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Υπόμνημα για τα χρησιμοποιούμενα σύμβολα

* Διαδικασία διαβούλευσης
*** Διαδικασία έγκρισης

***I Συνήθης νομοθετική διαδικασία (πρώτη ανάγνωση)
***II Συνήθης νομοθετική διαδικασία (δεύτερη ανάγνωση)

***III Συνήθης νομοθετική διαδικασία (τρίτη ανάγνωση)

(Η ενδεικνυόμενη διαδικασία στηρίζεται στη νομική βάση που προτείνεται 
στο σχέδιο πράξης)

Τροπολογίες σε σχέδιο πράξης

Στις τροπολογίες του Κοινοβουλίου η σήμανση των αλλαγών στο σχέδιο 
πράξης γίνεται με έντονους πλάγιους χαρακτήρες. Η σήμανση με απλά 
πλάγια απευθύνεται στις τεχνικές υπηρεσίες και αφορά τα στοιχεία του 
σχεδίου πράξης για τα οποία προτείνεται διόρθωση εν όψει της επεξεργασίας 
του τελικού κειμένου (για παράδειγμα,. στοιχεία εμφανώς λανθασμένα ή που 
έχουν παραλειφθεί σε μία γλωσσική έκδοση). Αυτές οι προτάσεις διόρθωσης 
υπόκεινται στη συγκατάθεση των αρμόδιων τεχνικών υπηρεσιών.

Η επικεφαλίδα κάθε τροπολογίας σχετικής με υπάρχουσα πράξη, την οποία 
το σχέδιο πράξης προτίθεται να τροποποιήσει, φέρει μία τρίτη και μία 
τέταρτη σειρά που προσδιορίζουν αντίστοιχα την ισχύουσα πράξη και την 
τροποποιημένη διάταξή της. Τα τμήματα που λαμβάνονται από διάταξη 
υπάρχουσας πράξης την οποία το Κοινοβούλιο επιθυμεί να τροποποιήσει, 
ενώ το σχέδιο πράξης δεν έχει τροποποιήσει, σημαίνονται με έντονους 
χαρακτήρες. Ενδεχόμενες διαγραφές που αφορούν τα τμήματα αυτά 
σημαίνονται ως εξής: [...].
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ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
που αφορά τον καθορισμό προτύπων για τις επιδόσεις των καινούργιων ελαφρών 
επαγγελματικών οχημάτων όσον αφορά τις εκπομπές, στο πλαίσιο της ολοκληρωμένης 
προσέγγισης της Κοινότητας για τη μείωση των εκπομπών CO2 από ελαφρά οχήματα
(COM(2009)0593 – C7-0271/22009 – 2009/0173(COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο (COM(2009)0593),

– έχοντας υπόψη τα άρθρα 251, παράγραφος 2, και 175, παράγραφος 1 της Συνθήκης ΕΚ, 
σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C7-0271/22009),

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο με τίτλο «Συνέπειες της έναρξης ισχύος της Συνθήκης της Λισαβόνας στις 
τρέχουσες διοργανικές διαδικασίες λήψης αποφάσεων» (COM(2009)0665),

– έχοντας υπόψη τα άρθρα 294, παράγραφος 3 και 192, παράγραφος 1 της Συνθήκης για τη 
Λειτουργία της Ευρωπαϊκή Ένωσης,

– έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής,

– έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Επιτροπής των Περιφερειών,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 55 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και 
Ασφάλειας των Τροφίμων και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας 
και Ενέργειας και της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού (A7-0000/2010),

1. εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής σε πρώτη ανάγνωση όπως τροποποιήθηκε·

2. ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, αν προτίθεται να της 
επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο·

3. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, την 
Επιτροπή και τα εθνικά κοινοβούλια.
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Τροπολογία 1

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη  16 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(16a) Για να διασφαλιστεί ότι οι τιμές 
των εκπομπών CO2 και η απόδοση 
καυσίμου των ολοκληρωμένων οχημάτων 
είναι αντιπροσωπευτικά, η Επιτροπή 
εξετάζει όπου χρειαστεί τη δυνατότητα 
αναθεώρησης της νομοθεσίας για την 
έγκριση τύπου.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η Επιτροπή έχει αποδεχθεί σε ένα μη έγγραφο ότι η τρέχουσα πρόταση για τα οχήματα που 
κατασκευάζονται σε πολλαπλά στάδια είναι αδύνατον να λειτουργήσει. Με την τροπολογία αυτή, 
από κοινού με τις τροπολογίες 3, 4, 12 και 13, αποσύρεται η αρχική άσχημα διατυπωμένη 
πρόταση και ζητείται από την Επιτροπή να επανέλθει με νέα πρόταση έως το 2011.

