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Τροπολογία 12
Christofer Fjellner

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) Το άρθρο 13 παράγραφος 1 του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 510/2011 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 11ης Μαΐου 2011 σχετικά 
με τα πρότυπα επιδόσεων για τις εκπομπές 
από τα καινούργια ελαφρά επαγγελματικά 
οχήματα όσον αφορά τις εκπομπές, στο 
πλαίσιο της ολοκληρωμένης προσέγγισης 
της Ένωσης για τη μείωση των εκπομπών 
CO2 από ελαφρά οχήματα απαιτεί από την 
Επιτροπή να επανεξετάσει τις λεπτομέρειες 
επίτευξης, ως το 2020, του στόχου των 
147g/km, συμπεριλαμβανομένων των 
μαθηματικών τύπων του παραρτήματος Ι 
και των παρεκκλίσεων βάσει του 
άρθρου 11, εφόσον επιβεβαιωθεί η 
δυνατότητα επίτευξης του στόχου αυτού. 
Η πρόταση τροποποίησης του κανονισμού 
απαιτείται να είναι η πλέον ουδέτερη 
δυνατή από άποψη ανταγωνισμού, 
κοινωνικά δίκαιη και βιώσιμη.

(1) Το άρθρο 13 παράγραφος 1 του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 510/2011 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 11ης Μαΐου 2011 σχετικά 
με τα πρότυπα επιδόσεων για τις εκπομπές 
από τα καινούργια ελαφρά επαγγελματικά 
οχήματα όσον αφορά τις εκπομπές, στο 
πλαίσιο της ολοκληρωμένης προσέγγισης 
της Ένωσης για τη μείωση των εκπομπών 
CO2 από ελαφρά οχήματα απαιτεί από την 
Επιτροπή να επανεξετάσει τις λεπτομέρειες 
επίτευξης, ως το 2020, του στόχου των 
128g/km, συμπεριλαμβανομένων των 
μαθηματικών τύπων του παραρτήματος Ι 
και των παρεκκλίσεων βάσει του 
άρθρου 11, εφόσον επιβεβαιωθεί η 
δυνατότητα επίτευξης του στόχου αυτού. 
Δεδομένων των τεχνολογικών εξελίξεων, 
πρέπει να τεθεί ο περισσότερο φιλόδοξος 
στόχος των 128g/km για το 2020.  
Επιπλέον, ο στόχος των 128g/km 
ευθυγραμμίζεται με τη μείωση κατά 27% 
που θα επιτευχθεί όσον αφορά τις 
εκπομπές CO2 για τα καινούργια 
επιβατηγά αυτοκίνητα, όπως ορίζεται 
στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 443/2009 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 23ης Απριλίου 2009 
σχετικά με τα πρότυπα επιδόσεων για τις 
εκπομπές από τα καινούργια επιβατικά 
αυτοκίνητα, στο πλαίσιο της 
ολοκληρωμένης προσέγγισης της 
Κοινότητας για τη μείωση των εκπομπών 
CO2 από ελαφρά οχήματα1. Η πρόταση 
τροποποίησης του κανονισμού απαιτείται 
να είναι η πλέον ουδέτερη δυνατή από 
άποψη ανταγωνισμού, κοινωνικά δίκαιη 
και βιώσιμη.
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________________
1 ΕΕ L 140 της 5.6.2009, σ. 1.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο στόχος που προτείνεται από την Επιτροπή για το 2020 είναι κατά 16% αυστηρότερος σε 
σχέση με τον στόχο για το 2015 για τα ελαφρά επαγγελματικά οχήματα. Για τα επιβατηγά 
οχήματα ο στόχος για το 2020 είναι κατά 27% αυστηρότερος. Ο στόχος για τα ελαφρά 
επαγγελματικά οχήματα θα πρέπει να είναι 128 g CO2/km ώστε οι στόχοι να είναι εξίσου 
φιλόδοξοι ανεξάρτητα από τον τύπο του οχήματος.

Τροπολογία 13
Carl Schlyter

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1α) Τα ελαφρά επαγγελματικά οχήματα 
αποτελούν μία από τις ταχύτερα 
αναπτυσσόμενες πηγές εκπομπών αερίων 
του θερμοκηπίου(ΑΘ) από μεταφορές. 
Αυτού του είδους οι εκπομπές αυξήθηκαν 
κατά 26% από το 1995 έως το 2010 και 
επί του παρόντος αντιστοιχούν στο 8% 
των εκπομπών από τις οδικές μεταφορές.  
Απαιτείται η θέσπιση ενός ακόμα στόχου 
των 85 CO2 g/km για το 2025 
προκειμένου να εξασφαλισθεί ένα 
προβλέψιμο πλαίσιο πολιτικής για τους 
κατασκευαστές οχημάτων στο πλαίσιο 
της αναγκαίας συνεχιζόμενης βελτίωσης 
της απόδοσης των καυσίμων των 
οχημάτων μετά το 2020, σύμφωνα με την 
απαλλαγή του τομέα των μεταφορών από 
τις ανθρακούχες εκπομπές που αποτελεί 
μέρος των στόχων της Ένωσης για το 
κλίμα.

Or. en
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Τροπολογία 14
Chris Davies

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1α) Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 510/2011 
θέτει τα πρότυπα εκπομπών CO2 για τα 
καινούρια ελαφρά επαγγελματικά 
οχήματα.  Καθώς οι εκπομπές CO2
συνδέονται άμεσα με την κατανάλωση 
καυσίμου, ο εν λόγω κανονισμός 
επηρεάζει σε σημαντικό βαθμό τους 
χρήστες ελαφρών επαγγελματικών 
οχημάτων, που συχνά είναι μικρές 
επιχειρήσεις και στόλοι. Δεδομένης της 
επιβάρυνσης που σχετίζεται με την 
αύξηση του κόστους των καυσίμων, τα 
πρότυπα που ορίζονται στον εν λόγω 
κανονισμό αποσκοπούν επίσης στη 
μείωση της κατανάλωσης και του 
κόστους των καυσίμων για τους 
ιδιοκτήτες ελαφρών επαγγελματικών 
οχημάτων με οικονομικά αποδοτικό 
τρόπο. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό η στόχευση να αφορά τη μείωση των εκπομπών CO2 και την κατανάλωση 
καυσίμου. Εφόσον τα καύσιμα αποτελούν ολοένα σημαντικότερο κόστος για τις επιχειρήσεις, 
αντιστοιχώντας συνήθως στο ένα τρίτο των δαπανών ιδιοκτησίας και λειτουργίας, κρίνεται 
σκόπιμο ο παρών κανονισμός να αποσκοπεί στην ελαχιστοποίηση της κατανάλωσης καυσίμου 
με οικονομικά αποδοτικό τρόπο.

Τροπολογία 15
Christofer Fjellner

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 2
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) Είναι σκόπιμο να διευκρινιστεί ότι, 
προκειμένου να εξακριβώνεται η 
συμμόρφωση με τον στόχο των 147 g 
CO2/km, οι εκπομπές CO2 θα πρέπει να 
εξακολουθήσουν να μετρώνται σύμφωνα 
με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 715/2007 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 20ής Ιουνίου 2007 που 
αφορά την έγκριση τύπου μηχανοκινήτων 
οχημάτων όσον αφορά εκπομπές από 
ελαφρά επιβατηγά και εμπορικά οχήματα 
(Euro 5 και Euro 6) και σχετικά με την 
πρόσβαση σε πληροφορίες επισκευής και 
συντήρησης οχημάτων και τα μέτρα 
εφαρμογής του, καθώς και με καινοτόμες 
τεχνολογίες.

(2) Είναι σκόπιμο να διευκρινιστεί ότι, 
προκειμένου να εξακριβώνεται η 
συμμόρφωση με τον στόχο των 128 g 
CO2/km, οι εκπομπές CO2 θα πρέπει να 
εξακολουθήσουν να μετρώνται σύμφωνα 
με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 715/2007 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 20ής Ιουνίου 2007 που 
αφορά την έγκριση τύπου μηχανοκινήτων 
οχημάτων όσον αφορά εκπομπές από 
ελαφρά επιβατηγά και εμπορικά οχήματα 
(Euro 5 και Euro 6) και σχετικά με την 
πρόσβαση σε πληροφορίες επισκευής και 
συντήρησης οχημάτων και τα μέτρα 
εφαρμογής του, καθώς και με καινοτόμες 
τεχνολογίες.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο στόχος που προτείνεται από την Επιτροπή για το 2020 είναι κατά 16% αυστηρότερος σε 
σχέση με τον στόχο για το 2015 για τα ελαφρά επαγγελματικά οχήματα. Για τα επιβατηγά 
οχήματα ο στόχος για το 2020 είναι κατά 27% αυστηρότερος. Ο στόχος για τα ελαφρά 
επαγγελματικά οχήματα θα πρέπει να είναι 128 g CO2/km ώστε οι στόχοι να είναι εξίσου 
φιλόδοξοι ανεξάρτητα από τον τύπο του οχήματος.

Τροπολογία 16
Carl Schlyter

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) Είναι σκόπιμο να διευκρινιστεί ότι, 
προκειμένου να εξακριβώνεται η 
συμμόρφωση με τον στόχο των 147 g 
CO2/km, οι εκπομπές CO2 θα πρέπει να 
εξακολουθήσουν να μετρώνται σύμφωνα 
με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 715/2007 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 20ής Ιουνίου 2007 που 

(2) Είναι σκόπιμο να διευκρινιστεί ότι, 
προκειμένου να εξακριβώνεται η 
συμμόρφωση με τον στόχο για το 2020, οι 
εκπομπές CO2 θα πρέπει να 
εξακολουθήσουν να μετρώνται σύμφωνα 
με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 715/2007 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 20ής Ιουνίου 2007 που 
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αφορά την έγκριση τύπου μηχανοκινήτων 
οχημάτων όσον αφορά εκπομπές από 
ελαφρά επιβατηγά και εμπορικά οχήματα 
(Euro 5 και Euro 6) και σχετικά με την 
πρόσβαση σε πληροφορίες επισκευής και 
συντήρησης οχημάτων και τα μέτρα 
εφαρμογής του, καθώς και με καινοτόμες 
τεχνολογίες.

αφορά την έγκριση τύπου μηχανοκινήτων 
οχημάτων όσον αφορά εκπομπές από 
ελαφρά επιβατηγά και εμπορικά οχήματα 
(Euro 5 και Euro 6) και σχετικά με την 
πρόσβαση σε πληροφορίες επισκευής και 
συντήρησης οχημάτων και τα μέτρα 
εφαρμογής του, καθώς και με καινοτόμες 
τεχνολογίες. Ωστόσο, μελέτες που 
διεξήχθησαν από την Επιτροπή 
κατέδειξαν ότι οι διαδικασίες δοκιμών 
που χρησιμοποιήθηκαν για τη μέτρηση 
των εκπομπών CO2 βάσει του εν λόγω 
κανονισμού δεν εμπόδισαν την αύξηση 
της αξιοποίησης των δυνατοτήτων 
ευελιξίας των κατασκευαστών με 
αποτέλεσμα εικαζόμενες μειώσεις των 
εκπομπών CO2, οι οποίες δεν οφείλονται 
σε τεχνολογικές βελτιώσεις και δεν 
μπορούν να επιτευχθούν σε πραγματικές 
συνθήκες οδήγησης. Κατά συνέπεια, ο 
κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 715/2007 πρέπει 
να αναθεωρηθεί επειγόντως ούτως ώστε 
να εξασφαλιστεί ότι οι διαδικασίες 
δοκιμών αντικατοπτρίζουν επαρκώς την 
πραγματική συμπεριφορά των οχημάτων 
ως προς τις εκπομπές CO2. Η 
αναθεώρηση αυτή πρέπει, μεταξύ άλλων, 
να λάβει υπόψη τις δυνατότητες ευελιξίας 
που απορρέουν από τη χρήση 
προκαθορισμένων φορτίων και από ένα 
ανώτατο όριο ρυθμίσεων αδράνειας.

Or. en

Τροπολογία 17
Karl-Heinz Florenz, Matthias Groote, Peter Liese, Anne Delvaux, Toine Manders

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) Είναι σκόπιμο να διευκρινιστεί ότι, 
προκειμένου να εξακριβώνεται η 
συμμόρφωση με τον στόχο των 147 g 
CO2/km, οι εκπομπές CO2 θα πρέπει να 

(2) Είναι σκόπιμο να διευκρινιστεί ότι, 
προκειμένου να εξακριβώνεται η 
συμμόρφωση με τον στόχο των 147 g 
CO2/km, οι εκπομπές CO2 θα πρέπει να 
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εξακολουθήσουν να μετρώνται σύμφωνα 
με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 715/2007 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 20ής Ιουνίου 2007 που 
αφορά την έγκριση τύπου μηχανοκινήτων 
οχημάτων όσον αφορά εκπομπές από 
ελαφρά επιβατηγά και εμπορικά οχήματα 
(Euro 5 και Euro 6) και σχετικά με την 
πρόσβαση σε πληροφορίες επισκευής και 
συντήρησης οχημάτων και τα μέτρα 
εφαρμογής του, καθώς και με καινοτόμες 
τεχνολογίες.

εξακολουθήσουν να μετρώνται σύμφωνα 
με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 715/2007 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 20ής Ιουνίου 2007 που 
αφορά την έγκριση τύπου μηχανοκινήτων 
οχημάτων όσον αφορά εκπομπές από 
ελαφρά επιβατηγά και εμπορικά οχήματα 
(Euro 5 και Euro 6) και σχετικά με την 
πρόσβαση σε πληροφορίες επισκευής και 
συντήρησης οχημάτων και τα μέτρα 
εφαρμογής του, καθώς και με καινοτόμες 
τεχνολογίες. Ωστόσο, από μελέτες που 
πραγματοποίησε η Επιτροπή έχει 
καταδειχθεί ότι οι διαδικασίες δοκιμών 
που χρησιμοποιούνται για τη μέτρηση 
των εκπομπών CO2 βάσει του εν λόγω 
κανονισμού δεν έχουν αποτρέψει την 
αυξημένη χρήση στοιχείων ευελιξίας από 
τους κατασκευαστές, κάτι που έχει 
οδηγήσει σε υποτιθέμενες μειώσεις 
εκπομπών CO2 που δεν αποδίδονται σε 
τεχνολογικές βελτιώσεις και που δεν 
μπορούν να επιτευχθούν κατά την 
πραγματική οδήγηση στον δρόμο. Ως εκ 
τούτου, ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 
715/2007 και ο Νέος Ευρωπαϊκός Κύκλος 
Οδήγησης (NEDC) πρέπει να αλλάξουν 
επειγόντως, το αργότερο έως τα τέλη του 
2014, έτσι ώστε να εξασφαλιστεί ότι οι 
διαδικασίες δοκιμών αντικατοπτρίζουν 
επαρκώς τις εκπομπές CO2 που 
παράγονται από την πραγματική οδήγηση 
στον δρόμο. Στο επόμενο στάδιο, η 
παγκόσμια διαδικασία δοκιμών ελαφρών 
οχημάτων (WLTP), η οποία επί του 
παρόντος αναπτύσσεται στο πλαίσιο της 
Οικονομικής Επιτροπής των Ηνωμένων 
Εθνών για την Ευρώπη, θα πρέπει να 
ενσωματωθεί στη νομοθεσία της Ένωσης 
όσο το δυνατόν συντομότερα μετά την 
ολοκλήρωσή της. Εντούτοις, η Επιτροπή 
πρέπει να εξετάσει την ανάγκη 
συμπλήρωσης της WLTP με 
επιπρόσθετες διατάξεις, όταν θα την 
ενσωματώσει στο ενωσιακό δίκαιο, έτσι 
ώστε να εξασφαλίσει ότι οι διαδικασίες 
δοκιμών αντικατοπτρίζουν επαρκώς τις 
εκπομπές που παράγονται από την 
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πραγματική οδήγηση στον δρόμο.

Or. de

Αιτιολόγηση

Οι καταναλωτές θα πρέπει να βασίζονται στα αναφερόμενα στοιχεία κατανάλωσης. Ο ισχύων 
κύκλος δοκιμών παρέχει πολλά στοιχεία ευελιξίας, χωρίς να ανταποκρίνεται στην 
πραγματικότητα. Η WLTP θα επιφέρει βελτιώσεις, ωστόσο εξακολουθεί να απαιτείται αρκετό 
χρονικό διάστημα για την ολοκλήρωσή της. Συνεπώς, οι προσαρμογές στον NEDC πρέπει να 
πραγματοποιηθούν πριν από τη θέσπιση της WLTP. Επιπλέον, πρέπει να εξεταστεί η υποστήριξη 
της WLTP με κανονισμούς της ΕΕ, καθώς η ύπαρξη παγκόσμιου κύκλου δεν μπορεί να 
αντικατοπτρίζει την κατάσταση στο σύνολο της ΕΕ.

