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Τροπολογία 18
Sabine Wils

Πρόταση κανονισμού 
Αιτιολογική σκέψη 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1α) Η εισαγωγή ενός επιπλέον στόχου 50 
g CO2/km για το 2025 θα βοηθήσει να 
εξασφαλισθεί ότι η αποδοτική 
κατανάλωση καυσίμων των επιβατηγών 
αυτοκινήτων θα συνεχίσει να βελτιώνεται 
και πέραν του 2020, ότι η οικονομία θα 
είναι λιγότερο ευάλωτη έναντι των 
απότομων αυξήσεων της τιμής του 
πετρελαίου και ότι τα οχήματα με 
εξαιρετικά χαμηλά επίπεδα ανθρακούχων 
εκπομπών θα διεισδύσουν στην αγορά σε 
σημαντικό αριθμό προκειμένου να 
συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων 
που ορίζονται στον «Χάρτη πορείας για 
τη μετάβαση σε μια ανταγωνιστική 
οικονομία χαμηλών ανθρακούχων 
εκπομπών το 2050»1 της Επιτροπής.
_____________________
1 COM(2011)0112.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τον Ιούνιο του 2012, η Γερμανική Ομοσπονδιακή Βουλή κάλεσε την ομοσπονδιακή κυβέρνηση 
να στηρίξει τη φιλόδοξη ευρωπαϊκή θέση που υποστήριζε τον στόχο των 50 g/KM για το 2025, 
κάτι που με τη σειρά του θα ενίσχυε περισσότερο φιλόδοξους και επιτακτικά αναγκαίους 
ευρωπαϊκούς στόχους για το κλίμα.

Τροπολογία 19
Rebecca Harms

Πρόταση κανονισμού 
Αιτιολογική σκέψη 1 α (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1α) Χρειάζεται ο καθορισμός ενός ακόμη
στόχου 60 CO2 g/km για το 2025 
προκειμένου να εξασφαλισθεί ένα 
προβλέψιμο πλαίσιο πολιτικής για τους 
κατασκευαστές αυτοκινήτων σε σχέση με 
την ανάγκη να συνεχισθεί η βελτίωση της 
αποδοτικής κατανάλωσης καυσίμων των 
αυτοκινήτων και μετά το 2020, σύμφωνα 
με την απαλλαγή του τομέα μεταφορών 
από τις ανθρακούχες εκπομπές που 
εντάσσεται στους στόχους της Ένωσης 
για το κλίμα.

Or. en

Τροπολογία 20
Chris Davies, Gerben-Jan Gerbrandy

Πρόταση κανονισμού 
Αιτιολογική σκέψη 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1α) Η περαιτέρω ανάπτυξη της
παγκόσμιας αγοράς προηγμένων 
τεχνολογιών που στοχεύουν στη βελτίωση 
της αποδοτικότητας των επιβατηγών 
αυτοκινήτων είναι σύμφωνη με την 
εμβληματική πρωτοβουλία για μια 
Ευρώπη με αποδοτική κατανάλωση 
πόρων, στο πλαίσιο της στρατηγικής 
«Ευρώπη 2020» που υποστηρίζει τη 
μετάβαση σε μια οικονομία με αποδοτική 
κατανάλωση πόρων και χαμηλά επίπεδα 
ανθρακούχων εκπομπών με σκοπό την 
επίτευξη βιώσιμης ανάπτυξης. 
Προκειμένου να δοθούν περαιτέρω 
κίνητρα για την καινοτομία στον εν λόγω 
τομέα θα πρέπει να οριστεί στον παρόντα 
κανονισμό ένας μακροπρόθεσμος στόχος 
για το 2025.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Εκτιμάται ότι η ανάγκη παραγωγής οχημάτων με αποδοτικότερη κατανάλωση καυσίμων στην 
ΕΕ θα δημιουργήσει 110 000 νέες θέσεις εργασίας το 2030, ιδίως στη χημική βιομηχανία και 
στον κλάδο των ηλεκτρονικών (McKinsey). Ένας στόχος 70g/km για το 2025 θα διασφαλίσει 
ότι οι επενδύσεις σε εναλλακτικά συστήματα ισχύος θα συνεχιστούν, δημιουργώντας πρόσθετες 
θέσεις εργασίας στον τομέα της υψηλής τεχνολογίας στην Ευρώπη.

Τροπολογία 21
Sabine Wils

Πρόταση κανονισμού 
Αιτιολογική σκέψη 1 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1β) Προκειμένου να διασφαλισθεί 
κοινωνική δικαιοσύνη και βιωσιμότητα, 
από το 2025 θα πρέπει να καταργηθεί η 
παράμετρος χρηστικότητας και η κλίση.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η αυξημένη διείσδυση στην αγορά των τεχνολογιών οχημάτων με εξαιρετικά χαμηλά επίπεδα 
ανθρακούχων εκπομπών καθιστά την παράμετρο χρηστικότητας και την κλίση άσκοπες, καθώς 
οι κατασκευαστές είναι σε θέση να επιτύχουν μηδενικές εκπομπές.

Τροπολογία 22
Sabine Wils

Πρόταση κανονισμού 
Αιτιολογική σκέψη 1 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1γ) Ο παρών κανονισμός θα πρέπει να 
αναγνωρίσει την ενδεχόμενη ζημία που 
θα μπορούσε να προκαλέσει στη 
βιομηχανία η καθιέρωση  στόχου για το 
2025 σε μεταγενέστερο στάδιο, κάτι που 
ενδέχεται να διαταράξει την αξιοπιστία 
του προγραμματισμού που είναι αναγκαία 
για την επίτευξη ενός φιλόδοξου στόχου 
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για το 2025. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι κατασκευαστές επιδιώκουν να εξασφαλίσουν αξιοπιστία του προγραμματισμού πολλά έτη 
νωρίτερα. Οι δυνατότητες μείωσης του CO2 είναι ευρέως γνωστές και ο νομοθέτης θα πρέπει, 
συνεπώς, να εγγυηθεί την απόδοση των επενδύσεων σε οχήματα με χαμηλά επίπεδα 
ανθρακούχων εκπομπών.

Τροπολογία 23
Rebecca Harms

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 
95gCO2/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 οχημάτων10 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 
95gCO2/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 οχημάτων10 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 αυξημένη 
αξιοποίηση των δυνατοτήτων ευελιξίας 
των κατασκευαστών με αποτέλεσμα 
εικαζόμενες μειώσεις των εκπομπών CO2, 
οι οποίες δεν αποδίδονται σε τεχνολογικές 
βελτιώσεις και δεν μπορούν να 
επιτευχθούν σε πραγματικές συνθήκες 
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οδήγησης. Ως εκ τούτου, ο κανονισμός 
(ΕΚ) αριθ. 715/2007 χρήζει επείγουσας 
επανεξέτασης προκειμένου να 
διασφαλισθεί ότι οι διαδικασίες δοκιμών 
αντικατοπτρίζουν σε δέοντα βαθμό τις 
πραγματικές εκπομπές CO2 των 
αυτοκινήτων.

Or. en

Τροπολογία 24
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 
95gCO2/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 οχημάτων10 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 
95gCO2/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 οχημάτων10 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, με αποτέλεσμα 
εικαζόμενες μειώσεις εκπομπών CO2 που 
δεν αποδίδονται σε τεχνολογικές 
βελτιώσεις και που δεν μπορούν να 
επιτευχθούν πραγματικές συνθήκες 
οδήγησης. Ως εκ τούτου, ο κανονισμός 
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(ΕΚ) αριθ. 715/2007 και ο Νέος 
Ευρωπαϊκός Κύκλος Οδήγησης (NEDC) 
πρέπει να τροποποιηθούν επειγόντως, το 
αργότερο έως τα τέλη του 2014, έτσι 
ώστε να εξασφαλιστεί ότι οι διαδικασίες 
δοκιμών παρέχουν ακριβή εικόνα των 
εκπομπών CO2 που παράγονται σε
πραγματικές συνθήκες οδήγησης. 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 το ταχύτερο δυνατό μετά 
την ολοκλήρωσή της. Εντούτοις, η 
Επιτροπή πρέπει να εξετάσει κατά πόσον 
είναι ανάγκη να συμπληρωθεί η WLTP με 
επιπρόσθετες διατάξεις, όταν θα την 
ενσωματώσει στο ενωσιακό δίκαιο, έτσι 
ώστε να εξασφαλίσει ότι οι διαδικασίες 
δοκιμών παρέχουν ακριβή εικόνα των 
εκπομπών που παράγονται από την 
πραγματική οδήγηση στον δρόμο. 

Or. de

Αιτιολόγηση

Οι καταναλωτές θα πρέπει 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, ο NEDC πρέπει να αναθεωρηθεί   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 25
Sabine Wils

Πρόταση κανονισμού 
Αιτιολογική σκέψη 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2α) Η συμμόρφωση των κατασκευαστών 
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προς τους στόχους που απορρέουν από 
τον παρόντα κανονισμό θα πρέπει να 
εκτιμάται σε ενωσιακό επίπεδο. 
Κατασκευαστές των οποίων οι μέσες 
ειδικές εκπομπές CO2 υπερβαίνουν τις
επιτρεπόμενες με βάση τον παρόντα 
κανονισμό εκπομπές καταβάλλουν τίμημα 
υπέρβασης εκπομπών ως προς έκαστο 
ημερολογιακό έτος από το 2012 και μετά. 
Το τίμημα θα πρέπει να διαμορφώνεται 
σε συνάρτηση με τον βαθμό στον οποίο ο 
κατασκευαστής δεν μπόρεσε να 
συμμορφωθεί προς τον στόχο του, θα 
πρέπει δε να αυξάνεται με την πάροδο 
του χρόνου. Προκειμένου να δοθεί 
επαρκές κίνητρο για τη λήψη μέτρων 
μείωσης των ειδικών εκπομπών CO2 από 
τα επιβατηγά αυτοκίνητα, το τίμημα θα 
πρέπει να αντικατοπτρίζει το κόστος της 
τεχνολογικής εξέλιξης και το πιθανό 
ανώτατο οριακό κόστος της 
συμμόρφωσης προς τον παρόντα 
κανονισμό. Τα ποσά από το τίμημα 
υπέρβασης εκπομπών θα πρέπει να 
θεωρούνται έσοδο για τον γενικό 
προϋπολογισμό της Ένωσης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το τίμημα υπέρβασης εκπομπών πρέπει να καθοριστεί σε κατάλληλο επίπεδο ώστε να 
διασφαλίζεται η συμμόρφωση όλων των κατασκευαστών προς τον κανονισμό. Προκειμένου να 
δοθεί επαρκές κίνητρο για τη λήψη μέτρων μείωσης των ειδικών εκπομπών CO2 από τα 
επιβατηγά αυτοκίνητα, το τίμημα θα πρέπει να αντικατοπτρίζει το πιθανό ανώτατο οριακό 
κόστος για μεμονωμένους κατασκευαστές βάσει του κόστους της τεχνολογικής εξέλιξης.

Τροπολογία 26
Sabine Wils

Πρόταση κανονισμού 
Αιτιολογική σκέψη 2 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2β) Το εκτιμώμενο κόστος επίτευξης του 
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στόχου των 95 g CO2/km το 2020 είναι 
σημαντικά χαμηλότερο από τις αρχικές 
προβλέψεις. Η επίτευξη αυτού του στόχου 
θεωρείται εφικτή και, επομένως, δεν 
κρίνεται αναγκαία η σταδιακή καθιέρωσή 
του σε σχέση με την ημερομηνία 
εφαρμογής του παρόντος κανονισμού.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η βασική ανάλυση που πραγματοποιήθηκε για λογαριασμό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής απέδειξε 
ότι είναι εφικτή η εκπλήρωση του στόχου των 95 g ως το 2020, και επομένως δεν είναι 
αναγκαία η σταδιακή καθιέρωσή του.

Τροπολογία 27
Mario Pirillo, Kathleen Van Brempt

Πρόταση κανονισμού 
Αιτιολογική σκέψη 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2α) Οι υψηλές και διαρκώς αυξανόμενες 
τιμές των ορυκτών καυσίμων, και 
ιδιαίτερα του πετρελαίου, συνιστούν 
απειλή για την οικονομική ανάκαμψη, την 
ενεργειακή ασφάλεια και τον οικονομικά 
προσιτό χαρακτήρα της ενέργειας στην 
Ευρώπη. Οι πετρελαϊκές κρίσεις μπορεί 
να οδηγήσουν σε σοβαρή οικονομική 
ύφεση, μείωση της ανταγωνιστικότητας 
και αύξηση της ανεργίας. Κατά συνέπεια, 
συνιστά προτεραιότητα η μείωση της 
εξάρτησής μας από το πετρέλαιο, μέσω, 
μεταξύ άλλων, της αύξησης της 
αποδοτικότητας και της βιωσιμότητας 
των καινούργιων επιβατικών 
αυτοκινήτων.

Or. it
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Τροπολογία 28
Sabine Wils

Πρόταση κανονισμού 
Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3) Αναγνωρίζοντας το υψηλό κόστος 
έρευνας και ανάπτυξης και μοναδιαίο 
κόστος παραγωγής στην περίπτωση των 
πρώτων γενεών οχημάτων με εξαιρετικά 
χαμηλά επίπεδα ανθρακούχων εκπομπών, 
είναι σκόπιμο να επιταχυνθεί και να 
διευκολυνθεί, προσωρινά και σε 
περιορισμένο βαθμό, η κυκλοφορία των 
οχημάτων αυτών στην αγορά της 
Ένωσης στα αρχικά στάδια της 
εμπορικής τους εκμετάλλευσης.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα πιστωτικά υπερμόρια αποδυναμώνουν τον στόχο ειδικών εκπομπών των κατασκευαστών 
παρέχοντας δικαιώματα εκπομπών για τις πωλήσεις οχημάτων με εκπομπές κάτω των 35 g/km 
CO2. Το γεγονός ότι τα ηλεκτρικά οχήματα θεωρούνται σήμερα οχήματα με μηδενικές εκπομπές 
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 και 
υπονομεύουν την περιβαλλοντική ακεραιότητα του παρόντος κανονισμού. Συνεπώς, θα πρέπει 
να καταργηθούν.

Τροπολογία 29
Corinne Lepage

Πρόταση κανονισμού 
Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3) Αναγνωρίζοντας το υψηλό κόστος 
έρευνας και ανάπτυξης και μοναδιαίο 
κόστος παραγωγής στην περίπτωση των 
πρώτων γενεών οχημάτων με εξαιρετικά 
χαμηλά επίπεδα ανθρακούχων εκπομπών, 

διαγράφεται
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είναι σκόπιμο να επιταχυνθεί και να 
διευκολυνθεί, προσωρινά και σε 
περιορισμένο βαθμό, η κυκλοφορία των 
οχημάτων αυτών στην αγορά της 
Ένωσης στα αρχικά στάδια της 
εμπορικής τους εκμετάλλευσης.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Τα υπερμόρια μπορούν να υπονομεύσουν τον στόχο της μείωσης των εκπομπών CO2 και ως εκ 
τούτου πρέπει να καταργηθούν.

Τροπολογία 30
Rebecca Harms

Πρόταση κανονισμού 
Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3) Αναγνωρίζοντας το υψηλό κόστος 
έρευνας και ανάπτυξης και μοναδιαίο 
κόστος παραγωγής στην περίπτωση των 
πρώτων γενεών οχημάτων με εξαιρετικά 
χαμηλά επίπεδα ανθρακούχων εκπομπών, 
είναι σκόπιμο να επιταχυνθεί και να 
διευκολυνθεί, προσωρινά και σε 
περιορισμένο βαθμό, η κυκλοφορία των 
οχημάτων αυτών στην αγορά της Ένωσης 
στα αρχικά στάδια της εμπορικής τους 
εκμετάλλευσης.

(3) Αναγνωρίζοντας το υψηλό κόστος 
έρευνας και ανάπτυξης και μοναδιαίο 
κόστος παραγωγής στην περίπτωση των 
πρώτων γενεών οχημάτων με εξαιρετικά 
χαμηλά επίπεδα ανθρακούχων εκπομπών, 
είναι σκόπιμο να επιταχυνθεί και να 
διευκολυνθεί, προσωρινά και σε 
περιορισμένο βαθμό, η κυκλοφορία των 
οχημάτων αυτών στην αγορά της Ένωσης 
στα αρχικά στάδια της εμπορικής τους 
εκμετάλλευσης μέσω του χαρακτηρισμού 
τους ως οχημάτων με μηδενικές 
εκπομπές έως το 2025.

Or. en

Τροπολογία 31
Sabine Wils

Πρόταση κανονισμού 
Αιτιολογική σκέψη 3
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3) Αναγνωρίζοντας το υψηλό κόστος 
έρευνας και ανάπτυξης και μοναδιαίο 
κόστος παραγωγής στην περίπτωση των 
πρώτων γενεών οχημάτων με εξαιρετικά 
χαμηλά επίπεδα ανθρακούχων εκπομπών, 
είναι σκόπιμο να επιταχυνθεί και να 
διευκολυνθεί, προσωρινά και σε 
περιορισμένο βαθμό, η κυκλοφορία των 
οχημάτων αυτών στην αγορά της 
Ένωσης στα αρχικά στάδια της 
εμπορικής τους εκμετάλλευσης.

(3) Αναγνωρίζοντας το υψηλό κόστος 
έρευνας και ανάπτυξης και μοναδιαίο 
κόστος παραγωγής στην περίπτωση των 
πρώτων γενεών οχημάτων με εξαιρετικά 
χαμηλά επίπεδα ανθρακούχων εκπομπών, 
είναι σκόπιμο να τεθεί από τώρα ένα όριο 
για το 2025 με στόχο τη διασφάλιση του 
ανάλογου χρονοδιαγράμματος 
προγραμματισμού.

Or. de

Αιτιολόγηση

Οι πολλαπλές μετρήσεις οχημάτων με ιδιαίτερα χαμηλές εκπομπές  αποδυναμώνουν το όριο για 
το 2020 και έρχονται σε αντίθεση με τον στόχο του κανονισμού. Η θέσπιση ορίου για το 2025 
θα οδηγήσει επίσης σε μεγαλύτερη διείσδυση στην αγορά των οχημάτων με εξαιρετικά χαμηλές 
εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα, χωρίς να αποδυναμώνει το όριο για το 2020 και, ως εκ 
τούτου, η προσέγγιση αυτή είναι προτιμότερη από τη χορήγηση πιστωτικών υπερμορίων βάσει 
πολλαπλών μετρήσεων.

Τροπολογία 32
Rebecca Harms

Πρόταση κανονισμού 
Αιτιολογική σκέψη 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3α) Παρόλο που η χρήση ορισμένων 
εναλλακτικών καυσίμων μπορεί να 
επιφέρει σημαντικές μειώσεις στις
εκπομπές CO2 όσον αφορά τον κύκλο 
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. Οι εκπομπές 
που προέρχονται από την παραγωγή όλων 
των οχημάτων, συμπεριλαμβανομένων 
των οχημάτων που τροφοδοτούνται με 
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εναλλακτικά καύσιμα, θα πρέπει, ως εκ 
τούτου, να θεωρούνται αυξήσεις του 
μεριδίου τους στην αγορά. Συνεπώς, για 
την περίοδο μετά το 2025, η Επιτροπή θα 
πρέπει να καθιερώσει μεθόδους μέτρησης 
που θα λαμβάνουν υπόψη τις εκπομπές 
αερίων θερμοκηπίου που προέρχονται 
από την παραγωγή.

Or. en

Τροπολογία 33
Karl-Heinz Florenz, Peter Liese

Πρόταση κανονισμού 
Αιτιολογική σκέψη 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3α) Προκειμένου να επισπευσθεί η 
υιοθέτηση οχημάτων πολύ χαμηλών 
εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα και 
ηλεκτροκίνητων οχημάτων από την 
αγορά, επιβάλλεται να αναπτυχθεί σε 
ολόκληρη την Ένωση κατάλληλη 
υποδομή για την παροχή εναλλακτικών 
καυσίμων και ηλεκτρικής ενέργειας σε 
οχήματα, συμπεριλαμβανομένου ενός 
πυκνού δικτύου σημείων φόρτισης σε 
όλες τις κατάλληλες θέσεις, όπου πολλά 
ηλεκτροκίνητα οχήματα σταθμεύουν επί 
πολλές ώρες, όπως οι χώροι στάθμευσης 
και μετεπιβίβασης. Τα ηλεκτροκίνητα 
οχήματα πρέπει να αποθηκεύουν κατά 
κύριο λόγο πλεονάζουσα αιολική και 
ηλιακή ενέργεια. Επιπλέον, προτείνεται η 
θέσπιση μεταβαλλόμενων πινακίδων σε 
όλη την Ευρώπη ώστε τα ηλεκτρικά 
αυτοκίνητα να μπορούν να 
χρησιμοποιούνται περισσότερο στις 
μικρές αποστάσεις. 

Or. de
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Αιτιολόγηση

Τα ηλεκτροκίνητα οχήματα είναι χρήσιμα εφόσον χρησιμοποιούνται ως μέσα αποθήκευσης 
πλεονάζουσας αιολικής και ηλιακής ενέργειας. Αυτό, ωστόσο, απαιτεί την κατάλληλη υποδομή. 
Επιπλέον, οι μεταβαλλόμενες πινακίδες κατά το γερμανικό/αυστριακό πρότυπο παρέχουν 
κίνητρα για την (καθημερινή) μετακίνηση με μικρό ηλεκτροκίνητο όχημα, ενώ στα οικογενειακά 
ταξίδια μπορεί να χρησιμοποιείται ένα μεγαλύτερο αυτοκίνητο.

Τροπολογία 34
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

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 χρηστικότητας του 
οχήματος, τη μεγάλη διοικητική 
επιβάρυνση που συνεπάγεται η 
διαδικασία παρέκκλισης και το οριακό 
όφελος όσον αφορά την αποφυγή των 
εκπομπών CO2 από τα οχήματα που 
πωλούνται από τους εν λόγω 
κατασκευαστές, οι παραγωγοί που είναι 
υπεύθυνοι για λιγότερα από 500 
καινούργια επιβατηγά αυτοκίνητα 
ετησίως εξαιρούνται από το πεδίο 
εφαρμογής του στόχου ειδικών εκπομπών 
και του τιμήματος υπέρβασης εκπομπών.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 35
Sophie Auconie

Πρόταση κανονισμού 
Αιτιολογική σκέψη 4
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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 χρηστικότητας του 
οχήματος, τη μεγάλη διοικητική 
επιβάρυνση που συνεπάγεται η διαδικασία 
παρέκκλισης και το οριακό όφελος όσον 
αφορά την αποφυγή των εκπομπών CO2
από τα οχήματα που πωλούνται από τους 
εν λόγω κατασκευαστές, οι παραγωγοί που 
είναι υπεύθυνοι για λιγότερα από 500
καινούργια επιβατηγά αυτοκίνητα 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 χρηστικότητας του 
οχήματος, τη μεγάλη διοικητική 
επιβάρυνση που συνεπάγεται η διαδικασία 
παρέκκλισης και το οριακό όφελος όσον 
αφορά την αποφυγή των εκπομπών 
CO2από τα οχήματα που πωλούνται από 
τους εν λόγω κατασκευαστές, οι 
παραγωγοί που είναι υπεύθυνοι για 
λιγότερα από 1000 καινούργια επιβατηγά 
αυτοκίνητα ετησίως εξαιρούνται από το 
πεδίο εφαρμογής του στόχου ειδικών 
εκπομπών και του τιμήματος υπέρβασης 
εκπομπών.

Or. fr

Τροπολογία 36
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

Πρόταση κανονισμού 
Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5) Η διαδικασία παραχώρησης 
παρεκκλίσεων σε κατασκευαστές με 
μικρό όγκο παραγωγής απλοποιείται 
ώστε να αφήνει αυξημένα περιθώρια 
ευελιξίας ως προς τον χρόνο υποβολής 
αιτήσεων παρέκκλισης από τους 
κατασκευαστές και λήψης των 
αποφάσεων παραχώρησης της εν λόγω 
παρέκκλισης από την Επιτροπή.