Τροπολογία 2

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεδομένου του υψηλότερου κόστους που συνεπάγεται η μείωση των εκπομπών C02 στα ελαφρά 
επαγγελματικά οχήματα σε σχέση με τα επιβατηγά και του μεγαλύτερου χρόνου που απαιτείται 
για τους κύκλους εξέλιξης και παραγωγής, δεν είναι ρεαλιστικά δυνατή η επίτευξη του στόχου 
των 135 g CO2/km που προβλέπεται στο προτεινόμενο χρονοδιάγραμμα. Ο στόχος των 150g
CO2/km είναι μεν φιλόδοξος αλλά εφικτός.
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Τροπολογία 3

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Η Επιτροπή έχει αποδεχθεί σε ένα μη έγγραφο ότι η τρέχουσα πρόταση για τα οχήματα που 
κατασκευάζονται σε πολλαπλά στάδια είναι αδύνατον να λειτουργήσει. Με την τροπολογία αυτή, 
από κοινού με τις τροπολογίες 3, 4, 12 και 13, αποσύρεται η αρχική άσχημα διατυπωμένη 
πρόταση και ζητείται από την Επιτροπή να επανέλθει με νέα πρόταση έως το 2011.

Τροπολογία 4

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – εδάφιο 2 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Εάν οι ειδικές εκπομπές του 
ολοκληρωμένου οχήματος δεν είναι 
διαθέσιμες, ο κατασκευαστής του 
οχήματος βάσης χρησιμοποιεί τις ειδικές 
εκπομπές του οχήματος βάσης για να 
προσδιορίσει τον μέσον όρο των ειδικών 
εκπομπών CO2.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η Επιτροπή έχει αποδεχθεί σε ένα μη έγγραφο ότι η τρέχουσα πρόταση για τα οχήματα που 
κατασκευάζονται σε πολλαπλά στάδια είναι αδύνατον να λειτουργήσει. Με την τροπολογία αυτή, 
από κοινού με τις τροπολογίες 3, 4, 12 και 13, αποσύρεται η αρχική άσχημα διατυπωμένη 
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πρόταση και ζητείται από την Επιτροπή να επανέλθει με νέα πρόταση έως το 2011.

Τροπολογία 5

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – εδάφιο 2 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για τον προσδιορισμό των μέσων ειδικών 
εκπομπών CO2, του κάθε κατασκευαστή, 
πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η πιθανή 
υπέρβαση του στόχου εκ μέρους ενός 
κατασκευαστή σε σχέση με τις εκπομπές
CO2 βάσει του κανονισμού 443/2009/ΕΚ 
για τον ίδιο κατασκευαστή και στο ίδιο 
ημερολογιακό έτος εφόσον ο 
κατασκευαστής το ζητήσει. Στην 
περίπτωση αυτή υπολογίζεται ως 
ακολούθως: 
Το 80% της διαφοράς μεταξύ του ειδικού 
στόχου εκπομπών του κατασκευαστή και 
των μέσων ειδικών εκπομπών του 
σύμφωνα με τον κανονισμό 443/2009/ΕΚ 
αφαιρείται από τις μέσες ειδικές του 
εκπομπές CO2 για τα ελαφρά 
επαγγελματικά οχήματα. Η οδηγία 
2009/33/ΕΚ ορίζει τη σχέση του 
χιλιομετρικού κύκλου ζωής για τα 
επιβατηγά και τα ελαφρά επαγγελματικά 
οχήματα (ΕΕΟ) στο 80%.

