
αριθμός των καινούργιων ελαφρών 
επαγγελματικών οχημάτων.
β) Από το 2019 και εφεξής:
(Εκπομπές καθ’ υπέρβαση × 120 EUR) × 
αριθμός των καινούργιων ελαφρών 
επαγγελματικών οχημάτων.
Όπου, για τους σκοπούς του παρόντος 
άρθρου:
ως «υπέρβαση εκπομπών» νοείται ο 
θετικός αριθμός γραμμαρίων ανά 
χιλιόμετρο κατά τον οποίο οι μέσες 
ειδικές εκπομπές CO2 του κατασκευαστή 
— λαμβανομένων υπόψη των μειώσεων 
των εκπομπών CO2 λόγω καινοτόμων 
τεχνολογιών που έχουν εγκριθεί σύμφωνα 
με το άρθρο 11 — υπερβαίνουν τον οικείο 
στόχο ειδικών εκπομπών κατά το 
ημερολογιακό έτος ή μέρος 
ημερολογιακού έτους για το οποίο ισχύει 
η υποχρέωση του άρθρου 4, 
στρογγυλευμένος στο πλησιέστερο τρίτο 
δεκαδικό ψηφίο και
ως «αριθμός καινούργιων ελαφρών 
επαγγελματικών οχημάτων» νοείται το 
πλήθος καινούργιων ελαφρών 
επαγγελματικών οχημάτων των οποίων 
είναι ο κατασκευαστής και τα οποία 
ταξινομήθηκαν κατά την εν λόγω περίοδο 
με τα κριτήρια σταδιακής εφαρμογής που 
καθορίζονται στο άρθρο 4.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα τιμήματα υπέρβασης εκπομπών, όπως προτείνονται, είναι εντελώς δυσανάλογα και καθόλου 
συγκρίσιμα με άλλους τομείς. Θα είναι λίαν επιβλαβή για τη βιομηχανία απειλώντας την 
ανταγωνιστικότητά της και την βιωσιμότητά της. Τα ισχύοντα ΤΥΕ 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 
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εκπομπών CO2 ορίζεται στο μεταξύ σε 30 – 40€/t (εξωτερικό κόστος διάρκειας ζωής για τις 
εκπομπές CO2).

Τροπολογία 199
Adina-Ioana Vălean

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το τίμημα υπέρβασης εκπομπών κατά τις 
διατάξεις της παραγράφου 5 υπολογίζεται 
με τον τύπο

διαγράφεται

α) Από το 2014 έως το 2018
(i) Για υπέρβαση εκπομπών πάνω από 3 g 
CO2/km:
((Εκπομπές καθ’ υπέρβαση – 3) × 120 
EUR + 45 EUR) × αριθμός των 
καινούργιων ελαφρών επαγγελματικών 
οχημάτων·
(ii) Για υπέρβαση εκπομπών πάνω από 2 
g CO2/km αλλά το πολύ 3 g CO2/km:
((Εκπομπές καθ’ υπέρβαση – 2) × 25 
EUR + 20 EUR) × αριθμός των 
καινούργιων ελαφρών επαγγελματικών 
οχημάτων·
Για υπέρβαση εκπομπών πάνω από 1 g 
CO2/km αλλά το πολύ 2 g CO2/km:
((Εκπομπές καθ’ υπέρβαση – 1) × 15 
EUR + 5 EUR) × αριθμός των 
καινούργιων ελαφρών επαγγελματικών 
οχημάτων·
(iv) Για υπέρβαση εκπομπών το πολύ 1 g 
CO2/km:
Εκπομπές καθ’ υπέρβαση × 5 EUR × 
αριθμός των καινούργιων ελαφρών 
επαγγελματικών οχημάτων.
β) Από το 2019 και εφεξής:
(Εκπομπές καθ’ υπέρβαση × 120 EUR) × 
αριθμός των καινούργιων ελαφρών 
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επαγγελματικών οχημάτων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα τιμήματα υπέρβασης εκπομπών, όπως προτείνονται, είναι εντελώς δυσανάλογα και καθόλου 
συγκρίσιμα με άλλους τομείς. Θα είναι λίαν επιβλαβή για τη βιομηχανία απειλώντας την 
ανταγωνιστικότητά της και την βιωσιμότητά της. Τα ισχύοντα ΤΥΕ 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).

Τροπολογία 200
Sirpa Pietikäinen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – στοιχείο α – εισαγωγή

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) Από το 2014 έως το 2018 α) Aπό το 2014

(Εκπομπές καθ’ υπέρβαση × 120 EUR) × 
αριθμός των καινούργιων ελαφρών 
επαγγελματικών οχημάτων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα τιμήματα υπέρβασης των εκπομπών θα πρέπει να αντανακλούν το επί μέρους κόστος της
συμμόρφωσης.

Τροπολογία 201
Anja Weisgerber, Françoise Grossetête, Horst Schnellhardt, Catherine Soullie, Thomas 
Ulmer, Renate Sommer, Birgit Schnieber-Jastram

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – στοιχείο α – εισαγωγή
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) Από το 2014 έως το 2018: α) Από το 2015 έως το 2018:

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 202
Sabine Wils

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – στοιχείο α – εισαγωγή

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) Από το 2014 έως το 2018: α) Από το 2012 έως το 2018:

Or. de

Τροπολογία 203
Rebecca Harms, Carl Schlyter

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – στοιχείο α – εισαγωγή

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) Από το 2014 έως το 2018 α) Από το 2014

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα τιμήματα υπέρβασης των εκπομπών θα πρέπει να αντανακλούν το επί μέρους κόστος των 
επενδύσεων για κάθε παραπάνω γραμμάριο, προκειμένου να διασφαλιστεί η συμμόρφωση 
περισσότερο από την πληρωμή των κυρώσεων. Σύμφωνα με μελέτη που διενεργήθηκε στο ΗΒ η 
δομή διαμόρφωσης του τιμήματος δεν θα επιτρέψει την εκπλήρωση του στόχου μετά το 2016 
και ενδεχομένως ούτε μετά το 2020.
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Τροπολογία 204
Sabine Wils

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – στοιχείο α – σημείο i

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(i) Για υπέρβαση εκπομπών πάνω από 3 g 
CO2/km:

διαγράφεται

((Εκπομπές καθ’ υπέρβαση – 3) × 120 
EUR + 45 EUR) × αριθμός των 
καινούργιων ελαφρών επαγγελματικών 
οχημάτων·

Or. de

Τροπολογία 205
Sirpa Pietikäinen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – στοιχείο α – σημείο i

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(i) Για υπέρβαση εκπομπών πάνω από 3 g 
CO2/km:

διαγράφεται

((Εκπομπές καθ’ υπέρβαση – 3) × 120 
EUR + 45 EUR) × αριθμός των 
καινούργιων ελαφρών επαγγελματικών 
οχημάτων·

Or. en

Τροπολογία 206
Rebecca Harms, Carl Schlyter

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – στοιχείο α – σημείο i
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(i) Για υπέρβαση εκπομπών πάνω από 3 g 
CO2/km:
((Εκπομπές καθ’ υπέρβαση – 3) × 120 
EUR + 45 EUR) × αριθμός των 
καινούργιων ελαφρών επαγγελματικών 
οχημάτων·

(i) (Εκπομπές καθ’ υπέρβαση × 120 EUR) 
× αριθμός των καινούργιων ελαφρών 
επαγγελματικών οχημάτων.

Or. en

Τροπολογία 207
Sirpa Pietikäinen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – στοιχείο α – εισαγωγή 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

((Εκπομπές καθ’ υπέρβαση – 3) × 120 
EUR + 45 EUR) × αριθμός των 
καινούργιων ελαφρών επαγγελματικών 
οχημάτων·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 208
Rebecca Harms, Carl Schlyter

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – στοιχείο α – σημείο i – περίπτωση 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

((Εκπομπές καθ’ υπέρβαση – 3) × 120 
EUR + 45 EUR) × αριθμός των 
καινούργιων ελαφρών επαγγελματικών 
οχημάτων·

διαγράφεται

Or. en
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Τροπολογία 209
Matthias Groote

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – στοιχείο α – σημείο i – περίπτωση 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

((Εκπομπές καθ’ υπέρβαση – 3) × 120
EUR + 45 EUR) × αριθμός των 
καινούργιων ελαφρών επαγγελματικών 
οχημάτων·

((Εκπομπές καθ’ υπέρβαση – 3) × 95 EUR 
+ 45 EUR) × αριθμός των καινούργιων 
ελαφρών επαγγελματικών οχημάτων·

Or. de

Αιτιολόγηση

Το τέλος για τις υπερβάσεις των εκπομπών CO2 σε ελαφρά επαγγελματικά οχήματα θα πρέπει 
να είναι αντίστοιχο με αυτό των τελών για τα ιδιωτικά οχήματα, διότι μία υψηλότερη ποινή θα 
ήταν τότε μόνο λογική, εάν οι εκπομπές CO2 των εν λόγω επαγγελματικών οχημάτων είχαν 
διαφορετική επίπτωση στο περιβάλλον.

Τροπολογία 210
Holger Krahmer, Jorgo Chatzimarkakis

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – στοιχείο α – σημείο i – περίπτωση 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

((Εκπομπές καθ’ υπέρβαση – 3) × 120
EUR + 45 EUR) × αριθμός των 
καινούργιων ελαφρών επαγγελματικών 
οχημάτων·

((Εκπομπές καθ’ υπέρβαση – 3) × 95 EUR 
+ 45 EUR) × αριθμός των καινούργιων 
ελαφρών επαγγελματικών οχημάτων·

Or. de

Αιτιολόγηση

Οι ποινές για τους κατασκευαστές οι οποίοι δεν μειώνουν τις εκπομπές CO2 στα ελαφρά 
επαγγελματικά οχήματα τα οποία κατασκευάζουν, θα πρέπει να είναι ανάλογες με τις 
αντίστοιχες ποινές που προβλέπονται από τη νομοθεσία για τα ιδιωτικά οχήματα. Η πρόταση 
της Επιτροπής δεν περιέχει καμία αιτιολόγηση για υψηλότερες ποινές όσον αφορά οχήματα της 
κατηγορίας N1.
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Τροπολογία 211
Sabine Wils

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – στοιχείο α – σημείο ii

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ii) Για υπέρβαση εκπομπών πάνω από 1 
g CO2/km αλλά το πολύ 3 g CO2/km:

διαγράφεται

((Εκπομπές καθ’ υπέρβαση – 2) × 25 
EUR + 20 EUR) × αριθμός των 
καινούργιων ελαφρών επαγγελματικών 
οχημάτων·

Or. de

Αιτιολόγηση

Σκοπός των ποινών είναι να εμποδιστεί η υπέρβαση των οριακών τιμών. Σε ορισμένες από τις 
μελέτες της η Επιτροπή εκκινεί από την υπόθεση, ότι μόνο μία ποινή 120 ευρώ ανά γραμμάριο 
μπορεί να εξασφαλίσει ότι οι κατασκευαστές θα προβούν σε επενδύσεις. Εκπτώσεις στις ποινές 
σε ό,τι αφορά τα πρώτα τρία γραμμάρια θα οδηγήσουν στο γεγονός ότι οι κατασκευαστές θα 
πληρώσουν μάλλον τις ποινές αντί να προβούν στις αντίστοιχες επενδύσεις για τη μείωση των 
εκπομπών CO2.

Τροπολογία 212
Sirpa Pietikäinen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – στοιχείο α – σημείο ii

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ii) Για υπέρβαση εκπομπών πάνω από 2 
g CO2/km αλλά το πολύ 3 g CO2/km:

διαγράφεται

((Εκπομπές καθ’ υπέρβαση – 2) × 25 
EUR + 20 EUR) × αριθμός των 
καινούργιων ελαφρών επαγγελματικών 
οχημάτων·

Or. en
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Τροπολογία 213
Rebecca Harms, Carl Schlyter

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – στοιχείο α – σημείο i – περίπτωση 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

((Εκπομπές καθ’ υπέρβαση – 2) × 25 
EUR + 20 EUR) × αριθμός των 
καινούργιων ελαφρών επαγγελματικών 
οχημάτων·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 214
Judith A. Merkies, Kathleen Van Brempt, Åsa Westlund, Gilles Pargneaux, Sabine 
Wils, Marisa Matias

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – στοιχείο α – σημείο i – περίπτωση 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

((Εκπομπές καθ’ υπέρβαση – 2) × 25 EUR
+ 20 EUR) × αριθμός των καινούργιων 
ελαφρών επαγγελματικών οχημάτων·

((Εκπομπές καθ’ υπέρβαση – 2) × 95 EUR
+ 20 EUR) × αριθμός των καινούργιων 
ελαφρών επαγγελματικών οχημάτων·

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο «διάδρομος κυρώσεων» που προτείνει η Επιτροπή θα οδηγήσει σε σημαντικό βαθμό σε μη 
συμμόρφωσης έως το 2019. Στόχος της παρούσας τροπολογίας είναι να αυξηθούν τα ποσά που 
αναφέρονται στον διάδρομο κυρώσεων, προκειμένου να αυξηθεί η συμμόρφωση, και 
ταυτόχρονα να δοθεί κάποια ευελιξία στους κατασκευαστές ώστε να εξοικειωθούν με το 
σύστημα.

Τροπολογία 215
Sabine Wils

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – στοιχείο α – σημείο iii
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για υπέρβαση εκπομπών πάνω από 1 g 
CO2/km αλλά το πολύ 2 g CO2/km:

διαγράφεται

((Εκπομπές καθ’ υπέρβαση – 1) × 15 
EUR + 5 EUR) × αριθμός των 
καινούργιων ελαφρών επαγγελματικών 
οχημάτων·

Or. de

Αιτιολόγηση

Σκοπός των ποινών είναι να εμποδιστεί η υπέρβαση των οριακών τιμών. Σε ορισμένες από τις 
μελέτες της η Επιτροπή εκκινεί από την υπόθεση, ότι μόνο μία ποινή 120 ευρώ ανά γραμμάριο 
μπορεί να εξασφαλίσει ότι οι κατασκευαστές θα προβούν σε επενδύσεις. Εκπτώσεις στις ποινές 
σε ό,τι αφορά τα πρώτα τρία γραμμάρια θα οδηγήσουν στο γεγονός ότι οι κατασκευαστές θα 
πληρώσουν μάλλον τις ποινές αντί να προβούν στις αντίστοιχες επενδύσεις για τη μείωση των 
εκπομπών CO2.