διαγράφεται

Or. en
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Τροπολογία 37
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6) Η διαδικασία παραχώρησης 
παρεκκλίσεων σε εξειδικευμένους 
κατασκευαστές θα πρέπει να συνεχιστεί 
για το έτος 2020. Ωστόσο, για να 
διασφαλιστεί ότι η προσπάθεια μείωσης 
που απαιτείται από εξειδικευμένους 
κατασκευαστές θα συνάδει με εκείνη των 
κατασκευαστών με μεγάλο όγκο 
παραγωγής, θα πρέπει να ισχύσει από το 
2020 στόχος μειωμένος κατά 45% σε 
σύγκριση με τις μέσες ειδικές εκπομπές 
των εξειδικευμένων κατασκευαστών το 
2007.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 38
Phil Bennion

Πρόταση κανονισμού 
Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6) Η διαδικασία παραχώρησης 
παρεκκλίσεων σε εξειδικευμένους 
κατασκευαστές θα πρέπει να συνεχιστεί 
για το έτος 2020. Ωστόσο, για να 
διασφαλιστεί ότι η προσπάθεια μείωσης 
που απαιτείται από εξειδικευμένους 
κατασκευαστές θα συνάδει με εκείνη των 
κατασκευαστών με μεγάλο όγκο 
παραγωγής, θα πρέπει να ισχύσει από το 
2020 στόχος μειωμένος κατά 45% σε 
σύγκριση με τις μέσες ειδικές εκπομπές 
των εξειδικευμένων κατασκευαστών το 
2007.

(6) Η διαδικασία παραχώρησης 
παρεκκλίσεων σε εξειδικευμένους 
κατασκευαστές θα πρέπει να συνεχιστεί 
για το έτος 2020. Ωστόσο, για να 
διασφαλιστεί ότι η προσπάθεια μείωσης 
που απαιτείται από εξειδικευμένους 
κατασκευαστές θα συνάδει με εκείνη των 
κατασκευαστών με μεγάλο όγκο 
παραγωγής, θα πρέπει να ισχύσει από το 
2020 στόχος μειωμένος κατά 45% σε 
σύγκριση με τις μέσες ειδικές εκπομπές 
των εξειδικευμένων κατασκευαστών το 
2007. Αντίστοιχοι στόχοι θα πρέπει να 
καθιερωθούν για το 2025.
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Or. en

Τροπολογία 39
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

Πρόταση κανονισμού 
Αιτιολογική σκέψη 6 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6α) Με δεδομένη την ανάγκη να δοθεί 
στην αυτοκινητοβιομηχανία επαρκής 
χρόνος και να διασφαλισθεί η βεβαιότητα 
του προγραμματισμού και των 
επενδύσεών της, είναι σκόπιμο να 
καθορισθεί στον παρόντα κανονισμό ένας 
ενδεικτικός στόχος για τις μειώσεις των 
εκπομπών CO2 ως το 2025.

Or. en

Τροπολογία 40
Mario Pirillo

Πρόταση κανονισμού 
Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7) Προκειμένου να είναι η 
αυτοκινητοβιομηχανία σε θέση να 
πραγματοποιήσει μακροπρόθεσμες 
επενδύσεις και να αναπτύξει καινοτομίες, 
είναι επιθυμητό να δοθούν ενδείξεις 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 

(7) Προκειμένου να είναι η 
αυτοκινητοβιομηχανία σε θέση να 
πραγματοποιήσει μακροπρόθεσμες 
επενδύσεις και να αναπτύξει καινοτομίες, 
είναι επιθυμητό να δοθούν ενδείξεις 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 
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από την Επιτροπή και, εάν κριθεί σκόπιμο, 
η υποβολή προτάσεων για στόχους πέραν 
του 2020.

από την Επιτροπή και, εάν κριθεί σκόπιμο, 
η υποβολή προτάσεων για στόχους πέραν 
του 2020. Η έκθεση πρέπει να λαμβάνει 
υπόψη τις εκπομπές CO2 ολόκληρου του 
κύκλου ζωής των αυτοκινήτων 
(συμπεριλαμβανομένης της παραγωγής 
και της φάσης μετά τη χρήση του 
προϊόντος).

Or. it

Τροπολογία 41
Karin Kadenbach

Πρόταση κανονισμού 
Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7) 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.

(7) 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, σε εκτίμηση της εξέλιξης 
των εκπομπών CO2 που σχετίζονται με τα 
τρία στάδια του κύκλου ζωής, δηλαδή 
την παραγωγή, τη χρήση και το τέλος της 
ζωής του επιβατικού αυτοκινήτου, 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.

Or. de
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Αιτιολόγηση

Η μείωση των εκπομπών αποκλειστικά στο στάδιο χρήσης των επιβατικών αυτοκινήτων θα 
οδηγήσει σε αύξηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων σε όλα τα στάδια του κύκλου ζωής της 
παραγωγής και της ανακύκλωσης. Η εξέλιξη των εκπομπών όσον αφορά ολόκληρο τον κύκλο 
ζωής των επιβατικών αυτοκινήτων θα πρέπει να προσδιορισθεί κατά προσέγγιση ώστε, σε 
περίπτωση σημαντικής συνολικής αύξησης των εκπομπών, να είναι δυνατή η έγκαιρη εκπόνηση
προτάσεων για τη θέσπιση αντίμετρων.

Τροπολογία 42
Jolanta Emilia Hibner

Πρόταση κανονισμού 
Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7) 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.

(7) 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 του
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 του 
θερμοκηπίου.

Or. pl

Τροπολογία 43
Corinne Lepage
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Πρόταση κανονισμού 
Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7) 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.

(7) Προκειμένου να είναι η 
αυτοκινητοβιομηχανία σε θέση να 
πραγματοποιήσει μακροπρόθεσμες 
επενδύσεις και να αναπτύξει καινοτομίες, 
είναι επιθυμητό να καθοριστεί ένας νέος 
στόχος όσον αφορά τη μείωση των 
εκπομπών CO2 για την περίοδο μετά το 
2020. Ο εν λόγω στόχος θα πρέπει να 
βασιστεί 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.

Or. fr

Τροπολογία 44
Dan Jørgensen, Jo Leinen

Πρόταση κανονισμού 
Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7) 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 

(7) 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 
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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.

μακροπρόθεσμους κλιματικούς στόχους 
της Ένωσης και των συνεπειών για την 
ανάπτυξη οικονομικά αποδοτικής 
τεχνολογίας μείωσης των εκπομπών CO2 
για τα αυτοκίνητα. Επομένως, είναι 
επιθυμητός ο καθορισμός ενός στόχου για 
το 2025 στον παρόντα κανονισμό και η 
υποβολή έκθεσης από την Επιτροπή 
σχετικά με τους στόχους εκπομπών CO2
για τα νέα επιβατηγά οχήματα από το 
2030 και μετά.

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό να δοθεί μια σαφής πολιτική ένδειξη στους κατασκευαστές αυτοκινήτων 
σχετικά με την ανάγκη συνέχισης της μείωσης των εκπομπών και να εξασφαλισθεί βεβαιότητα 
ως προς τον προγραμματισμό και τις επενδύσεις για την αυτοκινητοβιομηχανία και τον κλάδο 
κατασκευαστικών στοιχείων. Οι κύκλοι ζωής προϊόντος των επιβατηγών αυτοκινήτων είναι 5-7 
έτη και των ημιφορτηγών πάνω από 10 έτη (ACEA). Συνεπώς, έχει ουσιαστική σημασία να 
υπάρξει τώρα συμφωνία σχετικά με έναν στόχο για το 2025 και να ορισθεί χρονοδιάγραμμα για 
την τροποποίηση του στόχου αυτού για το 2030.

Τροπολογία 45
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

Πρόταση κανονισμού 
Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7) 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 

(7) Προκειμένου να είναι η 
αυτοκινητοβιομηχανία σε θέση να 
πραγματοποιήσει μακροπρόθεσμες 
επενδύσεις και να αναπτύξει καινοτομίες, 
είναι επιθυμητό να ορισθεί στόχος 
μείωσης των εκπομπών CO2 για την 
περίοδο μετά το 2020. Ο στόχος αυτός θα 
πρέπει να βασιστεί 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.
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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. en

Τροπολογία 46
Sophie Auconie

Πρόταση κανονισμού 
Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7) 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.

(7) 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 μετά τον καθορισμό των νέων 
διαδικασιών δοκιμών και την καλύτερη 
αφομοίωση των τρεχουσών τεχνολογικών 
εξελίξεων. Στη συνέχεια, η Επιτροπή θα 
προβεί στην υποβολή έκθεσης και, εάν 
κριθεί σκόπιμο, στην υποβολή προτάσεων 
για στόχους πέραν του 2020.

Or. fr
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Τροπολογία 47
Miroslav Mikolášik, Eija-Riitta Korhola

Πρόταση κανονισμού 
Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7) 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.

(7) 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. Στην έκθεση αυτή θα πρέπει να 
λαμβάνονται υπόψη οι εκπομπές CO2 
καθ’ όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής 
των αυτοκινήτων, συμπεριλαμβανομένου 
του χρόνου κατασκευής και του τέλους 
του κύκλου ζωής τους.

Or. en

Τροπολογία 48
Christofer Fjellner

Πρόταση κανονισμού 
Αιτιολογική σκέψη 7 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7α) Οι οικολογικές καινοτομίες 
διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στη 
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βελτίωση της απόδοσης των νέων 
επιβατηγών αυτοκινήτων ως προς τις 
εκπομπές. Ο ισχύων μηχανισμός παροχής 
κινήτρων για οικολογικές καινοτομίες δεν 
λειτουργεί δεόντως, κυρίως λόγω των 
όρων που θεσπίζονται στον εκτελεστικό 
κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 725/2011 της 
Επιτροπής της 25ης Ιουλίου 2011 σχετικά
με την καθιέρωση διαδικασίας για την 
έγκριση και πιστοποίηση καινοτόμων 
τεχνολογιών για τον περιορισμό των 
εκπομπών CO2 από επιβατικά οχήματα 
κατ ’ εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ . 443/2009 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου1. 
Προκειμένου να εξορθολογισθούν και να 
απλοποιηθούν οι διαδικασίες έγκρισης 
των καινοτόμων τεχνολογιών ως 
οικολογικών καινοτομιών, η Επιτροπή θα 
πρέπει να προβεί σε τροποποίηση του εν 
λόγω κανονισμού.
____________________
1 ΕΕ L 194 της 26.7.2011, σ. 19.

Or. en

Τροπολογία 49
Mario Pirillo, Kathleen Van Brempt

Πρόταση κανονισμού 
Αιτιολογική σκέψη 7 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7α) Εφόσον μια σωστή και μη 
παραπλανητική πληροφόρηση σχετικά με 
τις εκπομπές CO2 και την κατανάλωση 
καυσίμου είναι θεμελιώδους σημασίας· 
προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι οι 
καταναλωτές θα προβαίνουν σε 
συνειδητές επιλογές, είναι αναγκαίο να 
δοθεί η μέγιστη δυνατή προσοχή στην 
πρόβλεψη των παραμέτρων αυτών. Επί 
του παρόντος, οι εκπομπές των 
αυτοκινήτων αποκλίνουν σημαντικά από 



PE506.077v02-00 26/116 AM\931181EL.doc

EL

τις τιμές που καθορίζονται από τον 
ισχύοντα κύκλο δοκιμών. Ως εκ τούτου, 
απαιτείται η άμεση διαμόρφωση ενός 
βελτιωμένου κύκλου δοκιμών.

Or. it

Τροπολογία 50
Mario Pirillo

Πρόταση κανονισμού 
Αιτιολογική σκέψη 7 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7β) Προκειμένου να παρουσιαστούν οι 
πραγματικές ειδικές εκπομπές CO2 των 
καινούργιων αυτοκινήτων και να 
συγκλίνουν προς τις πραγματικές τους 
τιμές σε κανονικές συνθήκες χρήσης, η 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή οφείλει να 
καταβάλει προσπάθειες προκειμένου να 
ολοκληρωθεί το συντομότερο δυνατόν η 
νέα παγκόσμια διαδικασία δοκιμών 
ελαφρών οχημάτων (World Light-duty 
test cylce-WLTC/P), ώστε να καταστεί 
εφικτή η έγκρισή της σε ευρωπαϊκό 
επίπεδο έως το τέλος του 2014 και η 
εφαρμογή της από τον Ιανουάριο του 
2017.

Or. it

Τροπολογία 51
Rebecca Harms

Πρόταση κανονισμού 
Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8) Ο κανονισμός απαιτεί από την 
Επιτροπή να διενεργήσει εκτίμηση 
επιπτώσεων προκειμένου να επανεξετάσει 

(8) Ο κανονισμός απαιτεί από την 
Επιτροπή να διενεργήσει εκτίμηση 
επιπτώσεων προκειμένου να επανεξετάσει 
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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 
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.

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 
(ΠΔΔΕΟ) στο πλαίσιο της Οικονομικής 
Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών για την 
Ευρώπη, που θα πρέπει να ενταχθεί, μετά 
την ολοκλήρωσή της, στο δίκαιο της 
Ένωσης. Αφού ενταχθεί στο δίκαιο της 
Ένωσης, η Επιτροπή θα πρέπει να 
εξετάσει κατά πόσον είναι αναγκαίο να 
συμπληρωθεί η ΠΔΔΕΟ με πρόσθετες 
διατάξεις, ιδίως σε σχέση με την 
εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, με 
σκοπό να διασφαλισθεί ότι οι διαδικασίες 
των δοκιμών αντικατοπτρίζουν επαρκώς 
τις εκπομπές που προκαλούνται μέσω της 
οδήγησης υπό πραγματικές συνθήκες. Εν 
αναμονή της ολοκλήρωσης της ΠΔΔΕΟ, 
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.

Or. en

Τροπολογία 52
Mario Pirillo, Kathleen Van Brempt

Πρόταση κανονισμού 
Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8) Ο κανονισμός απαιτεί από την 
Επιτροπή να διενεργήσει εκτίμηση 

(8) Ο κανονισμός απαιτεί από την 
Επιτροπή να διενεργήσει εκτίμηση 
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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 
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.

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 
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. Συνεπώς, σε περίπτωση που 
δεν εγκριθεί η διαδικασία WLTP εντός 
του 2014, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα 
πρέπει να προχωρήσει άμεσα σε 
τροποποίηση των διαδικασιών μέτρησης 
που καθορίζονται στον κανονισμό (ΕΚ) 
αριθ. 715/2007, προκειμένου να ληφθούν 
υπόψη οι πραγματικές επιδόσεις των 
αυτοκινήτων όσον αφορά τις εκπομπές 
CO2.

Or. it

Τροπολογία 53
Judith A. Merkies, Jo Leinen, Kathleen Van Brempt, Dan Jørgensen

Πρόταση κανονισμού 
Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8) Ο κανονισμός απαιτεί από την 
Επιτροπή να διενεργήσει εκτίμηση 
επιπτώσεων προκειμένου να επανεξετάσει 
τις διαδικασίες δοκιμών έτσι ώστε να 

(8) Ο κανονισμός απαιτεί από την 
Επιτροπή να διενεργήσει εκτίμηση 
επιπτώσεων προκειμένου να επανεξετάσει 
τις διαδικασίες δοκιμών έτσι ώστε να 
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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 
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.

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 και λαμβάνοντας υπόψη την 
ανεπάρκεια του ισχύοντος κύκλου 
δοκιμών, θα πρέπει να αναπτυχθεί 
σύντομα ένας νέος κύκλος δοκιμών που 
θα αντικατοπτρίζει τις πραγματικές 
εκπομπές των αυτοκινήτων, 
αποκλείοντας τις διαφορετικές ερμηνείες 
και τις αποκλίσεις μεταξύ των κρατών 
μελών. Εν αναμονή της έγκρισης του νέου 
κύκλου δοκιμών, 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.

Or. en

Τροπολογία 54
Chris Davies, Gerben-Jan Gerbrandy

Πρόταση κανονισμού 
Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8) 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 

(8) 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 
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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.

εκπομπές CO2. Το έργο αυτό προχωρά 
μέσω της διαμόρφωσης παγκόσμιας 
διαδικασίας δοκιμών ελαφρών οχημάτων 
(ΠΔΔΕΟ) 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. 
Προκειμένου να διασφαλισθεί ότι ο 
παρών κανονισμός θα επιφέρει την 
αναμενόμενη μείωση των εκπομπών, η 
διαδικασία δοκιμών θα πρέπει να 
αντικατασταθεί από την 1η Ιανουαρίου 
2016 από την ΠΔΔΕΟ. Όταν εφαρμοσθεί 
η ΠΔΔΕΟ το 2016 για τους σκοπούς του 
παρόντος κανονισμού, θα πρέπει να 
αναπροσαρμοστούν τα όρια του 
παραρτήματος Ι προκειμένου να 
διασφαλιστεί ανάλογη αυστηρότητα για 
τους κατασκευαστές και τις κατηγορίες 
οχημάτων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι ευρέως αποδεκτό ότι ο ισχύων κύκλος δοκιμών δεν αντικατοπτρίζει επαρκώς τις 
πραγματικές συνθήκες οδήγησης. Η οριστικοποίηση της νέας διαδικασίας ΠΔΔΕΟ βρίσκεται σε 
αρκετά προηγμένο στάδιο και αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί το 2014. Θα αντιμετωπίσει 
πολλά από τα προβλήματα που παρουσιάζει η ισχύουσα διαδικασία δοκιμών NEDC. Ως εκ 
τούτου, ο νέος κύκλος και οι διαδικασίες της ΠΔΔΕΟ θα πρέπει να εφαρμοσθούν από το 2016 
και μετά.

Τροπολογία 55
Karl-Heinz Florenz, Matthias Groote, Peter Liese, Anne Delvaux, Toine Manders

Πρόταση κανονισμού 
Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8) Ο κανονισμός απαιτεί από την (8) Ο κανονισμός απαιτεί από την 
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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 
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.

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 
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  
το ταχύτερο δυνατόν 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 παρέχουν ακριβή εικόνα των 
εκπομπών 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 πολλές δυνατότητες 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.
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Τροπολογία 56
Rebecca Harms

Πρόταση κανονισμού 
Αιτιολογική σκέψη 8 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8α) Προκειμένου να δοθεί επαρκές 
κίνητρο για την επίτευξη περαιτέρω 
μείωσης των ειδικών εκπομπών CO2 από 
τα επιβατηγά αυτοκίνητα, το τίμημα 
υπέρβασης εκπομπών θα πρέπει να 
προσαρμοστεί προκειμένου να 
αντικατοπτρίζει το κόστος της 
τεχνολογικής εξέλιξης και το πιθανό 
ανώτατο οριακό κόστος της 
συμμόρφωσης προς τον παρόντα 
κανονισμό.

Or. en

Τροπολογία 57
Sabine Wils

Πρόταση κανονισμού 
Αιτιολογική σκέψη 8 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8a) Μερικά εναλλακτικά καύσιμα 
εξασφαλίζουν σημαντική μείωση των
εκπομπών CO2, ωστόσο αναγνωρίζεται 
ότι, κατά την εξέταση του συνόλου του 
κύκλου ζωής, οι εκπομπές CO2 των εν 
λόγω εναλλακτικών καυσίμων θα 
μπορούσαν να είναι υψηλότερες από ό, τι 
οι εκπομπές CO2 των συμβατικών 
καυσίμων. Οι εκπομπές από όλα τα 
εναλλακτικά καύσιμα που συνδέονται με 
την αρχική παραγωγή ενέργειας πρέπει, 
ως εκ τούτου, να λαμβάνονται υπόψη, 
καθώς αυξάνεται το μερίδιο αγοράς τους.

Or. de
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Αιτιολόγηση

Ο κανονισμός 443/2009 αφορά μόνο τα καυσαέρια των οχημάτων, όχι όμως τις εκπομπές που 
προκύπτουν από την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας ή υδρογόνου για τα αποκαλούμενα 
οχήματα μηδενικών εκπομπών, παρότι οι πραγματικές εκπομπές τους είναι σημαντικά 
υψηλότερες. Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι κατασκευαστές θα επιλέγουν τη μετάδοση 
κίνησης που θα παρέχει τις χαμηλότερες συνολικές εκπομπές, ο παρών κανονισμός θα πρέπει 
επίσης να λαμβάνει υπόψη όλες τις προηγούμενες εκπομπές, όπως συνηθίζεται στις ΗΠΑ.

Τροπολογία 58
Cristian Silviu Buşoi

Πρόταση κανονισμού 
Αιτιολογική σκέψη 9 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9α) Ο «Χάρτης πορείας για τη μετάβαση 
σε μια ανταγωνιστική οικονομία χαμηλών 
ανθρακούχων εκπομπών το 2050» 
συνιστά στόχο μείωσης μεταξύ 54% και 
67% για το σύνολο του κλάδου των 
μεταφορών. Προκειμένου να ενθαρρυνθεί 
η αυτοκινητοβιομηχανία να προβεί σε 
περαιτέρω μείωση των εκπομπών των 
οχημάτων που ταξινομούνται για πρώτη 
φορά και προκειμένου να διευκολυνθεί η 
σύγκριση μεταξύ των διαφόρων επιλογών 
νέων μεθόδων μέτρησης και 
παραμέτρων, απαιτείται μια 
μακροπρόθεσμη προσέγγιση που θα 
οδηγήσει στη θέσπιση νέων στόχων για 
την περίοδο μετά το 2020. Οι εν λόγω 
στόχοι θα πρέπει να στηρίζουν τον 
ηγετικό ρόλο της Ένωσης όσον αφορά τα 
οχήματα με χαμηλά επίπεδα εκπομπών 
CO2 σε διεθνές επίπεδο, να προωθούν την 
έρευνα και ανάπτυξη στον εν λόγω τομέα 
και να προάγουν την αποδοχή των 
οχημάτων με χαμηλά επίπεδα εκπομπών 
από καταναλωτές και αγορά, με 
παράλληλο σεβασμό του οικονομικά 
προσιτού χαρακτήρα τους και της 
κοινωνικής δικαιοσύνης. Η Επιτροπή θα 
πρέπει να υποβάλει λεπτομερές 
χρονοδιάγραμμα σε σχέση με τη μελέτη, 
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την εξέταση και τη λήψη αποφάσεων για 
όλα τα σχετικά ζητήματα μαζί με όλα τα 
ενδιαφερόμενα μέρη προκειμένου να 
καθιερωθεί, το αργότερο ως το 2017, 
στόχος για την περίοδο μετά το 2020, 
ούτως ώστε να δοθεί στη βιομηχανία το 
απαραίτητο χρονικό περιθώριο γαι την 
συμμόρφωση με τον στόχο αυτό.

Or. en

Τροπολογία 59
Rebecca Harms

Πρόταση κανονισμού 
Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12) Θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή 
η αρμοδιότητα έκδοσης πράξεων σύμφωνα 
με το άρθρο 290 της Συνθήκης για τη 
λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για 
τη συμπλήρωση των κανόνων που διέπουν 
τις παρεκκλίσεις από τους στόχους ειδικών 
εκπομπών, την τροποποίηση των σχετικών 
με τα δεδομένα απαιτήσεων με σκοπό την 
παρακολούθηση των εκπομπών CO2, 
καθώς και για την προσαρμογή των τύπων 
υπολογισμού των ειδικών εκπομπών CO2 
του παραρτήματος Ι στις μεταβολές της 
τιμής της μάζας του οχήματος και της 
κανονιστικής διαδικασίας δοκιμών για τη 
μέτρηση των ειδικών εκπομπών CO2 που 
αναφέρεται στον κανονισμό (ΕΚ) 
αριθ. 715/2007. Έχει ιδιαίτερη σημασία να 
προβαίνει η Επιτροπή σε κατάλληλες 
διαβουλεύσεις κατά τη διάρκεια των 
προπαρασκευαστικών εργασιών της, 
μεταξύ άλλων και σε επίπεδο 
εμπειρογνωμόνων. Κατά την προετοιμασία 
και τη σύνταξη κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεων, η Επιτροπή θα πρέπει να 
διασφαλίζει την ταυτόχρονη, έγκαιρη και 
κατάλληλη διαβίβαση των σχετικών 
εγγράφων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 

(12) Θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή 
η αρμοδιότητα έκδοσης πράξεων σύμφωνα 
με το άρθρο 290 της Συνθήκης για τη 
λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για 
τη συμπλήρωση των κανόνων που διέπουν 
τις παρεκκλίσεις από τους στόχους ειδικών 
εκπομπών, την τροποποίηση των σχετικών 
με τα δεδομένα απαιτήσεων με σκοπό την 
παρακολούθηση των εκπομπών CO2, 
καθώς και για την προσαρμογή των τύπων 
υπολογισμού των ειδικών εκπομπών CO2 
του παραρτήματος Ι στις μεταβολές της 
τιμής της μάζας και του αποτυπώματος
του οχήματος και της κανονιστικής 
διαδικασίας δοκιμών για τη μέτρηση των 
ειδικών εκπομπών CO2 που αναφέρεται 
στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 715/2007. Έχει 
ιδιαίτερη σημασία να προβαίνει η 
Επιτροπή σε κατάλληλες διαβουλεύσεις 
κατά τη διάρκεια των 
προπαρασκευαστικών εργασιών της, 
μεταξύ άλλων και σε επίπεδο 
εμπειρογνωμόνων. Κατά την προετοιμασία 
και τη σύνταξη κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεων, η Επιτροπή θα πρέπει να 
διασφαλίζει την ταυτόχρονη, έγκαιρη και 
κατάλληλη διαβίβαση των σχετικών 



AM\931181EL.doc 35/116 PE506.077v02-00

EL

και το Συμβούλιο. εγγράφων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
και το Συμβούλιο.