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεδομένου ότι η μείωση των εκπομπών CO2 των ΕΕΟ εισήχθη αρχικά ως τμήμα των 
συμπληρωματικών μέτρων για τις εκπομπές CO2 των επιβατηγών ο μέσος όρος αμφοτέρων των 
στόλων είναι λογική απόρροια. Θα έπρεπε να είναι δυνατός ο καθορισμός του μέσου όρου 
εκπομπών CO2 των επιβατηγών και ΕΕΟ ενός κατασκευαστή  δεδομένου ότι τούτο θα μείωνε 
το κόστος της συμμόρφωσης για τον κατασκευαστή όπως αποδεικνύεται στην αξιολόγηση 
επιπτώσεων της ΕΕ. Από περιβαλλοντικής και πολιτικής πλευράς δεν υπάρχει διαφορά εάν οι 
εκπομπές CO2 μειωθούν στα επιβατηγά ή τα ΕΕΟ. Ο καθορισμός ενός τέτοιου μέσου όρου δεν 
αποβαίνει σε βάρος των κατασκευαστών ΕΕΟ που δεν κατασκευάζουν επιβατηγά δεδομένου ότι 
όλοι καλύπτονται από το άρθρο 10. Το 80% αντικατοπτρίζει τα περισσότερα χιλιόμετρα που 
διανύουν τα ΕΕΟ και τα μέτρα μείωσης των εκπομπών CO2 βάσει του παρόντος κανονισμού 
(βλ. οδηγία 2009/33/ΕΚ, πίνακας 3 του παραρτήματος).
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Τροπολογία 6

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 5a
Περιοριστές ταχύτητας

Οι περιοριστές ταχύτητας θα 
καθιερωθούν έως το 2015 προκειμένου να 
περιορίζεται η μέγιστη ταχύτητα των 
νεοκατασκευασθέντων οχημάτων N1, 
όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 2, στα 
120 km/h.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο περιορισμός της μέγιστης ταχύτητας των οχημάτων N1 θα έχει ευεργετικές επιπτώσεις από 
πλευράς μείωσης των εκπομπών C02. Τα οχήματα αυτά χρησιμοποιούνται σχεδόν αποκλειστικά 
για επαγγελματικούς σκοπούς και η ταχύτητά τους δεν χρειάζεται να υπερβαίνει τα 120km/h. 
Τούτο δεν θα έπρεπε να θεωρηθεί προηγούμενο για άλλους τύπους οχημάτων.

Τροπολογία 7

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι κατασκευαστές καινούργιων 
ελαφρών επαγγελματικών οχημάτων, 
εκτός από εκείνους στους οποίους έχει 
παραχωρηθεί παρέκκλιση βάσει του 
άρθρου 10, έχουν τη δυνατότητα να 
σχηματίζουν συνδυασμό για την 
εκπλήρωση των υποχρεώσεων που 
υπέχουν βάσει του άρθρου 4.

1. Οι κατασκευαστές, εκτός από εκείνους 
στους οποίους έχει παραχωρηθεί 
παρέκκλιση βάσει του άρθρου 10 ή βάσει 
του άρθρου 11 του κανονισμού 
443/2009/ΕΚ, έχουν τη δυνατότητα να 
σχηματίζουν συνδυασμό για την 
εκπλήρωση των υποχρεώσεων που 
υπέχουν βάσει του άρθρου 4.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Θα έπρεπε να είναι δυνατός ο σχηματισμός συνδυασμού των εκπομπών CO2 των επιβατηγών 
και ΕΕΟ ενός κατασκευαστή  δεδομένου ότι τούτο θα μείωνε το κόστος της συμμόρφωσης για 
τον κατασκευαστή όπως αποδεικνύεται στην αξιολόγηση επιπτώσεων της ΕΕ. Από 
περιβαλλοντικής και πολιτικής πλευράς δεν υπάρχει διαφορά εάν οι εκπομπές CO2 μειωθούν 
στα επιβατηγά ή τα ΕΕΟ. Ο καθορισμός ενός τέτοιου μέσου όρου δεν αποβαίνει σε βάρος των 
κατασκευαστών ΕΕΟ που δεν κατασκευάζουν επιβατηγά δεδομένου ότι όλοι καλύπτονται από 
το άρθρο 10. Το 80% αντικατοπτρίζει τα περισσότερα χιλιόμετρα που διανύουν τα ΕΕΟ και τα 
μέτρα μείωσης των εκπομπών CO2 βάσει του παρόντος κανονισμού (βλ. οδηγία 2009/33/ΕΚ, 
πίνακας 3 του παραρτήματος).

