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Τροπολογία 32
Fiona Hall

Πρόταση κανονισμού
Πρώτη αιτιολογική αναφορά

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,

Or. en

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 33
Francisco Sosa Wagner

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1a) Οι εκπομπές από τον κλάδο που δε 
συμμετέχει στο σύστημα εμπορίας 
εκπομπών της ΕΕ (ETS), πρέπει επίσης 
να μειωθούν κατά 10% ενώ τα τελευταία 
πορίσματα του Ευρωπαϊκού Οργανισμού 
Περιβάλλοντος καταδεικνύουν ότι οι 
εκπομπές των οδικών μεταφορών 
εξακολουθούν να αυξάνονται, 
υπονομεύοντας έτσι τις μειώσεις των 
εκπομπών από άλλους κλάδους.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος μόλις δημοσίευσε την τελευταία του έκθεση TERM, 
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η οποία καταδεικνύει ότι οι εκπομπές των οδικών μεταφορών εξακολουθούν να αυξάνονται, 
συνιστώντας πρόβλημα για τους στόχους της ΕΕ όσον αφορά το κλίμα.

Τροπολογία 34
Francisco Sosa Wagner

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 1 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1β) Η Επιτροπή ολοκλήρωσε 
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.

Or. en

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.  

Τροπολογία 35
Francisco Sosa Wagner

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Or. en

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 θα πρέπει επίσης να 
επισημανθεί.

Τροπολογία 36
Kathleen Van Brempt

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο συνολικός αντίκτυπος της αυξανόμενης οδικής κυκλοφορίας θα πρέπει να περιγραφεί 
λεπτομερέστερα. Οι οδικές μεταφορές έχουν ποικίλες σοβαρές επιπτώσεις στην κοινωνία, 
συμπεριλαμβανομένων του κόστους των ατυχημάτων και άλλων δαπανών στον τομέα της 
υγείας που προκαλούνται από τους ατμοσφαιρικούς ρύπους και τον θόρυβο, όμως και της 
αλλαγής του κλίματος που προκαλείται από τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου που εκλύουν τα 
οχήματα και φυσικά, της συμφόρησης.
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Τροπολογία 37
Amalia Sartori, Lambert van Nistelrooij

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5) Στις ανακοινώσεις προτεινόταν η 
υιοθέτηση ολοκληρωμένης προσέγγισης 
για να υλοποιηθεί μέχρι το 2012 ο 
κοινοτικός στόχος μέσων εκπομπών 120 g 
CO2/km από τα καινούργια επιβατικά 
αυτοκίνητα που ταξινομούνται στην 
Κοινότητα, με την επικέντρωση σε 
υποχρεωτικές μειώσεις των εκπομπών 
CO2 ώστε να επιτευχθεί στόχος 130 g 
CO2/km, κατά μέσον όρο, για τον στόλο 
καινούργιων αυτοκινήτων μέσω 
βελτιώσεων της τεχνολογίας κινητήρων 
οχημάτων, καθώς και σε μια περαιτέρω 
μείωση κατά 10 g CO2/km ή ισοδύναμη, 
εφόσον είναι τεχνικώς αναγκαίο, με άλλες 
τεχνολογικές βελτιώσεις, 
συμπεριλαμβανομένης της βελτίωσης της 
απόδοσης καυσίμου στα ελαφρά 
επαγγελματικά οχήματα.

(5) Στις ανακοινώσεις προτεινόταν η 
υιοθέτηση ολοκληρωμένης προσέγγισης 
για να υλοποιηθεί μέχρι το 2012 ο 
κοινοτικός στόχος μέσων εκπομπών 120 g 
CO2/km από τα καινούργια επιβατικά 
αυτοκίνητα που ταξινομούνται στην 
Κοινότητα, με την επικέντρωση σε 
υποχρεωτικές μειώσεις των εκπομπών 
CO2 ώστε να επιτευχθεί στόχος 130 g 
CO2/km, κατά μέσον όρο, για τον στόλο 
καινούργιων αυτοκινήτων μέσω 
βελτιώσεων της τεχνολογίας κινητήρων 
οχημάτων, καθώς και σε μια περαιτέρω 
μείωση κατά 10 g CO2/km ή ισοδύναμη, 
εφόσον είναι τεχνικώς αναγκαίο, με άλλες 
τεχνολογικές βελτιώσεις, 
συμπεριλαμβανομένης της βελτίωσης της 
απόδοσης καυσίμου στα ελαφρά 
επαγγελματικά οχήματα, για την οποία 
πρέπει να εξεταστεί το ενδεχόμενο να 
επεκταθεί και σε άλλους τύπους 
οχημάτων, συμπεριλαμβανομένων των 
ελαφρών και βαρέων επαγγελματικών 
οχημάτων και λεωφορείων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Όπως αναφέρεται σαφώς στην αιτιολογική σκέψη 16 του κανονισμού αριθ. 661/2009 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη γενική ασφάλεια των μηχανοκίνητων 
οχημάτων, η Επιτροπή θα πρέπει να αξιολογήσει τη σκοπιμότητα της επέκτασης της 
υποχρεωτικής ενσωμάτωσης ορισμένων διαθέσιμων προηγμένων τεχνολογιών σε άλλες 
κατηγορίες οχημάτων, συμπεριλαμβανομένων των ελαφρών και βαρέων επαγγελματικών 
οχημάτων και των λεωφορείων.  
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Τροπολογία 38
Fiona Hall, Corinne Lepage

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 9 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9a) Στις περιπτώσεις στις οποίες 
δημοσιοποιούνται τεχνικές προδιαγραφές 
και πληροφορίες που αφορούν την 
ενέργεια ή τις τιμές, οι διαφημίσεις για τα 
οχήματα που καλύπτει η παρούσα 
νομοθετική πράξη, πρέπει να παρέχουν 
στους τελικούς χρήστες τις πληροφορίες 
που είναι αναγκαίες για την ενεργειακή 
απόδοση του οχήματος.

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι απόλυτα σημαντικό οι πελάτες και ιδίως οι ΜΜΕ, να ενημερώνονται σχετικά με την 
ενεργειακή απόδοση του ελαφρού επαγγελματικού οχήματος που είναι πιθανό να αγοράσουν. Η 
διατύπωση αυτή βασίζεται στο κείμενο που συμφωνήθηκε για την αναθεώρηση της οδηγίας για 
την ενεργειακή επισήμανση με προσθήκη των τεχνικών προδιαγραφών, που χρησιμοποιούνται 
συχνά στις διαφημίσεις για τα ελαφρά επαγγελματικά οχήματα.

Τροπολογία 39
Rebecca Harms

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10) Επειδή αναγνωρίζεται το πολύ 
υψηλό κόστος έρευνας και ανάπτυξης και 
μοναδιαίο κόστος παραγωγής για τις 
τεχνολογίες οχημάτων με πολύ χαμηλές 
ανθρακούχες εκπομπές πρώτης γενεάς, 
που θα εισέλθουν στην αγορά μετά τη 
έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού, 
ο τελευταίος αποσκοπεί στην προσωρινή 
επιτάχυνση και διευκόλυνση της εισόδου, 
στην κοινοτική αγορά, οχημάτων με 
εξαιρετικά χαμηλές ανθρακούχες 

διαγράφεται
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εκπομπές στα αρχικά στάδια της 
εμπορικής τους εκμετάλλευσης.

Or. en

Τροπολογία 40
Amalia Sartori, Aldo Patriciello

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 θα πρέπει να 
εφαρμοστεί σταδιακά από το 2014 έως το 
2016 προκειμένου να διευκολυνθεί η 
μετάβαση. 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 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 θα πρέπει να 
εφαρμοστεί σταδιακά από το 2015 έως το 
2018, προκειμένου να διευκολυνθεί η 
μετάβαση. Αυτό συνάδει με τους χρόνους 
προπορείας και τη διάρκεια της περιόδου 
σταδιακής εφαρμογής που προβλέπονται 
στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 443/2009.

