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Τροπολογία 178
Jean-Pierre Audy

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος -1 (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

-1. Έως την 1η Ιανουαρίου 2014, η 
Επιτροπή προτείνει στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο τους 
μέσους στόχων εκπομπών για τα 
καινούργια ελαφρά επαγγελματικά 
οχήματα που καταχωρούνται στην 
Ένωση, οι οποίοι πρέπει να επιτευχθούν 
μετά το 2020, υπό το φως των 
αποτελεσμάτων μιας επικαιροποιημένης 
αξιολόγησης των επιπτώσεων που 
περιλαμβάνει, ειδικότερα, συνολική 
ανάλυση του αντίκτυπου στην 
αυτοκινητοβιομηχανία και στις 
βιομηχανίες που εξαρτώνται από αυτή. Ο 
παρών κανονισμός τροποποιείται κατά 
τρόπο όσο το δυνατόν περισσότερο 
ουδέτερο από πλευράς ανταγωνισμού, 
κοινωνικά δίκαιο και βιώσιμο,
Η συνολική αυτή πρόταση περιλαμβάνει 
επίσης:
– την επανεξέταση των διαδικασιών 
μέτρησης των εκπομπών CO2 σύμφωνα 
με το άρθρο 13 παράγραφος 3 του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 443/2009·
– την πιθανή υπαγωγή στον παρόντα 
κανονισμό των οχημάτων των 
κατηγοριών Ν2 και Μ2, όπως ορίζονται 
στο παράρτημα ΙΙ της οδηγίας 
2007/46/ΕΚ, 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.
– τις πτυχές της υλοποίησης του 
ορισθέντος στόχου, 
συμπεριλαμβανομένων της πιθανής 
αναθεώρησης του κριτηρίου της 
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χρησιμότητας, των τιμημάτων 
υπέρβασης εκπομπών, των παρεκκλίσεων 
για τους κατασκευαστές μικρών σειρών 
και των τροπολογιών που θα 
πραγματοποιηθούν στα παραρτήματα Ι 
και ΙΙ.

Or. fr

Τροπολογία 179
Paul Rübig

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 1

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.

διαγράφεται

Τα μέτρα αυτά τίθενται σε ισχύ για 
πρώτη φορά την 1η Ιανουαρίου 2018 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.

Or. en

Αιτιολόγηση

The Commission’s consultant stated that the likelihood of mass increase is considered 
significantly less in the case of LCVs than in PCs because increasing the average mass leads 
to significantly increased costs for meeting the target.

Moreover the implementation of the mass correction in 2018 and every three years afterwards 
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leads to a frequent target adaptation which is not consistent with van manufacturers lead time 
needs. The autonomous mass increased therefore does not need to be taken into account.

Finally any change of the target line cannot be seen as ’non-essential’ as it implies 
considerable changes in the market, efforts of the industry etc.

Τροπολογία 180
Jorgo Chatzimarkakis, Adina-Ioana Vălean

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 1

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.

διαγράφεται

Τα μέτρα αυτά τίθενται σε ισχύ για 
πρώτη φορά την 1η Ιανουαρίου 2018 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.

Or. en

Αιτιολόγηση

The Commission’s consultant stated that the likelihood of mass increase is considered 
significantly less in the case of LCVs than in PCs because increasing the average mass leads 
to significantly increased costs for meeting the target.

Moreover the implementation of the mass correction in 2018 and every three years afterwards 
leads to a frequent target adaptation which is not consistent with van manufacturers lead time 
needs. The autonomous mass increased therefore does not need to be taken into account.

Finally any change of the target line cannot be seen as ’non-essential’ as it implies 
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considerable changes in the market, efforts of the industry etc.

Τροπολογία 181
Jean-Pierre Audy

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 1

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.

2. 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 
φορά την 1η Ιανουαρίου 2018 και εν 
συνεχεία ανά τριετία.

Τα μέτρα αυτά τίθενται σε ισχύ για πρώτη 
φορά την 1η Ιανουαρίου 2018 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.

Or. fr

Τροπολογία 182
Jean-Pierre Audy

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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 

διαγράφεται
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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 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,
– υποβάλλει πρόταση τροποποίησης του 
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/ΕΚ, 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.

Or. fr
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Τροπολογία 183
Rebecca Harms

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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 αξιολογεί την υλοποίηση των 
στόχων ειδικών εκπομπών του 
παραρτήματος Ι και των παρεκκλίσεων 
κατά το άρθρο 10, με σκοπό τον 
καθορισμό:

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει να εξασφαλιστεί στους κατασκευαστές επενδυτική ασφάλεια όσον αφορά τον στόχο του 
2020.

Τροπολογία 184
Evžen Tošenovský, Konrad Szymański

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1 – περίπτωση 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

– των λεπτομερειών επίτευξης 
μακροπρόθεσμου στόχου 160 g CO2/km, 
από το 2020 και μετά, με οικονομικώς 
συμφέροντα τρόπο, και

Or. en
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Τροπολογία 185
Marian-Jean Marinescu

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1 – περίπτωση 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

– των λεπτομερειών επίτευξης 
μακροπρόθεσμου στόχου 160 g CO2/km, 
από το 2020 και μετά, με οικονομικώς 
συμφέροντα τρόπο, και

Or. en

Τροπολογία 186
Jorgo Chatzimarkakis, Adina-Ioana Vălean

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1 – περίπτωση 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

– των λεπτομερειών επίτευξης 
μακροπρόθεσμου στόχου 160 g CO2/km, 
από το 2020 και μετά, με οικονομικώς 
συμφέροντα τρόπο, και

Or. en

Αιτιολόγηση

A long-term target is important to drive environmental progress and provide planning 
certainty for industry. However, given the higher cost of reducing CO2 in light commercial 
vehicles compared to passenger cars and the longer development and production cycles 
needed a target of 13 g/km cannot be realistically achieved in the timeframe proposed. Such a 
target would lead to retail price increase of more than €5,000 and result in the disappearance 
of specific vehicle Classes (e.g. Class III).

The possible extension of the scope of the Regulation to N2 and M2 vehicles is a fundamental 
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change of the regulation, not suitable for comitology. N2 and M2 vehicles tend to be closer to 
heavy duty vehicles and the inclusion of those vehicle categories can only be considered for 
any long-term target.

Τροπολογία 187
Paul Rübig

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1 – περίπτωση 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

– των λεπτομερειών επίτευξης 
μακροπρόθεσμου στόχου 160 g CO2/km, 
από το 2020 και μετά, με οικονομικώς 
συμφέροντα τρόπο, και

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο ορισμός ενός μακροπρόθεσμου στόχου είναι σημαντικός για την προώθηση της 
περιβαλλοντικής προόδου και τη διασφάλιση της ασφάλειας του σχεδιασμού στη βιομηχανία. Τα 
ελαφρά επαγγελματικά οχήματα έχουν μεγαλύτερους κύκλους ανάπτυξης και παραγωγής και 
κατά συνέπεια υψηλότερο κόστος μείωσης των εκπομπών CO2, με αποτέλεσμα να μην είναι 
ρεαλιστική η επίτευξη του στόχου των 135g/km εντός του προτεινόμενου χρονοδιαγράμματος 
και να προκαλείται αύξηση της τιμής λιανικής μεγαλύτερη από 5.000 ευρώ. Η επέκταση του 
κανονισμού στα οχήματα των κατηγοριών N2 και M2 δεν ενδείκνυται για την επιτροπολογία, 
επειδή μοιάζουν περισσότερο με τα βαρέα οχήματα. 

