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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Από το 1995 υπάρχει μια κοινοτική στρατηγική για τη μείωση των εκπομπών CO2 από 
επιβατικά αυτοκίνητα και ελαφρά επαγγελματικά οχήματα. Το Συμβούλιο Περιβάλλοντος 
ανέθεσε ήδη στην Επιτροπή στα συμπεράσματα της 10ης Οκτωβρίου 2000, να εξετάσει 
μέτρα για τη μείωση των εκπομπών CO2 από ελαφρά επαγγελματικά οχήματα. Με τον 
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 443/2009 καθορίσθηκαν στόχοι για τη μείωση εκπομπών CO2 σε 
επιβατικά αυτοκίνητα και συγχρόνως επισημάνθηκε η ανάγκη της επιβολής στόχων CO2 για 
ελαφρά επαγγελματικά οχήματα. 

Ελαφρά επαγγελματικά οχήματα χρησιμοποιούνται κυρίως από μικρομεσαίες επιχειρήσεις 
και αποτελούν επί του παρόντος περίπου το 12% του στόλου των οχημάτων. Εν προκειμένω 
πρόκειται για οχήματα μεταφοράς βιοτεχνιών, υπηρεσιών ταχυμεταφορών καθώς και για 
πολλούς μεμονωμένους εμπόρους όπως ανθοπώλες, εστιάτορες, κ.λπ. Είναι απαραίτητα για 
τον εφοδιασμό του πληθυσμού με τα αναγκαία καθημερινά αγαθά και προωθούν τις θέσεις 
εργασίας και την ανάπτυξη σε πολλές περιφέρειες της ΕΕ.

1. Νομική βάση
Κατά την άποψη του εισηγητή πρέπει η νομική βάση να συμπληρωθεί με το άρθρο 114 της 
ΣΛΕΕ (πρώην άρθρο 95 ΣΕΚ) λόγω του ότι η ρύθμιση αποβλέπει και στην εναρμόνιση της 
εσωτερικής αγοράς. 

2. Στόχοι της πρότασης κανονισμού
Με την προκείμενη πρόταση κανονισμού επιθυμεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να επιτύχει 
βαθμηδόν από το 2014 έως το 2016 έναν ενιαίο στόχο εκπομπών CO2 για ελαφρά 
επαγγελματικά οχήματα ύψους 175 g CO2/km. Η πρόταση προβλέπει εκτός αυτού για 
ελαφρά επαγγελματικά οχήματα μια μακροπρόθεσμη τιμή στόχου ύψους 135 g CO2/km, ο 
οποίος, με την επιφύλαξη της επιβεβαίωσης του εφικτού του βάσει επικαίρων 
αποτελεσμάτων αξιολόγησης των επιπτώσεων, θα ισχύσει από το 2020. Το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο υποστηρίζει τους από την Επιτροπή επιδιωκόμενους γενικούς στόχους, αλλά 
θεωρεί απαραίτητο ένα μεγαλύτερο μεταβατικό χρονικό διάστημα. Ο κανονισμός του 
Συμβουλίου και του Κοινοβουλίου που θα εγκριθεί, πρέπει να επιδιώκει στόχους μείωσης 
που θα είναι ουδέτεροι όσον αφορά τον ανταγωνισμό, κοινωνικά αποδεκτοί και βιώσιμοι, οι 
οποίοι να ανταποκρίνονται στην πολυμορφία των ευρωπαίων κατασκευαστών αυτοκινήτων 
και τη θέση τους στο διεθνή ανταγωνισμό και συγχρόνως θα λαμβάνουν υπόψη τα 
δικαιολογημένα συμφέροντα της οικονομίας των μεσαίων τάξεων.

3. Φάση εισαγωγής 
Η ανάπτυξη νέων τύπων και νέων κοινών βάσεων στον τομέα των επαγγελματικών οχημάτων 
απαιτεί, σύμφωνα με στοιχεία της βιομηχανίας αυτοκινήτων, έως 10 χρόνια, επιπλέον δε οι 
κύκλοι προϊόντων είναι μεγαλύτεροι σε σχέση με τα επιβατικά αυτοκίνητα. Η Επιτροπή 
πρότεινε την εφαρμογή του στόχου των 175 g CO2/km από το 2014 σε μια πολυετή 
μεταβατική φάση. Λόγω των μεγαλύτερων κύκλων θα πρέπει η σταδιακή εφαρμογή να 
αρχίσει το έτος 2015, λόγω του ότι οχήματα, τα οποία θα πωληθούν το 2014, βρίσκονται ήδη 
στη φάση της ανάπτυξης ή της παραγωγής. Μια διάρκεια της μεταβατικής περιόδου από το 
2015-2018 με μια εναλλακτική διαφοροποίηση για την επίτευξη του στόχου του 65%, 75%, 
80% και 100% του στόλου των καινούργιων αυτοκινήτων αντιστοιχεί επιπλέον με τη 
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διάρκεια και τη διαφοροποίηση του κανονισμού για τη μείωση των εκπομπών CO2 σε 
επιβατικά αυτοκίνητα (ΕΚ) αριθ. 443/2009. Η επίτευξη του διορθωμένου μακροπρόθεσμου 
στόχου των 150 γρ CO2/km θα πρέπει να εισαχθεί βαθμηδόν από το 2018, προκειμένου να 
καταστούν δυνατές μεταβατικές προθεσμίες για κατασκευαστές και η συνεχής εφαρμογή 
καινοτόμων τεχνολογιών και τεχνολογιών εξοικονόμησης καυσίμων. 

4. Οχήματα κατασκευαζόμενα σε πλείονες φάσεις
Τα επαγγελματικά οχήματα κατασκευάζονται συχνά σε πλείονες φάσεις. Ένας 
κατασκευαστής οχημάτων παραδίδει κατ' αρχάς ένα αμάξωμα το οποίο χρησιμεύει κατόπιν 
σε έναν παραγωγό υπερκατασκευής ως βάση για την περαιτέρω κατασκευή του πλήρους 
οχήματος. Το ποσοστό των σε πολλές φάσεις κατασκευαζομένων μικρών επαγγελματικών 
οχημάτων βρίσκεται περίπου στο 25%, σε βαρέα επαγγελματικά οχήματα το ποσοστό είναι 
ακόμη υψηλότερο. Τα οχήματα αυτά συμπεριλήφθηκαν στην πρόταση κανονισμού. Για τον 
υπολογισμό των εκπομπών του συνολικού οχήματος πρέπει να εφαρμοσθεί μια προσωρινή 
μεθοδολογία, σύμφωνα με την οποία οι κατασκευαστές πρέπει να αναλάβουν την ευθύνη για 
την εκπομπή CO2 του πλήρους οχήματος. Η προτεινόμενη μέθοδος δεν είναι ωστόσο 
κατάλληλη για έναν βάσιμο υπολογισμό των εκπομπών του συνολικού οχήματος. Επιπλέον, 
οι κατασκευαστές δεν διαθέτουν τα προς αυτό απαιτούμενα δεδομένα. Η Επιτροπή συζήτησε 
ήδη στο πλαίσιο ενός εγγράφου εργασίας εναλλακτικές μεθόδους για τον υπολογισμό των 
ειδικών εκπομπών CO2 σε οχήματα που κατασκευάζονται σε πολλές φάσεις και καλείται να 
έχει υποβάλει, έως το 2011, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο πρόταση για μια 
πρόσφορη μέθοδο καθορισμού των ειδικών εκπομπών CO2 των ολοκληρωμένων οχημάτων.

5. Κυρώσεις
Καθορίσθηκε ήδη μια εισφορά σε περιπτώσεις υπέρβασης των καθορισμένων τιμών στόχου 
στον κανονισμό για τη μείωση των εκπομπών CO2 σε επιβατικά αυτοκίνητα. Οι κυρώσεις 
ανέρχονται, κατά τη διάρκεια μιας εξαετούς μεταβατικής φάσης, ανάλογα με το ύψος της 
υπέρβασης μεταξύ 5 και 95 ευρώ ανά γραμμάριο, και κατόπιν από το πρώτο γραμμάριο μιας 
υπέρβασης σε 95 ευρώ. Για ελαφρά επαγγελματικά οχήματα η Επιτροπή πρότεινε μια 
παρόμοια διαδικασία, ωστόσο η ανώτατη τιμή θα πρέπει να ανέρχεται σε 120 ευρώ. Μια 
εισφορά λόγω υπέρβασης των εκπομπών για ελαφρά επαγγελματικά οχήματα δεν επιτρέπεται 
να είναι υψηλότερη σε σχέση με τα επιβατικά αυτοκίνητα. Οι τιμές θα πρέπει κατά συνέπεια 
να προσαρμοσθούν όσον αφορά το ύψος των εισφορών αλλά επίσης τη χρονική κλιμάκωση 
κατ' αναλογία με τον κανονισμό για τη μείωση των εκπομπών CO2 σε επιβατικά αυτοκίνητα 
(ΕΚ) αριθ. 443/2009.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας καλεί την Επιτροπή Περιβάλλοντος, 
Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να 
ενσωματώσει στην έκθεσή της τις ακόλουθες τροπολογίες:
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Τροπολογία 1

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική αναφορά 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για την 
ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και 
ιδίως το άρθρο 175 παράγραφος 1,

– έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη 
Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και 
ιδίως το άρθρο 192 παράγραφος 1,

Αιτιολόγηση

Προσαρμογή τεχνικού χαρακτήρα, δεδομένου ότι ο κανονισμός προτάθηκε πριν την έναρξη 
ισχύος της Συνθήκης της Λισαβόνας.