Or. en

Τροπολογία 60
Karl-Heinz Florenz, Peter Liese, Toine Manders

Πρόταση κανονισμού 
Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12) Θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή 
η αρμοδιότητα έκδοσης πράξεων σύμφωνα 
με το άρθρο 290 της Συνθήκης για τη 
λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για 
τη συμπλήρωση των κανόνων που διέπουν 
τις παρεκκλίσεις από τους στόχους ειδικών 
εκπομπών, την τροποποίηση των σχετικών 
με τα δεδομένα απαιτήσεων με σκοπό την 
παρακολούθηση των εκπομπών CO2, 
καθώς και για την προσαρμογή των τύπων 
υπολογισμού των ειδικών εκπομπών CO2
του παραρτήματος Ι στις μεταβολές της 
τιμής της μάζας του οχήματος και της 
κανονιστικής διαδικασίας δοκιμών για τη 
μέτρηση των ειδικών εκπομπών CO2 που 
αναφέρεται στον κανονισμό (ΕΚ) 
αριθ. 715/2007. Έχει ιδιαίτερη σημασία να 
προβαίνει η Επιτροπή σε κατάλληλες 
διαβουλεύσεις κατά τη διάρκεια των 
προπαρασκευαστικών εργασιών της, 
μεταξύ άλλων και σε επίπεδο 
εμπειρογνωμόνων. Κατά την προετοιμασία 
και τη σύνταξη κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεων, η Επιτροπή θα πρέπει να 
διασφαλίζει την ταυτόχρονη, έγκαιρη και 
κατάλληλη διαβίβαση των σχετικών 
εγγράφων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
και το Συμβούλιο.

(12) Θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή 
η αρμοδιότητα έκδοσης πράξεων σύμφωνα 
με το άρθρο 290 της Συνθήκης για τη 
λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για 
τη συμπλήρωση των κανόνων που διέπουν 
τις παρεκκλίσεις από τους στόχους ειδικών 
εκπομπών, την τροποποίηση των σχετικών 
με τα δεδομένα απαιτήσεων με σκοπό την 
παρακολούθηση των εκπομπών CO2, 
καθώς και για την προσαρμογή των τύπων 
υπολογισμού των ειδικών εκπομπών CO2
του παραρτήματος Ι στις μεταβολές της 
τιμής της μάζας του οχήματος και του 
αποτυπώματος καθώς και της 
κανονιστικής διαδικασίας δοκιμών για τη 
μέτρηση των ειδικών εκπομπών CO2 που 
αναφέρεται στον κανονισμό (ΕΚ) 
αριθ. 715/2007. Έχει ιδιαίτερη σημασία να 
προβαίνει η Επιτροπή σε κατάλληλες 
διαβουλεύσεις κατά τη διάρκεια των 
προπαρασκευαστικών εργασιών της, 
μεταξύ άλλων και σε επίπεδο 
εμπειρογνωμόνων. Κατά την προετοιμασία 
και τη σύνταξη κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεων, η Επιτροπή θα πρέπει να 
διασφαλίζει την ταυτόχρονη, έγκαιρη και 
κατάλληλη διαβίβαση των σχετικών 
εγγράφων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
και το Συμβούλιο.

Or. de
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Αιτιολόγηση

Τα όρια CO2 θα πρέπει επίσης να συνυπολογίζουν τη χρηστικότητα ενός αυτοκινήτου. Δεν 
υπάρχει άμεση σχέση μεταξύ μεταξύ βάρους και χρηστικότητας. Το αποτύπωμα ενός 
αυτοκινήτου, δηλαδή το γινόμενο του πλάτους ίχνους επί των επιφανειών μεταξύ των τεσσάρων 
ελαστικών, είναι καλύτερη προσέγγιση ως προς τη χρηστικότητα. Οι ΗΠΑ χρησιμοποιούν το 
αποτύπωμα ως «παράμετρο χρησιμότητας». Η χρήση του αποτυπώματος ως παραμέτρου 
μπορεί να αντιταχθεί επίσης στην τάση που θέλει τα αυτοκίνητα να γίνονται ολοένα βαρύτερα, 
στηρίζοντας τις ελαφριές κατασκευές.

Τροπολογία 61
Sabine Wils

Πρόταση κανονισμού 
Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12) Θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή 
η αρμοδιότητα έκδοσης πράξεων σύμφωνα 
με το άρθρο 290 της Συνθήκης για τη 
λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για 
τη συμπλήρωση των κανόνων που διέπουν 
τις παρεκκλίσεις από τους στόχους ειδικών 
εκπομπών, την τροποποίηση των σχετικών 
με τα δεδομένα απαιτήσεων με σκοπό την 
παρακολούθηση των εκπομπών CO2, 
καθώς και για την προσαρμογή των τύπων 
υπολογισμού των ειδικών εκπομπών CO2
του παραρτήματος Ι στις μεταβολές της 
τιμής της μάζας του οχήματος και της 
κανονιστικής διαδικασίας δοκιμών για τη 
μέτρηση των ειδικών εκπομπών CO2 που 
αναφέρεται στον κανονισμό (ΕΚ) 
αριθ. 715/2007. Έχει ιδιαίτερη σημασία να 
προβαίνει η Επιτροπή σε κατάλληλες 
διαβουλεύσεις κατά τη διάρκεια των 
προπαρασκευαστικών εργασιών της, 
μεταξύ άλλων και σε επίπεδο 
εμπειρογνωμόνων. Κατά την προετοιμασία 
και τη σύνταξη κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεων, η Επιτροπή θα πρέπει να 
διασφαλίζει την ταυτόχρονη, έγκαιρη και 
κατάλληλη διαβίβαση των σχετικών 
εγγράφων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
και το Συμβούλιο.

(12) Θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή 
η αρμοδιότητα έκδοσης πράξεων σύμφωνα 
με το άρθρο 290 της Συνθήκης για τη 
λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για 
τη συμπλήρωση των κανόνων που διέπουν 
τις παρεκκλίσεις από τους στόχους ειδικών 
εκπομπών, την τροποποίηση των σχετικών 
με τα δεδομένα απαιτήσεων με σκοπό την 
παρακολούθηση των εκπομπών CO2, 
καθώς και για την προσαρμογή των τύπων 
υπολογισμού των ειδικών εκπομπών CO2
του παραρτήματος Ι στις μεταβολές της 
τιμής του αποτυπώματος και της 
κανονιστικής διαδικασίας δοκιμών για τη 
μέτρηση των ειδικών εκπομπών CO2 που 
αναφέρεται στον κανονισμό (ΕΚ) 
αριθ. 715/2007. Έχει ιδιαίτερη σημασία να 
προβαίνει η Επιτροπή σε κατάλληλες 
διαβουλεύσεις κατά τη διάρκεια των 
προπαρασκευαστικών εργασιών της, 
μεταξύ άλλων και σε επίπεδο 
εμπειρογνωμόνων. Κατά την προετοιμασία 
και τη σύνταξη κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεων, η Επιτροπή θα πρέπει να 
διασφαλίζει την ταυτόχρονη, έγκαιρη και 
κατάλληλη διαβίβαση των σχετικών 
εγγράφων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
και το Συμβούλιο.
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Αιτιολόγηση

Η μάζα του αυτοκινήτου δεν είναι αξιόπιστος δείκτης της χρηστικότητάς (χρησιμότητάς) του
και, ως εκ τούτου, δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται για τον καθορισμό των στόχων ειδικών 
εκπομπών. Αντιθέτως, το αποτύπωμα (μετατρόχιο επί μεταξόνιο) συνιστά καλύτερη παράμετρο 
χρηστικότητας: είναι περισσότερο ουδέτερη, σταθερή και αντικατοπτρίζει καλύτερα τη 
χρησιμότητα ενός αυτοκινήτου. Οι αγοραστές αυτοκινήτων μπορεί να επιλέγουν ένα αυτοκίνητο 
με βάση το μέγεθός του, όχι όμως με βάση το βάρος του. Ένας κανονισμός που θα βασίζεται 
στο αποτύπωμα αναγνωρίζει πλήρως τις προσπάθειες των κατασκευαστών να μειώσουν το 
βάρος των αυτοκινήτων τους.

Τροπολογία 62
Corinne Lepage

Πρόταση κανονισμού 
Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12) Θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή 
η αρμοδιότητα έκδοσης πράξεων σύμφωνα 
με το άρθρο 290 της Συνθήκης για τη 
λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για 
τη συμπλήρωση των κανόνων που διέπουν 
τις παρεκκλίσεις από τους στόχους ειδικών 
εκπομπών, την τροποποίηση των σχετικών 
με τα δεδομένα απαιτήσεων με σκοπό την 
παρακολούθηση των εκπομπών CO2, 
καθώς και για την προσαρμογή των τύπων 
υπολογισμού των ειδικών εκπομπών CO2
του παραρτήματος Ι στις μεταβολές της 
τιμής της μάζας του οχήματος και της 
κανονιστικής διαδικασίας δοκιμών για τη 
μέτρηση των ειδικών εκπομπών CO2 που 
αναφέρεται στον κανονισμό (ΕΚ) 
αριθ. 715/2007. Έχει ιδιαίτερη σημασία να 
προβαίνει η Επιτροπή σε κατάλληλες 
διαβουλεύσεις κατά τη διάρκεια των 
προπαρασκευαστικών εργασιών της, 
μεταξύ άλλων και σε επίπεδο 
εμπειρογνωμόνων. Κατά την προετοιμασία 
και τη σύνταξη κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεων, η Επιτροπή θα πρέπει να 
διασφαλίζει την ταυτόχρονη, έγκαιρη και 

(12) Θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή 
η αρμοδιότητα έκδοσης πράξεων σύμφωνα 
με το άρθρο 290 της Συνθήκης για τη 
λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για 
τη συμπλήρωση των κανόνων που διέπουν 
τις παρεκκλίσεις από τους στόχους ειδικών 
εκπομπών, την τροποποίηση των σχετικών 
με τα δεδομένα απαιτήσεων με σκοπό την 
παρακολούθηση των εκπομπών CO2, 
καθώς και για την προσαρμογή των τύπων 
υπολογισμού των ειδικών εκπομπών CO2
του παραρτήματος Ι στις μεταβολές της 
τιμής της μάζας και του αποτυπώματος 
του οχήματος καθώς και της κανονιστικής 
διαδικασίας δοκιμών για τη μέτρηση των 
ειδικών εκπομπών CO2 που αναφέρεται 
στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 715/2007. Έχει 
ιδιαίτερη σημασία να προβαίνει η 
Επιτροπή σε κατάλληλες διαβουλεύσεις 
κατά τη διάρκεια των 
προπαρασκευαστικών εργασιών της, 
μεταξύ άλλων και σε επίπεδο 
εμπειρογνωμόνων. Κατά την προετοιμασία 
και τη σύνταξη κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεων, η Επιτροπή θα πρέπει να 
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κατάλληλη διαβίβαση των σχετικών 
εγγράφων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
και το Συμβούλιο.

διασφαλίζει την ταυτόχρονη, έγκαιρη και 
κατάλληλη διαβίβαση των σχετικών 
εγγράφων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
και το Συμβούλιο.

Or. fr

Τροπολογία 63
Corinne Lepage

Πρόταση κανονισμού 
Αιτιολογική σκέψη 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(14) Η Επιτροπή εκτίμησε τη 
διαθεσιμότητα των δεδομένων 
αποτυπώματος και τη χρήση τους ως 
παραμέτρου χρηστικότητας 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 χρηστικότητας που 
χρησιμοποιείται στον τύπο για το 2020 θα 
πρέπει να είναι η μάζα. Ωστόσο, θα 
πρέπει να ληφθούν υπόψη στη μελλοντική 
επανεξέταση το χαμηλότερο κόστος και 
τα υπέρ και τα κατά της μετάβασης στη 
χρήση του αποτυπώματος ως 
παραμέτρου χρηστικότητας.

διαγράφεται

Or. fr

Τροπολογία 64
Rebecca Harms

Πρόταση κανονισμού 
Αιτιολογική σκέψη 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(14) Η Επιτροπή εκτίμησε τη (14) Η Επιτροπή εκτίμησε τη 
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διαθεσιμότητα των δεδομένων 
αποτυπώματος και τη χρήση τους ως 
παραμέτρου χρηστικότητας 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 χρηστικότητας που 
χρησιμοποιείται στον τύπο για το 2020 θα 
πρέπει να είναι η μάζα. Ωστόσο, θα 
πρέπει να ληφθούν υπόψη στη μελλοντική 
επανεξέταση το χαμηλότερο κόστος και 
τα υπέρ και τα κατά της μετάβασης στη 
χρήση του αποτυπώματος ως 
παραμέτρου χρηστικότητας.

διαθεσιμότητα των δεδομένων 
αποτυπώματος και τη χρήση τους ως 
παραμέτρου χρηστικότητας στους τύπους 
του παραρτήματος Ι. Τα δεδομένα αυτά 
είναι διαθέσιμα και η δυνητική χρήση τους 
εξετάστηκε κατά την εκτίμηση 
επιπτώσεων. Επιπλέον, ειδικότερα με 
βάση το χαμηλότερο κόστος, το 
αποτύπωμα θα πρέπει να αντικαταστήσει 
τη μάζα, ως παράμετρος χρηστικότητας.

Or. en

Τροπολογία 65
Karl-Heinz Florenz, Peter Liese, Toine Manders

Πρόταση κανονισμού 
Αιτιολογική σκέψη 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(14) Η Επιτροπή εκτίμησε τη 
διαθεσιμότητα των δεδομένων 
αποτυπώματος και τη χρήση τους ως 
παραμέτρου χρηστικότητας 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 χρηστικότητας που 
χρησιμοποιείται στον τύπο για το 2020 θα 
πρέπει να είναι η μάζα. Ωστόσο, θα πρέπει 
να ληφθούν υπόψη στη μελλοντική 
επανεξέταση το χαμηλότερο κόστος και τα 
υπέρ και τα κατά της μετάβασης στη
χρήση του αποτυπώματος ως παραμέτρου 
χρηστικότητας.

(14) Η Επιτροπή εκτίμησε τη 
διαθεσιμότητα των δεδομένων 
αποτυπώματος (Footprint) και τη χρήση 
τους ως παραμέτρου χρηστικότητας 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 χρηστικότητας που 
χρησιμοποιείται στον τύπο για το 2020 θα 
πρέπει να είναι η μάζα, δεδομένου ότι οι 
κατασκευαστές έχουν προγραμματίσει τη 
συμμόρφωσή τους έως το 2020 με βάση 
τη συνέχιση της ισχύουσας παραμέτρου. 
Ωστόσο, το χαμηλότερο κόστος και τα 
υπέρ και τα κατά του αποτυπώματος ως 
παραμέτρου χρηστικότητας θα 
δικαιολογούσαν τη χρήση του ως 
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παραμέτρου χρηστικότητας από το 2025 
και μετά. Επομένως, προκειμένου να 
εξασφαλιστεί στο μέλλον η ομαλή 
μετάβαση από τη μάζα στο αποτύπωμα, 
είναι σκόπιμο να θεσπιστεί ένας 
μαθηματικός τύπος βασιζόμενος στο 
αποτύπωμα, ο οποίος θα μπορεί να 
χρησιμοποιείται από τους κατασκευαστές 
από το 2016 και μετά, ως εναλλακτική 
λύση στον τύπο που βασίζεται στη μάζα.

Or. de

Αιτιολόγηση

Η χρήση του αποτυπώματος 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 66
Sabine Wils

Πρόταση κανονισμού 
Αιτιολογική σκέψη 14 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(14α) Η Επιτροπή θα πρέπει να εξετάσει 
νέες λεπτομέρειες για την επίτευξη του 
μακροπρόθεσμου στόχου, και ιδίως την 
κλίση της καμπύλης, την παράμετρο 
χρηστικότητας και το σύστημα 
τιμήματος υπέρβασης εκπομπών. 
Προκειμένου να διασφαλισθεί κοινωνική 
ισότητα και βιωσιμότητα, από το 2025 θα 
πρέπει να καταργηθεί η παράμετρος 
χρηστικότητας και η κλίση.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η αυξημένη διείσδυση στην αγορά των τεχνολογιών οχημάτων με εξαιρετικά χαμηλά επίπεδα 
ανθρακούχων εκπομπών καθιστά την παράμετρο χρηστικότητας και την κλίση άσκοπες, καθώς 
οι κατασκευαστές είναι σε θέση να επιτύχουν μηδενικές εκπομπές.
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Τροπολογία 67
Rebecca Harms

Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 1 – σημείο 1
Κανονισμός 2009/443/ΕΚ
Άρθρο 1 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Από το 2020 και εφεξής, ο παρών 
κανονισμός θέτει ως στόχο τα 95 g 
CO2/km για τις μέσες εκπομπές από τον 
στόλο των καινούργιων αυτοκινήτων, 
όπως αυτές μετρώνται σύμφωνα με τον 
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 715/2007 και το 
παράρτημα XII του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 692/2008 και τα μέτρα εφαρμογής 
του, καθώς και με καινοτόμες 
τεχνολογίες.

Από το 2020 και εφεξής, ο παρών 
κανονισμός θέτει ως στόχο τα 80 g 
CO2/km για τις μέσες εκπομπές από τον 
στόλο των καινούργιων αυτοκινήτων, 
όπως αυτές μετρώνται σύμφωνα με τον 
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 715/2007 και το 
παράρτημα XII του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
692/2008 και τα μέτρα εφαρμογής του.

Or. en

Τροπολογία 68
Sabine Wils

Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 1 – σημείο 1
Κανονισμός 2009/443/ΕΚ
Άρθρο 1 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Από το 2020 και εφεξής, ο παρών 
κανονισμός θέτει ως στόχο τα 95 g 
CO2/km για τις μέσες εκπομπές από τον 
στόλο των καινούργιων αυτοκινήτων, 
όπως αυτές μετρώνται σύμφωνα με τον 
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 715/2007 και το 
παράρτημα XII του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 692/2008 και τα μέτρα εφαρμογής 
του, καθώς και με καινοτόμες τεχνολογίες.

Από το 2020 και εφεξής, ο παρών 
κανονισμός θέτει ως στόχο τα 70 g 
CO2/km για τις μέσες εκπομπές από τον 
στόλο των καινούργιων αυτοκινήτων, 
όπως αυτές μετρώνται σύμφωνα με τον 
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 715/2007 και το 
παράρτημα XII του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 692/2008 και τα μέτρα εφαρμογής 
του, καθώς και με καινοτόμες τεχνολογίες.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Τον Ιούνιο του 2012, η γερμανική ομοσπονδιακή βουλή κάλεσε την ομοσπονδιακή κυβέρνηση 
να στηρίξει τη φιλόδοξη ευρωπαϊκή θέση που υποστήριζε τον στόχο των 70 g/KM για το 2020, 
κάτι που με τη σειρά του θα ενίσχυε τους επιτακτικά αναγκαίους περισσότερο φιλόδοξους 
ευρωπαϊκούς στόχους για το κλίμα.

Τροπολογία 69
Sabine Wils

Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 1 – σημείο 1
Κανονισμός 2009/443/ΕΚ
Άρθρο 1 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Από το 2020 και εφεξής, ο παρών 
κανονισμός θέτει ως στόχο τα 95 g 
CO2/km για τις μέσες εκπομπές από τον 
στόλο των καινούργιων αυτοκινήτων, 
όπως αυτές μετρώνται σύμφωνα με τον 
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 715/2007 και το 
παράρτημα XII του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 692/2008 και τα μέτρα εφαρμογής 
του, καθώς και με καινοτόμες 
τεχνολογίες.

Από το 2020 και εφεξής, ο παρών 
κανονισμός θέτει ως στόχο τα 95 g 
CO2/km για τις μέσες εκπομπές από τον 
στόλο των καινούργιων αυτοκινήτων, 
όπως αυτές μετρώνται σύμφωνα με τον 
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 715/2007 και το 
παράρτημα XII του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
692/2008 και τα μέτρα εφαρμογής του.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τρέχουσα νομοθετική αναθεώρηση θα πρέπει να επικεντρωθεί στον στόχο μέσων εκπομπών 
CO2 για τον στόλο των καινούριων αυτοκινήτων. Οι καινοτόμες τεχνολογίες θα πρέπει και 
όντως ρυθμίζονται βάσει διαφορετικής νομοθεσίας, του κανονισμού 725/2011, ο οποίος δεν 
υπόκειται σε αναθεώρηση.

Τροπολογία 70
Rebecca Harms

Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 1 – σημείο 1 α (νέο)
Κανονισμός 2009/443/ΕΚ
Άρθρο 1 – παράγραφος 2 α (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1α) Στο άρθρο 1, προστίθεται η 
ακόλουθη παράγραφος:
«Από το 2025, ο παρών κανονισμός θέτει 
ως στόχο τα 60 g CO2/km για τις μέσες 
εκπομπές από τον στόλο των καινούργιων 
αυτοκινήτων, 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 71
Sabine Wils

Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 1 – σημείο 1 α (νέο)
Κανονισμός 2009/443/ΕΚ
Άρθρο 1 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1α) Στο άρθρο 1, παρεμβάλλεται μετά 
την παράγραφο 2 η ακόλουθη 
παράγραφος:
«Από το 2025 και εφεξής, ο παρών 
κανονισμός θέτει ως όριο τα 50 g CO2/km 
για τις μέσες εκπομπές από τον στόλο 
των καινούργιων αυτοκινήτων, όπως 
αυτές μετρώνται σύμφωνα με τον 
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 715/2007 και το 
παράρτημα XII του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 692/2008 και τα μέτρα εφαρμογής 
του, και χρησιμοποιώντας καινοτόμες 
τεχνολογίες.»

Or. de

Αιτιολόγηση

Είναι αναγκαίο να προβλεφθεί στόχος όσον αφορά το διοξείδιο του άνθρακα για το 2025 δια 
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της νομικής οδού. Αυτό απαιτεί μακροπρόθεσμα κίνητρα για την εξέλιξη πιο οικονομικά 
αποδοτικών οχημάτων. Ήδη το όριο για το 2020 είναι από σήμερα εφικτό με στόλους από 
οικονομικώς αποδοτικά μοντέλα που είναι διαθέσιμα σε όλες τις κατηγορίες οχημάτων.

Τροπολογία 72
Jo Leinen, Linda McAvan, Dan Jørgensen, Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies

Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 1 – σημείο 1 α (νέο)
Κανονισμός 2009/443/ΕΚ
Άρθρο 1 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1α) Στο άρθρο 1, προστίθεται η 
ακόλουθη παράγραφος:
«Από το 2025, ο παρών κανονισμός θέτει 
ως στόχο τα 65 g CO2/km για τις μέσες 
εκπομπές από τον στόλο των καινούργιων 
αυτοκινήτων, 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, καθώς και με καινοτόμες 
τεχνολογίες.»