Τροπολογία 216
Sirpa Pietikäinen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – στοιχείο α – σημείο iii

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για υπέρβαση εκπομπών πάνω από 1 g 
CO2/km αλλά το πολύ 2 g CO2/km:

διαγράφεται

((Εκπομπές καθ’ υπέρβαση – 1) × 15 
EUR + 5 EUR) × αριθμός των 
καινούργιων ελαφρών επαγγελματικών 
οχημάτων·

Or. en

Τροπολογία 217
Rebecca Harms, Carl Schlyter

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – στοιχείο α – σημείο iii
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για υπέρβαση εκπομπών πάνω από 1 g 
CO2/km αλλά το πολύ 2 g CO2/km:

διαγράφεται

((Εκπομπές καθ’ υπέρβαση – 1) × 15 
EUR + 5 EUR) × αριθμός των 
καινούργιων ελαφρών επαγγελματικών 
οχημάτων·

Or. en

Τροπολογία 218
Judith A. Merkies, Kathleen Van Brempt, Åsa Westlund, Gilles Pargneaux, Sabine 
Wils, Marisa Matias

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – στοιχείο α – σημείο iii – περίπτωση 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

((Εκπομπές καθ’ υπέρβαση – 1) × 15 EUR
+ 5 EUR) × αριθμός των καινούργιων 
ελαφρών επαγγελματικών οχημάτων·

((Εκπομπές καθ’ υπέρβαση – 1) × 60 EUR
+ 5 EUR) × αριθμός των καινούργιων 
ελαφρών επαγγελματικών οχημάτων·

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο «διάδρομος κυρώσεων» που προτείνει η Επιτροπή θα οδηγήσει σε σημαντικό βαθμό σε μη 
συμμόρφωσης έως το 2019. Στόχος της παρούσας τροπολογίας είναι να αυξηθούν τα ποσά που 
αναφέρονται στον διάδρομο κυρώσεων, προκειμένου να αυξηθεί η συμμόρφωση, και 
ταυτόχρονα να δοθεί κάποια ευελιξία στους κατασκευαστές ώστε να εξοικειωθούν με το 
σύστημα.

Τροπολογία 219
Sabine Wils

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – στοιχείο α – σημείο iv

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(iv) Για υπέρβαση εκπομπών το πολύ 1 g διαγράφεται
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CO2/km:
Εκπομπές καθ’ υπέρβαση × 5 EUR × 
αριθμός των καινούργιων ελαφρών 
επαγγελματικών οχημάτων.

Or. de

Αιτιολόγηση

Σκοπός των ποινών είναι να εμποδιστεί η υπέρβαση των οριακών τιμών. Σε ορισμένες από τις 
μελέτες της η Επιτροπή εκκινεί από την υπόθεση, ότι μόνο μία ποινή 120 ευρώ ανά γραμμάριο 
μπορεί να εξασφαλίσει ότι οι κατασκευαστές θα προβούν σε επενδύσεις. Εκπτώσεις στις ποινές 
σε ό,τι αφορά τα πρώτα τρία γραμμάρια θα οδηγήσουν στο γεγονός ότι οι κατασκευαστές θα 
πληρώσουν μάλλον τις ποινές αντί να προβούν στις αντίστοιχες επενδύσεις για τη μείωση των 
εκπομπών CO2.

Τροπολογία 220
Sirpa Pietikäinen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – στοιχείο α – σημείο iv

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(iv) Για υπέρβαση εκπομπών το πολύ 1 g 
CO2/km:

διαγράφεται

Εκπομπές καθ’ υπέρβαση × 5 EUR × 
αριθμός των καινούργιων ελαφρών 
επαγγελματικών οχημάτων.

Or. en

Τροπολογία 221
Rebecca Harms, Carl Schlyter

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – στοιχείο α – σημείο iv

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(iv) Για υπέρβαση εκπομπών το πολύ 1 g 
CO2/km:

διαγράφεται

Εκπομπές καθ’ υπέρβαση × 5 EUR × 
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αριθμός των καινούργιων ελαφρών 
επαγγελματικών οχημάτων.

Or. en

Τροπολογία 222
Carl Schlyter, Rebecca Harms

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – στοιχείο α – σημείο iv

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(iv) Για υπέρβαση εκπομπών το πολύ 1 g 
CO2/km:

διαγράφεται

Εκπομπές καθ’ υπέρβαση × 5 EUR × 
αριθμός των καινούργιων ελαφρών 
επαγγελματικών οχημάτων.

Or. en

Τροπολογία 223
Sabine Wils

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – στοιχείο α – σημείο iv α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(Εκπομπές καθ’ υπέρβαση × 120 EUR) × 
αριθμός των καινούργιων ελαφρών 
επαγγελματικών οχημάτων.

Or. de

Αιτιολόγηση

Σκοπός των ποινών είναι να εμποδιστεί η υπέρβαση των οριακών τιμών. Σε ορισμένες από τις 
μελέτες της η Επιτροπή εκκινεί από την υπόθεση, ότι μόνο μία ποινή 120 ευρώ ανά γραμμάριο 
μπορεί να εξασφαλίσει ότι οι κατασκευαστές θα προβούν σε επενδύσεις.
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Τροπολογία 224
Judith A. Merkies, Kathleen Van Brempt, Åsa Westlund, Gilles Pargneaux, Sabine 
Wils, Marisa Matias

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – στοιχείο α – σημείο iv – περίπτωση 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Εκπομπές καθ’ υπέρβαση × 5 EUR × 
αριθμός των καινούργιων ελαφρών 
επαγγελματικών οχημάτων.

Εκπομπές καθ’ υπέρβαση × 15 EUR × 
αριθμός των καινούργιων ελαφρών 
επαγγελματικών οχημάτων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο «διάδρομος κυρώσεων» που προτείνει η Επιτροπή θα οδηγήσει σε σημαντικό βαθμό σε μη 
συμμόρφωσης έως το 2019. Στόχος της παρούσας τροπολογίας είναι να αυξηθούν τα ποσά που 
αναφέρονται στον διάδρομο κυρώσεων, προκειμένου να αυξηθεί η συμμόρφωση, και 
ταυτόχρονα να δοθεί κάποια ευελιξία στους κατασκευαστές ώστε να εξοικειωθούν με το 
σύστημα.

Τροπολογία 225
Sirpa Pietikäinen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) Από το 2019 και εφεξής: διαγράφεται
(Εκπομπές καθ’ υπέρβαση × 120 EUR) × 
αριθμός των καινούργιων ελαφρών 
επαγγελματικών οχημάτων.

Or. en

Τροπολογία 226
Matthias Groote

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο β – περίπτωση 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(Εκπομπές καθ’ υπέρβαση × 120 EUR) × 
αριθμός των καινούργιων ελαφρών 
επαγγελματικών οχημάτων.

(Εκπομπές καθ’ υπέρβαση × 95 EUR) × 
αριθμός των καινούργιων ελαφρών 
επαγγελματικών οχημάτων.

Or. de

Αιτιολόγηση

Το τέλος για τις υπερβάσεις των εκπομπών CO2 σε ελαφρά επαγγελματικά οχήματα θα πρέπει 
να είναι αντίστοιχο με αυτό των ανάλογων τελών για τα ιδιωτικά οχήματα, γιατί μία υψηλότερη 
ποινή θα ήταν μόνο τότε λογική, εάν οι εκπομπές CO2 θα είχαν διαφορετικές επιπτώσεις στο 
περιβάλλον.

Τροπολογία 227
Holger Krahmer, Jorgo Chatzimarkakis

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο β – περίπτωση 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(Εκπομπές καθ’ υπέρβαση × 120 EUR) × 
αριθμός των καινούργιων ελαφρών 
επαγγελματικών οχημάτων.

(Εκπομπές καθ’ υπέρβαση × 95 EUR) ×
αριθμός των καινούργιων ελαφρών 
επαγγελματικών οχημάτων.

Or. de

Αιτιολόγηση

Οι ποινές για τους κατασκευαστές οι οποίοι δεν μειώνουν τις εκπομπές CO2 των ελαφρών 
επαγγελματικών οχημάτων που κατασκευάζουν θα πρέπει να είναι ανάλογες με τις αντίστοιχες 
ποινές που προβλέπονται από τη σχετική νομοθεσία για τα ιδιωτικά οχήματα. Η πρόταση της 
Επιτροπής δεν περιέχει καμία αιτιολόγηση για υψηλότερες ποινές όσον αφορά τα οχήματα Ν1.

Τροπολογία 228
Adina-Ioana Vălean

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Όπου, για τους σκοπούς του παρόντος 
άρθρου:

διαγράφεται

ως «υπέρβαση εκπομπών» νοείται ο 
θετικός αριθμός γραμμαρίων ανά 
χιλιόμετρο κατά τον οποίο οι μέσες 
ειδικές εκπομπές CO2 του κατασκευαστή 
— λαμβανομένων υπόψη των μειώσεων 
των εκπομπών CO2 λόγω καινοτόμων 
τεχνολογιών που έχουν εγκριθεί σύμφωνα 
με το άρθρο 11 — υπερβαίνουν τον οικείο 
στόχο ειδικών εκπομπών κατά το 
ημερολογιακό έτος ή μέρος 
ημερολογιακού έτους για το οποίο ισχύει 
η υποχρέωση του άρθρου 4, 
στρογγυλευμένος στο πλησιέστερο τρίτο 
δεκαδικό ψηφίο και
ως «αριθμός καινούργιων ελαφρών 
επαγγελματικών οχημάτων» νοείται το 
πλήθος καινούργιων ελαφρών 
επαγγελματικών οχημάτων των οποίων 
είναι ο κατασκευαστής και τα οποία 
ταξινομήθηκαν κατά την εν λόγω περίοδο 
με τα κριτήρια σταδιακής εφαρμογής που 
καθορίζονται στο άρθρο 4.

Or. en

Τροπολογία 229
Cristian Silviu Buşoi

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η Επιτροπή καθορίζει μεθόδους για 
την είσπραξη του τιμήματος υπέρβασης 
εκπομπών που προβλέπεται στην 
παράγραφο 1.

διαγράφεται

Τα μέτρα αυτά, που έχουν ως αντικείμενο 
την τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων 
του παρόντος κανονισμού, 
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συμπληρώνοντάς τον, θεσπίζονται 
σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία 
με έλεγχο που προβλέπεται στο άρθρο 13 
παράγραφος 3.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα τιμήματα υπέρβασης εκπομπών, όπως προτείνονται, είναι εντελώς δυσανάλογα και καθόλου 
συγκρίσιμα με άλλους τομείς. Θα είναι λίαν επιβλαβή για τη βιομηχανία απειλώντας την 
ανταγωνιστικότητά της και την βιωσιμότητά της. Τα ισχύοντα ΤΥΕ 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).

Τροπολογία 230
Adina-Ioana Vălean

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή καθορίζει μεθόδους για την 
είσπραξη του τιμήματος υπέρβασης 
εκπομπών που προβλέπεται στην 
παράγραφο 1.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 231
Adina-Ioana Vălean

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα μέτρα αυτά, που έχουν ως αντικείμενο 
την τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων 
του παρόντος κανονισμού, 
συμπληρώνοντάς τον, θεσπίζονται 

διαγράφεται
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σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία 
με έλεγχο που προβλέπεται στο άρθρο 13 
παράγραφος 3.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα τιμήματα υπέρβασης εκπομπών, όπως προτείνονται, είναι εντελώς δυσανάλογα και καθόλου 
συγκρίσιμα με άλλους τομείς. Θα είναι λίαν επιβλαβή για τη βιομηχανία απειλώντας την 
ανταγωνιστικότητά της και την βιωσιμότητά της. Τα ισχύοντα ΤΥΕ 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).

Τροπολογία 232
Cristian Silviu Buşoi

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα τιμήματα υπέρβασης εκπομπών, όπως προτείνονται, είναι εντελώς δυσανάλογα και καθόλου 
συγκρίσιμα με άλλους τομείς. Θα είναι λίαν επιβλαβή για τη βιομηχανία απειλώντας την 
ανταγωνιστικότητά της και την βιωσιμότητά της. Τα ισχύοντα ΤΥΕ 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 233
Adina-Ioana Vălean

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 234
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 9α
Πληροφορίες εντός του οχήματος για τον 

οδηγό 
Aπό την 1η Ιανουαρίου 2012 οι 
κατασκευαστές που ζητούν την έγκριση 
τύπου για οχήματα Ν1 όπως ορίζονται 
στην οδηγία 2007/46/ΕK αριθ. 715/2007 
εξοπλίζουν κάθε όχημα με σύστημα 
παρακολούθησης της κατανάλωσης 
καυσίμου.

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό να γνωρίζουν οι οδηγοί την πραγματική κατανάλωση του οχήματός του η
οποία είναι συχνά υψηλότερη εκείνης που μετράται βάσει του κύκλου δοκιμών της ΕΕ. Ένα 
σύστημα παρακολούθησης της κατανάλωσης μπορεί να συμβάλει στην παροχή της πληροφορίας 
αυτής ενθαρρύνοντας ταυτόχρονα τους οδηγούς να υιοθετήσουν έναν οικονομιικότερο τρόπο 
οδήγησης. Η Επιτροπή εκπονεί σήμερα απαιτήσεις βάσει των οποίων τα επιβατικά οχήματα θα
πρέπει να εξοπλιστούν με τέτοια συστήματα. Τούτο θα ισχύει και για τα ελαφρά επαγγελματικά
οχήματα.
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Τροπολογία 235
Elena Oana Antonescu

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – εισαγωγή

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Μέχρι τις 31 Οκτωβρίου 2013 και τις 31 
Οκτωβρίου κάθε επόμενου έτους, η 
Επιτροπή δημοσιεύει κατάλογο όπου για 
κάθε κατασκευαστή αναφέρονται:

1. Μέχρι τις 31 Οκτωβρίου 2015 και τις 31 
Οκτωβρίου κάθε επόμενου έτους, η 
Επιτροπή δημοσιεύει κατάλογο όπου για 
κάθε κατασκευαστή αναφέρονται:

Or. en

Αιτιολόγηση

Συνέπεια των τροποποιήσεων στο άρθρο 7, παράγραφοι 1 και 2.

Τροπολογία 236
Cristian Silviu Buşoi

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – εισαγωγή

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Μέχρι τις 31 Οκτωβρίου 2013 και τις 31 
Οκτωβρίου κάθε επόμενου έτους, η 
Επιτροπή δημοσιεύει κατάλογο όπου για 
κάθε κατασκευαστή αναφέρονται:

1. Μέχρι τις 31 Οκτωβρίου 2014 και τις 31 
Οκτωβρίου κάθε επόμενου έτους, η 
Επιτροπή δημοσιεύει κατάλογο όπου για 
κάθε κατασκευαστή αναφέρονται:

Or. en

Αιτιολόγηση

Για λόγους συνέπειας. Η δημοσίευση θα ευθυγραμμίζεται με την εφαρμογή του κανονισμού 
προκειμένου να αποφεύγονται στρεβλώσεις της αγοράς και διακρίσεις μεταξύ των 
κατασκευαστών.



AM\817674EL.doc 51/97 PE442.834v01-00

EL

Τροπολογία 237
Adina-Ioana Vălean, Jorgo Chatzimarkakis

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – εισαγωγή

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Μέχρι τις 31 Οκτωβρίου 2013 και τις 31 
Οκτωβρίου κάθε επόμενου έτους, η 
Επιτροπή δημοσιεύει κατάλογο όπου για 
κάθε κατασκευαστή αναφέρονται:

1. Μέχρι τις 31 Οκτωβρίου 2014 και τις 31 
Οκτωβρίου κάθε επόμενου έτους, η 
Επιτροπή δημοσιεύει κατάλογο όπου για 
κάθε κατασκευαστή αναφέρονται:

Or. en

Τροπολογία 238
Elena Oana Antonescu

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Από τις 31 Οκτωβρίου 2014, στον 
κατάλογο που δημοσιεύεται κατά τις 
διατάξεις της παραγράφου 1 αναφέρεται 
επίσης κατά πόσον ο κατασκευαστής 
τήρησε τις απαιτήσεις του άρθρου 4 ως 
προς το προηγούμενο ημερολογιακό έτος.

2. Από τις 31 Οκτωβρίου 2015, στον 
κατάλογο που δημοσιεύεται κατά τις 
διατάξεις της παραγράφου 1 αναφέρεται 
επίσης κατά πόσον ο κατασκευαστής 
τήρησε τις απαιτήσεις του άρθρου 4 ως 
προς το προηγούμενο ημερολογιακό έτος.