Τροπολογία 2

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1α) Η Επιτροπή ολοκλήρωσε την 
επανεξέταση της στρατηγικής για τη 
βιώσιμη ανάπτυξη, εστιάζοντας στα πιο 
πιεστικά προβλήματα για τη βιώσιμη 
ανάπτυξη, όπως οι μεταφορές, η αλλαγή 
του κλίματος, η δημόσια υγεία και η 
εξοικονόμηση ενέργειας. Τα προβλήματα 
αυτά είναι όλα αλληλένδετα και μπορούν 
να αντιμετωπισθούν με μέτρα 
ενεργειακής απόδοσης στον τομέα των 
μεταφορών.

Αιτιολόγηση

Θα πρέπει να υπάρχει κάποια αναφορά στις κυριότερες στρατηγικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης –
η στρατηγική για τη βιώσιμη ανάπτυξη αποτελεί σημαντικό έγγραφο στρατηγικής που δεν 
αναφέρεται ακόμη στις αιτιολογικές σκέψεις. 
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Τροπολογία 3

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2a) ότι η αύξηση της οδικής 
κυκλοφορίας και η συνακόλουθη αύξηση 
του κινδύνου και των οχλήσεων 
δημιουργεί σε όλα τα κράτη μέλη σοβαρά 
προβλήματα όσον αφορά την οδική 
ασφάλεια και το περιβάλλον.

Αιτιολόγηση

Στη νέα έκθεση TERM που δημοσίευσε ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος 
υπογραμμίζεται απλώς ότι η οδική κυκλοφορία εξακολουθεί να προκαλεί σοβαρά 
περιβαλλοντικά προβλήματα στην Ευρώπη. Η πτυχή της ασφάλειας  πρέπει επίσης να 
επισημανθεί.

Τροπολογία 4

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 9 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9α) Η οδηγία 1999/94/EΚ ήδη απαιτούσε
«τα διαφημιστικά έντυπα» για τα 
αυτοκίνητα να παρέχουν στους 
καταναλωτές "τα στοιχεία για την 
επίσημη κατανάλωση καυσίμου και για 
τις επίσημες ειδικές εκπομπές CO2 του 
συγκεκριμένου μοντέλου αυτοκινήτου". Η
Επιτροπή, στη σύστασή της
2003/217/EΚ, δίδει την ερμηνεία ότι το 
ως άνω περιλαμβάνει τη διαφήμιση. Το
εύρος της οδηγίας 1999/94/EΚ πρέπει 
συνεπώς να επεκταθεί στα Ελαφρά 
Επαγγελματικά Οχήματα (LCV), ούτως 
ώστε η διαφήμιση για οποιοδήποτε LCV
να επιβάλλεται να παρέχει στον τελικό 
καταναλωτή τα στοιχεία για την επίσημη 
κατανάλωση καυσίμου και για τις 
επίσημες ειδικές εκπομπές CO2 του 
συγκεκριμένου οχήματος, εφόσον 
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δίδονται πληροφορίες σχετικά με την 
ενεργειακή κατανάλωση ή την τιμή.

Τροπολογία 5

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13) Οι κατασκευαστές πρέπει να έχουν, 
αφενός την ευελιξία να αποφασίζουν τον 
τρόπο κατά το οποίο θα επιτύχουν τους 
στόχους τους βάσει του παρόντος 
κανονισμού και, αφετέρου, τη δυνατότητα 
να μεσοτιμούν τις εκπομπές στον στόλο 
των καινούργιων οχημάτων τους, αντί να 
οφείλουν να τηρούν στόχους CO2 για κάθε 
μεμονωμένο όχημα. Οι κατασκευαστές 
πρέπει συνεπώς να υποχρεωθούν να 
εξασφαλίζουν ότι οι μέσες ειδικές 
εκπομπές από όλα τα καινούργια ελαφρά 
επαγγελματικά οχήματα που ταξινομούνται 
στην Κοινότητα και για τα οποία είναι 
υπεύθυνοι δεν υπερβαίνουν τον μέσο όρο 
των στόχων εκπομπών για τα εν λόγω 
οχήματα. Η απαίτηση αυτή πρέπει να 
επιβληθεί σταδιακά από το 2014 έως το
2016 ώστε να διευκολυνθεί η τήρησή της 
Αυτό συνάδει με τους χρόνους προπορείας 
και τη διάρκεια της περιόδου σταδιακής 
εφαρμογής που προβλέπονται στον 
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 443/2009. 

(13) Οι κατασκευαστές πρέπει να έχουν, 
αφενός την ευελιξία να αποφασίζουν τον 
τρόπο κατά τον οποίο θα επιτύχουν τους 
στόχους τους βάσει του παρόντος 
κανονισμού και, αφετέρου, τη δυνατότητα 
να μεσοτιμούν τις εκπομπές στον στόλο 
των καινούργιων οχημάτων τους, αντί να 
οφείλουν να τηρούν στόχους CO2 για κάθε
μεμονωμένο όχημα. Οι κατασκευαστές 
πρέπει συνεπώς να υποχρεωθούν να 
εξασφαλίζουν ότι οι μέσες ειδικές 
εκπομπές από όλα τα καινούργια ελαφρά 
επαγγελματικά οχήματα που ταξινομούνται 
στην Κοινότητα και για τα οποία είναι 
υπεύθυνοι δεν υπερβαίνουν τον μέσο όρο 
των στόχων εκπομπών για τα εν λόγω 
οχήματα. Η απαίτηση αυτή πρέπει να 
επιβληθεί σταδιακά από το 2015 έως το 
2018 ώστε να διευκολυνθεί η τήρησή της 
Αυτό συνάδει με τους χρόνους προπορείας 
και τη διάρκεια της περιόδου σταδιακής 
εφαρμογής που προβλέπονται στον 
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 443/2009.

Αιτιολόγηση

Λόγω του μεγαλύτερου κύκλου του προϊόντος στα ελαφρά επαγγελματικά οχήματα θα πρέπει η 
σταδιακή εφαρμογή να αρχίσει το έτος 2015, λόγω του ότι οχήματα τα οποία θα πωληθούν το 
έτος 2014 βρίσκονται ήδη στην ανάπτυξη ή στην παραγωγή. Μια διάρκεια της μεταβατικής 
περιόδου από το 2015-2018 με διαφοροποίηση 65/75/80/100% αντιστοιχεί επιπροσθέτως με τη 
διάρκεια και τη διαφοροποίηση του κανονισμού για τη μείωση των εκπομπών CO2 σε 
επιβατικά αυτοκίνητα (ΕΚ) αριθ. 443/2009.
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Τροπολογία 6

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(14) Προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι οι 
στόχοι αντανακλούν τις ιδιαιτερότητες των 
μικρών κατασκευαστών και εκείνων που 
απευθύνονται σε εξειδικευμένες αγορές, 
καθώς και ότι εναρμονίζονται με τις 
δυνατότητές τους για μείωση των 
εκπομπών, πρέπει να οριστούν 
εναλλακτικοί στόχοι μείωσης των 
εκπομπών για τους εν λόγω 
κατασκευαστές, λαμβανομένων υπόψη των 
τεχνολογικών δυνατοτήτων των οχημάτων 
ενός δεδομένου κατασκευαστή για τη 
μείωση των οικείων ειδικών εκπομπών 
CO2 και σε εναρμόνιση με τα 
χαρακτηριστικά των σχετικών τμημάτων 
της αγοράς. Αυτή η παρέκκλιση πρέπει να 
καλυφθεί από την επανεξέταση των 
στόχων ειδικών εκπομπών που 
καθορίζονται στο παράρτημα I, η οποία 
προβλέπεται να ολοκληρωθεί το αργότερο 
μέχρι τις αρχές του 2013.