Or. en

Τροπολογία 73
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 1 – σημείο 1 α (νέο)
Κανονισμός 2009/443/ΕΚ
Άρθρο 1 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1α) Στο άρθρο 1, προστίθεται η 
ακόλουθη παράγραφος:
«Από το 2025, ο παρών κανονισμός θέτει 
ως στόχο τα 70 g CO2/km για τις μέσες 
εκπομπές από τον στόλο των καινούργιων 
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αυτοκινήτων, 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 74
Chris Davies, Gerben-Jan Gerbrandy

Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 1 – σημείο 1 α (νέο)
Κανονισμός 2009/443/ΕΚ
Άρθρο 1 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1α) Στο άρθρο 1, προστίθεται η 
ακόλουθη παράγραφος:
«Από το 2025, ο παρών κανονισμός θέτει 
ως στόχο τα 70 g CO2/km για τις μέσες 
εκπομπές από τον στόλο των καινούργιων 
αυτοκινήτων, 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

Εκτιμάται ότι η ανάγκη παραγωγής οχημάτων με αποδοτικότερη κατανάλωση καυσίμων στην 
ΕΕ θα δημιουργήσει 110 000 νέες θέσεις εργασίας το 2030, ιδίως στη χημική βιομηχανία και 
στον κλάδο των ηλεκτρονικών (McKinsey). Η αύξηση της αποδοτικής κατανάλωσης καυσίμων 
από τα οχήματα παρέχει ουσιαστικές ετήσιες εξοικονομήσεις για κάθε οδηγό.

Τροπολογία 75
Karl-Heinz Florenz, Peter Liese, Anne Delvaux, Toine Manders

Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 1 – σημείο 1 α (νέο)
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Κανονισμός 2009/443/ΕΚ
Άρθρο 1 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1α) Στο άρθρο 1, παρεμβάλλεται μετά 
την παράγραφο 2 η ακόλουθη 
παράγραφος:
«Από το 2025 και εφεξής, ο παρών 
κανονισμός θέτει ως στόχο τιμές μεταξύ 
65 g CO2/ km και 75 g CO2/ km για τις 
μέσες εκπομπές από τον στόλο των 
καινούργιων αυτοκινήτων, όπως ορίζεται 
στο άρθρο 13 παράγραφος 5.»

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 
μιας περιοχής τιμών στο πλαίσιο της οποίας θα καθοριστεί αργότερα ένας σταθερός στόχος. 
Σύμφωνα με πολυάριθμες μελέτες και συνομιλίες σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων, ο στόχος που 
κυμαίνεται μεταξύ 65 g και 75 g CO2/ km είναι ρεαλιστικός.

Τροπολογία 76
Mario Pirillo

Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 1 – σημείο 1 α (νέο)
Κανονισμός 2009/443/ΕΚ
Άρθρο 1 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1α) Στο άρθρο 1, μετά την παράγραφο 2 
παρεμβάλλεται η ακόλουθη παράγραφος:
«Από το 2025 και εφεξής, ο παρών 
κανονισμός θέτει ένα όριο που κυμαίνεται 
μεταξύ 65 g CO2/km και 75 g CO2/km για 
τις μέσες εκπομπές του στόλου των 
καινούργιων αυτοκινήτων, όπως αυτές 
μετρώνται σύμφωνα με τον κανονισμό 
(ΕΚ) αριθ. 715/2007 και το παράρτημα 
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XII του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 692/2008 
και τα μέτρα εφαρμογής του. Η εν λόγω 
ρύθμιση πρέπει να επισπευστεί μέσω μιας 
εκτίμησης επιπτώσεων που θα 
πραγματοποιηθεί από την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή και η οποία θα βασίζεται στην 
τεχνολογική σκοπιμότητα καθώς και στον 
βαθμό απορρόφησης αυτών των 
καινούργιων αυτοκινήτων από την 
αγορά.»

Or. it

Τροπολογία 77
Corinne Lepage

Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 1 – σημείο 1 α (νέο)
Κανονισμός 2009/443/ΕΚ
Άρθρο 1 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1α) Στο άρθρο 1 προστίθεται η 
ακόλουθη παράγραφος:
«Από το 2025 και εφεξής, ο παρών 
κανονισμός θέτει ως στόχο τα 60 g 
CO2/km για τις μέσες εκπομπές από τον 
στόλο των καινούργιων αυτοκινήτων, 
όπως αυτές μετρώνται σύμφωνα με τον 
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 715/2007 και το 
παράρτημα XII του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 692/2008 και τα μέτρα εφαρμογής 
του.»

Or. fr

Αιτιολόγηση

Θα πρέπει να τεθούν φιλόδοξοι μακροπρόθεσμοι στόχοι για τους κατασκευαστές οχημάτων. Ως 
εκ τούτου, κρίνεται σκόπιμος ο καθορισμός ενός φιλόδοξου στόχου για το 2025.

Τροπολογία 78
Mario Pirillo
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Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 1 – σημείο 1 α (νέο)
Κανονισμός 2009/443/ΕΚ
Άρθρο 1 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1α) Στο άρθρο 1, μετά την παράγραφο 2 
παρεμβάλλεται η ακόλουθη παράγραφος:
«Από τον Ιανουάριο του 2017 και εφεξής, 
προκειμένου να μετρώνται οι εκπομπές 
CO2 των καινούργιων επιβατικών 
αυτοκινήτων, η παγκόσμια διαδικασία 
δοκιμών ελαφρών οχημάτων (World 
Light-duty test cylce-WLTC/P) 
αντικαθιστά τις διαδικασίες δοκιμών που 
προβλέπονται από τον κανονισμό (ΕΚ) 
αριθ. 715/2007 και τα μέτρα εφαρμογής 
του.»

Or. it

Τροπολογία 79
Sabine Wils

Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 1 – σημείο 1 β (νέο)
Κανονισμός 2009/443/ΕΚ
Άρθρο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1β) Παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο:
«Άρθρο 1α
Παράμετρος χρηστικότητας και κλίση
Προκειμένου να διασφαλισθεί κοινωνική 
δικαιοσύνη και βιωσιμότητα, από το 2025 
καταργείται η παράμετρος 
χρηστικότητας και η κλίση.»

Or. en
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Αιτιολόγηση

Η αυξημένη διείσδυση στην αγορά των τεχνολογιών οχημάτων με εξαιρετικά χαμηλά επίπεδα 
ανθρακούχων εκπομπών καθιστά την παράμετρο χρηστικότητας και την κλίση άσκοπες, καθώς 
οι κατασκευαστές είναι σε θέση να επιτύχουν μηδενικές εκπομπές.

Τροπολογία 80
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 1 – σημείο 2
Κανονισμός 2009/443/ΕΚ
Άρθρο 2 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) Στο άρθρο 2, προστίθεται η ακόλουθη 
παράγραφος 4:

διαγράφεται

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 επιβατηγά 
αυτοκίνητα που ταξινομήθηκαν στην ΕΕ 
κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος.

Or. en

Τροπολογία 81
Sophie Auconie

Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 1 – σημείο 2
Κανονισμός 2009/443/ΕΚ
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 

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 
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είναι υπεύθυνος, μαζί με όλες τις 
συνδεδεμένες με αυτόν επιχειρήσεις, για 
λιγότερα από 500 καινούργια επιβατηγά 
αυτοκίνητα που ταξινομήθηκαν στην ΕΕ 
κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος.

είναι υπεύθυνος, μαζί με όλες τις 
συνδεδεμένες με αυτόν επιχειρήσεις, για 
λιγότερα από 1000 καινούργια επιβατηγά 
αυτοκίνητα που ταξινομήθηκαν στην ΕΕ 
κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος.

Or. fr

Τροπολογία 82
Chris Davies

Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 1 – σημείο 2 α (νέο)
Κανονισμός 2009/443/ΕΚ
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2α) Το άρθρο 3 παράγραφος 1 στοιχείο 
στ) αντικαθίσταται από το ακόλουθο 
κείμενο:
«(στ) ως «ειδικές εκπομπές CO2» 
νοούνται οι εκπομπές CO2 επιβατικού 
αυτοκινήτου, οι οποίες μετρούνται 
σύμφωνα με τη νέα παγκόσμια 
διαδικασία δοκιμών ελαφρών οχημάτων 
(ΠΔΔΕΟ). Για τα επιβατικά αυτοκίνητα 
που δεν έχουν λάβει έγκριση τύπου 
σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 
715/2007, ως "ειδικές εκπομπές CO2" 
νοούνται οι εκπομπές CO2 που 
μετρούνται σύμφωνα με την ίδια 
διαδικασία μέτρησης όπως ορίζεται για 
τα επιβατικά αυτοκίνητα στον 
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 692/2008 ή 
σύμφωνα με τις διαδικασίες που 
εγκρίνει η Επιτροπή για να ορίσει τις εν 
λόγω εκπομπές CO2 για τα επιβατικά 
αυτά αυτοκίνητα· οι αλλαγές στη 
διαδικασία μέτρησης, που ορίζονται στον 
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 715/2007 και τον 
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 692/2008 και 
τίθενται σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 
2016, θα ισχύσουν και για την εφαρμογή 
του παρόντος στοιχείου, αρχής γενομένης 
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από το έτος αυτό.»

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι ευρέως αποδεκτό ότι ο ισχύων κύκλος δοκιμών δεν αντικατοπτρίζει επαρκώς τις 
πραγματικές συνθήκες οδήγησης. Η οριστικοποίηση της νέας διαδικασίας ΠΔΔΕΟ βρίσκεται σε 
αρκετά προηγμένο στάδιο και αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί το 2014. Θα αντιμετωπίσει 
πολλά από τα προβλήματα που παρουσιάζει η ισχύουσα διαδικασία δοκιμών NEDC. Ως εκ 
τούτου, ο νέος κύκλος και οι διαδικασίες της ΠΔΔΕΟ θα πρέπει να εφαρμοσθούν από το 2016 
και μετά.

Τροπολογία 83
Mario Pirillo

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο 2 α (νέο)
Κανονισμός 2009/443/ΕΚ
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2α) Στο άρθρο 3 παράγραφος 1, το 
στοιχείο στ) αντικαθίσταται από το 
ακόλουθο κείμενο:
«στ) ως “ειδικές εκπομπές CO2” νοούνται 
οι εκπομπές CO2 επιβατικού αυτοκινήτου, 
οι οποίες μετρούνται σύμφωνα με τον 
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 715/2007 και 
καθορίζονται ως η μάζα εκπομπών CO2
(συνδυασμένη μάζα) του πιστοποιητικού 
συμμόρφωσης. Για τα επιβατικά 
αυτοκίνητα που δεν έχουν λάβει έγκριση 
τύπου σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) 
αριθ. 715/2007, ως “ειδικές εκπομπές 
CO2” νοούνται οι εκπομπές CO2 που 
μετρώνται σύμφωνα με την ίδια 
διαδικασία μέτρησης όπως ορίζεται για 
τα αυτοκίνητα στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 
692/2008 ή σύμφωνα με τις διαδικασίες 
που εγκρίνει η Επιτροπή για να ορίσει τις 
εν λόγω εκπομπές CO2 για τα εν λόγω 
αυτοκίνητα· για την εφαρμογή του εν 
λόγω σημείου, πρέπει, από την 1η 
Ιανουαρίου 2017, ο κύκλος δοκιμών 



PE506.077v02-00 52/116 AM\931181EL.doc

EL

WLTP να αντικαταστήσει τις διαδικασίες 
μέτρησης που περιγράφονται 
παραπάνω.»

Or. it

Τροπολογία 84
Sabine Wils

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο 3 α (νέο)
Κανονισμός 2009/443/ΕΚ
Άρθρο 4 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3α) Στο άρθρο 4, παρεμβάλλεται η 
ακόλουθη παράγραφος:
«Για να υπάρξει συμμόρφωση με τον 
στόχο των 95 g CO2/km λαμβάνεται 
υπόψη ποσοστό 100% κάθε νέου 
επιβατικού αυτοκινήτου κάθε 
κατασκευαστή τα οποία ταξινομούνται το 
συναφές έτος.»

Or. en

Αιτιολόγηση

Η βασική ανάλυση που πραγματοποιήθηκε για λογαριασμό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής έδειξε 
ότι είναι εφικτή η εκπλήρωση του στόχου των 95 g ως το 2020, επομένως δεν είναι αναγκαία η 
σταδιακή καθιέρωσή του.

Τροπολογία 85
Chris Davies

Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 1 – σημείο 3 α (νέο)
Κανονισμός 2009/443/ΕΚ
Άρθρο 5 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3α) Το άρθρο 5 αντικαθίσταται από το 
ακόλουθο κείμενο:
«Άρθρο 5
Υπερμόρια για τον στόχο των 95 g 
CO2/km
1. Για τον υπολογισμό των μέσων 
ειδικών εκπομπών CO2, κάθε καινούργιο 
επιβατικό αυτοκίνητο με ειδικές 
εκπομπές CO2 κάτω των 35 g CO2/km
υπολογίζεται ως 1,3 επιβατικά 
αυτοκίνητα κατά την περίοδο 2020-2023 
και ως 1 επιβατικό αυτοκίνητο από το 
2024 και μετά.
1α. Τίθεται ανώτατο όριο στην αύξηση 
του στόχου εκπομπών για κάθε 
κατασκευαστή που προκύπτει από τον 
υπολογισμό των υπερμορίων, το οποίο 
ορίζεται σε 2g CO2 ανά χιλιόμετρο.
1β. Δεν είναι εφικτή η μεταφορά μέρους ή 
του συνόλου τυχόν μη 
χρησιμοποιηθέντων υπερμορίων μεταξύ 
ημερολογιακών ετών.»

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα υπερμόρια μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την αντιστάθμιση των δαπανών της 
κατασκευής οχημάτων χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών αλλά θα πρέπει να υπαχθούν σε 
ανώτατο όριο προκειμένου να μην μειωθεί η σημασία του στόχου.

Τροπολογία 86
Anja Weisgerber, Markus Ferber

Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 1 – σημείο 3 α (νέο)
Κανονισμός 2009/443/ΕΚ
Άρθρο 5
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3α) Το άρθρο 5 αντικαθίσταται από το 
ακόλουθο κείμενο:
«Άρθρο 5
Υπερμόρια
(1) Για τον υπολογισμό των μέσων 
ειδικών εκπομπών CO2, κάθε νέο 
επιβατικό αυτοκίνητο με εκπομπές CO2
κάτω του 50% του στόχου ειδικών 
εκπομπών CO2 κάθε κατασκευαστή, 
σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό, 
υπολογίζεται ως:
– 3,5 αυτοκίνητα το 2012·
– 3,5 αυτοκίνητα το 2013·
– 2,5 αυτοκίνητα το 2014·
– 2,5 αυτοκίνητα το 2015·
– 2,5 αυτοκίνητα το 2016·
– 2,5 αυτοκίνητα το 2017·
– 2 αυτοκίνητα το 2018·
– 2 αυτοκίνητα το 2019·
– 2 αυτοκίνητα το 2020.
(1α) Η πολλαπλή μέτρηση, σύμφωνα με 
την παράγραφο 1, ισχύει μόνον όταν οι 
μέσες ειδικές εκπομπές CO2 ενός 
κατασκευαστή κατά το αντίστοιχο 
ημερολογιακό έτος δεν υπερβαίνουν κατά 
15% τον στόχο του όσον αφορά τις 
ειδικές εκπομπές.
(1β) Μεταξύ 2016 και 2020 οι 
κατασκευαστές μπορούν να 
αποταμιεύσουν στο μητρώο του άρθρου 8 
παράγραφος 3α τα υπερμόρια που 
ορίζονται στην παράγραφο 1. Τα 
πλεονάζοντα υπερμόρια μεταφέρονται 
αυτόματα στο μητρώο.
(1γ) Μεταξύ 1ης Ιανουαρίου 2016 και 
31ης Δεκεμβρίου 2023, οι κατασκευαστές 
μπορούν να ζητήσουν από την Επιτροπή 
να λάβει υπόψη τη μερική ή πλήρη 
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κατανομή των υπερμορίων που έχουν 
αποταμιεύσει βάσει της παραγράφου 1β 
κατά τον υπολογισμό των μέσων ειδικών 
εκπομπών CO2.»

Or. de

Αιτιολόγηση

Για να συνεκτιμηθεί ο στόχος της μέγιστης μείωσης των εκπομπών CO2 στα νέα επιβατικά 
αυτοκίνητα, θα πρέπει να δοθούν κίνητρα στους κατασκευαστές. Οι άκαμπτες απαιτήσεις δεν 
είναι χρήσιμες. Ωστόσο θα πρέπει επίσης να συμπεριληφθούν στο σύστημα κινήτρων οχήματα 
που δεν πληρούν τον στόχο του κατασκευαστή, με στόχο την προώθηση φιλικών προς το κλίμα 
καινοτομιών. Δεδομένου ότι οι μειώσεις των εκπομπών CO2 συχνά πραγματοποιούνται σε 
σταδιακό επίπεδο (π.χ. εισαγωγή νέων κινητήρων), οι κατασκευαστές θα πρέπει να έχουν τη 
δυνατότητα αποθήκευσης υπερμορίων.

Τροπολογία 87
Karl-Heinz Florenz, Matthias Groote, Peter Liese

Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 1 – σημείο 3 α (νέο)
Κανονισμός 2009/443/ΕΚ
Άρθρο 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3α) Το άρθρο 5 αντικαθίσταται από το 
ακόλουθο κείμενο:
«Άρθρο 5
Πιστωτικά υπερμόρια
(1) Για τον υπολογισμό των μέσων 
ειδικών εκπομπών CO2, κάθε καινούργιο 
επιβατικό αυτοκίνητο με ειδικές 
εκπομπές CO2 κάτω των 50 g CO2/km 
υπολογίζεται ως:
– 3,5 αυτοκίνητα το 2012·
– 3,5 αυτοκίνητα το 2013·
– 2,5 αυτοκίνητα το 2014·
– 2,5 αυτοκίνητα το 2015·
– 2,5 αυτοκίνητα το 2016·
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– 2,5 αυτοκίνητα το 2017·
– 2 αυτοκίνητα το 2018·
– 2 αυτοκίνητα το 2019·
– 1 αυτοκίνητο το 2020.
(1α) Η χρήση της πολλαπλής μέτρησης, 
σύμφωνα με την παράγραφο 1 ισχύει 
μόνον όταν οι μέσες ειδικές εκπομπές 
CO2 ενός κατασκευαστή (που 
προκύπτουν από την εφαρμογή 
πολλαπλασιαστών) δεν υπερβαίνουν κατά 
2 g τον στόχο του όσον αφορά τις ειδικές 
εκπομπές.
(1β) Μεταξύ 1ης Ιανουαρίου 2016 και 
31ης Δεκεμβρίου 2019, οι κατασκευαστές 
μπορούν να ζητήσουν από την Επιτροπή 
να λάβει υπόψη τα υπερμόρια που έχουν 
συγκεντρώσει βάσει της παραγράφου 1
κατά τον υπολογισμό των μέσων ειδικών 
εκπομπών CO2.»

Or. de

Αιτιολόγηση

Το μέσο των πιστωτικών υπερμορίων εισήχθη το 2009 για ορισμένο χρονικό διάστημα 
προκειμένου να επιταχυνθεί και να διευκολυνθεί η εισαγωγή των «οχημάτων με εξαιρετικά 
χαμηλά επίπεδα εκπομπών». Το μέσο αυτό μπορεί να παραταθεί, ωστόσο δεν θα πρέπει να 
παραμεληθεί ο σφαιρικός στόχος. Για τον λόγο αυτό, τα πιστωτικά υπερμόρια θα πρέπει να 
διαθέτουν ανώτατο όριο, ώστε να καταφαίνονται με σαφήνεια οι επιπτώσεις τους στον 
σφαιρικό στόχο. Η παρούσα τροπολογία απαιτεί υποχρεωτικά τη διαγραφή του άρθρου 5α.

Τροπολογία 88
Jo Leinen

Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 1 – σημείο 3 α (νέο)
Κανονισμός 2009/443/ΕΚ
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3α) Στο άρθρο 5, προστίθεται η 
ακόλουθη παράγραφος:
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«Η χρήση πολλαπλασιαστών δεν πρέπει 
να οδηγεί σε αύξηση του επιπέδου του 
στόχου ειδικών εκπομπών του που θα 
υπερβαίνει τα 2g CO2/km.»

Or. en

Τροπολογία 89
Jo Leinen, Kathleen Van Brempt

Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 1 – σημείο 3 β (νέο)
Κανονισμός 2009/443/ΕΚ
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3β) Στο άρθρο 5, προστίθεται η 
ακόλουθη παράγραφος:
«Απαγορεύεται η μη χρησιμοποίηση 
υπερμορίων που εφαρμόζονται βάσει του 
άρθρου 5 προκειμένου να ληφθούν υπόψη 
μετά το 2020.»

Or. en

Τροπολογία 90
Rebecca Harms

Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 1 – σημείο 4
Κανονισμός 2009/443/ΕΚ
Άρθρο 5α 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4) Μετά το άρθρο 5 παρεμβάλλεται το 
ακόλουθο άρθρο:

διαγράφεται

Άρθρο 5α
Υπερμόρια για τον στόχο των 95 g 
CO2/km
1. Για τον υπολογισμό των μέσων ειδικών 
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εκπομπών CO2, κάθε καινούργιο 
επιβατικό αυτοκίνητο με ειδικές 
εκπομπές CO2 κάτω των 35 g CO2/km 
υπολογίζεται ως 1,3 επιβατικά 
αυτοκίνητα κατά την περίοδο 2020-2023 
και ως 1 επιβατικό αυτοκίνητο από το 
2024 και μετά.
2. Ο μέγιστος αριθμός καινούργιων 
επιβατικών αυτοκίνητων που θα 
λαμβάνεται υπόψη κατά την εφρμογή των 
αναφερόμενων στην παράγραφο 1 
πολλαπλασιαστών για την περίοδο 2020-
2023 δεν υπερβαίνει τον σωρευτικό 
αριθμό των 20 000 νέων ταξινομήσεων 
επιβατικών αυτοκινήτων ανά 
κατασκευαστή.

Or. en

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να προαχθεί η εξέλιξη και η εμπορία αυτοκινήτων χαμηλών ανθρακούχων 
εκπομπών, η ΕΕ θα πρέπει να θέσει φιλόδοξους στόχους όσον αφορά το CO2 για την περίοδο 
μετά το 2020 αντί να υπονομεύει τον στόχο εκπομπών για το 2020 λαμβάνοντας υπόψη 
εικονικά οχήματα. Το σκεπτικό σύμφωνα με το οποίο τα ηλεκτρικά οχήματα και τα οχήματα 
υδρογόνου έχουν μηδενικές εκπομπές ευνοεί ήδη αυτού του είδους τις τεχνολογίες, 
παραβλέποντας τις εκπομπές που προέρχονται από την παραγωγή.

Τροπολογία 91
Chris Davies

Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 1 – σημείο 4
Κανονισμός 2009/443/ΕΚ
Άρθρο 5α 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4) Μετά το άρθρο 5 παρεμβάλλεται το 
ακόλουθο άρθρο:

διαγράφεται

Άρθρο 5α
Υπερμόρια για τον στόχο των 95 g 
CO2/km
1. Για τον υπολογισμό των μέσων ειδικών 
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εκπομπών CO2, κάθε καινούργιο 
επιβατικό αυτοκίνητο με ειδικές 
εκπομπές CO2 κάτω των 35 g CO2/km 
υπολογίζεται ως 1,3 επιβατικά 
αυτοκίνητα κατά την περίοδο 2020-2023 
και ως 1 επιβατικό αυτοκίνητο από το 
2024 και μετά.
2. Ο μέγιστος αριθμός καινούργιων 
επιβατικών αυτοκίνητων που θα 
λαμβάνεται υπόψη κατά την εφρμογή των 
αναφερόμενων στην παράγραφο 1 
πολλαπλασιαστών για την περίοδο 2020-
2023 δεν υπερβαίνει τον σωρευτικό 
αριθμό των 20 000 νέων ταξινομήσεων 
επιβατικών αυτοκινήτων ανά 
κατασκευαστή.