Τροπολογία 18
Sabine Wils

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2α) Οι περισσότεροι τομείς της 
βιομηχανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση 
έχουν καταβάλει σημαντικές προσπάθειες 
για τη μείωση των εκπομπών CO2 και την 
αύξηση της απόδοσης. Οι παραγωγοί 
ελαφρών επαγγελματικών οχημάτων 
πρέπει επίσης να καταστούν 
αποδοτικότεροι προκειμένου να 
επιτευχθούν οι φιλόδοξοι ευρωπαϊκοί 
στόχοι για το κλίμα.

Or. en

Τροπολογία 19
Sabine Wils

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 2 β (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2β) Είναι εφικτή η επίτευξη περισσότερο 
φιλόδοξων στόχων όσον αφορά τη 
μείωση των εκπομπών CO2 , αλλά οι 
παραγωγοί χρειάζονται νομική 
καθοδήγηση προκειμένου να επενδύσουν 
σε περιβαλλοντικές τεχνολογίες και 
τεχνολογίες εξοικονόμησης καυσίμων 
χωρίς να πρέπει να αποδεχθούν 
ανταγωνιστικά μειονεκτήματα. 

Or. en

Τροπολογία 20
Christofer Fjellner

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3) Σύμφωνα με την τεχνική ανάλυση που 
διενεργήθηκε για την εκτίμηση 
επιπτώσεων, οι τεχνολογίες για την 
επίτευξη του στόχου των 147 g CO2/km 
είναι διαθέσιμες και οι απαιτούμενες 
μειώσεις μπορούν να επιτευχθούν με 
μικρότερο κόστος από εκείνο που 
υπολογίστηκε στην προηγούμενη ανάλυση, 
η οποία διενεργήθηκε πριν από την έκδοση 
του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 510/2011. 
Επιπλέον, έχει μειωθεί και η απόσταση 
μεταξύ των τρεχουσών μέσων ειδικών 
εκπομπών CO2 από καινούργια ελαφρά 
επαγγελματικά οχήματα και του στόχου. 
Συνεπώς, επιβεβαιώνεται η εφικτότητα του 
στόχου των 147 g CO2/km που θα πρέπει 
να επιτευχθεί ως το 2020.

(3) Σύμφωνα με την τεχνική ανάλυση που 
διενεργήθηκε για την εκτίμηση 
επιπτώσεων, οι τεχνολογίες για την 
επίτευξη του στόχου των 128 g CO2/km 
είναι διαθέσιμες και οι απαιτούμενες 
μειώσεις μπορούν να επιτευχθούν με 
μικρότερο κόστος από εκείνο που 
υπολογίστηκε στην προηγούμενη ανάλυση, 
η οποία διενεργήθηκε πριν από την έκδοση 
του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 510/2011. 
Επιπλέον, έχει μειωθεί και η απόσταση 
μεταξύ των τρεχουσών μέσων ειδικών 
εκπομπών CO2 από καινούργια ελαφρά 
επαγγελματικά οχήματα και του στόχου. 
Συνεπώς, επιβεβαιώνεται η εφικτότητα του 
στόχου των 128 g CO2/km που θα πρέπει 
να επιτευχθεί ως το 2020.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο στόχος που προτείνεται από την Επιτροπή για το 2020 είναι κατά 16% αυστηρότερος σε 
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σχέση με τον στόχο για το 2015 για τα ελαφρά επαγγελματικά οχήματα. Για τα επιβατηγά 
οχήματα ο στόχος για το 2020 είναι κατά 27% αυστηρότερος. Ο στόχος για τα ελαφρά 
επαγγελματικά οχήματα θα πρέπει να είναι 128 g CO2/km ώστε οι στόχοι να είναι εξίσου 
φιλόδοξοι ανεξάρτητα από τον τύπο του οχήματος.

Τροπολογία 21
Carl Schlyter

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3) Σύμφωνα με την τεχνική ανάλυση που 
διενεργήθηκε για την εκτίμηση 
επιπτώσεων, οι τεχνολογίες για την 
επίτευξη του στόχου των 147 g CO2/km 
είναι διαθέσιμες και οι απαιτούμενες 
μειώσεις μπορούν να επιτευχθούν με 
μικρότερο κόστος από εκείνο που 
υπολογίστηκε στην προηγούμενη ανάλυση, 
η οποία διενεργήθηκε πριν από την έκδοση 
του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 510/2011. 
Επιπλέον, έχει μειωθεί και η απόσταση 
μεταξύ των τρεχουσών μέσων ειδικών 
εκπομπών CO2 από καινούργια ελαφρά 
επαγγελματικά οχήματα και του στόχου. 
Συνεπώς, επιβεβαιώνεται η εφικτότητα 
του στόχου των 147 g CO2/km που θα 
πρέπει να επιτευχθεί ως το 2020.

(3) Σύμφωνα με την τεχνική ανάλυση που 
διενεργήθηκε για την εκτίμηση 
επιπτώσεων, οι τεχνολογίες για την 
επίτευξη του στόχου των 147 g CO2/km 
είναι διαθέσιμες και οι απαιτούμενες 
μειώσεις μπορούν να επιτευχθούν με 
μικρότερο κόστος από εκείνο που 
υπολογίστηκε στην προηγούμενη ανάλυση, 
η οποία διενεργήθηκε πριν από την έκδοση 
του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 510/2011. 
Επιπλέον, έχει μειωθεί και η απόσταση 
μεταξύ των τρεχουσών μέσων ειδικών 
εκπομπών CO2 από καινούργια ελαφρά 
επαγγελματικά οχήματα και του στόχου. 
Από την τεχνική ανάλυση προκύπτει ότι 
ένας αυστηρότερος στόχος θα ήταν 
τεχνολογικά εφικτός και οικονομικά 
αποδοτικός. Συνεπώς, ο στόχος για το 
2020 πρέπει να τεθεί στα 110 g CO2/km.

Or. en

Αιτιολόγηση

Κατά τη χρονική στιγμή έγκρισης του κανονισμού, το κόστος επίτευξης του στόχου των 147g 
CO2/km υπολογιζόταν μεταξύ 2 000 και 8 800 ευρώ. Ωστόσο, η μελέτη του 2012, στην οποία 
βασίστηκε η εκτίμηση επιπτώσεων της Επιτροπής για την πρόταση επανεξέτασης, εκτιμά το 
πρόσθετο κόστος για την επίτευξη του στόχου των 147g CO2/km μόλις στα 450 ευρώ περίπου. 
Σύμφωνα με μελέτη του ΤΝΟ για το 2012, η επίτευξη του στόχου των 110g CO2/km για τα 
ημιφορτηγά είναι εφικτή από τεχνολογική άποψη και το πρόσθετο κόστος θα αποσβεστεί σε 
χρονικό διάστημα μικρότερο των 4 ετών.
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Τροπολογία 22
Sabine Wils

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3) Σύμφωνα με την τεχνική ανάλυση που 
διενεργήθηκε για την εκτίμηση 
επιπτώσεων, οι τεχνολογίες για την 
επίτευξη του στόχου των 147 g CO2/km 
είναι διαθέσιμες και οι απαιτούμενες 
μειώσεις μπορούν να επιτευχθούν με 
μικρότερο κόστος από εκείνο που 
υπολογίστηκε στην προηγούμενη ανάλυση, 
η οποία διενεργήθηκε πριν από την έκδοση 
του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 510/2011. 
Επιπλέον, έχει μειωθεί και η απόσταση 
μεταξύ των τρεχουσών μέσων ειδικών 
εκπομπών CO2 από καινούργια ελαφρά 
επαγγελματικά οχήματα και του στόχου. 
Συνεπώς, επιβεβαιώνεται η εφικτότητα 
του στόχου των 147 g CO2/km που θα 
πρέπει να επιτευχθεί ως το 2020.

(3) Σύμφωνα με την τεχνική ανάλυση που 
διενεργήθηκε για την εκτίμηση 
επιπτώσεων, οι τεχνολογίες για την 
επίτευξη του στόχου των 147 g CO2/km 
είναι διαθέσιμες και οι απαιτούμενες 
μειώσεις μπορούν να επιτευχθούν με 
μικρότερο κόστος από εκείνο που 
υπολογίστηκε στην προηγούμενη ανάλυση, 
η οποία διενεργήθηκε πριν από την έκδοση 
του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 510/2011. 
Επιπλέον, έχει μειωθεί και η απόσταση 
μεταξύ των τρεχουσών μέσων ειδικών 
εκπομπών CO2 από καινούργια ελαφρά 
επαγγελματικά οχήματα και του στόχου. 
Συνεπώς, ένας περισσότερο φιλόδοξος 
στόχος για το 2020 είναι και εφικτός και 
οικονομικά αποδοτικός.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η εκτίμηση επιπτώσεων της Επιτροπής καταδεικνύει ότι ο στόχος των 147g που προτείνεται για 
το 2020 δεν είναι αρκετά φιλόδοξος, ιδίως σε σύγκριση με τον στόχο για τα επιβατηγά 
αυτοκίνητα. Ένας περισσότερο φιλόδοξος στόχος θα ήταν εφικτός από τεχνολογική άποψη και 
θα εξοικονομούσε χρήματα στους οδηγούς.

Τροπολογία 23
Marita Ulvskog, Åsa Westlund

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3) Σύμφωνα με την τεχνική ανάλυση που 
διενεργήθηκε για την εκτίμηση 
επιπτώσεων, οι τεχνολογίες για την 

(3) Σύμφωνα με την τεχνική ανάλυση που 
διενεργήθηκε για την εκτίμηση 
επιπτώσεων, οι τεχνολογίες για την 
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επίτευξη του στόχου των 147 g CO2/km 
είναι διαθέσιμες και οι απαιτούμενες 
μειώσεις μπορούν να επιτευχθούν με 
μικρότερο κόστος από εκείνο που 
υπολογίστηκε στην προηγούμενη ανάλυση, 
η οποία διενεργήθηκε πριν από την έκδοση 
του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 510/2011. 
Επιπλέον, έχει μειωθεί και η απόσταση 
μεταξύ των τρεχουσών μέσων ειδικών 
εκπομπών CO2 από καινούργια ελαφρά 
επαγγελματικά οχήματα και του στόχου. 
Συνεπώς, επιβεβαιώνεται η εφικτότητα 
του στόχου των 147 g CO2/km που θα 
πρέπει να επιτευχθεί ως το 2020.

επίτευξη του στόχου των 147 g CO2/km 
είναι διαθέσιμες και οι απαιτούμενες 
μειώσεις μπορούν να επιτευχθούν με 
μικρότερο κόστος από εκείνο που 
υπολογίστηκε στην προηγούμενη ανάλυση, 
η οποία διενεργήθηκε πριν από την έκδοση 
του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 510/2011. 
Επιπλέον, έχει μειωθεί και η απόσταση 
μεταξύ των τρεχουσών μέσων ειδικών 
εκπομπών CO2 από καινούργια ελαφρά 
επαγγελματικά οχήματα και του στόχου. 
Ένας αυστηρότερος στόχος είναι και 
εφικτός και οικονομικά αποδοτικός. 
Συνεπώς, ο στόχος για το 2020 πρέπει να 
τεθεί στα 128 g CO2/km. 

Or. en

Τροπολογία 24
Chris Davies

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3) Σύμφωνα με την τεχνική ανάλυση που 
διενεργήθηκε για την εκτίμηση 
επιπτώσεων, οι τεχνολογίες για την 
επίτευξη του στόχου των 147 g CO2/km 
είναι διαθέσιμες και οι απαιτούμενες 
μειώσεις μπορούν να επιτευχθούν με 
μικρότερο κόστος από εκείνο που 
υπολογίστηκε στην προηγούμενη ανάλυση, 
η οποία διενεργήθηκε πριν από την έκδοση 
του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 510/2011. 
Επιπλέον, έχει μειωθεί και η απόσταση 
μεταξύ των τρεχουσών μέσων ειδικών 
εκπομπών CO2 από καινούργια ελαφρά 
επαγγελματικά οχήματα και του στόχου. 
Συνεπώς, επιβεβαιώνεται η εφικτότητα 
του στόχου των 147 g CO2/km που θα 
πρέπει να επιτευχθεί ως το 2020.

(3) Σύμφωνα με την τεχνική ανάλυση που 
διενεργήθηκε για την εκτίμηση 
επιπτώσεων, οι τεχνολογίες για την 
επίτευξη του στόχου των 147 g CO2/km 
είναι διαθέσιμες και οι απαιτούμενες 
μειώσεις μπορούν να επιτευχθούν με 
μικρότερο κόστος από εκείνο που 
υπολογίστηκε στην προηγούμενη ανάλυση, 
η οποία διενεργήθηκε πριν από την έκδοση 
του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 510/2011. 
Επιπλέον, έχει μειωθεί και η απόσταση 
μεταξύ των τρεχουσών μέσων ειδικών 
εκπομπών CO2 από καινούργια ελαφρά 
επαγγελματικά οχήματα και του στόχου.
Κατά συνέπεια, ο στόχος για το 2020 
πρέπει να αναθεωρηθεί και να τεθεί στα 
135 g CO2/km, όπως είχε προταθεί 
παλαιότερα από την Επιτροπή στην 
πρότασή της του 2009.  
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Or. en

Αιτιολόγηση

Η Επιτροπή στο έγγραφο 2009/0173 πρότεινε τον στόχο των 135 g CO2/km για τα καινούργια 
επαγγελματικά οχήματα. Με δεδομένη την πρόοδο που έχει επιτευχθεί έκτοτε στην κατασκευή 
κινητήρων είναι σαφές ότι πρόκειται για έναν απολύτως εύλογο στόχο, η επίτευξη του οποίου 
θα μειώσει το κόστος όλων σχεδόν των επιχειρήσεων στην Ευρώπη που χρησιμοποιούν 
οχήματα.

Τροπολογία 25
Corinne Lepage

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3) Σύμφωνα με την τεχνική ανάλυση που 
διενεργήθηκε για την εκτίμηση 
επιπτώσεων, οι τεχνολογίες για την 
επίτευξη του στόχου των 147 g CO2/km 
είναι διαθέσιμες και οι απαιτούμενες 
μειώσεις μπορούν να επιτευχθούν με 
μικρότερο κόστος από εκείνο που 
υπολογίστηκε στην προηγούμενη ανάλυση, 
η οποία διενεργήθηκε πριν από την έκδοση 
του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 510/2011. 
Επιπλέον, έχει μειωθεί και η απόσταση 
μεταξύ των τρεχουσών μέσων ειδικών 
εκπομπών CO2 από καινούργια ελαφρά 
επαγγελματικά οχήματα και του στόχου. 
Συνεπώς, επιβεβαιώνεται η εφικτότητα 
του στόχου των 147 g CO2/km που θα 
πρέπει να επιτευχθεί ως το 2020.

(3) Σύμφωνα με την τεχνική ανάλυση που 
διενεργήθηκε για την εκτίμηση 
επιπτώσεων, οι τεχνολογίες για την 
επίτευξη του στόχου των 147 g CO2/km 
είναι διαθέσιμες και οι απαιτούμενες 
μειώσεις μπορούν να επιτευχθούν με 
μικρότερο κόστος από εκείνο που 
υπολογίστηκε στην προηγούμενη ανάλυση, 
η οποία διενεργήθηκε πριν από την έκδοση 
του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 510/2011. 
Επιπλέον, έχει μειωθεί και η απόσταση 
μεταξύ των τρεχουσών μέσων ειδικών 
εκπομπών CO2 από καινούργια ελαφρά 
επαγγελματικά οχήματα και του στόχου. 
Είναι δυνατή η επίτευξη ενός 
περισσότερο δεσμευτικού στόχου, ο 
οποίος αντιστοιχεί σε αυτόν που 
θεσπίσθηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) 
αριθ. 443/2009 και εξασφαλίζει καλύτερη 
σχέση κόστους-αποτελεσματικότητας. Ως 
εκ τούτου, για το 2020, ο στόχος θα 
πρέπει να αναθεωρηθεί στα 118g 
CO2/km.

Or. fr
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Αιτιολόγηση

Ο στόχος για τα καινούργια επιβατηγά αυτοκίνητα είναι 95g CO2/km ενώ, όσον αφορά τα 
ελαφρά επαγγελματικά οχήματα, ο εν λόγω στόχος ορίζεται στα 118g de CO2/km.