(14) Προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι οι 
στόχοι αντανακλούν τις ιδιαιτερότητες των 
μικρών κατασκευαστών και εκείνων που 
απευθύνονται σε εξειδικευμένες αγορές, 
καθώς και ότι εναρμονίζονται με τις 
δυνατότητές τους για μείωση των 
εκπομπών, πρέπει να οριστούν 
εναλλακτικοί στόχοι μείωσης των 
εκπομπών για τους εν λόγω 
κατασκευαστές, λαμβανομένων υπόψη των
τεχνολογικών δυνατοτήτων των οχημάτων 
ενός δεδομένου κατασκευαστή για τη 
μείωση των οικείων ειδικών εκπομπών 
CO2 καθώς και σύμφωνα με τη μέση 
τιμή των εκπομπών CO2 ελαφρών 
επαγγελματικών οχημάτων όλων των 
κατασκευαστών και σε εναρμόνιση με τα 
χαρακτηριστικά των σχετικών τμημάτων 
της αγοράς. Αυτή η παρέκκλιση πρέπει να 
καλυφθεί από την επανεξέταση των 
στόχων ειδικών εκπομπών που 
καθορίζονται στο παράρτημα I, η οποία 
προβλέπεται να ολοκληρωθεί το αργότερο 
μέχρι τις αρχές του 2013.

Αιτιολόγηση

Η επιταγή ενός εναλλακτικού στόχου εκπομπών υποχρεώνει αυτούς τους κατασκευαστές να 
αναλάβουν μεγαλύτερες προσπάθειες σε σχέση με τους κατασκευαστές στόλων οχημάτων, αλλά 
συγχρόνως τους δίνει δίκαιους όρους, εκκινώντας από τη μέση τιμή των εκπομπών CO2 των 
κατασκευαστών ελαφρών επαγγελματικών οχημάτων ως σημείο αναφοράς. 

Τροπολογία 7

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 20

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(20) Η συμμόρφωση των κατασκευαστών (20) Η συμμόρφωση των κατασκευαστών 
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προς τους στόχους που απορρέουν από τον 
παρόντα κανονισμό πρέπει να κρίνεται σε 
κοινοτικό επίπεδο. Οι κατασκευαστές των 
οποίων οι μέσες ειδικές εκπομπές CO2 
υπερβαίνουν τις επιτρεπόμενες βάσει του 
παρόντος κανονισμού καταβάλλουν 
τίμημα υπέρβασης εκπομπών για κάθε 
ημερολογιακό έτος από την 1η Ιανουαρίου 
2014. Το τίμημα πρέπει να διαμορφώνεται 
σε συνάρτηση με το βαθμό στον οποίο ο 
κατασκευαστής δεν συμμορφώνεται προς 
τον στόχο του. Για λόγους διασφάλισης 
της συνέπειας, ο μηχανισμός του 
τιμήματος πρέπει να είναι παρόμοιος με 
αυτόν που ορίζεται στον κανονισμό (EΚ) 
αριθ. 443/2009. Τα ποσά από το τίμημα 
υπέρβασης εκπομπών πρέπει να 
θεωρούνται έσοδο για τον προϋπολογισμό 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

προς τους στόχους που απορρέουν από τον 
παρόντα κανονισμό πρέπει να κρίνεται σε 
κοινοτικό επίπεδο. Οι κατασκευαστές των 
οποίων οι μέσες ειδικές εκπομπές CO2 
υπερβαίνουν τις επιτρεπόμενες βάσει του 
παρόντος κανονισμού καταβάλλουν 
τίμημα υπέρβασης εκπομπών για κάθε 
ημερολογιακό έτος από την 1η Ιανουαρίου 
2015. Το τίμημα πρέπει να διαμορφώνεται 
σε συνάρτηση με το βαθμό στον οποίο ο 
κατασκευαστής δεν συμμορφώνεται προς 
τον στόχο του. Για λόγους διασφάλισης 
της συνέπειας, ο μηχανισμός του 
τιμήματος πρέπει να είναι παρόμοιος με 
αυτόν που ορίζεται στον κανονισμό (EΚ) 
αριθ. 443/2009. Τα ποσά από το τίμημα 
υπέρβασης εκπομπών πρέπει να 
θεωρούνται έσοδο για τον προϋπολογισμό 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Αιτιολόγηση

Λόγω του μεγαλύτερου κύκλου του προϊόντος σε ελαφρά επαγγελματικά οχήματα θα πρέπει να 
αρχίσει η φάση εφαρμογής το έτος 2015, λόγω του ότι οχήματα, τα οποία θα πωληθούν το έτος 
2014, βρίσκονται ήδη στην ανάπτυξη ή την παραγωγή. Η εισφορά για την υπέρβαση εκπομπών 
θα πρέπει κατ' αναλογία να επιβληθεί μόνο από την 1η Ιανουαρίου 2015.

Τροπολογία 8

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 21 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(21a) Για να διασφαλιστεί ότι οι τιμές 
των εκπομπών CO2 και η απόδοση 
καυσίμου των ολοκληρωμένων οχημάτων 
είναι αντιπροσωπευτικά και ότι δεν 
υποτιμώνται οι πραγματικές εκπομπές 
CO2, η Επιτροπή θα πρέπει να προτείνει 
ειδική μέθοδο υπολογισμού για τον 
καθορισμό των εκπομπών για κάθε τύπο 
οχήματος. 

Αιτιολόγηση

Η μέθοδος που προτείνει η Επιτροπή για τον καθορισμό των ειδικών εκπομπών CO2 
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ολοκληρωμένων οχημάτων αξιολογήθηκε ήδη σε ένα έγγραφο εργασίας της Επιτροπής ως μη 
πρόσφορη και προτάθηκε η επεξεργασία μιας εναλλακτικής μεθόδου. Λόγω του μεγάλου 
μεριδίου στην αγορά, πρέπει να οριστεί το συντομότερο δυνατό κατάλληλη διαδικασία 
υπολογισμού αντιπροσωπευτικών τιμών για τις εκπομπές CO2 και τη μάζα των 
ολοκληρωμένων οχημάτων.

Τροπολογία 9

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 23

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(23) Όσον αφορά την επίτευξη του 
μακροπρόθεσμου στόχου, πρέπει να 
εξεταστούν νέες λεπτομέρειες, ιδιαίτερα 
σχετικά με την κλίση της καμπύλης, την 
παράμετρο χρησιμότητας και το σύστημα 
του τιμήματος υπέρβασης εκπομπών.

διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Μια παραπομπή στην εισαγωγή πρόσθετων επιμέρους διατάξεων αντιβαίνει στην προσέγγιση 
της πρότασης κανονισμού.

Τροπολογία 10

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 24

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(24) Η ταχύτητα των οδικών οχημάτων 
επηρεάζει σημαντικά την κατανάλωση 
καυσίμου και τις εκπομπές CO2 από 
αυτά. Επιπλέον, η απουσία ορίου 
ταχύτητας για τα ελαφρά επαγγελματικά 
οχήματα μπορεί να δημιουργήσει 
ανταγωνισμό για την ανώτερη ταχύτητα, 
ο οποίος με τη σειρά του μπορεί να 
οδηγήσει σε υπερμεγέθη συστήματα 
κίνησης και συναφείς ανεπάρκειες σε πιο 
ήπιες συνθήκες λειτουργίας. Συνεπώς, 
κρίνεται σκόπιμο να διερευνηθεί κατά 
πόσον είναι εφικτό να επεκταθεί το πεδίο 
εφαρμογής της οδηγίας 92/6/ΕΟΚ του 

διαγράφεται
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Συμβουλίου σχετικά με την εγκατάσταση 
και τη χρήση διατάξεων περιορισμού της 
ταχύτητας σε ορισμένες κατηγορίες 
οχημάτων με κινητήρα στην Κοινότητα, 
προκειμένου να συμπεριληφθούν τα 
ελαφρά επαγγελματικά οχήματα που 
καλύπτονται από τον παρόντα κανονισμό.

Αιτιολόγηση

Ρυθμίσεις για τον περιορισμό της ταχύτητας οχημάτων εμπίπτουν στον τομέα αρμοδιότητας των 
κρατών μελών. Τα μέτρα αυτά ελήφθησαν, εκτός αυτού, για λόγους ασφάλειας των μεταφορών 
και όχι προστασίας του περιβάλλοντος.

Τροπολογία 11

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.

Τροπολογία 12

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2a. Ο παρών κανονισμός συμπληρώνεται 
με επιπρόσθετα μέτρα που αντιστοιχούν 
στη μείωση κατά 10 g CO2/km στο 
πλαίσιο της κοινοτικής ολοκληρωμένης 
προσέγγισης.

Αιτιολόγηση

Η παρούσα πρόταση αποτελεί συνέχεια της κανονιστικής διαδικασίας της Επιτροπής που 
αποσκοπεί στην αντιμετώπιση των επιπτώσεων των οδικών οχημάτων στην αλλαγή του 
κλίματος που ξεκίνησε το 2007. 
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Αποτελεί συνέχεια και, επιπλέον, οι διατάξεις θα πρέπει να είναι σύμφωνες με το νομοθετικό 
πλαίσιο για την υλοποίηση των στόχων όσον αφορά τις εκπομπές των νέων επιβατικών 
αυτοκινήτων που ορίζονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 443/2009, όπως αναγνωρίζεται σαφώς 
στην αιτιολογική σκέψη 6 και στο άρθρο 11 της παρούσας πρότασης κανονισμού. 