Τροπολογία 8

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Η παράγραφος 5 δεν έχει εφαρμογή εάν 
όλοι οι κατασκευαστές που συμμετέχουν 
στον συνδυασμό ανήκουν στην ίδια ομάδα 
συνδεδεμένων κατασκευαστών.

6. Η παράγραφος 5 δεν έχει εφαρμογή εάν 
όλοι οι κατασκευαστές που συμμετέχουν 
στον συνδυασμό ανήκουν στην ίδια ομάδα 
συνδεδεμένων κατασκευαστών ή στην 
περίπτωση που ο συνδυασμός αφορά έναν 
μόνο κατασκευαστή που συνδυάζει τα 
επιβατηγά και τα ΕΕΟ που κατασκευάζει.

Or. en

Αιτιολόγηση

βλ.  τροπολογία στο άρθρο 6 - παράγραφος 1.

Τροπολογία 9

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 6 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6a. Οι αντίστοιχοι μεμονωμένοι στόχοι 
των κατασκευαστών αντικαθίστανται 
από έναν τροποποιημένο στόχο στην 
περίπτωση κατασκευαστή που συνδυάζει 
επιβατηγά και ΕΕΟ.
Η τροποποίηση προσδιορίζεται ως εξής:
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Το 80% της διαφοράς μεταξύ του ειδικού 
στόχου εκπομπών του κατασκευαστή και 
των μέσων ειδικών εκπομπών του 
σύμφωνα με τον κανονισμό 443/2009/ΕΚ 
προστίθεται στις μέσες ειδικές του 
εκπομπές CO2 για τα ελαφρά 
επαγγελματικά οχήματα. Η οδηγία 
2009/33/ΕΚ ορίζει τη σχέση του 
χιλιομετρικού κύκλου ζωής για τα 
επιβατηγά και τα ελαφρά επαγγελματικά 
οχήματα (ΕΕΟ) στο 80%.

Or. en

Αιτιολόγηση

Βλ. τροπολογία στο άρθρο 6, παρ. 1.

Τροπολογία 10

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα πρόστιμα για τους κατασκευαστές που αποτυγχάνουν να μειώσουν τις εκπομπές CO2 των 
ΕΕΟ που κατασκευάζουν πρέπει να ευθυγραμμίζονται με τη συναφή νομοθεσία για τα 
επιβατηγά. Η πρόταση της Επιτροπής δεν περιέχει αιτιολογήσεις για υψηλότερα πρόστιμα για τα 
οχήματα N1.
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Τροπολογία 11

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) Από το 2019 και εφεξής: (β) Από το 2019 και εφεξής:

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Βλ. αιτιολόγηση τροπολογίας στο άρθρο 8 - παρ. 2 - στοιχείο (a)

Τροπολογία 12

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Όπου, για τους σκοπούς του παρόντος 
άρθρου:

Όπου, για τους σκοπούς του παρόντος 
άρθρου:

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

ως «υπέρβαση εκπομπών» νοείται ο 
θετικός αριθμός γραμμαρίων ανά 
χιλιόμετρο κατά τον οποίο οι μέσες ειδικές 
εκπομπές CO2 του κατασκευαστή —
λαμβανομένων υπόψη των μειώσεων των 
εκπομπών CO2 λόγω καινοτόμων 
τεχνολογιών που έχουν εγκριθεί σύμφωνα 
με το άρθρο 11 και των μειώσεων των 
εκπομπών CO2 κάτω των στόχων που 
προσδιορίζονται στον κανονισμό 
443/2009/ΕΚ — υπερβαίνουν τον οικείο 
στόχο ειδικών εκπομπών κατά το 
ημερολογιακό έτος ή μέρος 
ημερολογιακού έτους για το οποίο ισχύει η 
υποχρέωση του άρθρου 4,
στρογγυλευμένος στο πλησιέστερο τρίτο 
δεκαδικό ψηφίο και ως «αριθμός 
καινούργιων ελαφρών επαγγελματικών 
οχημάτων» νοείται το πλήθος καινούργιων 
ελαφρών επαγγελματικών οχημάτων των 



