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PR_COD_1amCom

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 την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 510/2011 με σκοπό τον 
καθορισμό των λεπτομερειών της επίτευξης του στόχου μείωσης των εκπομπών CO2 από 
καινούργια ελαφρά επαγγελματικά οχήματα το 2020
(COM(2012)0394 – C7-0185/2012 – 2012/0191(COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο (COM(2012)0394),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 294, παράγραφος 2 και το άρθρο 192, παράγραφος 1 της 
Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του 
υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C7-0185/2012),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 294, παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης,

– έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής, που 
εκδόθηκε στις 12 Δεκεμβρίου 2012,

– αφού ζήτησε τη γνώμη 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, καθώς και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Βιομηχανίας, 
Έρευνας και Ενέργειας και της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού (A7-0000/2013),

1. εγκρίνει τη θέση κατά την πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

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, 
στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

Τροπολογία 1

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3) Σύμφωνα με την τεχνική ανάλυση που 
διενεργήθηκε για την εκτίμηση 

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

επιπτώσεων, οι τεχνολογίες για την 
επίτευξη του στόχου των 147 g CO2/km 
είναι διαθέσιμες και οι απαιτούμενες 
μειώσεις μπορούν να επιτευχθούν. 
Συνεπώς, επιβεβαιώνεται η εφικτότητα του 
στόχου των 147 g CO2/km που θα πρέπει 
να επιτευχθεί ως το 2020. Εντούτοις, 
σύμφωνα με πρόσφατα δημοσιευθείσες 
μελέτες ο στόχος των 147 g CO2/km 
εξακολουθεί να είναι υπέρμετρα 
φιλόδοξος. Υπό το πρίσμα της τρέχουσας 
οικονομικής κρίσης, δεν θα πρέπει να 
επιβληθούν περαιτέρω συναφείς 
κανονιστικές επιβαρύνσεις στους 
κατασκευαστές στην Ένωση.

Or. en

Τροπολογία 2

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(6) Προκειμένου να είναι η 
αυτοκινητοβιομηχανία σε θέση να 
πραγματοποιήσει μακροπρόθεσμες 
επενδύσεις και να αναπτύξει καινοτομίες, 
θα μπορούσαν 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 εκπόνηση έκθεσης από την 
Επιτροπή και, εάν κριθεί σκόπιμο, η 
έγκριση προτάσεων για στόχους πέραν του 
2020. Προκειμένου, ωστόσο, να 



PR\923891EL.doc 7/17 PE502.271v01-00

EL

διασφαλιστεί η ασφάλεια του 
προγραμματισμού για τους 
κατασκευαστές, μια τέτοια πρόταση δεν 
θα πρέπει να υποβληθεί πριν το 2018, 
δεδομένου ότι ο καθορισμός αυτών των 
στόχων θα πρέπει να βασίζεται σε νέο 
κύκλο δοκιμών και συναφείς διαδικασίες 
δοκιμών, οι οποίες αναμένεται να 
εγκριθούν το 2014. Με αυτόν τον τρόπο 
θα διασφαλιστεί η συλλογή επαρκών και 
αξιόπιστων δεδομένων μεταξύ 2014 και 
2018, ώστε κάθε πρόταση για θέσπιση 
νέων στόχων για την περίοδο μετά το 
2020 να είναι άρτια θεμελιωμένη.

Or. en

Τροπολογία 3

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 6 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6α) Τα πιστωτικά υπερμόρια αποτελούν 
σημαντικό εργαλείο τεχνολογικής 
εξέλιξης για τους κατασκευαστές και 
επίσης παρέχουν κίνητρο για επενδύσεις 
σε καινοτόμες τεχνολογίες χαμηλών 
εκπομπών. Επίσης αποτελούν 
αποτελεσματικό μέσο για την επίτευξη 
των στόχων του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
510/2011 χωρίς να επιβάλλουν περαιτέρω 
επιβαρύνσεις στους φορολογούμενους 
στην Ένωση. Μέσω της χρήσης 
πιστωτικών υπερμορίων μπορούν να 
προαχθούν κάθε είδους σιδηροδρομικά 
συστήματα εναλλακτικού ενεργειακού 
εφοδιασμού. Επομένως, το πρόγραμμα 
πιστωτικών υπερμορίων θα πρέπει να 
επεκταθεί και μετά το 2018, όπως 
προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 
510/2011.