Or. en

Τροπολογία 92
Anja Weisgerber, Markus Ferber

Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 1 – σημείο 4
Κανονισμός 2009/443/ΕΚ
Άρθρο 5α 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4) Μετά το άρθρο 5 παρεμβάλλεται το 
ακόλουθο άρθρο:

διαγράφεται

«Άρθρο 5a
Υπερμόρια για τον στόχο των 95 g 
CO2/km
1. Για τον υπολογισμό των μέσων ειδικών 
εκπομπών CO2, κάθε καινούργιο 
επιβατικό αυτοκίνητο με ειδικές 
εκπομπές CO2 κάτω των 35 g CO2/km 
υπολογίζεται ως 1,3 επιβατικά 
αυτοκίνητα κατά την περίοδο 2020-2023 
και ως 1 επιβατικό αυτοκίνητο από το 
2024 και μετά.
2. Ο μέγιστος αριθμός καινούργιων 
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επιβατικών αυτοκίνητων που θα 
λαμβάνεται υπόψη κατά την εφρμογή των 
αναφερόμενων στην παράγραφο 1 
πολλαπλασιαστών για την περίοδο 2020-
2023 δεν υπερβαίνει τον σωρευτικό 
αριθμό των 20 000 νέων ταξινομήσεων 
επιβατικών αυτοκινήτων ανά 
κατασκευαστή.»

Or. de

Τροπολογία 93
Judith A. Merkies

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο 4 
Κανονισμός 2009/443/ΕΚ
Άρθρο 5α 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Υπερμόρια για τον στόχο των 95 g 
CO2/km

Σύστημα bonus-malus για τα οχήματα 
εξαιρετικά χαμηλών ανθρακούχων 
εκπομπών σύμφωνα με την αγορά

1. Για τον υπολογισμό των μέσων ειδικών 
εκπομπών CO2, κάθε καινούργιο 
επιβατικό αυτοκίνητο με ειδικές 
εκπομπές CO2 κάτω των 35 g CO2/km 
υπολογίζεται ως 1,3 επιβατικά 
αυτοκίνητα κατά την περίοδο 2020-2023 
και ως 1 επιβατικό αυτοκίνητο από το 
2024 και μετά.

1. Αναγνωρίζοντας το αρχικό 
μειονέκτημα που συνιστά το υψηλό 
κόστος της καινοτομίας και της 
ανάπτυξης για τους κατασκευαστές που 
επενδύουν σε οχήματα εξαιρετικά 
χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών, ο 
στόχος εκπομπών άνθρακα που 
αναφέρεται στο άρθρο 4 για κάθε 
κατασκευαστή, προσαρμόζεται ως εξής:
α) για κάθε ολόκληρη ποσοστιαία μονάδα 
που υπολείπεται το μερίδιο των 
καινούργιων οχημάτων εξαιρετικά 
χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών που 
πωλούνται στον στόλο ενός 
κατασκευαστή του μέσου μεριδίου της 
αγοράς στην Ένωση, ο στόχος CO2 του εν 
λόγω κατασκευαστή μειώνεται κατά 2 g 
CO2/km.
β) για κάθε ολόκληρη ποσοστιαία μονάδα 
που υπερβαίνει το μερίδιο των νέων 
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οχημάτων εξαιρετικά χαμηλών 
ανθρακούχων εκπομπών που πωλούνται 
στον στόλο ενός κατασκευαστή το μέσο 
μερίδιο της αγοράς στην Ένωση, ο 
στόχος CO2 του εν λόγω κατασκευαστή 
αυξάνεται κατά 2 g CO2/km.

2. Ο μέγιστος αριθμός καινούργιων 
επιβατικών αυτοκίνητων που θα 
λαμβάνεται υπόψη κατά την εφρμογή των 
αναφερόμενων στην παράγραφο 1 
πολλαπλασιαστών για την περίοδο 2020-
2023 δεν υπερβαίνει τον σωρευτικό 
αριθμό των 20 000 νέων ταξινομήσεων 
επιβατικών αυτοκινήτων ανά 
κατασκευαστή.»

2. Τα κράτη μέλη καθιστούν δημοσίως 
προσβάσιμο τον αριθμό των οχημάτων με 
εξαιρετικά χαμηλές ανθρακούχες 
εκπομπές ανά κατασκευαστή ως τις 28 
Φεβρουαρίου κάθε έτους σε σχέση με το 
προηγούμενο ημερολογιακό έτος.»

Or. en

Τροπολογία 94
Karl-Heinz Florenz, Matthias Groote, Peter Liese

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο 4
Κανονισμός 2009/443/ΕΚ
Άρθρο 5α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4) Μετά το άρθρο 5 παρεμβάλλεται το 
ακόλουθο άρθρο:

διαγράφεται

«Άρθρο 5a
Υπερμόρια για τον στόχο των 95 g 
CO2/km
1. Για τον υπολογισμό των μέσων ειδικών 
εκπομπών CO2, κάθε καινούργιο 
επιβατικό αυτοκίνητο με ειδικές 
εκπομπές CO2 κάτω των 35 g CO2/km 
υπολογίζεται ως 1,3 επιβατικά 
αυτοκίνητα κατά την περίοδο 2020-2023 
και ως 1 επιβατικό αυτοκίνητο από το 
2024 και μετά.
2. Ο μέγιστος αριθμός καινούργιων 
επιβατικών αυτοκίνητων που θα 
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λαμβάνεται υπόψη κατά την εφρμογή των 
αναφερόμενων στην παράγραφο 1 
πολλαπλασιαστών για την περίοδο 2020-
2023 δεν υπερβαίνει τον σωρευτικό 
αριθμό των 20 000 νέων ταξινομήσεων 
επιβατικών αυτοκινήτων ανά 
κατασκευαστή.»

Or. de

Τροπολογία 95
Judith A. Merkies

Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 1 – σημείο 4
Κανονισμός 2009/443/ΕΚ
Άρθρο 5 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4) Μετά το άρθρο 5 παρεμβάλλεται το 
ακόλουθο άρθρο:

διαγράφεται

«Άρθρο 5a
Υπερμόρια για τον στόχο των 95 g 
CO2/km
1. Για τον υπολογισμό των μέσων ειδικών 
εκπομπών CO2, κάθε καινούργιο 
επιβατικό αυτοκίνητο με ειδικές 
εκπομπές CO2 κάτω των 35 g CO2/km 
υπολογίζεται ως 1,3 επιβατικά 
αυτοκίνητα κατά την περίοδο 2020-2023 
και ως 1 επιβατικό αυτοκίνητο από το 
2024 και μετά.
2. Ο μέγιστος αριθμός καινούργιων 
επιβατικών αυτοκίνητων που θα 
λαμβάνεται υπόψη κατά την εφρμογή των 
αναφερόμενων στην παράγραφο 1 
πολλαπλασιαστών για την περίοδο 2020-
2023 δεν υπερβαίνει τον σωρευτικό 
αριθμό των 20 000 νέων ταξινομήσεων 
επιβατικών αυτοκινήτων ανά 
κατασκευαστή.»

Or. en
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Τροπολογία 96
Corinne Lepage

Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 1 – σημείο 4
Κανονισμός 2009/443/ΕΚ
Άρθρο 5 α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4) Μετά το άρθρο 5 παρεμβάλλεται το 
ακόλουθο άρθρο:

διαγράφεται

«Άρθρο 5α
Υπερμόρια για τον στόχο των 95 g 
CO2/km
1. Για τον υπολογισμό των μέσων ειδικών 
εκπομπών CO2, κάθε καινούργιο 
επιβατικό αυτοκίνητο με ειδικές 
εκπομπές CO2 κάτω των 35 g CO2/km 
υπολογίζεται ως 1,3 επιβατικά 
αυτοκίνητα κατά την περίοδο 2020-2023 
και ως 1 επιβατικό αυτοκίνητο από το 
2024 και μετά.
2. Ο μέγιστος αριθμός καινούργιων 
επιβατικών αυτοκίνητων που θα 
λαμβάνεται υπόψη κατά την εφαρμογή 
των αναφερόμενων στην παράγραφο 1 
πολλαπλασιαστών για την περίοδο 2020-
2023 δεν υπερβαίνει τον σωρευτικό 
αριθμό των 20 000 νέων ταξινομήσεων 
επιβατικών αυτοκινήτων ανά 
κατασκευαστή.»

Or. fr

Αιτιολόγηση

Τα υπερμόρια μπορούν να υπονομεύσουν τον στόχο της μείωσης των εκπομπών CO2. Για τον 
λόγο αυτό, πρέπει να καταργηθούν.

Τροπολογία 97
Sabine Wils
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Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 1 – σημείο 4
Κανονισμός 2009/443/ΕΚ
Άρθρο 5α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4) Μετά το άρθρο 5 παρεμβάλλεται το 
ακόλουθο άρθρο:

διαγράφεται

«Άρθρο 5a
Υπερμόρια για τον στόχο των 95 g 
CO2/km
1. Για τον υπολογισμό των μέσων ειδικών 
εκπομπών CO2, κάθε καινούργιο 
επιβατικό αυτοκίνητο με ειδικές 
εκπομπές CO2 κάτω των 35 g CO2/km 
υπολογίζεται ως 1,3 επιβατικά 
αυτοκίνητα κατά την περίοδο 2020-2023 
και ως 1 επιβατικό αυτοκίνητο από το 
2024 και μετά.
2. Ο μέγιστος αριθμός καινούργιων 
επιβατικών αυτοκίνητων που θα 
λαμβάνεται υπόψη κατά την εφρμογή των 
αναφερόμενων στην παράγραφο 1 
πολλαπλασιαστών για την περίοδο 2020-
2023 δεν υπερβαίνει τον σωρευτικό 
αριθμό των 20 000 νέων ταξινομήσεων 
επιβατικών αυτοκινήτων ανά 
κατασκευαστή.»

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα πιστωτικά υπερμόρια αποδυναμώνουν τον στόχο ειδικών εκπομπών των κατασκευαστών 
παρέχοντας δικαιώματα εκπομπών για τις πωλήσεις οχημάτων με εκπομπές κάτω των 35 g/km 
CO2. Το γεγονός ότι τα ηλεκτρικά οχήματα θεωρούνται σήμερα οχήματα με μηδενικές εκπομπές 
στον παρόντα κανονισμό αποτελεί ήδη σημαντικό 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 και 
υπονομεύουν την περιβαλλοντική ακεραιότητα του παρόντος κανονισμού. Συνεπώς, θα πρέπει 
να καταργηθούν.
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Τροπολογία 98
Christofer Fjellner

Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 1 – σημείο 4
Κανονισμός 2009/443/ΕΚ
Άρθρο 5α – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Για τον υπολογισμό των μέσων ειδικών 
εκπομπών CO2, κάθε καινούργιο επιβατικό 
αυτοκίνητο με ειδικές εκπομπές CO2 κάτω 
των 35 g CO2/km υπολογίζεται ως 1,3
επιβατικά αυτοκίνητα κατά την περίοδο 
2020-2023 και ως 1 επιβατικό αυτοκίνητο 
από το 2024 και μετά.

1. Για τον υπολογισμό των μέσων ειδικών 
εκπομπών CO2, κάθε καινούργιο επιβατικό 
αυτοκίνητο με ειδικές εκπομπές CO2 κάτω 
των 50 g CO2/km υπολογίζεται ως 1,5
επιβατικά αυτοκίνητα κατά την περίοδο 
2015-2025.

Η χρησιμοποίηση μέρους ή όλων των 
συσσωρευθέντων πιστωτικών μορίων 
μπορεί να πραγματοποιηθεί σε οιοδήποτε 
έτος εντός της περιόδου 2016-2025.

Or. en

Τροπολογία 99
Mario Pirillo

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – σημείο 1
Κανονισμός 2009/443/ΕΚ
Άρθρο 5 α – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Για τον υπολογισμό των μέσων ειδικών 
εκπομπών CO2, κάθε καινούργιο επιβατικό 
αυτοκίνητο με ειδικές εκπομπές CO2 κάτω 
των 35 g CO2/km υπολογίζεται ως 1,3 
επιβατικά αυτοκίνητα κατά την περίοδο 
2020-2023 και ως 1 επιβατικό αυτοκίνητο 
από το 2024 και μετά.

1. Για τον υπολογισμό των μέσων ειδικών 
εκπομπών CO2 κατά την περίοδο 2020-
2023, κάθε καινούργιο επιβατικό 
αυτοκίνητο με ειδικές εκπομπές CO2 κάτω 
των 35 g CO2/km υπολογίζεται ως:

- 1,3 επιβατικά αυτοκίνητα για τους 
κατασκευαστές που πραγματοποιούν 
πώληση καινούργιων οχημάτων με 
ειδικές εκπομπές μικρότερες από 35g 
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CO2/km, που να αναλογούν σε ποσοστό 
κυμαινόμενο μεταξύ 2% και 3% των 
συνολικών ετήσιων πωλήσεών τους.
-1,5 επιβατικά αυτοκίνητα για τους 
κατασκευαστές που πραγματοποιούν 
πώληση καινούργιων οχημάτων με 
ειδικές εκπομπές μικρότερες από 35g 
CO2/km, που να αναλογούν σε ποσοστό 
κυμαινόμενο μεταξύ 3% και 4% των 
συνολικών ετήσιων πωλήσεών τους.
-1,7 επιβατικά αυτοκίνητα για τους 
κατασκευαστές που πραγματοποιούν 
πώληση καινούργιων οχημάτων με 
ειδικές εκπομπές μικρότερες από 35g 
CO2/km, που να αναλογούν σε ποσοστό 
μεγαλύτερο του 4% των συνολικών 
ετήσιων πωλήσεών τους.

Or. it

Τροπολογία 100
Françoise Grossetête

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο 4
Κανονισμός 2009/443/ΕΚ
Άρθρο 5 α – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Για τον υπολογισμό των μέσων ειδικών 
εκπομπών CO2, κάθε καινούργιο επιβατικό 
αυτοκίνητο με ειδικές εκπομπές CO2 κάτω 
των 35 g CO2/km υπολογίζεται ως 1,3 
επιβατικά αυτοκίνητα κατά την περίοδο 
2020-2023 και ως 1 επιβατικό αυτοκίνητο
από το 2024 και μετά.

1. Για τον υπολογισμό των μέσων ειδικών 
εκπομπών CO2, κάθε καινούργιο επιβατικό 
αυτοκίνητο με ειδικές εκπομπές CO2 κάτω 
των 50 g CO2/km ή με εκπομπές 
χαμηλότερες από το 50% της τιμής του 
CO2 που δίδεται για τον οικείο στόχο 
ειδικών εκπομπών από τον τύπο του 
παραρτήματος Ι, με ανώτατο όριο 70 g 
CO2/km, υπολογίζεται ως 2 επιβατικά 
αυτοκίνητα από το 2016 και μετά.
Επιτρέπεται η χρήση του συνόλου ή 
μέρους των συσσωρευμένων μορίων σε 
οποιοδήποτε έτος κατά την περίοδο 2016-
2025.
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Or. fr

Τροπολογία 101
Elena Oana Antonescu

Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 1 – σημείο 4
Κανονισμός 2009/443/ΕΚ
Άρθρο 5α – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Για τον υπολογισμό των μέσων ειδικών 
εκπομπών CO2, κάθε καινούργιο επιβατικό 
αυτοκίνητο με ειδικές εκπομπές CO2 κάτω 
των 35 g CO2/km υπολογίζεται ως 1,3
επιβατικά αυτοκίνητα κατά την περίοδο 
2020-2023 και ως 1 επιβατικό αυτοκίνητο
από το 2024 και μετά.

1. Για τον υπολογισμό των μέσων ειδικών 
εκπομπών CO2, κάθε καινούργιο επιβατικό 
αυτοκίνητο με ειδικές εκπομπές CO2 κάτω 
των 50 g CO2/km υπολογίζεται ως 2
επιβατικά αυτοκίνητα από το 2016 και 
μετά.

Or. en

Τροπολογία 102
Cristian Silviu Buşoi

Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 1 – σημείο 4
Κανονισμός 2009/443/ΕΚ
Άρθρο 5α – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Για τον υπολογισμό των μέσων ειδικών 
εκπομπών CO2, κάθε καινούργιο επιβατικό 
αυτοκίνητο με ειδικές εκπομπές CO2 κάτω 
των 35 g CO2/km υπολογίζεται ως 1,3
επιβατικά αυτοκίνητα κατά την περίοδο 
2020-2023 και ως 1 επιβατικό αυτοκίνητο
από το 2024 και μετά.

1. Για τον υπολογισμό των μέσων ειδικών 
εκπομπών CO2, κάθε καινούργιο επιβατικό 
αυτοκίνητο με ειδικές εκπομπές CO2 κάτω 
των 50 g CO2/km ή με εκπομπές 
χαμηλότερες από το 50 % της τιμής του 
CO2 που δίδεται για τον οικείο στόχο 
ειδικών εκπομπών από τον τύπο του 
παραρτήματος Ι, με ανώτατο όριο 70 g 
CO2/km, υπολογίζεται ως 1,5 επιβατικά 
αυτοκίνητα από το 2016 και μετά.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Στόχος της παρούσας τροπολογίας είναι η θέσπιση ενός φιλόδοξου συστήματος υπερμορίων, το 
οποίο θα ενθαρρύνει την αυτοκινητοβιομηχανία να επενδύσει σε οχήματα χαμηλών εκπομπών.

Τροπολογία 103
Christine De Veyrac, Dominique Vlasto

Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 1 – σημείο 4
Κανονισμός 2009/443/ΕΚ
Άρθρο 5 α – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Για τον υπολογισμό των μέσων ειδικών 
εκπομπών CO2, κάθε καινούργιο επιβατικό 
αυτοκίνητο με ειδικές εκπομπές CO2 κάτω 
των 35 g CO2/km υπολογίζεται ως 1,3 
επιβατικά αυτοκίνητα κατά την περίοδο 
2020-2023 και ως 1 επιβατικό αυτοκίνητο 
από το 2024 και μετά.

1. Για τον υπολογισμό των μέσων ειδικών 
εκπομπών CO2, κάθε καινούργιο επιβατικό 
αυτοκίνητο με ειδικές εκπομπές CO2 κάτω 
των 50 g CO2/km υπολογίζεται ως 1,3 
επιβατικά αυτοκίνητα κατά την περίοδο 
2020-2023 και ως 1 επιβατικό αυτοκίνητο 
από το 2024 και μετά.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να μειωθεί το κόστος που συνεπάγεται η χρήση των οχημάτων για τους πολίτες 
και να επιτευχθούν οι περιβαλλοντικοί στόχοι της παρούσας πρότασης, το υπερμόριο πρέπει να 
ενθαρρύνει αποτελεσματικά την ανάπτυξη όλων των ειδών καθαρών οχημάτων (ηλεκτρικά, 
υβριδικά, κ.α.). Με το προτεινόμενο ανώτατο όριο των 35 g CO2/Km αποκλείονται αυτομάτως 
ορισμένες τεχνολογίες που θεωρούνται καθαρές και ανταποκρίνονται στη ζήτηση των 
καταναλωτών. Ως εκ τούτου, το εν λόγω ανώτατο όριο θα πρέπει να αυξηθεί.

Τροπολογία 104
Christofer Fjellner

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο 4
Κανονισμός 2009/443/ΕΚ
Άρθρο 5α – παράγραφος 2
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Ο μέγιστος αριθμός καινούργιων 
επιβατικών αυτοκίνητων που θα 
λαμβάνεται υπόψη κατά την εφαρμογή 
των αναφερόμενων στην παράγραφο 1 
πολλαπλασιαστών για την περίοδο 2020-
2023 δεν υπερβαίνει τον σωρευτικό 
αριθμό των 20 000 νέων ταξινομήσεων 
επιβατικών αυτοκινήτων ανά 
κατασκευαστή.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 105
Mario Pirillo

Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 1 – σημείο 4
Κανονισμός 2009/443/ΕΚ
Άρθρο 5 α – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Ο μέγιστος αριθμός καινούργιων 
επιβατικών αυτοκίνητων που θα 
λαμβάνεται υπόψη κατά την εφαρμογή
των αναφερόμενων στην παράγραφο 1 
πολλαπλασιαστών για την περίοδο 2020-
2023 δεν υπερβαίνει τον σωρευτικό 
αριθμό των 20 000 νέων ταξινομήσεων 
επιβατικών αυτοκινήτων ανά 
κατασκευαστή.»

διαγράφεται

Or. it

Τροπολογία 106
Françoise Grossetête

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο 4
Κανονισμός 2009/443/ΕΚ
Άρθρο 5 α – παράγραφος 2
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Ο μέγιστος αριθμός καινούργιων 
επιβατικών αυτοκίνητων που θα 
λαμβάνεται υπόψη κατά την εφαρμογή 
των αναφερόμενων στην παράγραφο 1 
πολλαπλασιαστών για την περίοδο 2020-
2023 δεν υπερβαίνει τον σωρευτικό 
αριθμό των 20 000 νέων ταξινομήσεων 
επιβατικών αυτοκινήτων ανά 
κατασκευαστή.

διαγράφεται

Or. fr

Τροπολογία 107
Elena Oana Antonescu

Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 1 – σημείο 4
Κανονισμός 2009/443/ΕΚ
Άρθρο 5α – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Ο μέγιστος αριθμός καινούργιων 
επιβατικών αυτοκίνητων που θα 
λαμβάνεται υπόψη κατά την εφαρμογή 
των αναφερόμενων στην παράγραφο 1 
πολλαπλασιαστών για την περίοδο 2020-
2023 δεν υπερβαίνει τον σωρευτικό 
αριθμό των 20 000 νέων ταξινομήσεων 
επιβατικών αυτοκινήτων ανά 
κατασκευαστή.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 108
Cristian Silviu Buşoi

Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 1 – σημείο 4
Κανονισμός 2009/443/ΕΚ
Άρθρο 5α – παράγραφος 2
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Ο μέγιστος αριθμός καινούργιων 
επιβατικών αυτοκίνητων που θα 
λαμβάνεται υπόψη κατά την εφαρμογή 
των αναφερόμενων στην παράγραφο 1 
πολλαπλασιαστών για την περίοδο 2020-
2023 δεν υπερβαίνει τον σωρευτικό 
αριθμό των 20 000 νέων ταξινομήσεων 
επιβατικών αυτοκινήτων ανά 
κατασκευαστή.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 109
Christine De Veyrac, Dominique Vlasto

Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 1 – σημείο 4
Κανονισμός 2009/443/ΕΚ
Άρθρο 5 α – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Ο μέγιστος αριθμός καινούργιων 
επιβατικών αυτοκίνητων που θα 
λαμβάνεται υπόψη κατά την εφαρμογή 
των αναφερόμενων στην παράγραφο 1 
πολλαπλασιαστών για την περίοδο 2020-
2023 δεν υπερβαίνει τον σωρευτικό 
αριθμό των 20 000 νέων ταξινομήσεων 
επιβατικών αυτοκινήτων ανά 
κατασκευαστή.

διαγράφεται

Or. fr

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να μειωθεί το κόστος που συνεπάγεται η χρήση των οχημάτων για τους πολίτες 
και να επιτευχθούν οι περιβαλλοντικοί στόχοι της παρούσας πρότασης, το υπερμόριο πρέπει να 
ενθαρρύνει αποτελεσματικά την ανάπτυξη όλων των ειδών καθαρών οχημάτων (ηλεκτρικά, 
υβριδικά, κ.α.). Η κατάργηση του ανώτατου ορίου θα ωθήσει τους κατασκευαστές να διαθέσουν 
στην αγορά τον μέγιστο δυνατό αριθμό καθαρών οχημάτων, αντιμετωπίζοντας κατ’ αυτό τον 
τρόπο την πρόκληση που θέτει το ζήτημα της τιμής των καυσίμων για τους καταναλωτές.
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Τροπολογία 110
Jo Leinen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο 4 α (νέο) 
Κανονισμός 2009/443/ΕΚ
Άρθρο 5α – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4α) Στο άρθρο 5α προστίθεται η εξής 
παράγραφος:
«2α. Η χρήση πολλαπλασιαστών δεν 
πρέπει να οδηγεί σε αύξηση του επιπέδου 
του στόχου ειδικών εκπομπών του που θα 
υπερβαίνει τα 2g CO2/km.»