PR\813741EL.doc 13/18 PE411.042v01-00

EL

εφαρμογής που καθορίζονται στο άρθρο 4. οποίων είναι ο κατασκευαστής και τα 
οποία ταξινομήθηκαν κατά την εν λόγω 
περίοδο με τα κριτήρια σταδιακής 
εφαρμογής που καθορίζονται στο άρθρο 4.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο σχηματισμός συνδυασμού των εκπομπών CO2 των επιβατηγών και ΕΕΟ (μέσος όρος 
αποστάσεων και στόχων) μειώνει το κόστος της συμμόρφωσης για τους κατασκευαστές όπως 
αποδεικνύεται στην αξιολόγηση επιπτώσεων της ΕΕ. Από περιβαλλοντικής και πολιτικής 
πλευράς δεν υπάρχει διαφορά εάν οι εκπομπές CO2 μειωθούν στα επιβατηγά ή τα ΕΕΟ. Ο 
καθορισμός ενός τέτοιου μέσου όρου δεν αποβαίνει σε βάρος των κατασκευαστών ΕΕΟ που δεν 
κατασκευάζουν επιβατηγά δεδομένου ότι όλοι καλύπτονται από το άρθρο 10. Ο συντελεστής 0.8 
αντικατοπτρίζει τα περισσότερα χιλιόμετρα που διανύουν τα ΕΕΟ και τα μέτρα μείωσης των 
εκπομπών CO2 βάσει του παρόντος κανονισμού.

Τροπολογία 13

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(δ) στόχο ειδικών εκπομπών 
ανταποκρινόμενο στις δυνατότητές του για 
μείωση των εκπομπών, 
συμπεριλαμβανομένων των οικονομικών 
και τεχνολογικών δυνατοτήτων μείωσης 
των ειδικών εκπομπών CO2 και 
λαμβανομένων υπόψη των 
χαρακτηριστικών της αγοράς για τον τύπο 
του κατασκευαζόμενου ελαφρού 
επαγγελματικού οχήματος.

(δ) στόχο ειδικών εκπομπών 
ανταποκρινόμενο στις δυνατότητές του για 
μείωση των εκπομπών, 
συμπεριλαμβανομένων των οικονομικών 
και τεχνολογικών δυνατοτήτων και του 
μέσου όρου της όλης βιομηχανίας σε 
σχέση με τη μείωση των ειδικών 
εκπομπών CO2 και λαμβανομένων υπόψη
των χαρακτηριστικών της αγοράς για τον 
τύπο του κατασκευαζόμενου ελαφρού 
επαγγελματικού οχήματος.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο κανονισμός δεν καθιστά σαφές το ότι οι κατασκευαστές στους οποίους έχει χορηγηθεί 
παρέκκλιση πρέπει να επιτύχουν μειώσεις όπως οι ανταγωνιστές τους και ότι δεν πρέπει να 
επιτρέπεται στην Επιτροπή να προτείνει μη ρεαλιστικές μειώσεις.
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Τροπολογία 14

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 15

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Μέχρι το 2011, η Επιτροπή, εφόσον κριθεί 
σκόπιμο,  υποβάλλει πρόταση  στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο 
Συμβούλιο για την εκπόνηση διαδικασίας 
με σκοπό τον υπολογισμό των 
αντιπροσωπευτικών τιμών των εκπομπών 
CO2 και της απόδοσης καυσίμου των 
ολοκληρωμένων οχημάτων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η Επιτροπή έχει αποδεχθεί σε ένα μη έγγραφο ότι η τρέχουσα πρόταση για τα οχήματα που 
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κατασκευάζονται σε πολλαπλά στάδια είναι αδύνατον να λειτουργήσει. Με την τροπολογία αυτή, 
από κοινού με τις τροπολογίες 3, 4, 12 και 13, αποσύρεται η αρχική άσχημα διατυπωμένη 
πρόταση και ζητείται από την Επιτροπή να επανέλθει με νέα πρόταση έως το 2011.