Τροπολογία 26
Judith A. Merkies,Dan Jørgensen 

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3) Σύμφωνα με την τεχνική ανάλυση που 
διενεργήθηκε για την εκτίμηση 
επιπτώσεων, οι τεχνολογίες για την 
επίτευξη του στόχου των 147 g CO2/km 
είναι διαθέσιμες και οι απαιτούμενες 
μειώσεις μπορούν να επιτευχθούν με 
μικρότερο κόστος από εκείνο που 
υπολογίστηκε στην προηγούμενη ανάλυση, 
η οποία διενεργήθηκε πριν από την έκδοση 
του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 510/2011. 
Επιπλέον, έχει μειωθεί και η απόσταση 
μεταξύ των τρεχουσών μέσων ειδικών 
εκπομπών CO2 από καινούργια ελαφρά 
επαγγελματικά οχήματα και του στόχου. 
Συνεπώς, επιβεβαιώνεται η εφικτότητα 
του στόχου των 147 g CO2/km που θα 
πρέπει να επιτευχθεί ως το 2020.

(3) Σύμφωνα με την τεχνική ανάλυση που 
διενεργήθηκε για την εκτίμηση 
επιπτώσεων, οι τεχνολογίες για την 
επίτευξη του στόχου των 147 g CO2/km 
είναι διαθέσιμες και οι απαιτούμενες 
μειώσεις μπορούν να επιτευχθούν με 
μικρότερο κόστος από εκείνο που 
υπολογίστηκε στην προηγούμενη ανάλυση, 
η οποία διενεργήθηκε πριν από την έκδοση 
του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 510/2011. 
Επιπλέον, έχει μειωθεί και η απόσταση 
μεταξύ των τρεχουσών μέσων ειδικών 
εκπομπών CO2 από καινούργια ελαφρά 
επαγγελματικά οχήματα και του στόχου. 
Ένας αυστηρότερος στόχος είναι και 
εφικτός και οικονομικά αποδοτικός. 
Συνεπώς, ο στόχος για το 2020 πρέπει να 
τεθεί στα 125 g CO2/km.

Or. en

Τροπολογία 27
Sabine Wils

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3α) Η αυτοκινητοβιομηχανία εργάζεται 
βάσει κύκλων μακροπρόθεσμου 
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προγραμματισμού και πρέπει να 
ενημερώνεται αρκετά έγκαιρα για τους 
μελλοντικούς στόχους. Η θέσπιση ενός 
στόχου 95 g/km για το 2025 στον 
κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 510/2011 παρέχει 
βεβαιότητα προγραμματισμού και 
διασφαλίζει ότι οι προσπάθειες για τη 
βελτίωση της απόδοσης των καυσίμων 
στα καινούργια ελαφρά επαγγελματικά 
οχήματα θα συνεχιστούν και μετά το 
2020.

Or. en

Τροπολογία 28
Carl Schlyter

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3α) Δεδομένου του υψηλού κόστους 
έρευνας και ανάπτυξης και μοναδιαίου 
κόστους παραγωγής στην περίπτωση των 
πρώτων γενεών οχημάτων με εξαιρετικά 
χαμηλά επίπεδα ανθρακούχων εκπομπών, 
είναι σκόπιμο να επιταχυνθεί και να 
διευκολυνθεί η κυκλοφορία των 
οχημάτων αυτών στην αγορά της 
Ένωσης στα αρχικά στάδια της 
εμπορικής τους εκμετάλλευσης, 
υπολογίζοντας μηδενικές εκπομπές για τα 
ηλεκτρικά οχήματα και τα οχήματα που 
κινούνται με υδρογόνο έως το 2025. 
Ωστόσο, παρόλο που η χρήση ορισμένων 
εναλλακτικών καυσίμων μπορεί να 
αποφέρει σημαντικές μειώσεις εκπομπών 
CO2 σε μια προοπτική κύκλου ζωής, έχει 
αναγνωρισθεί ότι οι εκπομπές CO2 που 
προκύπτουν από την παραγωγή τέτοιου 
είδους εναλλακτικών καυσίμων μπορεί να 
είναι υψηλότερες από εκείνες των 
συμβατικών καυσίμων. Συνεπώς, η 
Επιτροπή πρέπει να καθιερώσει μεθόδους 
μέτρησης που λαμβάνουν υπόψη τις 
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εκπομπές αερίων θερμοκηπίου που 
προέρχονται από την παραγωγή, για την 
περίοδο μετά το 2025.

Or. en

Τροπολογία 29
Martin Callanan

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4) Αναγνωρίζοντας τις δυσανάλογες 
επιπτώσεις που έχει στους μικρότερους 
κατασκευαστές η συμμόρφωση με τους 
στόχους ειδικών εκπομπών οι οποίοι 
ορίζονται βάσει της χρησιμότητας του 
οχήματος, τη μεγάλη διοικητική 
επιβάρυνση που συνεπάγεται η διαδικασία 
παρέκκλισης και το οριακό όφελος όσον 
αφορά τη μείωση των εκπομπών CO2 από 
τα οχήματα που πωλούνται από τους εν 
λόγω κατασκευαστές, οι παραγωγοί που 
είναι υπεύθυνοι για λιγότερα από 500
καινούργια ελαφρά επαγγελματικά 
οχήματα ετησίως εξαιρούνται από το πεδίο 
εφαρμογής του στόχου ειδικών εκπομπών 
και του τιμήματος υπέρβασης εκπομπών.

(4) Αναγνωρίζοντας τις δυσανάλογες 
επιπτώσεις που έχει στους μικρότερους 
κατασκευαστές η συμμόρφωση με τους
στόχους ειδικών εκπομπών οι οποίοι 
ορίζονται βάσει της χρησιμότητας του 
οχήματος, τη μεγάλη διοικητική 
επιβάρυνση που συνεπάγεται η διαδικασία 
παρέκκλισης και το οριακό όφελος όσον 
αφορά τη μείωση των εκπομπών CO2 από 
τα οχήματα που πωλούνται από τους εν 
λόγω κατασκευαστές, οι παραγωγοί που 
είναι υπεύθυνοι για λιγότερα από 700
καινούργια ελαφρά επαγγελματικά 
οχήματα ετησίως εξαιρούνται από το πεδίο 
εφαρμογής του στόχου ειδικών εκπομπών 
και του τιμήματος υπέρβασης εκπομπών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η αύξηση του ορίου της «de minimis» απαλλαγής για τους κατασκευαστές μικρής κλίμακας που 
ταξινομούν λιγότερα από 700 οχήματα ετησίως (που αντιστοιχούν στο 0,1% των πωλήσεων 
στην ΕΕ και σε ακόμα μικρότερο αριθμό διανυθέντων χιλιομέτρων) θα μειώσει τη διοικητική 
επιβάρυνση για τις επιλέξιμες μικρές επιχειρήσεις έως και κατά 25 000 ευρώ έως το 2020, 
χωρίς να υπονομευθούν τα περιβαλλοντικά οφέλη που προκύπτουν από τις επιχειρήσεις που 
εξακολουθούν να εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του κανονισμού.

Τροπολογία 30
Sabine Wils
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Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4α) Είναι σκόπιμο να σημειωθεί ότι το 
αυξανόμενο κόστος των καυσίμων 
μετατρέπεται σε μείζον πρόβλημα για τις 
επιχειρήσεις στην Ένωση και ότι η 
Ένωση εισάγει το μεγαλύτερο μέρος του 
πετρελαίου που χρησιμοποιείται στον 
τομέα των μεταφορών καθώς και ότι η 
μείωση στην κατανάλωση καυσίμων θα 
συνδράμει τόσο τις επιχειρήσεις όσο και 
την Ένωση περιορίζοντας την εξάρτηση 
από το πετρέλαιο. 

Or. en

Τροπολογία 31
Chris Davies, Gerben-Jan Gerbrandy

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4α) Σύμφωνα με την εμβληματική 
πρωτοβουλία για μια Ευρώπη που 
χρησιμοποιεί αποτελεσματικά τους 
πόρους και προκειμένου να συνεχιστούν 
οι παρακινήσεις για περαιτέρω μειώσεις 
εκπομπών CO2 στα ελαφρά 
επαγγελματικά οχήματα, ένας σταθερός 
στόχος των 105 g/km για το 2025 θα 
διασφαλίσει τη συνέχιση των 
προσπαθειών για τη βελτίωση της 
απόδοσης των καυσίμων στα καινούργια 
ελαφρά επαγγελματικά οχήματα μετά το 
2020.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Ένας μακροπρόθεσμος στόχος για το 2025 θα παράσχει στους κατασκευαστές βεβαιότητα για 
μακροπρόθεσμο προγραμματισμό.

Τροπολογία 32
Jolanta Emilia Hibner

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6) Προκειμένου να είναι η 
αυτοκινητοβιομηχανία σε θέση να 
πραγματοποιήσει μακροπρόθεσμες 
επενδύσεις και να αναπτύξει καινοτομίες, 
είναι επιθυμητό να δοθούν ενδείξεις ως 
προς τον τρόπο τροποποίησης του 
παρόντος κανονισμού για την περίοδο μετά 
το 2020. Οι ενδείξεις αυτές θα πρέπει να 
βασιστούν σε εκτίμηση του απαραίτητου 
ποσοστού μείωσης σύμφωνα με τους 
μακροπρόθεσμους κλιματικούς στόχους 
της Ένωσης και των συνεπειών για την 
ανάπτυξη οικονομικά αποδοτικής 
τεχνολογίας μείωσης των εκπομπών CO2 
για τα αυτοκίνητα. Επομένως, είναι 
επιθυμητή η επανεξέταση αυτών των 
πτυχών, η υποβολή έκθεσης από την 
Επιτροπή και, εάν κριθεί σκόπιμο, η 
υποβολή προτάσεων για στόχους πέραν 
του 2020.

(6) Προκειμένου να είναι η 
αυτοκινητοβιομηχανία σε θέση να 
πραγματοποιήσει μακροπρόθεσμες 
επενδύσεις και να αναπτύξει καινοτομίες, 
είναι επιθυμητό να δοθούν ενδείξεις ως 
προς τον τρόπο τροποποίησης του 
παρόντος κανονισμού για την περίοδο μετά 
το 2020. Οι ενδείξεις αυτές θα πρέπει να 
βασιστούν σε εκτίμηση του απαραίτητου 
ποσοστού μείωσης και των συνεπειών για 
την ανάπτυξη οικονομικά αποδοτικής 
τεχνολογίας μείωσης των εκπομπών CO2 
για τα αυτοκίνητα. Επομένως, είναι 
επιθυμητή η επανεξέταση αυτών των 
πτυχών, η υποβολή έκθεσης από την 
Επιτροπή και, εάν κριθεί σκόπιμο, η 
υποβολή προτάσεων για στόχους πέραν 
του 2020. Οι μακροπρόθεσμοι ενωσιακοί 
στόχοι μείωσης εξαρτώνται από τη 
σύναψη μιας παγκόσμιας συμφωνίας για 
τη μείωση των εκπομπών αερίων 
θερμοκηπίου.

Or. pl

Τροπολογία 33
Maria do Céu Patrão Neves

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 6
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6) Προκειμένου να είναι η 
αυτοκινητοβιομηχανία σε θέση να 
πραγματοποιήσει μακροπρόθεσμες 
επενδύσεις και να αναπτύξει καινοτομίες, 
είναι επιθυμητό να δοθούν ενδείξεις ως 
προς τον τρόπο τροποποίησης του 
παρόντος κανονισμού για την περίοδο μετά 
το 2020. Οι ενδείξεις αυτές θα πρέπει να 
βασιστούν σε εκτίμηση του απαραίτητου 
ποσοστού μείωσης σύμφωνα με τους 
μακροπρόθεσμους κλιματικούς στόχους 
της Ένωσης και των συνεπειών για την 
ανάπτυξη οικονομικά αποδοτικής 
τεχνολογίας μείωσης των εκπομπών CO2
για τα αυτοκίνητα. Επομένως, είναι 
επιθυμητή η επανεξέταση αυτών των 
πτυχών, η υποβολή έκθεσης από την 
Επιτροπή και, εάν κριθεί σκόπιμο, η 
υποβολή προτάσεων για στόχους πέραν 
του 2020.

(6) Προκειμένου να είναι η 
αυτοκινητοβιομηχανία σε θέση να 
πραγματοποιήσει μακροπρόθεσμες 
επενδύσεις και να αναπτύξει καινοτομίες, 
είναι επιθυμητό να δοθούν ενδείξεις ως 
προς τον τρόπο τροποποίησης του 
παρόντος κανονισμού για την περίοδο μετά 
το 2020. Οι ενδείξεις αυτές θα πρέπει να 
βασιστούν σε εκτίμηση του απαραίτητου 
ποσοστού μείωσης σύμφωνα με τους 
μακροπρόθεσμους κλιματικούς στόχους 
της Ένωσης και των συνεπειών για την 
ανάπτυξη οικονομικά αποδοτικής 
τεχνολογίας μείωσης των εκπομπών CO2
για τα αυτοκίνητα. Κατά την εκτίμηση του 
ποσοστού μείωσης θα πρέπει να 
λαμβάνονται υπόψη οι καινοτόμες 
τεχνολογίες ή οι δέσμες καινοτόμων 
τεχνολογιών. Επομένως, είναι επιθυμητή η 
επανεξέταση αυτών των πτυχών, η 
υποβολή έκθεσης από την Επιτροπή και, 
εάν κριθεί σκόπιμο, η υποβολή προτάσεων 
για στόχους πέραν του 2020.

Or. pt

Τροπολογία 34
Corinne Lepage

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6) Προκειμένου να είναι η 
αυτοκινητοβιομηχανία σε θέση να 
πραγματοποιήσει μακροπρόθεσμες 
επενδύσεις και να αναπτύξει καινοτομίες, 
είναι επιθυμητό να δοθούν ενδείξεις ως 
προς τον τρόπο τροποποίησης του 
παρόντος κανονισμού για την περίοδο μετά 
το 2020. Οι ενδείξεις αυτές θα πρέπει να 
βασιστούν σε εκτίμηση του απαραίτητου 
ποσοστού μείωσης σύμφωνα με τους 
μακροπρόθεσμους κλιματικούς στόχους 

(6) Προκειμένου να είναι η 
αυτοκινητοβιομηχανία σε θέση να 
πραγματοποιήσει μακροπρόθεσμες 
επενδύσεις και να αναπτύξει καινοτομίες, 
είναι επιθυμητό να δοθούν ενδείξεις ως 
προς τον τρόπο τροποποίησης του 
παρόντος κανονισμού για την περίοδο μετά 
το 2020. Οι ενδείξεις αυτές θα πρέπει να 
βασιστούν σε εκτίμηση του απαραίτητου 
ποσοστού μείωσης σύμφωνα με τους 
μακροπρόθεσμους κλιματικούς στόχους 
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της Ένωσης και των συνεπειών για την 
ανάπτυξη οικονομικά αποδοτικής 
τεχνολογίας μείωσης των εκπομπών CO2 
για τα αυτοκίνητα. Επομένως, είναι 
επιθυμητή η επανεξέταση αυτών των 
πτυχών, η υποβολή έκθεσης από την 
Επιτροπή και, εάν κριθεί σκόπιμο, η 
υποβολή προτάσεων για στόχους πέραν 
του 2020.

της Ένωσης και των συνεπειών για την 
ανάπτυξη οικονομικά αποδοτικής 
τεχνολογίας μείωσης των εκπομπών CO2 
για τα αυτοκίνητα.

Or. fr

Τροπολογία 35
Tadeusz Cymański

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6) Προκειμένου να είναι η 
αυτοκινητοβιομηχανία σε θέση να 
πραγματοποιήσει μακροπρόθεσμες 
επενδύσεις και να αναπτύξει καινοτομίες, 
είναι επιθυμητό να δοθούν ενδείξεις ως 
προς τον τρόπο τροποποίησης του 
παρόντος κανονισμού για την περίοδο μετά 
το 2020. Οι ενδείξεις αυτές θα πρέπει να 
βασιστούν σε εκτίμηση του απαραίτητου 
ποσοστού μείωσης σύμφωνα με τους 
μακροπρόθεσμους κλιματικούς στόχους 
της Ένωσης και των συνεπειών για την 
ανάπτυξη οικονομικά αποδοτικής 
τεχνολογίας μείωσης των εκπομπών CO2 
για τα αυτοκίνητα. Επομένως, είναι 
επιθυμητή η επανεξέταση αυτών των 
πτυχών, η υποβολή έκθεσης από την 
Επιτροπή και, εάν κριθεί σκόπιμο, η 
υποβολή προτάσεων για στόχους πέραν 
του 2020.