Or. en

Αιτιολόγηση

Χάριν συνεπείας με την τροπολογία στο άρθρο 4. Χρειάζεται περισσότερος χρόνος προπορείας 
και μεγαλύτερη περίοδος σταδιακής εφαρμογής, λόγω του μεγαλύτερου κύκλου ανάπτυξης και 
παραγωγής των ελαφρών επαγγελματικών οχημάτων σε σύγκριση με τα επιβατικά οχήματα.
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Τροπολογία 41
Evžen Tošenovský, Konrad Szymański

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 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 θα πρέπει να 
εφαρμοστεί σταδιακά από το 2015 έως το 
2018, προκειμένου να διευκολυνθεί η 
μετάβαση. Αυτό συνάδει με τους χρόνους 
προπορείας και τη διάρκεια της περιόδου 
σταδιακής εφαρμογής που προβλέπονται 
στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 443/2009.

Or. en

Τροπολογία 42
Silvia-Adriana Țicău

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 

(13) Οι κατασκευαστές πρέπει να έχουν, 
αφενός την ευελιξία να αποφασίζουν τον 
τρόπο κατά το οποίο θα επιτύχουν τους 
στόχους τους βάσει του παρόντος 
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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.

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 θα πρέπει να 
εφαρμοστεί σταδιακά από το 2015 έως το 
2018, προκειμένου να διευκολυνθεί η 
μετάβαση. Αυτό συνάδει με τους χρόνους 
προπορείας και τη διάρκεια της περιόδου 
σταδιακής εφαρμογής που προβλέπονται 
στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 443/2009.

Or. en

Τροπολογία 43
Paul Rübig

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15) Η κοινοτική στρατηγική για τη 
μείωση των εκπομπών CO2 από τα 
επιβατικά και τα ελαφρά επαγγελματικά 
οχήματα καθιέρωσε μια ολοκληρωμένη 
προσέγγιση με σκοπό την επίτευξη του 
κοινοτικού στόχου των 120 g CO2/km 
έως το 2012, ενώ παράλληλα παρουσιάζει 
μια πιο μακροπρόθεσμη προοπτική 
περαιτέρω μείωσης των εκπομπών. Ο 
κανονισμός (EΚ) αριθ. 443/2009 
συγκεκριμενοποιεί αυτή την πιο 
μακροπρόθεσμη προοπτική, θέτοντας 
στόχο 95 g CO2/km για τις μέσες 
εκπομπές του στόλου καινούργιων 
αυτοκινήτων. Προκειμένου να 
διασφαλιστεί η συνέπεια με αυτή την 

διαγράφεται
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προσέγγιση και να παρασχεθεί στους 
κατασκευαστές βεβαιότητα 
προγραμματισμού, πρέπει να οριστεί ένας 
μακροπρόθεσμος στόχος για τις ειδικές 
εκπομπές CO2 από ελαφρά 
επαγγελματικά οχήματα για το έτος 2020.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο ορισμός ενός μακροπρόθεσμου στόχου είναι σημαντικός για την προώθηση της 
περιβαλλοντικής προόδου και τη διασφάλιση 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. Επιπλέον, ένας 
στόχος της τάξης των 160g/km (βλέπε αξιολόγηση των επιπτώσεων της ΓΔ Περιβάλλοντος) θα 
είχε ως αποτέλεσμα μέση αύξηση της τιμής λιανικής κατά 3.800 ευρώ ανά όχημα.  

Τροπολογία 44
Jorgo Chatzimarkakis, Adina-Ioana Vălean

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15) Η κοινοτική στρατηγική για τη 
μείωση των εκπομπών CO2 από τα 
επιβατικά και τα ελαφρά επαγγελματικά 
οχήματα καθιέρωσε μια ολοκληρωμένη 
προσέγγιση με σκοπό την επίτευξη του 
κοινοτικού στόχου των 120 g CO2/km 
έως το 2012, ενώ παράλληλα παρουσιάζει 
μια πιο μακροπρόθεσμη προοπτική 
περαιτέρω μείωσης των εκπομπών. Ο 
κανονισμός (EΚ) αριθ. 443/2009 
συγκεκριμενοποιεί αυτή την πιο 
μακροπρόθεσμη προοπτική, θέτοντας 
στόχο 95 g CO2/km για τις μέσες 
εκπομπές του στόλου καινούργιων
αυτοκινήτων. Προκειμένου να 
διασφαλιστεί η συνέπεια με αυτή την 
προσέγγιση και να παρασχεθεί στους 
κατασκευαστές βεβαιότητα 

διαγράφεται
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προγραμματισμού, πρέπει να οριστεί ένας 
μακροπρόθεσμος στόχος για τις ειδικές 
εκπομπές CO2 από ελαφρά 
επαγγελματικά οχήματα για το έτος 2020.

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 is an ambitious but feasible 
CO2 reduction target (which would already result in average retail price increase of €3800 
per vehicle).

Τροπολογία 45
Paul Rübig

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 20

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(20) Η συμμόρφωση των κατασκευαστών 
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 

(20). Η συμμόρφωση των κατασκευαστών 
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. Τα ποσά από το τίμημα υπέρβασης 
εκπομπών πρέπει να θεωρούνται έσοδο για 
τον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης.
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προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα τιμήματα υπέρβασης εκπομπών, όπως προτείνονται, είναι εντελώς δυσανάλογα και καθόλου 
συγκρίσιμα με άλλους τομείς. Θα είναι καταστροφικά για τη βιομηχανία απειλώντας την 
ανταγωνιστικότητά της και την βιωσιμότητά της. Τα τιμήματα υπέρβασης των εκπομπών που 
προτείνει η Επιτροπή θα ισοδυναμούν με  €480/t το 2015, ενώ, συγκριτικά, άλλοι τομείς που 
καλύπτονται από το σύστημα εμπορίας εκπομπών της ΕΕ πληρώνουν 15€/t και ενδεχομένως 
πρόσθετο πρόστιμο ETS της τάξης των 100€/t σε περίπτωση μη συμμόρφωσης·   στην πράσινη 
οδηγία για τις δημόσιες συμβάσεις η τιμή των εκπομπών CO2 ορίζεται στο μεταξύ σε 30 – 40€/t 
(εξωτερικό κόστος διάρκειας ζωής για τις εκπομπές CO2).

Τροπολογία 46
Jorgo Chatzimarkakis, Adina-Ioana Vălean

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 20

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(20) Η συμμόρφωση των κατασκευαστών 
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.

(20). Η συμμόρφωση των κατασκευαστών 
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. Τα ποσά από το τίμημα υπέρβασης 
εκπομπών πρέπει να θεωρούνται έσοδο για 
τον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Τα τιμήματα υπέρβασης εκπομπών, όπως προτείνονται, είναι εντελώς δυσανάλογα και καθόλου 
συγκρίσιμα με άλλους τομείς. Θα είναι καταστροφικά για τη βιομηχανία απειλώντας την 
ανταγωνιστικότητά της και την βιωσιμότητά της. Τα τιμήματα υπέρβασης των εκπομπών που 
προτείνει η Επιτροπή θα ισοδυναμούν με  €480/t το 2015, ενώ, συγκριτικά, άλλοι τομείς που 
καλύπτονται από το σύστημα εμπορίας εκπομπών της ΕΕ πληρώνουν 15€/t και ενδεχομένως 
πρόσθετο πρόστιμο ETS της τάξης των 100€/t σε περίπτωση μη συμμόρφωσης·   στην πράσινη 
οδηγία για τις δημόσιες συμβάσεις η τιμή των εκπομπών CO2 ορίζεται στο μεταξύ σε 30 – 40€/t 
(εξωτερικό κόστος διάρκειας ζωής για τις εκπομπές CO2).

Τροπολογία 47
Mario Pirillo, Teresa Riera Madurell, Ioan Enciu

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 20

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(20) Η συμμόρφωση των κατασκευαστών 
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.