Or. en

Αιτιολόγηση

Συνέπεια των τροποποιήσεων στο άρθρο 7, παράγραφοι 1 και 2.

Τροπολογία 239
Cristian Silviu Buşoi

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Από τις 31 Οκτωβρίου 2014, στον 2. Από τις 31 Οκτωβρίου 2016, στον 
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κατάλογο που δημοσιεύεται κατά τις 
διατάξεις της παραγράφου 1 αναφέρεται 
επίσης κατά πόσον ο κατασκευαστής 
τήρησε τις απαιτήσεις του άρθρου 4 ως 
προς το προηγούμενο ημερολογιακό έτος.

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Για λόγους συνέπειας. Η δημοσίευση θα ευθυγραμμίζεται με την εφαρμογή του κανονισμού 
προκειμένου να αποφεύγονται στρεβλώσεις της αγοράς και διακρίσεις μεταξύ των 
κατασκευαστών.

Τροπολογία 240
Anja Weisgerber, Françoise Grossetête, Horst Schnellhardt, Catherine Soullie, Thomas 
Ulmer, Renate Sommer, Birgit Schnieber-Jastram

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Από τις 31 Οκτωβρίου 2014, στον 
κατάλογο που δημοσιεύεται κατά τις 
διατάξεις της παραγράφου 1 αναφέρεται 
επίσης κατά πόσον ο κατασκευαστής 
τήρησε τις απαιτήσεις του άρθρου 4 ως 
προς το προηγούμενο ημερολογιακό έτος.

2. Από τις 31. Οκτωβρίου 2015, στον 
κατάλογο που δημοσιεύεται κατά τις 
διατάξεις της παραγράφου 1 αναφέρεται 
επίσης κατά πόσον ο κατασκευαστής 
τήρησε τις απαιτήσεις του άρθρου 4 ως 
προς το προηγούμενο ημερολογιακό έτος.

Or. de

Αιτιολόγηση

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 241
Rebecca Harms, Carl Schlyter

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Κατόπιν αιτήσεως προμηθευτή ή 
κατασκευαστή, λαμβάνονται υπόψη οι 
εξοικονομήσεις CO2 που επιτυγχάνονται 
με τη χρήση καινοτόμων τεχνολογιών. Η 
συνολική συμβολή των τεχνολογιών 
αυτών στη μείωση του στόχου ειδικών 
εκπομπών ενός κατασκευαστή μπορεί να 
ανέρχεται σε 7 g CO2/km κατ’ ανώτατο 
όριο.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο κύκλος δοκιμών πρέπει να αναθεωρηθεί προκειμένου να ληφθούν υπόψη οι καινοτομίες στον
τομέα της εξοικονόμησης και να αντικατοπτρίζουν καλύτερα τις πραγματικές συνθήκες
οδήγησης. 

Τροπολογία 242
Anja Weisgerber, Françoise Grossetête, Horst Schnellhardt, Catherine Soullie, Thomas 
Ulmer, Renate Sommer, Birgit Schnieber-Jastram

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Κατόπιν αιτήσεως προμηθευτή ή 
κατασκευαστή, λαμβάνονται υπόψη οι 
εξοικονομήσεις CO2 που επιτυγχάνονται 
με τη χρήση καινοτόμων τεχνολογιών. Η 
συνολική συμβολή των τεχνολογιών 
αυτών στη μείωση του στόχου ειδικών 
εκπομπών ενός κατασκευαστή μπορεί να 
ανέρχεται σε 7 g CO2/km κατ’ ανώτατο 
όριο.

1. Κατόπιν αιτήσεως προμηθευτή ή 
κατασκευαστή, λαμβάνονται υπόψη οι 
εξοικονομήσεις CO2 που επιτυγχάνονται 
με τη χρήση καινοτόμων τεχνολογιών.

Or. de

Αιτιολόγηση

Για τη μείωση του CO2 θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν περισσότερο συστήματα κινήτρων παρά 
απαγορεύσεις. Δεν υφίσταται κανένας ουσιαστικός και αντικειμενικός λόγος για τον περιορισμό 
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της συμβολής των αναγνωρισμένων και επιτρεπόμενων οικολογικών καινοτομιών στη μείωση 
του CO2.

Τροπολογία 243
Adina-Ioana Vălean, Jorgo Chatzimarkakis

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 2 – εισαγωγή

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Έως τις 31 Δεκεμβρίου 2012, η 
Επιτροπή θεσπίζει λεπτομερείς διατάξεις 
για τη διαδικασία έγκρισης καινοτόμων 
τεχνολογιών με την κανονιστική 
διαδικασία του άρθρου 13 παράγραφος 2.
Οι λεπτομερείς αυτές διατάξεις βασίζονται 
στα κατωτέρω κριτήρια για καινοτόμους 
τεχνολογίες:

2. Έως τις 31 Δεκεμβρίου 2012, η 
Επιτροπή θεσπίζει λεπτομερείς διατάξεις 
για τη διαδικασία έγκρισης καινοτόμων 
τεχνολογιών με την κανονιστική 
διαδικασία του άρθρου 13 παράγραφος 2.
Οι λεπτομερείς αυτές διατάξεις πρέπει να
είναι σύμφωνες με τις διατάξεις που 
ορίζονται στο άρθρο 12 παράγραφος 2 
του κανονισμού (ΕΚ)443/2009 και να 
βασίζονται στα κατωτέρω κριτήρια για 
καινοτόμους τεχνολογίες:

Or. en

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με το άρθρο 12 παράγραφος 2 του κανονισμού για τη μείωση των εκπομπών CO2 
στα επιβατικά οχήματα ((ΕΚ)443/2009) η Επιτροπή θα πρέπει έως το 2010 να εγκρίνει 
λεπτομερείς διατάξεις για τη διαδικασία έγκρισης τέτοιων καινοτόμων τεχνολογιών. Οι 
διατάξεις σχετικά με τη διαδικασία έγκρισης, που επί του παρόντος συζητούνται για τα 
επιβατηγά οχήματα θα πρέπει να εφαρμόζονται και στα ελαφρά επαγγελματικά οχήματα. Δεν θα 
πρέπει να γίνεται διαχωρισμός ανάμεσα στις οικολογικές καινοτομίες για τα επιβατηγά 
αυτοκίνητα και τα ελαφρά επαγγελματικά οχήματα, ούτε και θα πρέπει να υπάρχουν διαφορές 
στην διαδικασία έγκρισης. Θα πρέπει αν αποφεύγεται κάθε είδους επικάλυψη των εργασιών.

Τροπολογία 244
Cristian Silviu Buşoi

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 2 – εισαγωγή

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Έως τις 31 Δεκεμβρίου 2012, η 2. Έως τις 31 Δεκεμβρίου 2012, η 
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Επιτροπή θεσπίζει λεπτομερείς διατάξεις 
για τη διαδικασία έγκρισης καινοτόμων 
τεχνολογιών με την κανονιστική 
διαδικασία του άρθρου 13 παράγραφος 2.
Οι λεπτομερείς αυτές διατάξεις βασίζονται 
στα κατωτέρω κριτήρια για καινοτόμους 
τεχνολογίες:

Επιτροπή θεσπίζει λεπτομερείς διατάξεις 
για τη διαδικασία έγκρισης καινοτόμων 
τεχνολογιών με την κανονιστική 
διαδικασία του άρθρου 13 παράγραφος 2.
Οι λεπτομερείς αυτές διατάξεις πρέπει να
είναι σύμφωνες με τις διατάξεις που 
ορίζονται στο άρθρο 12 παράγραφος 2 
του κανονισμού (ΕΚ)443/2009 και να 
βασίζονται στα κατωτέρω κριτήρια για 
καινοτόμους τεχνολογίες:

Or. en

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με το άρθρο 12 παράγραφος 2 του κανονισμού για τη μείωση των εκπομπών CO2 
στα επιβατικά οχήματα ((ΕΚ)443/2009) η Επιτροπή θα πρέπει έως το 2010 να εγκρίνει 
λεπτομερείς διατάξεις για τη διαδικασία έγκρισης τέτοιων καινοτόμων τεχνολογιών. Οι 
διατάξεις σχετικά με τη διαδικασία έγκρισης, που επί του παρόντος συζητούνται για τα 
επιβατηγά οχήματα θα πρέπει να εφαρμόζονται και στα ελαφρά επαγγελματικά οχήματα. Δεν θα 
πρέπει να γίνεται διαχωρισμός ανάμεσα στις οικολογικές καινοτομίες για τα επιβατηγά 
αυτοκίνητα και τα ελαφρά επαγγελματικά οχήματα, ούτε και θα πρέπει να υπάρχουν διαφορές 
στην διαδικασία έγκρισης. Θα πρέπει αν αποφεύγεται κάθε είδους επικάλυψη των εργασιών.

Τροπολογία 245
Anja Weisgerber, Françoise Grossetête, Horst Schnellhardt, Catherine Soullie, Thomas 
Ulmer, Renate Sommer, Birgit Schnieber-Jastram

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 2 – εισαγωγή

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Έως τις 31 Δεκεμβρίου 2012, η 
Επιτροπή θεσπίζει λεπτομερείς διατάξεις 
για τη διαδικασία έγκρισης καινοτόμων 
τεχνολογιών με την κανονιστική 
διαδικασία του άρθρου 13 παράγραφος 2.
Οι λεπτομερείς αυτές διατάξεις βασίζονται 
στα κατωτέρω κριτήρια για καινοτόμους 
τεχνολογίες:

2. Έως τις 31 Δεκεμβρίου 2012, η 
Επιτροπή θεσπίζει λεπτομερείς διατάξεις 
για τη διαδικασία έγκρισης καινοτόμων 
τεχνολογιών με την κανονιστική 
διαδικασία του άρθρου 13 παράγραφος 2.
Οι λεπτομερείς αυτές διατάξεις 
συμφωνούν με τις διατάξεις του άρθρου 
12, παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 443/2009 και βασίζονται στα 
κατωτέρω κριτήρια για καινοτόμους 
τεχνολογίες:

Or. de
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Αιτιολόγηση

Οι εκτελεστικές διατάξεις για την αναγνώριση οικολογικών καινοτομιών θα πρέπει να 
συμφωνούν με τις διατάξεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 443/2009 (εκπομπές C02 από ιδιωτικά 
οχήματα) ώστε να αποφευχθούν δύο διαφορετικές διαδικασίες και ως εκ τούτου συνδεδεμένες 
με αυτές υψηλότερες δαπάνες.

Τροπολογία 246
Anja Weisgerber, Horst Schnellhardt, Thomas Ulmer, Renate Sommer, Birgit 
Schnieber-Jastram

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι λεπτομερείς αυτές διατάξεις 
βασίζονται στα κατωτέρω κριτήρια για 
καινοτόμους τεχνολογίες:
α) οι τακτικά ενημερωμένες καταστάσεις 
της Ένωσης όσον αφορά τις οικολογικές 
καινοτομίες που έχουν εγκριθεί εγγυώνται 
την τυποποίηση των οικολογικών 
καινοτομιών εντός της Ένωσης και 
εξασφαλίζουν την αποτελεσματική 
χρησιμοποίηση αυτών των τεχνολογιών 
από τις αρμόδιες αρχές για την έγκριση 
τύπου στα κράτη μέλη·
β) οι αρχές που είναι αρμόδιες για την 
έγκριση τύπου στα κράτη μέλη θα 
αξιολογήσουν και θα εγκρίνουν τη χρήση 
οικολογικών καινοτομιών και τον τρόπο 
με τον οποίο η αντίστοιχη συμβολή τους 
στη μείωση του CO2 θα λαμβάνεται 
υπόψη, έτσι ώστε κάθε μοντέλο οχήματος 
να μπορεί να καταταχθεί σε ένα ειδικό 
πακέτο οικολογικής καινοτομίας·
γ) η Επιτροπή αποφασίζει για τον αριθμό 
των προμηθευτών ή κατασκευαστών 
εντός έξι μηνών από την παραλαβή της 
αίτησης·
δ) μία τεχνολογία εγκρίνεται ως 
οικολογική καινοτομία, εάν η συμβολή 
της στη μείωση του CO2 μπορεί να 
μετρηθεί κατ' ανώτατο όριο σε 40% στον 
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κύκλο μετρήσεως τύπου·
ε) μία τεχνολογία εγκρίνεται ως 
οικολογική καινοτομία όταν η συμβολή 
της στη μείωση του CO2 υπερβαίνει το 
0,2 g/χλμ..

Or. de

Αιτιολόγηση

Παρά το γεγονός ότι ο νομοθέτης έχει ρυθμίσει δεσμευτικά την αναγνώριση των οικολογικών 
καινοτομιών στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 443/2009 (εκπομπές C02 από οχήματα ιδιωτικής 
χρήσης), η Επιτροπή δεν έχει παρουσιάσει μέχρι σήμερα καμία διαδικασία για την αναγνώριση 
των οικολογικών καινοτομιών. Για να αποφευχθεί ένα παρόμοιο κενό στα ελαφρά 
επαγγελματικά οχήματα, είναι απαραίτητο να υπάρξουν ακριβότερα στοιχεία για τη 
διαμόρφωση της διαδικασίας αναγνώρισης.

Τροπολογία 247
Corinne Lepage

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 11α
Διαφήμιση

Κατά τη διαφήμιση των οχημάτων που 
καλύπτονται από την παρούσα 
νομοθετική πράξη, σύμφωνα με την 
οποία δημοσιοποιούνται στοιχεία που 
αφορούν την τεχνολογία, την ενέργεια και 
την τιμή, θα πρέπει να παρέχονται στους 
τελικούς χρήστες οι απαραίτητες 
πληροφορίες όσον αφορά την ενεργειακή 
απόδοση του οχήματος.

Or. en

Αιτιολόγηση

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 
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συχνά στις διαφημίσεις για τα ελαφρά επαγγελματικά οχήματα.

Τροπολογία 248
Adina-Ioana Vălean, Jorgo Chatzimarkakis

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Έως τις 31 Οκτωβρίου 2016 και εν 
συνεχεία ανά τριετία, θεσπίζονται μέτρα 
για την τροποποίηση του παραρτήματος Ι 
με σκοπό την προσαρμογή της τιμής M0 
που περιλαμβάνεται στο εν λόγω 
παράρτημα στη μέση μάζα των 
καινούργιων ελαφρών επαγγελματικών 
οχημάτων κατά τα προηγούμενα τρία 
ημερολογιακά έτη.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

The Commission’s consultant stated that the likelihood of mass increase is considered 
significantly less in the case of LCVs than in PCs because increasing the average mass leads 
to significantly increased costs for meeting the target. Moreover the implementation of the
mass correction in 2018 and every three years afterwards leads to a frequent target 
adaptation which is not consistent with van manufacturers lead time needs. The automous 
mass increased therefore does not need to be taken into account. Finally any change of the 
target line cannot be seen as ’non-essential’ as it implies considerable changes in the market, 
efforts of the industry etc.

Τροπολογία 249
Adina-Ioana Vălean, Jorgo Chatzimarkakis

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα μέτρα αυτά τίθενται σε ισχύ για 
πρώτη φορά την 1η Ιανουαρίου 2018 και 
εν συνεχεία ανά τριετία.