Or. en

Τροπολογία 111
Jo Leinen, Kathleen Van Brempt

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο 4 β (νέο)
Κανονισμός 2009/443/ΕΚ
Άρθρο 5α – παράγραφος 2 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4β) Στο άρθρο 5α προστίθεται η εξής 
παράγραφος:
«2β. Απαγορεύεται η μη χρησιμοποίηση 
υπερμορίων βάσει του άρθρου 5 
προκειμένου να ληφθούν υπόψη μετά το 
2020.»

Or. en

Τροπολογία 112
Mario Pirillo
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Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 1 – σημείο 4 α (νέο)
Κανονισμός 2009/443/ΕΚ
Άρθρο 5α  – παράγραφος 2α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4α) Στο άρθρο 5α παρεμβάλλεται η 
ακόλουθη παράγραφος μετά την 
παράγραφο 2:
«2α. Μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου κάθε 
έτους, αρχής γενομένης από την έναρξη 
ισχύος του παρόντος κανονισμού, η 
Επιτροπή πρέπει να υπολογίζει κατά 
πόσον το συνολικό επίπεδο πιστωτικών 
υπερμορίων επιφέρει σημαντικές 
τροποποιήσεις στον στόχο των εκπομπών 
που ορίζει το άρθρο 1. Εάν ο στόχος 
αυτός καταστεί ανέφικτος για 
περισσότερο από 2 g CO2/km, ο 
πολλαπλασιαστής που ορίζει το άρθρο 5 
παράγραφος 1 του εν λόγω κανονισμού 
πρέπει να μετατραπεί σε 1 αυτοκίνητο για 
το τρέχον έτος.» 

Or. it

Τροπολογία 113
Mario Pirillo, Kathleen Van Brempt

Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 1 – σημείο 4 α (νέο)
Κανονισμός 2009/443/ΕΚ
Άρθρο 7α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4α) Μετά το άρθρο 7 προστίθεται το 
ακόλουθο άρθρο:
«Άρθρο 7α
Συμμόρφωση εν χρήσει
1. Τα μέτρα που αφορούν τη 
συμμόρφωση εν χρήσει πρέπει να είναι 
επαρκή για τη διασφάλιση τόσο των 
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πραγματικών εκπομπών CO2 όσο και της 
πραγματικής κατανάλωσης καυσίμου των 
καινούργιων επιβατικών αυτοκινήτων 
κατά την κανονική διάρκεια ζωής τους, 
σε συνθήκες κανονικής χρήσης.
2. Για όλα τα καινούργια επιβατικά 
αυτοκίνητα, τα μέτρα που αφορούν τη 
συμμόρφωση εν χρήσει για τη μέτρηση 
των εκπομπών CO2 καθορίζονται σε 
έκθεση ελέγχου που εκπονείται από τρίτο 
φορέα, ανεξάρτητο και πιστοποιημένο.
3. Εάν οι τιμές των εκπομπών CO2 που 
μετρώνται κατά τις δοκιμές οι οποίες
αντιπροσωπεύουν συνθήκες κανονικής 
χρήσης υπερβαίνουν κατά περισσότερο 
από 4% τις τιμές των ειδικών εκπομπών 
CO2 που παρέχονται από τους 
κατασκευαστές σύμφωνα με το άρθρο 8 
παράγραφος 2 του εν λόγω κανονισμού, η 
Επιτροπή πρέπει να χρησιμοποιήσει την 
τιμή αυτή για να υπολογίσει εκ νέου τις 
ειδικές εκπομπές CO2 για τον 
συγκεκριμένο κατασκευαστή.» 

Or. it

Τροπολογία 114
Chris Davies

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο 4 α (νέο)
Κανονισμός 2009/443/ΕΚ
Άρθρο 8 – παράγραφος 4 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4α) Στην παράγραφο 4 του άρθρου 8 το 
τρίτο εδάφιο τροποποιείται ως εξής:
«Το μητρώο, και η κοινοποίηση, είναι 
δημοσίως προσβάσιμα. Οι πληροφορίες 
που καταγράφονται από κάθε κράτος 
μέλος σύμφωνα με την παράγραφο 1 είναι 
επίσης δημοσίως προσβάσιμες 
ανεξαρτήτως του αν περιέχονται στο 
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μητρώο.»

Or. en

Αιτιολόγηση

Η διαδικασία παρακολούθησης και αναφοράς έχει ουσιαστική σημασία για τον καθορισμό της 
συμμόρφωσης με τους στόχους εκπομπών. Το κοινό θα πρέπει να είναι σε θέση να 
παρακολουθεί και να συμμετέχει στην εν λόγω διαδικασία σε κάθε στάδιο.

Τροπολογία 115
Chris Davies

Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 1 – σημείο 4 β (νέο)
Κανονισμός 2009/443/ΕΚ
Άρθρο 8 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4β) 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 
και δημοσιεύεται σύμφωνα με το άρθρο 
10. Οι ειδικές εκπομπές CO2 για τον τύπο 
οχήματος για τον οποίο έχει διαπιστωθεί 
απόκλιση προσαρμόζονται αναλόγως, 
λαμβάνοντας υπόψη την απόκλιση, για 
τον υπολογισμό των μέσων ειδικών 
εκπομπών CO2 κατά το επόμενο 
ημερολογιακό έτος. Η Επιτροπή 
τροποποιεί τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 
1014/2010 σχετικά με την 
παρακολούθηση1 με κατάλληλες 
διατάξεις ώστε να διασφαλισθεί η 
συμμόρφωση με την παρούσα 
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παράγραφο.»
_________
1 ΕΕ L 293 της 11.11.2010, σ. 15.

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι ευρέως αποδεκτό ότι ο ισχύων κύκλος δοκιμών δεν αντικατοπτρίζει επαρκώς τις 
πραγματικές συνθήκες οδήγησης. Ως εκ τούτου, οι πληροφορίες που παρέχονται στους 
καταναλωτές είναι ανακριβείς και παραπλανητικές. Πρέπει να υπάρξουν ρυθμίσεις ώστε να 
διασφαλισθεί ότι οι εκτιμήσεις θα αντικατοπτρίζουν καλύτερα τις εκπομπές υπό πραγματικές 
συνθήκες. Οι εν λόγω ρυθμίσεις θα εξακολουθούν να είναι αναγκαίες και μετά την έγκριση της 
νέας παγκόσμιας διαδικασίας δοκιμών ελαφρών οχημάτων.

Τροπολογία 116
Rebecca Harms

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο 4 α (νέο)
Κανονισμός 2009/443/ΕΚ
Άρθρο 8 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4α) 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 117
Rebecca Harms

Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 1 – σημείο 4 β (νέο)
Κανονισμός 2009/443/ΕΚ
Άρθρο 8 – παράγραφος 4 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4β) Στο άρθρο 8, παρεμβάλλεται η 
ακόλουθη παράγραφος:
«4β. Η Επιτροπή παρακολουθεί τις 
πραγματικές αναφερόμενες τιμές 
εκπομπών CO2 ανά τύπο οχήματος και 
κατασκευαστή με βάση τις καλύτερες 
διαθέσιμες πηγές πληροφοριών και 
δημοσιεύει στις ετήσιες εκθέσεις 
παρακολούθησής της τη σύγκρισή τους 
με τις τιμές έγκρισης τύπου.»

Or. en

Τροπολογία 118
Chris Davies

Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 1 – σημείο 4 γ (νέο)
Κανονισμός 2009/443/ΕΚ
Άρθρο 8 – παράγραφος 5 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4γ) Στην παράγραφο 5 του άρθρου 8, το 
δεύτερο εδάφιο τροποποιείται ως εξής:
«Η Επιτροπή εξετάζει τυχόν 
γνωστοποιήσεις των κατασκευαστών 
και μέχρι τις 31 Οκτωβρίου είτε 
επιβεβαιώνει είτε τροποποιεί τους 
προσωρινούς υπολογισμούς βάσει της 
παραγράφου 4. Οι γνωστοποιήσεις από 
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τους κατασκευαστές και οι επιβεβαιώσεις 
ή οι τροποποιήσεις της Επιτροπής βάσει 
της παρούσας παραγράφου, καθώς και οι 
κοινοποιήσεις της Επιτροπής βάσει της 
παραγράφου 6 είναι δημοσίως 
προσβάσιμες.»

Or. en

Αιτιολόγηση

Η διαδικασία παρακολούθησης και αναφορών έχει ουσιαστική σημασία για τον καθορισμό της 
συμμόρφωσης με τους στόχους εκπομπών. Το κοινό θα πρέπει να είναι σε θέση να 
παρακολουθεί και να συμμετέχει στην εν λόγω διαδικασία σε κάθε στάδιο.

Τροπολογία 119
Thomas Ulmer

Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 1 – σημείο 5
Κανονισμός 2009/443/ΕΚ
Άρθρο 8 – παράγραφος 9 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

9. Η Επιτροπή θεσπίζει λεπτομερείς 
κανόνες για τις διαδικασίες 
παρακολούθησης και υποβολής δεδομένων 
βάσει του παρόντος άρθρου και για την 
εφαρμογή του παραρτήματος II, μέσω 
εκτελεστικών πράξεων. Οι εν λόγω 
εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται 
σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που 
προβλέπεται στο άρθρο 14 παράγραφος 2.

9. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 14α σχετικά με τις διαδικασίες 
παρακολούθησης και υποβολής δεδομένων 
βάσει του παρόντος άρθρου και για την 
εφαρμογή του παραρτήματος II.

Or. en

Τροπολογία 120
Rebecca Harms

Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 1 – σημείο 5 α (νέο)
Κανονισμός 2009/443/ΕΚ
Άρθρο 9 – παράγραφος 2 – στοιχείο β 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5α) Στο άρθρο 9 παράγραφος 2, το 
στοιχείο β) αντικαθίσταται ως εξής:
«Από το 2009:
(Εκπομπές καθ' υπέρβαση × 130 ευρώ/g 
CO2/km) αριθμό των νέων επιβατικών 
αυτοκινήτων.

Or. en

Τροπολογία 121
Thomas Ulmer

Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 1 – σημείο 6
Κανονισμός 2009/443/ΕΚ
Άρθρο 9 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η Επιτροπή θεσπίζει λεπτομερείς
ρυθμίσεις για την είσπραξη του τιμήματος 
υπέρβασης εκπομπών που προβλέπεται 
στην παράγραφο 1, μέσω εκτελεστικών 
πράξεων. Οι εν λόγω εκτελεστικές 
πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη 
διαδικασία εξέτασης που προβλέπεται 
στο άρθρο 14 παράγραφος 2.

3. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 14α σχετικά με τις ρυθμίσεις για
την είσπραξη του τιμήματος υπέρβασης 
εκπομπών που προβλέπεται στην 
παράγραφο 1.

Or. en

Τροπολογία 122
Rebecca Harms

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο 7 – στοιχείο α α (νέο)
Κανονισμός 2009/443/ΕΚ
Άρθρο 11 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

αα) Στην παράγραφο 4, το πρώτο εδάφιο 
αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
«Αίτηση παρέκκλισης από τον στόχο 
ειδικών εκπομπών που υπολογίζεται 
σύμφωνα με το παράρτημα I δικαιούται 
να υποβάλει κατασκευαστής ο οποίος 
είναι υπεύθυνος, μαζί με όλες τις 
συνδεδεμένες επιχειρήσεις του, για 
10 000 έως 100 000 καινούργια 
επιβατικά αυτοκίνητα που 
ταξινομούνται κάθε ημερολογιακό έτος 
στην Ένωση.»

Or. en

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να διασφαλισθεί η σταδιακή συνολική μείωση των εκπομπών CO2 του στόλου των 
αυτοκινήτων, η παρέκκλιση «εξειδίκευσης» για τους κατασκευαστές μειώνεται σε 100 000 
οχήματα από το 2020 έως το 2030.

Τροπολογία 123
Rebecca Harms

Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 1 – σημείο 7 – στοιχείο γ α (νέο)
Κανονισμός 2009/443/ΕΚ
Άρθρο 11 – παράγραφος 4 – εδάφιο 2 – στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γα) Στην παράγραφο 4 δεύτερο εδάφιο, 
προστίθεται το ακόλουθο στοιχείο:
«γα) εάν η αίτηση σχετίζεται με το 
παράρτημα Ι σημείο 1 στοιχείο δ), στόχο 
που συνιστά μείωση κατά 65 % των 
μέσων ειδικών εκπομπών CO2 το 2007 ή, 
εφόσον υποβάλλεται ενιαία αίτηση από 
ορισμένες συνδεδεμένες επιχειρήσεις, 
μείωση κατά 65 % του μέσου όρου των 
μέσων ειδικών εκπομπών CO2 των εν 
λόγω επιχειρήσεων το 2007.»
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Τροπολογία 124
Sabine Wils

Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 1 – σημείο 8 α (νέο)
Κανονισμός 2009/443/ΕΚ
Άρθρο 12 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8α) Στο άρθρο 12, η 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 εξέταση των τεχνολογιών πρέπει να 
περιλαμβάνει τουλάχιστον έκθεση 
επαλήθευσης που συντάσσεται από 
τεχνική υπηρεσία, όπως ορίζεται στο 
άρθρο 7 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
725/2011.
Η συνολική συμβολή των τεχνολογιών 
αυτών στη μείωση συγκεκριμένου 
στόχου εκπομπών ενός κατασκευαστή 
μπορεί να ανέρχεται σε 4 g CO2/km ανά 
όχημα κατ’ ανώτατο όριο.»

Or. en

Αιτιολόγηση

Παρότι οι οικολογικές καινοτομίες προάγουν και ενθαρρύνουν την καινοτομία στην 
αυτοκινητοβιομηχανία, εντούτοις δεν παρέχουν την πραγματική εικόνα της οδήγησης υπό 
πραγματικές συνθήκες, προκαλώντας έτσι σύγχυση στους καταναλωτές και οδηγώντας σε 
ανεπαρκή διαφάνεια όσον αφορά τα επίπεδα CO2 των κατασκευαστών.

Τροπολογία 125
Corinne Lepage
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Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 1 – σημείο 8 α (νέο)
Κανονισμός 2009/443/ΕΚ
Άρθρο 12 – παράγραφος 1 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8α) Στο άρθρο 12, η 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 126
Mario Pirillo

Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 1 – σημείο 8 α (νέο)
Κανονισμός 2009/443/ΕΚ
Άρθρο 12 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8α) Στο άρθρο 12, η παράγραφος 1 
αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
«Κατόπιν αιτήσεως προμηθευτή ή 
κατασκευαστή, λαμβάνονται υπόψη οι 
εξοικονομήσεις CO2 που επιτυγχάνονται 
με τη χρήση καινοτόμων τεχνολογιών.
Οι τεχνολογίες αυτές πρέπει να 
λαμβάνονται υπόψη μόνο εάν η 
μεθοδολογία με βάση την οποία 
αξιολογούνται είναι σε θέση να παρέχει 
επαληθεύσιμα, επαναλαμβανόμενα και 
συγκρίσιμα αποτελέσματα.
Η συνολική συμβολή των τεχνολογιών 
αυτών στη μείωση του στόχου ειδικών 
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εκπομπών ενός κατασκευαστή μπορεί να 
ανέρχεται σε 7 g CO2/km κατ’ ανώτατο 
όριο.
Η συμβολή αυτή θα αποδοθεί αναλογικά 
σε κάθε κατασκευαστή, με βάση το 
ποσοστό αυτοκινήτων του συνολικού 
στόλου του που είναι εξοπλισμένα με 
αυτές τις καινοτόμες τεχνολογίες.»

Or. it

Τροπολογία 127
Maria do Céu Patrão Neves

Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 9 – σημείο 1
Κανονισμός 2009/443/ΕΚ
Άρθρο 12 – παράγραφος 2 – πρώτη πρόταση

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή θεσπίζει λεπτομερείς διατάξεις 
για διαδικασία έγκρισης των καινοτόμων 
τεχνολογιών που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1, μέσω εκτελεστικών 
πράξεων. Οι εκτελεστικές πράξεις 
εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία 
εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 14 
παράγραφος 2 του παρόντος κανονισμού.

Η Επιτροπή θεσπίζει λεπτομερείς διατάξεις 
για διαδικασία έγκρισης των καινοτόμων 
τεχνολογιών που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1, μέσω εκτελεστικών 
πράξεων. Οι εκτελεστικές πράξεις 
εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία 
εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 14 
παράγραφος 2 του παρόντος κανονισμού. 
Κατά την έγκριση καινοτόμων 
τεχνολογιών ή δεσμών καινοτόμων 
τεχνολογιών, η δημιουργία «πράσινων» 
θέσεων εργασίας στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση θεωρείται θετικός παράγοντας.

Or. pt

Τροπολογία 128
Sabine Wils

Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 1 – σημείο 10 – στοιχείο -α (νέο)
Κανονισμός 2009/443/ΕΚ
Άρθρο 13 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

-α) Στην παράγραφο 2, το πρώτο εδάφιο 
αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
«2. Έως τις 31 Οκτωβρίου 2014 και εν 
συνεχεία ανά τριετία, εγκρίνονται μέτρα 
για την τροποποίηση του παραρτήματος 
Ι προσαρμόζοντας την τιμή F0 που 
περιλαμβάνεται στο εν λόγω παράρτημα 
στο μέσο αποτύπωμα των νέων 
επιβατικών αυτοκινήτων κατά τα 
προηγούμενα τρία ημερολογιακά έτη.»

Or. en

Αιτιολόγηση

Η μάζα του αυτοκινήτου δεν είναι αξιόπιστος δείκτης της χρηστικότητάς (χρησιμότητας) του
και, ως εκ τούτου, δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται για τον καθορισμό των στόχων ειδικών 
εκπομπών. Αντιθέτως, το αποτύπωμα (μετατρόχιο επί μεταξόνιο) συνιστά καλύτερη παράμετρο 
χρηστικότητας: είναι περισσότερο ουδέτερη, σταθερή και αντικατοπτρίζει καλύτερα τη 
χρησιμότητα ενός αυτοκινήτου. Οι αγοραστές αυτοκινήτων μπορεί να επιλέγουν ένα αυτοκίνητο 
με βάση το μέγεθός του, όχι όμως με βάση το βάρος του. Ένας κανονισμός που θα βασίζεται 
στο αποτύπωμα αναγνωρίζει πλήρως τις προσπάθειες των κατασκευαστών να μειώσουν το 
βάρος των αυτοκινήτων τους.

Τροπολογία 129
Karl-Heinz Florenz, Peter Liese, Toine Manders

Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 1 – σημείο 10 – στοιχείο -α (νέο)
Κανονισμός 2009/443/ΕΚ
Άρθρο 13 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

-a) Στην παράγραφο 2, το πρώτο εδάφιο 
αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
«(2) Έως την 31η Οκτωβρίου 2014, και 
ανά τρία έτη στη συνέχεια, εκδίδονται 
μέτρα για την τροποποίηση του 
παραρτήματος Ι όσον αφορά την 
προσαρμογή των τιμών M0 και F0 στη 
μέση μάζα ή αποτύπωμα (Footprint) των 
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νέων επιβατικών αυτοκινήτων κατά τα 
προηγούμενα τρία ημερολογιακά έτη.»

Or. de

Αιτιολόγηση

Η χρήση του αποτυπώματος μπορεί να αντιταχθεί στην τάση να γίνονται τα αυτοκίνητα ολοένα 
βαρύτερα, στηρίζοντας τις ελαφριές κατασκευές, κάτι για το οποίο δεν υπάρχουν κίνητρα επί 
του παρόντος.

Τροπολογία 130
Sabine Wils

Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 1 – σημείο 10 – στοιχείο -α (νέο)
Κανονισμός 2009/443/ΕΚ
Άρθρο 13 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

-α) Στην παράγραφο 2, το πρώτο εδάφιο 
αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
«2. Έως τις 31 Οκτωβρίου 2014 και εν 
συνεχεία ανά τριετία, εγκρίνονται μέτρα 
για την τροποποίηση του παραρτήματος 
Ι προσαρμόζοντας την τιμή F0 που 
περιλαμβάνεται στο εν λόγω παράρτημα 
στο μέσο αποτύπωμα των νέων 
επιβατικών αυτοκινήτων κατά τα 
προηγούμενα τρία ημερολογιακά έτη.»

Or. en

Τροπολογία 131
Corinne Lepage

Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 1 – σημείο 10 – στοιχείο -α (νέο)
Κανονισμός 2009/443/ΕΚ
Άρθρο 13 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

-a) Στην παράγραφο 2, το πρώτο εδάφιο 
αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
«2. Έως τις 31 Οκτωβρίου 2014 και εν 
συνεχεία ανά τριετία, θα εγκρίνονται 
μέτρα για την τροποποίηση του 
παραρτήματος Ι προσαρμόζοντας την
τιμή F0 που περιλαμβάνεται στο εν λόγω 
παράρτημα στο αποτύπωμα των νέων 
επιβατικών αυτοκινήτων κατά τα 
προηγούμενα τρία ημερολογιακά έτη.»

Or. fr

Τροπολογία 132
Corinne Lepage

Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 1 – σημείο 10 – στοιχείο α α (νέο)
Κανονισμός 2009/443/ΕΚ
Άρθρο 13 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

αα) Στην παράγραφο 3, το πρώτο εδάφιο 
αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
«3. Από το 2012, η Επιτροπή προβαίνει 
σε αξιολόγηση αντικτύπου προκειμένου 
να επανεξετάσει έως το 2014, κατά το 
άρθρο 14 παράγραφος 3 του κανονισμού 
(ΕΚ) αριθ. 715/2007, τις διαδικασίες 
μέτρησης των εκπομπών CO2 σύμφωνα 
με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 715/2007.
Μεταξύ άλλων, η Επιτροπή υποβάλλει 
κατάλληλες προτάσεις με σκοπό την 
προσαρμογή των εν λόγω διαδικασιών 
ώστε να αντανακλούν επαρκώς τις 
πραγματικές επιδόσεις των οχημάτων 
όσον αφορά τις εκπομπές CO2. Οι 
αναθεωρημένες διαδικασίες θα πρέπει να 
εφαρμοστούν το αργότερο έως το 2017. Η 
Επιτροπή διασφαλίζει ότι οι εν λόγω 
διαδικασίες αναθεωρούνται στη συνέχεια 
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σε τακτά χρονικά διαστήματα.»