(20) Η συμμόρφωση των κατασκευαστών 
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.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα τιμήματα υπέρβασης εκπομπών, όπως προτείνονται για τα ελαφρά επαγγελματικά οχήματα 
και εφαρμόζονται στον κανονισμό για τα επιβατικά οχήματα, είναι εντελώς δυσανάλογα και 
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καθόλου συγκρίσιμα με άλλους τομείς. Θα είναι καταστροφικά για τη βιομηχανία απειλώντας 
την ανταγωνιστικότητά της και την βιωσιμότητά της. Τα ισχύοντα τιμήματα υπέρβασης 
εκπομπών θα είναι ισοδύναμα με €480/t το 2015, ενώ η σύγκριση με άλλους τομείς δείχνει για 
το σύστημα εμπορίας εκπομπών της (ETS) ΕΕ: 15€/t.· επιπρόσθετο πρόστιμο ETS: 100 €/t (σε 
περίπτωση μη συμμόρφωσης)· και πράσινη οδηγία για τις δημόσιες συμβάσεις: 30 – 40€/t 
(εξωτερικό κόστος διάρκειας ζωής για τις εκπομπές CO2).

Τροπολογία 48
Silvia-Adriana Țicău

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 20

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(20) Η συμμόρφωση των κατασκευαστών 
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.

(20) Η συμμόρφωση των κατασκευαστών 
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.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παράταση αυτή είναι αναγκαία, δεδομένου ότι αυτός ο τύπος οχημάτων χρειάζεται 
περισσότερο χρόνο για να προσαρμοστεί στις μελλοντικές απαιτήσεις.
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Τροπολογία 49
Fiona Hall

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.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η μέθοδος που προτείνει η Επιτροπή 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. 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 50
Kathleen Van Brempt

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 23 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(23α) ότι τα ευεργετικά αποτελέσματα 
των διατάξεων περιορισμού της 
ταχύτητας από άποψη προστασίας του 
περιβάλλοντος και κατανάλωσης 
ενεργείας, λιγότερης φθοράς του 
κινητήρα και των ελαστικών, 
περιορισμού της ηχητικής όχλησης 
καθώς και μεγαλύτερης οδικής 
ασφάλειας, θα διευρυνθούν με τη 
γενικευμένη χρησιμοποίηση των 
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διατάξεων αυτών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η υπερβολική ταχύτητα είναι σημαντικός παράγοντας που συμβάλλει στα θανατηφόρα οδικά 
ατυχήματα σε ολόκληρη την Ευρώπη. Η επιδίωξη μεγαλύτερης ταχύτητας στις οδικές μεταφορές 
δεν είχε ως αποτέλεσμα μόνο μεγαλύτερη ζήτηση, αλλά και μεγαλύτερη κατανάλωση καυσίμων, 
περισσότερες εκπομπές CO2, θόρυβο και προβλήματα ασφάλειας.     Οι διατάξεις περιορισμού 
της ταχύτητας θα ήταν κατά συνέπεια ωφέλιμες τόσο από περιβαλλοντική και οικονομική 
άποψη όσο και από άποψη ασφάλειας.

Τροπολογία 51
Fiona Hall

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 23 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(23a) ότι τα ευεργετικά αποτελέσματα 
των διατάξεων περιορισμού της 
ταχύτητας από άποψη προστασίας του 
περιβάλλοντος και κατανάλωσης 
ενεργείας, φθοράς του κινητήρα και των 
ελαστικών, καθώς και οδικής ασφάλειας, 
θα διευρυνθούν με τη γενικευμένη 
χρησιμοποίηση των διατάξεων αυτών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η υπερβολική ταχύτητα είναι ο κυριότερος παράγοντας που συμβάλλει στα θανατηφόρα οδικά 
ατυχήματα σε ολόκληρη την Ευρώπη. Η επιδίωξη μεγαλύτερης ταχύτητας στις οδικές μεταφορές 
δεν είχε ως αποτέλεσμα μόνο μεγαλύτερη ζήτηση, αλλά και μεγαλύτερη κατανάλωση καυσίμων, 
περισσότερες εκπομπές CO2 και προβλήματα ασφάλειας.     Οι διατάξεις περιορισμού της 
ταχύτητας θα ήταν κατά συνέπεια ωφέλιμες τόσο από περιβαλλοντική και οικονομική άποψη 
όσο και από άποψη ασφάλειας.
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Τροπολογία 52
Judith A. Merkies

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 23 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(23α) ότι τα ευεργετικά αποτελέσματα 
των διατάξεων περιορισμού της 
ταχύτητας από άποψη προστασίας του 
περιβάλλοντος και κατανάλωσης 
ενεργείας, φθοράς του κινητήρα και των 
ελαστικών, καθώς και οδικής ασφάλειας, 
θα συμβάλλουν στην επίτευξη των 
στόχων του παρόντος κανονισμού.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η χρήση ευφυών διατάξεων περιορισμού της ταχύτητας θα έχει τόσο άμεσες όσο και έμμεσες 
επιπτώσεις στην κατανάλωση καυσίμων. Ως άμεση επίπτωση, η οδήγηση με χαμηλή ταχύτητα 
απαιτεί λιγότερα καύσιμα. Ως έμμεση επίπτωση, ο ορισμός μέγιστων ορίων ταχύτητας επιτρέπει 
την ακριβή βελτιστοποίηση των φαλάγγων αυτοκινήτων γι αυτή την ειδική ταχύτητα, πράγμα 
που μπορεί να συμβάλει σε περαιτέρω μείωση των εκπομπών. Η έκλυση εκπομπών CO2 
αυξάνεται σημαντικά σε δυναμικές κυκλοφοριακές συνθήκες (όταν τα οχήματα σταματούν και 
ξεκινούν) και με ταχύτητα υψηλότερη από 120 χλμ. την ώρα. Η μέγιστη μείωση των εκπομπών 
CO2 που μπορεί να επιτευχθεί με ευφυείς διατάξεις περιορισμού της ταχύτητας υπολογίζεται σε 
περίπου 15%.

Τροπολογία 53
Paul Rübig

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 

διαγράφεται
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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 
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.

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεν είναι δυνατό να επιτευχθεί περαιτέρω μείωση των εκπομπών CO2 μέσω της υποχρεωτικής 
εγκατάστασης διατάξεων περιορισμού της ταχύτητας:  τα ελαφρά επαγγελματικά οχήματα 
δοκιμάζονται όταν τρέχουν στον κύκλο της Ομάδας για τις Εκπομπές Οχημάτων με Κινητήρα 
(MVEG), όπου η μέγιστη ταχύτητα ανέρχεται σε 120km/h, η οποία είναι και η μέγιστη ταχύτητα 
στην πλειοψηφία των χωρών της ΕΕ. Τα ελαφρά επαγγελματικά οχήματα πραγματοποιούν 
μεταφορές κυρίως σε δρόμους πόλεων και περιοχών της υπαίθρου, όπου συμβαίνουν τα 
περισσότερα ατυχήματα. Σε αυτές τις περιοχές υπάρχουν όρια ταχύτητας.

Τροπολογία 54
Amalia Sartori, Aldo Patriciello

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 

διαγράφεται
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πόσον είναι εφικτό να επεκταθεί το πεδίο 
εφαρμογής της οδηγίας 92/6/ΕΟΚ του 
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.

Or. en

Αιτιολόγηση

No further CO2 reduction can be achieved by mandatory installation of speed limitation 
devices: LCVs are being tested running on the MVEG cycle ranging up to a top speed of 120 
km/h, which is the max allowed top speed in the majority of EU countries. Compliance to 
speed limits are an enforcement issue.

Such devices would add a further speed limitation category to existing limitations (for HDV, 
for busses) and thus would result in an increase of lane changes for passing such vehicles �
increased risk for passenger cars, reduction in traffic flow and thus increased risk for 
accidents.

LCVs fulfil a transportation task prevailing on urban and rural roads, where the most 
accidents occur. Those areas are limited by speed limitation. The causes of accidents are 
insufficient safety distance, driver fatigue, overloaded vehicles, inappropriate speed, etc.

Τροπολογία 55
Rebecca Harms

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 

(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 
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διερευνηθεί κατά πόσον είναι εφικτό να
επεκταθεί το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας 
92/6/ΕΟΚ του 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.

επεκταθεί το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας 
92/6/ΕΟΚ του 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.

Or. en

Τροπολογία 56
Kathleen Van Brempt

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 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.