Τροπολογία 16

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – μέρος Β – σημείο 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7. Ειδικές εκπομπές ολοκληρωμένων 
οχημάτων

διαγράφεται

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Η Επιτροπή έχει αποδεχθεί σε ένα μη έγγραφο ότι η τρέχουσα πρόταση για τα οχήματα που 
κατασκευάζονται σε πολλαπλά στάδια είναι αδύνατον να λειτουργήσει. Με την τροπολογία αυτή, 
από κοινού με τις τροπολογίες 3, 4, 12 και 13, αποσύρεται η αρχική άσχημα διατυπωμένη 
πρόταση και ζητείται από την Επιτροπή να επανέλθει με νέα πρόταση έως το 2011.
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η προτεινόμενη νομοθεσία σχετικά με τις εκπομπές CO2 από τα ελαφρά επαγγελματικά 
οχήματα ήταν αναμενόμενη αφότου εγκρίθηκε παρόμοια νομοθεσία για τα επιβατηγά.

Τα ελαφρά επαγγελματικά οχήματα χρησιμοποιούνται κυρίως από επιχειρήσεις, 
συμπεριλαμβανομένων των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, ενώ ο τρέχων αριθμός των 
ελαφρών επαγγελματικών οχημάτων αντιστοιχεί στο 12% περίπου του στόλου. Πρέπει επίσης 
να αναγνωριστεί ότι τα οχήματα αυτά αγοράζονται συχνά σε μεγάλες ποσότητες από 
ιδιοκτήτες στόλων και ως εκ τούτου έχουν ήδη κριθεί λεπτομερώς σε σχέση με την απόδοση 
και το κόστος λειτουργίας τους.

Η μέση μείωση των εκπομπών CO2 την περίοδο 2002-2007 για τα ελαφρά επαγγελματικά 
οχήματα ανήλθε σε 0,4-0,5% ανά έτος, ενώ αυτές οι πολύ περιορισμένες βελτιώσεις στην 
απόδοση καυσίμου αντισταθμίστηκαν από την αύξηση της ζήτησης μεταφορών και του 
μεγέθους των οχημάτων.

Η υιοθέτηση επομένως κοινοτικών στόχων για τα καινούργια ελαφρά επαγγελματικά 
οχήματα είναι αναγκαία ώστε να αποφευχθεί ο κατακερματισμός της εσωτερικής αγοράς ως 
συνέπεια της θέσπισης διαφορετικών μέτρων σε επίπεδο κρατών μελών. Επιπλέον, ο 
καθορισμός προτύπων εκπομπών CO2 για τα καινούργια ελαφρά επαγγελματικά οχήματα 
είναι απαραίτητος για να αποτραπεί ο κίνδυνος κενού στο κανονιστικό πλαίσιο λόγω κάποιας 
αλληλεπικάλυψης ανάμεσα στις ταξινομήσεις των επιβατικών αυτοκινήτων και των ελαφρών 
επαγγελματικών οχημάτων. Επιπλέον, στις 28 Ιουνίου 2007, το Συμβούλιο παρότρυνε την 
Επιτροπή να εισηγηθεί πρόταση για τη βελτίωση της απόδοσης καυσίμου από ελαφρά 
επαγγελματικά οχήματα. Τέλος, είναι σημαντικό να ενθαρρυνθεί η αυτοκινητοβιομηχανία να 
επενδύσει σε νέες τεχνολογίες.

Ο εισηγητής εγκρίνει σε γενικές γραμμές την πρόταση και χαιρετίζει ιδιαίτερα την με κοινό 
νου προσέγγιση εις τρόπον ώστε  η πρόταση αυτή να βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στη 
νομοθεσία που εγκρίθηκε κατά την τελευταία κοινοβουλευτική περίοδο για τις εκπομπές CO2 
των ελαφρών οχημάτων. Ο τομέας των ελαφρών επαγγελματικών οχημάτων πρέπει να 
συμβαδίσει με τον αντίστοιχο των επιβατηγών στην επίτευξη προόδου σε σχέση με τον 
περιορισμό των εκπομπών.