(6) Προκειμένου να είναι η 
αυτοκινητοβιομηχανία σε θέση να 
πραγματοποιήσει μακροπρόθεσμες 
επενδύσεις και να αναπτύξει καινοτομίες, 
είναι επιθυμητό να δοθούν ενδείξεις ως 
προς τον τρόπο τροποποίησης του 
παρόντος κανονισμού για την περίοδο μετά 
το 2020. Οι ενδείξεις αυτές θα πρέπει να 
βασιστούν σε εκτίμηση του κόστους 
ανάπτυξης οικονομικά αποδοτικής 
τεχνολογίας μείωσης των εκπομπών CO2 
για τα αυτοκίνητα. Επομένως, είναι 
επιθυμητή η επανεξέταση αυτών των 
πτυχών, η υποβολή έκθεσης από την 
Επιτροπή και, εάν κριθεί σκόπιμο, η 
υποβολή προτάσεων για στόχους πέραν 
του 2020.

Or. pl

Τροπολογία 36
Marita Ulvskog, Kathleen Van Brempt, Jo Leinen, Åsa Westlund
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Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 6 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6α) Η ευρωπαϊκή οικονομία θα 
εξακολουθήσει να βρίσκεται εκτεθειμένη 
σε σοβαρούς κινδύνους που σχετίζονται 
με τις τιμές της ενέργειας. Δεδομένου ότι 
οι κατασκευαστές χρειάζονται 
μακροπρόθεσμα χρονοδιαγράμματα για 
την έρευνα και την ανάπτυξη, είναι 
σκόπιμη η θέσπιση ενός στόχου για το 
2025 στον παρόντα κανονισμό. Η 
θέσπιση ενός στόχου των 100 g/km για το 
2025 αποτελεί έναν τρόπο να 
διασφαλιστεί ότι η απόδοση των 
καυσίμων των καινούργιων ελαφρών 
επαγγελματικών οχημάτων θα συνεχίσει 
να βελτιώνεται μετά το 2020.  

Or. en

Τροπολογία 37
Chris Davies

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 6 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6α) Προκειμένου να προωθηθεί η 
ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής 
αυτοκινητοβιομηχανίας, πρέπει να 
χρησιμοποιούνται συστήματα κινήτρων, 
όπως ο συνυπολογισμός των οικολογικών 
καινοτομιών και η χορήγηση πιστωτικών 
υπερμορίων. Η Επιτροπή πρέπει να 
υπολογίζει κάθε χρόνο σε ποιον βαθμό η 
συνολική εφαρμογή των πιστωτικών 
υπερμορίων αποδυναμώνει το επίπεδο 
του στόχου και, εάν η αποδυνάμωση αυτή 
υπερβαίνει τα 2 γραμμάρια, πρέπει να 
επαναφέρει τους πολλαπλασιαστές των 
πιστωτικών υπερμορίων στο 1.
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Or. en

Αιτιολόγηση

Λόγω του υψηλού κόστους Ε&Α, πρώτων υλών και παραγωγής που συνδέεται με την ανάπτυξη 
οχημάτων εξαιρετικά χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών, απαιτούνται πρόσθετα κίνητρα ώστε 
να ενθαρρυνθούν οι κατασκευαστές να αρχίσουν να διαθέτουν στην αγορά οχήματα εξαιρετικά 
χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών συντομότερα απ’ ό,τι θα έπρατταν σε διαφορετική 
περίπτωση. Τα πιστωτικά υπερμόρια εξυπηρετούν αυτόν τον σκοπό, αλλά ενδέχεται επίσης να 
υπονομεύσουν τους στόχους. Συνεπώς, η σωρευτική αποδυνάμωση του στόχου για το 2020 
πρέπει να αποφευχθεί για να διασφαλιστεί ο συνολικός περιβαλλοντικός αντίκτυπος των 
πιστώσεων.

Τροπολογία 38
Judith A. Merkies, Dan Jørgensen

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 6 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6α) Η ευρωπαϊκή οικονομία θα 
εξακολουθήσει να βρίσκεται εκτεθειμένη 
σε σοβαρούς κινδύνους που σχετίζονται 
με τις τιμές της ενέργειας. Δεδομένου ότι 
οι κατασκευαστές χρειάζονται 
μακροπρόθεσμα χρονοδιαγράμματα για 
την έρευνα και την ανάπτυξη, είναι 
σκόπιμη η θέσπιση ενός στόχου για το 
2025 στον παρόντα κανονισμό. Η 
θέσπιση ενός στόχου των 100 g/km κατ’ 
ελάχιστο για το 2025 αποτελεί έναν τρόπο 
να διασφαλιστεί ότι η απόδοση των 
καυσίμων των καινούργιων ελαφρών 
επαγγελματικών οχημάτων θα συνεχίσει 
να βελτιώνεται μετά το 2020. 

Or. en

Τροπολογία 39
Karl-Heinz Florenz, Peter Liese, Anne Delvaux, Toine Manders

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 9
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9) Η Επιτροπή εκτίμησε τη διαθεσιμότητα 
δεδομένων αποτυπώματος και τη χρήση 
τους ως παραμέτρου χρησιμότητας στους 
τύπους του παραρτήματος Ι. Τα δεδομένα 
αυτά είναι διαθέσιμα και η δυνητική 
χρήση τους εξετάστηκε κατά την 
εκτίμηση επιπτώσεων. Βάσει της εν λόγω 
εκτίμησης, συνάγεται το συμπέρασμα ότι 
η παράμετρος χρησιμότητας που 
χρησιμοποιείται στον τύπο για το 2020 θα
πρέπει να είναι η μάζα.

(9) Η Επιτροπή πρέπει να εκτιμήσει 
περαιτέρω τη διαθεσιμότητα δεδομένων 
παραμέτρων χρησιμότητας εκτός της 
μάζας και τη χρήση τους ως παραμέτρου 
χρησιμότητας στους τύπους του 
παραρτήματος Ι.

Or. de

Αιτιολόγηση

Η χρήση άλλων παραμέτρων εκτός της μάζας μπορεί να αντιταχθεί στην τάση που θέλει τα 
αυτοκίνητα να γίνονται ολοένα βαρύτερα, στηρίζοντας τις ελαφριές κατασκευές, κάτι για το 
οποίο δεν υπάρχουν κίνητρα επί του παρόντος.

Τροπολογία 40
Karl-Heinz Florenz, Matthias Groote, Peter Liese, Anne Delvaux, Toine Manders

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10) Ο κανονισμός απαιτεί από την 
Επιτροπή να διενεργήσει εκτίμηση 
επιπτώσεων προκειμένου να επανεξετάσει 
τις διαδικασίες δοκιμών έτσι ώστε να 
αντανακλούν επαρκώς την πραγματική 
συμπεριφορά των αυτοκινήτων ως προς τις 
εκπομπές CO2. Το έργο αυτό προχωρά 
μέσω της διαμόρφωσης παγκόσμιας 
διαδικασίας δοκιμών ελαφρών οχημάτων 
στο πλαίσιο της Οικονομικής Επιτροπής 
των Ηνωμένων Εθνών για την Ευρώπη, 
αλλά δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμη. Ως εκ 
τούτου, το παράρτημα Ι του κανονισμού 
(ΕΚ) αριθ. 443/2009 καθορίζει τα όρια 
εκπομπών για το 2020, όπως αυτές 

(10) Ο κανονισμός απαιτεί από την 
Επιτροπή να διενεργήσει εκτίμηση 
επιπτώσεων προκειμένου να επανεξετάσει 
τις διαδικασίες δοκιμών έτσι ώστε να 
αντανακλούν επαρκώς την πραγματική 
συμπεριφορά των αυτοκινήτων ως προς τις 
εκπομπές CO2. Το έργο αυτό προχωρά 
μέσω της διαμόρφωσης παγκόσμιας 
διαδικασίας δοκιμών ελαφρών οχημάτων 
στο πλαίσιο της Οικονομικής Επιτροπής 
των Ηνωμένων Εθνών για την Ευρώπη, 
αλλά δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμη. Ως εκ 
τούτου, το παράρτημα Ι του κανονισμού 
(ΕΚ) αριθ. 443/2009 καθορίζει τα όρια 
εκπομπών για το 2020, όπως αυτές 
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μετρώνται σύμφωνα με τον κανονισμό 
(ΕΚ) αριθ. 715/2007 και το παράρτημα 
ΧΙΙΙ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 692/2008. 
Όταν τροποποιηθούν οι διαδικασίες 
δοκιμών, θα πρέπει να αναπροσαρμοστούν 
τα όρια του παραρτήματος Ι προκειμένου 
να διασφαλιστεί ανάλογη αυστηρότητα για 
τους κατασκευαστές και τις κατηγορίες 
οχημάτων.

μετρώνται σύμφωνα με τον κανονισμό 
(ΕΚ) αριθ. 715/2007 και το παράρτημα 
ΧΙΙΙ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 692/2008. 
Ο κύκλος δοκιμών θα πρέπει ωστόσο να 
ενσωματωθεί στη νομοθεσία της Ένωσης 
όσο το δυνατόν συντομότερα μετά την 
ολοκλήρωσή του. Επίσης, η Επιτροπή 
πρέπει να εξετάσει την ανάγκη 
συμπλήρωσης της WLTP με 
επιπρόσθετες διατάξεις, όταν θα την 
ενσωματώσει στο ενωσιακό δίκαιο, έτσι 
ώστε να εξασφαλίσει ότι οι διαδικασίες 
δοκιμών αντικατοπτρίζουν επαρκώς τις 
εκπομπές που παράγονται από την 
πραγματική οδήγηση στον δρόμο. Όταν 
τροποποιηθούν οι διαδικασίες δοκιμών, θα 
πρέπει να αναπροσαρμοστούν τα όρια του 
παραρτήματος Ι προκειμένου να 
διασφαλιστεί ανάλογη αυστηρότητα για 
τους κατασκευαστές και τις κατηγορίες 
οχημάτων.

Or. de

Αιτιολόγηση

Οι καταναλωτές θα πρέπει να βασίζονται στα αναφερόμενα στοιχεία κατανάλωσης. Ο ισχύων 
κύκλος δοκιμών παρέχει πολλά στοιχεία ευελιξίας, χωρίς να ανταποκρίνεται στην 
πραγματικότητα. Η WLTP θα επιφέρει βελτιώσεις, ωστόσο εξακολουθεί να απαιτείται αρκετό 
χρονικό διάστημα για την ολοκλήρωσή της. Κατά την ενσωμάτωση της WLTP στο ενωσιακό 
δίκαιο, είναι αναγκαία η στήριξή της με κανονισμούς της ΕΕ, καθώς η ύπαρξη παγκόσμιου 
κύκλου δεν μπορεί να αντικατοπτρίζει την κατάσταση στο σύνολο της ΕΕ.

Τροπολογία 41
Marita Ulvskog, Kathleen Van Brempt, Jo Leinen, Åsa Westlund

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10) Ο κανονισμός απαιτεί από την 
Επιτροπή να διενεργήσει εκτίμηση 
επιπτώσεων προκειμένου να επανεξετάσει 
τις διαδικασίες δοκιμών έτσι ώστε να 
αντανακλούν επαρκώς την πραγματική 

(10) Ο κανονισμός απαιτεί από την 
Επιτροπή να διενεργήσει εκτίμηση 
επιπτώσεων προκειμένου να επανεξετάσει 
τις διαδικασίες δοκιμών έτσι ώστε να 
αντανακλούν επαρκώς την πραγματική 
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συμπεριφορά των αυτοκινήτων ως προς τις 
εκπομπές CO2. Το έργο αυτό προχωρά 
μέσω της διαμόρφωσης παγκόσμιας 
διαδικασίας δοκιμών ελαφρών οχημάτων
στο πλαίσιο της Οικονομικής Επιτροπής 
των Ηνωμένων Εθνών για την Ευρώπη, 
αλλά δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμη. Ως εκ 
τούτου, το παράρτημα Ι του κανονισμού 
(ΕΚ) αριθ. 443/2009 καθορίζει τα όρια 
εκπομπών για το 2020, όπως αυτές 
μετρώνται σύμφωνα με τον κανονισμό
(ΕΚ) αριθ. 715/2007 και το παράρτημα 
ΧΙΙΙ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 692/2008. 
Όταν τροποποιηθούν οι διαδικασίες 
δοκιμών, θα πρέπει να αναπροσαρμοστούν 
τα όρια του παραρτήματος Ι προκειμένου 
να διασφαλιστεί ανάλογη αυστηρότητα για 
τους κατασκευαστές και τις κατηγορίες 
οχημάτων.

συμπεριφορά των αυτοκινήτων ως προς τις 
εκπομπές CO2. Το έργο αυτό προχωρά 
μέσω της διαμόρφωσης παγκόσμιας 
διαδικασίας δοκιμών ελαφρών οχημάτων 
στο πλαίσιο της Οικονομικής Επιτροπής 
των Ηνωμένων Εθνών για την Ευρώπη, 
αλλά δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμη. Ως εκ 
τούτου και δεδομένου ότι ο υφιστάμενος 
κύκλος δοκιμών δεν αντικατοπτρίζει 
επαρκώς τις πραγματικές εκπομπές των 
κυκλοφορούντων αυτοκινήτων και 
ελαφρών επαγγελματικών οχημάτων, η 
άμεση διαμόρφωση ενός βελτιωμένου 
κύκλου δοκιμών είναι καίριας σημασίας. 
Όταν τροποποιηθούν οι ισχύουσες 
διαδικασίες δοκιμών που προβλέπονται 
στο παράρτημα Ι του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 443/2009, ο οποίος καθορίζει τα όρια 
εκπομπών για το 2020, όπως αυτές 
μετρώνται σύμφωνα με τον κανονισμό 
(ΕΚ) αριθ. 715/2007 και το παράρτημα 
ΧΙΙΙ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 692/2008, 
θα πρέπει να αναπροσαρμοστούν τα όρια 
του παραρτήματος Ι προκειμένου να 
διασφαλιστεί ανάλογη αυστηρότητα για 
τους κατασκευαστές και τις κατηγορίες 
οχημάτων.

Or. en

Τροπολογία 42
Corinne Lepage

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10) Ο κανονισμός απαιτεί από την 
Επιτροπή να διενεργήσει εκτίμηση 
επιπτώσεων προκειμένου να επανεξετάσει 
τις διαδικασίες δοκιμών έτσι ώστε να 
αντανακλούν επαρκώς την πραγματική 
συμπεριφορά των αυτοκινήτων ως προς τις 
εκπομπές CO2. Το έργο αυτό προχωρά 
μέσω της διαμόρφωσης παγκόσμιας 

(10) Ο κανονισμός απαιτεί από την 
Επιτροπή να διενεργήσει εκτίμηση 
επιπτώσεων προκειμένου να επανεξετάσει 
τις διαδικασίες δοκιμών έτσι ώστε να 
αντανακλούν επαρκώς την πραγματική 
συμπεριφορά των αυτοκινήτων ως προς τις 
εκπομπές CO2. Το παράρτημα Ι του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 443/2009 καθορίζει 
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διαδικασίας δοκιμών ελαφρών οχημάτων 
στο πλαίσιο της Οικονομικής Επιτροπής 
των Ηνωμένων Εθνών για την Ευρώπη, 
αλλά δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμη. Ως εκ 
τούτου, το παράρτημα Ι του κανονισμού 
(ΕΚ) αριθ. 443/2009 καθορίζει τα όρια 
εκπομπών για το 2020, όπως αυτές 
μετρώνται σύμφωνα με τον κανονισμό 
(ΕΚ) αριθ. 715/2007 και το παράρτημα 
ΧΙΙΙ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 692/2008. 
Όταν τροποποιηθούν οι διαδικασίες 
δοκιμών, θα πρέπει να αναπροσαρμοστούν 
τα όρια του παραρτήματος Ι προκειμένου 
να διασφαλιστεί ανάλογη αυστηρότητα για 
τους κατασκευαστές και τις κατηγορίες 
οχημάτων.