Or. fr

Τροπολογία 133
Rebecca Harms

Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 1 – σημείο 10 – στοιχείο α α (νέο)
Κανονισμός 2009/443/ΕΚ
Άρθρο 13 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 α (νέο) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

αα) Στην παράγραφο 3 προστίθεται το 
ακόλουθο εδάφιο:
«Προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι οι 
πραγματικές εκπομπές 
αντικατοπτρίζονται επαρκώς και ότι οι 
μετρούμενες τιμές CO2 είναι απολύτως 
συγκρίσιμες, η Επιτροπή διασφαλίζει, 
σύμφωνα με το άρθρο 14 παράγραφος 3 
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 715/2007 ότι 
προσδιορίζονται με απόλυτη ακρίβεια τα 
στοιχεία της διαδικασίας δοκιμών που 
επηρεάζουν σημαντικά τις μετρούμενες 
εκπομπές CO2 έτσι ώστε να αποτρέπεται 
η χρησιμοποίηση στοιχείων ευελιξίας του 
κύκλου δοκιμών από τους 
κατασκευαστές.
Όταν επιτρέπονται μεταβολές σε 
οποιονδήποτε από τους συντελεστές στο 
πλαίσιο της συνολικής διαδικασίας 
δοκιμών που επηρεάζουν τις μετρούμενες 
εκπομπές CO2, η Επιτροπή διασφαλίζει 
ότι στις διαδικασίες δοκιμών 
συμπεριλαμβάνεται προσαρμογή του 
υπολογισμού για καθέναν από τους εν 
λόγω συντελεστές, που χρησιμοποιείται 
για την προσαρμογή των μετρούμενες 
τιμών ώστε να αντισταθμίζεται η 
μεταβολή στους συντελεστές και να 
ομαλοποιούνται οι μετρούμενες 
εκπομπές.»
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Or. en

Τροπολογία 134
Rebecca Harms

Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 1 – σημείο 10 – στοιχείο α β (νέο)
Κανονισμός 2009/443/ΕΚ
Άρθρο 13 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 β (νέο) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

αβ) Στην παράγραφο 3 προστίθεται το 
ακόλουθο εδάφιο:
«Προκειμένου να επαληθευθεί 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

Αιτιολόγηση

Από πειραματικά στοιχεία προκύπτει ότι συχνά δεν είναι δυνατόν να αναπαραχθούν σε ένα 
όχημα παραγωγής οι αρχικές τιμές δοκιμής επιβράδυνσης με το κιβώτιο ταχυτήτων στο νεκρό 
σημείο. Συνεπώς, το όχημα του οποίου επαληθεύεται η συμμόρφωση παραγωγής επιβάλλεται να 
υποβληθεί σε δοκιμή επιβράδυνσης με το κιβώτιο ταχυτήτων στο νεκρό σημείο, ούτως ώστε να 
διαπιστωθεί η αεροδυναμική του αντίσταση, καθώς και η αντίστασή του στην κύλιση και να 
προκύψουν οι τιμές που θα χρησιμοποιηθούν στη δοκιμή δυναμομέτρου που αποτελεί τμήμα της 
δοκιμής συμμόρφωσης παραγωγής.

Τροπολογία 135
Rebecca Harms

Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 1 – σημείο 10 – στοιχείο β
Κανονισμός 2009/443/ΕΚ
Άρθρο 13 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) Στην παράγραφο 3, το δεύτερο εδάφιο 
απαλείφεται.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με τον ισχύοντα κανονισμό, είναι σκόπιμο να διατηρηθεί η υποχρέωση της Επιτροπής 
για επανεξέταση των διαδικασιών μέτρησης των εκπομπών CO2, ώστε να ανταποκρίνονται 
επαρκώς στην πραγματική συμπεριφορά των εκπομπών CO2 των αυτοκινήτων και για να 
περιληφθούν οι εγκεκριμένες καινοτόμες τεχνολογίες στον κύκλο δοκιμών, κατά την έννοια του 
άρθρου 12. Για λόγους συνέπειας, από την ημερομηνία εφαρμογής, οι καινοτόμοι τεχνολογίες 
παύουν πλέον να εγκρίνονται.

Τροπολογία 136
Corinne Lepage

Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 1 – σημείο 10 – στοιχείο β
Κανονισμός 2009/443/ΕΚ
Άρθρο 13 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) Στην παράγραφο 3, το δεύτερο εδάφιο 
απαλείφεται.

διαγράφεται

Or. fr

Τροπολογία 137
Chris Davies

Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 1 – σημείο 10 – στοιχείο β α (νέο)
Κανονισμός 2009/443/ΕΚ
Άρθρο 13 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2 α (νέο) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

βα) Στην παράγραφο 3 προστίθεται το 
ακόλουθο εδάφιο: 
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«Προκειμένου να διασφαλισθεί ότι οι 
πραγματικές εκπομπές 
αντικατοπτρίζονται δεόντως και ότι οι 
τιμές CO2 που μετρώνται είναι απόλυτα 
συγκρίσιμες, η Επιτροπή διασφαλίζει, 
σύμφωνα με το άρθρο 14 παράγραφος 3 
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 715/2007, ότι 
προσδιορίζονται με απόλυτη ακρίβεια τα 
στοιχεία της διαδικασίας δοκιμών που 
επηρεάζουν σημαντικά τις μετρούμενες 
εκπομπές CO2. Προκειμένου να 
επαληθευτεί ότι οι εκπομπές CO2 των 
οχημάτων παραγωγής συμμορφώνονται 
με τις τιμές του εγκεκριμένου τύπου, οι 
τιμές αντίστασης που προέρχονται από 
δοκιμή επιβράδυνσης με το κιβώτιο 
ταχυτήτων στο νεκρό σημείο για τη 
ρύθμιση του δυναμόμετρου προέρχονται 
από το όχημα για το οποίο επαληθεύεται 
η συμμόρφωση παραγωγής.»

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι ευρέως αποδεκτό ότι ο ισχύων κύκλος δοκιμών δεν αντικατοπτρίζει επαρκώς τις 
πραγματικές συνθήκες οδήγησης. Ως εκ τούτου, οι πληροφορίες που παρέχονται στους 
καταναλωτές είναι ανακριβείς και παραπλανητικές. Πρέπει να υπάρξουν ρυθμίσεις ώστε να 
διασφαλισθεί ότι οι εκτιμήσεις θα αντικατοπτρίζουν καλύτερα τις εκπομπές υπό πραγματικές 
συνθήκες.  Οι εν λόγω ρυθμίσεις θα εξακολουθούν να είναι αναγκαίες και μετά την έγκριση της 
νέας παγκόσμιας διαδικασίας δοκιμών ελαφρών οχημάτων.

Τροπολογία 138
Rebecca Harms

Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 1 – σημείο 10 – στοιχείο β α (νέο)
Κανονισμός 2009/443/ΕΚ
Άρθρο 13 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

βα) Προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος 
3α:
«(3α) Η Επιτροπή εξετάζει κατά πόσο 
είναι σκόπιμο να εξασφαλίζεται ότι οι 
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τιμές CO2 έγκρισης τύπου περιλαμβάνουν 
εκπομπές που απορρέουν από τη χρήση 
των βασικών συσκευών χρήσης ενέργειας 
του οχήματος και, εφόσον είναι σκόπιμο, 
διατυπώνει προτάσεις προκειμένου τούτο 
να τεθεί σε ισχύ κατά την περίοδο μετά το 
2020».

Or. en

Αιτιολόγηση

Συσκευές χρήσης ενέργειας, όπως τα κλιματιστικά μηχανήματα και τα φώτα δεν 
ενεργοποιούνται σήμερα κατά τις διαδικασίες δοκιμών και συμβάλλουν στη δημιουργία 
απόκλισης μεταξύ των τιμών εκπομπών έγκρισης τύπου και των εκπομπών υπό πραγματικές 
συνθήκες, παραπλανώντας τους καταναλωτές.

Τροπολογία 139
Mario Pirillo

Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 1 – σημείο 10 – στοιχείο γ
Κανονισμός 2009/443/ΕΚ
Άρθρο 13 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. 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 επιβατηγά αυτοκίνητα για την 
περίοδο μετά το 2020.

5. 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 επιβατηγά αυτοκίνητα για την 
περίοδο μετά το 2020, λαμβάνοντας 
υπόψη τη δυνατότητα καθορισμού ενός 
ενιαίου στόχου για όλους τους 
κατασκευαστές.

Or. it

Τροπολογία 140
Rebecca Harms

Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 1 – σημείο 10 – στοιχείο γ
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Κανονισμός 2009/443/ΕΚ
Άρθρο 13 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. 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 επιβατηγά αυτοκίνητα για την 
περίοδο μετά το 2020.

5. Το αργότερο στις 31 Δεκεμβρίου 2014, 
η Επιτροπή διεξάγει λεπτομερή μελέτη 
του στόχου των 60g 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 δεδομένης της χρήσης και της 
αξιοποίησης τεχνολογιών χαμηλών 
εκπομπών, καθώς και αλλαγή των 
στόχων της πολιτικής για το κλίμα. Στο 
πλαίσιο της εν λόγω μελέτης, η Επιτροπή 
αναφέρεται στις εκπομπές των 
επιβατικών οχημάτων που προέρχονται 
από την παραγωγή και μπορεί, κατά 
περίπτωση, να υποβάλλει προτάσεις 
σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο θα 
πρέπει να ληφθούν υπόψη οι εν λόγω 
εκπομπές στο πλαίσιο του παρόντος 
κανονισμού.

Or. en

Τροπολογία 141
Corinne Lepage

Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 1 – σημείο 10 – στοιχείο γ
Κανονισμός 2009/443/ΕΚ
Άρθρο 13 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. 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 

5. 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
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καινούργια επιβατηγά αυτοκίνητα για την 
περίοδο μετά το 2020.

καινούργια επιβατηγά αυτοκίνητα για την 
περίοδο μετά το 2020, 
συμπεριλαμβανομένου ενός στόχου για 60 
g CO2/km το 2025.

Or. fr

Τροπολογία 142
Gilles Pargneaux

Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 1 – σημείο 10 – στοιχείο γ
Κανονισμός 2009/443/ΕΚ
Άρθρο 13 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. 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 επιβατηγά αυτοκίνητα για την 
περίοδο μετά το 2020.

5. Το αργότερο στις 31 Δεκεμβρίου 2014, 
η Επιτροπή επανεξετάζει τους στόχους 
ειδικών εκπομπών, τις λεπτομέρειες και 
άλλες πτυχές του παρόντος κανονισμού 
και υποβάλει νομοθετική πρόταση στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο σχετικά με:

– τους στόχους όσον αφορά τις εκπομπές 
CO2 από τα καινούργια επιβατηγά 
αυτοκίνητα για την περίοδο μετά το 2020,

– το ενδεχόμενο καθορισμού ενός ενιαίου 
στόχου για όλους τους κατασκευαστές 
οχημάτων ώστε να απαλλάσσονται από 
την υποχρέωση συμμόρφωσης με 
οποιοδήποτε κριτήριο χρηστικότητας, 
– κατά περίπτωση, το ενδεχόμενο 
καθορισμού ενός στόχου βάσει της 
χρήσης του αποτυπώματος ως κριτηρίου 
χρηστικότητας και των πλέον πρόσφατων 
στοιχείων του ευρωπαϊκού στόλου 
οχημάτων,

– το ενδεχόμενο βαθμιαίας μείωσης σε 
συνεχή και πολυετή βάση του στόχου 
εκπομπών CO2 για την περίοδο μετά το 
2020, περιλαμβάνοντας, κατά περίπτωση, 
ένα κεφαλαιοποιητικό σύστημα 
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(«banking»),
– τις λεπτομέρειες καθιέρωσης του νέου 
κύκλου δοκιμών που θα αντανακλά 
περισσότερο την πραγματική 
συμπεριφορά των ευρωπαϊκών 
οχημάτων, κατά τρόπο συνολικό και 
κατάλληλο ως προς τον κανονισμό (ΕΚ) 
αριθ. 715/2007, τον κανονισμό (ΕΚ) 
αριθ. 443/2009 καθώς και την κοινή 
αναθεώρηση της οδηγίας 
αριθ. 1999/94/ΕΚ σχετικά με την 
επισήμανση των εκπομπών CO2.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Για την περίοδο μετά το 2020, θα πρέπει να προβλέπεται για όλους τους κατασκευαστές ο ίδιος 
στόχος όσον αφορά τις εκπομπές CO2, για λόγους ίσης μεταχείρισης και αποτελεσματικότητας. 
Η Επιτροπή θα πρέπει, πριν τα τέλη του 2014, να υποβάλει συνολική νομοθετική πρόταση που 
θα αφορά, μεταξύ άλλων, την αναθεώρηση του κύκλου δοκιμών, τις εκπομπές CO2και τα 
πρότυπα εκπομπών «EURO» καθώς και την οδηγία για την επισήμανση των οχημάτων με βάση 
τις εκπομπές CO2.

Τροπολογία 143
Claudiu Ciprian Tănăsescu, Daciana Octavia Sârbu, Minodora Cliveti

Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 1 – σημείο 10 – στοιχείο γ
Κανονισμός 2009/443/ΕΚ
Άρθρο 13 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. 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 επιβατηγά αυτοκίνητα για την 
περίοδο μετά το 2020.

5. 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 επιβατηγά αυτοκίνητα για την 
περίοδο μετά το 2020. Οι στόχοι 
εκπομπών για την περίοδο μετά το 2020 
καθορίζονται με βάση τις νέες 
διαδικασίες για τη μέτρηση των 
εκπομπών CO2 που αναφέρονται στην 
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παράγραφο 3. Οι νέες αυτές διαδικασίες 
ορίζονται και εφαρμόζονται από τις 31 
Δεκεμβρίου 2014.

Or. en

Τροπολογία 144
Chris Davies

Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 1 – σημείο 10 – στοιχείο γ
Κανονισμός 2009/443/ΕΚ
Άρθρο 13 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. 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 επιβατηγά αυτοκίνητα για την 
περίοδο μετά το 2020.

5. Το αργότερο την 1η Ιανουαρίου 2018, η 
Επιτροπή επανεξετάζει τους στόχους 
ειδικών εκπομπών, τις λεπτομέρειες και 
άλλες πτυχές του παρόντος κανονισμού με 
σκοπό:

— τον καθορισμό των λεπτομερειών για 
την επίτευξη, έως το 2025, του 
μακροπρόθεσμου στόχου των 70 g 
CO2/km με ικανοποιητική απόδοση ως 
προς το κόστος· και
— τον καθορισμό των θεμάτων 
εφαρμογής του εν λόγω στόχου, 
περιλαμβανομένου του τιμήματος 
υπέρβασης εκπομπών.
Με βάση την επανεξέταση αυτή και την 
αξιολόγηση αντικτύπου, 
συμπεριλαμβανομένης της συνολικής 
αξιολόγησης του αντικτύπου για την 
αυτοκινητοβιομηχανία και τις 
βιομηχανίες που εξαρτώνται από αυτή, η 
Επιτροπή, εάν κρίνεται σκόπιμο, 
υποβάλλει πρόταση τροποποίησης του 
παρόντος κανονισμού κατά τον πλέον 
ουδέτερο δυνατό τρόπο από άποψη 
ανταγωνισμού, και η οποία θα πρέπει να 
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είναι κοινωνικά δίκαιη και βιώσιμη.

Or. en

Τροπολογία 145
Elena Oana Antonescu

Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 1 – σημείο 10 – στοιχείο γ
Κανονισμός 2009/443/ΕΚ
Άρθρο 13 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. 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 επιβατηγά αυτοκίνητα για την 
περίοδο μετά το 2020.

5. Το νωρίτερο το 2017 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 επιβατηγά αυτοκίνητα για την 
περίοδο μετά το 2020.

Or. en

Τροπολογία 146
Cristian Silviu Buşoi

Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 1 – σημείο 10 – στοιχείο γ
Κανονισμός 2009/443/ΕΚ
Άρθρο 13 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. 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 

5. 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 
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όσον αφορά τις εκπομπές CO2 από τα 
καινούργια επιβατηγά αυτοκίνητα για την 
περίοδο μετά το 2020.

όσον αφορά τις εκπομπές CO2 από τα 
καινούργια επιβατηγά αυτοκίνητα για την 
περίοδο μετά το 2020.

Or. en

Αιτιολόγηση

Θα πρέπει να εγκριθούν νέοι στόχοι για την περίοδο μετά το 2020, κατά προτίμηση ως το τέλος 
του 2017 προκειμένου να διασφαλισθεί ότι η αυτοκινητοβιομηχανία θα διαθέτει επαρκή χρόνο 
ώστε να συμμορφωθεί με τους νέους στόχους. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή θα πρέπει να προτείνει 
αναθεώρηση των στόχων στα τέλη του 2015.

Τροπολογία 147
Anja Weisgerber, Markus Ferber

Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 1 – σημείο 10 – στοιχείο γ
Κανονισμός 2009/443/ΕΚ
Άρθρο 13 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. 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 επιβατηγά αυτοκίνητα για την 
περίοδο μετά το 2020.

5. Το αργότερο στις 31 Δεκεμβρίου 2017, 
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 επιβατηγά αυτοκίνητα για την 
περίοδο μετά το 2020. Σε περίπτωση που 
προκύψουν αλλαγές κατά τη θέσπιση 
νέας κανονιστικής διαδικασίας δοκιμών, 
αυτές λαμβάνονται αντίστοιχα υπόψη στα 
μέτρα σύμφωνα με το άρθρο 13 
παράγραφος 7.

Or. de

Αιτιολόγηση

Πριν από τον καθορισμό μακροπρόθεσμου στόχου θα πρέπει να εξεταστεί η εξέλιξη της αγοράς. 
Ο καθορισμός νέου ορίου το 2014 το οποίο θα τεθεί σε ισχύ μετά το 2020 είναι πρόωρος, 
δεδομένου ότι δεν είναι ακόμη δυνατόν να εκτιμηθεί ποιες τεχνολογίες θα επικρατήσουν στην 
αγορά. Οι αλλαγές στην κανονιστική διαδικασία δοκιμών επηρεάζουν του στόχους που αφορούν 
τις εκπομπές ρύπων. Συνεπώς, οι στόχοι θα πρέπει να προσαρμόζονται μέσω εφαρμογής νέας 
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διαδικασίας.

Τροπολογία 148
Dan Jørgensen, Jo Leinen

Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 1 – σημείο 10 – στοιχείο γ
Κανονισμός 2009/443/ΕΚ
Άρθρο 13 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. 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 επιβατηγά αυτοκίνητα για την 
περίοδο μετά το 2020.

5. Το αργότερο στις 31 Δεκεμβρίου 2017, 
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 επιβατηγά αυτοκίνητα από το 
2030 και μετά.

Or. en

Αιτιολόγηση

Για να μπορέσουν η αυτοκινητοβιομηχανία και ο κλάδος εξαρτημάτων αυτοκινήτων να 
πραγματοποιήσουν μακροχρόνιες επενδύσεις και να αναπτύξουν καινοτομία, είναι ανάγκη να 
ληφθούν υπόψη οι κύκλοι ζωής προϊόντος που είναι 5-7 έτη για τα επιβατηγά αυτοκίνητα και 
πάνω από 10 έτη για τα ημιφορτηγά (ACEA). Συνεπώς, είναι επιθυμητό να υπάρξει το 2017 
συμφωνία για έναν στόχο για το 2030.

Τροπολογία 149
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 1 – σημείο 10 – στοιχείο γ
Κανονισμός 2009/443/ΕΚ
Άρθρο 13 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Το αργότερο στις 31 Δεκεμβρίου 2014, 
η Επιτροπή επανεξετάζει τους στόχους 
ειδικών εκπομπών, τις λεπτομέρειες και 

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

άλλες πτυχές του παρόντος κανονισμού 
προκειμένου να καθορίσει τους στόχους 
όσον αφορά τις εκπομπές CO2 από τα 
καινούργια επιβατηγά αυτοκίνητα για την 
περίοδο μετά το 2020, 
συμπεριλαμβανομένου ενός στόχου για 
70g CO2/km το 2025.

Με βάση την επανεξέταση αυτή και τη 
αξιολόγηση αντικτύπου, η Επιτροπή 
υποβάλλει πρόταση τροποποίησης του 
παρόντος κανονισμού κατά τρόπο 
ουδέτερο από άποψη ανταγωνισμού, 
βιωσιμότητας και η οποία πρέπει να είναι 
κοινωνικά δίκαιη. Τυχόν πρόταση 
τροποποίησης του παρόντος κανονισμού 
πρέπει να είναι συνεπής με τηναρχή της 
οικονομικής απόδοσης όσον αφορά την 
επίτευξη των μακροπρόθεσμων στόχων 
της Ένωσης για το κλίμα ως το 2050 και 
να είναι εξίσου φιλόδοξη για τα επιβατικά 
αυτοκίνητα και τα ελαφρά οχήματα.

Or. en

Τροπολογία 150
Sophie Auconie

Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 1 – σημείο 10 – στοιχείο γ
Κανονισμός 2009/443/ΕΚ
Άρθρο 13 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. 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 επιβατηγά αυτοκίνητα για την 
περίοδο μετά το 2020.

5. Το αργότερο στις 31 Δεκεμβρίου 2017, 
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 επιβατηγά αυτοκίνητα για την 
περίοδο μετά το 2020.

Or. fr
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Αιτιολόγηση

Προτού προβεί η Επιτροπή στην επανεξέταση των ανωτέρω διατάξεων, θα πρέπει να προηγηθεί 
ο καθορισμός των νέων διαδικασιών δοκιμών και η καλύτερη αφομοίωση των τρεχουσών 
τεχνολογικών εξελίξεων. Κατ’ αυτό τον τρόπο, η Επιτροπή θα μπορέσει να εκτιμήσει καλύτερα 
την κατάσταση και τις δυνατότητες μείωσης των μελλοντικών εκπομπών CO2.

Τροπολογία 151
Karl-Heinz Florenz, Peter Liese, Anne Delvaux, Toine Manders

Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 1 – σημείο 10 – στοιχείο γ
Κανονισμός 2009/443/ΕΚ
Άρθρο 13 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. 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 CO2από τα 
καινούργια επιβατηγά αυτοκίνητα για την 
περίοδο μετά το 2020.

5. 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 CO2από τα 
καινούργια επιβατηγά αυτοκίνητα για την 
περίοδο μετά το 2020. Η εν λόγω 
επανεξέταση αποσκοπεί, από το 2025 και 
εφεξής, στο να θέτει ως στόχο τιμές
μεταξύ 65 g CO2/ km και 75 g CO2/ km 
για τις μέσες εκπομπές από τον στόλο 
των καινούργιων αυτοκινήτων. Με βάση 
αυτή την επανεξέταση, η οποία 
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
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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 65 gr και 75 gr CO2/ km είναι ρεαλιστικός.

Τροπολογία 152
Sabine Wils

Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 1 – σημείο 10 – στοιχείο γ α (νέο)
Κανονισμός 2009/443/ΕΚ
Άρθρο 13 – παράγραφος 6 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ α) Η ακόλουθη παράγραφος 
προστίθεται μετά την παράγραφο 6:
«6α. Η Επιτροπή δημοσιεύει το αργότερο 
έως το 2016 έκθεση που εξετάζει την 
εξέλιξη των εναλλακτικών καυσίμων και 
των αρχικών εκπομπών που σχετίζονται 
με αυτά. Η Επιτροπή υποβάλλει στην 
έκθεσή της προτάσεις σχετικά με το κατά 
πόσο και με ποιον τρόπο μπορούν να 
ληφθούν υπόψη στον παρόντα κανονισμό 
οι εν λόγω εκπομπές που προκύπτουν 
κατά τη χρήση των αποκαλούμενων 
οχημάτων μηδενικών εκπομπών».

Or. de

Αιτιολόγηση

Ο κανονισμός 443/2009 αφορά μόνο τα καυσαέρια των οχημάτων, όχι όμως τις εκπομπές που 
προκύπτουν από την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας ή υδρογόνου για τα αποκαλούμενα 
οχήματα μηδενικών εκπομπών, παρότι οι πραγματικές εκπομπές τους είναι σημαντικά 
υψηλότερες. Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι κατασκευαστές θα επιλέγουν τη μετάδοση 
κίνησης που θα παρέχει τις χαμηλότερες συνολικές εκπομπές, ο παρών κανονισμός θα πρέπει 
επίσης να λαμβάνει υπόψη όλες τις προηγούμενες εκπομπές, όπως συνηθίζεται στις ΗΠΑ.
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Τροπολογία 153
Anja Weisgerber, Markus Ferber

Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 1 – σημείο 10 – στοιχείο δ
Κανονισμός 2009/443/ΕΚ
Άρθρο 13 – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 14α, για την προσαρμογή των 
μαθηματικών τύπων του παραρτήματος Ι 
προκειμένου να αντικατοπτρίζουν τις 
αλλαγές στην κανονιστική διαδικασία 
δοκιμών για τη μέτρηση των ειδικών 
εκπομπών CO2που αναφέρεται στον 
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 715/2007 και στον 
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 692/2008,
διασφαλίζοντας ταυτόχρονα ότι οι 
κατασκευαστές και τα οχήματα 
διαφορετικής χρηστικότητας θα υπόκεινται 
βάσει της παλαιάς και της νέας διαδικασίας 
δοκιμών σε απαιτήσεις μείωσης οι οποίες 
θα είναι ανάλογης αυστηρότητας.