Τροπολογία 188
Mario Pirillo, Teresa Riera Madurell, Ioan Enciu

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1 – περίπτωση 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– των λεπτομερειών επίτευξης, έως το 
έτος 2020, μακροπρόθεσμου στόχου 135 
g CO2/km με οικονομικώς συμφέροντα 
τρόπο, εφόσον επιβεβαιωθεί η εφικτότητά 

– των λεπτομερειών επίτευξης 
μακροπρόθεσμου στόχου 135 g CO2/km, 
από το 2025 και μετά, με οικονομικώς 
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του με βάση τα αποτελέσματα 
επικαιροποιημένης εκτίμησης 
επιπτώσεων, και

συμφέροντα τρόπο, και

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο προτεινόμενος μακροπρόθεσμος στόχος των 135g/km το 2020 δεν είναι ρεαλιστικός και δεν 
είναι φρόνιμο να βασιστεί μια αξιολόγηση των επιπτώσεων σε αυτόν τον αριθμό. Είναι ανάγκη 
να διενεργηθεί εκτεταμένη αξιολόγηση των επιπτώσεων πριν οριστεί οποιαδήποτε 
μακροπρόθεσμη τιμή στόχου και ημερομηνία.

Τροπολογία 189
Patrizia Toia, Sergio Gaetano Cofferati, Andrea Cozzolino, Gianluca Susta

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1 – περίπτωση 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

– των λεπτομερειών επίτευξης 
μακροπρόθεσμου στόχου 145 g CO2/km, 
από το 2025 και μετά, με οικονομικώς 
συμφέροντα τρόπο, και

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο προτεινόμενος μακροπρόθεσμος στόχος δεν είναι ρεαλιστικός. Είναι ανάγκη να διενεργηθεί 
εκτεταμένη αξιολόγηση των επιπτώσεων πριν οριστεί οποιαδήποτε μακροπρόθεσμη τιμή στόχου 
και ημερομηνία.

Η πιθανή επέκταση του πεδίου του Κανονισμού στα οχήματα N2 και M2 συνιστά ριζική αλλαγή 
του κανονισμού. Τα οχήματα N2 και M2 μοιάζουν περισσότερο με τα βαρέα επαγγελματικά 
οχήματα, που σημαίνει πως ακόμη κι εκείνα με μάζα αναφοράς κάτω των 2610 kg έχουν 
κανονικά μεικτή μάζα οχήματος μέχρι 5-6 τόνους.  Η επέκταση σε αυτές τις κατηγορίες 
οχημάτων έχει μεγάλο αντίκτυπο σε αυτές, και το ενδεχόμενο πραγματοποίησής της πρέπει 
επομένως να εξετασθεί για οποιονδήποτε μακροπρόθεσμο στόχο.
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Τροπολογία 190
Werner Langen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1 – περίπτωση 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. de

Αιτιολόγηση

Πριν τον τελικό καθορισμό της διορθωμένης τιμής στόχου των 150 g CO2/km, πρέπει να 
εξετασθεί η δυνατότητα υλοποίησής του, σύμφωνα με τους όρους που προβλέπονται στο άρθρο 
12, παράγραφος 4 . Δεδομένου ότι τούτο ενδέχεται να έχει ως αποτέλεσμα τον καθορισμό 
διαφορετικής τιμής στόχου, δεν είναι δυνατό οι από αυτό προκύπτουσες αλλαγές να 
χαρακτηρισθούν ήδη τώρα ως "μη ουσιώδεις". Απαιτείται εν προκειμένω μια νομοθετική 
διαδικασία για την οποία η Επιτροπή θα πρέπει να υποβάλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και 
το Συμβούλιο αντίστοιχες προτάσεις.

Τροπολογία 191
Rebecca Harms

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1 – περίπτωση 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

– των λεπτομερειών επίτευξης, έως το έτος 
2020, μακροπρόθεσμου στόχου 125 g
CO2/km με οικονομικώς συμφέροντα 
τρόπο· και

Or. en
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Αιτιολόγηση

Πρέπει να εξασφαλιστεί στους κατασκευαστές επενδυτική ασφάλεια όσον αφορά τον στόχο του 
2020.

Τροπολογία 192
Judith A. Merkies, Kathleen Van Brempt

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1 – περίπτωση 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

– των λεπτομερειών επίτευξης, έως το έτος 
2020, μακροπρόθεσμου στόχου 125 g
CO2/km με οικονομικώς συμφέροντα 
τρόπο· και

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο στόχος των 125 g CO2/km για το 2020 θα αντιπροσώπευε μείωση 38% σε σύγκριση με τα 
σημερινά επίπεδα. Τούτο θα ήταν πιο συμβατό με τα επίπεδα μείωσης των αυτοκινήτων, για τα 
οποία ο στόχος για το 2020 απαιτεί μείωση 40%. Το γεγονός ότι η επίτευξη επιπέδου 125 g 
CO2/km είναι τεχνικά εφικτή υποστηρίζεται από την αξιολόγηση των επιπτώσεων της 
Επιτροπής και συνιστά ισχυρή παραίνεση προς τους κατασκευαστές να ανανεώσουν τους 
στόλους των ημιφορτηγών τους.

Τροπολογία 193
Vicky Ford

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1 – περίπτωση 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

– 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 
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επικαιροποιημένης εκτίμησης επιπτώσεων, 
και

επικαιροποιημένης εκτίμησης επιπτώσεων, 
και

Or. en

Τροπολογία 194
Silvia-Adriana Ţicău

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1 – περίπτωση 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

– των λεπτομερειών επίτευξης, έως το έτος 
2023, μακροπρόθεσμου στόχου 140 
g CO2/km με οικονομικώς συμφέροντα 
τρόπο, εφόσον επιβεβαιωθεί η εφικτότητά 
του με βάση τα αποτελέσματα 
επικαιροποιημένης εκτίμησης επιπτώσεων, 
και

Or. en

Αιτιολόγηση

Στόχος είναι η διασφάλιση της συνοχής του κειμένου και του ορισμού απτών και εφικτών 
στόχων σε εύθετο χρόνο.

Τροπολογία 195
Fiona Hall, Corinne Lepage

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1 – περίπτωση 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

– των λεπτομερειών επίτευξης, έως το έτος 
2020, μακροπρόθεσμου στόχου 120 
g CO2/km με οικονομικώς συμφέροντα 
τρόπο, εφόσον επιβεβαιωθεί η εφικτότητά 
του με βάση τα αποτελέσματα 
επικαιροποιημένης εκτίμησης επιπτώσεων, 
και
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Or. en

Αιτιολόγηση

Ο ορισμός στόχου της τάξης των 125 g/km το 2020 είναι αναγκαίος για τη στήριξη των ΜΜΕ. 
Τούτο θα είχε ως αποτέλεσμα ενίσχυση της οικονομίας καυσίμων για τους χρήστες οχημάτων 
και εξοικονομήσεις καυσίμων ύψους 2.100 ευρώ περίπου ακόμη και αν υποτεθεί ότι θα υπάρξει 
σχετικά μεγάλη αύξηση των τιμών: σύμφωνα με την αξιολόγηση των επιπτώσεων, τούτο θα έχει 
ως αποτέλεσμα καθαρό όφελος για τους καταναλωτές, δεν θα επηρεάσει αρνητικά την 
απασχόληση και δεν θα επιφέρει σημαντική μείωση των πωλήσεων οχημάτων.