διαγράφεται
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Or. en

Τροπολογία 250
Adina-Ioana Vălean, Jorgo Chatzimarkakis

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 1 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα μέτρα αυτά, που έχουν ως αντικείμενο 
την τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων 
του παρόντος κανονισμού θεσπίζονται 
σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία 
με έλεγχο που προβλέπεται στο άρθρο 13 
παράγραφος 3.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 251
Miroslav Ouzký

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Έως την 1η Ιανουαρίου 2013, η 
Επιτροπή ολοκληρώνει την επανεξέταση 
των στόχων ειδικών εκπομπών του 
παραρτήματος Ι και των παρεκκλίσεων 
κατά το άρθρο 10, με σκοπό τον 
καθορισμό:
- των λεπτομερειών επίτευξης 
μακροπρόθεσμου στόχου 145 g CO2/km,
από το 2025 και μετά, με οικονομικώς 
συμφέροντα τρόπο και
των θεμάτων υλοποίησης του εν λόγω 
στόχου, συμπεριλαμβανομένου του 
τιμήματος υπέρβασης εκπομπών.
Με βάση την επανεξέταση αυτή και τη 
σχετική εκτίμηση επιπτώσεων, η οποία 
περιλαμβάνει συνολική αξιολόγηση του 
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αντίκτυπου στην αυτοκινητοβιομηχανία 
και στις βιομηχανίες που εξαρτώνται από 
αυτή, η Επιτροπή, εάν το κρίνει σκόπιμο 
υποβάλει πρόταση τροποποίησης του 
παρόντος κανονισμού κατά τρόπο όσο το 
δυνατόν πιο ουδέτερο από πλευράς 
ανταγωνισμού κοινωνικώς δίκαιο και 
βιώσιμο.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υποβάλλει 
πρόταση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και 
στο Συμβούλιο για τα μέτρα που έχουν ως 
αντικείμενο την τροποποίηση ουσιωδών 
στοιχείων του παρόντος κανονισμού.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο προτεινόμενος μακροπρόθεσμος στόχος των 135g/km το 2020 δεν είναι ρεαλιστικός και δεν 
είναι λογικό να βασίζεται μια αξιολόγηση του αντίκτυπου πάνω σε έναν τέτοιο αριθμό. 
Χρειάζεται μια σφαιρική αξιολόγηση του αντίκτυπου πριν ορισθεί οποιαδήποτε μακροπρόθεσμη 
τιμή και ημερομηνία.

Τροπολογία 252
Elisabetta Gardini, Salvatore Tatarella, Oreste Rossi, Paolo Bartolozzi, Bogusław Sonik, 
Rosario Crocetta, Licia Ronzulli

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Έως την 1η Ιανουαρίου 2018, η 
Επιτροπή ολοκληρώνει την επανεξέταση 
των στόχων ειδικών εκπομπών του 
παραρτήματος Ι και των παρεκκλίσεων 
κατά το άρθρο 10, με σκοπό τον 
καθορισμό:
– των λεπτομερειών επίτευξης 
μακροπρόθεσμου στόχου 145 g CO2/km,
από το 2025 και μετά, με οικονομικώς 
συμφέροντα τρόπο και
των θεμάτων υλοποίησης του εν λόγω 
στόχου, συμπεριλαμβανομένου του 
τιμήματος υπέρβασης εκπομπών.
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Με βάση την επανεξέταση αυτή και τη 
σχετική εκτίμηση επιπτώσεων, η οποία 
περιλαμβάνει συνολική αξιολόγηση του 
αντίκτυπου στην αυτοκινητοβιομηχανία 
και στις βιομηχανίες που εξαρτώνται από 
αυτή, η Επιτροπή, εάν το κρίνει σκόπιμο 
υποβάλει πρόταση τροποποίησης του 
παρόντος κανονισμού κατά τρόπο όσο το 
δυνατόν πιο ουδέτερο από πλευράς 
ανταγωνισμού κοινωνικώς δίκαιο και 
βιώσιμο.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υποβάλλει 
πρόταση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και 
στο Συμβούλιο για τα μέτρα που έχουν ως 
αντικείμενο την τροποποίηση ουσιωδών 
στοιχείων του παρόντος κανονισμού.

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεδομένου του υψηλότερου κόστους μείωσης του CO2 στα ΕΕΟ σε σχέση με τα επιβατικά και
των μεγαλύτερων κύκλων ανάπτυξης και παραγωγής, ο μακροπρόθεσμος στόχος των 135 g/km
δεν είναι δυνατόν να επιτευχθεί στην πραγματικότητα έως το 2020. Τούτο θα οδηγούσε σε
αύξηση της τιμής λιανικής κατά 5,000€ και άνω και στην εξαφάνιση ορισμένων κατηγοριών 
οχημάτων (όπως της κατηγορίας III). Η πρώτη μελέτη που εκπονήθηκε για λογαριασμό της
Επιτροπής έδειξε ότι ένας στόχος μείωσης των εκπομπών CO2 στα 160g/km είναι μεν 
φιλόδοξος, πλην όμως εφικτός.

Τροπολογία 253
Rebecca Harms, Carl Schlyter

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1 – εισαγωγή

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Έως την 1η Ιανουαρίου 2013, η Επιτροπή 
ολοκληρώνει την επανεξέταση των 
στόχων ειδικών εκπομπών του 
παραρτήματος Ι και των παρεκκλίσεων 
κατά το άρθρο 10, με σκοπό τον 
καθορισμό:

Έως την 1η Ιανουαρίου 2013, η Επιτροπή 
αξιολογεί την εφαρμογή των στόχων 
ειδικών εκπομπών του παραρτήματος Ι και 
των παρεκκλίσεων κατά το άρθρο 10, με 
σκοπό τον καθορισμό:

Or. en
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Αιτιολόγηση

Πρέπει να δοθούν στους κατασκευαστές διασφαλίσεις για τις επενδύσεις τους σε σχέση με το 
στόχο του 2020.

Τροπολογία 254
Holger Krahmer, Jorgo Chatzimarkakis

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1 – περίπτωση 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– των λεπτομερειών επίτευξης, έως το έτος 
2020, μακροπρόθεσμου στόχου 135 
g CO2/km με οικονομικώς συμφέροντα 
τρόπο, εφόσον επιβεβαιωθεί η εφικτότητά 
του με βάση τα αποτελέσματα 
επικαιροποιημένης εκτίμησης επιπτώσεων, 
και

– των λεπτομερειών επίτευξης, έως το έτος 
2020, μακροπρόθεσμου στόχου 150 
g CO2/km με οικονομικώς συμφέροντα 
τρόπο, εφόσον επιβεβαιωθεί η εφικτότητά 
του με βάση τα αποτελέσματα 
επικαιροποιημένης εκτίμησης επιπτώσεων, 
και

Or. de

Αιτιολόγηση

Λόγω των υψηλότερων δαπανών που απαιτούνται για μειώσεις του C02 στα ελαφρά 
επαγγελματικά οχήματα σε σχέση με τα αντίστοιχα οχήματα ιδιωτικής χρήσεως και τους 
μεγαλύτερους σε διάρκεια απαιτούμενους κύκλους ανάπτυξης, εξέλιξης και παραγωγής δεν 
μπορεί να τεθεί ο στόχος των 135 g CO2/χλμ. εντός του προβλεπόμενου χρονικού διαστήματος 
και ως εκ τούτου τα 150 g CO2/χλμ. είναι ένας φιλόδοξος μεν, υλοποιήσιμος δε στόχος.

Τροπολογία 255
Anja Weisgerber, Françoise Grossetête, Horst Schnellhardt, Catherine Soullie, Thomas 
Ulmer, Renate Sommer, Birgit Schnieber-Jastram

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1 – περίπτωση 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– των λεπτομερειών επίτευξης, έως το 
έτος 2020, μακροπρόθεσμου στόχου 135 
g CO2/km με οικονομικώς συμφέροντα 
τρόπο, εφόσον επιβεβαιωθεί η εφικτότητά 
του με βάση τα αποτελέσματα 

– κατά πόσον με βάση τα αποτελέσματα 
επικαιροποιημένης εκτίμησης επιπτώσεων, 
είναι δυνατόν να επιτευχθεί ο 
μακροπρόθεσμός στόχος των 160 
CO2/km έως το 2020 και ο 
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επικαιροποιημένης εκτίμησης επιπτώσεων, 
και

μακροπρόθεσμος στόχος 135 CO2/km 
έως το έτος 2025, και

Or. de

Αιτιολόγηση

Ο καθορισμός των ακριβών τιμών για τους μακροπρόθεσμους στόχους καθώς και η 
συμπερίληψη των ελαφρών επαγγελματικών οχημάτων των κατηγοριών N2 και M2 στον εν 
λόγω κανονισμό θα πρέπει να υπόκεινται στην επιβεβαίωση της εφικτότητάς της η οποία θα 
πρέπει πρώτα να επιβεβαιωθεί μέσω μιας αντίστοιχης εκτίμησης επιπτώσεων.

Τροπολογία 256
Chris Davies, Corinne Lepage

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1 – περίπτωση 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– των λεπτομερειών επίτευξης, έως το έτος 
2020, μακροπρόθεσμου στόχου 
135 g CO2/km με οικονομικώς 
συμφέροντα τρόπο, εφόσον επιβεβαιωθεί η 
εφικτότητά του με βάση τα αποτελέσματα 
επικαιροποιημένης εκτίμησης επιπτώσεων,
και

– των λεπτομερειών επίτευξης, έως το έτος 
2020, μακροπρόθεσμου στόχου 125 
g CO2/km με οικονομικώς συμφέροντα 
τρόπο, εφόσον επιβεβαιωθεί η εφικτότητά 
του με βάση τα αποτελέσματα 
επικαιροποιημένης εκτίμησης επιπτώσεων,
και

Or. en

Αιτιολόγηση

Εάν επιθυμούμε την επίτευξη των στόχων της ΕΕ για το 2020, είναι ουσιώδους σημασίας η
βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των έλαφρών φορτηγών και επαγγελματικών οχημάτων
προκειμένου να μειωθεί το κόστος μεταφοράς για τις επιχειρήσεις. Τα μέτρα που χρειάζονται
για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και τη μείωση των εκπομπών CO2 είναι κατ' ουσίαν 
τα ίδια. Οι κατασκευαστές που κατηγορούνται ότι υποσκάπτουν τη θέσπιση φιλόδοξων 
προδιαγραφών σε σχέση με τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και τη μείωση των 
εκπομπών CO2 έχουν ήδη υπερβεί τις προσδοκίες της νομοθεσίας για το 2009. Η βιομηχανία
θα ανταποκριθεί κατά τρόπο θετικό και καινοτόμο μόλις τεθούν στόχοι για σημαντικές
βελτιώσεις και της δοθεί μια δεκαετία για την επίτευξή τους.
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Τροπολογία 257
Adina-Ioana Vălean, Jorgo Chatzimarkakis

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1 – περίπτωση 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– των λεπτομερειών επίτευξης, έως το έτος 
2020, μακροπρόθεσμου στόχου 
135 g CO2/km με οικονομικώς 
συμφέροντα τρόπο, εφόσον επιβεβαιωθεί 
η εφικτότητά του με βάση τα 
αποτελέσματα επικαιροποιημένης 
εκτίμησης επιπτώσεων, και

– των λεπτομερειών επίτευξης, έως το έτος 
2020, μακροπρόθεσμου στόχου 
160 g CO2/km από το 2020 και έπειτα με 
οικονομικώς συμφέροντα τρόπο και

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). The possible extension of the scope of the 
Regulation to N2 and M2 vehicles is a fundamental change of the regulation, not suitable for 
comitology. N2 and M2 vehicles tend to be closer to heavy duty vehicles and the inclusion of 
those vehicle categories can only be considered for any long-term target.

Τροπολογία 258
Miroslav Ouzký

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1 – περίπτωση 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– των λεπτομερειών επίτευξης, έως το έτος 
2020, μακροπρόθεσμου στόχου 
135 g CO2/km με οικονομικώς 
συμφέροντα τρόπο, εφόσον επιβεβαιωθεί 
η εφικτότητά του με βάση τα 
αποτελέσματα επικαιροποιημένης 
εκτίμησης επιπτώσεων, και

– των λεπτομερειών επίτευξης, έως το έτος 
2020, μακροπρόθεσμου στόχου 
160 g CO2/km από το 2020 και έπειτα με 
οικονομικώς συμφέροντα τρόπο και
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Or. en

Αιτιολόγηση

The proposed long-term target of 135g/km in 2020 is totally unrealistic and it is not 
reasonable to base an impact assessment on such a number. Need for comprehensive impact 
assessment before fixing any long-term target value and date. The possible extension of the 
scope of the Regulation to N2 and M2 vehicles is a fundamental change of the regulation. N2 
and M2 vehicles tend much more to Heavy Duty Vehicles, i.e. even those with reference mass 
below 2610kg normally have a Gross vehicle mass up to 5-6 tons. The extension to those 
vehicle categories has a high impact on the these vehicle categories and thus can only be 
considered for any long-term target. The possible extension of the scope of the Regulation to 
N2 and M2 vehicles is a fundamental change of the regulation with an dramatic impact on the 
vehicle manufacturers.

Τροπολογία 259
Cristian Silviu Buşoi

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1 – περίπτωση 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– των λεπτομερειών επίτευξης, έως το έτος 
2020, μακροπρόθεσμου στόχου 
135 g CO2/km με οικονομικώς 
συμφέροντα τρόπο, εφόσον επιβεβαιωθεί 
η εφικτότητά του με βάση τα 
αποτελέσματα επικαιροποιημένης 
εκτίμησης επιπτώσεων, και

– των λεπτομερειών επίτευξης, έως το έτος 
2020, μακροπρόθεσμου στόχου 
160 g CO2/km από το 2020 και έπειτα με 
οικονομικώς συμφέροντα τρόπο και

Or. en

Αιτιολόγηση

Justification The proposed long-term target of 135g/km in 2020 is totally unrealistic and it is 
not reasonable to base an impact assessment on such a number. Need for comprehensive 
impact assessment before fixing any long-term target value and date. The possible extension 
of the scope of the Regulation to N2 and M2 vehicles is a fundamental change of the 
regulation. N2 and M2 vehicles tend much more to Heavy Duty Vehicles, i.e. even those with 
reference mass below 2610kg normally have a Gross vehicle mass up to 5-6 tons. The 
extension to those vehicle categories has a high impact on the these vehicle categories and 
thus can only be considered for any long-term target. The possible extension of the scope of 
the Regulation to N2 and M2 vehicles is a fundamental change of the regulation with an 
dramatic impact on the vehicle manufacturers.
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Τροπολογία 260
Mario Pirillo

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1 – περίπτωση 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– των λεπτομερειών επίτευξης, έως το 
έτος 2020, μακροπρόθεσμου στόχου 
135 g CO2/km με οικονομικώς 
συμφέροντα τρόπο, 

– των λεπτομερειών επίτευξης 
μακροπρόθεσμου στόχου 135 g CO2/km
από το 2020 και έπειτα με οικονομικώς 
συμφέροντα τρόπο και

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο προτεινόμενος μακροπρόθεσμος στόχος των 135g/km το 2020 δεν είναι ρεαλιστικός και
λογικός εις τρόπον ώστε να βασίζεται μια αξιολόγηση των επιπτώσεων σε ένα τέτοιο 
αριθμητικό στοιχείο. Χρειάζεται μια συνεκτική αξιολόγηση των επιπτώσεων προτού καθορισθεί 
η οποιαδήποτε τιμή και προθεσμία ως μακροπρόθεσμος στόχος.