τα όρια εκπομπών για το 2020, όπως αυτές 
μετρώνται σύμφωνα με τον κανονισμό 
(ΕΚ) αριθ. 715/2007 και το παράρτημα 
ΧΙΙΙ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 692/2008. 
Όταν τροποποιηθούν οι διαδικασίες 
δοκιμών, θα πρέπει να αναπροσαρμοστούν 
τα όρια του παραρτήματος Ι προκειμένου 
να διασφαλιστεί ανάλογη αυστηρότητα για 
τους κατασκευαστές και τις κατηγορίες 
οχημάτων. Οι αναθεωρημένες διαδικασίες 
δοκιμών θα πρέπει να εφαρμοστούν το 
αργότερο έως την 1η Ιανουαρίου 2016.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Οι τρέχουσες διαδικασίες δοκιμών δεν αντανακλούν επαρκώς την πραγματική συμπεριφορά 
των αυτοκινήτων ως προς τις εκπομπές CO2. Ως εκ τούτου, θα πρέπει να καθοριστεί μια 
ημερομηνία για την εφαρμογή των νέων διαδικασιών δοκιμών.

Τροπολογία 43
Chris Davies, Gerben-Jan Gerbrandy

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 10 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10α) Η αντικατάσταση του νέου 
ευρωπαϊκού κύκλου οδήγησης (NEDC) 
από τον νέο κύκλο δοκιμών της ΠΔΔΕΟ 
έχει προγραμματιστεί για το 2014. 
Προκειμένου να διασφαλισθεί ότι ο 
κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 510/2011 επιφέρει 
την αναμενόμενη μείωση των εκπομπών, 
η διαδικασία δοκιμών πρέπει να 
αντικατασταθεί από την ΠΔΔΕΟ το 2016. 
Όταν εφαρμοσθεί η ΠΔΔΕΟ το 2016 για 
τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, 
θα πρέπει να αναπροσαρμοστούν τα όρια 
του παραρτήματος Ι προκειμένου να 
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διασφαλιστεί ανάλογη αυστηρότητα 
στους κύκλους δοκιμών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο νέος κύκλος της ΠΔΔΕΟ θα πρέπει να θεσπισθεί από το 2016, αντικαθιστώντας τον ισχύοντα 
κύκλο δοκιμών NEDC.

Τροπολογία 44
Carl Schlyter

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 10 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10α) Η ταχύτητα των οδικών οχημάτων 
επηρεάζει σημαντικά την κατανάλωση 
καυσίμου και τις εκπομπές CO2 αυτών. 
Επιπλέον, η απουσία ορίου ταχύτητας για 
τα ελαφρά επαγγελματικά οχήματα 
μπορεί να δημιουργήσει ανταγωνισμό για 
την ανώτερη ταχύτητα, ο οποίος με τη 
σειρά του μπορεί να οδηγήσει σε 
υπερμεγέθη συστήματα κίνησης και
συναφείς ανεπάρκειες σε πιο ήπιες 
συνθήκες λειτουργίας. Συνεπώς, κρίνεται 
σκόπιμο να επεκταθεί το πεδίο 
εφαρμογής της οδηγίας 92/6/ΕΟΚ του 
Συμβουλίου της 10ης Φεβρουαρίου 1992 
σχετικά με την εγκατάσταση και τη 
χρήση διατάξεων περιορισμού της 
ταχύτητας σε ορισμένες κατηγορίες 
οχημάτων με κινητήρα στην Κοινότητα1, 
προκειμένου να συμπεριληφθούν τα 
ελαφρά επαγγελματικά οχήματα που 
καλύπτονται από τον παρόντα κανονισμό.
_______________
1 ΕΕ L 57 της 2.3.1992, σ. 27.

Or. en
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Τροπολογία 45
Carl Schlyter

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο 1
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 510/2011 
Άρθρο 1 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Από το 2020 και εφεξής, ο παρών 
κανονισμός θέτει ως στόχο τα 147 g 
CO2/km για τις μέσες εκπομπές των 
καινούργιων ελαφρών επαγγελματικών 
οχημάτων που ταξινομούνται στην Ένωση, 
όπως αυτές μετρώνται σύμφωνα με τον 
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 715/2007 και τα 
μέτρα εφαρμογής του, καθώς και με 
καινοτόμες τεχνολογίες.

2. Από το 2020 και εφεξής, ο παρών 
κανονισμός θέτει ως στόχο τα 110 g 
CO2/km για τις μέσες εκπομπές των 
καινούργιων ελαφρών επαγγελματικών 
οχημάτων που ταξινομούνται στην Ένωση, 
όπως αυτές μετρώνται σύμφωνα με τον 
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 715/2007 και τα 
μέτρα εφαρμογής του.

Or. en

Τροπολογία 46
Sabine Wils

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο 1
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 510/2011 
Άρθρο 1 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Από το 2020 και εφεξής, ο παρών 
κανονισμός θέτει ως στόχο τα 147 g 
CO2/km για τις μέσες εκπομπές των 
καινούργιων ελαφρών επαγγελματικών 
οχημάτων που ταξινομούνται στην Ένωση, 
όπως αυτές μετρώνται σύμφωνα με τον 
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 715/2007 και τα 
μέτρα εφαρμογής του, καθώς και με 
καινοτόμες τεχνολογίες.

2. Από το 2020 και εφεξής, ο παρών 
κανονισμός θέτει ως στόχο τα 120 g 
CO2/km για τις μέσες εκπομπές των 
καινούργιων ελαφρών επαγγελματικών 
οχημάτων που ταξινομούνται στην Ένωση, 
όπως αυτές μετρώνται σύμφωνα με τον 
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 715/2007 και τα 
μέτρα εφαρμογής του, καθώς και με 
καινοτόμες τεχνολογίες.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Η εκτίμηση επιπτώσεων της Επιτροπής καταδεικνύει ότι ο στόχος των 147g που προτείνεται για 
το 2020 δεν είναι αρκετά φιλόδοξος, ιδίως σε σύγκριση με τον στόχο για τα επιβατηγά 
αυτοκίνητα. Ένας περισσότερο φιλόδοξος στόχος θα ήταν εφικτός από τεχνολογική άποψη και 
θα εξοικονομούσε χρήματα στους οδηγούς.

Τροπολογία 47
Christofer Fjellner

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο 1
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 510/2011
Άρθρο 1 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Από το 2020 και εφεξής, ο παρών 
κανονισμός θέτει ως στόχο τα 147 g 
CO2/km για τις μέσες εκπομπές των 
καινούργιων ελαφρών επαγγελματικών 
οχημάτων που ταξινομούνται στην Ένωση, 
όπως αυτές μετρώνται σύμφωνα με τον 
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 715/2007 και τα 
μέτρα εφαρμογής του, καθώς και με 
καινοτόμες τεχνολογίες.

2. Από το 2020 και εφεξής, ο παρών 
κανονισμός θέτει ως στόχο τα 128 g 
CO2/km για τις μέσες εκπομπές των 
καινούργιων ελαφρών επαγγελματικών 
οχημάτων που ταξινομούνται στην Ένωση, 
όπως αυτές μετρώνται σύμφωνα με τον 
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 715/2007 και τα 
μέτρα εφαρμογής του, καθώς και με 
καινοτόμες τεχνολογίες.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο στόχος που προτείνεται από την Επιτροπή για το 2020 είναι κατά 16% αυστηρότερος σε 
σχέση με τον στόχο για το 2015 για τα ελαφρά επαγγελματικά οχήματα. Για τα επιβατηγά 
οχήματα ο στόχος για το 2020 είναι κατά 27% αυστηρότερος. Ο στόχος για τα ελαφρά 
επαγγελματικά οχήματα θα πρέπει να είναι 128 g CO2/km ώστε οι στόχοι να είναι εξίσου 
φιλόδοξοι ανεξάρτητα από τον τύπο του οχήματος.

Τροπολογία 48
Corinne Lepage

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο 1
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 510/2011
Άρθρο 1 – παράγραφος 2
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Από το 2020 και εφεξής, ο παρών 
κανονισμός θέτει ως στόχο τα 147 g 
CO2/km για τις μέσες εκπομπές των 
καινούργιων ελαφρών επαγγελματικών 
οχημάτων που ταξινομούνται στην Ένωση, 
όπως αυτές μετρώνται σύμφωνα με τον 
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 715/2007 και τα 
μέτρα εφαρμογής του, καθώς και με 
καινοτόμες τεχνολογίες.

2. Από το 2020 και εφεξής, ο παρών 
κανονισμός θέτει ως στόχο τα 118 g 
CO2/km για τις μέσες εκπομπές των 
καινούργιων ελαφρών επαγγελματικών 
οχημάτων που ταξινομούνται στην Ένωση, 
όπως αυτές μετρώνται σύμφωνα με τον 
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 715/2007 και τα 
μέτρα εφαρμογής του, καθώς και με 
καινοτόμες τεχνολογίες.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Ο στόχος για τα καινούργια επιβατηγά αυτοκίνητα είναι 95g CO2/km ενώ, όσον αφορά τα 
καινούργια ελαφρά επαγγελματικά οχήματα, ο εν λόγω στόχος ορίζεται στα 118g de CO2/km.

Τροπολογία 49
Salvatore Tatarella, Bogusław Sonik

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο 1
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 510/2011
Άρθρο 1 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Από το 2020 και εφεξής, ο παρών 
κανονισμός θέτει ως στόχο τα 147 g 
CO2/km για τις μέσες εκπομπές των 
καινούργιων ελαφρών επαγγελματικών 
οχημάτων που ταξινομούνται στην Ένωση, 
όπως αυτές μετρώνται σύμφωνα με τον 
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 715/2007 και τα 
μέτρα εφαρμογής του, καθώς και με 
καινοτόμες τεχνολογίες.

2. Από το 2020 και εφεξής, ο παρών 
κανονισμός θέτει ως στόχο τα 147 g 
CO2/km για τις μέσες εκπομπές των 
καινούργιων ελαφρών επαγγελματικών 
οχημάτων που ταξινομούνται στην Ένωση, 
όπως αυτές μετρώνται σύμφωνα με τον 
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 715/2007, τα 
παραρτήματα III και XII του κανονισμού 
(ΕΚ) αριθ. 692/2008, τους κανονισμούς 
ΟΕΕ/ΗΕ αριθ. 83-06 και ΟΕΕ/ΗΕ αριθ. 
101, όπως ισχύουν κατά την ημερομηνία 
έναρξης ισχύος του παρόντος 
κανονισμού.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Είναι σκόπιμο να επικαιροποιηθεί η ισχύουσα έκδοση του κανονισμού Euro 6 (NEDC/ECE 
R83 και ECE R101), ούτως ώστε να διασφαλιστεί το ίδιο επίπεδο αυστηρότητας για τους 
στόχους που καθορίζονται επί του παρόντος, ανεξαρτήτως των προβλεπόμενων τροποποιήσεων 
στις διαδικασίες και τον κύκλο.

Τροπολογία 50
Marita Ulvskog, Åsa Westlund

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο 1
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 510/2011 
Άρθρο 1 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

 2. Από το 2020 και εφεξής, ο παρών 
κανονισμός θέτει ως στόχο τα 147 g 
CO2/km για τις μέσες εκπομπές των 
καινούργιων ελαφρών επαγγελματικών 
οχημάτων που ταξινομούνται στην Ένωση, 
όπως αυτές μετρώνται σύμφωνα με τον 
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 715/2007 και τα 
μέτρα εφαρμογής του, καθώς και με 
καινοτόμες τεχνολογίες.

2. Από το 2020 και εφεξής, ο παρών 
κανονισμός θέτει ως στόχο τα 128 g 
CO2/km για τις μέσες εκπομπές των 
καινούργιων ελαφρών επαγγελματικών 
οχημάτων που ταξινομούνται στην Ένωση, 
όπως αυτές μετρώνται σύμφωνα με τον 
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 715/2007 και τα 
μέτρα εφαρμογής του, καθώς και με 
καινοτόμες τεχνολογίες.

Or. en

Τροπολογία 51
Chris Davies

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο 1
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 510/2011 
Άρθρο 1 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Από το 2020 και εφεξής, ο παρών 
κανονισμός θέτει ως στόχο τα 147 g 
CO2/km για τις μέσες εκπομπές των 
καινούργιων ελαφρών επαγγελματικών 
οχημάτων που ταξινομούνται στην Ένωση, 

2. Από το 2020 και εφεξής, ο παρών 
κανονισμός θέτει ως στόχο τα 135 g 
CO2/km για τις μέσες εκπομπές των 
καινούργιων ελαφρών επαγγελματικών 
οχημάτων που ταξινομούνται στην Ένωση, 
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όπως αυτές μετρώνται σύμφωνα με τον 
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 715/2007 και τα 
μέτρα εφαρμογής του, καθώς και με 
καινοτόμες τεχνολογίες.

όπως αυτές μετρώνται σύμφωνα με τον 
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 715/2007 και τα 
μέτρα εφαρμογής του, καθώς και με 
καινοτόμες τεχνολογίες.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η Επιτροπή στο έγγραφο 2009/0173 πρότεινε τον στόχο των 135 g CO2/km για τα καινούργια 
επαγγελματικά οχήματα. Με δεδομένη την πρόοδο που έχει επιτευχθεί έκτοτε στην κατασκευή 
κινητήρων είναι σαφές ότι πρόκειται για έναν απολύτως εύλογο στόχο, η επίτευξη του οποίου 
θα μειώσει το κόστος όλων σχεδόν των επιχειρήσεων στην Ευρώπη που χρησιμοποιούν 
οχήματα.

Τροπολογία 52
Judith A. Merkies, Dan Jørgensen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο 1
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 510/2011 
Άρθρο 1 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Από το 2020 και εφεξής, ο παρών 
κανονισμός θέτει ως στόχο τα 147 g 
CO2/km για τις μέσες εκπομπές των 
καινούργιων ελαφρών επαγγελματικών 
οχημάτων που ταξινομούνται στην Ένωση, 
όπως αυτές μετρώνται σύμφωνα με τον 
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 715/2007 και τα 
μέτρα εφαρμογής του, καθώς και με 
καινοτόμες τεχνολογίες.

2. Από το 2020 και εφεξής, ο παρών 
κανονισμός θέτει ως στόχο τα 125 g 
CO2/km για τις μέσες εκπομπές των 
καινούργιων ελαφρών επαγγελματικών 
οχημάτων που ταξινομούνται στην Ένωση, 
όπως αυτές μετρώνται σύμφωνα με τον 
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 715/2007 και τα 
μέτρα εφαρμογής του, καθώς και με 
καινοτόμες τεχνολογίες.

Or. en

Τροπολογία 53
Judith A. Merkies, Dan Jørgensen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο 1 α (νέο)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 510/2011
Άρθρο 1 – παράγραφος 2 α (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1α) Στο άρθρο 1 προστίθεται η 
ακόλουθη παράγραφος:
«2α. Από το 2025 και εφεξής, ο παρών 
κανονισμός θέτει ως στόχο τα 100 g 
CO2/km κατ’ ελάχιστο για τις μέσες 
εκπομπές του στόλου των καινούργιων 
ελαφρών επαγγελματικών οχημάτων, 
όπως αυτές μετρώνται σύμφωνα με τον 
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 715/2007 και τα 
μέτρα εφαρμογής του και το 
παράρτημα XII του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 692/2008.»

Or. en

Τροπολογία 54
Carl Schlyter

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο 1 α (νέο)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 510/2011
Άρθρο 1– παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1α) Στο άρθρο 1 προστίθεται η 
ακόλουθη παράγραφος:
«2α. Από το 2025 και εφεξής, ο παρών 
κανονισμός θέτει ως στόχο τα 85 g 
CO2/km για τις μέσες εκπομπές του 
στόλου των καινούργιων ελαφρών 
επαγγελματικών οχημάτων, όπως αυτές 
μετρώνται σύμφωνα με τον κανονισμό 
(ΕΚ) αριθ. 715/2007 και τα μέτρα 
εφαρμογής του και το παράρτημα XII του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 692/2008.»

Or. en
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Τροπολογία 55
Chris Davies, Gerben-Jan Gerbrandy

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο 1 α (νέο)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 510/2011
Άρθρο 1– παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1α) Στο άρθρο 1 προστίθεται η 
ακόλουθη παράγραφος:
«2α. Από το 2025 και εφεξής, ο παρών 
κανονισμός θέτει ως στόχο τα 105 g 
CO2/km για τις μέσες εκπομπές του 
στόλου των καινούργιων ελαφρών 
επαγγελματικών οχημάτων, όπως αυτές 
μετρώνται σύμφωνα με τον κανονισμό 
(ΕΚ) αριθ. 715/2007 και τα μέτρα 
εφαρμογής του και το παράρτημα XII του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 692/2008.»