Τροπολογία 196
Britta Thomsen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1 – περίπτωση 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

– των λεπτομερειών επίτευξης, έως το έτος 
2020, μακροπρόθεσμου στόχου 130 
g CO2/km με οικονομικώς συμφέροντα 
τρόπο, εφόσον επιβεβαιωθεί η εφικτότητά 
του με βάση τα αποτελέσματα 
επικαιροποιημένης εκτίμησης επιπτώσεων, 
και

Or. da

Τροπολογία 197
Francisco Sosa Wagner

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1 – περίπτωση 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

– των λεπτομερειών επίτευξης, έως το έτος 
2020, μακροπρόθεσμου στόχου 130 
g CO2/km με οικονομικώς συμφέροντα 
τρόπο, εφόσον επιβεβαιωθεί η εφικτότητά 
του με βάση τα αποτελέσματα 
επικαιροποιημένης εκτίμησης επιπτώσεων, 
και
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Or. en

Αιτιολόγηση

Η παρούσα νομοθεσία είναι ωφέλιμη για την κοινωνία, δεδομένου ότι έχει ως αποτέλεσμα 
εξοικονόμηση καυσίμων. Πολλά κράτη μέλη έχουν μόλις αυξήσει την φορολογία καυσίμων τους 
ως αποτέλεσμα της οικονομικής κρίσης και αναμένεται ότι το ίδιο θα πράξουν ακόμη 
περισσότερα κράτη μέλη. Ο ορισμός ενός ουσιαστικού μακροπρόθεσμου στόχου είναι επίσης 
αναγκαίος για την υλοποίηση των δεσμεύσεών μας για μείωση των εκπομπών CO2 κατά 80-
95% έως το 2050. Είναι επίσης συμβατός με το σχέδιο δράσης της Επιτροπής για την 
ενεργειακή απόδοση, δεδομένου ότι η παρούσα νομοθεσία θα έχει ως αποτέλεσμα αύξηση της 
ενεργειακής απόδοσης στον τομέα των μεταφορών.

Τροπολογία 198
Amalia Sartori

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1 – περίπτωση 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

– των λεπτομερειών επίτευξης, έως το έτος 
2020, μακροπρόθεσμου στόχου 160 
g CO2/km με οικονομικώς συμφέροντα 
τρόπο, εφόσον επιβεβαιωθεί η εφικτότητά 
του με βάση τα αποτελέσματα 
επικαιροποιημένης εκτίμησης επιπτώσεων, 
και

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεδομένου ότι χρειάζονται μεγαλύτεροι κύκλοι ανάπτυξης και παραγωγής, η επίτευξη του 
στόχου των 135 g CO2/km δεν είναι ρεαλιστική εντός του προτεινόμενου χρονοδιαγράμματος. 
Τα 160g CO2/km είναι φιλόδοξος αλλά εφικτός στόχος.
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Τροπολογία 199
Lena Kolarska-Bobińska,

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1 – περίπτωση 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

– των λεπτομερειών επίτευξης, έως το έτος 
2020, μακροπρόθεσμου στόχου 160 
g CO2/km με οικονομικώς συμφέροντα 
τρόπο, εφόσον επιβεβαιωθεί η εφικτότητά 
του με βάση τα αποτελέσματα 
επικαιροποιημένης εκτίμησης επιπτώσεων, 
και

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεδομένου ότι χρειάζονται μεγαλύτεροι κύκλοι ανάπτυξης και παραγωγής, η επίτευξη του 
στόχου των 135 g CO2/km δεν είναι ρεαλιστική εντός του προτεινόμενου χρονοδιαγράμματος. 
Τα 160g CO2/km είναι φιλόδοξος αλλά εφικτός στόχος.

Τροπολογία 200
Rebecca Harms

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 4 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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 αξιολόγηση και τη σχετική 
εκτίμηση επιπτώσεων, η οποία 
περιλαμβάνει συνολική αξιολόγηση του 
αντίκτυπου στην αυτοκινητοβιομηχανία 
και στις βιομηχανίες που εξαρτώνται από 
αυτή, η Επιτροπή, 

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει να εξασφαλιστεί στους κατασκευαστές επενδυτική ασφάλεια όσον αφορά τον στόχο του 
2020.



PE441.272v01-00 18/50 AM\816196EL.doc

EL

Τροπολογία 201
Rebecca Harms

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 4 – εδάφιο 2 – περίπτωση 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

– θεσπίζει λεπτομερείς κανόνες σχετικά 
με τους τρόπους εφαρμογής των 
απαιτήσεων του παρόντος κανονισμού 
κατά τρόπο όσο το δυνατόν περισσότερο 
ουδέτερο από πλευράς ανταγωνισμού, 
κοινωνικά δίκαιο και βιώσιμο, 

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει να εξασφαλιστεί στους κατασκευαστές επενδυτική ασφάλεια όσον αφορά τον στόχο του 
2020.

Τροπολογία 202
Evžen Tošenovský, Konrad Szymański

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 4 – εδάφιο 2 – περίπτωση 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– επιβεβαιώνει την υπαγωγή στον 
παρόντα κανονισμό των οχημάτων των 
κατηγοριών Ν2 και Μ2, όπως ορίζονται 
στο παράρτημα ΙΙ της οδηγίας 2007/46/ΕΚ, 
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.

– προσδιορίζει τους τρόπους ενδεχόμενης 
υπαγωγής στον παρόντα κανονισμό των 
οχημάτων των κατηγοριών Ν2 και Μ2, 
όπως ορίζονται στο παράρτημα ΙΙ της 
οδηγίας 2007/46/ΕΚ, 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 για τον 
μακροπρόθεσμο στόχο.

Or. en
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Τροπολογία 203
Marian-Jean Marinescu

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 4 – εδάφιο 2 – περίπτωση 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– επιβεβαιώνει την υπαγωγή στον 
παρόντα κανονισμό των οχημάτων των 
κατηγοριών Ν2 και Μ2, όπως ορίζονται 
στο παράρτημα ΙΙ της οδηγίας 2007/46/ΕΚ, 
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.

– προσδιορίζει τους τρόπους ενδεχόμενης 
υπαγωγής στον παρόντα κανονισμό των 
οχημάτων των κατηγοριών Ν2 και Μ2, 
όπως ορίζονται στο παράρτημα ΙΙ της 
οδηγίας 2007/46/ΕΚ, 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 για τον 
μακροπρόθεσμο στόχο.

Or. en

Τροπολογία 204
Jorgo Chatzimarkakis, Adina-Ioana Vălean

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 4 – εδάφιο 2 – περίπτωση 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– επιβεβαιώνει την υπαγωγή στον 
παρόντα κανονισμό των οχημάτων των 
κατηγοριών Ν2 και Μ2, όπως ορίζονται 
στο παράρτημα ΙΙ της οδηγίας 2007/46/ΕΚ, 
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.

– προσδιορίζει τους τρόπους ενδεχόμενης 
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 για τον 
μακροπρόθεσμο στόχο.

Or. en
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Αιτιολόγηση

A long-term target is important to drive environmental progress and provide planning 
certainty for industry. However, given the higher cost of reducing CO2 in light commercial 
vehicles compared to passenger cars and the longer development and production cycles 
needed a target of 13 g/km cannot be realistically achieved in the timeframe proposed. Such a 
target would lead to retail price increase of more than €5,000 and result in the disappearance 
of specific vehicle Classes (e.g. Class III).