Or. en
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Τροπολογία 4

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 10 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10a) Ο νέος ευρωπαϊκός κύκλος 
οδήγησης (NEDC) πρόκειται να 
αντικατασταθεί από τον νέο κύκλο 
παγκόσμιας εναρμονισμένης διαδικασίας 
δοκιμών ελαφρών οχημάτων (WLTP) το 
2014. Κάθε πιθανός στόχος για μετά το 
2020 θα πρέπει επομένως να οριστεί 
βάσει του WLTP, εφόσον προσδιοριστεί 
πλήρως και καταστεί πλήρως 
λειτουργικός. Εάν ο WLTP δεν έχει 
πλήρως προσδιοριστεί και καταστεί 
λειτουργικός έως τις 31 Δεκεμβρίου 2017, 
κάθε πιθανός νέος στόχος θα πρέπει να 
οριστεί σύμφωνα με τον ισχύοντα κύκλο 
δοκιμών την εν λόγω χρονική στιγμή. 
Κάθε τροποποίηση των υφιστάμενων 
στόχων θα πρέπει να επέλθει με συνήθη 
νομοθετική διαδικασία.

Or. en

Τροπολογία 5

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη

Άρθρο 1 – σημείο 2 α (νέο)
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 510/2011
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο η

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2α) Στο άρθρο 3 παράγραφος 1 το 
στοιχείο η) αντικαθίσταται από το 
ακόλουθο κείμενο:
«η) «ειδικές εκπομπές CO2»: οι 
εκπομπές CO2 ελαφρού επαγγελματικού 
οχήματος, οι οποίες μετρούνται 
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σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 
715/2007 και προσδιορίζονται ως η μάζα 
εκπομπών CO2 (συνδυασμένη μάζα) στο 
πιστοποιητικό συμμόρφωσης του 
πλήρους ή του ολοκληρωμένου 
οχήματος· οι τροποποιήσεις 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 
2013, θα ισχύσουν και για την εφαρμογή 
του παρόντος στοιχείου, αρχής γενομένης 
από την 1η Ιανουαρίου 2021.»

Or. en

Τροπολογία 6

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη

Άρθρο 1 – σημείο 2 β (νέο)
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 510/2011
Άρθρο 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2β) Το άρθρο 5 αντικαθίσταται από το 
ακόλουθο κείμενο:

«Άρθρο 5
Πιστωτικά υπερμόρια

Κατά τον υπολογισμό των μέσων 
ειδικών εκπομπών CO2, κάθε καινούργιο 
ελαφρό επαγγελματικό όχημα με ειδικές 
εκπομπές CO2 χαμηλότερες από 75 g
CO2/km λογίζεται ως: 
– 3,5 ελαφρά επαγγελματικά οχήματα το 
2014,
– 3,5 ελαφρά επαγγελματικά οχήματα το 
2015,
– 2,5 ελαφρά επαγγελματικά οχήματα το 
2016,
– 2 ελαφρά επαγγελματικά οχήματα από
το 2017 και εφεξής,
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– 1 ελαφρύ επαγγελματικό όχημα από το 
2025.
Τα συσσωρευθέντα πιστωτικά υπερμόρια 
της περιόδου 2017-2025 μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν σε οποιοδήποτε έτος 
εντός αυτής της περιόδου για τον 
υπολογισμό των μέσων ειδικών εκπομπών 
CO2.
Για τη διάρκεια του προγράμματος 
πιστωτικών υπερμορίων, ο μέγιστος 
αριθμός των καινούργιων ελαφρών 
επαγγελματικών οχημάτων, με ειδικές 
εκπομπές CO2 χαμηλότερες από 75 g 
CO2/km, που λαμβάνεται υπόψη όσον 
αφορά την εφαρμογή των 
πολλαπλασιαστών που αναφέρονται στο 
πρώτο εδάφιο, δεν υπερβαίνει τα 50.000
ελαφρά επαγγελματικά οχήματα ανά 
κατασκευαστή.»