(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 
επεκταθεί το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας 
92/6/ΕΟΚ του 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.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Αντίθετα με τα βαριά οχήματα, τα ελαφρά επαγγελματικά οχήματα δεν είναι σήμερα 
εξοπλισμένα με διατάξεις περιορισμού της ταχύτητας.  Οι διατάξεις περιορισμού της ταχύτητας 
είναι ένας πολύ αποτελεσματικός σε σχέση με το κόστος τρόπος μείωσης της κατανάλωσης 
καυσίμων, των εκπομπών CO2 και της ηχητικής όχλησης και συμβάλλει στην οδική ασφάλεια.
Το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας 92/6/EΟΚ, όπως τροποποιήθηκε από την οδηγία 2002/85/ΕΚ 
πρέπει να επεκταθεί, ώστε να συμπεριλάβει τα ελαφρά οχήματα στις διατάξεις που ορίζει η 
παρούσα οδηγία.

Τροπολογία 57
Matthias Groote

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 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.

(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 
επεκταθεί το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας 
92/6/ΕΟΚ του 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.

Or. en



AM\817303EL.doc 23/99 PE441.217v02-00

EL

Τροπολογία 58
Rebecca Harms

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Ο παρών κανονισμός ορίζει στόχους 
επιδόσεων όσον αφορά τις εκπομπές CO2 
για τα καινούργια ελαφρά επαγγελματικά 
οχήματα. Ο κανονισμός ορίζει την τιμή 
των μέσων εκπομπών CO2 από καινούργια 
ελαφρά επαγγελματικά οχήματα σε 175 g
CO2/km, μέσω βελτιώσεων της 
τεχνολογίας των οχημάτων, όπως αυτές 
μετρούνται σύμφωνα με τον κανονισμό 
(ΕΚ) αριθ. 715/2007 και τα μέτρα 
εφαρμογής του, καθώς και μέσω 
καινοτόμων τεχνολογιών.

1. Ο παρών κανονισμός ορίζει στόχους 
επιδόσεων όσον αφορά τις εκπομπές CO2 
για τα καινούργια ελαφρά επαγγελματικά 
οχήματα. Ο κανονισμός ορίζει την τιμή 
των μέσων εκπομπών CO2 από καινούργια 
ελαφρά επαγγελματικά οχήματα σε 165 g
CO2/km, μέσω βελτιώσεων της 
τεχνολογίας των οχημάτων, όπως αυτές 
μετρούνται σύμφωνα με τον κανονισμό 
(ΕΚ) αριθ. 715/2007 και τα μέτρα 
εφαρμογής του.

Or. en

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να προσεγγισθούν οι δυνατότητες μείωσης των εκπομπών CO2 αρνητικού 
κόστους, ο στόχος του 2014 θα πρέπει να οριστεί σε 165 g CO2/km.  

Τροπολογία 59
Fiona Hall, Corinne Lepage, Jens Rohde

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Ο παρών κανονισμός ορίζει στόχους 
επιδόσεων όσον αφορά τις εκπομπές CO2 
για τα καινούργια ελαφρά επαγγελματικά 
οχήματα. Ο κανονισμός ορίζει την τιμή 
των μέσων εκπομπών CO2 από καινούργια 
ελαφρά επαγγελματικά οχήματα σε 175 g
CO2/km, μέσω βελτιώσεων της 
τεχνολογίας των οχημάτων, όπως αυτές 
μετρούνται σύμφωνα με τον κανονισμό 
(ΕΚ) αριθ. 715/2007 και τα μέτρα 
εφαρμογής του, καθώς και μέσω 

1. Ο παρών κανονισμός ορίζει στόχους 
επιδόσεων όσον αφορά τις εκπομπές CO2 
για τα καινούργια ελαφρά επαγγελματικά 
οχήματα. Ο κανονισμός ορίζει την τιμή 
των μέσων εκπομπών CO2 από καινούργια 
ελαφρά επαγγελματικά οχήματα σε 160 g
CO2/km, μέσω βελτιώσεων της 
τεχνολογίας των οχημάτων, όπως αυτές 
μετρούνται σύμφωνα με τον κανονισμό 
(ΕΚ) αριθ. 715/2007 και τα μέτρα 
εφαρμογής του, καθώς και μέσω 
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καινοτόμων τεχνολογιών. καινοτόμων τεχνολογιών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να υποστηριχθούν οι μικρές επιχειρήσεις και να εξοικονομηθούν δαπάνες 
καυσίμων για τους καταναλωτές και τους κατόχους οχημάτων, το επίπεδο-στόχος του παρόντος 
κανονισμού πρέπει να οριστεί σε 160 g CO2/km το 2016. Ο κανονισμός για τις εκπομπές CO2 
των αυτοκινήτων καταδεικνύει ότι η ενίσχυση της οικονομίας καυσίμου επιτεύχθηκε πολύ 
νωρίτερα απ' όσο αναμενόταν αρχικά. Για το λόγο αυτό, θα πρέπει να είναι εφικτή η επίτευξη 
επιπέδου 160 g CO2/km το 2016.  Τούτο θα συνέβαλε επίσης στην εναρμόνιση των χρονικών 
διαστημάτων μεταξύ του παρόντος κανονισμού και του κανονισμού για τις εκπομπές CO2 των 
αυτοκινήτων.

Τροπολογία 60
Francisco Sosa Wagner

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Ο παρών κανονισμός ορίζει στόχους 
επιδόσεων όσον αφορά τις εκπομπές CO2 
για τα καινούργια ελαφρά επαγγελματικά 
οχήματα. Ο κανονισμός ορίζει την τιμή 
των μέσων εκπομπών CO2 από καινούργια 
ελαφρά επαγγελματικά οχήματα σε 175 g
CO2/km, μέσω βελτιώσεων της 
τεχνολογίας των οχημάτων, όπως αυτές 
μετρούνται σύμφωνα με τον κανονισμό 
(ΕΚ) αριθ. 715/2007 και τα μέτρα 
εφαρμογής του, καθώς και μέσω 
καινοτόμων τεχνολογιών.

1. Ο παρών κανονισμός ορίζει στόχους 
επιδόσεων όσον αφορά τις εκπομπές CO2 
για τα καινούργια ελαφρά επαγγελματικά 
οχήματα. Ο κανονισμός ορίζει την τιμή 
των μέσων εκπομπών CO2 από καινούργια 
ελαφρά επαγγελματικά οχήματα σε 160 g
CO2/km, μέσω βελτιώσεων της 
τεχνολογίας των οχημάτων, όπως αυτές 
μετρούνται σύμφωνα με τον κανονισμό 
(ΕΚ) αριθ. 715/2007 και τα μέτρα 
εφαρμογής του, καθώς και μέσω 
καινοτόμων τεχνολογιών.

Or. en

Αιτιολόγηση

This legislation is beneficial for society as it leads to fuel saving. Many Member States have 
just increased fuel-taxes as a consequence of the financial crisis and more Member States are 
expected to do so. Remarkable savings have already occurred between 2007 and now in 
popular vans, so a somewhat strengthened target level by 2016 seems feasible. In its 2020 
Strategy the Commission specifically highlights the need for innovation and resource 
efficiency in Europe. Green growth can be seen as a strategy out of the economic and climate 
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crisis and will provide more business opportunities in the long-term.

Τροπολογία 61
Judith A. Merkies

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Ο παρών κανονισμός ορίζει στόχους 
επιδόσεων όσον αφορά τις εκπομπές CO2 
για τα καινούργια ελαφρά επαγγελματικά 
οχήματα. Ο κανονισμός ορίζει την τιμή 
των μέσων εκπομπών CO2 από καινούργια 
ελαφρά επαγγελματικά οχήματα σε 175 g
CO2/km, μέσω βελτιώσεων της 
τεχνολογίας των οχημάτων, όπως αυτές 
μετρούνται σύμφωνα με τον κανονισμό 
(ΕΚ) αριθ. 715/2007 και τα μέτρα 
εφαρμογής του, καθώς και μέσω 
καινοτόμων τεχνολογιών.

1. Ο παρών κανονισμός ορίζει στόχους 
επιδόσεων όσον αφορά τις εκπομπές CO2 
για τα καινούργια ελαφρά επαγγελματικά 
οχήματα. Ο κανονισμός ορίζει την τιμή 
των μέσων εκπομπών CO2 από καινούργια 
ελαφρά επαγγελματικά οχήματα σε 160 g
CO2/km, μέσω βελτιώσεων της 
τεχνολογίας των οχημάτων, όπως αυτές 
μετρούνται σύμφωνα με τον κανονισμό 
(ΕΚ) αριθ. 715/2007 και τα μέτρα 
εφαρμογής του, καθώς και μέσω 
καινοτόμων τεχνολογιών.