The possible extension of the scope of the Regulation to N2 and M2 vehicles is a fundamental 
change of the regulation, not suitable for comitology. N2 and M2 vehicles tend to be closer to 
heavy duty vehicles and the inclusion of those vehicle categories can only be considered for 
any long-term target.

Τροπολογία 205
Paul Rübig

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 4 – εδάφιο 2 – περίπτωση 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– επιβεβαιώνει την υπαγωγή στον 
παρόντα κανονισμό των οχημάτων των 
κατηγοριών Ν2 και Μ2, όπως ορίζονται 
στο παράρτημα ΙΙ της οδηγίας 2007/46/ΕΚ, 
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.

– προσδιορίζει τους τρόπους ενδεχόμενης 
υπαγωγής στον παρόντα κανονισμό των 
οχημάτων των κατηγοριών Ν2 και Μ2, 
όπως ορίζονται στο παράρτημα ΙΙ της 
οδηγίας 2007/46/ΕΚ, 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 για τον 
μακροπρόθεσμο στόχο.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο ορισμός ενός μακροπρόθεσμου στόχου είναι σημαντικός για την προώθηση της 
περιβαλλοντικής προόδου και τη διασφάλιση της ασφάλειας του σχεδιασμού στη βιομηχανία. Τα 
ελαφρά επαγγελματικά οχήματα έχουν μεγαλύτερους κύκλους ανάπτυξης και παραγωγής και 
κατά συνέπεια υψηλότερο κόστος μείωσης των εκπομπών CO2, με αποτέλεσμα να μην είναι 
ρεαλιστική η επίτευξη του στόχου των 135g/km εντός του προτεινόμενου χρονοδιαγράμματος 
και να προκαλείται αύξηση της τιμής λιανικής μεγαλύτερη από 5.000 ευρώ. Η επέκταση του 
κανονισμού στα οχήματα των κατηγοριών N2 και M2 δεν ενδείκνυται για την επιτροπολογία, 
επειδή μοιάζουν περισσότερο με τα βαρέα οχήματα. 
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Τροπολογία 206
Mario Pirillo, Teresa Riera Madurell, Ioan Enciu

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 4 – εδάφιο 2 – περίπτωση 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– επιβεβαιώνει την υπαγωγή στον 
παρόντα κανονισμό των οχημάτων των 
κατηγοριών Ν2 και Μ2, όπως ορίζονται 
στο παράρτημα ΙΙ της οδηγίας 2007/46/ΕΚ, 
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.

– προσδιορίζει τους τρόπους ενδεχόμενης 
υπαγωγής στον παρόντα κανονισμό των 
οχημάτων των κατηγοριών Ν2 και Μ2, 
όπως ορίζονται στο παράρτημα ΙΙ της 
οδηγίας 2007/46/ΕΚ, 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 για τον 
μακροπρόθεσμο στόχο.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο προτεινόμενος μακροπρόθεσμος στόχος των 135g/km το 2020 δεν είναι ρεαλιστικός και δεν 
είναι φρόνιμο να βασιστεί μια αξιολόγηση των επιπτώσεων σε αυτόν τον αριθμό. Είναι ανάγκη 
να διενεργηθεί εκτεταμένη αξιολόγηση των επιπτώσεων πριν οριστεί οποιαδήποτε 
μακροπρόθεσμη τιμή στόχου και ημερομηνία.

Τροπολογία 207
Patrizia Toia, Sergio Gaetano Cofferati, Andrea Cozzolino, Gianluca Susta

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 4 – εδάφιο 2 – περίπτωση 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– επιβεβαιώνει την υπαγωγή στον 
παρόντα κανονισμό των οχημάτων των 
κατηγοριών Ν2 και Μ2, όπως ορίζονται 
στο παράρτημα ΙΙ της οδηγίας 2007/46/ΕΚ, 
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 

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

άρθρο 2 παράγραφος 2 του κανονισμού 
(ΕΚ) αριθ. 715/2007 για τον 
μακροπρόθεσμο στόχο.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο προτεινόμενος μακροπρόθεσμος στόχος δεν είναι ρεαλιστικός. Είναι ανάγκη να διενεργηθεί 
εκτεταμένη αξιολόγηση των επιπτώσεων πριν οριστεί οποιαδήποτε μακροπρόθεσμη τιμή στόχου 
και ημερομηνία.

Η πιθανή επέκταση του πεδίου του Κανονισμού στα οχήματα N2 και M2 συνιστά ριζική αλλαγή 
του κανονισμού. Τα οχήματα N2 και M2 μοιάζουν περισσότερο με τα βαρέα επαγγελματικά 
οχήματα, που σημαίνει πως ακόμη κι εκείνα με μάζα αναφοράς κάτω των 2610 kg έχουν 
κανονικά μεικτή μάζα οχήματος μέχρι 5-6 τόνους.  Η επέκταση σε αυτές τις κατηγορίες 
οχημάτων έχει μεγάλο αντίκτυπο σε αυτές, και το ενδεχόμενο πραγματοποίησής της πρέπει 
επομένως να εξετασθεί για οποιονδήποτε μακροπρόθεσμο στόχο.

Τροπολογία 208
Werner Langen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 4 – εδάφιο 2 – περίπτωση 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– επιβεβαιώνει την υπαγωγή στον 
παρόντα κανονισμό των οχημάτων των 
κατηγοριών Ν2 και Μ2, όπως ορίζονται 
στο παράρτημα ΙΙ της οδηγίας 2007/46/ΕΚ, 
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.

– υποβάλλει πρόταση υπαγωγής στον 
παρόντα κανονισμό των οχημάτων των 
κατηγοριών Ν2 και Μ2, όπως ορίζονται 
στο παράρτημα ΙΙ της οδηγίας 2007/46/ΕΚ, 
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.

Or. de

Αιτιολόγηση

Πριν τον τελικό καθορισμό της διορθωμένης τιμής στόχου των 150 g CO2/km, πρέπει να 
εξετασθεί η δυνατότητα υλοποίησής του σύμφωνα με τους όρους που προβλέπονται στο άρθρο 
12, παράγραφος 4 . Δεδομένου ότι τούτο ενδέχεται να έχει ως αποτέλεσμα τον καθορισμό 
διαφορετικής τιμής στόχου, δεν είναι δυνατό οι από αυτό προκύπτουσες αλλαγές να 



AM\816196EL.doc 23/50 PE441.272v01-00

EL

χαρακτηρισθούν ήδη τώρα ως "μη ουσιώδεις". Απαιτείται εν προκειμένω μια νομοθετική 
διαδικασία για την οποία η Επιτροπή θα πρέπει να υποβάλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και 
το Συμβούλιο αντίστοιχες προτάσεις.

Τροπολογία 209
Vicky Ford

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 4 – εδάφιο 2 – περίπτωση 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– επιβεβαιώνει την υπαγωγή στον 
παρόντα κανονισμό των οχημάτων των 
κατηγοριών Ν2 και Μ2, όπως ορίζονται 
στο παράρτημα ΙΙ της οδηγίας 2007/46/ΕΚ, 
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.

– υποβάλλει πρόταση υπαγωγής στον 
παρόντα κανονισμό των οχημάτων των 
κατηγοριών Ν2 και Μ2, όπως ορίζονται 
στο παράρτημα ΙΙ της οδηγίας 2007/46/ΕΚ, 
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.

Or. en

Τροπολογία 210
Werner Langen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 4 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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.