Τροπολογία 261
Rebecca Harms, Carl Schlyter

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1 – περίπτωση 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– των λεπτομερειών επίτευξης, έως το έτος 
2020, μακροπρόθεσμου στόχου 
135 g CO2/km με οικονομικώς 
συμφέροντα τρόπο, εφόσον επιβεβαιωθεί 
η εφικτότητά του με βάση τα 
αποτελέσματα επικαιροποιημένης 
εκτίμησης επιπτώσεων, και

– των λεπτομερειών επίτευξης, έως το έτος 
2020, μακροπρόθεσμου στόχου 
125 g CO2/km με οικονομικώς 
συμφέροντα τρόπο και

Or. en

Τροπολογία 262
Sirpa Pietikäinen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1 – περίπτωση 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– των λεπτομερειών επίτευξης, έως το έτος 
2020, μακροπρόθεσμου στόχου 
135 g CO2/km με οικονομικώς 
συμφέροντα τρόπο, εφόσον επιβεβαιωθεί 
η εφικτότητά του με βάση τα 
αποτελέσματα επικαιροποιημένης 
εκτίμησης επιπτώσεων, και

– των λεπτομερειών επίτευξης, έως το έτος 
2020, μακροπρόθεσμου στόχου 
125 g CO2/km με οικονομικώς 
συμφέροντα τρόπο και

Or. en

Τροπολογία 263
Sabine Wils

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1 – περίπτωση 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– των λεπτομερειών επίτευξης, έως το έτος 
2020, μακροπρόθεσμου στόχου 
135 g CO2/km με οικονομικώς 
συμφέροντα τρόπο, εφόσον επιβεβαιωθεί 
η εφικτότητά του με βάση τα 
αποτελέσματα επικαιροποιημένης 
εκτίμησης επιπτώσεων, και

– των λεπτομερειών επίτευξης, έως το έτος 
2020, μακροπρόθεσμου στόχου 
125 g CO2/km με οικονομικώς 
συμφέροντα τρόπο και

Or. en

Αιτιολόγηση

Έχει μεγάλη σημασία οι δεδομένοι στόχοι να είναι νομικά δεσμευτικοί και οριστικοί, Στην 
περίπτωση που οι στόχοι μείωσης τους οποίους θέτει ο κανονισμός αποτελέσουν αντικείμενο 
επιβεβαίωσης ως προς το κατά πόσον είναι εφικτοί,δεν θα παρασχεθεί στην 
αυτοκινητοβιομηχανία ένα ασφαλές επενδυτικό πλαίσιο και προγραμματική βεβαιότητα.

Τροπολογία 264
Judith A. Merkies, Kathleen Van Brempt, Dan Jørgensen, Åsa Westlund, Gilles 
Pargneaux, Peter Van Dalen, Sabine Wils, Marisa Matias

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1 – περίπτωση 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– των λεπτομερειών επίτευξης, έως το έτος 
2020, μακροπρόθεσμου στόχου 
135 g CO2/km με οικονομικώς 
συμφέροντα τρόπο, εφόσον επιβεβαιωθεί 
η εφικτότητά του με βάση τα 
αποτελέσματα επικαιροποιημένης 
εκτίμησης επιπτώσεων, και

– των λεπτομερειών επίτευξης, έως το έτος 
2020, μακροπρόθεσμου στόχου 
125 g CO2/km με οικονομικώς 
συμφέροντα τρόπο και

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 265
Åsa Westlund, Dan Jørgensen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1 – περίπτωση 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– των λεπτομερειών επίτευξης, έως το έτος 
2020, μακροπρόθεσμου στόχου 
135 g CO2/km με οικονομικώς 
συμφέροντα τρόπο, εφόσον επιβεβαιωθεί 
η εφικτότητά του με βάση τα 
αποτελέσματα επικαιροποιημένης 
εκτίμησης επιπτώσεων, και

– των λεπτομερειών επίτευξης, έως το έτος 
2020, μακροπρόθεσμου στόχου 
125 g CO2/km με οικονομικώς 
συμφέροντα τρόπο και

Or. en

Τροπολογία 266
Carl Schlyter, Rebecca Harms

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 4 – εδάφιο 2 – εισαγωγή



AM\817674EL.doc 69/97 PE442.834v01-00

EL

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Με βάση την επανεξέταση αυτή και τη 
σχετική εκτίμηση επιπτώσεων, η οποία 
περιλαμβάνει συνολική αξιολόγηση του 
αντίκτυπου στην αυτοκινητοβιομηχανία 
και στις βιομηχανίες που εξαρτώνται από 
αυτή, η Επιτροπή, εάν το κρίνει σκόπιμο,

Με βάση την αξιολόγηση αυτή και τη 
σχετική εκτίμηση επιπτώσεων, η οποία 
περιλαμβάνει συνολική αξιολόγηση του 
αντίκτυπου στην αυτοκινητοβιομηχανία 
και στις βιομηχανίες που εξαρτώνται από 
αυτή, η Επιτροπή, 

Or. en

Τροπολογία 267
Sabine Wils

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 4 – εδάφιο 2 – εισαγωγή

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Με βάση την επανεξέταση αυτή και τη 
σχετική εκτίμηση επιπτώσεων, η οποία 
περιλαμβάνει συνολική αξιολόγηση του 
αντίκτυπου στην αυτοκινητοβιομηχανία 
και στις βιομηχανίες που εξαρτώνται από 
αυτή, η Επιτροπή, εάν το κρίνει σκόπιμο,

Με βάση την επανεξέταση αυτή η 
Επιτροπή, εάν το κρίνει σκόπιμο,

Or. en

Αιτιολόγηση

Έχει μεγάλη σημασία οι δεδομένοι στόχοι να είναι νομικά δεσμευτικοί και οριστικοί, Στην 
περίπτωση που οι στόχοι μείωσης τους οποίους θέτει ο κανονισμός αποτελέσουν αντικείμενο 
επιβεβαίωσης ως προς το κατά πόσον είναι εφικτοί,δεν θα παρασχεθεί στην 
αυτοκινητοβιομηχανία ένα ασφαλές επενδυτικό πλαίσιο και προγραμματική βεβαιότητα.

Τροπολογία 268
Sabine Wils

Πρόταση κανονισμού
AΆρθρο 12 – παράγραφος 4 – εδάφιο 2 – περίπτωση 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– υποβάλλει πρόταση τροποποίησης του 
παρόντος κανονισμού κατά τρόπο όσο το 
δυνατόν περισσότερο ουδέτερο από 
πλευράς ανταγωνισμού, κοινωνικά δίκαιο 
και βιώσιμο,

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Έχει μεγάλη σημασία οι δεδομένοι στόχοι να είναι νομικά δεσμευτικοί και οριστικοί, Στην 
περίπτωση που οι στόχοι μείωσης τους οποίους θέτει ο κανονισμός αποτελέσουν αντικείμενο 
επιβεβαίωσης ως προς το κατά πόσον είναι εφικτοί,δεν θα παρασχεθεί στην 
αυτοκινητοβιομηχανία ένα ασφαλές επενδυτικό πλαίσιο και προγραμματική βεβαιότητα.

Τροπολογία 269
Åsa Westlund, Marita Ulvskog, Dan Jørgensen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 4 – εδάφιο 2 – περίπτωση 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– υποβάλλει πρόταση τροποποίησης του 
παρόντος κανονισμού κατά τρόπο όσο το 
δυνατόν περισσότερο ουδέτερο από 
πλευράς ανταγωνισμού, κοινωνικά δίκαιο 
και βιώσιμο,

– υποβάλλει πρόταση τροποποίησης του 
παρόντος κανονισμού κατά τρόπο όσο το 
δυνατόν περισσότερο ουδέτερο από 
πλευράς ανταγωνισμού, κοινωνικά δίκαιο 
και βιώσιμο, καθώς και 
ευθυγραμμιζόμενο με το στόχο της ΕΕ 
για μείωση των εκπομπών κατά 80-90% 
έως το 2050 σε σχέση με τα επίπεδα του 
1990,

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντική η συμπερίληψη μιας αναφοράς στο ευρύτερο πλαίσιο των στόχων της ΕΕ για
το κλίμα εντός της όλης νομοθεσίας. Οι τελευταίοι στόχοι της ΕΕ θα έπρεπε να λαμβάνονται
υπόψη κατά την επανεξέταση της νομοθεσίας.
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Τροπολογία 270
Matthias Groote

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 4 – εδάφιο 2 – περίπτωση 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– υποβάλλει πρόταση τροποποίησης του 
παρόντος κανονισμού κατά τρόπο όσο το 
δυνατόν περισσότερο ουδέτερο από 
πλευράς ανταγωνισμού, κοινωνικά δίκαιο 
και βιώσιμο,

– υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
και το Συμβούλιο πρόταση τροποποίησης 
του παρόντος κανονισμού κατά τρόπο όσο 
το δυνατόν περισσότερο ουδέτερο από 
πλευράς ανταγωνισμού, κοινωνικά δίκαιο 
και βιώσιμο και σύμφωνο με το στόχο της 
ΕΕ για τη μείωση των εκπομπών κατά 
80-95% μέχρι το 2050 σε σύγκριση με τα 
επίπεδα του 1990,

Or. de

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό να υπογραμμιστεί ότι αυτή η νομοθεσία αποτελεί τμήμα της στρατηγικής της 
ΕΕ για την καταπολέμηση της αλλαγής του κλίματος. Εάν ο στόχος των 135g/km επιβεβαιωθεί, 
θα πρέπει να συμπεριληφθεί επίσης και στη δέσμευση της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά την 
αλλαγή του κλίματος. Ο στόχος της μείωσης των εκπομπών έχει υπογραμμισθεί για άλλη μία 
φορά από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της 11ης Μαρτίου 2011.

Τροπολογία 271
Carl Schlyter, Rebecca Harms

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 4 – εδάφιο 2 – περίπτωση 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– υποβάλλει πρόταση τροποποίησης του 
παρόντος κανονισμού κατά τρόπο όσο το 
δυνατόν περισσότερο ουδέτερο από 
πλευράς ανταγωνισμού, κοινωνικά δίκαιο 
και βιώσιμο, 

– θεσπίζει λεπτομερείς κανόνες σχετικά 
με τους τρόπους εφαρμογής των 
απαιτήσεων του παρόντος κανονισμού 
κατά τρόπο όσο το δυνατόν περισσότερο 
ουδέτερο από πλευράς ανταγωνισμού, 
κοινωνικά δίκαιο και βιώσιμο,

Or. en
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Τροπολογία 272
Anja Weisgerber, Françoise Grossetête, Horst Schnellhardt, Catherine Soullie, Thomas 
Ulmer, Renate Sommer, Birgit Schnieber-Jastram

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 4 – εδάφιο 2 – περίπτωση 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– επιβεβαιώνει την υπαγωγή στον 
παρόντα κανονισμό των οχημάτων των 
κατηγοριών Ν2 και Μ2, όπως ορίζονται 
στο παράρτημα ΙΙ της οδηγίας 2007/46/ΕΚ, 
των οποίων η μάζα αναφοράς δεν 
υπερβαίνει τα 2.610 kg, καθώς και 
οχημάτων στα οποία έχει επεκταθεί η 
έγκριση τύπου σύμφωνα με το άρθρο 2 
παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
715/2007.

– προτείνει τη συμπερίληψη στον παρόντα 
κανονισμό των οχημάτων των κατηγοριών 
Ν2 και Μ2, όπως ορίζονται στο 
παράρτημα ΙΙ της οδηγίας 2007/46/ΕΚ, 
των οποίων η μάζα αναφοράς δεν 
υπερβαίνει τα 2.610 kg, καθώς και 
οχημάτων στα οποία έχει επεκταθεί η 
έγκριση τύπου σύμφωνα με το άρθρο 2 
παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
715/2007, με σκοπό την επίτευξη του 
μακροπρόθεσμου στόχου από το 2020.

Or. de

Αιτιολόγηση

Ο καθορισμός ακριβών τιμών για μακροπρόθεσμους στόχους και η συμπερίληψη των ελαφρών 
επαγγελματικών οχημάτων των κατηγοριών N2 και M2 στον παρόντα κανονισμό θα πρέπει να 
πραγματοποιείται εφόσον αποδειχθεί η εφικτότητά του η οποία θα πρέπει πρώτα να 
επιβεβαιωθεί μέσω μιας αντίστοιχης εκτίμησης επιπτώσεων.

Τροπολογία 273
Miroslav Ouzký

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 4 – εδάφιο 2 – περίπτωση 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

- επιβεβαιώνει την υπαγωγή στον 
παρόντα κανονισμό των οχημάτων των 
κατηγοριών Ν2 και Μ2, όπως ορίζονται 
στο παράρτημα ΙΙ της οδηγίας 2007/46/EΚ, 
των οποίων η μάζα αναφοράς δεν 
υπερβαίνει τα 2.610 kg, καθώς και 
οχημάτων στα οποία έχει επεκταθεί η 
έγκριση τύπου σύμφωνα με το άρθρο 2 
παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 

– προσδιορίζει τους τρόπους ενδεχόμενης 
υπαγωγής στον παρόντα κανονισμό των 
οχημάτων των κατηγοριών Ν2 και Μ2, 
όπως ορίζονται στο παράρτημα ΙΙ της 
οδηγίας 2007/46/ΕΚ, των οποίων η μάζα 
αναφοράς δεν υπερβαίνει τα 2.610 kg, 
καθώς και οχημάτων στα οποία έχει 
επεκταθεί η έγκριση τύπου σύμφωνα με το 
άρθρο 2 παράγραφος 2 του κανονισμού 
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715/2007. (ΕΚ) αριθ. 715/2007 για τον 
μακροπρόθεσμο στόχο.

Or. en

Αιτιολόγηση

The proposed long-term target of 135g/km in 2020 is totally unrealistic and it is not 
reasonable to base an impact assessment on such a number. Need for comprehensive impact 
assessment before fixing any long-term target value and date. The possible extension of the 
scope of the Regulation to N2 and M2 vehicles is a fundamental change of the regulation. N2 
and M2 vehicles tend much more to Heavy Duty Vehicles, i.e. even those with reference mass 
below 2610kg normally have a Gross vehicle mass up to 5-6 tons. The extension to those 
vehicle categories has a high impact on the these vehicle categories and thus can only be 
considered for any long-term target. The possible extension of the scope of the Regulation to 
N2 and M2 vehicles is a fundamental change of the regulation with an dramatic impact on the 
vehicle manufacturers.

Τροπολογία 274
Cristian Silviu Buşoi

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 4 – εδάφιο 2 – περίπτωση 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

- επιβεβαιώνει την υπαγωγή στον 
παρόντα κανονισμό των οχημάτων των 
κατηγοριών Ν2 και Μ2, όπως ορίζονται 
στο παράρτημα ΙΙ της οδηγίας 2007/46/EΚ, 
των οποίων η μάζα αναφοράς δεν 
υπερβαίνει τα 2.610 kg, καθώς και 
οχημάτων στα οποία έχει επεκταθεί η 
έγκριση τύπου σύμφωνα με το άρθρο 2 
παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
715/2007.

- προσδιορίζει τους τρόπους ενδεχόμενης 
υπαγωγής στον παρόντα κανονισμό των 
οχημάτων των κατηγοριών Ν2 και Μ2, 
όπως ορίζονται στο παράρτημα ΙΙ της 
οδηγίας 2007/46/ΕΚ, των οποίων η μάζα 
αναφοράς δεν υπερβαίνει τα 2.610 kg, 
καθώς και οχημάτων στα οποία έχει 
επεκταθεί η έγκριση τύπου σύμφωνα με το 
άρθρο 2 παράγραφος 2 του κανονισμού 
(ΕΚ) αριθ. 715/2007 για τον 
μακροπρόθεσμο στόχο.