Or. en

Αιτιολόγηση

Ένας μακροπρόθεσμος στόχος για το 2025 θα παράσχει στους κατασκευαστές βεβαιότητα για 
μακροπρόθεσμο προγραμματισμό.

Τροπολογία 56
Marita Ulvskog, Kathleen Van Brempt, Jo Leinen, Åsa Westlund

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο 1 α (νέο)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 510/2011
Άρθρο 1– παράγραφος 2 α (νέα) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1α) Στο άρθρο 1 προστίθεται η 
ακόλουθη παράγραφος:
«2α. Από το 2025 και εφεξής, ο παρών 
κανονισμός θέτει ως στόχο τα 100 g 
CO2/km για τις μέσες εκπομπές του 
στόλου των καινούργιων ελαφρών 
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επαγγελματικών οχημάτων, όπως αυτές 
μετρώνται σύμφωνα με τον κανονισμό 
(ΕΚ) αριθ. 715/2007 και τα μέτρα 
εφαρμογής του και το παράρτημα XII του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 692/2008.»

Or. en

Τροπολογία 57
Sabine Wils

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο 1 α (νέο)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 510/2011 
Άρθρο 1 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1α) Στο άρθρο 1 προστίθεται η 
ακόλουθη παράγραφος: 
«2α. Από το 2025 και εφεξής, ο παρών 
κανονισμός θέτει ως στόχο τα 95 g 
CO2/km για τις μέσες εκπομπές του 
στόλου των καινούργιων ελαφρών 
επαγγελματικών οχημάτων, όπως αυτές 
μετρώνται σύμφωνα με τον κανονισμό 
(ΕΚ) αριθ. 715/2007 και τα μέτρα 
εφαρμογής του και το παράρτημα XII του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 692/2008.»

Or. en

Αιτιολόγηση

Η αυτοκινητοβιομηχανία εργάζεται βάσει κύκλων μακροπρόθεσμου προγραμματισμού και 
πρέπει να ενημερώνεται αρκετά έγκαιρα για τους μελλοντικούς στόχους. Η θέσπιση ενός στόχου 
95 g/km για το 2025 στον παρόντα κανονισμό παρέχει βεβαιότητα προγραμματισμού και 
διασφαλίζει τη συνέχιση των προσπαθειών για τη βελτίωση της απόδοσης των καυσίμων στα 
καινούργια ημιφορτηγά μετά το 2020.

Τροπολογία 58
Corinne Lepage
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο 1 α (νέο)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 510/2011 
Άρθρο 1 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1a) Στο άρθρο 1, προστίθεται η 
ακόλουθη παράγραφος:
«2a. Από το 2025 και εφεξής, ο παρών 
κανονισμός θέτει ως στόχο τα 90 g 
CO2/km για τις μέσες εκπομπές των 
καινούργιων επαγγελματικών οχημάτων 
που ταξινομούνται στην Ένωση, όπως 
αυτές μετρώνται σύμφωνα με τον 
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 715/2007 και τα 
μέτρα εφαρμογής του, καθώς και με το 
παράρτημα ΧΙΙ του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 692/2008.»

Or. fr

Αιτιολόγηση

Κρίνεται σκόπιμο να καθοριστούν μακροπρόθεσμοι στόχοι για την αυτοκινητοβιομηχανία ώστε 
να ενισχυθεί η απήχησή τους.

Τροπολογία 59
Karl-Heinz Florenz, Peter Liese, Anne Delvaux, Toine Manders

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο 1 α (νέο)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 510/2011 
Άρθρο 1 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1α) Στο άρθρο 1, προστίθεται η 
ακόλουθη παράγραφος:
«2α. Από το 2025 και εφεξής, ο παρών 
κανονισμός θέτει ως στόχο την περιοχή 
τιμών από 100 g CO2/km έως 115 g 
CO2/km για τις μέσες εκπομπές από τον 
στόλο των ελαφρών επαγγελματικών 
οχημάτων, όπως αυτές ορίζονται στο 
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άρθρο 13 παράγραφος 1.»

Or. de

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό να καθοριστούν σε πρώιμο στάδιο στόχοι προκειμένου να παρέχουν στη 
βιομηχανία ασφάλεια ως προς τον σχεδιασμό. Ταυτόχρονα όμως είναι δύσκολο να γνωρίζουμε 
σήμερα επακριβώς ποιος είναι ο κατάλληλος στόχος. Ως εκ τούτου, έχει νόημα ο προσδιορισμός 
ενός «άξονα», στο πλαίσιο του οποίου θα καθοριστεί αργότερα ένας σταθερός στόχος. 
Σύμφωνα με πολυάριθμες μελέτες και συνομιλίες σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων, ο στόχος που 
κυμαίνεται μεταξύ 100 g και 115 g CO2/ km είναι ρεαλιστικός.

Τροπολογία 60
Martin Callanan

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο 2
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 510/2011 
Άρθρο 2 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Το άρθρο 4, το άρθρο 8 παράγραφος 4 
στοιχεία β) και γ), το άρθρο 9 και το 
άρθρο 10 παράγραφος 1 στοιχεία α) και γ) 
δεν εφαρμόζονται σε κατασκευαστή ο 
οποίος είναι υπεύθυνος, μαζί με όλες τις 
συνδεδεμένες με αυτόν επιχειρήσεις, για
λιγότερα από 500 καινούργια ελαφρά 
επαγγελματικά οχήματα που 
ταξινομήθηκαν στην ΕΕ κατά το 
προηγούμενο ημερολογιακό έτος.»

4. Το άρθρο 4, το άρθρο 8 παράγραφος 4 
στοιχεία β) και γ), το άρθρο 9 και το 
άρθρο 10 παράγραφος 1 στοιχεία α) και γ) 
δεν εφαρμόζονται σε κατασκευαστή ο 
οποίος είναι υπεύθυνος, μαζί με όλες τις 
συνδεδεμένες με αυτόν επιχειρήσεις, για 
λιγότερα από 700 καινούργια ελαφρά 
επαγγελματικά οχήματα που 
ταξινομήθηκαν στην ΕΕ κατά το 
προηγούμενο ημερολογιακό έτος.»

Or. en

Αιτιολόγηση

Η αύξηση του ορίου της «de minimis» απαλλαγής για τους κατασκευαστές μικρής κλίμακας που 
ταξινομούν λιγότερα από 700 οχήματα ετησίως (που αντιστοιχούν στο 0,1% των πωλήσεων 
στην ΕΕ και σε ακόμα μικρότερο αριθμό διανυθέντων χιλιομέτρων) θα μειώσει τη διοικητική 
επιβάρυνση για τις επιλέξιμες μικρές επιχειρήσεις έως και κατά 25 000 ευρώ έως το 2020, 
χωρίς να υπονομευθούν τα περιβαλλοντικά οφέλη που προκύπτουν από τις επιχειρήσεις που 
παραμένουν στο πεδίο εφαρμογής του κανονισμού.
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Τροπολογία 61
Karl-Heinz Florenz, Matthias Groote, Peter Liese

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο 2 α (νέο)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 510/2011 
Άρθρο 5 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2α) Στο άρθρο 5, προστίθεται η 
ακόλουθη παράγραφος:
«Τα πιστωτικά υπερμόρια λήγουν την 
1.1.2018.»

Or. de

Αιτιολόγηση

Το μέσο των πιστωτικών υπερμορίων εισήχθη για ορισμένο χρονικό διάστημα προκειμένου να 
επιταχυνθεί και να διευκολυνθεί η εισαγωγή των «οχημάτων με εξαιρετικά χαμηλά επίπεδα 
εκπομπών». Η περαιτέρω ενημέρωση είναι αντίθετη με την ιδέα του περιορισμένου χρονικού 
διαστήματος και θα αποδυναμώσει τον σφαιρικό στόχο.

Τροπολογία 62
Salvatore Tatarella, Bogusław Sonik, Françoise Grossetête

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο 2 α (νέο)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 510/2011
Άρθρο 5 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2α) Το άρθρο 5 αντικαθίσταται από το 
ακόλουθο κείμενο:
«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 ή από το 50% της τιμής που 
δίδεται για τον οικείο στόχο ειδικών 
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εκπομπών, λογίζεται ως:
– 3,5 ελαφρά επαγγελματικά οχήματα το 
2014,
– 3,5 ελαφρά επαγγελματικά οχήματα το 
2015,
– 2,5 ελαφρά επαγγελματικά οχήματα το 
2016,
– 2 ελαφρά επαγγελματικά οχήματα από 
το 2017 και εφεξής.»

Or. en

Justification

The EU has agreed on a general policy vision towards clean and sustainable transport in 
future decades. Several Member States have agreed on national plans for e-mobility and with 
the help of fiscal and non-fiscal incentives are aiming at the higher penetration of highly 
energy efficient vehicles. Super-credits are an instrument for supporting cutting edge CO2 
reduction technology (ECVs) and are a stimulus for the automotive industry to introduce 
these technologies as soon as possible. This will lead to faster market uptake of these highly 
cost-intensive technologies and would benefit all stakeholders, including customers (earlier 
product supply), the environment (lower CO2 emissions) and manufacturers (faster cost 
decrease). Super-credits are also a method that help to achieve commonly agreed targets on 
an EU level. It should be also stressed that the use of super-credits on EU level does not 
require any additional financial resources, which is presently an extremely important factor. 
In order to help industry and society move towards cleaner and more sustainable transport, 
and in line with the policy objectives for clean transport, super-credits need to be seen as a 
high-potential instrument. Super-Credits are one important element of the needed framework 
to facilitate the market uptake of ECVs. Higher support for low emitting vehicles must be also 
seen in an international context, where the support of such vehicles is a key policy priority 
(US, Japan and China).

Τροπολογία 63
Carl Schlyter

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο 2 α (νέο)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 510/2011
Άρθρο 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2α) Το άρθρο 5 διαγράφεται.
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Or. en

Αιτιολόγηση

Τα πιστωτικά υπερμόρια αποδυναμώνουν τον στόχο ειδικών εκπομπών των κατασκευαστών 
παρέχοντας δικαιώματα εκπομπών για τις πωλήσεις οχημάτων με εκπομπές κάτω των 50 g/km 
CO2. Το γεγονός ότι τα ηλεκτρικά οχήματα θεωρούνται σήμερα οχήματα μηδενικών εκπομπών 
στον παρόντα κανονισμό αποτελεί ήδη ουσιαστικό κίνητρο καθώς οι εκπομπές των ηλεκτρικών 
οχημάτων από την παραγωγή ως την κατανάλωση είναι σημαντικά υψηλότερες από 0g CO2/km. 
Τα πιστωτικά υπερμόρια εντείνουν τη στρέβλωση των μέσων ειδικών εκπομπών CO2, 
υπονομεύοντας την περιβαλλοντική ακεραιότητα.

Τροπολογία 64
Sabine Wils

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο 2 α (νέο)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 510/2011 
Άρθρο 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2α) Το άρθρο 5 αντικαθίσταται από το 
ακόλουθο κείμενο:
«Άρθρο 5
Πιστωτικά υπερμόρια
Κατά τον υπολογισμό των μέσων 
ειδικών εκπομπών CO2, κάθε καινούργιο 
ελαφρό επαγγελματικό όχημα με ειδικές 
εκπομπές CO2 χαμηλότερες από 50g 
CO2/km λογίζεται ως:
– 1 ελαφρύ επαγγελματικό όχημα από το
2014 και εφεξής.»

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα πιστωτικά υπερμόρια αποδυναμώνουν την αυστηρότητα του κανονισμού. Επιπλέον, δεν 
απαιτείται τα ηλεκτρικά ημιφορτηγά να επιτύχουν τα επίπεδα του στόχου 2020 που βρίσκονται 
υπό συζήτηση για τα ελαφρά επαγγελματικά οχήματα τόσο για το 2017 όσο και για το 2020. Τα 
πιστωτικά υπερμόρια θα πρέπει, συνεπώς, να αφαιρεθούν από την παρούσα νομοθετική πράξη. 
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Τροπολογία 65
Chris Davies

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο 2 α (νέο)
Κανονισμός (ΕE) αριθ. 510/2011
Άρθρο 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2α) Το άρθρο 5 αντικαθίσταται από το 
ακόλουθο κείμενο:
«Άρθρο 5
Πιστωτικά υπερμόρια
1. Κατά τον υπολογισμό των μέσων 
ειδικών εκπομπών CO2, κάθε καινούργιο 
ελαφρύ επαγγελματικό όχημα με ειδικές 
εκπομπές CO2 χαμηλότερες από 50g 
CO2/km λογίζεται ως:
– 3,5 ελαφρά επαγγελματικά οχήματα το 
2014,
– 3,5 ελαφρά επαγγελματικά οχήματα το 
2015,
– 2,5 ελαφρά επαγγελματικά οχήματα το 
2016,
– 1,5 ελαφρύ επαγγελματικό όχημα το 
2017,
– 1 ελαφρύ επαγγελματικό όχημα από το 
2018.
Για τη διάρκεια του προγράμματος 
πιστωτικών υπερμορίων, ο μέγιστος 
αριθμός των καινούργιων ελαφρών 
επαγγελματικών οχημάτων, με ειδικές 
εκπομπές CO2 χαμηλότερες από 50 g 
CO2/km, που λαμβάνεται υπόψη όσον 
αφορά την εφαρμογή των 
πολλαπλασιαστών που αναφέρονται στο 
πρώτο εδάφιο, δεν υπερβαίνει τα 25 000 
ελαφρά επαγγελματικά οχήματα ανά 
κατασκευαστή.
2. Έως τις 28 Φεβρουαρίου κάθε έτους, 
λαμβάνοντας υπόψη τα προηγούμενα 
ημερολογιακά έτη, αρχής γενομένης από 
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το έτος έναρξης ισχύος του παρόντος 
κανονισμού, η Επιτροπή υπολογίζει εάν 
το σύνολο των πιστωτικών υπερμορίων 
επηρεάζει το επίπεδο του στόχου που 
ορίζεται στο άρθρο 1.  Εάν ο στόχος 
αυτός αποδυναμώνεται κατά περισσότερο 
από 2 g CO2/km, οι πολλαπλασιαστές που 
ορίζονται στο άρθρο 5 και στην 
παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου θα 
επανέρχονται στο 1 ελαφρύ 
επαγγελματικό όχημα για το 
συγκεκριμένο έτος.» 

Or. en

Αιτιολόγηση

Λόγω του υψηλού κόστους Ε&Α, πρώτων υλών και παραγωγής που συνδέεται με την ανάπτυξη 
οχημάτων εξαιρετικά χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών, απαιτούνται πρόσθετα κίνητρα ώστε 
να ενθαρρυνθούν οι κατασκευαστές να αρχίσουν να διαθέτουν στην αγορά οχήματα εξαιρετικά 
χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών συντομότερα απ’ ό,τι θα έπρατταν σε διαφορετική 
περίπτωση. Τα πιστωτικά υπερμόρια εξυπηρετούν αυτόν τον σκοπό, αλλά ενδέχεται επίσης να 
υπονομεύσουν τον στόχο για το 2020. Συνεπώς, η σωρευτική αποδυνάμωση του στόχου για το 
2020 πρέπει να αποφευχθεί για να διασφαλιστεί ο συνολικός περιβαλλοντικός αντίκτυπος των 
πιστώσεων.

Τροπολογία 66
Cristian Silviu Buşoi

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο 2 α (νέο)
Κανονισμός (ΕE) αριθ. 510/2011
Άρθρο 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2α) Το άρθρο 5 αντικαθίσταται από το 
ακόλουθο κείμενο:
«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 ή από 50% της τιμής που 
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δίδεται για τον οικείο στόχο ειδικών 
εκπομπών, λογίζεται ως:
– 3,5 ελαφρά επαγγελματικά οχήματα το 
2014,
– 3,5 ελαφρά επαγγελματικά οχήματα το 
2015,
– 2,5 ελαφρά επαγγελματικά οχήματα το 
2016,
– 2 ελαφρά επαγγελματικά οχήματα από 
το 2017.»

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα πιστωτικά υπερμόρια αποτελούν ένα αποτελεσματικό μέσο στήριξης των τεχνολογιών 
μείωσης των εκπομπών CO2. Ωστόσο, επί του παρόντος η κατάσταση στην αγορά είναι αβέβαιη 
και για τον λόγο αυτόν πρέπει να θεσπισθεί ένας βαθμός ευελιξίας.