Είναι ωστόσο σημαντικό να επισημανθεί ότι οι δύο τομείς δεν λειτουργούν με εντελώς όμοιο 
τρόπο. Ο τομέας των ΕΕΟ έχει μακρύτερους κύκλους εξέλιξης και παραγωγής σε σχέση με 
εκείνον των επιβατηγών. Παρομοίως, τα ΕΕΟ, όπως δείχνει και το όνομά τους, 
χρησιμοποιούνται ως επί το πλείστον για επαγγελματικούς σκοπούς και σε αντίθεση με τα 
επιβατηγά, υπάρχουν λιγότερα περιθώρια τροποποίησης του σχήματος ή του βάρους τους με 
σκοπό τη μείωση των εκπομπών. Ο κύριος τρόπος για να γίνει κάτι τέτοιο στα ΕΕΟ, είναι οι 
τροποποιήσεις στον κινητήρα και τα μηχανικά μέρη - μια πολύ πιο χρονοβόρα και δαπανηρή 
διαδικασία σε σχέση με την απλή μεταβολή του αμαξώματος του οχήματος. Δέον επίσης να 
επισημανθεί ότι γίνεται ήδη πολύ μεγαλύτερη χρήση του πετρελαίου ως καυσίμου στον τομέα 
των ΕΕΟ σε σχέση με εκείνο των επιβατηγών.
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Ο εισηγητής δεν επιθυμεί ωστόσο μια παράταση των ημερομηνιών που περιέχει η πρόταση.
Με μια εγγύτερη προθεσμία θα καταβληθούν μεγαλύτερες προσπάθειες και θα υπάρξουν 
αποτελέσματα. Ο εισηγητής διατηρεί ωστόσο κάποιες επιφυλάξεις ως προς τον προτεινόμενο 
μακροπρόθεσμο των 135 g CO2/km και το κατά πόσο μπορεί ρεαλιστικά να επιτευχθεί εντός 
του προτεινόμενου χρονοδιαγράμματος. Δεδομένου του υψηλότερου κόστους  που 
συνεπάγεται η μείωση των εκπομπών C02 στα ελαφρά επαγγελματικά οχήματα σε σχέση με 
τα επιβατηγά και του μεγαλύτερου χρόνου που απαιτείται για τους κύκλους εξέλιξης και 
παραγωγής, ένας στόχος 150g CO2/km είναι μεν φιλόδοξος αλλά εφικτός.

Η προτεινόμενη νομοθεσία προβλέπει τη δυνατότητα να σχηματίζουν οι κατασκευαστές 
"συνδυασμούς" μεταξύ τους με σκοπό την επίτευξη των στόχων σε σχέση με τις εκπομπές. Η 
ελαστικότητα αυτή είναι ευπρόσδεκτη αν και με βάση την αρχή ότι ένα γραμμάριο CO2 που 
δεν εκπέμπεται παραμένει πάντοτε ένα γραμμάριο CO2 που δεν εκπέμπεται, ο εισηγητής 
προτείνει, οι κατασκευαστές που παράγουν τόσο ΕΕΟ, όσο και επιβατηγά να μπορούν να 
"συνδυάζουν" στο πλαίσιο της εταιρείας τους δύο τύπους οχημάτων. Ο συνδυασμός μεταξύ 
επιβατηγών και ΕΕΟ (μέσος όρος αποστάσεων σε σχέση με τους στόχους) μειώνει το κόστος 
συμμόρφωσηςi όπως αποδεικνύεται στην αξιολόγηση επιπτώσεων της ΕΕ. Από 
περιβαλλοντικής και πολιτικής πλευράς δεν υπάρχει διαφορά εάν οι εκπομπές CO2 μειωθούν 
στα επιβατηγά ή τα ΕΕΟ. Ο καθορισμός ενός τέτοιου συνδυασμού δεν αποβαίνει σε βάρος 
των κατασκευαστών ΕΕΟ που δεν κατασκευάζουν επιβατηγά δεδομένου ότι όλοι 
καλύπτονται από το άρθρο 10. Η παροχή της πρόσθετης αυτής ελαστικότητας στους 
κατασκευαστές είναι αφενός ευεργετική για το περιβάλλον και αποτελεί αφετέρου ορθή 
επιχειρηματική πρακτική.

Ο εισηγητής παρατηρεί με ευχαρίστηση ότι η Επιτροπή πρότεινε παρεκκλίσεις για τους 
κατασκευαστές που παράγουν κάτω των 22,000 οχημάτων ετησίως και πιστεύει ότι η 
πρόταση καθορίζει ένα λογικό σημείο αναφοράς. Ο κανονισμός όμως θα έπρεπε να 
καταστήσει σαφές το ότι οι κατασκευαστές στους οποίους έχει χορηγηθεί παρέκκλιση πρέπει 
να επιτύχουν μειώσεις όπως οι ανταγωνιστές τους και ότι δεν πρέπει να επιτρέπεται στην 
Επιτροπή να προτείνει μη ρεαλιστικές μειώσεις και ο εισηγητής προτείνει τη σχετική 
τροπολογία.