Or. en

Αιτιολόγηση

The proposed long-term target of 135g/km in 2020 is totally unrealistic and it is not 
reasonable to base an impact assessment on such a number. Need for comprehensive impact 
assessment before fixing any long-term target value and date. The possible extension of the 
scope of the Regulation to N2 and M2 vehicles is a fundamental change of the regulation. N2 
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and M2 vehicles tend much more to Heavy Duty Vehicles, i.e. even those with reference mass 
below 2610kg normally have a Gross vehicle mass up to 5-6 tons. The extension to those 
vehicle categories has a high impact on the these vehicle categories and thus can only be 
considered for any long-term target. The possible extension of the scope of the Regulation to 
N2 and M2 vehicles is a fundamental change of the regulation with an dramatic impact on the 
vehicle manufacturers.

Τροπολογία 275
Adina-Ioana Vălean

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 4 – εδάφιο 2 – περίπτωση 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

- επιβεβαιώνει την υπαγωγή στον 
παρόντα κανονισμό των οχημάτων των 
κατηγοριών Ν2 και Μ2, όπως ορίζονται 
στο παράρτημα ΙΙ της οδηγίας 2007/46/EΚ, 
των οποίων η μάζα αναφοράς δεν 
υπερβαίνει τα 2.610 kg, καθώς και 
οχημάτων στα οποία έχει επεκταθεί η 
έγκριση τύπου σύμφωνα με το άρθρο 2 
παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
715/2007.

– προσδιορίζει τους τρόπους ενδεχόμενης 
υπαγωγής στον παρόντα κανονισμό των 
οχημάτων των κατηγοριών Ν2 και Μ2, 
όπως ορίζονται στο παράρτημα ΙΙ της 
οδηγίας 2007/46/ΕΚ, των οποίων η μάζα 
αναφοράς δεν υπερβαίνει τα 2.610 kg, 
καθώς και οχημάτων στα οποία έχει 
επεκταθεί η έγκριση τύπου σύμφωνα με το 
άρθρο 2 παράγραφος 2 του κανονισμού 
(ΕΚ) αριθ. 715/2007 για τον 
μακροπρόθεσμο στόχο.

Or. en

Τροπολογία 276
Mario Pirillo

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 4 – εδάφιο 2 – περίπτωση 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

- επιβεβαιώνει την υπαγωγή στον 
παρόντα κανονισμό των οχημάτων των 
κατηγοριών Ν2 και Μ2, όπως ορίζονται 
στο παράρτημα ΙΙ της οδηγίας 2007/46/EΚ, 
των οποίων η μάζα αναφοράς δεν 
υπερβαίνει τα 2.610 kg, καθώς και 
οχημάτων στα οποία έχει επεκταθεί η 
έγκριση τύπου σύμφωνα με το άρθρο 2 

– προσδιορίζει τους τρόπους ενδεχόμενης 
υπαγωγής στον παρόντα κανονισμό των 
οχημάτων των κατηγοριών Ν2 και Μ2, 
όπως ορίζονται στο παράρτημα ΙΙ της 
οδηγίας 2007/46/ΕΚ, των οποίων η μάζα 
αναφοράς δεν υπερβαίνει τα 2.610 kg, 
καθώς και οχημάτων στα οποία έχει 
επεκταθεί η έγκριση τύπου σύμφωνα με το 
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παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
715/2007.

άρθρο 2 παράγραφος 2 του κανονισμού 
(ΕΚ) αριθ. 715/2007 για τον 
μακροπρόθεσμο στόχο.

Or. en

Τροπολογία 277
Rebecca Harms, Carl Schlyter

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 4 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα μέτρα αυτά, που έχουν ως αντικείμενο 
την τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων 
του παρόντος κανονισμού θεσπίζονται 
σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία 
με έλεγχο που προβλέπεται στο άρθρο 13 
παράγραφος 3.

Τα μέτρα αυτά, που έχουν ως αντικείμενο 
την τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων 
του παρόντος κανονισμού, θεσπίζονται 
σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία 
με έλεγχο που προβλέπεται στο άρθρο 13 
παράγραφος 3, στο βαθμό που η 
διαδικασία παραμένει συμβατή με τις 
τροποποιηθείσε3ς Συνθήκες.

Or. en

Τροπολογία 278
Miroslav Ouzký

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 4 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα μέτρα αυτά, που έχουν ως αντικείμενο 
την τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων 
του παρόντος κανονισμού θεσπίζονται 
σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία 
με έλεγχο που προβλέπεται στο άρθρο 13 
παράγραφος 3.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υποβάλλει 
πρόταση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και 
στο Συμβούλιο για τα μέτρα που έχουν ως 
αντικείμενο την τροποποίηση ουσιωδών 
στοιχείων του παρόντος κανονισμού.

Or. en
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Αιτιολόγηση

The proposed long-term target of 135g/km in 2020 is totally unrealistic and it is not 
reasonable to base an impact assessment on such a number. Need for comprehensive impact 
assessment before fixing any long-term target value and date. The possible extension of the 
scope of the Regulation to N2 and M2 vehicles is a fundamental change of the regulation. N2 
and M2 vehicles tend much more to Heavy Duty Vehicles, i.e. even those with reference mass 
below 2610kg normally have a Gross vehicle mass up to 5-6 tons. The extension to those 
vehicle categories has a high impact on the these vehicle categories and thus can only be 
considered for any long-term target. The possible extension of the scope of the Regulation to 
N2 and M2 vehicles is a fundamental change of the regulation with an dramatic impact on the 
vehicle manufacturers.

Τροπολογία 279
Cristian Silviu Buşoi

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 4 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα μέτρα αυτά, που έχουν ως αντικείμενο 
την τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων 
του παρόντος κανονισμού θεσπίζονται 
σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία 
με έλεγχο που προβλέπεται στο άρθρο 13 
παράγραφος 3.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υποβάλλει 
πρόταση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και 
στο Συμβούλιο για τα μέτρα που έχουν ως 
αντικείμενο την τροποποίηση ουσιωδών 
στοιχείων του παρόντος κανονισμού.

Or. en

Αιτιολόγηση

The proposed long-term target of 135g/km in 2020 is totally unrealistic and it is not 
reasonable to base an impact assessment on such a number. Need for comprehensive impact 
assessment before fixing any long-term target value and date. The possible extension of the 
scope of the Regulation to N2 and M2 vehicles is a fundamental change of the regulation. N2 
and M2 vehicles tend much more to Heavy Duty Vehicles, i.e. even those with reference mass 
below 2610kg normally have a Gross vehicle mass up to 5-6 tons. The extension to those 
vehicle categories has a high impact on the these vehicle categories and thus can only be 
considered for any long-term target. The possible extension of the scope of the Regulation to 
N2 and M2 vehicles is a fundamental change of the regulation with an dramatic impact on the 
vehicle manufacturers.
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Τροπολογία 280
Adina-Ioana Vălean, Jorgo Chatzimarkakis

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 4 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα μέτρα αυτά, που έχουν ως αντικείμενο 
την τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων 
του παρόντος κανονισμού θεσπίζονται 
σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία 
με έλεγχο που προβλέπεται στο άρθρο 13 
παράγραφος 3.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υποβάλλει 
πρόταση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και 
στο Συμβούλιο για τα μέτρα που έχουν ως 
αντικείμενο την τροποποίηση ουσιωδών 
στοιχείων του παρόντος κανονισμού.

Or. en

Τροπολογία 281
Mario Pirillo

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 4 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα μέτρα αυτά, που έχουν ως αντικείμενο 
την τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων 
του παρόντος κανονισμού θεσπίζονται 
σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία 
με έλεγχο που προβλέπεται στο άρθρο 13 
παράγραφος 3.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υποβάλλει 
πρόταση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και 
στο Συμβούλιο για τα μέτρα που έχουν ως 
αντικείμενο την τροποποίηση ουσιωδών 
στοιχείων του παρόντος κανονισμού.

Or. en

Τροπολογία 282
Sergio Berlato

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 4 – εδάφιο -3 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Έως την 1η Ιανουαρίου 2018, η 
Επιτροπή ολοκληρώνει την επανεξέταση 
των στόχων ειδικών εκπομπών του 
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παραρτήματος Ι και των παρεκκλίσεων 
κατά το άρθρο 10, με σκοπό τον 
καθορισμό:
- των όρων για την επίτευξη 
μακροπρόθεσμου στόχου ύψους 145 g 
CO2/km, αρχής γενομένης το 2025, με 
οικονομικά αποδοτικό τρόπο, και
των θεμάτων υλοποίησης του εν λόγω 
στόχου, συμπεριλαμβανομένου του 
τιμήματος υπέρβασης εκπομπών.
Με βάση την επανεξέταση αυτή και τη 
σχετική εκτίμηση των επιπτώσεων, η 
οποία περιλαμβάνει συνολική αξιολόγηση 
του αντίκτυπου στην 
αυτοκινητοβιομηχανία και στις 
βιομηχανίες που εξαρτώνται από αυτή, η 
Επιτροπή, εάν κριθεί σκόπιμο, υποβάλλει 
πρόταση τροποποίησης του παρόντος
κανονισμού κατά τρόπο όσο το δυνατόν 
περισσότερο ουδέτερο από πλευράς 
ανταγωνισμού, κοινωνικά δίκαιο και 
βιώσιμο.
Η Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο πρόταση 
σχετικά με τα μέτρα αυτά, που έχουν ως 
αντικείμενο την τροποποίηση ουσιωδών 
στοιχείων του παρόντος κανονισμού.

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεδομένου του υψηλότερου κόστους μείωσης του CO2 στα ΕΕΟ σε σχέση με τα επιβατικά και
των μεγαλύτερων κύκλων ανάπτυξης και παραγωγής, ο μακροπρόθεσμος στόχος των 135 g/km
δεν είναι δυνατόν να επιτευχθεί στην πραγματικότητα έως το 2020. Τούτο θα οδηγούσε σε
αύξηση της τιμής λιανικής κατά 5,000€ και άνω και στην εξαφάνιση ορισμένων κατηγοριών 
οχημάτων (όπως της κατηγορίας III). Η πρώτη μελέτη που εκπονήθηκε για λογαριασμό της
Επιτροπής έδειξε ότι ένας στόχος μείωσης των εκπομπών CO2 στα 160g/km είναι μεν 
φιλόδοξος, πλην όμως εφικτός.
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Τροπολογία 283
Adina-Ioana Vălean

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 4 – εδάφιο 3 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Έως την 1η Ιανουαρίου 2013, η 
Επιτροπή ολοκληρώνει την επανεξέταση 
των στόχων ειδικών εκπομπών του 
παραρτήματος Ι και των παρεκκλίσεων 
κατά το άρθρο 10, με σκοπό τον 
καθορισμό:
- των όρων για την επίτευξη 
μακροπρόθεσμου στόχου ύψους 145 g 
CO2/km, αρχής γενομένης το 2025, με 
οικονομικά αποδοτικό τρόπο, και
των θεμάτων υλοποίησης του εν λόγω 
στόχου, συμπεριλαμβανομένου του 
τιμήματος υπέρβασης εκπομπών.
Με βάση την επανεξέταση αυτή και τη 
σχετική εκτίμηση επιπτώσεων, η οποία 
περιλαμβάνει συνολική αξιολόγηση του 
αντίκτυπου στην αυτοκινητοβιομηχανία 
και στις βιομηχανίες που εξαρτώνται από 
αυτή, η Επιτροπή, εάν το κρίνει σκόπιμο,
υποβάλλει πρόταση τροποποίησης του 
παρόντος κανονισμού κατά τρόπο όσο το 
δυνατόν περισσότερο ουδέτερο από 
πλευράς ανταγωνισμού, κοινωνικά δίκαιο 
και βιώσιμο,
Η Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο πρόταση 
σχετικά με τα μέτρα αυτά, που έχουν ως 
αντικείμενο την τροποποίηση ουσιωδών 
στοιχείων του παρόντος κανονισμού

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 
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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 in 2020 is an ambitious but 
feasible CO2 reduction target (which would already result in average retail price increase of 
€3800 per vehicle).

Τροπολογία 284
Anja Weisgerber, Françoise Grossetête, Horst Schnellhardt, Catherine Soullie, Thomas 
Ulmer, Renate Sommer, Birgit Schnieber-Jastram

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 6 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα μέτρα αυτά, που έχουν ως αντικείμενο 
την τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων 
του παρόντος κανονισμού, θεσπίζονται 
σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία 
με έλεγχο που προβλέπεται στο άρθρο 13 
παράγραφος 3.

διαγράφεται

Or. de

Αιτιολόγηση

Ο καθορισμός ακριβών τιμών για μακροπρόθεσμους στόχους και η συμπερίληψη των ελαφρών 
επαγγελματικών οχημάτων των κατηγοριών N2 και M2 στον παρόντα κανονισμό θα πρέπει να 
πραγματοποιείται εφόσον αποδειχθεί η εφικτότητά του η οποία θα πρέπει πρώτα να 
επιβεβαιωθεί μέσω μιας αντίστοιχης εκτίμησης επιπτώσεων.

Τροπολογία 285
Cristian Silviu Buşoi

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7. Μέχρι το 2015, η Επιτροπή
επανεξετάζει τη μέθοδο προσδιορισμού 
των ειδικών εκπομπών CO2 
ολοκληρωμένων οχημάτων κατά το 
παράρτημα ΙΙ μέρος Β παράγραφος 7 και, 
εφόσον το κρίνει απαραίτητο, υποβάλλει 

7. Μέχρι το 2011, η Επιτροπή ορίζει 
διαδικασία για τον υπολογισμό 
αντιπροσωπευτικών τιμών για τις 
εκπομπές CO2 και τη μάζα των
ολοκληρωμένων οχημάτων για λόγους 
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πρόταση τροποποίησης του 
παραρτήματος ΙΙ στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο.

παρακολούθησης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει να αποτελεί ευθύνη της Επιτροπής η εξεύρεση σωστής λύσης πριν από την έγκριση 
νομοθετικής πρότασης. Η πρόταση της Επιτροπής προβλέπει στόχο συμμόρφωσης CO2 από το 
2014 και ύστερα. Τα ολοκληρωμένα οχήματα αποτελούν περίπου το 15-16% του συνόλου της 
αγοράς LCV. Λόγω του μεγάλου μεριδίου αγοράς και της άγνωστης προς το παρόν επίπτωσης 
στο στόλο των OEM (κατασκευαστών αρχικού εξοπλισμού), πρέπει να ορισθεί το ταχύτερο η 
δέουσα διαδικασία συγκέντρωσης αντιπροσωπευτικών τιμών για τις εκπομπές CO2 και για τη 
μάζα των ολοκληρωμένων οχημάτων.

Τροπολογία 286
Sergio Berlato

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7. Μέχρι το 2015, η Επιτροπή
επανεξετάζει τη μέθοδο προσδιορισμού 
των ειδικών εκπομπών CO2 
ολοκληρωμένων οχημάτων κατά το 
παράρτημα ΙΙ μέρος Β παράγραφος 7 και, 
εφόσον το κρίνει απαραίτητο, υποβάλλει 
πρόταση τροποποίησης του 
παραρτήματος ΙΙ στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο.