διαγράφεται

Or. de

Αιτιολόγηση

Πριν τον τελικό καθορισμό της διορθωμένης τιμής στόχου των 150 g CO2/km, πρέπει να 



PE441.272v01-00 24/50 AM\816196EL.doc

EL

εξετασθεί η δυνατότητα υλοποίησής του σύμφωνα με τους όρους που προβλέπονται στο άρθρο 
12, παράγραφος 4 . Δεδομένου ότι τούτο ενδέχεται να έχει ως αποτέλεσμα τον καθορισμό 
διαφορετικής τιμής στόχου, δεν είναι δυνατό οι από αυτό προκύπτουσες αλλαγές να 
χαρακτηρισθούν ήδη τώρα ως "μη ουσιώδεις". Απαιτείται εν προκειμένω μια νομοθετική 
διαδικασία για την οποία η Επιτροπή θα πρέπει να υποβάλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και 
το Συμβούλιο αντίστοιχες προτάσεις.

Τροπολογία 211
Vicky Ford

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 4 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 212
Evžen Tošenovský, Konrad Szymański

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 4 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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 Ευρωπαϊκή Επιτροπή υποβάλλει 
πρόταση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και 
στο Συμβούλιο για τα μέτρα που έχουν ως 
αντικείμενο την τροποποίηση ουσιωδών 
στοιχείων του παρόντος κανονισμού.

Or. en
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Τροπολογία 213
Marian-Jean Marinescu

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 4 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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 Ευρωπαϊκή Επιτροπή υποβάλλει 
πρόταση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και 
στο Συμβούλιο για τα μέτρα που έχουν ως 
αντικείμενο την τροποποίηση ουσιωδών 
στοιχείων του παρόντος κανονισμού.

Or. en

Τροπολογία 214
Jorgo Chatzimarkakis, Adina-Ioana Vălean

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 4 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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 Ευρωπαϊκή Επιτροπή υποβάλλει 
πρόταση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και 
στο Συμβούλιο για τα μέτρα που έχουν ως 
αντικείμενο την τροποποίηση ουσιωδών 
στοιχείων του παρόντος κανονισμού.

Or. en

Αιτιολόγηση

A long-term target is important to drive environmental progress and provide planning 
certainty for industry. However, given the higher cost of reducing CO2 in light commercial 
vehicles compared to passenger cars and the longer development and production cycles 
needed a target of 13 g/km cannot be realistically achieved in the timeframe proposed. Such a 
target would lead to retail price increase of more than €5,000 and result in the disappearance 
of specific vehicle Classes (e.g. Class III).

The possible extension of the scope of the Regulation to N2 and M2 vehicles is a fundamental 
change of the regulation, not suitable for comitology. N2 and M2 vehicles tend to be closer to 
heavy duty vehicles and the inclusion of those vehicle categories can only be considered for 



PE441.272v01-00 26/50 AM\816196EL.doc

EL

any long-term target.

Τροπολογία 215
Paul Rübig

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 4 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό να διαπνέεται η περιβαλλοντική πρόοδος από έναν μακροπρόθεσμο στόχο και 
να προβλεφθεί προγραμματική βεβαιότητα για τη βιομηχανία. Τα ελαφρά επαγγελματικά 
οχήματα (LCV) έχουν μεγαλύτερους κύκλους ανάπτυξης και παραγωγής και, ως εκ τούτου, 
υψηλότερο κόστος μείωσης του CO2, με αποτέλεσμα ο στόχος των 135g/km να μην μπορεί να 
επιτευχθεί στην πραγματικότητα εντός του προτεινόμενου χρονικού πλαισίου και να προκαλείται 
αύξηση της λιανικής τιμής άνω των € 5 000. Η επέκταση του κανονισμού στα οχήματα N2 και 
M2 δεν είναι κατάλληλη για επιτροπολογία διότι βρίσκονται πιο κοντά στα βαρέα 
επαγγελματικά οχήματα.

Τροπολογία 216
Mario Pirillo, Teresa Riera Madurell, Ioan Enciu

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 4 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Αιτιολόγηση

Ο προτεινόμενος μακροπρόθεσμος στόχος των 135g/km το 2020 δεν είναι ρεαλιστικός και δεν 
είναι λογικό να βασίζεται μια αξιολόγηση του αντίκτυπου πάνω σε έναν τέτοιο αριθμό. 
Χρειάζεται μια σφαιρική αξιολόγηση του αντίκτυπου πριν ορισθεί οποιαδήποτε μακροπρόθεσμη 
αξία και ημερομηνία.

Τροπολογία 217
Patrizia Toia, Sergio Gaetano Cofferati, Andrea Cozzolino, Gianluca Susta

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 4 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο προτεινόμενος μακροπρόθεσμος στόχος είναι ανεδαφικός. Χρειάζεται να προβλεφθεί μια 
περιεκτική αξιολόγηση του αντίκτυπου πριν ορισθεί οποιαδήποτε μακροπρόθεσμη αξία και 
ημερομηνία.

Η πιθανή επέκταση του πεδίου του κανονισμού στα οχήματα N2 και M2 αποτελεί θεμελιώδη 
αλλαγή του κανονισμού. Τα οχήματα N2 και M2 τείνουν περισσότερο προς τα βαρέα 
επαγγελματικά οχήματα, δηλαδή ακόμα και εκείνα με μάζα αναφοράς κατώτερη των 2610kg 
έχουν κανονικά μεικτή μάζα οχήματος μέχρι 5-6 τόνους. Η επέκταση σ' εκείνες τις κατηγορίες 
οχημάτων έχει μεγάλο αντίκτυπο επί αυτών των κατηγοριών οχημάτων και ως εκ τούτου μπορεί 
να ληφθεί υπόψη μόνο για κάποιο μακροπρόθεσμο στόχο.
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Τροπολογία 218
Rebecca Harms

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 4 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα εν λόγω μέτρα, που προορίζονται για 
την τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων 
του παρόντος κανονισμού, εγκρίνονται 
σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία
με έλεγχο που αναφέρεται στο άρθρο 13,
παράγραφος 3.

Τα εν λόγω μέτρα, που προορίζονται για 
την τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων 
του παρόντος κανονισμού, εγκρίνονται 
σύμφωνα με την Κανονιστική διαδικασία 
που αναφέρεται στο άρθρο 13,
παράγραφος 2 στο βαθμό που η 
διαδικασία παραμένει συμβατή με τις 
τροποποιημένες Συνθήκες.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι κατασκευαστές χρειάζονται να τους δοθεί επενδυτική ασφάλεια για το στόχο 2020. 

Τροπολογία 219
Jorgo Chatzimarkakis, Adina-Ioana Vălean

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4a. Έως την 1η Ιανουαρίου 2018, η 
Επιτροπή ολοκληρώνει την επανεξέταση 
των στόχων ειδικών εκπομπών του 
Παραρτήματος Ι και των παρεκκλίσεων 
κατά το άρθρο 10, με σκοπό τον 
καθορισμό:
– των όρων για την επίτευξη 
μακροπρόθεσμου στόχου ύψους 145 g 
CO2/km, αρχής γενομένης το 2025, με 
οικονομικά αποδοτικό τρόπο, και
– των θεμάτων υλοποίησης του εν λόγω 
στόχου, συμπεριλαμβανομένου του 
τιμήματος υπέρβασης εκπομπών.
Με βάση την επανεξέταση αυτή και τη 
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σχετική εκτίμηση των επιπτώσεων, η 
οποία περιλαμβάνει συνολική αξιολόγηση 
του αντίκτυπου στην 
αυτοκινητοβιομηχανία και στις 
βιομηχανίες που εξαρτώνται από αυτή, η 
Επιτροπή, εάν κριθεί σκόπιμο,
– υποβάλλει πρόταση τροποποίησης του 
παρόντος κανονισμού κατά τρόπο όσο το 
δυνατόν περισσότερο ουδέτερο από 
πλευράς ανταγωνισμού, κοινωνικά δίκαιο 
και βιώσιμο,
Η Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο πρόταση 
σχετικά με τα μέτρα αυτά, που έχουν ως 
αντικείμενο την τροποποίηση ουσιωδών 
στοιχείων του παρόντος κανονισμού.