Ο εισηγητής παρατηρεί με έκπληξη ότι τα προτεινόμενα πρόστιμα για τους κατασκευαστές 
που αποτυγχάνουν να μειώσουν τις εκπομπές CO2 των ΕΕΟ που κατασκευάζουν 
υπολογίζονται με υψηλότερο συντελεστή σε σχέση με τους αντίστοιχους κατασκευαστές 
επιβατηγών. Τα πρόστιμα θα έπρεπε να ευθυγραμμίζονται για αμφότερους τους τομείς και η 
πρόταση της Επιτροπής δεν περιέχει αιτιολογήσεις για υψηλότερα πρόστιμα για τα οχήματα 
N1. Ως εκ τούτου, ο εισηγητής προτείνει την τροποποίηση του κειμένου προκειμένου να 
ευθυγραμμισθεί με τη νομοθεσία για τα επιβατηγά.

Ο όλος στόχος της προτεινόμενης νομοθεσίας είναι η μείωση των εκπομπών CO2 από τα 
ΕΕΟ. Όπως προαναφέρθηκε, είναι δυσκολότερο να επιτευχθεί τούτο σε σχέση με τα 
επιβατηγά δεδομένου ότι το αμάξωμα των ΕΕΟ δεν είναι δυνατόν να μεταβληθεί σύντομα και 
φθηνά προκειμένου να βελτιωθεί η απόδοσή τους. Η οποιαδήποτε τροποποίηση πρέπει 
αντίθετα να γίνει στον κινητήρα και τα μηχανικά μέρη. Ωστόσο, ένας άλλος τρόπος 
αντιμετώπισης του προβλήματος θα ήταν η υποχρεωτική χρήση περιοριστών ταχύτητας στα 
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ΕΕΟ δεδομένου ότι η τεχνολογία υπάρχει, είναι φθηνή και αποτελεί αποτελεσματικό τρόπο 
για την άμεση μείωση των εκπομπών, πολλοί δε εμπορικοί οργανισμοί εφοδιάζουν εκ των 
υστέρων τα οχήματά τους με τις διατάξεις αυτές. Η πρόταση του εισηγητή εφαρμόζεται μόνο 
στα ΕΕΟ δεδομένου ότι τα οχήματα αυτά χρησιμοποιούνται σχεδόν αποκλειστικά για 
επαγγελματικούς σκοπούς και η ταχύτητά τους δεν χρειάζεται να υπερβαίνει τα 120km/h. 
Τούτο δεν θα έπρεπε να θεωρηθεί προηγούμενο για την καθιέρωση των περιοριστών 
ταχύτητας στα επιβατηγά οχήματα.

Τέλος, η  Επιτροπή έχει αποδεχθεί σε ένα μη έγγραφο ότι οι αρχικές της προτάσεις για τα 
οχήματα που κατασκευάζονται σε πολλαπλά στάδια (όπως οχήματα που κατασκευάζονται 
σταδιακά από διαφορετικούς κατασκευαστές) είναι αδύνατον να λειτουργήσουν. Είναι 
προφανώς άδικο να τιμωρείται ο κατασκευαστής του οχήματος βάσης στο βαθμό που δεν 
είναι υπεύθυνος για το τι συμβαίνει στο όχημα σε ένα μεταγενέστερο στάδιο της παραγωγής 
του. Η Επιτροπή υποσχέθηκε ότι θα επανέλθει με νέες προτάσεις έως το 2014, ο εισηγητής 
όμως προτείνει να εκθέσει η Επιτροπή τον τρόπο με τον οποίο προτίθεται να ασχοληθεί με τα 
οχήματα που κατασκευάζονται σε πολλαπλά στάδια έως το 2011. Για το σκοπό αυτό θα 
μπορούσε να καθοριστεί ένα σύστημα μέτρησης των πραγματικών εκπομπών των 
ολοκληρωμένων οχημάτων.


