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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 την τροποποιεί, σημαίνονται με έντονους 
χαρακτήρες. Ενδεχόμενες διαγραφές που αφορούν τα τμήματα αυτά 
σημαίνονται ως εξής: [...].
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Σελίδα
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ΣΧΕΔΙΟ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 443/2009 με σκοπό τον καθορισμό των 
λεπτομερειών της επίτευξης του στόχου μείωσης των εκπομπών CO2 από καινούργια 
επιβατηγά αυτοκίνητα το 2020
(COM(2012)0393 – C7-0184/2012 – 2012/0190(COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο (COM(2012)0393),

– 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 (C7-0184/2012),

– 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 της 
12ης Δεκεμβρίου 2012,

– κατόπιν διαβούλευσης με την Επιτροπή 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 και 
στην Επιτροπή, καθώς και στα εθνικά κοινοβούλια.
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Τροπολογία 1

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
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.

(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 1000
καινούργια επιβατηγά αυτοκίνητα ετησίως 
εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής του 
στόχου ειδικών εκπομπών και του 
τιμήματος υπέρβασης εκπομπών.

Or. de

Τροπολογία 2

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
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 
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 

(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 
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 
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(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.

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 η 
δυνατότητα προγραμματισμού των 
κατασκευαστών, οι οποίοι θα γνωρίζουν 
πλήρως τις διατάξεις που οφείλουν να 
τηρούν, η ισχύουσα διαδικασία δοκιμών 
πρέπει να εξακολουθεί  να εφαρμόζεται 
έως το 2020 για τους σκοπούς του 
παρόντος κανονισμού. Από το 2021, η 
ΠΔΔΕΟ πρέπει να αντικαταστήσει την 
ισχύουσα διαδικασία δοκιμών. Όταν 
χρησιμοποιηθεί η ΠΔΔΕΟ το 2021 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. de

Τροπολογία 3

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
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 

(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 
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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.

μέτρηση των ειδικών εκπομπών CO2. 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

Τροπολογία 4

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
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 
είναι υπεύθυνος, μαζί με όλες τις 
συνδεδεμένες με αυτόν επιχειρήσεις, για 
λιγότερα από 100 καινούργια επιβατηγά 
αυτοκίνητα που ταξινομήθηκαν στην ΕΕ 
κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος.»

«4. Το άρθρο 4, το άρθρο 8 παράγραφος 4 
στοιχεία β) και γ), το άρθρο 9 και το άρθρο 
10 παράγραφος 1 στοιχεία α) και γ) δεν 
εφαρμόζονται σε κατασκευαστή ο οποίος 
είναι υπεύθυνος, μαζί με όλες τις 
συνδεδεμένες με αυτόν επιχειρήσεις, για 
λιγότερα από 1000 καινούργια επιβατηγά 
αυτοκίνητα που ταξινομήθηκαν στην ΕΕ 
κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος.»

Or. de

Τροπολογία 5

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 2 α (νέο)
Κανονισμός 2009/443/ΕΚ
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο στ
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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 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 
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 τροποποιήσεις στις
μεθόδους μέτρησης, που ορίζονται στον 
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 715/2007 και τον 
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 692/2008 και 
τίθενται σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2013, 
θα ισχύουν, για την εφαρμογή του 
παρόντος στοιχείου, μόνον από την 1η 
Ιανουαρίου 2021.»

Or. de

Τροπολογία 6

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
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 ειδικές 
εκπομπές CO2 κάτω των 50 g CO2/km ή 
κάθε νέο επιβατικό αυτοκίνητο το οποίο 
καλύπτει ελάχιστη απόσταση 40 km σε 
αμιγώς ηλεκτρική λειτουργία, 
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) Από το 2016 έως το 2020, οι 
κατασκευαστές μπορούν να 
αποταμιεύσουν στο μητρώο που αναφέρει 
το άρθρο 8 παράγραφος 3α τα υπερμόρια 
που ορίζονται στην παράγραφο 1.
(1γ) Μεταξύ 1ης Ιανουαρίου 2016 και 
31ης Δεκεμβρίου 2023, οι κατασκευαστές 
μπορούν να ζητήσουν από την Επιτροπή 
να λάβει υπόψη τα υπερμόρια που έχουν 
αποταμιεύσει βάσει της παραγράφου 3 
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κατά τον υπολογισμό των μέσων ειδικών 
εκπομπών CO2.»