Or. en

Τροπολογία 7

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 2 γ (νέο)
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 510/2011
Άρθρο 8 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2γ) Στο άρθρο 8, η παράγραφος 4 
αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
«4. Η Επιτροπή τηρεί κεντρικό μητρώο 
των δεδομένων που υποβάλλονται από 
τα κράτη μέλη βάσει του παρόντος 
άρθρου και το δημοσιοποιεί.
Από τις 30 Ιουνίου 2013 και κάθε 
επόμενο έτος, η Επιτροπή υπολογίζει 
προσωρινά για κάθε κατασκευαστή τα 
εξής:
α) τις μέσες ειδικές εκπομπές CO2 κατά 
το προηγούμενο ημερολογιακό έτος·
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β) τον στόχο ειδικών εκπομπών κατά το 
προηγούμενο ημερολογιακό έτος· 
γ) τη διαφορά μεταξύ των μέσων 
ειδικών εκπομπών CO2, που 
υπολογίζονται σύμφωνα με το στοιχείο α),
κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος 
και του στόχου ειδικών εκπομπών για το 
εν λόγω έτος.
Επιπροσθέτως, έως τις 30 Ιουνίου κάθε 
έτους, αρχής γενομένης από το 2017 και 
έως το τέλος του 2025, η Επιτροπή 
υπολογίζει προσωρινά για κάθε 
κατασκευαστή:
α) τις μέσες ειδικές εκπομπές CO2 κατά 
το προηγούμενο ημερολογιακό έτος, 
χωρίς να λαμβάνει υπόψη τα υπερμόρια 
που αναφέρονται στο άρθρο 5,
β) τη διαφορά μεταξύ των μέσων ειδικών 
εκπομπών CO2, που υπολογίζονται 
σύμφωνα με το στοιχείο α), κατά το 
προηγούμενο ημερολογιακό έτος και του 
στόχου ειδικών εκπομπών για το εν λόγω 
έτος.
Η Επιτροπή κοινοποιεί σε κάθε 
κατασκευαστή τον προσωρινό 
υπολογισμό της που τον αφορά. Η 
κοινοποίηση περιλαμβάνει δεδομένα ανά 
κράτος μέλος όσον αφορά τον αριθμό 
καινούργιων ελαφρών επαγγελματικών 
οχημάτων που έχουν ταξινομηθεί και τις 
ειδικές τους εκπομπές CO2.»

Or. en

Τροπολογία 8

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 2 δ (νέο)
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 510/2011
Άρθρο 8 – παράγραφος 5
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2δ) Στο άρθρο 8, η παράγραφος 5 
αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
«5. Οι κατασκευαστές δύνανται, εντός 
τριών μηνών από την κοινοποίηση του 
προσωρινού υπολογισμού βάσει της 
παραγράφου 4, να γνωστοποιούν στην 
Επιτροπή τυχόν σφάλματα στα 
δεδομένα, ορίζοντας το κράτος μέλος το 
οποίο θεωρούν ότι αφορά το σφάλμα.
Από το 2017 έως το τέλος τού 2025, εντός 
διαστήματος τριών μηνών από την 
κοινοποίηση του προσωρινού 
υπολογισμού βάσει της παραγράφου 4, 
κάθε κατασκευαστής γνωστοποιεί στην 
Επιτροπή εάν αυτή πρέπει να λάβει 
υπόψη τα υπερμόρια που αναφέρονται 
στο άρθρο 5, κατά τον υπολογισμό των 
μέσων ειδικών εκπομπών CO2 του 
εκάστοτε κατασκευαστή για το 
προηγούμενο ημερολογιακό έτος.»

Or. en

Τροπολογία 9

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

«Το νωρίτερο από την 1η Ιανουαρίου 
2018, η Επιτροπή επανεξετάζει, εάν κριθεί 
σκόπιμο, τους στόχους ειδικών εκπομπών, 
τις λεπτομέρειες και άλλες πτυχές του 
παρόντος κανονισμού προκειμένου να 
καθορίσει τους στόχους όσον αφορά τις 
εκπομπές CO2 από τα καινούργια ελαφρά 
επαγγελματικά οχήματα για την περίοδο 
μετά το 2020 βάσει της νέας διαδικασίας 
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δοκιμών και του νέου κύκλου δοκιμών 
που αναφέρονται στο άρθρο 13 
παράγραφος 6 ή, ελλείψει αυτών, βάσει 
μιας πλήρως προσδιορισμένης και 
λειτουργικής διαδικασίας δοκιμών που θα 
είναι σε ισχύ την εν λόγω χρονική 
στιγμή.»