Τροπολογία 67
Chris Davies

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο 2 β (νέο)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 510/2011
Άρθρο 5 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2β) Παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο:
«Άρθρο 5α
Διατάξεις περιορισμού ταχύτητας
Από την 1η Ιανουαρίου 2014 και κάθε 
επόμενο ημερολογιακό έτος, κάθε 
κατασκευαστής ελαφρών επαγγελματικών 
οχημάτων εξοπλίζει τα ελαφρά 
επαγγελματικά οχήματα τα οποία 
κατασκευάζει με διατάξεις περιορισμού 
ταχύτητας μέγιστης ταχύτητας 
120km/h.»

Or. en
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Αιτιολόγηση

Οι διατάξεις περιορισμού ταχύτητας αποτελούν έναν πολύ οικονομικά αποδοτικό τρόπο 
μείωσης της κατανάλωσης καυσίμου και θα παράσχουν τη δυνατότητα στους κατασκευαστές να 
επιτύχουν τους στόχους μείωσης του παρόντος κανονισμού με πολύ χαμηλότερο κόστος. 

Τροπολογία 68
Marita Ulvskog, Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο 2 α (νέο)
Κανονισμός (ΕE) αριθ. 510/2011
Άρθρο 5 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2α) Παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο:
«Άρθρο 5α

Περιοριστές ταχύτητας
Οι περιοριστές ταχύτητας θα 
καθιερωθούν έως το 2015 προκειμένου να 
περιορίζεται η μέγιστη ταχύτητα των 
νεοκατασκευασθέντων ελαφρών 
επαγγελματικών οχημάτων N1 στα 100 
km/h.

Or. en

Τροπολογία 69
Sabine Wils

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο 2 β (νέο)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 510/2011
Άρθρο 5 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2β) Παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο:
«Άρθρο 5α

Περιοριστές ταχύτητας
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Από την 1η Ιανουαρίου και εφεξής, η 
μέγιστη ταχύτητα των νέων οχημάτων N1 
θα περιορίζεται στα 90km/h μέσω της 
υποχρεωτικής εγκατάστασης 
περιοριστών ταχύτητας.»

Or. en

Αιτιολόγηση

Όλα τα καλά οχήματα στην ΕΕ διαθέτουν περιοριστές ταχύτητας. Η εξαίρεση των ημιφορτηγών 
από την υποχρέωση περιορισμού της ταχύτητας οδηγεί σε αθέμιτο ανταγωνισμό μεταξύ 
ελαφρών φορτηγών και βαρέων ημιφορτηγών ο οποίος έχει ως αποτέλεσμα κοινωνικές 
στρεβλώσεις, υπερβολικές εκπομπές και επικίνδυνους δρόμους. 

Τροπολογία 70
Carl Schlyter

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο 2 β (νέο)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 510/2011
Άρθρο 8 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2β) Στο άρθρο 8, παρεμβάλλεται η 
ακόλουθη παράγραφος:
«4α. Όταν ως αποτέλεσμα της 
επαλήθευσης της συμμόρφωσης της 
παραγωγής, ένα κράτος μέλος, σύμφωνα 
με το άρθρο 12, παράγραφος 3 της 
οδηγίας 2007/46/ΕΚ, διαπιστώνει ότι οι 
εκπομπές CO2 για ένα όχημα παραγωγής 
αποκλίνουν σημαντικά από την έγκριση 
τύπου, η απόκλιση αυτή διαβιβάζεται 
στην Επιτροπή μαζί με τα αναλυτικά 
δεδομένα που αναφέρονται στο 
παράρτημα ΙΙ του παρόντος κανονισμού.
Οι ειδικές εκπομπές CO2 για τον τύπο 
οχήματος για τον οποίο έχει διαπιστωθεί 
απόκλιση προσαρμόζονται αναλόγως 
κατά τον υπολογισμό των μέσων ειδικών 
εκπομπών CO2 κατά το επόμενο 
ημερολογιακό έτος.»
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Or. en

Τροπολογία 71
Corinne Lepage

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο 3 α (νέο)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 510/2011 
Άρθρο 12 – παράγραφος 1 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3α) Το άρθρο 12, παράγραφος 1 
αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
«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 συγκεκριμένου στόχου 
εκπομπών ενός κατασκευαστή μπορεί να 
ανέρχεται σε 3 g CO2/km.»

Or. fr

Τροπολογία 72
Salvatore Tatarella, Bogusław Sonik

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο 3 α (νέο)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 510/2011
Άρθρο 12 – παράγραφος 1 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3α) Στο άρθρο 12, η παράγραφος 1 
αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
«1. Κατόπιν αιτήσεως προμηθευτή ή 
κατασκευαστή, λαμβάνονται υπόψη οι 
εξοικονομήσεις CO2 που επιτυγχάνονται 
με τη χρήση καινοτόμων τεχνολογιών ή 
με συνδυασμό καινοτόμων τεχνολογιών 
(«δέσμη καινοτόμων τεχνολογιών»). Η 
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συνολική συμβολή των τεχνολογιών 
αυτών στη μείωση του στόχου ειδικών 
εκπομπών ενός κατασκευαστή μπορεί να 
ανέρχεται σε 7 g CO2/km κατ’ ανώτατο 
όριο.»

Or. en

Τροπολογία 73
Salvatore Tatarella, Bogusław Sonik

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο 3 β (νέο)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 510/2011
Άρθρο 12 – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3β) Στο άρθρο 12 παράγραφος 2, το 
εισαγωγικό μέρος αντικαθίσταται από το 
ακόλουθο κείμενο:
«Η Επιτροπή εκδίδει λεπτομερείς 
διατάξεις για τη διαδικασία έγκρισης 
καινοτόμων τεχνολογιών ή της δέσμης 
καινοτόμων τεχνολογιών έως τις 31 
Δεκεμβρίου 2013. Οι εκτελεστικές 
πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη 
διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται 
στο άρθρο 14 παράγραφος 2 του 
παρόντος κανονισμού. Οι λεπτομερείς 
αυτές διατάξεις είναι σύμφωνες προς τις 
διατάξεις του άρθρου 12 παράγραφος 2 
του κανονισμού (EΚ) αριθ. 443/2009 και 
βασίζονται στα κατωτέρω κριτήρια για 
καινοτόμους τεχνολογίες:»

Or. en

Τροπολογία 74
Chris Davies

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο 4 – στοιχείο α
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Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 510/2011
Άρθρο 13 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το αργότερο στις 31 Δεκεμβρίου 2014, η 
Επιτροπή επανεξετάζει τους στόχους 
ειδικών εκπομπών, τις λεπτομέρειες και 
άλλες πτυχές του παρόντος κανονισμού 
προκειμένου να καθορίσει τους στόχους 
όσον αφορά τις εκπομπές CO2 από τα 
καινούργια ελαφρά επαγγελματικά 
οχήματα για την περίοδο μετά το 2020.

Το αργότερο την 1η Ιανουαρίου 2015, η 
Επιτροπή ολοκληρώνει την επανεξέταση 
του στόχου, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 
παράγραφος 2 με σκοπό τον καθορισμό:

— των λεπτομερειών επίτευξης, έως το 
έτος 2025, μακροπρόθεσμου στόχου 105 g 
CO2/km με οικονομικώς συμφέροντα 
τρόπο, εφόσον επιβεβαιωθεί η 
δυνατότητα επίτευξής του με βάση τα 
επικαιροποιημένα αποτελέσματα 
εκτίμησης επιπτώσεων, και
— των θεμάτων που αφορούν την 
υλοποίηση του εν λόγω στόχου, 
συμπεριλαμβανομένου του τιμήματος 
υπέρβασης εκπομπών.
Με βάση την επανεξέταση αυτή και την 
οικεία εκτίμηση επιπτώσεων, 
συμπεριλαμβανομένης της συνολικής 
εκτίμησης των επιπτώσεων στην 
αυτοκινητοβιομηχανία και στους χρήστες 
ελαφρών επαγγελματικών οχημάτων, η 
Επιτροπή υποβάλλει πρόταση 
τροποποίησης του παρόντος κανονισμού, 
σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική 
διαδικασία, κατά τον πλέον ουδέτερο 
τρόπο από άποψη ανταγωνισμού, και η 
οποία είναι κοινωνικά δίκαιη και 
βιώσιμη.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ένας μακροπρόθεσμος στόχος για το 2025 θα παράσχει στους κατασκευαστές βεβαιότητα για 
μακροπρόθεσμο προγραμματισμό.
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Τροπολογία 75
Carl Schlyter

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο 4 – στοιχείο α
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 510/2011
Άρθρο 13 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το αργότερο στις 31 Δεκεμβρίου 2014, η 
Επιτροπή επανεξετάζει τους στόχους
ειδικών εκπομπών, τις λεπτομέρειες και 
άλλες πτυχές του παρόντος κανονισμού 
προκειμένου να καθορίσει τους στόχους 
όσον αφορά τις εκπομπές CO2 από τα 
καινούργια ελαφρά επαγγελματικά
οχήματα για την περίοδο μετά το 2020.

Το αργότερο στις 31 Δεκεμβρίου 2014, η 
Επιτροπή διενεργεί λεπτομερή μελέτη 
σχετικά με τον στόχο των 85g CO2/km για 
το 2025, συμπεριλαμβανομένων των 
στόχων ειδικών εκπομπών, των 
λεπτομερειών και άλλων πτυχών του 
παρόντος κανονισμού προκειμένου να 
εξακριβώσει κατά πόσον ο στόχος 
αποδεικνύεται κατάλληλος ή εάν 
δικαιολογείται ο καθορισμός κατώτερου 
στόχου λόγω της χρήσης τεχνολογιών 
χαμηλών εκπομπών και της εφαρμογής 
τους καθώς και αλλαγών στους στόχους 
της πολιτικής για το κλίμα. Στο πλαίσιο 
της εν λόγω μελέτης, η Επιτροπή 
υποβάλλει αναφορά σχετικά με την 
παράμετρο χρησιμότητας για τη 
διαφοροποίηση των στόχων ειδικών 
εκπομπών και μπορεί, όπου κρίνεται 
σκόπιμο, να υποβάλει προτάσεις για την 
αντικατάσταση του βάρους από 
καταλληλότερη παράμετρο 
χρησιμότητας. 

Or. en

Τροπολογία 76
Claudiu Ciprian Tănăsescu, Daciana Octavia Sârbu, Minodora Cliveti

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο 4 – στοιχείο α
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 510/2011 
Άρθρο 13 – παράγραφος 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

 Το αργότερο στις 31 Δεκεμβρίου 2014, η 
Επιτροπή επανεξετάζει τους στόχους 
ειδικών εκπομπών, τις λεπτομέρειες και 
άλλες πτυχές του παρόντος κανονισμού 
προκειμένου να καθορίσει τους στόχους 
όσον αφορά τις εκπομπές CO2 από τα 
καινούργια ελαφρά επαγγελματικά 
οχήματα για την περίοδο μετά το 2020.

Το αργότερο στις 31 Δεκεμβρίου 2015, η 
Επιτροπή επανεξετάζει τους στόχους 
ειδικών εκπομπών, τις λεπτομέρειες και 
άλλες πτυχές του παρόντος κανονισμού 
προκειμένου να καθορίσει τους στόχους 
όσον αφορά τις εκπομπές CO2 από τα 
καινούργια ελαφρά επαγγελματικά 
οχήματα για την περίοδο μετά το 2020. Οι 
στόχοι εκπομπών για την περίοδο μετά το 
2020 ορίζονται με βάση τις νέες 
διαδικασίες για τη μέτρηση των 
εκπομπών CO2 που αναφέρονται στην 
παράγραφο 3. Οι νέες αυτές διαδικασίες 
θα καθοριστούν και θα εφαρμοστούν έως 
τις 31 Δεκεμβρίου 2014.

Or. en

Τροπολογία 77
Karl-Heinz Florenz, Peter Liese, Anne Delvaux, Toine Manders

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο 4 – στοιχείο α
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 510/2011
Άρθρο 13 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

 Το αργότερο στις 31 Δεκεμβρίου 2014, η 
Επιτροπή επανεξετάζει τους στόχους 
ειδικών εκπομπών, τις λεπτομέρειες και 
άλλες πτυχές του παρόντος κανονισμού 
προκειμένου να καθορίσει τους στόχους 
όσον αφορά τις εκπομπές CO2 από τα 
καινούργια ελαφρά επαγγελματικά 
οχήματα για την περίοδο μετά το 2020.

Το αργότερο στις 31 Δεκεμβρίου 2014, η 
Επιτροπή επανεξετάζει τους στόχους 
ειδικών εκπομπών, τις λεπτομέρειες και 
άλλες πτυχές του παρόντος κανονισμού 
προκειμένου να καθορίσει τους στόχους 
όσον αφορά τις εκπομπές CO2 από τα 
καινούργια ελαφρά επαγγελματικά 
οχήματα για την περίοδο μετά το 2020. Η 
εν λόγω επανεξέταση έχει ως στόχο, από 
το 2025 και εφεξής, να θέτει ως στόχο 
την περιοχή τιμών από 100 g CO2/ km 
έως 115 g CO2/ km για τις μέσες 
εκπομπές από τον στόλο των ελαφρών 
επαγγελματικών οχημάτων. Με βάση 
αυτή την επανεξέταση, η οποία 
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περιλαμβάνει επίσης εκτίμηση 
επιπτώσεων στην αυτοκινητοβιομηχανία 
και τους εξαρτημένους κλάδους, η 
Επιτροπή, εφόσον είναι σκόπιμο, 
διατυπώνει πρόταση για τροποποίηση του 
παρόντος κανονισμού κατά τρόπο 
οικονομικά αποτελεσματικό και όσο το 
δυνατόν πιο ουδέτερο από πλευράς 
ανταγωνισμού και εξασφαλίζει την 
επίτευξη των μακροπρόθεσμων στόχων 
της Ένωσης στον τομέα της 
καταπολέμησης της κλιματικής αλλαγής.

Or. de

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό να καθοριστούν σε πρώιμο στάδιο στόχοι προκειμένου να παρέχουν στη 
βιομηχανία ασφάλεια ως προς τον σχεδιασμό. Ταυτόχρονα όμως είναι δύσκολο να γνωρίζουμε 
σήμερα επακριβώς ποιος είναι ο κατάλληλος στόχος. Ως εκ τούτου, έχει νόημα ο προσδιορισμός 
ενός «διαδρόμου», στο πλαίσιο του οποίου θα καθοριστεί αργότερα ένας σταθερός στόχος. 
Σύμφωνα με πολυάριθμες μελέτες και συνομιλίες σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων, ο στόχος που 
κυμαίνεται μεταξύ 100 g και 115 g CO2/ km είναι ρεαλιστικός.

Τροπολογία 78
Corinne Lepage

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο 4 – στοιχείο α
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 510/2011 
Άρθρο 13 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

 Το αργότερο στις 31 Δεκεμβρίου 2014, η 
Επιτροπή επανεξετάζει τους στόχους 
ειδικών εκπομπών, τις λεπτομέρειες και 
άλλες πτυχές του παρόντος κανονισμού 
προκειμένου να καθορίσει τους στόχους 
όσον αφορά τις εκπομπές CO2 από τα 
καινούργια ελαφρά επαγγελματικά 
οχήματα για την περίοδο μετά το 2020.

Το αργότερο στις 31 Δεκεμβρίου 2014, η 
Επιτροπή επανεξετάζει τους στόχους 
ειδικών εκπομπών, τις λεπτομέρειες και 
άλλες πτυχές του παρόντος κανονισμού 
προκειμένου να καθορίσει τους στόχους 
όσον αφορά τις εκπομπές CO2 από τα 
καινούργια ελαφρά επαγγελματικά 
οχήματα για την περίοδο μετά το 2020¸
ώστε να επιτευχθεί το 2025 ο στόχος των 
90 g CO2/km.

Or. fr
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Τροπολογία 79
Salvatore Tatarella, Bogusław Sonik

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο 4 – στοιχείο α
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 510/2011
Άρθρο 13 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το αργότερο στις 31 Δεκεμβρίου 2014, η 
Επιτροπή επανεξετάζει τους στόχους 
ειδικών εκπομπών, τις λεπτομέρειες και 
άλλες πτυχές του παρόντος κανονισμού 
προκειμένου να καθορίσει τους στόχους 
όσον αφορά τις εκπομπές CO2 από τα 
καινούργια ελαφρά επαγγελματικά 
οχήματα για την περίοδο μετά το 2020.