Or. en

Αιτιολόγηση

In the cars legislation, CO2-reductions have occurred much quicker than initially anticipated.
This is likely to happen again in the field of light commercial vehicles. In their background 
analysis the Commission disregarded the latest CO2-reductions which occurred in popular 
vans since 2007 and which mean that the 2016 targets will be easier to meet. They also 
underestimated the reduction potential or overestimated the costs of certain technologies such 
as double-clutch transmission systems and electro-hydraulic steering systems. Furthermore 
the Commission’s proposal assumes that engine power for new vans will stay unchanged. If 
engine power would be brought back to previous levels much more CO2 abatement potential 
would be available at lower cost.
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Τροπολογία 62
Britta Thomsen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Ο παρών κανονισμός ορίζει στόχους 
επιδόσεων όσον αφορά τις εκπομπές CO2
για τα καινούργια ελαφρά επαγγελματικά 
οχήματα. Ο κανονισμός ορίζει την τιμή 
των μέσων εκπομπών CO2 από καινούργια 
ελαφρά επαγγελματικά οχήματα σε 175 g
CO2/km, μέσω βελτιώσεων της 
τεχνολογίας των οχημάτων, όπως αυτές 
μετρούνται σύμφωνα με τον κανονισμό 
(ΕΚ) αριθ. 715/2007 και τα μέτρα 
εφαρμογής του, καθώς και μέσω 
καινοτόμων τεχνολογιών.

1. Ο παρών κανονισμός ορίζει στόχους 
επιδόσεων όσον αφορά τις εκπομπές CO2
για τα καινούργια ελαφρά επαγγελματικά 
οχήματα. Ο κανονισμός ορίζει την τιμή 
των μέσων εκπομπών CO2 από καινούργια 
ελαφρά επαγγελματικά οχήματα σε 160 g
CO2/km, μέσω βελτιώσεων της 
τεχνολογίας των οχημάτων, όπως αυτές 
μετρούνται σύμφωνα με τον κανονισμό 
(ΕΚ) αριθ. 715/2007 και τα μέτρα 
εφαρμογής του, καθώς και μέσω 
καινοτόμων τεχνολογιών.

Or. da

Τροπολογία 63
Jean-Pierre Audy

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, ένας 
μεταγενέστερος στόχος των καινούργιων 
ελαφρών επαγγελματικών οχημάτων που 
ταξινομούνται στην Κοινότητα ορίζεται 
στους όρους που περιγράφονται στο 
άρθρο 12.

Or. fr
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Τροπολογία 64
Jorgo Chatzimarkakis, Adina-Ioana Vălean

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. Ο παρών κανονισμός θέτει ως στόχο τα 
160g CO2/km, από το 2020 και μετά, ως
μέσες εκπομπές για το στόλο των 
καινούργιων ελαφρών επαγγελματικών 
οχημάτων, σύμφωνα με το άρθρο 12, 
παράγραφο 4.
Ο παρών κανονισμός θέτει ως στόχο τα 
145g CO2/km, από το 2025 και μετά, ως 
μέσες εκπομπές για το στόλο των 
καινούργιων ελαφρών επαγγελματικών 
οχημάτων, σύμφωνα με το άρθρο 12, 
παράγραφο 5.

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 is an ambitious but feasible CO2 reduction target (which would already 
result in average retail price increase of €3800 per vehicle).

Τροπολογία 65
Marian-Jean Marinescu

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 

2. Ο παρών κανονισμός θέτει ως στόχο τα 
160g CO2/km, από το 2020 και μετά, ως
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g CO2/km για τις μέσες εκπομπές των 
καινούργιων ελαφρών επαγγελματικών 
οχημάτων που ταξινομούνται στην 
Κοινότητα.

μέσες εκπομπές για το στόλο των 
καινούργιων ελαφρών επαγγελματικών 
οχημάτων, σύμφωνα με το άρθρο 12, 
παράγραφο 4.
Ο παρών κανονισμός θέτει ως στόχο τα 
145g CO2/km, από το 2025 και μετά, ως 
μέσες εκπομπές για το στόλο των
καινούργιων ελαφρών επαγγελματικών 
οχημάτων, σύμφωνα με το άρθρο 12, 
παράγραφο 5.

Or. en

Τροπολογία 66
Evžen Tošenovský, Konrad Szymański

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. Ο παρών κανονισμός θέτει ως στόχο τα 
160g CO2/km, από το 2020 και μετά, ως
μέσες εκπομπές για το στόλο των 
καινούργιων ελαφρών επαγγελματικών 
οχημάτων, σύμφωνα με το άρθρο 12, 
παράγραφο 4.
Ο παρών κανονισμός θέτει ως στόχο τα 
145g CO2/km, από το 2025 και μετά, ως 
μέσες εκπομπές για το στόλο των 
καινούργιων ελαφρών επαγγελματικών 
οχημάτων, σύμφωνα με το άρθρο 12, 
παράγραφο 5.

Or. en
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Τροπολογία 67
Rebecca Harms

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 ορίζει την τιμή των μέσων 
εκπομπών CO2 των καινούργιων ελαφρών 
επαγγελματικών οχημάτων που 
ταξινομούνται στην Κοινότητα σε 125 g 
CO2/km, μέσω βελτιώσεων της 
τεχνολογίας των οχημάτων, όπως αυτές 
μετρούνται σύμφωνα με τον κανονισμό 
(ΕΚ) αριθ. 715/2007 και τα μέτρα 
εφαρμογής του.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο στόχος των 125 g/km για το 2020 είναι τεχνικά και οικονομικά εφικτός και θα είχε ως 
αποτέλεσμα καθαρή εξοικονόμηση καυσίμων για τον καταναλωτή.

Τροπολογία 68
Werner Langen

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, στο βαθμό που η Επιτροπή 
στο πλαίσιο της επανεξέτασης, σύμφωνα 
με το άρθρο 12 παράγραφος 4, έχει 
επιβεβαιώσει τη δυνατότητα υλοποίησης 
αυτής της τιμής στόχου.

Or. de
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Αιτιολόγηση

Λόγω του μεγαλύτερου κύκλου παραγωγής των ελαφρών εμπορικών οχημάτων, ο στόχος των 
135 g CO2/km έως το 2020 δείχνει ανέφικτος. Πριν τον τελικό καθορισμό της, η διορθωμένη 
τιμή στόχου των 150 g CO2/km πρέπει να εξετασθεί υπό το πρίσμα της δυνατότητας 
υλοποίησής της, σύμφωνα με τους όρους που προβλέπονται στο άρθρο 12, παράγραφος 4.

Τροπολογία 69
Patrizia Toia, Sergio Gaetano Cofferati, Andrea Cozzolino, Gianluca Susta

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 2025 και εφεξής, ο παρών 
κανονισμός θέτει ως στόχο τα 145 
g CO2/km για τις μέσες εκπομπές των 
καινούργιων ελαφρών επαγγελματικών 
οχημάτων που ταξινομούνται στην 
Κοινότητα.

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.
Ωστόσο, ο προτεινόμενος μακροπρόθεσμος στόχος των 135g/km το 2020 δεν είναι ρεαλιστικός 
εντός του προβλεπόμενου χρονοδιαγράμματος και θα απαιτούσε ετήσια μείωση των εκπομπών 
CO2 πολύ υψηλότερη απ' όσο για τα επιβατικά οχήματα, παρά το υψηλότερο κόστος μείωσης 
των εκπομπών CO2 για τα ελαφρά επαγγελματικά οχήματα.  

Τροπολογία 70
Silvia-Adriana Țicău

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 

2. Από το 2023 και εφεξής, ο παρών 
κανονισμός θέτει ως στόχο τα 140 
g CO2/km για τις μέσες εκπομπές των 
καινούργιων ελαφρών επαγγελματικών 
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οχημάτων που ταξινομούνται στην 
Κοινότητα.