Or. en

Τροπολογία 10

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– το τρίτο εδάφιο αντικαθίσταται από το 
εξής κείμενο: 

– το τέταρτο* εδάφιο αντικαθίσταται από 
το εξής κείμενο: 

«Προκειμένου να αντικατοπτρίζονται 
τυχόν αλλαγές στην κανονιστική 
διαδικασία δοκιμών για τη μέτρηση των 
ειδικών εκπομπών CO2, η Επιτροπή 
προσαρμόζει τους μαθηματικούς τύπους 
του παραρτήματος Ι με κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεις, σύμφωνα με το 
άρθρο 15 και υπό τους όρους των άρθρων 
16 και 17, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα 
ότι οι κατασκευαστές και τα οχήματα 
διαφορετικής χρησιμότητας θα 
υπόκεινται βάσει της παλαιάς και της 
νέας διαδικασίας δοκιμών σε απαιτήσεις 
μείωσης οι οποίες θα είναι ανάλογης 
αυστηρότητας.»

Η κανονιστική διαδικασία δοκιμών και ο 
κύκλος δοκιμών που ισχύουν την 1η 
Ιανουαρίου 2013 δυνάμει του κανονισμού 
(ΕΚ) αριθ. 715/2007 και των 
Παραρτημάτων III και XII στον 
κανονισμό (ΕΚ) 692/2008 θα παραμείνουν 
ως η βάση για τη μέτρηση του στόχου 
ειδικών εκπομπών όπως καθορίζεται στο 
Παράρτημα I σημείο 1 στοιχείο γ). Κάθε 
νέα διαδικασία δοκιμών και νέος κύκλος 
δοκιμών που θα αντικαταστήσει την 
υφιστάμενη διαδικασία δοκιμών και τον 
κύκλο δοκιμών θα έχει προσδιοριστεί 
πλήρως και θα έχει καταστεί πλήρως 
λειτουργικός έως τις 31 Δεκεμβρίου 2017. 
Έως αυτή την ημερομηνία θα διατίθενται 
επίσης επαρκή δεδομένα 
παρακολούθησης της νέας διαδικασίας 
δοκιμών και του νέου κύκλου δοκιμών. 
Στη συνέχεια η Επιτροπή θα εξετάσει το 
ενδεχόμενο θέσπισης νέων στόχων για 
την περίοδο μετά το 2020 και, εάν κριθεί 
σκόπιμο, θα υποβάλει πρόταση σύμφωνα 
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με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία. 

__________________
* Η αρίθμηση του εδαφίου είναι εσφαλμένη 
στην πρόταση της Επιτροπής. Πρόκειται για 
τροπολογία επί του τέταρτου εδαφίου του 
άρθρου 13 παράγραφος 6.

Or. en

Τροπολογία 11

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη

Άρθρο 1 – σημείο 5
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 510/2011
Παράρτημα I – σημείο 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) από το 2020 και εφεξής: γ) από το 2020 και εφεξής:
Ενδεικτικές ειδικές εκπομπές CO2 = 147 + 
a × (M – M0)

Ενδεικτικές ειδικές εκπομπές CO2= 147 + 
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 5

a = 0,096. a = 0,096.

Or. en

Αιτιολόγηση

Διόρθωση - σφάλμα στην πρόταση της Επιτροπής

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Το 2011, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ενέκριναν τον κανονισμό (ΕΕ) 
510/2011 που αποσκοπεί στη μείωση των εκπομπών CO2 από καινούργια ελαφρά 
επαγγελματικά οχήματα. Το άρθρο 13, παράγραφος 1 του εν λόγω κανονισμού ζητεί από την 
Επιτροπή να επιβεβαιώσει τη δυνατότητα επίτευξης του μακροπρόθεσμου μέσου στόχου των 
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147 g CO2 ανά km το 2020 για το σύνολο του στόλου και να καθορίσει τις λεπτομέρειες 
επίτευξης αυτού του στόχου. Εγκρίνοντας την πρότασή της COM(2012) 394 της 11ης
Ιουλίου 2012, η Επιτροπή ανταποκρίθηκε στο αίτημα των συν-νομοθετών και επιβεβαίωσε 
ότι ο στόχος των 147 g που ορίζεται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) είναι 
εφικτός. 