Or. de

Τροπολογία 7

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
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 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 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. de
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Τροπολογία 8

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4α) Στο άρθρο 8, προστίθεται η 
ακόλουθη παράγραφος μετά την 
παράγραφο 3:
«(3α) Η Επιτροπή τηρεί μητρώο σχετικά 
με τις αποταμιεύσεις του άρθρου 5 
παράγραφος 1γ. Το μητρώο είναι 
δημοσίως προσβάσιμο.»

Or. de

Τροπολογία 9

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4β) 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 με βάση το παρόν άρθρο.
Το κεντρικό μητρώο είναι δημοσίως 
προσβάσιμο.
Από δε τις 30 Ιουνίου κάθε έτους, αρχής 
γενομένης από το 2011, η Επιτροπή
υπολογίζει προσωρινά για κάθε 
κατασκευαστή:
α) τις μέσες ειδικές εκπομπές CO2 κατά 
το προηγούμενο ημερολογιακό έτος,
β) το στόχο ειδικών εκπομπών κατά το 
προηγούμενο ημερολογιακό έτος, και
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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 2016 και 
έως το τέλος τού 2023, 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 γι’ αυτόν. Η κοινοποίηση 
περιλαμβάνει δεδομένα ανά κράτος μέλος 
όσον αφορά το πλήθος νέων επιβατικών 
αυτοκινήτων που έχουν ταξινομηθεί και 
τις ειδικές τους εκπομπές CO2.»

Or. de

Τροπολογία 10

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4γ) Στο άρθρο 8, η παράγραφος 5 
αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
«(5) Οι κατασκευαστές δικαιούνται, 
εντός τριών μηνών από την κοινοποίηση 
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του προσωρινού υπολογισμού βάσει της 
παραγράφου 4, να γνωστοποιούν στην 
Επιτροπή τυχόν σφάλματα στα 
δεδομένα, ορίζοντας το κράτος μέλος 
σχετικά με το οποίο θεωρούν ότι υπήρξε 
σφάλμα.
Από το 2016 έως το τέλος τού 2023, 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.
Η Επιτροπή εξετάζει τυχόν 
γνωστοποιήσεις των κατασκευαστών 
και μέχρι τις 31 Οκτωβρίου είτε 
επιβεβαιώνει είτε τροποποιεί τους 
προσωρινούς υπολογισμούς βάσει της 
παραγράφου 4.»

Or. de

Τροπολογία 11

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
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:
«(1) Κατόπιν αιτήσεως προμηθευτή ή 
κατασκευαστή, λαμβάνονται υπόψη οι 
εξοικονομήσεις CO2 που επιτυγχάνονται 
με τη χρήση καινοτόμων τεχνολογιών ή 
με συνδυασμό καινοτόμων τεχνολογιών 
(«δέσμες καινοτόμων τεχνολογιών»). Η 
συνολική συμβολή των τεχνολογιών 
αυτών στη μείωση συγκεκριμένου 
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στόχου εκπομπών ενός κατασκευαστή 
μπορεί να ανέρχεται σε 7 g CO2/km».

Or. de

Τροπολογία 12

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 9
Κανονισμός 2009/443/ΕΚ
Άρθρο 12 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9) Στο άρθρο 12 παράγραφος 2, η πρώτη 
πρόταση αντικαθίσταται από το ακόλουθο 
κείμενο:

(9) Στο άρθρο 12, η παράγραφος 2 
αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