οχημάτων που ταξινομούνται στην 
Κοινότητα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο στόχος πρέπει να είναι χειροπιαστός και εφικτός εντός αποδεκτής περιόδου που θα μπορούσε 
να παράσχει στη βιομηχανία τη δυνατότητα να προσαρμόσει την παραγωγή της ανάλογα και σε 
εύθετο χρόνο.

Τροπολογία 71
Vicky Ford

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 
150g CO2/km για τις μέσες εκπομπές των 
καινούργιων ελαφρών επαγγελματικών 
οχημάτων που ταξινομούνται στην 
Κοινότητα, στο βαθμό που η Επιτροπή 
στο πλαίσιο της επανεξέτασης 
επιβεβαίωσε, σύμφωνα με το άρθρο 12 
παράγραφος 4, τη δυνατότητα 
υλοποίησης αυτής της τιμής στόχου.

Or. en

Τροπολογία 72
Fiona Hall, Corinne Lepage, Jens Rohde

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 

2. Από το 2020 και εφεξής, ο παρών 
κανονισμός θέτει ως στόχο τα 125 
g CO2/km για τις μέσες εκπομπές των 
καινούργιων ελαφρών επαγγελματικών 
οχημάτων που ταξινομούνται στην 
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Κοινότητα. Κοινότητα.

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 73
Judith A. Merkies, Kathleen Van Brempt

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 125 
g CO2/km για τις μέσες εκπομπές των 
καινούργιων ελαφρών επαγγελματικών 
οχημάτων που ταξινομούνται στην 
Κοινότητα.

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.
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Τροπολογία 74
Britta Thomsen

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 130 
g CO2/km για τις μέσες εκπομπές των 
καινούργιων ελαφρών επαγγελματικών 
οχημάτων που ταξινομούνται στην 
Κοινότητα.

Or. da

Τροπολογία 75
Francisco Sosa Wagner

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 130 
g CO2/km για τις μέσες εκπομπές των 
καινούργιων ελαφρών επαγγελματικών 
οχημάτων που ταξινομούνται στην 
Κοινότητα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παρούσα νομοθεσία είναι ωφέλιμη για την κοινωνία, δεδομένου ότι έχει ως αποτέλεσμα 
εξοικονόμηση καυσίμων. Πολλά κράτη μέλη έχουν απλώς 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.
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Τροπολογία 76
Lena Kolarska-Bobińska,

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 160 
g CO2/km για τις μέσες εκπομπές των 
καινούργιων ελαφρών επαγγελματικών 
οχημάτων που ταξινομούνται στην 
Κοινότητα.

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 77
Amalia Sartori

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 160 
g CO2/km για τις μέσες εκπομπές των 
καινούργιων ελαφρών επαγγελματικών 
οχημάτων που ταξινομούνται στην 
Κοινότητα.

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 78
Paul Rübig

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 160 
g CO2/km για τις μέσες εκπομπές των 
καινούργιων ελαφρών επαγγελματικών 
οχημάτων που ταξινομούνται στην 
Κοινότητα.

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 79
Mario Pirillo, Teresa Riera Madurell, Ioan Enciu

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 2025 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.

Or. it

Αιτιολόγηση

Η τιμή των 135 g CO2/km αποτελεί ένα φιλόδοξο και τεχνικά δύσκολο μακροπρόθεσμο στόχο, 
ο οποίος είναι δύσκολο να επιτευχθεί στην παρούσα φάση. Κρίνεται απαραίτητο να προβλεφθεί 
μια εκτενέστερη περίοδος, που θα δώσει στη βιομηχανία τη δυνατότητα να ανταποκριθεί στην 
επίτευξη του στόχου αυτού.
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Κατά τον ορισμό των στόχων, θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι κύκλοι παραγωγής των 
ελαφρών επαγγελματικών οχημάτων, που έιναι πιο εκτεταμένοι σε σχέση με αυτούς των 
επιβατηγών αυτοκινήτων, καθώς και το γεγονός ότι τα περιθώρια βελτίωσης των επιδόσεων 
εκπομπών στα ελαφρά επαγγελματικά οχήματα είναι πολύ περιορισμένα.

Τροπολογία 80
Vicky Ford

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2a. Τα περιβαλλοντικά οφέλη των 
διατάξεων περιορισμού της ταχύτητας 
και άλλων καινοτόμων μέτρων θα 
ληφθούν υπόψη κατά τον υπολογισμό των 
εκπομπών.

Or. en

Τροπολογία 81
Amalia Sartori, Lambert van Nistelrooij, Pilar del Castillo Vera

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.

Or. en

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.

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 
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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 82
Fiona Hall, Corinne Lepage

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται σε 
μηχανοκίνητα οχήματα της κατηγορίας N1, 
όπως ορίζονται στο παράρτημα II της 
οδηγίας 2007/46/ΕΚ, των οποίων η μάζα 
αναφοράς δεν υπερβαίνει τα 2.610 kg, 
καθώς και στα οχήματα στα οποία έχει 
επεκταθεί η έγκριση τύπου σύμφωνα με το 
άρθρο 2 παράγραφος 2 του κανονισμού 
(ΕΚ) αριθ. 715/2007 («ελαφρά 
επαγγελματικά οχήματα») και τα οποία 
ταξινομούνται για πρώτη φορά στην 
Κοινότητα και δεν έχουν ταξινομηθεί 
προηγουμένως εκτός Κοινότητας 
(«καινούργια ελαφρά επαγγελματικά 
οχήματα»).

1. Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται σε 
μηχανοκίνητα οχήματα των κατηγοριών  
M2, N1 και Ν2 όπως ορίζονται στο 
παράρτημα II της οδηγίας 2007/46/ΕΚ, 
των οποίων η μάζα αναφοράς δεν 
υπερβαίνει τα 2.610 kg, καθώς και στα 
οχήματα στα οποία έχει επεκταθεί η 
έγκριση τύπου σύμφωνα με το άρθρο 2 
παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
715/2007 («ελαφρά επαγγελματικά 
οχήματα») και τα οποία ταξινομούνται για 
πρώτη φορά στην Κοινότητα και δεν έχουν 
ταξινομηθεί προηγουμένως εκτός 
Κοινότητας («καινούργια ελαφρά 
επαγγελματικά οχήματα»).

Or. en

Αιτιολόγηση

M2 and N2 vehicles, which compete with N1 but are not covered by other CO2 emissions 
standards, should be included into the scope of this legislation to avoid creating any 
additional regulatory gaps. Lighter N2 and M2 vehicles are derived from N1 category but due 
to certain features, i.e. higher mass or higher number of seats are categorised as N2 or M2 
vehicles. In the absence of CO2 standards for lighter N2 and M2 there is a risk of creating 
perverse incentives for manufacturers to further increase mass of heavier N1 and type-
approve them as N2 to avoid CO2 standards. In one specific example of a widely used van, 
the N2 version of the vehicle is only 190 kg heavier than its N1 counterpart.
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Τροπολογία 83
Rebecca Harms

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται σε 
μηχανοκίνητα οχήματα της κατηγορίας N1, 
όπως ορίζονται στο παράρτημα II της 
οδηγίας 2007/46/ΕΚ, των οποίων η μάζα 
αναφοράς δεν υπερβαίνει τα 2.610 kg, 
καθώς και στα οχήματα στα οποία έχει 
επεκταθεί η έγκριση τύπου σύμφωνα με το 
άρθρο 2 παράγραφος 2 του κανονισμού 
(ΕΚ) αριθ. 715/2007 («ελαφρά 
επαγγελματικά οχήματα») και τα οποία 
ταξινομούνται για πρώτη φορά στην 
Κοινότητα και δεν έχουν ταξινομηθεί 
προηγουμένως εκτός Κοινότητας 
(«καινούργια ελαφρά επαγγελματικά 
οχήματα»).

1. Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται σε 
μηχανοκίνητα οχήματα των κατηγοριών  
M2, N1 και Ν2, όπως ορίζονται στο 
παράρτημα II της οδηγίας 2007/46/ΕΚ, 
των οποίων η μάζα αναφοράς δεν 
υπερβαίνει τα 2.610 kg, καθώς και στα 
οχήματα στα οποία έχει επεκταθεί η 
έγκριση τύπου σύμφωνα με το άρθρο 2 
παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
715/2007 («ελαφρά επαγγελματικά 
οχήματα») και τα οποία ταξινομούνται για 
πρώτη φορά στην Κοινότητα και δεν έχουν 
ταξινομηθεί προηγουμένως εκτός 
Κοινότητας («καινούργια ελαφρά 
επαγγελματικά οχήματα»).