Τροπολογία 13

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Δεν λαμβάνεται υπόψη προηγούμενη
ταξινόμηση εκτός Κοινότητας νωρίτερα
από τρεις μήνες πριν από την ταξινόμηση 
στην Κοινότητα.

2. Προηγούμενη ταξινόμηση εκτός 
Κοινότητας που έγινε λιγότερο από τρεις 
μήνες πριν την ταξινόμηση στην 
Κοινότητα δεν λαμβάνεται υπόψη.

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αποβλέπει στη γλωσσική αποσαφήνιση καθώς και στη συνεκτικότητα με το 
κείμενο του κανονισμού για τη μείωση των εκπομπών CO2 σε επιβατικά αυτοκίνητα (ΕΚ) αριθ. 
443/2009.

Τροπολογία 14

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) "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) του πλήρους ή 
ολοκληρωμένου οχήματος·
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Τροπολογία 15

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο ζ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ζ) "στόχος ειδικών εκπομπών": αναφορικά 
με κάποιο κατασκευαστή, ο μέσος όρος 
των ενδεικτικών ειδικών εκπομπών CO2
που καθορίζονται σύμφωνα με το 
παράρτημα I για κάθε καινούργιο ελαφρό 
επαγγελματικό όχημα του οποίου είναι ο 
κατασκευαστής.

(ζ) "στόχος ειδικών εκπομπών": αναφορικά 
με κάποιο κατασκευαστή, ο μέσος όρος 
των ενδεικτικών ειδικών εκπομπών CO2
που καθορίζονται σύμφωνα με το 
παράρτημα I για κάθε καινούργιο ελαφρό 
επαγγελματικό όχημα του οποίου είναι ο 
κατασκευαστής ή, όταν χορηγείται στον 
κατασκευαστή εξαίρεση σύμφωνα με το 
άρθρο 10, ο σύμφωνα με αυτήν την 
εξαίρεση καθοριζόμενος ειδικός στόχος 
εκπομπών.

Αιτιολόγηση

Η παραπομπή στον ειδικό στόχο εκπομπών για κατασκευαστές, στους οποίους χορηγείται 
εξαίρεση σύμφωνα με το άρθρο 10 αυτού του κανονισμού, θα πρέπει να συμπεριληφθεί για 
λόγους συνεκτικότητας με το κείμενο του κανονισμού για τη μείωση των εκπομπών CO2 σε 
επιβατικά αυτοκίνητα (ΕΚ) αριθ. 443/2009.

Τροπολογία 16

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο ζ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ζα) ως "αποτύπωμα" νοείται το 
γινόμενο του μεταξονίου ενός οχήματος 
επί το μετατρόχιο όπως αναγράφεται στο 
πιστοποιητικό συμμόρφωσης και ορίζεται 
στο Τμήμα 2.1 και 2.3 του 
Παραρτήματος I της οδηγίας 
2007/46/EΚ.

Αιτιολόγηση

Ορισμός που προστίθεται χάριν συνέπειας με το Παράρτημα II, τμήμα Β, παράγραφοι 5 και 6.
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Τροπολογία 17

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο ζ β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ζβ) "ωφέλιμο φορτίο": η διαφορά 
μεταξύ της τεχνικώς επιτρεπόμενης 
ανώτατης μάζας σύμφωνα με το 
παράρτημα III της οδηγίας 2007/46/ΕΚ 
και του όγκου του οχήματος. 

Αιτιολόγηση

Για λόγους ασφαλείας δικαίου και σαφήνειας θα πρέπει όλοι οι σχετικοί ορισμοί, για τους 
οποίους προβλέπει ο κανονισμός ρυθμίσεις, να περιληφθούν στο άρθρο 3 "ορισμοί".

Τροπολογία 18

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για το ημερολογιακό έτος που αρχίζει την 
1η Ιανουαρίου 2014 και κάθε επόμενο 
ημερολογιακό έτος, κάθε κατασκευαστής 
ελαφρών επαγγελματικών οχημάτων 
εξασφαλίζει ότι οι οικείες μέσες ειδικές 
εκπομπές CO2 δεν υπερβαίνουν τον οικείο 
στόχο ειδικών εκπομπών που καθορίζεται 
σύμφωνα με το παράρτημα I ή, στην 
περίπτωση των κατασκευαστών για τους 
οποίους εγκρίνεται παρέκκλιση βάσει του 
άρθρου 10, σύμφωνα με την παρέκκλιση 
αυτή.

Για το ημερολογιακό έτος που αρχίζει την 
1η Ιανουαρίου 2015 και κάθε επόμενο 
ημερολογιακό έτος, κάθε κατασκευαστής 
ελαφρών επαγγελματικών οχημάτων 
εξασφαλίζει ότι οι οικείες μέσες ειδικές 
εκπομπές CO2 δεν υπερβαίνουν τον οικείο 
στόχο ειδικών εκπομπών που καθορίζεται 
σύμφωνα με το παράρτημα I ή, στην 
περίπτωση των κατασκευαστών για τους 
οποίους εγκρίνεται παρέκκλιση βάσει του 
άρθρου 10, σύμφωνα με την παρέκκλιση 
αυτή.

– 65% το 2015,
– 75% το 2014, – 75% το 2016,
– 80% το 2015, – 80% το 2017,

– 100% από το 2016 και εφεξής. – 100% από το 2018 και εξής.
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Τροπολογία 19

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κατά τον υπολογισμό των μέσων ειδικών 
εκπομπών CO2, κάθε καινούργιο ελαφρό 
επαγγελματικό όχημα με ειδικές εκπομπές 
CO2 χαμηλότερες από 50 g CO2/km 
λογίζεται ως:

Κατά τον υπολογισμό των μέσων ειδικών 
εκπομπών CO2, κάθε καινούργιο ελαφρό 
επαγγελματικό όχημα με ειδικές εκπομπές 
CO2 χαμηλότερες από 50 g CO2/km 
λογίζεται ως:

– 2,5 ελαφρά επαγγελματικά οχήματα το 
2014,

– 3,5 ελαφρά επαγγελματικά οχήματα το
2015,

– 1,5 ελαφρό επαγγελματικό όχημα το 
2015,

– 3,5 ελαφρά επαγγελματικά οχήματα το 
2016,

– 2.0 ελαφρά επαγγελματικά οχήματα το 
2017,

– 1 ελαφρό επαγγελματικό όχημα από το 
2016 και εφεξής.

– 1 ελαφρό επαγγελματικό όχημα από το 
2020.

Τροπολογία 20

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 5a
Διατάξεις περιορισμού της ταχύτητας

Για το ημερολογιακό έτος που αρχίζει την 
1η Ιανουαρίου 2014 και κάθε επόμενο 
ημερολογιακό έτος, οι κατασκευαστές 
ελαφρών επαγγελματικών οχημάτων 
φροντίζουν ώστε τα ελαφρά 
επαγγελματικά τους οχήματά να είναι 
εξοπλισμένα με διατάξεις περιορισμού 
της ταχύτητας με ρύθμιση του μεγίστου 
ορίου ταχύτητας στα 120 km/h.
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Τροπολογία 21

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Για το ημερολογιακό έτος που αρχίζει 
την 1η Ιανουαρίου του 2012 και κάθε 
επόμενο ημερολογιακό έτος, κάθε κράτος 
μέλος καταγράφει πληροφορίες για κάθε 
καινούργιο ελαφρό επαγγελματικό όχημα 
που ταξινομείται στην επικράτειά του, 
σύμφωνα με το μέρος Α του παραρτήματος 
ΙΙ. Οι εν λόγω πληροφορίες τίθενται στη 
διάθεση των κατασκευαστών και των 
εισαγωγέων ή αντιπροσώπων που έχουν 
οριστεί στα επιμέρους κράτη μέλη από 
τους κατασκευαστές. Τα κράτη μέλη 
καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για να 
εξασφαλίσουν ότι οι φορείς που 
υποβάλλουν αναφορές λειτουργούν με 
διαφάνεια. 

1. Για το ημερολογιακό έτος που αρχίζει 
την 1η Ιανουαρίου του 2013 και κάθε 
επόμενο ημερολογιακό έτος, κάθε κράτος 
μέλος καταγράφει πληροφορίες για κάθε 
καινούργιο ελαφρό επαγγελματικό όχημα 
που ταξινομείται στην επικράτειά του, 
σύμφωνα με το μέρος Α του παραρτήματος 
ΙΙ. Οι εν λόγω πληροφορίες τίθενται στη 
διάθεση των κατασκευαστών και των 
εισαγωγέων ή αντιπροσώπων που έχουν 
οριστεί στα επιμέρους κράτη μέλη από 
τους κατασκευαστές. Τα κράτη μέλη 
καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για να 
εξασφαλίσουν ότι οι φορείς που 
υποβάλλουν αναφορές λειτουργούν με 
διαφάνεια.