Or. en

Αιτιολόγηση

A long-term target is important to drive environmental progress and provide planning 
certainty for industry. However, given the higher cost of reducing CO2 in light commercial 
vehicles compared to passenger cars and the longer development and production cycles 
needed a target of 13 g/km cannot be realistically achieved in the timeframe proposed. Such a 
target would lead to retail price increase of more than €5,000 and result in the disappearance 
of specific vehicle Classes (e.g. Class III).

According to the first impact assessment carried out on behalf of the Commission (DG-ENV), 
a 160g/km target in 2020 is an ambitious but feasible CO2 reduction target (which would 
already result in average retail price increase of €3800 per vehicle).

Τροπολογία 220
Paul Rübig

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4a. Έως την 1η Ιανουαρίου 2018, η 
Επιτροπή ολοκληρώνει την επανεξέταση 
του στόχου ειδικών εκπομπών του 
παραρτήματος Ι και των παρεκκλίσεων 
κατά το άρθρο 10, με σκοπό τον 
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καθορισμό:
– των όρων για την επίτευξη 
μακροπρόθεσμου στόχου ύψους 145 g 
CO2/km, αρχής γενομένης το 2025, με 
οικονομικά αποδοτικό τρόπο, και
– των θεμάτων υλοποίησης του εν λόγω 
στόχου, συμπεριλαμβανομένου του 
τιμήματος υπέρβασης εκπομπών.
Με βάση την επανεξέταση αυτή και τη 
σχετική εκτίμηση των επιπτώσεων, η 
οποία περιλαμβάνει συνολική αξιολόγηση 
του αντίκτυπου στην 
αυτοκινητοβιομηχανία και στις 
βιομηχανίες που εξαρτώνται από αυτή, η 
Επιτροπή, εάν κριθεί σκόπιμο,
– υποβάλλει πρόταση τροποποίησης του 
παρόντος κανονισμού κατά τρόπο όσο το 
δυνατόν περισσότερο ουδέτερο από 
πλευράς ανταγωνισμού, κοινωνικά δίκαιο 
και βιώσιμο,
Η Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο πρόταση 
σχετικά με τα μέτρα αυτά, που έχουν ως 
αντικείμενο την τροποποίηση ουσιωδών 
στοιχείων του παρόντος κανονισμού.

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό να διαπνέεται η περιβαλλοντική πρόοδος από έναν μακροπρόθεσμο στόχο και 
να προβλεφθεί προγραμματική βεβαιότητα για τη βιομηχανία. Τα ελαφρά επαγγελματικά 
οχήματα (LCV) έχουν μεγαλύτερους κύκλους ανάπτυξης και παραγωγής και, ως εκ τούτου, 
υψηλότερο κόστος μείωσης του CO2, με αποτέλεσμα ο στόχος των 135g/km να μην μπορεί να 
επιτευχθεί στην πραγματικότητα εντός του προτεινόμενου χρονικού πλαισίου και να προκαλείται 
αύξηση της λιανικής τιμής άνω των € 5.000. Επίσης ένας στόχος 160g/km (βλ. αξιολόγηση του 
αντίκτυπου της ΓΔ-ENV) θα οδηγούσε σε μια μέση αύξηση λιανικής τιμής ύψους € 3.800 ανά 
όχημα.
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Τροπολογία 221
Evžen Tošenovský, Konrad Szymański

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4α. Έως την 1η Ιανουαρίου 2018, η 
Επιτροπή ολοκληρώνει την επανεξέταση 
του στόχου ειδικών εκπομπών του 
παραρτήματος Ι και των παρεκκλίσεων 
κατά το άρθρο 10, με σκοπό τον 
καθορισμό:
– των όρων για την επίτευξη 
μακροπρόθεσμου στόχου ύψους 145 g 
CO2/km, αρχής γενομένης το 2025, με 
οικονομικά αποδοτικό τρόπο, και
– 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 κριθεί σκόπιμο,
– υποβάλλει πρόταση τροποποίησης του 
παρόντος κανονισμού κατά τρόπο όσο το 
δυνατόν περισσότερο ουδέτερο από 
πλευράς ανταγωνισμού, κοινωνικά δίκαιο 
και βιώσιμο,
Η Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο πρόταση 
σχετικά με τα μέτρα αυτά, που έχουν ως 
αντικείμενο την τροποποίηση ουσιωδών 
στοιχείων του παρόντος κανονισμού.

Or. en
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Τροπολογία 222
Marian-Jean Marinescu

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4α. Έως την 1η Ιανουαρίου 2018, η 
Επιτροπή ολοκληρώνει την επανεξέταση 
του στόχου ειδικών εκπομπών του 
παραρτήματος Ι και των παρεκκλίσεων 
κατά το άρθρο 10, με σκοπό τον 
καθορισμό:
– των όρων για την επίτευξη 
μακροπρόθεσμου στόχου ύψους 145 g 
CO2/km, αρχής γενομένης το 2025, με 
οικονομικά αποδοτικό τρόπο, και
– των θεμάτων υλοποίησης του εν λόγω 
στόχου, συμπεριλαμβανομένου του 
τιμήματος υπέρβασης εκπομπών.
Με βάση την επανεξέταση αυτή και τη 
σχετική εκτίμηση των επιπτώσεων, η 
οποία περιλαμβάνει συνολική αξιολόγηση 
του αντίκτυπου στην 
αυτοκινητοβιομηχανία και στις 
βιομηχανίες που εξαρτώνται από αυτή, η 
Επιτροπή, εάν κριθεί σκόπιμο,
– υποβάλλει πρόταση τροποποίησης του 
παρόντος κανονισμού κατά τρόπο όσο το 
δυνατόν περισσότερο ουδέτερο από 
πλευράς ανταγωνισμού, κοινωνικά δίκαιο 
και βιώσιμο,

Or. en
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Τροπολογία 223
Jean-Pierre Audy

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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.

διαγράφεται

Or. fr

Τροπολογία 224
Jean-Pierre Audy

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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.

διαγράφεται

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.