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα οχήματα των κατηγοριών M2 και N2 πρέπει να συμπεριληφθούν στο πεδίο εφαρμογής του 
κανονισμού για να αποτραπούν τα κενά και τα κίνητρα για τη μετατόπιση οχημάτων ή αγορών 
από την κατηγορία N1 σε αυτές τις κατηγορίες.

Τροπολογία 84
Jean-Pierre Audy

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 3 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Ο παρών κανονισμός δεν εφαρμόζεται 
στα οχήματα τα οποία προορίζονται για 
εξαγωγή εκτός της εσωτερικής αγοράς 
της Ένωσης.

Or. fr
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Τροπολογία 85
Vicky Ford

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·

Οι διατάξεις περιορισμού της ταχύτητας 
και άλλα καινοτόμα μέτρα για τη μείωση 
των εκπομπών CO2 θα ληφθούν υπόψη 
κατά τον υπολογισμό των εκπομπών.

Or. en

Τροπολογία 86
Matthias Groote

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 του πλήρους ή του 
ολοκληρωμένου οχήματος ως η μάζα 
εκπομπών CO2 (συνδυασμένη μάζα)·

Or. de
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Αιτιολόγηση

Η Επιτροπή έχει ήδη αναφέρει σε έγγραφο εργασίας ότι η μέθοδος για τον καθορισμό των 
ειδικών εκπομπών CO2 ολοκληρωμένων οχημάτων που αναφέρεται στην πρόταση κανονισμού 
δεν είναι κατάλληλη. Σε περίπτωση που τα οχήματα υποβάλλονται σε περαιτέρω επεξεργασία, ο 
κατασκευαστής του βασικού οχήματος δεν έχει την παραμικρή δυνατότητα να επηρεάσει τις 
εκπομπές CO2 αυτών των ολοκληρωμένων οχημάτων.

Τροπολογία 87
Jorgo Chatzimarkakis, Adina-Ioana Vălean

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.

Or. en

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 88
Paul Rübig

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.
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Or. en

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 89
Patrizia Toia, Ioan Enciu, Mario Pirillo

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.

Or. en

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 90
Silvia-Adriana Țicău

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.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Ορισμός που προστίθεται χάριν συνέπειας με το Παράρτημα II, τμήμα Β, παράγραφος 5.

Τροπολογία 91
Marian-Jean Marinescu

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ζa) «πλήρες όχημα»: όχημα το οποίο δεν 
χρειάζεται να ολοκληρωθεί ώστε να 
πληροί τις σχετικές τεχνικές απαιτήσεις 
της οδηγίας 2007/46/EΚ.

Or. en

Τροπολογία 92
Evžen Tošenovský, Konrad Szymański

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ζa) «πλήρες όχημα»: όχημα το οποίο δεν 
χρειάζεται να ολοκληρωθεί ώστε να 
πληροί τις σχετικές τεχνικές απαιτήσεις 
της οδηγίας 2007/46/EΚ.

Or. en
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Τροπολογία 93
Jorgo Chatzimarkakis, Adina-Ioana Vălean

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ζβ) «πλήρες όχημα»: όχημα το οποίο δεν 
χρειάζεται να ολοκληρωθεί ώστε να 
πληροί τις σχετικές τεχνικές απαιτήσεις 
της οδηγίας 2007/46/EΚ.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα ολοκληρωμένα οχήματα καλύπτονται από τη νομοθετική πρόταση και πρέπει ως εκ τούτου 
να διατυπωθεί ορισμός γι αυτά.

Τροπολογία 94
Paul Rübig

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ζβ) «πλήρες όχημα»: όχημα το οποίο δεν 
χρειάζεται να ολοκληρωθεί ώστε να 
πληροί τις σχετικές τεχνικές απαιτήσεις 
της οδηγίας 2007/46/EΚ.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα ολοκληρωμένα οχήματα καλύπτονται από τη νομοθετική πρόταση και πρέπει ως εκ τούτου 
να διατυπωθεί ορισμός γι αυτά.
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Τροπολογία 95
Patrizia Toia, Ioan Enciu, Mario Pirillo

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ζβ) «πλήρες όχημα»: όχημα το οποίο δεν 
χρειάζεται να ολοκληρωθεί ώστε να 
πληροί τις σχετικές τεχνικές απαιτήσεις 
της οδηγίας 2007/46/EΚ.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα ολοκληρωμένα οχήματα καλύπτονται από τη νομοθετική πρόταση.

Τροπολογία 96
Jorgo Chatzimarkakis, Adina-Ioana Vălean

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4

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 
πλήρων 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 τον καθορισμό των ειδικών εκπομπών 
CO2 κάθε κατασκευαστή, λαμβάνονται 
υπόψη τα ακόλουθα ποσοστά καινούργιων 
ελαφρών επαγγελματικών οχημάτων του 
κατασκευαστή αυτού που έχουν 
ταξινομηθεί κατά το αντίστοιχο έτος:

Για τον καθορισμό των ειδικών εκπομπών 
CO2 κάθε κατασκευαστή, λαμβάνονται 
υπόψη τα ακόλουθα ποσοστά καινούργιων 
ελαφρών επαγγελματικών οχημάτων του 
κατασκευαστή αυτού που έχουν 
ταξινομηθεί κατά το αντίστοιχο έτος:
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– 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 εφεξής.

Από 1ης Ιανουαρίου 2016, τα 
ολοκληρωμένα οχήματα 
συμπεριλαμβάνονται επίσης στον 
καθορισμό των μέσων ειδικών εκπομπών 
CO2 κάθε κατασκευαστή.

Or. en

Αιτιολόγηση

Given that the development and production cycles for LCVs are much longer than for 
passenger cars, more lead-time and a longer phase-in period are required.

Concerning completed vehicles, The Whole Vehicle Type Approval (Directive 2007/46/EC) 
will only be applied on all types of completed vehicles from May 2013 onwards. 2014 will 
therefore be the first full calendar year of monitoring and collecting the CO2 emissions and 
mass of completed vehicles according to new procedure available. Manufacturers will 
therefore only receive the data on completed vehicles and therefore assess their impact on the 
average emissions of their own whole fleet in the second half of 2015. Inclusion of completed 
vehicles emissions in the average of manufacturers should therefore not take place before 
2016 due to lack of data availability before and initial risk of data errors.

Τροπολογία 97
Paul Rübig

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4

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 

Για το ημερολογιακό έτος που αρχίζει την 
1η Ιανουαρίου 2015 και κάθε επόμενο 
ημερολογιακό έτος, κάθε κατασκευαστής 
πλήρων 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 
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αυτή. παρέκκλιση αυτή.
Για τον καθορισμό των ειδικών εκπομπών 
CO2 κάθε κατασκευαστή, λαμβάνονται 
υπόψη τα ακόλουθα ποσοστά καινούργιων 
ελαφρών επαγγελματικών οχημάτων του 
κατασκευαστή αυτού που έχουν 
ταξινομηθεί κατά το αντίστοιχο έτος:

Για τον καθορισμό των ειδικών εκπομπών 
CO2 κάθε κατασκευαστή, λαμβάνονται 
υπόψη τα ακόλουθα ποσοστά καινούργιων 
ελαφρών επαγγελματικών οχημάτων του 
κατασκευαστή αυτού που έχουν 
ταξινομηθεί κατά το αντίστοιχο έτος:

– 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 εφεξής.

Από 1ης Ιανουαρίου 2016, τα 
ολοκληρωμένα οχήματα 
συμπεριλαμβάνονται επίσης στον 
καθορισμό των μέσων ειδικών εκπομπών 
CO2 κάθε κατασκευαστή.

Or. en

Αιτιολόγηση

Given that the development and production cycles for LCVs are much longer than for 
passenger cars, more lead-time and a longer phase-in period are required.