Αιτιολόγηση

Η παρακολούθηση πρέπει να συμβαδίζει με την εφαρμογή του κανονισμού, ούτως ώστε να
αποφευχθεί οποιαδήποτε στρέβλωση της αγοράς και διακρίσεις μεταξύ κατασκευαστών. 

Καθώς τα οχήματα που κατασκευάζονται σε πλείονα στάδια καλύπτονται από την Οδηγία 
2007/46/EΚ (‘Εγκριση τύπου ) μόνο από τον Απρίλιο του 2013, δεν θα είναι δυνατό να 
ελέγχονται ικανοποιητικά πριν την ημερομηνία αυτή τα οχήματα που κατασκευάζονται σε
πλείονα στάδια. Μία πειραματική άσκηση θα καλύψει πριν την ημερομηνία αυτή την 
παρακολούθηση των οχημάτων  που κατασκευάζονται σε πλείονα στάδια και θα ακολουθήσει 
το ίδιο χρονοδιάγραμμα με τις άλλες κατηγορίες οχημάτων (π.χ. M1).

Οι κατασκευαστές οχημάτων θα έχουν μόνιμη πρόσβαση στα ειδικά στοιχεία του κατασκευαστή
που παρακολουθούνται από τα κράτη μέλη ήδη κατά τη διάρκεια του έτους παρακολούθησης. 
Αυτή η τακτική παροχή στοιχείων στους κατασκευαστές βοηθά τη βιομηχανία να διορθώσει τα 
στοιχεία ήδη κατά τη διάρκεια του έτους παρακολούθησης και με τον τρόπο αυτό μειώνει τις 
δυνατότητες αναντιστοιχίας των στοιχείων όταν η Επιτροπή υπολογίζει προσωρινά τον μέσο 
όρο εκπομπών CΟ2 για το προηγούμενο έτος. 
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Τροπολογία 22

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου κάθε έτους, 
αρχής γενομένης από το 2013, κάθε κράτος 
μέλος προσδιορίζει και διαβιβάζει στην 
Επιτροπή τα στοιχεία που απαριθμούνται 
στο παράρτημα ΙΙ μέρος Β για το 
προηγούμενο ημερολογιακό έτος. Τα 
δεδομένα διαβιβάζονται με το μορφότυπο 
που ορίζεται στο μέρος Γ του 
παραρτήματος ΙΙ.

2. Μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου κάθε έτους, 
αρχής γενομένης από το 2014, κάθε κράτος 
μέλος προσδιορίζει και διαβιβάζει στην
Επιτροπή τα στοιχεία που απαριθμούνται 
στο παράρτημα ΙΙ μέρος Β για το 
προηγούμενο ημερολογιακό έτος. Τα 
δεδομένα διαβιβάζονται με το μορφότυπο 
που ορίζεται στο μέρος Γ του 
παραρτήματος ΙΙ.

Αιτιολόγηση

Η παρακολούθηση πρέπει να συμβαδίζει με την εφαρμογή του κανονισμού, ούτως ώστε να
αποφευχθεί οποιαδήποτε στρέβλωση της αγοράς και διακρίσεις μεταξύ κατασκευαστών. 

Καθώς τα οχήματα που κατασκευάζονται σε πλείονα στάδια καλύπτονται από την Οδηγία 
2007/46/EΚ (‘Εγκριση τύπου ) μόνο από τον Απρίλιο του 2013, δεν θα είναι δυνατό να 
ελέγχονται ικανοποιητικά πριν την ημερομηνία αυτή τα οχήματα που κατασκευάζονται σε
πλείονα στάδια. Μία πειραματική άσκηση θα καλύψει πριν την ημερομηνία αυτή την 
παρακολούθηση των οχημάτων  που κατασκευάζονται σε πλείονα στάδια και θα ακολουθήσει 
το ίδιο χρονοδιάγραμμα με τις άλλες κατηγορίες οχημάτων (π.χ. M1).

Οι κατασκευαστές οχημάτων θα έχουν μόνιμη πρόσβαση στα ειδικά στοιχεία του κατασκευαστή
που παρακολουθούνται από τα κράτη μέλη ήδη κατά τη διάρκεια του έτους παρακολούθησης. 
Αυτή η τακτική παροχή στοιχείων στους κατασκευαστές βοηθά τη βιομηχανία να διορθώσει τα 
στοιχεία ήδη κατά τη διάρκεια του έτους παρακολούθησης και με τον τρόπο αυτό μειώνει τις 
δυνατότητες αναντιστοιχίας των στοιχείων όταν η Επιτροπή υπολογίζει προσωρινά τον μέσο 
όρο εκπομπών CΟ2 για το προηγούμενο έτος.

Τροπολογία 23

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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 

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 
2014 και κάθε επόμενο έτος, η Επιτροπή 
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υπολογίζει προσωρινά για κάθε 
κατασκευαστή:

υπολογίζει προσωρινά για κάθε 
κατασκευαστή:

Αιτιολόγηση

Λόγοι συνοχής. Η παρακολούθηση πρέπει να συμβαδίζει με την εφαρμογή του κανονισμού για 
να αποφεύγονται στρεβλώσεις της αγοράς και διακρίσεις μεταξύ κατασκευαστών. Σύμφωνα με 
την πείρα από τον κανονισμό για τα επιβατηγά οχήματα η παρακολούθηση είναι δύσκολη. Για 
την εφαρμογή ενός αξιόπιστου συστήματος παρακολούθησης είναι απαραίτητος μεγαλύτερος 
χρόνος προπορείας, καθώς σήμερα δεν έχουμε στη διάθεσή μας όλα τα στοιχεία Ν1 στο επίπεδο 
της ΕΕ των 27. Ο καθορισμός της ημερομηνίας έναρξης είναι λοιπόν πολύ πιο δύσκολος από 
ότι για τα επιβατηγά οχήματα.

Τροπολογία 24

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7. Για τα ημερολογιακά έτη 2012 και 2013
και με βάση τους υπολογισμούς που 
εκτελούνται σύμφωνα με την παράγραφο 
5, η Επιτροπή ενημερώνει τον 
κατασκευαστή σε περίπτωση που εκτιμά 
ότι οι μέσες ειδικές εκπομπές CO2 από τον 
εν λόγω κατασκευαστή υπερέβησαν τον 
οικείο στόχο ειδικών εκπομπών.

7. Για τα ημερολογιακά έτη 2013 και 2014 
και με βάση τους υπολογισμούς που 
εκτελούνται σύμφωνα με την παράγραφο 
5, η Επιτροπή ενημερώνει τον 
κατασκευαστή σε περίπτωση που εκτιμά 
ότι οι μέσες ειδικές εκπομπές CO2 από τον 
εν λόγω κατασκευαστή υπερέβησαν τον 
οικείο στόχο ειδικών εκπομπών.

Αιτιολόγηση

Λόγοι συνοχής. Η παρακολούθηση πρέπει να συμβαδίζει με την εφαρμογή του κανονισμού για 
να αποφεύγονται στρεβλώσεις της αγοράς και διακρίσεις μεταξύ κατασκευαστών.

Τροπολογία 25

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 10 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

10α. Από την 1η Ιανουαρίου 2014 η 
παρακολούθηση θα αφορά και τα 
συνολικά οχήματα. 
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Αιτιολόγηση

Η έγκριση τύπου συνολικών οχημάτων (2007/46/EΚ) δεν θα τεθεί σε εφαρμογή σε όλους τους 
τύπους συνολικών οχημάτων πριν από τον Μάιο του 2013. Επομένως, από τον Ιανουάριο του 
2014 η παρακολούθηση θα αφορά και τα συνολικά οχήματα. Το 2014 θα είναι το πρώτο πλήρες 
ημερολογιακό έτος στο οποίο θα παρακολουθούνται και θα συλλέγονται οι εκπομπές CO2 και η 
μάζα των συνολικών οχημάτων σύμφωνα με νέα διαδικασία.

Τροπολογία 26

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Για την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου 
2014 και κάθε επόμενο ημερολογιακό έτος, 
η Επιτροπή επιβάλλει τίμημα υπέρβασης 
εκπομπών στον κατασκευαστή ή στον 
επικεφαλής συνδυασμού, κατά περίπτωση,
εάν οι μέσες ειδικές εκπομπές CO2 του εν 
λόγω κατασκευαστή υπερβαίνουν τον 
οικείο στόχο ειδικών εκπομπών.

1. Για την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου 
2015 και κάθε επόμενο ημερολογιακό έτος, 
η Επιτροπή επιβάλλει τίμημα υπέρβασης 
εκπομπών στον κατασκευαστή ή στον 
επικεφαλής συνδυασμού, κατά περίπτωση, 
εάν οι μέσες ειδικές εκπομπές CO2 του εν 
λόγω κατασκευαστή υπερβαίνουν τον 
οικείο στόχο ειδικών εκπομπών.