Or. fr
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Τροπολογία 225
Jean-Pierre Audy

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. fr

Τροπολογία 226
Jorgo Chatzimarkakis, Adina-Ioana Vălean

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

7. Μέχρι το 2015, η Επιτροπή ορίζει 
διαδικασία για τον υπολογισμό 
αντιπροσωπευτικών τιμών για τις 
εκπομπές CO2 και τη μάζα των
ολοκληρωμένων οχημάτων για λόγους 
παρακολούθησης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει να αποτελεί ευθύνη της Επιτροπής η εξεύρεση σωστής λύσης πριν από την έγκριση 
νομοθετικής πρότασης. Η πρόταση της Επιτροπής προβλέπει στόχο συμμόρφωσης CO2 από το 
2014 και ύστερα. Τα ολοκληρωμένα οχήματα αποτελούν περίπου το 15-16% του συνόλου της 
αγοράς LCV. Λόγω του μεγάλου μεριδίου αγοράς και της άγνωστης προς το παρόν επίπτωσης 
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στο στόλο των OEM (κατασκευαστών αρχικού εξοπλισμού), πρέπει να ορισθεί το ταχύτερο η 
δέουσα διαδικασία συγκέντρωσης αντιπροσωπευτικών τιμών για τις εκπομπές CO2 και για τη 
μάζα των ολοκληρωμένων οχημάτων 

Τροπολογία 227
Paul Rübig

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

7. Μέχρι το 2011, η Επιτροπή ορίζει 
διαδικασία για τον υπολογισμό 
αντιπροσωπευτικών τιμών για τις 
εκπομπές CO2 και τη μάζα των 
ολοκληρωμένων οχημάτων για λόγους 
παρακολούθησης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει να αποτελεί ευθύνη της Επιτροπής η εξεύρεση σωστής λύσης πριν από την έγκριση 
νομοθετικής πρότασης. Η πρόταση της Επιτροπής προβλέπει στόχο συμμόρφωσης CO2 από το 
2014 και ύστερα. Τα ολοκληρωμένα οχήματα αποτελούν περίπου το 15-16% του συνόλου της 
αγοράς LCV. Λόγω του μεγάλου μεριδίου αγοράς και της άγνωστης προς το παρόν επίπτωσης 
στο στόλο των OEM (κατασκευαστών αρχικού εξοπλισμού), πρέπει να ορισθεί το ταχύτερο η 
δέουσα διαδικασία συγκέντρωσης αντιπροσωπευτικών τιμών για τις εκπομπές CO2 και για τη 
μάζα των ολοκληρωμένων οχημάτων 

Τροπολογία 228
Marian-Jean Marinescu

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

7. Μέχρι το 2011, η Επιτροπή ορίζει 
διαδικασία για τον υπολογισμό 
αντιπροσωπευτικών τιμών για τις 
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ολοκληρωμένων οχημάτων κατά το 
παράρτημα ΙΙ μέρος Β παράγραφος 7 και, 
εφόσον το κρίνει απαραίτητο, υποβάλλει 
πρόταση τροποποίησης του 
παραρτήματος ΙΙ στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο.

εκπομπές CO2 και τη μάζα των 
ολοκληρωμένων οχημάτων για λόγους 
παρακολούθησης.

Or. en

Τροπολογία 229
Patrizia Toia, Ioan Enciu, Mario Pirillo

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

7. Μέχρι το 2011, η Επιτροπή ορίζει 
διαδικασία για τον υπολογισμό 
αντιπροσωπευτικών τιμών για τις 
εκπομπές CO2 και τη μάζα των 
ολοκληρωμένων οχημάτων για λόγους 
παρακολούθησης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει να αποτελεί ευθύνη της Επιτροπής η εξεύρεση σωστής λύσης πριν από την έγκριση 
νομοθετικής πρότασης. Η πρόταση της Επιτροπής προβλέπει στόχο συμμόρφωσης CO2 από το 
2014 και ύστερα. Τα ολοκληρωμένα οχήματα αποτελούν περίπου το 15-16% του συνόλου της 
αγοράς LCV. Λόγω του μεγάλου μεριδίου αγοράς και της άγνωστης προς το παρόν επίπτωσης 
στο στόλο των OEM (κατασκευαστών αρχικού εξοπλισμού), πρέπει να ορισθεί το ταχύτερο η 
δέουσα διαδικασία συγκέντρωσης αντιπροσωπευτικών τιμών για τις εκπομπές CO2 και για τη 
μάζα των ολοκληρωμένων οχημάτων 
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Τροπολογία 230
Evžen Tošenovský, Konrad Szymański

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

7. Μέχρι το 2011, η Επιτροπή ορίζει 
διαδικασία για τον υπολογισμό 
αντιπροσωπευτικών τιμών για τις 
εκπομπές CO2 και τη μάζα των 
ολοκληρωμένων οχημάτων για λόγους 
παρακολούθησης.

Or. en

Τροπολογία 231
Silvia-Adriana Ţicău

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

7. Μέχρι το 2011, η Επιτροπή ορίζει 
διαδικασία για τον υπολογισμό 
αντιπροσωπευτικών αξιών για τις 
εκπομπές CO2 και τη μάζα των 
ολοκληρωμένων οχημάτων για λόγους 
παρακολούθησης.

Or. en
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Τροπολογία 232
Fiona Hall

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

7. Η Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο έως το 
2011 πρόταση για τη μέθοδο 
προσδιορισμού των ειδικών εκπομπών 
CO2 ολοκληρωμένων οχημάτων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η από την Επιτροπή προταθείσα μέθοδος για τον καθορισμό των ειδικών εκπομπών CO2 
ολοκληρωμένων οχημάτων έχει ήδη χαρακτηρισθεί σε ένα έγγραφο εργασίας της Επιτροπής ως 
μη πρόσφορη και προτάθηκε η επεξεργασία μιας εναλλακτικής μεθόδου. Λόγω του μεγάλου 
μεριδίου αγοράς πρέπει να ορισθεί το ταχύτερο η δέουσα διαδικασία συγκέντρωσης 
αντιπροσωπευτικών τιμών για τις εκπομπές CO2 και για τη μάζα των ολοκληρωμένων 
οχημάτων.

Τροπολογία 233
Matthias Groote

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

7. Η Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο έως το 
2011 πρόταση για τη διαδικασία
προσδιορισμού των ειδικών εκπομπών 
CO2 ολοκληρωμένων οχημάτων.
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Or. de

Αιτιολόγηση

Η Επιτροπή έχει ήδη δηλώσει σε έγγραφο εργασίας ότι η μέθοδος που αναφέρεται στην πρόταση 
κανονισμού για τον προσδιορισμό των ειδικών εκπομπών CO2 ολοκληρωμένων οχημάτων δεν 
είναι κατάλληλη και ότι για το λόγο αυτό θα υποβάλει διαδικασία επανεξέτασης το συντομότερο 
δυνατό.

Τροπολογία 234
Jorgo Chatzimarkakis, Adina-Ioana Vălean

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – σημείο 1

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:
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

(β) Από το 2018 και εφεξής:
Ενδεικτικές ειδικές εκπομπές CO2 = 175 
+ a × (M – M0)
όπου:
M = μάζα του οχήματος σε χιλιόγραμμα 
(kg)
M0 = η εγκριθείσα τιμή βάσει του άρθρου 
12 παράγραφος 1
a = 0,093

Or. en
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Αιτιολόγηση

Ο σύμβουλος της Επιτροπής δήλωσε ότι το ενδεχόμενο της αύξησης της μάζας εξετάζεται 
σαφώς λιγότερο στην περίπτωση των LCV απ' ό, τι των PC διότι η αύξηση της μέσης μάζας 
οδηγεί σε σημαντική αύξηση των δαπανών για την επίτευξη του στόχου.

Επιπλέον η εφαρμογή της διόρθωσης της μάζας το 2018 και στη συνέχεια ανά τρία έτη οδηγεί 
σε συχνή προσαρμογή του στόχου, πράγμα που δεν είναι συνεπές προς τις ανάγκες των 
κατασκευαστών μικρών φορτηγών για μεταβατική περίοδο. Η αυτόνομη αύξηση της μάζας 
λοιπόν δεν χρειάζεται να λαμβάνεται υπόψη.