Στόχος για το 2020 

Ο εισηγητής θεωρεί ότι δεν θα πρέπει να μεταβληθεί αυτός ο μακροπρόθεσμος στόχος των 
147g CO2/km με ισχύ από το 2020 και εξής. Πρόκειται για έναν φιλόδοξο στόχο που 
εγκρίθηκε μόλις το 2011, λιγότερο από δύο έτη πριν από την έγκριση της πρότασης της 
Επιτροπής που επιβεβαιώνει τη δυνατότητα επίτευξής του. Επομένως, ο εισηγητής στηρίζει 
πλήρως την πρόταση της Επιτροπής που επιβεβαιώνει ότι ο στόχος για το 2020 είναι τεχνικά 
εφικτός. Ο εισηγητής αντιτίθεται στην τροποποίηση του υφιστάμενου μακροπρόθεσμου 
στόχου των 147 g CO2/km για τους εξής λόγους:

 από την έγκριση του στόχου των 147g και εξής δεν έχει σημειωθεί κάποια μεταβολή 
στις περιβαλλοντικές ή οικονομικές συνθήκες που θα αιτιολογούσε μια αλλαγή του 
βαθμού αισιοδοξίας στο παρόν στάδιο·

 το άρθρο 13 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) 510/2011 αναθέτει στην Επιτροπή 
το καθήκον να επιβεβαιώσει τη δυνατότητα επίτευξης αυτού του μακροπρόθεσμου 
στόχου. Προφανώς, σκοπός της εν λόγω διάταξης δεν είναι το ενδεχόμενο υποβολής 
πρότασης από την Επιτροπή για πιο φιλόδοξο στόχο. Κατά συνέπεια, συνάδει με το 
γράμμα και το πνεύμα του άρθρου 13 παράγραφος 1 να μη μεταβληθεί ο 
μακροπρόθεσμος στόχος που ορίζεται στον ισχύοντα κανονισμό·

 και οι κατασκευαστές χρειάζονται ασφάλεια προγραμματισμού. Ο στόχος για τις 
εκπομπές CO2 για το 2020 συμφωνήθηκε μόλις πριν από δύο έτη· οιαδήποτε 
περαιτέρω μεταβολή στο παρόν στάδιο απλώς θα υπονόμευε αυτήν τη θεμιτή ανάγκη 
για ασφάλεια· 

 κατά τον καθορισμό στόχων για τις εκπομπές CO2 θα πρέπει πάντοτε να λαμβάνεται 
υπόψη ο εκτενής κύκλος ανάπτυξης των ελαφρών επαγγελματικών οχημάτων. Οι 
κατασκευαστές ήδη βρίσκονται στα τελευταία στάδια του σχεδιασμού για οχήματα 
που θα κυκλοφορήσουν στην αγορά το 2020. Μια τροποποίηση του στόχου στο παρόν 
στάδιο θα είχε αρνητικό αντίκτυπο στους κύκλους παραγωγής των κατασκευαστών·

 μια τροποποίηση του στόχου θα υπονόμευε επίσης τη γενική αξιοπιστία των 
μακροπρόθεσμων στόχων, εφόσον ο χαρακτήρας ενός μακροπρόθεσμου όρου 
προϋποθέτει εξ ορισμού ότι ισχύει μακροπρόθεσμα (δηλαδή από το 2011 έως το 
2020)·

 μολονότι υπάρχουν μελέτες που διατείνονται ότι ο στόχος για το 2020 θα μπορούσε 
να είναι πιο φιλόδοξος, υπάρχουν και άλλες μελέτες που καταλήγουν στο 
συμπέρασμα ότι ο στόχος των 147g είναι υπέρμετρα φιλόδοξος. Δεν υπάρχει 
επομένως θεμελιωμένο προηγούμενο που να συνηγορεί υπέρ της τροποποίησης του 
στόχου προς οιαδήποτε κατεύθυνση· 

 έλλειψη δεδομένων: μέχρι σήμερα υπάρχει έλλειψη δεδομένων κυρίως όσον αφορά τα 
αποκαλούμενα «οχήματα πολλαπλών σταδίων». Δεν θα υπάρχουν επαρκή δεδομένα 
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παρακολούθησης πριν από το 2014. Δεν θα πρέπει να εξεταστεί το ενδεχόμενο νέων 
στόχων χωρίς να διατίθενται επαρκή και αξιόπιστα δεδομένα·