2. Το τίμημα υπέρβασης εκπομπών κατά 
τις διατάξεις της παραγράφου 5 
υπολογίζεται με τον τύπο 

2. Το τίμημα υπέρβασης εκπομπών κατά 
τις διατάξεις της παραγράφου 5 
υπολογίζεται με τον τύπο 

(α) Από το 2014 έως 2018: (α) Από το 2015 έως 2020:

(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·

(ii)Για υπέρβαση εκπομπών πάνω από 2 g 
CO2/km αλλά το πολύ 3 g CO2/km:

(ii) Για υπέρβαση εκπομπών πάνω από 2 g 
CO2/km αλλά το πολύ 3 g CO2/km:

((Εκπομπές καθ’ υπέρβαση – 2) × 25 EUR 
+ 20 EUR) × αριθμός των καινούργιων 
ελαφρών επαγγελματικών οχημάτων·

((Εκπομπές καθ’ υπέρβαση – 2) × 25 EUR 
+ 20 EUR) × αριθμός των καινούργιων 
ελαφρών επαγγελματικών οχημάτων·

Για υπέρβαση εκπομπών πάνω από 1 g 
CO2/km αλλά το πολύ 2 g CO2/km:

Για υπέρβαση εκπομπών πάνω από 1 g 
CO2/km αλλά το πολύ 2 g CO2/km:

((Εκπομπές καθ’ υπέρβαση – 1) × 15 EUR 
+ 5 EUR) × αριθμός των καινούργιων 
ελαφρών επαγγελματικών οχημάτων·

((Εκπομπές καθ’ υπέρβαση – 1) × 15 EUR 
+ 5 EUR) × αριθμός των καινούργιων 
ελαφρών επαγγελματικών οχημάτων·

(iv) Για υπέρβαση εκπομπών το πολύ 1 g (iv) Για υπέρβαση εκπομπών το πολύ 1 g 
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CO2/km: CO2/km:
Εκπομπές καθ’ υπέρβαση × 5 EUR × 
αριθμός των καινούργιων ελαφρών 
επαγγελματικών οχημάτων.

Εκπομπές καθ’ υπέρβαση × 5 EUR × 
αριθμός των καινούργιων ελαφρών 
επαγγελματικών οχημάτων.

(β) Από το 2019: (β) Από το 2020:
(Εκπομπές καθ’ υπέρβαση × 120 EUR) × 
αριθμός των καινούργιων ελαφρών 
επαγγελματικών οχημάτων.

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

3. Η Επιτροπή καθορίζει μεθόδους για την 
είσπραξη του τιμήματος υπέρβασης 
εκπομπών που προβλέπεται στην 
παράγραφο 1.

3. Η Επιτροπή καθορίζει μεθόδους για την 
είσπραξη του τιμήματος υπέρβασης 
εκπομπών που προβλέπεται στην 
παράγραφο 1.

Τα μέτρα αυτά, που έχουν ως αντικείμενο 
την τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων 
του παρόντος κανονισμού, 
συμπληρώνοντάς τον, θεσπίζονται 
σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία 
με έλεγχο που προβλέπεται στο άρθρο 13 
παράγραφος 3.

Τα μέτρα αυτά, που έχουν ως αντικείμενο 
την τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων 
του παρόντος κανονισμού, 
συμπληρώνοντάς τον, θεσπίζονται 
σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία 
με έλεγχο που προβλέπεται στο άρθρο 13 
παράγραφος 3.

4. Τα ποσά από το τίμημα υπέρβασης 
εκπομπών θεωρούνται έσοδο για τον 
προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

4. Τα ποσά από το τίμημα υπέρβασης 
εκπομπών θεωρούνται έσοδο για τον 
προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τροπολογία 27

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – εισαγωγή

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Μέχρι τις 31 Οκτωβρίου 2013 και τις 31 
Οκτωβρίου κάθε επόμενου έτους, η 
Επιτροπή δημοσιεύει κατάλογο όπου για 
κάθε κατασκευαστή αναφέρονται:

1. Μέχρι τις 31 Οκτωβρίου 2014 και τις 31 
Οκτωβρίου κάθε επόμενου έτους, η 
Επιτροπή δημοσιεύει κατάλογο όπου για 
κάθε κατασκευαστή αναφέρονται:

Αιτιολόγηση

Λόγοι συνοχής. Η δημοσίευση πρέπει να συμβαδίζει με την εφαρμογή του κανονισμού για να 
αποφεύγονται στρεβλώσεις της αγοράς και διακρίσεις μεταξύ κατασκευαστών.
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Τροπολογία 28

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Από τις 31 Οκτωβρίου 2014, στον 
κατάλογο που δημοσιεύεται κατά τις 
διατάξεις της παραγράφου 1 αναφέρεται 
επίσης κατά πόσον ο κατασκευαστής 
τήρησε τις απαιτήσεις του άρθρου 4 ως 
προς το προηγούμενο ημερολογιακό έτος.

2. Από τις 31 Οκτωβρίου 2016, στον 
κατάλογο που δημοσιεύεται κατά τις 
διατάξεις της παραγράφου 1 αναφέρεται 
επίσης κατά πόσον ο κατασκευαστής 
τήρησε τις απαιτήσεις του άρθρου 4 ως 
προς το προηγούμενο ημερολογιακό έτος.

Αιτιολόγηση

Αλλαγή παρεπόμενη της αλλαγής της ημερομηνίας έναρξης της σταδιακής εφαρμογής το έτος 
2015.

Τροπολογία 29

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 1 – εισαγωγή

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Αίτηση παρέκκλισης από τον στόχο 
ειδικών εκπομπών που υπολογίζεται 
σύμφωνα με το παράρτημα I δύναται να 
υποβάλει κατασκευαστής, του οποίου τα 
καινούργια ελαφρά επαγγελματικά 
οχήματα που ταξινομούνται στην 
Κοινότητα ανά ημερολογιακό έτος είναι 
λιγότερα από 22.000 και ο οποίος:

1. Αίτηση παρέκκλισης από τον στόχο 
ειδικών εκπομπών που υπολογίζεται 
σύμφωνα με το παράρτημα I δύναται να 
υποβάλει κατασκευαστής, του οποίου τα 
καινούργια ελαφρά επαγγελματικά 
οχήματα που ταξινομούνται στην 
Κοινότητα ανά ημερολογιακό έτος είναι 
λιγότερα από 25.000 και ο οποίος:

Αιτιολόγηση

Μια αύξηση σε 25.000 καινούργιων ελαφρών επαγγελματικών οχημάτων απεικονίζει καλύτερα 
την κατάσταση των κατασκευαστών μικρών σειρών οχημάτων, σε σχέση με μια οριακή τιμή 
22.000 οχημάτων.
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Τροπολογία 30

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β)είναι μέλος ομάδας συνδεδεμένων 
κατασκευαστών, η οποία είναι υπεύθυνη 
συνολικώς για λιγότερα από 22.000
καινούργια ελαφρά επαγγελματικά 
οχήματα που ταξινομούνται στην 
Κοινότητα ανά ημερολογιακό έτος ή:

(β) είναι μέλος ομάδας συνδεδεμένων 
κατασκευαστών, η οποία είναι υπεύθυνη 
συνολικώς για λιγότερα από 25.000
καινούργια ελαφρά επαγγελματικά 
οχήματα που ταξινομούνται στην 
Κοινότητα ανά ημερολογιακό έτος ή:

Αιτιολόγηση

Μια αύξηση σε 25.000 καινούργιων ελαφρών επαγγελματικών οχημάτων απεικονίζει καλύτερα 
την κατάσταση των κατασκευαστών μικρών σειρών οχημάτων, σε σχέση με μια οριακή τιμή 
22.000 οχημάτων.

Τροπολογία 31

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 μείωσης 
των ειδικών εκπομπών CO2 καθώς και τη 
μέση τιμή των εκπομπών CO2 ελαφρών 
επαγγελματικών οχημάτων όλων των 
κατασκευαστών και λαμβανομένων 
υπόψη των χαρακτηριστικών της αγοράς 
για τον τύπο του κατασκευαζόμενου 
ελαφρού επαγγελματικού οχήματος.