Τροπολογία 235
Paul Rübig

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – σημείο 1

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:
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

(β) Από το 2018 και εφεξής:
Ενδεικτικές ειδικές εκπομπές CO2 = 175 
+ a × (M – M0)
όπου:
M = μάζα του οχήματος σε χιλιόγραμμα 
(kg)
M0 = η εγκριθείσα τιμή βάσει του άρθρου 
12 παράγραφος 1
a = 0,093
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Or. en

Αιτιολόγηση

Ο σύμβουλος της Επιτροπής δήλωσε ότι το ενδεχόμενο της αύξησης της μάζας εξετάζεται 
σαφώς λιγότερο στην περίπτωση των LCV απ' ό, τι των PC διότι η αύξηση της μέσης μάζας 
οδηγεί σε σημαντική αύξηση των δαπανών για την επίτευξη του στόχου.

Επιπλέον η εφαρμογή της διόρθωσης της μάζας το 2018 και στη συνέχεια ανά τρία έτη οδηγεί 
σε συχνή προσαρμογή του στόχου, πράγμα που δεν είναι συνεπές προς τις ανάγκες των 
κατασκευαστών μικρών φορτηγών για μεταβατική περίοδο. Η αυτόνομη αύξηση της μάζας 
λοιπόν δεν χρειάζεται να λαμβάνεται υπόψη.

Τροπολογία 236
Amalia Sartori, Aldo Patriciello

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – σημείο 1

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:
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

(β) Από το 2018 και εφεξής:
Ενδεικτικές ειδικές εκπομπές CO2 = 175 
+ a × (M – M0)
όπου:
M = μάζα του οχήματος σε χιλιόγραμμα 
(kg)
M0 = η εγκριθείσα τιμή βάσει του άρθρου 
12 παράγραφος 1
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a = 0,093

Or. en

Αιτιολόγηση

Τροποποίηση του χρόνου εφαρμογής και σταδιακή περίοδος για το στόχο των 175g/km 
σύμφωνα με το άρθρο 4 της τροπολογίας.

Ο προτεινόμενος μακροπρόθεσμος στόχος των 135g/km το 2020 είναι εντελώς ανεδαφικός στο 
υπό εξέταση χρονικό πλαίσιο. Χρειάζεται μια συνεκτική αξιολόγηση του αντίκτυπου πριν από 
τον καθορισμό της τιμής και ημερομηνίας του μακροπρόθεσμου στόχου. Βλ. τροπολογία στο 
άρθρο 1.

Τροπολογία 237
Rebecca Harms

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – σημείο 1

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 ενδεικτικές 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 2014 έως 2017:
Ενδεικτικές ειδικές εκπομπές CO2 = 175 + 
a × (M – M0)

Ενδεικτικές ειδικές εκπομπές CO2 = 165 + 
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

(β) Από το 2018 και εφεξής: (β) Από το 2018 και εφεξής:
Ενδεικτικές ειδικές εκπομπές CO2 = 175 + 
a × (M – M0)

Ενδεικτικές ειδικές εκπομπές CO2 = 165 + 
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 M0 = η εγκριθείσα τιμή βάσει του άρθρου 
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12 παράγραφος 1 12 παράγραφος 1
a = 0,093 a = 0,093

(γ) Από το 2020 και εφεξής:
Ενδεικτικές ειδικές εκπομπές CO2 = 125 
+ a × (M – M0)
όπου:
M = μάζα του οχήματος σε χιλιόγραμμα 
(kg)
M0 = η εγκριθείσα τιμή βάσει του άρθρου 
12 παράγραφος 1
a = η εγκριθείσα τιμή βάσει του άρθρου 
άρθρο 12 (4)

Or. en

Αιτιολόγηση

Για να αυξηθεί η επενδυτική ασφάλεια πρέπει να υπάρξει ασφάλεια δικαίου για τον 
μακροπρόθεσμο στόχο του 2020. 

Τροπολογία 238
Silvia-Adriana Ţicău

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – σημείο 1 – στοιχείο α – εισαγωγή

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) Από το 2014 έως 2017: (α) Από το 2015 και εφεξής:

Or. en

Αιτιολόγηση

Για να υπάρξει συνέπεια ως προς το κείμενο των αντίστοιχων άρθρων.
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Τροπολογία 239
Silvia-Adriana Ţicău

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – σημείο 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) Από το 2018 και εφεξής: διαγράφεται
Ενδεικτικές ειδικές εκπομπές CO2 = 175 
+ a × (M – M0)
όπου:
M = μάζα του οχήματος σε χιλιόγραμμα 
(kg)
M0 = η εγκριθείσα τιμή βάσει του άρθρου 
12 παράγραφος 1
a = 0,093

Or. en

Αιτιολόγηση

Για συνέπεια του κειμένου.

Τροπολογία 240
Paul Rübig

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:

Or. en

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 241
Jorgo Chatzimarkakis, Adina-Ioana Vălean

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:

Or. en

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 242
Marian-Jean Marinescu

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:

Or. en



PE441.272v01-00 46/50 AM\816196EL.doc

EL

Τροπολογία 243
Paul Rübig

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:

Or. en

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 244
Jorgo Chatzimarkakis, Adina-Ioana Vălean

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:

Or. en

Αιτιολόγηση

Για λόγους συνέπειας. 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 245
Marian-Jean Marinescu

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:

Or. en

Τροπολογία 246
Paul Rübig

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – μέρος Α – σημείο 3 – στοιχείο δ – σημείο ii

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ii) τις ειδικές εκπομπές CO2· (ii) τις ειδικές εκπομπές CO2 και το 
μερίδιο της μείωσης των εκπομπών μέσω 
καινοτόμων τεχνολογιών κατά το 
άρθρο11·

Or. en

Αιτιολόγηση

Για λόγους συνέπειας. 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 247
Jorgo Chatzimarkakis, Adina-Ioana Vălean

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – μέρος Α – σημείο 3 – στοιχείο δ – σημείο ii

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ii) τις ειδικές εκπομπές CO2· (ii) τις ειδικές εκπομπές CO2 και το 
μερίδιο της μείωσης των εκπομπών μέσω 
καινοτόμων τεχνολογιών κατά το 
άρθρο11·

Or. en

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 248
Marian-Jean Marinescu

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – μέρος Α – σημείο 3 – στοιχείο δ – σημείο ii

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ii) τις ειδικές εκπομπές CO2· (ii) τις ειδικές εκπομπές CO2 και το 
μερίδιο της μείωσης των εκπομπών μέσω 
καινοτόμων τεχνολογιών κατά το 
άρθρο11·

Or. en

Τροπολογία 249
Silvia-Adriana Ţicău

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – μέρος A – σημείο 3 – στοιχείο δ – σημείο ii

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ii) τις ειδικές εκπομπές CO2· (ii) τις ειδικές εκπομπές CO2 και το 
μερίδιο της μείωσης των εκπομπών μέσω 
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καινοτόμων τεχνολογιών κατά το άρθρο
11·

Or. en

Αιτιολόγηση

Για συνέπεια του κειμένου.

Τροπολογία 250
Silvia-Adriana Ţicău

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – μέρος B – σημείο 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7. Ειδικές εκπομπές ολοκληρωμένων 
οχημάτων

διαγράφεται

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Για λόγους συνέπειας.
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