7. Μέχρι το 2011, η Επιτροπή ορίζει 
διαδικασία για τον υπολογισμό 
αντιπροσωπευτικών τιμών για τις 
εκπομπές CO2 και τη μάζα των
ολοκληρωμένων οχημάτων για λόγους 
παρακολούθησης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει να αποτελεί ευθύνη της Επιτροπής η εξεύρεση σωστής λύσης πριν από την έγκριση 
νομοθετικής πρότασης. Η πρόταση της Επιτροπής προβλέπει στόχο συμμόρφωσης CO2 από το 
2014 και ύστερα. Τα ολοκληρωμένα οχήματα αποτελούν περίπου το 15-16% του συνόλου της 
αγοράς LCV. Λόγω του μεγάλου μεριδίου αγοράς και της άγνωστης προς το παρόν επίπτωσης 
στο στόλο των OEM (κατασκευαστών αρχικού εξοπλισμού), πρέπει να ορισθεί το ταχύτερο η 
δέουσα διαδικασία συγκέντρωσης αντιπροσωπευτικών τιμών για τις εκπομπές CO2 και για τη 
μάζα των ολοκληρωμένων οχημάτων.
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Τροπολογία 287
Matthias Groote

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7. Μέχρι το 2015, η Επιτροπή 
επανεξετάζει τη μέθοδο προσδιορισμού 
των ειδικών εκπομπών CO2 
ολοκληρωμένων οχημάτων κατά το 
παράρτημα ΙΙ μέρος Β παράγραφος 7 και, 
εφόσον το κρίνει απαραίτητο, υποβάλλει 
πρόταση τροποποίησης του 
παραρτήματος ΙΙ στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο.

7. Η Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο έως το 
2011 πρόταση για διαδικασία σχετικά με 
τον καθορισμό των ειδικών εκπομπών 
CO2 των ολοκληρωμένων οχημάτων.

Or. de

Αιτιολόγηση

Η Επιτροπή είχε ήδη αναφέρει σε ένα έγγραφο εργασίας, ότι η αναφερθείσα μέθοδος για τον 
καθορισμό των ειδικών εκπομπών CO2 των ολοκληρωμένων οχημάτων στην πρόταση 
κανονισμού δεν ήταν κατάλληλη και ότι θα υπέβαλε, όσο το δυνατόν ταχύτερα, μία διαδικασία 
αναθεώρησης.

Τροπολογία 288
Elisabetta Gardini, Salvatore Tatarella, Oreste Rossi, Paolo Bartolozzi, Bogusław Sonik, 
Rosario Crocetta, Licia Ronzulli

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7. Μέχρι το 2015, η Επιτροπή
επανεξετάζει τη μέθοδο προσδιορισμού 
των ειδικών εκπομπών CO2 
ολοκληρωμένων οχημάτων κατά το 
παράρτημα ΙΙ μέρος Β παράγραφος 7 και, 
εφόσον το κρίνει απαραίτητο, υποβάλλει 
πρόταση τροποποίησης του 
παραρτήματος ΙΙ στο Ευρωπαϊκό 

7. Μέχρι το 2011, η Επιτροπή ορίζει 
διαδικασία για τον υπολογισμό 
αντιπροσωπευτικών τιμών για τις 
εκπομπές CO2 και τη μάζα των
ολοκληρωμένων οχημάτων για λόγους 
παρακολούθησης.
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Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο.

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει να αποτελεί ευθύνη της Επιτροπής η εξεύρεση σωστής λύσης πριν από την έγκριση 
νομοθετικής πρότασης. Η πρόταση της Επιτροπής προβλέπει στόχο συμμόρφωσης CO2 από το 
2014 και ύστερα. Τα ολοκληρωμένα οχήματα αποτελούν περίπου το 15-16% του συνόλου της 
αγοράς LCV. Λόγω του μεγάλου μεριδίου αγοράς και της άγνωστης προς το παρόν επίπτωσης 
στο στόλο των OEM (κατασκευαστών αρχικού εξοπλισμού), πρέπει να ορισθεί το ταχύτερο η 
δέουσα διαδικασία συγκέντρωσης αντιπροσωπευτικών τιμών για τις εκπομπές CO2 και για τη 
μάζα των ολοκληρωμένων οχημάτων.

Τροπολογία 289
Adina-Ioana Vălean

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7. Μέχρι το 2015, η Επιτροπή
επανεξετάζει τη μέθοδο προσδιορισμού 
των ειδικών εκπομπών CO2 
ολοκληρωμένων οχημάτων κατά το 
παράρτημα ΙΙ μέρος Β παράγραφος 7 και, 
εφόσον το κρίνει απαραίτητο, υποβάλλει 
πρόταση τροποποίησης του 
παραρτήματος ΙΙ στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο.

7. Μέχρι το 2011, η Επιτροπή ορίζει 
διαδικασία για τον υπολογισμό 
αντιπροσωπευτικών τιμών για τις 
εκπομπές CO2 και τη μάζα των
ολοκληρωμένων οχημάτων για λόγους 
παρακολούθησης

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει να αποτελεί ευθύνη της Επιτροπής η εξεύρεση σωστής λύσης πριν από την έγκριση 
νομοθετικής πρότασης. Η πρόταση της Επιτροπής προβλέπει στόχο συμμόρφωσης CO2 από το 
2014 και ύστερα. Τα ολοκληρωμένα οχήματα αποτελούν περίπου το 15-16% του συνόλου της 
αγοράς LCV. Λόγω του μεγάλου μεριδίου αγοράς και της άγνωστης προς το παρόν επίπτωσης 
στο στόλο των OEM (κατασκευαστών αρχικού εξοπλισμού), πρέπει να ορισθεί το ταχύτερο η 
δέουσα διαδικασία συγκέντρωσης αντιπροσωπευτικών τιμών για τις εκπομπές CO2 και για τη 
μάζα των ολοκληρωμένων οχημάτων.
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Τροπολογία 290
Rebecca Harms, Carl Schlyter

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 12α
Τροποποίηση της οδηγίας 92/6/ΕΟΚ

Η οδηγία του Συμβουλίου 92/6/ΕΟΚ1

τροποποιείται από …*, ως ακολούθως:
(1) Το άρθρο 1 αντικαθίσταται από το
εξής:
"Για τους σκοπούς της παρούσας 
οδηγίας νοείται ως μηχανοκίνητο όχημα 
(όχημα με κινητήρα) κάθε 
αυτοπροωθούμενο όχημα το οποίο ανήκει 
στην κατηγορία Μ2, Μ3, Νι, Ν2 ή Ν3 και 
το οποίο προορίζεται για οδική 
κυκλοφορία, διαθέτει τέσσερις 
τουλάχιστον τροχούς και έχει εκ 
κατασκευής μέγιστη ταχύτητα που 
υπερβαίνει τα 25 km/h"
Οι κατηγορίες Μ2, M3, Ν1, N2 και N3 
είναι εκείνες που ορίζονται στο 
παράρτημα IΙ της οδηγίας 70/156/EΟΚ 
του Συμβουλίου (*)."
(2) Το άρθρο 2 αντικαθίσταται από το 
ακόλουθο κείμενο:
"Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία
μέτρα ώστε τα οχήματα με κινητήρα των
κατηγοριώνΝ1, Ν2, Μ2 και Μ3 που 
αναφέρονται στο άρθρο 1 να τίθενται σε
οδική κυκλοφορία μόνον εφόσον
διαθέτουν διάταξη που τα εμποδίζει να
αναπτύξουν ταχύτητα μεγαλύτερη των
100km/h.".
____________
*ΕΕ: ένα έτος μετά την ημερομηνία
έναρξης ισχύος του παρόντος 
κανονισμού.
____________
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1 ΕΕ L 57, 2.3.1992, σελ. 27.

Or. en

Τροπολογία 291
Sabine Wils

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – σημείο 1 – στοιχείο β – γραμμή 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) Από το 2014 έως 2017: α) Από το 2012 έως 2017:

Or. en

Αιτιολόγηση

Η έναρξη ισχύος του κανονισμού θα έπρεπε να επανέλθει στο 2010 όπως πρότειναν η Επιτροπή
και το Συμβούλιο το 2007.

Τροπολογία 292
Anja Weisgerber, Françoise Grossetête, Horst Schnellhardt, Catherine Soullie, Thomas 
Ulmer, Renate Sommer, Birgit Schnieber-Jastram

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – σημείο 1 – στοιχείο β – γραμμή 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) Από το 2014 έως 2017: α) Από το 2015 έως 2017:

Or. de

Αιτιολόγηση

Αλλαγή παρεπόμενη της αλλαγής της ημερομηνίας έναρξης της σταδιακής εφαρμογής στο έτος 
2015.
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Τροπολογία 293
Adina-Ioana Vălean, Jorgo Chatzimarkakis

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – σημείο 1 – στοιχείο β – γραμμή 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) Από το 2014 έως 2017: α) Από το 2014 έως 2017:

Or. en

Τροπολογία 294
Rebecca Harms, Carl Schlyter

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – σημείο 1 – στοιχείο β – γραμμή 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ενδεικτικές ειδικές εκπομπές CO2 = 175
+ a × (M – M0)

Ενδεικτικές ειδικές εκπομπές CO2 = 165
+ a × (M – M0)

Or. en

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να αυξηθεί η επενδυτική ασφάλεια, θα έπρεπε να υπάρχει νομική βεβαιότητα σε
σχέση με το μακροπρόθεσμο στόχο του 2020.

Τροπολογία 295
Chris Davies, Corinne Lepage

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – σημείο 1 – στοιχείο β – γραμμή 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ενδεικτικές ειδικές εκπομπές CO2 = 175
+ a × (M – M0)

Ενδεικτικές ειδικές εκπομπές CO2 = 160 
+ a × (M – M0)

Or. en
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Αιτιολόγηση

Εάν επιθυμούμε την επίτευξη των στόχων της ΕΕ για το 2020, είναι ουσιώδους σημασίας η
βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των έλαφρών φορτηγών και επαγγελματικών οχημάτων
προκειμένου να μειωθεί το κόστος μεταφοράς για τις επιχειρήσεις. Τα μέτρα που χρειάζονται
για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και τη μείωση των εκπομπών CO2 είναι κατ' ουσίαν 
τα ίδια. Οι κατασκευαστές ισχυρίζονται δημόσια ότι ο στόχος της Επιτροπής για το 2016 
αποτελεί "πρόκληση", κατ' ιδίαν όμως παραδέχονται ότι θα μπορούσε να είναι πολύ πιο 
φιλόδοξος.

Τροπολογία 296
Adina-Ioana Vălean, Jorgo Chatzimarkakis

Πρόταση κανονισμού
Annex 1 – point 1 – subpoint a – line 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ενδεικτικές ειδικές εκπομπές CO2 = 175 
+ a × (M – M0)

Ειδικές εκπομπές CO2 = 175 + a × (M –
M0)

Or. en

Τροπολογία 297
Adina-Ioana Vălean, Jorgo Chatzimarkakis

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) Από το 2018 και εφεξής: διαγράφεται
Ενδεικτικές ειδικές εκπομπές CO2 = 175 
+ a × (M – M0)
όπου:
M = μάζα του οχήματος σε χιλιόγραμμα 
(kg)
M0 = η εγκριθείσα τιμή βάσει του άρθρου 
12 παράγραφος 1
a = 0,093

Or. en



PE442.834v01-00 88/97 AM\817674EL.doc

EL

Αιτιολόγηση

Ο σύμβουλος της Επιτροπής δήλωσε ότι το ενδεχόμενο της αύξησης της μάζας εξετάζεται 
σαφώς λιγότερο στην περίπτωση των LCV απ' ό, τι των PC διότι η αύξηση της μέσης μάζας 
οδηγεί σε σημαντική αύξηση των δαπανών για την επίτευξη του στόχου. Επιπλέον η εφαρμογή 
της διόρθωσης της μάζας το 2018 και στη συνέχεια ανά τρία έτη οδηγεί σε συχνή προσαρμογή 
του στόχου, πράγμα που δεν είναι συνεπές προς τις ανάγκες των κατασκευαστών μικρών 
φορτηγών για μεταβατική περίοδο. Η αυτόνομη αύξηση της μάζας λοιπόν δεν χρειάζεται να
λαμβάνεται υπόψη.

Τροπολογία 298
Chris Davies, Corinne Lepage

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – σημείο 1 – στοιχείο β – γραμμή 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ενδεικτικές ειδικές εκπομπές CO2 = 175
+ a × (M – M0)

Ενδεικτικές ειδικές εκπομπές CO2 = 160
+ a × (M – M0)

Or. en

Αιτιολόγηση

Εάν επιθυμούμε την επίτευξη των στόχων της ΕΕ για το 2020, είναι ουσιώδους σημασίας η
βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των έλαφρών φορτηγών και επαγγελματικών οχημάτων
προκειμένου να μειωθεί το κόστος μεταφοράς για τις επιχειρήσεις. Τα μέτρα που χρειάζονται
για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και τη μείωση των εκπομπών CO2 είναι κατ' ουσίαν 
τα ίδια. Οι κατασκευαστές ισχυρίζονται δημόσια ότι ο στόχος της Επιτροπής για το 2016 
αποτελεί "πρόκληση", κατ' ιδίαν όμως παραδέχονται ότι θα μπορούσε να είναι πολύ πιο 
φιλόδοξος.

Τροπολογία 299
Rebecca Harms, Carl Schlyter

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο 1 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(βα) Από το 2020:
Ενδεικτικές ειδικές εκπομπές CO2 = 125 
+ a × (M – M0)
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όπου:
M = μάζα του οχήματος σε χιλιόγραμμα
(kg), ή άλλη παράμετρος χρηστικότητας 
που εγκρίθηκαν βάσει του άρθρου 12
παράγραφος 4
M0 = η εγκριθείσα τιμή βάσει του άρθρου 
12 παράγραφος 1
a = η εγκριθείσα τιμή βάσει του άρθρου 
12 παράγραφος 4

Or. en

Τροπολογία 300
Elena Oana Antonescu

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα VI – Τίτλος Α – σημείο 1 – εισαγωγή

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Για το έτος που αρχίζει την 1η 
Ιανουαρίου 2011 και κάθε επόμενο έτος, 
τα κράτη μέλη καταγράφουν τα ακόλουθα 
στοιχεία για κάθε καινούργιο ελαφρό 
επαγγελματικό όχημα που ταξινομείται 
στην επικράτειά τους:

1. Για το έτος που αρχίζει την 1η 
Ιανουαρίου 2014 και κάθε επόμενο έτος, 
τα κράτη μέλη καταγράφουν τα ακόλουθα 
στοιχεία για κάθε καινούργιο ελαφρό 
επαγγελματικό όχημα που ταξινομείται 
στην επικράτειά τους:

Or. en

Τροπολογία 301
Cristian Silviu Buşoi

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 2 – Τίτλος Α – σημείο 1 – εισαγωγή

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Για το έτος που αρχίζει την 1η 
Ιανουαρίου 2011 και κάθε επόμενο έτος, 
τα κράτη μέλη καταγράφουν τα ακόλουθα 
στοιχεία για κάθε καινούργιο ελαφρό 
επαγγελματικό όχημα που ταξινομείται 
στην επικράτειά τους:

1. Για το έτος που αρχίζει την 1η 
Ιανουαρίου 2013 και κάθε επόμενο έτος, 
τα κράτη μέλη καταγράφουν τα ακόλουθα 
στοιχεία για κάθε καινούργιο ελαφρό 
επαγγελματικό όχημα που ταξινομείται 
στην επικράτειά τους:
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Or. en

Αιτιολόγηση

Για λόγους συνέπειας. Η παρακολούθηση πρέπει να συμβαδίζει με την εφαρμογή του
κανονισμού για να αποφεύγονται στρεβλώσεις της αγοράς και διακρίσεις μεταξύ 
κατασκευαστών.