Αιτιολόγηση

Η επιταγή ενός εναλλακτικού στόχου εκπομπών υποχρεώνει αυτούς τους κατασκευαστές να 
αναλάβουν μεγαλύτερες προσπάθειες σε σχέση με τους κατασκευαστές στόλων οχημάτων, αλλά 
συγχρόνως τους δίνει δίκαιους όρους, εκκινώντας από τη μέση τιμή των εκπομπών CO2 των 
κατασκευαστών ελαφρών επαγγελματικών οχημάτων ως σημείο αναφοράς.
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Τροπολογία 32

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Έως τις 31 Δεκεμβρίου 2012, η 
Επιτροπή θεσπίζει λεπτομερείς διατάξεις 
για τη διαδικασία έγκρισης καινοτόμων 
τεχνολογιών με την κανονιστική 
διαδικασία του άρθρου 13 παράγραφος 2. 
Οι λεπτομερείς αυτές διατάξεις βασίζονται 
στα κατωτέρω κριτήρια για καινοτόμους 
τεχνολογίες:

2. Έως τις 31 Δεκεμβρίου 2012, η 
Επιτροπή θεσπίζει λεπτομερείς διατάξεις 
για τη διαδικασία έγκρισης καινοτόμων 
τεχνολογιών με την κανονιστική 
διαδικασία του άρθρου 13 παράγραφος 2.
Οι λεπτομερείς αυτές διατάξεις είναι 
σύμφωνες με τις διατάξεις που ορίζονται 
σύμφωνα με το άρθρο 12 παράγραφος 2 
του κανονισμού (ΕΚ)443/2009 και 
βασίζονται στα κατωτέρω κριτήρια για 
καινοτόμους τεχνολογίες: 

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με το άρθρο 12 παράγραφος 2 του κανονισμού για τη μείωση των εκπομπών CO2 
στα επιβατικά οχήματα ((ΕΚ)443/2009) η Επιτροπή θα πρέπει έως το 2010 να εγκρίνει 
λεπτομερείς διατάξεις για τη σύσταση διαδικασίας έγκρισης τέτοιων καινοτόμων τεχνολογιών. 
Οι διατάξεις σχετικά με τη διαδικασία έγκρισης, που επί του παρόντος συζητούνται για τα 
επιβατηγά οχήματα θα πρέπει να εφαρμόζονται και στα ελαφρά επαγγελματικά οχήματα. Δεν θα 
πρέπει να γίνεται διαχωρισμός ανάμεσα στις οικολογικές καινοτομίες για τα επιβατηγά 
αυτοκίνητα και τα ελαφρά επαγγελματικά οχήματα, ούτε και θα πρέπει να υπάρχουν διαφορές 
στην διαδικασία έγκρισης. Θα πρέπει αν αποφεύγεται κάθε είδους επικάλυψη των εργασιών.

Τροπολογία 33

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Έως τις 31 Οκτωβρίου 2016 και εν 
συνεχεία ανά τριετία, θεσπίζονται μέτρα 
για την τροποποίηση του παραρτήματος Ι 
με σκοπό την προσαρμογή της τιμής M0 
που περιλαμβάνεται στο εν λόγω 
παράρτημα στη μέση μάζα των 
καινούργιων ελαφρών επαγγελματικών 
οχημάτων κατά τα προηγούμενα τρία 
ημερολογιακά έτη.

1. Έως τις 31 Οκτωβρίου 2016 και εν 
συνεχεία ανά τριετία, θεσπίζονται μέτρα 
για την τροποποίηση του παραρτήματος Ι 
με σκοπό την προσαρμογή της τιμής M0 
που περιλαμβάνεται στο εν λόγω 
παράρτημα στη μέση μάζα των 
καινούργιων ελαφρών επαγγελματικών 
οχημάτων κατά τα προηγούμενα τρία 
ημερολογιακά έτη.

Τα μέτρα αυτά τίθενται σε ισχύ για πρώτη Τα μέτρα αυτά τίθενται σε ισχύ για πρώτη 
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φορά την 1η Ιανουαρίου 2018 και εν 
συνεχεία ανά τριετία.

φορά την 1η Ιανουαρίου 2019 και εν 
συνεχεία ανά τριετία.

Τα μέτρα αυτά, που έχουν ως αντικείμενο 
την τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων 
του παρόντος κανονισμού, θεσπίζονται 
σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία 
με έλεγχο που προβλέπεται στο άρθρο 13 
παράγραφος 3.

Τα μέτρα αυτά, που έχουν ως αντικείμενο 
την τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων 
του παρόντος κανονισμού, θεσπίζονται 
σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία 
με έλεγχο που προβλέπεται στο άρθρο 13 
παράγραφος 3.

2. Η Επιτροπή συμπεριλαμβάνει τα ελαφρά 
επαγγελματικά οχήματα στην επανεξέταση 
των διαδικασιών μέτρησης των εκπομπών 
CO2 σύμφωνα με το άρθρο 13 παράγραφος 
3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 443/2009.

2. Η Επιτροπή συμπεριλαμβάνει τα ελαφρά 
επαγγελματικά οχήματα στην επανεξέταση 
των διαδικασιών μέτρησης των εκπομπών 
CO2 σύμφωνα με το άρθρο 13 παράγραφος 
3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 443/2009.

Από την ημερομηνία εφαρμογής της 
αναθεωρημένης διαδικασίας μέτρησης των 
εκπομπών CO2, παύουν να εγκρίνονται 
καινοτόμοι τεχνολογίες με τη διαδικασία 
του άρθρου 11.

Από την ημερομηνία εφαρμογής της 
αναθεωρημένης διαδικασίας μέτρησης των 
εκπομπών CO2, παύουν να εγκρίνονται 
καινοτόμοι τεχνολογίες με τη διαδικασία 
του άρθρου 11.

3. Η Επιτροπή συμπεριλαμβάνει τα ελαφρά 
επαγγελματικά οχήματα στην επανεξέταση 
της οδηγίας 2007/46/ΕΚ σύμφωνα με το 
άρθρο 13 παράγραφος 4 του κανονισμού 
(ΕΚ) αριθ. 443/2009.

3. Η Επιτροπή συμπεριλαμβάνει τα ελαφρά 
επαγγελματικά οχήματα στην επανεξέταση 
της οδηγίας 2007/46/ΕΚ σύμφωνα με το 
άρθρο 13 παράγραφος 4 του κανονισμού 
(ΕΚ) αριθ. 443/2009.

4. Έως την 1η Ιανουαρίου 2013, η 
Επιτροπή ολοκληρώνει την επανεξέταση 
των στόχων ειδικών εκπομπών του 
παραρτήματος Ι και των παρεκκλίσεων 
κατά το άρθρο 10, με σκοπό τον 
καθορισμό:

4. Έως την 1η Ιανουαρίου 2013, η 
Επιτροπή ολοκληρώνει την επανεξέταση 
των στόχων ειδικών εκπομπών του 
παραρτήματος Ι και των παρεκκλίσεων 
κατά το άρθρο 10, με σκοπό τον 
καθορισμό:

– 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

– των θεμάτων υλοποίησης του εν λόγω 
στόχου, συμπεριλαμβανομένου του 
τιμήματος υπέρβασης εκπομπών.

– των θεμάτων υλοποίησης του εν λόγω 
στόχου, συμπεριλαμβανομένου του 
τιμήματος υπέρβασης εκπομπών.

Με βάση την επανεξέταση αυτή και τη 
σχετική εκτίμηση επιπτώσεων, η οποία 
περιλαμβάνει συνολική αξιολόγηση του 
αντίκτυπου στην αυτοκινητοβιομηχανία 
και στις βιομηχανίες που εξαρτώνται από 
αυτή, η Επιτροπή, εάν το κρίνει σκόπιμο,

Με βάση την επανεξέταση αυτή και τη 
σχετική εκτίμηση επιπτώσεων, η οποία 
περιλαμβάνει συνολική αξιολόγηση του 
αντίκτυπου στην αυτοκινητοβιομηχανία 
και στις βιομηχανίες που εξαρτώνται από 
αυτή, η Επιτροπή, εάν το κρίνει σκόπιμο,

– υποβάλλει πρόταση τροποποίησης του – υποβάλλει πρόταση τροποποίησης του 
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παρόντος κανονισμού κατά τρόπο όσο το 
δυνατόν περισσότερο ουδέτερο από 
πλευράς ανταγωνισμού, κοινωνικά δίκαιο 
και βιώσιμο,

παρόντος κανονισμού κατά τρόπο όσο το 
δυνατόν περισσότερο ουδέτερο από 
πλευράς ανταγωνισμού, κοινωνικά δίκαιο 
και βιώσιμο,

- επιβεβαιώνει την υπαγωγή στον παρόντα 
κανονισμό των οχημάτων των κατηγοριών 
Ν2 και Μ2, όπως ορίζονται στο 
παράρτημα ΙΙ της οδηγίας 2007/46/EΚ, 
των οποίων η μάζα αναφοράς δεν 
υπερβαίνει τα 2.610 kg, καθώς και 
οχημάτων στα οποία έχει επεκταθεί η 
έγκριση τύπου σύμφωνα με το άρθρο 2 
παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
715/2007.