 ένας ακόμη παράγοντας που θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη είναι η τρέχουσα 
οικονομική κατάσταση που χαρακτηρίζεται από χρηματοπιστωτική κρίση. Κατά 
συνέπεια, δεν θα πρέπει να επιβαρυνθούν οι ευρωπαίοι κατασκευαστές με περαιτέρω 
οικονομικές επιβαρύνσεις λόγω της θέσπισης πιο φιλόδοξων στόχων·

 πιο φιλόδοξοι στόχοι ενδεχομένως να αυξήσουν το κόστος των επενδύσεων (της 
έρευνας και ανάπτυξης, για παράδειγμα) για τους κατασκευαστές. Τα οχήματα τύπου 
N1 χρησιμοποιούνται κατά κύριο λόγο από τεχνίτες, υπηρεσίες ταχυμεταφορών και 
ταχείας επίδοσης αλληλογραφίας και από πολλά καταστήματα λιανικού εμπορίου, 
όπως ανθοπωλεία και εστιατόρια, η πλειονότητα των οποίων είναι ΜΜΕ. Η 
αναθεώρηση της νομοθεσίας δεν θα πρέπει να συνεπάγεται την επιβολή πρόσθετων 
επιβαρύνσεων στις ΜΜΕ·

 ο εισηγητής σέβεται τη συμφωνία επί του μακροπρόθεσμου στόχου, η οποία 
επιτεύχθηκε έπειτα από μακροσκελείς και απαιτητικές διαπραγματεύσεις μεταξύ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου το 2011.

Στόχος για μετά το 2020

Ο εισηγητής προτείνει να μη θεσπιστεί νέος στόχος για την περίοδο μετά το 2020 
τουλάχιστον έως την 1η Ιανουαρίου 2018, οπότε αναμένεται να έχει καταστεί πλήρως 
λειτουργικός ο νέος κύκλος δοκιμών. Ο νέος κύκλος δοκιμών WLTP (κύκλος παγκόσμιας 
εναρμονισμένης διαδικασίας δοκιμών ελαφρών οχημάτων) δεν είναι ακόμη διαθέσιμος, αλλά 
αναμένεται ότι θα εγκριθεί το 2014. Ο WLTP θα αλλάξει τη βάση επί της οποίας 
καθορίζονται οι στόχοι για το CO2 και ακόμη δεν είναι σαφές πώς οι τροποποιήσεις στους 
κύκλους δοκιμών θα επηρεάσουν τις μετρούμενες εκπομπές CO2. Μόλις είναι διαθέσιμος ο 
νέος κύκλος δοκιμών, θα πρέπει να συλλεχθούν επαρκή και αξιόπιστα δεδομένα εκπομπών 
για διάστημα κάποιων ετών, ώστε να διασφαλιστεί ότι είναι επαρκώς θεμελιωμένοι 
ενδεχόμενοι νέοι στόχοι. 

Επίσης θα πρέπει να παρακολουθούνται οι τεχνολογικές εξελίξεις και μια πιθανή μείωση των 
εκπομπών CO2 πριν εξεταστεί το ενδεχόμενο θέσπισης στόχου για το διάστημα μετά το 2020. 
Στο παρόν στάδιο, δεν μπορεί να γίνει πρόβλεψη των τεχνολογικών εξελίξεων για την 
περίοδο μετά το 2020. Επίσης, ακόμη δεν είναι σαφές σε ποιον βαθμό θα γίνουν αποδεκτές 
από την αγορά οι εναλλακτικές τεχνολογίες. Σήμερα υπάρχουν σε παγκόσμιο επίπεδο 
διάφορα πιθανά σενάρια για την εξέλιξη της τεχνολογίας και μολονότι η μετάβαση σε νέες 
τεχνολογίες συνιστά μια πιθανότητα, δεν είναι σαφές πώς κάτι τέτοιο θα επηρεάσει τις 
συνολικές εκπομπές CO2 των οχημάτων. Επομένως, απαιτείται η συγκέντρωση περαιτέρω 
δεδομένων για την παρακολούθηση των εκπομπών CO2 πριν εξεταστεί το ενδεχόμενο 
θέσπισης νέου στόχου. 