Τροπολογία 302
Adina-Ioana Vălean, Jorgo Chatzimarkakis

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 2 – Τίτλος Α – σημείο 1 – εισαγωγή

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Για το έτος που αρχίζει την 1η 
Ιανουαρίου 2011 και κάθε επόμενο έτος, 
τα κράτη μέλη καταγράφουν τα ακόλουθα 
στοιχεία για κάθε καινούργιο ελαφρό 
επαγγελματικό όχημα που ταξινομείται 
στην επικράτειά τους:

1. Για το έτος που αρχίζει την 1η 
Ιανουαρίου 2013 και κάθε επόμενο έτος, 
τα κράτη μέλη καταγράφουν τα ακόλουθα 
στοιχεία για κάθε καινούργιο ελαφρό 
επαγγελματικό όχημα που ταξινομείται 
στην επικράτειά τους:

Or. en

Τροπολογία 303
Matthias Groote

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 2 – Τίτλος Α – σημείο 1 – εισαγωγή

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) τον τύπο, την παραλλαγή και την 
έκδοση του οχήματος·

β) τον τύπο, την παραλλαγή και την 
έκδοση του οχήματος, 
συμπεριλαμβανομένων των 
ολοκληρωμένων οχημάτων·

Or. de

Αιτιολόγηση

Η συμβιβαστική πρόταση της Επιτροπής σε ότι αφορά τα ολοκληρωμένα οχήματα δεν είναι 
αρκετά σαφής και θα μπορούσε ενδεχομένως να αποτελέσει κίνητρο για τους κατασκευαστές να 
στρέψουν την παραγωγή προς ολοκληρωμένα οχήματα. Θα πρέπει να εισαχθούν ρήτρες 
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προστασίας, όπως π.χ. ο έλεγχος, πόσο υψηλό είναι το ποσοστό των ολοκληρωμένων 
οχημάτων.

Τροπολογία 304
Elena Oana Antonescu

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 2 – Τίτλος Α – σημείο 3 – εισαγωγή

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Για το ημερολογιακό έτος που αρχίζει 
την 1η Ιανουαρίου 2011 και κάθε επόμενο 
ημερολογιακό έτος, τα κράτη μέλη 
προσδιορίζουν για κάθε κατασκευαστή, 
σύμφωνα με τις μεθόδους που 
περιγράφονται στο μέρος Β:

3. Για το ημερολογιακό έτος που αρχίζει 
την 1η Ιανουαρίου 2014 και κάθε επόμενο 
ημερολογιακό έτος, τα κράτη μέλη 
προσδιορίζουν για κάθε κατασκευαστή, 
σύμφωνα με τις μεθόδους που 
περιγράφονται στο μέρος Β:

Or. en

Τροπολογία 305
Cristian Silviu Buşoi

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 2 – Τίτλος Α – σημείο 3 – εισαγωγή

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Για το ημερολογιακό έτος που αρχίζει 
την 1η Ιανουαρίου 2011 και κάθε επόμενο 
ημερολογιακό έτος, τα κράτη μέλη 
προσδιορίζουν για κάθε κατασκευαστή, 
σύμφωνα με τις μεθόδους που 
περιγράφονται στο μέρος Β:

3. Για το ημερολογιακό έτος που αρχίζει 
την 1η Ιανουαρίου 2013 και κάθε επόμενο 
ημερολογιακό έτος, τα κράτη μέλη 
προσδιορίζουν για κάθε κατασκευαστή, 
σύμφωνα με τις μεθόδους που 
περιγράφονται στο μέρος Β:

Or. en

Αιτιολόγηση

Για λόγους συνέπειας. Η παρακολούθηση πρέπει να συμβαδίζει με την εφαρμογή του 
κανονισμού για να αποφεύγονται στρεβλώσεις της αγοράς και διακρίσεις μεταξύ 
κατασκευαστών.
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Τροπολογία 306
Adina-Ioana Vălean, Jorgo Chatzimarkakis

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 2 – Τίτλος Α – σημείο 3 – εισαγωγή

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Για το ημερολογιακό έτος που αρχίζει 
την 1η Ιανουαρίου 2011 και κάθε επόμενο 
ημερολογιακό έτος, τα κράτη μέλη 
προσδιορίζουν για κάθε κατασκευαστή, 
σύμφωνα με τις μεθόδους που 
περιγράφονται στο μέρος Β:

3. Για το ημερολογιακό έτος που αρχίζει 
την 1η Ιανουαρίου 2013 και κάθε επόμενο 
ημερολογιακό έτος, τα κράτη μέλη 
προσδιορίζουν για κάθε κατασκευαστή, 
σύμφωνα με τις μεθόδους που 
περιγράφονται στο μέρος Β:

Or. en

Τροπολογία 307
Elena Oana Antonescu

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 2 – Τίτλος Α – σημείο 3 – εδάφιο β – εισαγωγή

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) για κάθε παραλλαγή κάθε έκδοσης κάθε 
τύπου καινούργιου ελαφρού 
επαγγελματικού οχήματος:

δ) για κάθε έκδοση κάθε παραλλαγής κάθε 
τύπου καινούργιου ελαφρού 
επαγγελματικού οχήματος:

Or. en

Αιτιολόγηση

Εν συνεχεία των τροποποιήσεων στο άρθρο 7, παράγραφος 1.

Τροπολογία 308
Cristian Silviu Buşoi

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 2 – Τίτλος Α – σημείο 3 – εδάφιο β – περίπτωση ii

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ii) τις ειδικές εκπομπές CO2· (ii) τις ειδικές εκπομπές CO2 και το 
μερίδιο της μείωσης των εκπομπών μέσω 
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καινοτόμων τεχνολογιών κατά το 
άρθρο11·

Or. en

Αιτιολόγηση

Για λόγους συνέπειας. Η παρακολούθηση πρέπει να συμβαδίζει με την εφαρμογή του 
κανονισμού για να αποφεύγονται στρεβλώσεις της αγοράς και διακρίσεις μεταξύ 
κατασκευαστών.

Τροπολογία 309
Adina-Ioana Vălean, Jorgo Chatzimarkakis

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 2 – Τίτλος Α – σημείο 3 – εδάφιο β – περίπτωση ii

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ii) τις ειδικές εκπομπές CO2· (ii) τις ειδικές εκπομπές CO2 και το 
μερίδιο της μείωσης των εκπομπών μέσω 
καινοτόμων τεχνολογιών κατά το 
άρθρο11·

Or. en

Τροπολογία 310
Matthias Groote

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 2 – Τίτλος B – σημείο 4 – επικεφαλίδα

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Κατανομή των καινούργιων ελαφρών 
επαγγελματικών οχημάτων ανά έκδοση

4. Κατανομή των καινούργιων ελαφρών 
επαγγελματικών οχημάτων ανά έκδοση, 
συμπεριλαμβανομένου του ποσοστού των 
ολοκληρωμένων οχημάτων

Or. de

Αιτιολόγηση

Η συμβιβαστική πρόταση της Επιτροπής σε ότι αφορά τα ολοκληρωμένα οχήματα δεν είναι 
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αρκετά σαφής και θα μπορούσε ενδεχομένως να αποτελέσει κίνητρο για τους κατασκευαστές να 
στρέψουν την παραγωγή προς ολοκληρωμένα οχήματα. Θα πρέπει να εισαχθούν ρήτρες 
προστασίας, όπως π.χ. ο έλεγχος, πόσο υψηλό είναι το ποσοστό των ολοκληρωμένων 
οχημάτων.

Τροπολογία 311
Elena Oana Antonescu

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 2 – Τίτλος Α – σημείο 6 –παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το ωφέλιμο φορτίο του οχήματος ορίζεται 
ως η διαφορά μεταξύ της μέγιστης τεχνικά 
αποδεκτής μάζας έμφορτου οχήματος 
σύμφωνα με το παράρτημα III της οδηγίας 
2007/46/ΕΚ και της μάζας του οχήματος.

Το ωφέλιμο φορτίο του οχήματος ορίζεται 
ως η διαφορά μεταξύ της μέγιστης τεχνικά 
αποδεκτής μάζας που αναφέρεται στο 
πιστοποιητικό πιστότητας και 
προσδιορίζεται στο τμήμα 2.8 του 
Παραρτήματος I της οδηγίας 2007/46/ΕΚ 
σύμφωνα με το παράρτημα III της οδηγίας 
2007/46/ΕΚ και της μάζας του οχήματος

Or. en

Αιτιολόγηση

Για καλύτερο συσχετισμό με την οδηγία 2007/46/ΕΚ.

Τροπολογία 312
Cristian Silviu Buşoi

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 2 – Τίτλος Β – σημείο 7 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7. Ειδικές εκπομπές ολοκληρωμένων 
οχημάτων

διαγράφεται

Οι ειδικές εκπομπές ολοκληρωμένων 
οχημάτων προσδιορίζονται σύμφωνα με 
την οδηγία 2004/3/ΕΚ. Σε περίπτωση που 
η τιμή αυτή δεν είναι διαθέσιμη, οι 
ειδικές εκπομπές ολοκληρωμένου 
οχήματος ορίζονται ως ίσες με την 
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υψηλότερη τιμή ειδικών εκπομπών όλων 
των ολοκληρωμένων οχημάτων που έχουν 
τον ίδιο τύπο οχήματος με το ημιτελές 
όχημα στο οποίο βασίζεται το 
ολοκληρωμένο όχημα και τα οποία 
ταξινομήθηκαν στην ΕΕ κατά το ίδιο 
έτος παρακολούθησης, όπου ο «τύπος 
οχήματος» ορίζεται σύμφωνα με το 
άρθρο 3 της οδηγίας 2007/46/ΕΚ. Σε 
περίπτωση που υπάρχουν περισσότερες 
από τρεις διαφορετικές τιμές ειδικών 
εκπομπών όλων των ολοκληρωμένων 
οχημάτων, χρησιμοποιείται η δεύτερη 
υψηλότερη τιμή ειδικών εκπομπών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η Επιτροπή υπέβαλε την τροπολογία αυτή, την οποία και συνιστά, δεδομένου ότι η αρχική της
πρόταση δεν παρέχει εφαρμόσιμη λύση.

Τροπολογία 313
Holger Krahmer, Jorgo Chatzimarkakis

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 2 – Τίτλος Β – σημείο 7 –παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι ειδικές εκπομπές ολοκληρωμένων 
οχημάτων προσδιορίζονται σύμφωνα με 
την οδηγία 2004/3/ΕΚ. Σε περίπτωση που 
η τιμή αυτή δεν είναι διαθέσιμη, οι 
ειδικές εκπομπές ολοκληρωμένου 
οχήματος ορίζονται ως ίσες με την 
υψηλότερη τιμή ειδικών εκπομπών όλων 
των ολοκληρωμένων οχημάτων που έχουν 
τον ίδιο τύπο οχήματος με το ημιτελές 
όχημα στο οποίο βασίζεται το 
ολοκληρωμένο όχημα και τα οποία 
ταξινομήθηκαν στην ΕΕ κατά το ίδιο 
έτος παρακολούθησης, όπου ο "τύπος 
οχήματος" ορίζεται σύμφωνα με το 
άρθρο 3 της οδηγίας 2007/46/ΕΚ. Σε 
περίπτωση που υπάρχουν περισσότερες 

Σε οχήματα πολλαπλών σταδίων ο 
κατασκευαστής του ολοκληρωμένου 
οχήματος είναι υπεύθυνος για το σύνολο 
του οχήματος. Για τον συνυπολογισμό 
των για αυτή την οδηγία αποφασιστικών 
μεγεθών CO2 και βάρος αναφοράς του 
οχήματος, είναι δυνατόν να καταστεί 
αναγκαίο να αναλάβει ο κατασκευαστής 
του μη πλήρους οχήματος, στο πλαίσιο 
αυτής της οδηγίας, την ευθύνη για την 
εκπλήρωση των τιμών στόχου CO2. Εν 
προκειμένω δεν θα πρέπει να επιβληθεί 
στον κατασκευαστή του μη πλήρους 
οχήματος καμία υπερβολική επιβάρυνση.
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από τρεις διαφορετικές τιμές ειδικών 
εκπομπών όλων των ολοκληρωμένων 
οχημάτων, χρησιμοποιείται η δεύτερη 
υψηλότερη τιμή ειδικών εκπομπών.

Ο κατασκευαστής του ολοκληρωμένου 
οχήματος διαβιβάζει τη μάζα αναφοράς 
του ολοκληρωμένου οχήματος καθώς -
και στο βαθμό που είναι γνωστή - την 
τιμή CO2 του ολοκληρωμένου οχήματος 
ή - όπου αυτή δεν είναι γνωστή - την τιμή 
CO2 του μη ολοκληρωμένου οχήματος 
που έχει εγκριθεί ως μέγεθος αναφοράς 
για το ολοκληρωμένο όχημα από τους 
αντίστοιχους ελεγκτικούς φορείς 
(κατασκευαστής του μη ολοκληρωμένου 
οχήματος, Επιτροπή, εθνικές αρχές 
χορήγησης έγκρισης).
Η Επιτροπή προβαίνει σε προσαρμογές 
προς την οδηγία 2007/46/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 5ης Σεπτεμβρίου 2007, 
που θεσπίζει πλαίσιο για την έγκριση των 
μηχανοκίνητων οχημάτων και των 
ρυμουλκουμένων τους, και των 
συστημάτων, κατασκευαστικών 
στοιχείων και χωριστών τεχνικών 
μονάδων που προορίζονται για τα 
οχήματα αυτά (οδηγία πλαίσιο)1, μέχρι 
τις 31.12.2011. Για να εξασφαλισθεί η 
ισχύς της διαδικασίας αυτής, η Επιτροπή 
θα επικυρώσει και όπου είναι αναγκαίο 
θα προσαρμόσει τη διαδικασία κατά το 
πρώτο ημερολογιακό έτος μετά τη θέση 
σε ισχύ του παρόντος κανονισμού. 
Οχήματα πολλαπλών σταδίων μπορούν 
να ενσωματωθούν πλήρως στην επίτευξη 
των στόχων μόνο μετά τη θέση σε ισχύ 
της ανωτέρω προσαρμογής.
1 ΕΕ L 263 της 9.10.2007, σ. 1.

Or. de

Αιτιολόγηση

Η υποβληθείσα από την Επιτροπή πρόταση δεν λαμβάνει υπόψη τις απαιτήσεις όσον αφορά την 
έγκριση των μη ολοκληρωμένων οχημάτων και των υφιστάμενων εμπορικών δεσμών μεταξύ 
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κατασκευαστών μη ολοκληρωμένων και ολοκληρωμένων οχημάτων. Η σωστή ενσωμάτωση 
των τιμών CO2 και των τιμών αναφοράς των μη ολοκληρωμένων/ολοκληρωμένων οχημάτων 
δεν θα πρέπει να οδηγήσει σε υπερβολικά βάρη για τους κατασκευαστές μη ολοκληρωμένων 
οχημάτων.