7. Η Επιτροπή υποβάλλει προτάσεις στο 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο στο 
πλαίσιο της διαδικασίας επιτροπής, 
σύμφωνα με το άρθρο 14, που θα 
αντικατοπτρίζουν τις αλλαγές στην 
κανονιστική διαδικασία δοκιμών για τη 
μέτρηση των ειδικών εκπομπών CO2που 
αναφέρεται στον κανονισμό (ΕΚ) 
αριθ. 715/2007 και στον κανονισμό (ΕΚ) 
αριθ. 692/2008. Ταυτόχρονα διασφαλίζει 
με τον καλύτερο δυνατό τρόπο ότι οι 
κατασκευαστές και τα οχήματα 
διαφορετικής χρηστικότητας θα υπόκεινται 
βάσει της παλαιάς και της νέας διαδικασίας 
δοκιμών σε απαιτήσεις μείωσης οι οποίες 
θα είναι ανάλογης αυστηρότητας. Οι 
παρεκκλίσεις από τους στόχους ειδικών 
εκπομπών CO2, οι οποίες προκύπτουν 
από νέα διαδικασία δοκιμών, 
αντισταθμίζονται από ένα ρεαλιστικό ως 
προς τις μετρήσεις πρόγραμμα 
προσαρμογής που περιλαμβάνει όλες τις 
κατηγορίες οχημάτων, όλες τις 
τεχνολογίες και όλους τους 
κατασκευαστές. Η Επιτροπή παρέχει 
ταυτόχρονα τη δυνατότητα στους 
κατασκευαστές να προτείνουν, το 
αργότερο έως το 2020 και μέσω 
συγκριτικών μετρήσεων, επιμέρους 
συντελεστές μετατροπής για μεμονωμένα 
μοντέλα, παραλλαγές και εκδόσεις, οι 
οποίοι θα μπορούν να χρησιμοποιούνται 
στο πλαίσιο της παρακολούθησης στη 
θέση των προσαρμογών που προτείνονται 
από την Επιτροπή. Για τον σκοπό αυτό, η 
Επιτροπή υποβάλλει κατάλληλες 
προτάσεις για την τροποποίηση των 
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άρθρων 3 και 8.

Or. de

Αιτιολόγηση

Για λόγους διαφάνειας και δημοκρατικής νομιμότητας, οι αλλαγές στον κύκλο δοκιμών θα 
πρέπει να εισάγονται στο πλαίσιο της διαδικασίας επιτροπής. Το πρόγραμμα προσαρμογής θα 
πρέπει να αντισταθμίζει τις αποκλίσεις από τους στόχους, οι οποίες προκύπτουν από νέα 
διαδικασία δοκιμών. Η δυνατότητα που παρέχεται στους κατασκευαστές, τους επιτρέπει να 
διορθώνουν με μεταβατικό τρόπο τις αποκλίσεις από τη μεθοδολογία της Επιτροπής, οι οποίες 
κρίνονται πολύ σημαντικές για την παρακολούθηση του στόχου.

Τροπολογία 154
Karl-Heinz Florenz, Peter Liese, Toine Manders

Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 1 – σημείο 12 α (νέο)
Κανονισμός 2009/443/ΕΚ
Παράρτημα Ι - σημείο 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12α)Το παράρτημα Ι σημείο 1 στοιχείο 
β) αντικαθίσταται από το ακόλουθο 
κείμενο:
«β) Από το 2016 και εφεξής εφαρμόζεται 
ένας από τους ακόλουθους μαθηματικούς 
τύπους:
(i) Ειδικές εκπομπές CO2 = 130 + a × (M 
– M0)
Όπου:
M = μάζα του οχήματος σε χιλιόγραμμα 
(kg)
M0 = η εγκριθείσα τιμή a = 0,0457 βάσει 
του άρθρου 13 παράγραφος 2
(ii) Ειδικές εκπομπές CO2 = 130 + b × (F 
– F0)
Όπου:
F = αποτύπωμα του οχήματος σε 
τετραγωνικά μέτρα (m²)
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F0 = η εγκριθείσα τιμή b = 17,6 βάσει του 
άρθρου 13 παράγραφος 2»

Or. de

Αιτιολόγηση

Οι κατασκευαστές έχουν πραγματοποιήσει τον σχεδιασμό τους έως το 2015 με τις τρέχουσες 
παραμέτρους μάζας. Για τον λόγο αυτό, προτείνεται ένα σύστημα δύο επιπέδων, κατά το οποίο 
μπορεί, από το 2016 και μετά, να χρησιμοποιηθεί το αποτύπωμα ως εναλλακτική λύση για τη 
μάζα – ένα είδος σταδιακής εισαγωγής της παραμέτρου αποτυπώματος (Footprint). Η τιμή 
b(17,6) προκύπτει από την εκτίμηση επιπτώσεων της Επιτροπής και αντιστοιχεί σε κλίση 60% 
(ομοιόμορφη κατανομή φορτίου για τον κατασκευαστή).

Τροπολογία 155
Karl-Heinz Florenz, Peter Liese, Toine Manders

Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 1 – σημείο 13
Κανονισμός 2009/443/ΕΚ
Παράρτημα I – σημείο 1 – στοιχείο γ 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) Από το 2020: γ) Από το 2020 και εφεξής εφαρμόζεται 
ένας από τους ακόλουθους μαθηματικούς 
τύπους:

(i) Ειδικές εκπομπές CO2 = 95 + b × (F –
F0)
Όπου:
F = αποτύπωμα του οχήματος σε 
τετραγωνικά μέτρα (m²)
F0 = η εγκριθείσα τιμή b = 17,6 βάσει του 
άρθρου 13 παράγραφος 2»

Ειδικές εκπομπές CO2 = 95 + a × (M –
M0)

(ii) Ειδικές εκπομπές CO2 = 95 + a × (M –
M0)

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

M = μάζα του οχήματος σε χιλιόγραμμα 
(kg)

M0 = η εγκριθείσα τιμή βάσει του άρθρου 
13 παράγραφος 2

M0 = η εγκριθείσα τιμή βάσει του άρθρου 
13 παράγραφος 2
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a = 0,0333. a = 0,0333.

Or. de

Αιτιολόγηση

Οι κατασκευαστές έχουν πραγματοποιήσει τον σχεδιασμό τους έως το 2015 με τις τρέχουσες 
παραμέτρους μάζας. Για τον λόγο αυτό, προτείνεται ένα σύστημα δύο επιπέδων, κατά το οποίο 
μπορεί, από το 2016 και μετά, να χρησιμοποιηθεί το αποτύπωμα ως εναλλακτική λύση για τη 
μάζα – ένα είδος σταδιακής εισαγωγής της παραμέτρου αποτυπώματος (Footprint). Η τιμή 
b(17,6) προκύπτει από την εκτίμηση επιπτώσεων της Επιτροπής και αντιστοιχεί σε κλίση 60% 
(ομοιόμορφη κατανομή φορτίου για τον κατασκευαστή).

Τροπολογία 156
Rebecca Harms

Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 1 – σημείο 13
Κανονισμός 2009/443/ΕΚ
Παράρτημα I – σημείο 1 – στοιχείο γ - τύπος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

 Ειδικές εκπομπές CO2 = 95 + a × (M –
M0)

Ειδικές εκπομπές CO2 = 80 + a × (F – F0)

Or. en

Τροπολογία 157
Sabine Wils

Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 1 – σημείο 13
Κανονισμός 2009/443/ΕΚ
Παράρτημα I – σημείο 1 – στοιχείο γ - τύπος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

 Ειδικές εκπομπές CO2 = 95 + a × (M –
M0)

Ειδικές εκπομπές CO2 = 70 + a × (M – M0)

Or. en
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Αιτιολόγηση

Τον Ιούνιο του 2012, το γερμανικό ομοσπονδιακό κοινοβούλιο κάλεσε την ομοσπονδιακή 
κυβέρνηση να στηρίξει τη φιλόδοξη ευρωπαϊκή θέση που υποστήριζε τον στόχο των 70 g/km για 
το 2020, κάτι που με τη σειρά του θα ενίσχυε τους επιτακτικά αναγκαίους περισσότερο 
φιλόδοξους ευρωπαϊκούς στόχους για το κλίμα.

Τροπολογία 158
Sabine Wils

Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 1 – σημείο 13
Κανονισμός 2009/443/ΕΚ
Παράρτημα I – σημείο 1 – στοιχείο γ - τύπος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

 Ειδικές εκπομπές CO2 = 95 + a × (M –
M0)

Ειδικές εκπομπές CO2 = 95 + a × (F – F0)

Or. en

Αιτιολόγηση

The mass of the car is not a good indicator of its utility (usefulness) and should therefore not 
be used to define the specific emission targets. On the contrary, footprint (track width x 
wheelbase) is a better utility parameter: It is more neutral, stable and better reflects the 
usefulness of a car. Car buyers might chose a car based on its size, but not on its weight. A 
footprint based regulation would give the manufacturers the full credit for their effort to 
lightweight their cars and would lead to an overall lower cost for manufacturers for meeting 
their 2020 targets. a = 17,6 is derived from the EC impact assessment and corresponds to a 
60% slope, providing the most equitable burden sharing by car manufacturers. According to 
the EEA report “Monitoring CO2 emissions from new passenger cars in the EU: summary of 
data for 2011”, the average footprint of new passenger cars registered in that same year was 
3,97 m2, suggesting a starting value for F0 equal to 3,97.

Τροπολογία 159
Corinne Lepage

Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 1 – σημείο 13
Κανονισμός 2009/443/ΕΚ
Παράρτημα I – σημείο 1– στοιχείο γ – τύπος
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

 Ειδικές εκπομπές CO2= 95 + a × (M –
M0)

Ειδικές εκπομπές CO2= 95 + a × (F – F0)

Or. fr

Τροπολογία 160
Rebecca Harms

Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 1 – σημείο 13
Κανονισμός 2009/443/ΕΚ
Παράρτημα I – σημείο 1 – στοιχείο γ – ορισμός της τιμής «Μ»

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

M = μάζα του οχήματος σε χιλιόγραμμα 
(kg)

F = αποτύπωμα του οχήματος σε 
τετραγωνικά μέτρα (m²)
(Η παρούσα τροπολογία εφαρμόζεται στο 
σύνολο του κειμένου.)

Or. en

Αιτιολόγηση

Η μάζα του αυτοκινήτου δεν είναι αξιόπιστος δείκτης της χρηστικότητάς (χρησιμότητας) του
και, ως εκ τούτου, δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται για τον καθορισμό των στόχων ειδικών 
εκπομπών. Το αποτύπωμα (μετατρόχιο επί μεταξόνιο) είναι περισσότερο ουδέτερο, σταθερό και 
αντικατοπτρίζει καλύτερα τη χρησιμότητα ενός αυτοκινήτου. Ένας κανονισμός που βασίζεται 
στο αποτύπωμα αναγνωρίζει πλήρως τις προσπάθειες των κατασκευαστών να μειώσουν το 
βάρος των αυτοκινήτων τους και αναμένεται να οδηγήσει σε χαμηλότερο κόστος συνολικά όσον 
αφορά την επίτευξη του στόχου για το 2020.

Τροπολογία 161
Sabine Wils

Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 1 – σημείο 13
Κανονισμός 2009/443/ΕΚ
Παράρτημα I – σημείο 1 – στοιχείο γ – ορισμός της τιμής «Μ»
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

M = μάζα του οχήματος σε χιλιόγραμμα 
(kg)

F = αποτύπωμα του οχήματος σε 
τετραγωνικά μέτρα (m²)

Or. en

Αιτιολόγηση

The mass of the car is not a good indicator of its utility (usefulness) and should therefore not 
be used to define the specific emission targets. On the contrary, footprint (track width x 
wheelbase) is a better utility parameter: It is more neutral, stable and better reflects the 
usefulness of a car. Car buyers might chose a car based on its size, but not on its weight. A 
footprint based regulation would give the manufacturers the full credit for their effort to 
lightweight their cars and would lead to an overall lower cost for manufacturers for meeting 
their 2020 targets.a = 17,6 is derived from the EC impact assessment and corresponds to a 
60% slope, providing the most equitable burden sharing by car manufacturers.

Τροπολογία 162
Corinne Lepage

Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 1 – σημείο 13
Κανονισμός 2009/443/ΕΚ
Παράρτημα 1 – σημείο 1 – στοιχείο γ – ορισμός της τιμής «M»

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

M = μάζα του οχήματος σε χιλιόγραμμα 
(kg)

F = αποτύπωμα του οχήματος σε 
τετραγωνικά μέτρα (m²)

Or. fr

Τροπολογία 163
Rebecca Harms

Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 1 – σημείο 13
Κανονισμός 2009/443/ΕΚ
Παράρτημα I – σημείο 1 – στοιχείο γ – ορισμός της τιμής «M0»

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

M0 = η εγκριθείσα τιμή βάσει του άρθρου F0 = η εγκριθείσα τιμή βάσει του άρθρου 
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13 παράγραφος 2 13 παράγραφος 2

Or. en

Τροπολογία 164
Sabine Wils

Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 1 – σημείο 13
Κανονισμός 2009/443/ΕΚ
Παράρτημα I – σημείο 1 – στοιχείο γ – ορισμός της τιμής «M0»

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

M0 = η εγκριθείσα τιμή βάσει του άρθρου 
13 παράγραφος 2

F0 = η εγκριθείσα τιμή βάσει του άρθρου 
13 παράγραφος 2

Or. en

Αιτιολόγηση

The mass of the car is not a good indicator of its utility (usefulness) and should therefore not 
be used to define the specific emission targets.On the contrary, footprint (track width x 
wheelbase) is a better utility parameter: It is more neutral, stable and better reflects the 
usefulness of a car. Car buyers might chose a car based on its size, but not on its weight.  A 
footprint based regulation would give the manufacturers the full credit for their effort to 
lightweight their cars and would lead to an overall lower cost for manufacturers for meeting 
their 2020 targets.a = 17,6 is derived from the EC impact assessment and corresponds to a 
60% slope, providing the most equitable burden sharing by car manufacturers. According to 
the EEA report “Monitoring CO2 emissions from new passenger cars in the EU: summary of 
data for 2011”, the average footprint of new passenger cars registered

Τροπολογία 165
Corinne Lepage

Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 1 – σημείο 13
Κανονισμός 2009/443/ΕΚ
Παράρτημα I – σημείο 1 – στοιχείο γ – ορισμός της τιμής «M0»

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

M0 = η εγκριθείσα τιμή βάσει του άρθρου 
13 παράγραφος 2

F0 = η εγκριθείσα τιμή βάσει του άρθρου 
13 παράγραφος 2
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Or. fr

Τροπολογία 166
Rebecca Harms

Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 1 – σημείο 13
Κανονισμός 2009/443/ΕΚ
Παράρτημα I – σημείο 1 – στοιχείο γ – τιμή του «α» στον τύπο

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α = 0,0333. α = 17,6

Or. en

Αιτιολόγηση

Κλίση που αντιστοιχεί στο 60% βάσει του στόλου του 2009.

Τροπολογία 167
Sabine Wils

Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 1 – σημείο 13
Κανονισμός 2009/443/ΕΚ
Παράρτημα I – σημείο 1 – στοιχείο γ – τιμή του «α» στον τύπο

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α = 0,0333. α = 17,6

Or. en

Αιτιολόγηση

The mass of the car is not a good indicator of its utility (usefulness) and should therefore not 
be used to define the specific emission targets.On the contrary, footprint (track width x 
wheelbase) is a better utility parameter It is more neutral, stable and better reflects the 
usefulness of a car. Car buyers might chose a car based on its size, but not on its weight A 
footprint based regulation would give the manufacturers the full credit for their effort to 
lightweight their cars and would lead to an overall lower cost for manufacturers for meeting 
their 2020 targets.a = 17,6 is derived from the EC impact assessment and corresponds to a 
60% slope, providing the most equitable burden sharing by car manufacturers. According to 
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the EEA report “Monitoring CO2 emissions from new passenger cars in the EU: summary of 
data for 2011”, the average footprint of new passenger cars registered

Τροπολογία 168
Sabine Wils

Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 1 – σημείο 13
Κανονισμός 2009/443/ΕΚ
Παράρτημα I – σημείο 1 – στοιχείο γ – τιμή του «α» στον τύπο

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α = 0,0333. α = 0

Or. en

Αιτιολόγηση

Η αυξημένη διείσδυση στην αγορά των τεχνολογιών οχημάτων με εξαιρετικά χαμηλά επίπεδα 
ανθρακούχων εκπομπών καθιστά την παράμετρο χρηστικότητας και την κλίση άσκοπες, καθώς 
οι κατασκευαστές είναι σε θέση να επιτύχουν μηδενικές εκπομπές.

Τροπολογία 169
Gilles Pargneaux

Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 1 – σημείο 13
Κανονισμός 2009/443/ΕΚ
Παράρτημα I – σημείο 1 – στοιχείο γ – τιμή του «a» που περιλαμβάνεται στον μαθηματικό 
τύπο

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

 a = 0,0333. a = 0,0296

Or. fr

Αιτιολόγηση

Όσον αφορά τον ορισμό της τιμής «α», δηλαδή της κλίσης της καμπύλης για τους
κατασκευαστές οχημάτων, είναι προτιμότερο να χρησιμοποιηθούν τα δεδομένα του στόλου 
αυτοκινήτων του 2009 αντί για εκείνα του 2006.
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Τροπολογία 170
Corinne Lepage

Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 1 – σημείο 13
Κανονισμός 2009/443/ΕΚ
Παράρτημα I – σημείο 1 – στοιχείο γ – τιμή του «a» που περιλαμβάνεται στον μαθηματικό 
τύπο

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

 a = 0,0333. a = 17,6.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Ο συντελεστής «α = 17,6» βασίζεται στην αξιολόγηση αντικτύπου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
και αντιστοιχεί σε μια κλίση 60%. Σύμφωνα με την έκθεση του ΕΟΠ «Παρακολούθηση των 
εκπομπών CO2 από τα καινούργια επιβατικά αυτοκίνητα στην ΕΕ: Δεδομένα για το 2011», το 
μέσο αποτύπωμα των καινούργιων επιβατικών αυτοκινήτων που ταξινομήθηκαν το εν λόγω 
έτος ήταν 3,97 m2, γεγονός που σημαίνει ότι η αρχική αξία της τιμής F0 ισούται με 3,97.

Τροπολογία 171
Sabine Wils

Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 1 – σημείο 13 α (νέο)
Κανονισμός 2009/443/ΕΚ
Παράρτημα Ι – σημείο 1 – στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13α) Στο παράρτημα Ι σημείο 1 
προστίθεται το ακόλουθο στοιχείο:
«γ α) Από το 2025:
Ειδικές εκπομπές CO2 = 50 + a × (M –
M0)
Όπου:
M = μάζα του οχήματος σε χιλιόγραμμα 
(kg)
M0 = η εγκριθείσα τιμή βάσει του άρθρου 
13 παράγραφος 2
a = κλίση 50%.»
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Or. en

Αιτιολόγηση

Τον Ιούνιο του 2012, το γερμανικό ομοσπονδιακό κοινοβούλιο κάλεσε την ομοσπονδιακή 
κυβέρνηση να στηρίξει τη φιλόδοξη ευρωπαϊκή θέση που υποστήριζε τον στόχο των 50 g/KM 
για το 2025, κάτι που με τη σειρά του θα ενίσχυε τους επιτακτικά αναγκαίους περισσότερο 
φιλόδοξους ευρωπαϊκούς στόχους για το κλίμα.

Τροπολογία 172
Jo Leinen, Linda McAvan, Dan Jørgensen, Kathleen Van Brempt

Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 1 – σημείο 13 α (νέο)
Κανονισμός 2009/443/ΕΚ
Παράρτημα Ι – σημείο 1 – στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13α) Στο παράρτημα Ι σημείο 1 
προστίθεται το ακόλουθο στοιχείο:
«γ α) Από το 2025:
Ειδικές εκπομπές CO2 = 65 + a × (M –
M0)
Όπου:
M = μάζα του οχήματος σε χιλιόγραμμα 
(kg)
M0 = η εγκριθείσα τιμή βάσει του άρθρου 
13 παράγραφος 2
α= ισοδύναμο με κλίση 60%.»

Or. en

Τροπολογία 173
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 1 – σημείο 13 α (νέο)
Κανονισμός 2009/443/ΕΚ
Παράρτημα Ι – σημείο 1 – στοιχείο γ α (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13α) Στο παράρτημα Ι σημείο 1 
προστίθεται το ακόλουθο στοιχείο:
«γ α) Από το 2025:
Ειδικές εκπομπές CO2 = 70 + a × (M –
M0)
Όπου:
M = μάζα του οχήματος σε χιλιόγραμμα 
(kg)
M0 = η εγκριθείσα τιμή βάσει του άρθρου 
13 παράγραφος 2
α = (*ισοδύναμο με κλίση 60%).»

Or. en

Τροπολογία 174
Rebecca Harms

Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 1 – σημείο 13 α (νέο)
Κανονισμός 2009/443/ΕΚ
Παράρτημα Ι – σημείο 1 – στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13α) Στο παράρτημα Ι σημείο 1 
προστίθεται το ακόλουθο στοιχείο:
«γ α) Από το 2025:
Ειδικές εκπομπές CO2 = 60 + a × (F – F0)
Όπου:
F = αποτύπωμα του οχήματος σε 
τετραγωνικά μέτρα (m²)
F0 = η εγκριθείσα τιμή βάσει του άρθρου 
13, παράγραφος 2
a = η κλίση που αντιστοιχεί στο 60%.»

Or. en
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Τροπολογία 175
Karl-Heinz Florenz, Peter Liese, Toine Manders

Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 1 – σημείο 13 α (νέο)
Κανονισμός 2009/443/ΕΚ
Παράρτημα I – σημείο 2 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13a) Το ακόλουθο σημείο προστίθεται 
στο παράρτημα I:
«2α. Ένας κατασκευαστής εφαρμόζει την 
ίδια παράμετρο χρηστικότητας (μάζα ή 
αποτύπωμα (Footprint)) στο σύνολο του 
στόλου οχημάτων του. Από τη στιγμή που 
ένας κατασκευαστής έχει επιλέξει να 
χρησιμοποιεί το αποτύπωμα (Footprint) 
ως παράμετρο χρηστικότητας για τη 
στοιχειοθέτηση της συμμόρφωσης με τον 
ειδικό στόχο εκπομπών του, δεν έχει τη 
δυνατότητα να επιστρέψει στη χρήση της 
μάζας τα επόμενα έτη.

Or. de

Αιτιολόγηση

Εάν η αυτοκινητοβιομηχανία μπορούσε να αποφασίσει την παράμετρο χρηστικότητας για κάθε 
τύπο του στόλου οχημάτων της ξεχωριστά, θα αποδυναμωνόταν σε εξαιρετικό βαθμό η 
συνολική στοχοθέτηση. Οι κατασκευαστές απλώς θα επιλέγουν για κάθε όχημα την παράμετρο 
χρηστικότητας για την οποία απαιτείται η μικρότερη προσπάθεια. Ωστόσο δεν υποστηρίζεται η 
μείωση βάρους ως γενική στρατηγική.

Τροπολογία 176
Chris Davies

Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 1 – σημείο 13 α (νέο)
Κανονισμός 2009/443/ΕΚ
Παράρτημα II – μέρος A – σημείο 1 – στοιχείο στ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13α) Στο παράρτημα ΙΙ μέρος Α, 
προστίθεται το ακόλουθο σημείο:
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«στ α) τη μέγιστη καθαρή ισχύ (kW)·»

Or. en

Αιτιολόγηση

Η μέγιστη καθαρή ισχύς (kW) αποτελεί σημαντική παράμετρο που επηρεάζει τις εκπομπές CO2
των οχημάτων και θα πρέπει, συνεπώς, να καταγράφεται.

Τροπολογία 177
Chris Davies

Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 1 – σημείο 13 β (νέο)
Κανονισμός 2009/443/ΕΚ
Παράρτημα II – μέρος A – σημείο 1 – στοιχείο στ β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13β) Στο παράρτημα ΙΙ μέρος Α, 
προστίθεται το ακόλουθο σημείο:
«στ β) τον κυβισμό κινητήρα (cm3).»

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο κυβισμός κινητήρα αποτελεί σημαντική παράμετρο που σχετίζεται με τις εκπομπές CO2 των 
οχημάτων και θα πρέπει, συνεπώς, να καταγράφεται.