Μόνον από το 2017 και μετά, και εφόσον 
έχει ολοκληρωθεί πλήρως ο καθορισμός, 
η εφαρμογή και η αξιολόγηση των 
πρώτων αποτελεσμάτων του νέου κύκλου 
δοκιμών και των νέων διαδικασιών 
δοκιμών, η Επιτροπή επανεξετάζει τους 
στόχους ειδικών εκπομπών, τις 
λεπτομέρειες και άλλες πτυχές του 
παρόντος κανονισμού προκειμένου να 
καθορίσει τους στόχους όσον αφορά τις 
εκπομπές CO2 από τα καινούργια ελαφρά 
επαγγελματικά οχήματα για την περίοδο 
μετά το 2020.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η ημερομηνία για την υποβολή πρότασης σχετικά με τους στόχους για την περίοδο μετά το 2020 
είναι πρόωρη, καθώς ο νέος κύκλος δοκιμών δεν θα έχει συμφωνηθεί πλήρως, 
συμπεριλαμβανομένων των σχετικών διαδικασιών.  Η εφαρμογή και τα αποτελέσματα ενός 
προγράμματος συσχετισμού πρέπει επίσης να ληφθούν υπόψη κατά την υποβολή πρότασης νέων 
στόχων για την περίοδο μετά το 2020, κάτι που δεν θα είναι εφικτό πριν το 2017. Οι νέοι 
στόχοι για την περίοδο μετά το 2020 θα πρέπει να προταθούν βάσει της ΠΔΔΕΟ και των 
σχετικών διαδικασιών. Επιπλέον, η εφαρμογή των ηλεκτρικών οχημάτων πρέπει να αξιολογηθεί 
και να ληφθεί υπόψη.

Τροπολογία 80
Marita Ulvskog, Kathleen Van Brempt, Jo Leinen, Åsa Westlund, Judith A. Merkies

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο 4 – στοιχείο α
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 510/2011
Άρθρο 13 – παράγραφος 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

 Το αργότερο στις 31 Δεκεμβρίου 2014, η 
Επιτροπή επανεξετάζει τους στόχους 
ειδικών εκπομπών, τις λεπτομέρειες και 
άλλες πτυχές του παρόντος κανονισμού
προκειμένου να καθορίσει τους στόχους 
όσον αφορά τις εκπομπές CO2 από τα 
καινούργια ελαφρά επαγγελματικά 
οχήματα για την περίοδο μετά το 2020.

Το αργότερο στις 31 Δεκεμβρίου 2014, η 
Επιτροπή επανεξετάζει τους στόχους 
ειδικών εκπομπών, τις λεπτομέρειες και
άλλες πτυχές του παρόντος κανονισμού 
προκειμένου να καθορίσει τους στόχους 
όσον αφορά τις εκπομπές CO2 από τα 
καινούργια ελαφρά οχήματα για την 
περίοδο μετά το 2020. Οι στόχοι αυτοί 
είναι συνεπείς προς τους 
μακροπρόθεσμους κλιματικούς στόχους 
της Ένωσης για το 2050 και είναι εξίσου 
φιλόδοξοι για τα επιβατηγά αυτοκίνητα 
και τα ελαφρά οχήματα.

Or. en

Τροπολογία 81
Carl Schlyter

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο 4 – στοιχείο β – περίπτωση - 1 α (νέα)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 510/2011
Άρθρο 13 – παράγραφος 6 – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

- παρεμβάλλεται το ακόλουθο εδάφιο 1α:
«Προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι οι 
εκπομπές του πραγματικού κόσμου 
αντικατοπτρίζονται επαρκώς και ότι οι 
μετρούμενες τιμές CO2 είναι αυστηρά 
συγκρίσιμες, η Επιτροπή, σύμφωνα με το 
άρθρο 14 παράγραφος 3 του κανονισμού 
(ΕΚ) αριθ. 715/2007 εξασφαλίζει ότι τα 
στοιχεία της διαδικασίας δοκιμών που 
έχουν σημαντική επίδραση στις 
μετρούμενες εκπομπές CO2 ορίζονται 
αυστηρά έτσι ώστε να αποτρέπεται η 
χρησιμοποίηση στοιχείων ευελιξίας του 
κύκλου δοκιμών από τους 
κατασκευαστές.»
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Or. en

Τροπολογία 82
Carl Schlyter

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο 4 – στοιχείο β – περίπτωση - 1 β (νέα)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 510/2011
Άρθρο 13 – παράγραφος 6 – εδάφιο 1 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

- παρεμβάλλεται το ακόλουθο εδάφιο 1β:
«Προκειμένου να εξασφαλίζεται ότι οι 
εκπομπές CO2 των οχημάτων παραγωγής 
συμμορφώνονται με τις τιμές του 
εγκεκριμένου τύπου, εξασφαλίζεται ότι οι 
τιμές αεροδυναμικής αντίστασης και 
αντίστασης κύλισης προέρχονται από το 
όχημα για το οποίο επαληθεύεται η 
συμμόρφωση παραγωγής».

Or. en

Τροπολογία 83
Carl Schlyter

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο 4 – στοιχείο β – περίπτωση 1
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 510/2011
Άρθρο 13 – παράγραφος 6 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– το δεύτερο εδάφιο απαλείφεται· διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Η διάταξη που διευκρινίζει ότι από την ημερομηνία εφαρμογής της αναθεωρημένης διαδικασίας 
μέτρησης των εκπομπών CO2, παύουν να εγκρίνονται καινοτόμοι τεχνολογίες πρέπει να 
διατηρηθεί.
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Τροπολογία 84
Sabine Wils

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο 5
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 510/2011
Παράρτημα I – σημείο 1 – στοιχείο γ – τύπος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

 Ενδεικτικές ειδικές εκπομπές CO2 = 147 + 
a × (M – M0)

Ενδεικτικές ειδικές εκπομπές CO2 = 120 + 
a × (M – M0)

Or. en

Αιτιολόγηση

Η εκτίμηση επιπτώσεων της Επιτροπής καταδεικνύει ότι ο στόχος των 147g που προτείνεται για 
το 2020 δεν είναι αρκετά φιλόδοξος, ιδίως σε σύγκριση με τον στόχο για τα επιβατηγά 
αυτοκίνητα. Ένας περισσότερο φιλόδοξος στόχος θα ήταν εφικτός από τεχνολογική άποψη και 
θα εξοικονομούσε χρήματα στους οδηγούς.

Τροπολογία 85
Carl Schlyter

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο 5
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 510/2011
Παράρτημα I – σημείο 1 – στοιχείο γ – τύπος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

 Ενδεικτικές ειδικές εκπομπές CO2 = 147 + 
a × (M – M0)

Ενδεικτικές ειδικές εκπομπές CO2 = 110 + 
a × (M – M0)

Or. en

Τροπολογία 86
Christofer Fjellner

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο 5
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Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 510/2011 
Παράρτημα I – σημείο 1 – στοιχείο γ – τύπος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

 Ενδεικτικές ειδικές εκπομπές CO2 = 147 + 
a × (M – M0)

Ενδεικτικές ειδικές εκπομπές CO2 = 128 + 
a × (M – M0)

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο στόχος που προτείνεται από την Επιτροπή για το 2020 είναι κατά 16% αυστηρότερος σε 
σχέση με τον στόχο για το 2015 για τα ελαφρά επαγγελματικά οχήματα. Για τα επιβατηγά 
οχήματα ο στόχος για το 2020 είναι κατά 27% αυστηρότερος. Ο στόχος για τα ελαφρά 
επαγγελματικά οχήματα θα πρέπει να είναι 128 g CO2/km ώστε οι στόχοι να είναι εξίσου 
φιλόδοξοι ανεξάρτητα από τον τύπο του οχήματος.

Τροπολογία 87
Corinne Lepage

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο 5
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 510/2011 
Παράρτημα I – σημείο 1 – στοιχείο γ – τύπος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

 Ενδεικτικές ειδικές εκπομπές CO2 = 147
+ a × (M – M0)

Ενδεικτικές ειδικές εκπομπές CO2 = 118 + 
a × (M – M0)

Or. fr

Αιτιολόγηση

Ο στόχος για τα καινούργια επιβατηγά αυτοκίνητα είναι 95g CO2/km ενώ, όσον αφορά τα 
καινούργια ελαφρά επαγγελματικά οχήματα, ο εν λόγω στόχος ορίζεται στα 118g de CO2/km.

Τροπολογία 88
Marita Ulvskog, Åsa Westlund

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο 5
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Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 510/2011
Παράρτημα I – σημείο 1 – στοιχείο γ – τύπος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

 Ενδεικτικές ειδικές εκπομπές CO2 = 147 + 
a × (M – M0)

Ενδεικτικές ειδικές εκπομπές CO2 = 128 + 
a × (M – M0)

Or. en

Τροπολογία 89
Chris Davies

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο 5
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 510/2011
Παράρτημα I – σημείο 1 – στοιχείο γ – τύπος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

 Ενδεικτικές ειδικές εκπομπές CO2 = 147 + 
a × (M – M0)

Ενδεικτικές ειδικές εκπομπές CO2 = 135 + 
a × (M – M0)

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο προτεινόμενος στόχος των 147 g CO2/km στερεί από τους χρήστες ημιφορτηγών μεγάλο 
ποσοστό βελτιωμένης εξοικονόμησης καυσίμου. Ο στόχος των 135 g CO2/km θα ήταν 
περισσότερο αποδοτικός ως προς τα καύσιμα και ως εκ τούτου θα μείωνε το κόστος μεταφορών 
για όλες σχεδόν τις επιχειρήσεις στην Ευρώπη.

Τροπολογία 90
Judith A. Merkies, Dan Jørgensen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο 5
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 510/2011
Παράρτημα I – σημείο 1 – στοιχείο γ – τύπος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

 Ενδεικτικές ειδικές εκπομπές CO2 = 147 + Ενδεικτικές ειδικές εκπομπές CO2 = 125 + 
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a × (M – M0) a × (M – M0)

Or. en

Τροπολογία 91
Marita Ulvskog, Kathleen Van Brempt, Jo Leinen, Åsa Westlund

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο 5 α (νέο)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 510/2011
Παράρτημα Ι - σημείο 1 - στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5a) Στο παράρτημα Ι σημείο 1 
προστίθεται το ακόλουθο στοιχείο:
«γ α) από το 2025 και εφεξής:
Ειδικές εκπομπές CO2 = 100 + a × (M –
M0)
όπου:
M = μάζα του οχήματος σε χιλιόγραμμα 
(kg)
M 0 = η εγκριθείσα τιμή βάσει του 
άρθρου 13 παράγραφος 2
a = *
(*η τιμή που αντιστοιχεί σε κλίση 
100 %).»

Or. en

Τροπολογία 92
Corinne Lepage

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο 5 α (νέο)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 510/2011
Παράρτημα I – σημείο 1 – στοιχείο γ α (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5α) Στο παράρτημα Ι σημείο 1, 
προστίθεται το ακόλουθο στοιχείο:
«γ α) από το 2025 και εφεξής:
Ενδεικτικές ειδικές εκπομπές CO2 = 90 + 
a × (M – M0)
όπου:
M = μάζα του οχήματος σε χιλιόγραμμα 
(kg)
M0 = η εγκριθείσα τιμή βάσει του άρθρου 
13 παράγραφος 2
a = ισοδυναμεί με κλίση 100%.»

Or. fr

Αιτιολόγηση

Κρίνεται σκόπιμο να καθοριστούν φιλόδοξοι μακροπρόθεσμοι στόχοι για την 
αυτοκινητοβιομηχανία.

Τροπολογία 93
Chris Davies

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο 5 α (νέο)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 510/2011
Παράρτημα Ι – σημείο 1 – στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5a) Στο παράρτημα Ι σημείο 1 
προστίθεται το ακόλουθο στοιχείο:
«γ α) από το 2025 και εφεξής:
Ενδεικτικές ειδικές εκπομπές CO2 = 105 
+ a × (M – M0)
όπου:
M = μάζα του οχήματος σε χιλιόγραμμα 
(kg)
M0 = η εγκριθείσα τιμή βάσει του άρθρου 
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13 παράγραφος 2
α= η τιμή που αντιστοιχεί σε κλίση 
100 %).»

Or. en

Τροπολογία 94
Carl Schlyter

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο 5 α (νέο)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 510/2011
Παράρτημα Ι – σημείο 1 – στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5a) Στο παράρτημα Ι σημείο 1 
προστίθεται το ακόλουθο στοιχείο:

«γ α) από το 2025 και εφεξής:
Ειδικές εκπομπές CO2 = 85 + a × (M –
M0)
όπου:
M = μάζα του οχήματος σε χιλιόγραμμα 
(kg)
M 0 = η εγκριθείσα τιμή βάσει του 
άρθρου 13 παράγραφος 2
a = 0,093»

Or. en

Τροπολογία 95
Sabine Wils

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο 5 α (νέο)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 510/2011 
Παράρτημα Ι - σημείο 1 - στοιχείο γ α (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5a) Στο παράρτημα Ι σημείο 1 
προστίθεται το ακόλουθο στοιχείο:
«γ α) από το 2025 και εφεξής:
Ενδεικτικές ειδικές εκπομπές CO2 = 95 + 
a × (M – M0)
όπου:
M = μάζα του οχήματος σε χιλιόγραμμα 
(kg)
M0 = η εγκριθείσα τιμή βάσει του άρθρου 
13 παράγραφος 2
α= η τιμή που αντιστοιχεί σε κλίση 
100 %).»

Or. en

Τροπολογία 96
Carl Schlyter

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο 5 β (νέο)
Οδηγία 92/6/ΕΟΚ
Άρθρα 1 και 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5β) Τροποποίηση της οδηγίας 92/6/ΕΟΚ
Η οδηγία 92/6/ΕΟΚ1 τροποποιείται ως 
εξής, με έναρξη ισχύος από…*:
α) Το άρθρο 1 αντικαθίσταται από το 
ακόλουθο κείμενο:
«Για τους σκοπούς της παρούσας 
οδηγίας, νοείται ως όχημα με κινητήρα 
κάθε αυτοπροωθούμενο όχημα το οποίο 
ανήκει σε μία από τις κατηγορίες M2, 
M3, N1, N2 ή N3, και το οποίο 
προορίζεται για οδική κυκλοφορία, 
διαθέτει τέσσερις τουλάχιστον τροχούς 
και έχει εκ κατασκευής μέγιστη ταχύτητα 
που υπερβαίνει τα 25 km/h.
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Ως κατηγορίες M2, M3, N1, N2 και N3 
νοούνται οι κατηγορίες που ορίζονται στο 
παράρτημα ΙΙ της οδηγίας 70/156/ΕΟΚ2.»
β) Στο άρθρο 2, η πρώτη παράγραφος 
αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
«Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία 
μέτρα για να διασφαλίσουν ότι τα 
οχήματα με κινητήρα των κατηγοριών N1 
(κλάση 2 και 3), N2, M2 και M3 που 
αναφέρονται στο άρθρο 1 μπορούν να 
τεθούν σε οδική κυκλοφορία μόνον 
εφόσον διαθέτουν διάταξη που περιορίζει 
την ταχύτητα τους κατά τρόπο που να 
μην είναι δυνατόν να υπερβαίνει τα 100 
χιλιόμετρα την ώρα.» 
____________
*ΕΕ να προστεθεί η ημερομηνία: ένα 
έτος από την ημερομηνία έναρξης ισχύος 
του παρόντος κανονισμού.
1 ΕΕ L 57 της 2.3.1992, σ. 27.
2 ΕΕ L 42 της 23.2.1970, σ. 1.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η ταχύτητα των οδικών οχημάτων επηρεάζει σημαντικά την κατανάλωση καυσίμου και τις 
εκπομπές CO2 από αυτά. Η απουσία ορίου ταχύτητας για τα ελαφρά επαγγελματικά οχήματα 
μπορεί να δημιουργήσει ανταγωνισμό για την ανώτερη ταχύτητα, ο οποίος με τη σειρά του 
μπορεί να οδηγήσει σε υπερμεγέθη συστήματα κίνησης και συναφείς ανεπάρκειες σε πιο ήπιες 
συνθήκες λειτουργίας. Η τροπολογία εισάγει την κατηγορία N1 στο πεδίο εφαρμογής της 
οδηγίας του Συμβουλίου 92/6/ΕΟΚ σχετικά με την εγκατάσταση και τη χρήση διατάξεων 
περιορισμού της ταχύτητας σε ορισμένες κατηγορίες οχημάτων με κινητήρα στην Κοινότητα.

Τροπολογία 97
Jean-Pierre Audy

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ένα μήνα μετά την έναρξη ισχύος του, ο 
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παρών κανονισμός ενοποιείται με τον 
κανονισμό που τροποποιεί.

Or. fr