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

«(2) Η Επιτροπή θεσπίζει λεπτομερείς 
διατάξεις για διαδικασία έγκρισης των 
καινοτόμων τεχνολογιών ή των δεσμών 
καινοτόμων τεχνολογιών που αναφέρονται 
στην παράγραφο 1, μέσω εκτελεστικών 
πράξεων. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις 
εκδίδονται σύμφωνα με την διαδικασία 
εξέτασης που προβλέπεται στο άρθρο 14 
παράγραφος 2. Οι διατάξεις της 
διαδικασίας βασίζονται στα κατωτέρω 
κριτήρια για καινοτόμες τεχνολογίες:
α) ο προμηθευτής ή ο κατασκευαστής 
πρέπει να είναι υπεύθυνοι για την 
εξοικονόμηση CO2 που επιτυγχάνεται 
διά της χρήσεως καινοτόμων 
τεχνολογιών ή δεσμών καινοτόμων 
τεχνολογιών·
β) οι καινοτόμες τεχνολογίες ή οι δέσμες 
καινοτόμων τεχνολογιών πρέπει να έχουν 
επαληθευμένη συμβολή στη μείωση του 
CO2·
γ) ο αντίκτυπος των καινοτόμων 
τεχνολογιών και των δεσμών καινοτόμων 
τεχνολογιών στις ειδικές εκπομπές CO2
ενός επιβατηγού οχήματος δεν πρέπει να 
υπερβαίνει ποσοστό 25% στον πρότυπο 
κύκλο δοκιμών· οι καινοτόμες 
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τεχνολογίες και οι δέσμες καινοτόμων 
τεχνολογιών πρέπει να μην εμπίπτουν σε 
υποχρεωτικές διατάξεις λόγω 
πρόσθετων συμπληρωματικών μέτρων
για τη συμμόρφωση προς τη μείωση των 
10 g CO2/km κατά το άρθρο 1 ούτε να 
είναι υποχρεωτικές δυνάμει άλλων 
διατάξεων του κοινοτικού δικαίου.»

Or. de

Τροπολογία 13

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 9 α (νέο)
Κανονισμός 2009/443/ΕΚ
Άρθρο 12 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9α) Στο άρθρο 12, η παράγραφος 3 
αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
«(3) Προμηθευτής ή κατασκευαστής που 
ζητά την έγκριση μέτρου ως καινοτόμου 
τεχνολογίας ή ως δέσμης καινοτόμου 
τεχνολογίας υποβάλλει στην Επιτροπή 
έκθεση, συμπεριλαμβανομένης έκθεσης 
εξακρίβωσης από ανεξάρτητο και 
πιστοποιημένο φορέα. Σε περίπτωση 
ενδεχόμενης αλληλεπίδρασης μεταξύ του 
μέτρου και άλλης καινοτόμου 
τεχνολογίας ή άλλης δέσμης καινοτόμων 
τεχνολογιών που έχει ήδη εγκριθεί, η 
έκθεση σημειώνει ότι η αλληλεπίδραση 
και η έκθεση εξακρίβωσης αξιολογεί σε 
ποιο βαθμό η αλληλεπίδραση τροποποιεί 
τη μείωση που επιτυγχάνεται με κάθε 
μέτρο.»

Or. de
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Τροπολογία 14

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 9 β (νέο)
Κανονισμός 2009/443/ΕΚ
Άρθρο 12 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9β) Μετά το άρθρο 12 παράγραφος 4, 
προστίθεται η ακόλουθη νέα 
παράγραφος:
«(4a) Η Επιτροπή υποβάλλει μια φορά το 
χρόνο έκθεση στο Συμβούλιο και στο 
Κοινοβούλιο σχετικά με τις εγκριθείσες 
και τις απορριφθείσες καινοτόμες 
τεχνολογίες και δέσμες καινοτόμων 
τεχνολογιών.»

Or. de

Τροπολογία 15

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – παράγραφος 10 – στοιχείο β
Κανονισμός 2009/443/ΕΚ
Άρθρο 13 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) Στην παράγραφο 3, το δεύτερο εδάφιο 
απαλείφεται.

β) Η παράγραφος 3 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, 
ούτως ώστε από το 2021 να εφαρμόζεται
η αναθεωρημένη διαδικασία μέτρησης.
Συγκεκριμένα, η Επιτροπή υποβάλλει 
κατάλληλες προτάσεις για να 
προσαρμόσει τις διαδικασίες ώστε να 
ανταποκρίνονται επαρκώς στην 
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πραγματική συμπεριφορά των 
εκπομπών CO2 των αυτοκινήτων και για 
να περιληφθούν οι εγκεκριμένες 
καινοτόμες τεχνολογίες, κατά την έννοια 
του άρθρου 4, οι οποίες θα μπορούσαν να 
λαμβάνονται υπόψη στον κύκλο 
δοκιμών. Η Επιτροπή διασφαλίζει ότι οι 
εν λόγω διαδικασίες αναθεωρούνται στη 
συνέχεια σε τακτά χρονικά διαστήματα.»