- καθορίζει τις λεπτομέρειες υπαγωγής 
στον παρόντα κανονισμό των οχημάτων 
των κατηγοριών Ν2 και Μ2, όπως 
ορίζονται στο παράρτημα ΙΙ της οδηγίας 
2007/46/EΚ, των οποίων η μάζα αναφοράς 
δεν υπερβαίνει τα 2.610 kg, καθώς και 
οχημάτων στα οποία έχει επεκταθεί η 
έγκριση τύπου σύμφωνα με το άρθρο 2 
παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
715/2007.

Τα μέτρα αυτά, που έχουν ως αντικείμενο 
την τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων
του παρόντος κανονισμού θεσπίζονται 
σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία 
με έλεγχο που προβλέπεται στο άρθρο 13 
παράγραφος 3.

Η Επιτροπήhe υποβάλλει πρόταση στο
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο σχετικά με τα μέτρα αυτά, που 
έχουν ως αντικείμενο την τροποποίηση 
ουσιωδών στοιχείων του παρόντος 
κανονισμού.

5. Μέχρι το 2014, η Επιτροπή, μετά από 
εκτίμηση επιπτώσεων, δημοσιεύει έκθεση 
σχετικά με τη διαθεσιμότητα των 
δεδομένων αποτυπώματος και ωφέλιμου 
φορτίου και με τη χρήση τους ως 
παραμέτρων χρησιμότητας για τον 
καθορισμό των στόχων ειδικών εκπομπών 
και, εφόσον το κρίνει σκόπιμο, υποβάλλει 
πρόταση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και 
στο Συμβούλιο για την τροποποίηση του 
παραρτήματος Ι.

5. Μέχρι το 2014, η Επιτροπή, μετά από 
εκτίμηση επιπτώσεων, δημοσιεύει έκθεση 
σχετικά με τη διαθεσιμότητα των 
δεδομένων αποτυπώματος και ωφέλιμου 
φορτίου και με τη χρήση τους ως 
παραμέτρων χρησιμότητας για τον 
καθορισμό των στόχων ειδικών εκπομπών 
και, εφόσον το κρίνει σκόπιμο, υποβάλλει 
πρόταση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και 
στο Συμβούλιο για την τροποποίηση του 
παραρτήματος Ι.

6. Θεσπίζονται μέτρα για να προβλεφθεί η 
αναγκαία αναπροσαρμογή των τύπων του 
παραρτήματος I, προκειμένου να 
αντικατοπτρίζουν κάθε αλλαγή στην 
κανονιστική διαδικασία δοκιμών για τη 
μέτρηση των ειδικών εκπομπών CO2.

6. Θεσπίζονται μέτρα για να προβλεφθεί η 
αναγκαία αναπροσαρμογή των τύπων του 
παραρτήματος I, προκειμένου να 
αντικατοπτρίζουν κάθε αλλαγή στην 
κανονιστική διαδικασία δοκιμών για τη 
μέτρηση των ειδικών εκπομπών CO2.

Τα μέτρα αυτά, που έχουν ως αντικείμενο 
την τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων 
του παρόντος κανονισμού θεσπίζονται 
σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία 
με έλεγχο που προβλέπεται στο άρθρο 13 
παράγραφος 3.

Τα μέτρα αυτά, που έχουν ως αντικείμενο 
την τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων 
του παρόντος κανονισμού θεσπίζονται 
σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία 
με έλεγχο που προβλέπεται στο άρθρο 13 
παράγραφος 3.

7. Μέχρι το 2015, η Επιτροπή
επανεξετάζει τη μέθοδο προσδιορισμού 
των ειδικών εκπομπών CO2 
ολοκληρωμένων οχημάτων κατά το 

7. Η Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο έως το 
2011 πρόταση για τη διαδικασία
προσδιορισμού των ειδικών εκπομπών 
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παράρτημα ΙΙ μέρος Β παράγραφος 7 και, 
εφόσον το κρίνει απαραίτητο, υποβάλλει 
πρόταση τροποποίησης του 
παραρτήματος ΙΙ στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο.

CO2 ολοκληρωμένων οχημάτων.

Τροπολογία 34

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η Επιτροπή επικουρείται από την 
επιτροπή που έχει συσταθεί βάσει του 
άρθρου 8 της απόφασης 93/389/ΕΟΚ.

1. Η Επιτροπή επικουρείται από την 
επιτροπή που έχει συσταθεί βάσει του 
άρθρου 9 της απόφασης 280/2004/ΕΟΚ.

Αιτιολόγηση

Τεχνική τροποποίηση λόγω του ότι το άρθρο 9 της απόφασης 280/2004/ΕΚ αντικαθιστά στο 
ισχύον κείμενο το άρθρο 8 της απόφασης 93/389/ΕΟΚ και κατ' αναλογία του κανονισμού για τη 
μείωση των εκπομπών CO2 σε επιβατικά αυτοκίνητα (ΕΚ) αριθ. 443/2009 θα πρέπει να δοθεί 
ως αναφορά. 

Τροπολογία 35

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι ενδεικτικές ειδικές εκπομπές CO2 
για κάθε ελαφρό επαγγελματικό όχημα, 
μετρούμενες σε γραμμάρια ανά χιλιόμετρο, 
προσδιορίζονται με τον τύπο:

1. Οι ειδικές εκπομπές CO2 για κάθε 
ελαφρό επαγγελματικό όχημα, 
μετρούμενες σε γραμμάρια ανά χιλιόμετρο, 
προσδιορίζονται με τον τύπο:

(α) Από το 2014 έως 2017: (α) Από το 2015 έως 2018:

Ενδεικτικές ειδικές εκπομπές CO2 = 175 + 
a × (M – M0)

Ενδεικτικές ειδικές εκπομπές CO2 = 175 + 
a × (M – M0)

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

M = μάζα του οχήματος σε χιλιόγραμμα 
(kg)

M0 = 1706,0 M0 = 1706,0

a = 0,093 a = 0,093
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(β) Από το 2018: (β) Από το 2019:
Ενδεικτικές ειδικές εκπομπές CO2 = 175 
+ a × (M – M0)

Ειδικές εκπομπές CO2 = 175 + a × (M –
M0)

όπου: όπου:

M = μάζα του οχήματος σε χιλιόγραμμα
(kg)

M = μάζα του οχήματος σε χιλιόγραμμα
(kg)

M0 = 1706,0 M0 = 1706,0
a = 0,093 a = 0,093

Τροπολογία 36

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – Μέρος Α – σημείο 1 – εισαγωγή

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Για το έτος που αρχίζει την 1η 
Ιανουαρίου 2011 και κάθε επόμενο έτος, 
τα κράτη μέλη καταγράφουν τα ακόλουθα 
στοιχεία για κάθε καινούργιο ελαφρό 
επαγγελματικό όχημα που ταξινομείται 
στην επικράτειά τους:

1. Για το έτος που αρχίζει την 1η 
Ιανουαρίου 2013 και κάθε επόμενο έτος, 
τα κράτη μέλη καταγράφουν τα ακόλουθα 
στοιχεία για κάθε καινούργιο ελαφρό 
επαγγελματικό όχημα που ταξινομείται 
στην επικράτειά τους:

Αιτιολόγηση

Για λόγους συνέπειας. Η δημοσίευση πρέπει να συμβαδίζει με την εφαρμογή του κανονισμού για 
να αποφεύγονται στρεβλώσεις της αγοράς και διακρίσεις μεταξύ κατασκευαστών.

Τροπολογία 37

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – Μέρος Α – σημείο 3 – εισαγωγή

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Για το ημερολογιακό έτος που αρχίζει 
την 1η Ιανουαρίου 2011 και κάθε επόμενο 
ημερολογιακό έτος, τα κράτη μέλη 
προσδιορίζουν για κάθε κατασκευαστή, 
σύμφωνα με τις μεθόδους που 
περιγράφονται στο μέρος Β:

3. Για το ημερολογιακό έτος που αρχίζει 
την 1η Ιανουαρίου 2013 και κάθε επόμενο 
ημερολογιακό έτος, τα κράτη μέλη 
προσδιορίζουν για κάθε κατασκευαστή, 
σύμφωνα με τις μεθόδους που 
περιγράφονται στο μέρος Β:
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Αιτιολόγηση

Για λόγους συνέπειας. Η δημοσίευση πρέπει να συμβαδίζει με την εφαρμογή του κανονισμού για 
να αποφεύγονται στρεβλώσεις της αγοράς και διακρίσεις μεταξύ κατασκευαστών.

Τροπολογία 38

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – Μέρος B – παράγραφος 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.

Αιτιολόγηση

Η από την Επιτροπή προταθείσα μέθοδος για τον καθορισμό των ειδικών εκπομπών CO2 
ολοκληρωμένων οχημάτων αξιολογήθηκε ήδη σε ένα έγγραφο εργασίας της Επιτροπής ως μη 
πρόσφορη και προτάθηκε η επεξεργασία μιας εναλλακτικής μεθόδου.
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