Πιστωτικά υπερμόρια

Τα πιστωτικά υπερμόρια είναι πρόσθετες πιστώσεις για τα οχήματα χαμηλών εκπομπών. 
Σύμφωνα με τον ισχύοντα κανονισμό (ΕΕ) 510/2011, κάθε όχημα χαμηλών εκπομπών που 
εκπέμπει λιγότερα από 50g CO2/km κερδίζει επιπλέον πιστώσεις για τον στόλο του 
κατασκευαστή. Δυνάμει του εν λόγω κανονισμού, το πρόγραμμα πιστωτικών υπερμορίων θα 
εκπνεύσει το 2018. Μολονότι τα πιστωτικά υπερμόρια εντάσσονται στη νέα πρόταση της 
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Επιτροπής σχετικά με τις εκπομπές CO2 από επιβατικά αυτοκίνητα, δεν συμπεριλαμβάνονται 
στην υπό εξέταση πρόταση σχετικά με τις εκπομπές CO2 από ελαφρά επαγγελματικά 
οχήματα. Εντούτοις, ο εισηγητής θεωρεί ότι τα πιστωτικά υπερμόρια αποτελούν σημαντικό 
εργαλείο που προωθεί τη θέση σε εμπορία οχημάτων χαμηλών εκπομπών και κίνητρο για 
τους κατασκευαστές να αναπτύσσουν τεχνολογίες χαμηλών εκπομπών CO2. Εφόσον ακόμη 
δεν είναι γνωστό ποια θα είναι η κυρίαρχη τεχνολογία χαμηλών εκπομπών στο μέλλον, θα 
πρέπει να διατηρηθεί το πρόγραμμα πιστωτικών υπερμορίων. Ταυτόχρονα, δεν απαιτεί 
πρόσθετους χρηματοδοτικούς πόρους και ως εκ τούτου δεν επιβαρύνει τους 
φορολογούμενους. 

Προκειμένου να συμπεριληφθούν και μεγαλύτερα ελαφρά επαγγελματικά οχήματα και να 
δοθεί ένα κίνητρο στους κατασκευαστές να αναπτύξουν εναλλακτικές τεχνολογίες και για τις 
κατηγορίες βαρύτερων οχημάτων, η κατώτερη τιμή θα πρέπει να ανέλθει στα 75 γραμμάρια. 

Οικολογικές καινοτομίες

Ο εισηγητής χαιρετίζει την προσέγγιση της Επιτροπής να διατηρήσει τις οικολογικές 
καινοτομίες στην πρόταση. Οι νέες καινοτομίες θα πρέπει να τύχουν στήριξης και η πρόταση 
παρέχει σαφή κίνητρα σε αυτήν την κατεύθυνση. Η διαδικασία έγκρισης θα πρέπει να 
απλουστευθεί και θα πρέπει να στηρίζονται πάντοτε οι αποδοτικές τεχνολογίες.

Κύκλος δοκιμών

Το 2014 προβλέπεται η αντικατάσταση του νέου ευρωπαϊκού κύκλου οδήγησης (NEDC) από 
τον νέο κύκλο παγκόσμιας εναρμονισμένης διαδικασίας δοκιμών ελαφρών οχημάτων 
(WLTP). Λόγω αυτής της αλλαγής, θα μεταβληθούν και τα αποτελέσματα των δοκιμών και 
μετρήσεων των εκπομπών CO2. Η Επιτροπή προτείνει την έγκριση του στόχου των 147g 
σύμφωνα με τον κύκλο δοκιμών WLTP μέσω κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων. Ο εισηγητής 
προτείνει να διατηρηθεί ο κύκλος NEDC ως σημείο αναφοράς για τον στόχο του 2020 και να 
τροποποιηθεί ο κύκλος δοκιμών αναφοράς στο πλαίσιο ενός πιθανού νέου στόχου για την 
περίοδο μετά το 2020. Ο στόχος αυτός όμως δεν θα πρέπει να προταθεί πριν από το 2018. 
Κάθε ενδεχόμενος νέος στόχος, ακόμη και προσαρμοσμένος, θα πρέπει να οριστεί βάσει 
επαρκών δεδομένων παρακολούθησης και πάντοτε θα πρέπει να θεσπίζεται με τη συνήθη 
νομοθετική διαδικασία. 