Or. de

Τροπολογία 16

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – παράγραφος 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. de

Τροπολογία 17

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – παράγραφος 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 

7. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 14α, για την προσαρμογή των 
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μαθηματικών τύπων του παραρτήματος Ι 
προκειμένου να αντικατοπτρίζουν τις 
αλλαγές στην κανονιστική διαδικασία 
δοκιμών για τη μέτρηση των ειδικών 
εκπομπών CO2 που 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.» 

μαθηματικών τύπων του παραρτήματος Ι 
προκειμένου να αντικατοπτρίζουν τις 
αλλαγές στην κανονιστική διαδικασία 
δοκιμών για τη μέτρηση των ειδικών 
εκπομπών CO2 που 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. Πρέπει 
να γίνει πλήρης προσαρμογή των 
αποκλίσεων που προκύπτουν λόγω της 
νέας διαδικασίας δοκιμών. Η εν λόγω 
προσαρμογή θα ισχύει από την 
1η Ιανουαρίου 2021.»

Or. de
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Στόχος της παρούσας πρότασης είναι να μειωθούν περαιτέρω, σε σημαντικό βαθμό, με 
οικονομικά και οικολογικά δέοντα τρόπο, οι εκπομπές CO2 των καινούριων οχημάτων μέσω 
της καθιέρωσης σύγχρονων εννοιών κίνησης. 
Από το 2006 ισχύει για το σύνολο του στόλου η τιμή των 160g CO2/km, από το 2015 θα 
ισχύει η τιμή των 130g CO2/km, και από το 2020 θα ισχύει πλέον η ιδιαίτερα φιλόδοξη τιμή 
των 95g CO2/km. Ο εισηγητής θεωρεί ότι είναι σημαντική η επίτευξη αυτού του τελικού 
οροσήμου, παρόλο που ισοδυναμεί με τη μεγαλύτερη μείωση των τελευταίων ετών. 
Επιπλέον, η Επιτροπή πρότεινε στην πρότασή της (COM(2012) 393) τη μείωση του 
συντελεστή ανόδου για τον υπολογισμό των ειδικών εκπομπών CO2 των καινούργιων 
επιβατικών αυτοκινήτων που προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. = 443/2009 από α = 
0,0457 σε α = 0,0333. Η μείωση αυτή ισοδυναμεί με περαιτέρω εξομάλυνση της ευθείας κατά 
27%, πράγμα που θα επιβαρύνει ιδίως τους κατασκευαστές μεγαλύτερων οχημάτων 
πολυτελείας με υψηλότερο κόστος σε σχέση με τους κατασκευαστές μικρότερων οχημάτων. 
Καθώς, ωστόσο, τα μεγαλύτερα οχήματα είναι εκείνα που σε γενικές γραμμές προάγουν την 
τεχνολογία, ο εισηγητής θεωρεί ότι είναι υποχρεωμένος να προτείνει ένα ρεαλιστικό σύστημα 
παροχής κινήτρων που θα προωθήσει την ανάπτυξη και την καθιέρωση νέων, περισσότερο 
φιλικών προς το περιβάλλον εννοιών κίνησης. Ο κρατικός προϋπολογισμός των κρατών 
μελών δεν πρέπει να επιβαρυνθεί από αυτό, κυρίως όχι μέσω διεπιδοτήσεων. Ταυτόχρονα, ο 
εισηγητής επιθυμεί να διασφαλίσει ότι θα διατηρηθεί ευρύ φάσμα κατασκευαστών και 
καινούργιων επιβατικών αυτοκινήτων, προκειμένου να διευκολύνεται περαιτέρω ο θεμιτός 
ανταγωνισμός μεταξύ των κατασκευαστών καινούργιων επιβατικών αυτοκινήτων. Ακόμα, 
δεν πρέπει να αποτελεί στόχο της ΕΕ ο διά νόμου περιορισμός της ελεύθερης επιλογής 
οχήματος.

Το σύστημα παροχής κινήτρων πρέπει να επιτρέψει σε όλους τους κατασκευαστές να 
αποταμιεύσουν έως το 2020 τα επονομαζόμενα υπερμόρια, τα οποία θα διαχειρίζεται η 
Επιτροπή μέσω ενός δημοσίως προσβάσιμου μητρώου. Οι κατασκευαστές θα έχουν στη 
συνέχεια τη δυνατότητα να γνωστοποιούν στην Επιτροπή αν τα υπερμόρια που αποταμίευσαν 
ανά ημερολογιακό έτος πρέπει να συμψηφιστούν με ευέλικτο τρόπο για την επίτευξη των 
μεμονωμένων στόχων τους ή όχι. Σε κάθε περίπτωση, συμψηφισμός θα επιτρέπεται στους 
κατασκευαστές μόνον όταν στο αντίστοιχο ημερολογιακό έτος δεν υπερβαίνουν κατά 15% 
τους στόχους ειδικών εκπομπών τους. Εκτός αυτού, για υπερμόρια θα είναι επιλέξιμα μόνο τα 
οχήματα των οποίων οι ειδικές εκπομπές CO2 δεν υπερβαίνουν τα 50g CO2/km ή τα οποία 
μπορούν να καλύψουν απόσταση τουλάχιστον 40 km σε αμιγώς ηλεκτρική λειτουργία. Ως εκ 
τούτου, οι κατασκευαστές υποχρεούνται να συνεχίσουν να επενδύουν σε σημαντικό βαθμό σε 
εναλλακτικές μορφές κίνησης και να μεταφέρουν τις ιδέες τους στην αγορά. Το σύστημα 
παροχής κινήτρων θα λήξει το 2023. Ο πολλαπλασιαστής θα μειωθεί σταδιακά, και από το 
2018 θα έχει τιμή συντελεστή 2.  

Προκειμένου να έχουν οι καταναλωτές δυνατότητα σύγκρισης, η κατανάλωση καυσίμων 
έκαστου μοντέλου τού κάθε κατασκευαστή θα υπολογίζεται μέσω της τυποποιημένης 
διαδικασίας δοκιμών, που φέρει την ονομασία ΝΕΚΔ (Νέος Ευρωπαϊκός Κύκλος Οδήγησης). 
Επί του παρόντος, η Επιτροπή και άλλα θεσμικά όργανα εργάζονται πάνω σε μια νέα έκδοση, 
την ΠΔΔΕΟ (Παγκόσμια Διαδικασία Δοκιμών Ελαφρών Οχημάτων). Προκειμένου να 
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διασφαλισθεί επίσης η δυνατότητα προγραμματισμού των κατασκευαστών, είναι αναγκαίο να 
ορισθεί ο ΝΕΚΔ ως βάση για την επίτευξη του στόχου των 95g CO2/km ως το 2020. Στη 
συνέχεια, η ΠΔΔΕΟ θα αντικαταστήσει τον παλαιό κύκλο δοκιμών και θα αποτελέσει τη 
βάση υπολογισμού των στόχων για την περίοδο μετά το 2020. 

Οι κατασκευαστές των καινούργιων επιβατικών αυτοκινήτων και οι προμηθευτές αυτών 
πρέπει να ενθαρρυνθούν να πιστοποιούν και να χρησιμοποιούν τεχνολογίες ή δέσμες 
τεχνολογιών (οικολογική καινοτομία) που θα μειώσουν περαιτέρω την κατανάλωση 
καυσίμων και τις εκπομπές CO2 που εξαρτώνται άμεσα από αυτήν. Επί του παρόντος δεν 
υπάρχει καμία αναγνωρισμένη οικολογική καινοτομία, διότι η διαδικασία δοκιμών είναι 
υπερβολικά χρονοβόρα και δαπανηρή. Ως εκ τούτου, ο εισηγητής θεωρεί αναγκαίο να 
παρασχεθούν κίνητρα που θα διευκολύνουν την αναγνώριση των καινοτόμων τεχνολογιών ή 
δεσμών τεχνολογιών. Όπως ορίζεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 443/2009, η συνολική 
συμβολή των τεχνολογιών αυτών στη μείωση του καθορισμένου στόχου για τις μέσες ειδικές 
εκπομπές κάθε κατασκευαστή μπορεί να ανέρχεται σε 7g CO2/km. 

Αν και δεν μπορούμε ακόμα να προβλέψουμε ποιες εναλλακτικές έννοιες κίνησης θα 
υιοθετήσουν οι καταναλωτές, δεν είναι λογικό να πραγματοποιηθεί το 2014 η αναθεώρηση 
που θα ρυθμίσει την περίοδο μετά το 2020. Ο εισηγητής είναι της άποψης ότι, για να έχει 
νόημα η επανεκτίμηση της μελλοντικής κατάστασης της αγοράς, δεν πρέπει να 
πραγματοποιηθεί πριν από το 2017.  