Concerning completed vehicles, The Whole Vehicle Type Approval (Directive 2007/46/EC) 
will only be applied on all types of completed vehicles from May 2013 onwards. 2014 will 
therefore be the first full calendar year of monitoring and collecting the CO2 emissions and 
mass of completed vehicles according to new procedure available. Manufacturers will 
therefore only receive the data on completed vehicles and therefore assess their impact on the 
average emissions of their own whole fleet in the second half of 2015. Inclusion of completed 
vehicles emissions in the average of manufacturers should therefore not take place before 
2016 due to lack of data availability before and initial risk of data errors.

Τροπολογία 98
Amalia Sartori, Aldo Patriciello

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για το ημερολογιακό έτος που αρχίζει την 
1η Ιανουαρίου 2014 και κάθε επόμενο 
ημερολογιακό έτος, κάθε κατασκευαστής 

Για το ημερολογιακό έτος που αρχίζει την 
1η Ιανουαρίου 2015 και κάθε επόμενο 
ημερολογιακό έτος, κάθε κατασκευαστής 
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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.

πλήρων 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 τον καθορισμό των ειδικών εκπομπών 
CO2 κάθε κατασκευαστή, λαμβάνονται 
υπόψη τα ακόλουθα ποσοστά καινούργιων 
ελαφρών επαγγελματικών οχημάτων του 
κατασκευαστή αυτού που έχουν 
ταξινομηθεί κατά το αντίστοιχο έτος:

Για τον καθορισμό των ειδικών εκπομπών 
CO2 κάθε κατασκευαστή, λαμβάνονται 
υπόψη τα ακόλουθα ποσοστά καινούργιων 
ελαφρών επαγγελματικών οχημάτων του 
κατασκευαστή αυτού που έχουν 
ταξινομηθεί κατά το αντίστοιχο έτος:

– 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 εφεξής.

Από 1ης Ιανουαρίου 2016, τα 
ολοκληρωμένα οχήματα 
συμπεριλαμβάνονται επίσης στον 
καθορισμό των μέσων ειδικών εκπομπών 
CO2 κάθε κατασκευαστή.

Or. en

Αιτιολόγηση

The development & production times for LCVs are much longer than for passenger cars need 
for more lead-time and longer phase-in period.

– Due to difficult economic situation and cash shortage the current development time for 
LCVs will be longer
– LCV development phase is about 7 years (passenger cars 5 years): durability and high 
mileage require longer test-times and more engineering work compared to passenger cars.
– LCV production cycle is more than 10 years (passenger cars 5–7 years).
– Need for the same length of phase-in period (2015 – 2018 � 4 years) as in passenger car 
regulation. The same percentage as agreed for cars are suggested.

– The target of 175g/km in 2018 requires a yearly average CO2 reduction of 3.5g, which is 
the same as the yearly average CO2 reduction required by passenger car legislation of 3.5g 
(for compliance in 2015) despite the fact of:
- higher costs to reduce CO2 for LCVs than for passenger cars
- longer development and production cycles for LCVs
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- massive reduction in LCV market

Depending on the solution chosen, the Type Approval Framework Directive and the current 
monitoring system are likely not to provide a workable solution for completed vehicles as 
proposed by the COM. The Whole Vehicle Type Approval (2007/46/EC) will be applied on all 
types of completed vehicles from May 2013. 2014 will be the first full calendar year of 
monitoring and collecting the CO2 emissions and mass of completed vehicles according to 
new procedure available. According to the COM legislative proposal (Article 7, par 4), OEM 
gets the first time in the second half of 2015 data on the impact of completed vehicles on their 
whole fleet.

Inclusion of completed vehicles in the legislation should not take place before 2016 due to 
lack of data availability and risk of data errors.

Τροπολογία 99
Marian-Jean Marinescu

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4

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 
πλήρων 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 τον καθορισμό των ειδικών εκπομπών 
CO2 κάθε κατασκευαστή, λαμβάνονται 
υπόψη τα ακόλουθα ποσοστά καινούργιων 
ελαφρών επαγγελματικών οχημάτων του 
κατασκευαστή αυτού που έχουν 
ταξινομηθεί κατά το αντίστοιχο έτος:

Για τον καθορισμό των ειδικών εκπομπών 
CO2 κάθε κατασκευαστή, λαμβάνονται 
υπόψη τα ακόλουθα ποσοστά καινούργιων 
ελαφρών επαγγελματικών οχημάτων του 
κατασκευαστή αυτού που έχουν 
ταξινομηθεί κατά το αντίστοιχο έτος:

– 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 εφεξής.
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Από 1ης Ιανουαρίου 2016, τα 
ολοκληρωμένα οχήματα 
συμπεριλαμβάνονται επίσης στον 
καθορισμό των μέσων ειδικών εκπομπών 
CO2 κάθε κατασκευαστή.

Or. en

Τροπολογία 100
Evžen Tošenovský, Konrad Szymański

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4

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 
πλήρων 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 τον καθορισμό των ειδικών εκπομπών 
CO2 κάθε κατασκευαστή, λαμβάνονται 
υπόψη τα ακόλουθα ποσοστά καινούργιων 
ελαφρών επαγγελματικών οχημάτων του 
κατασκευαστή αυτού που έχουν 
ταξινομηθεί κατά το αντίστοιχο έτος:

Για τον καθορισμό των ειδικών εκπομπών 
CO2 κάθε κατασκευαστή, λαμβάνονται 
υπόψη τα ακόλουθα ποσοστά καινούργιων 
ελαφρών επαγγελματικών οχημάτων του 
κατασκευαστή αυτού που έχουν 
ταξινομηθεί κατά το αντίστοιχο έτος:

– 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 εφεξής.

Από 1ης Ιανουαρίου 2016, τα 
ολοκληρωμένα οχήματα 
συμπεριλαμβάνονται επίσης στον 
καθορισμό των μέσων ειδικών εκπομπών 
CO2 κάθε κατασκευαστή.
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Or. en

Τροπολογία 101
Mario Pirillo, Teresa Riera Madurell, Ioan Enciu

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4

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 
πλήρων 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 τον καθορισμό των ειδικών εκπομπών 
CO2 κάθε κατασκευαστή, λαμβάνονται 
υπόψη τα ακόλουθα ποσοστά καινούργιων 
ελαφρών επαγγελματικών οχημάτων του 
κατασκευαστή αυτού που έχουν 
ταξινομηθεί κατά το αντίστοιχο έτος:

Για τον καθορισμό των ειδικών εκπομπών 
CO2 κάθε κατασκευαστή, λαμβάνονται 
υπόψη τα ακόλουθα ποσοστά καινούργιων 
ελαφρών επαγγελματικών οχημάτων του 
κατασκευαστή αυτού που έχουν 
ταξινομηθεί κατά το αντίστοιχο έτος:

– 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 εφεξής.

Από 1ης Ιανουαρίου 2016, τα 
ολοκληρωμένα οχήματα 
συμπεριλαμβάνονται επίσης στον 
καθορισμό των μέσων ειδικών εκπομπών 
CO2 κάθε κατασκευαστή.

Or. en

Αιτιολόγηση

The development & production times for LCVs are much longer than for passenger cars need 
for more lead-time and longer phase-in period.
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– Due to difficult economic situation and cash shortage the current development time for 
LCVs will be longer

– LCV development phase is about 7 years (passenger cars 5 years): durability and high 
mileage require longer test-times and more engineering work compared to passenger cars.

– LCV production cycle is more than 10 years (passenger cars 5–7 years).

– Need for the same length of phase-in period (2015 – 2018 � 4 years) as in passenger car 
regulation. The same percentage as agreed for cars are suggested.

– The target of 175g/km in 2018 requires a yearly average CO2 reduction of 3.5g, which is 
the same as the yearly average CO2 reduction required by passenger car legislation of 3.5g 
(for compliance in 2015) despite the fact of:

- higher costs to reduce CO2 for LCVs than for passenger cars

- longer development and production cycles for LCVs

- massive reduction in LCV market

Depending on the solution chosen, the Type Approval Framework Directive and the current 
monitoring system are likely not to provide a workable solution for completed vehicles as 
proposed by the COM. The Whole Vehicle Type Approval (2007/46/EC) will be applied on all 
types of completed vehicles from May 2013. 2014 will be the first full calendar year of 
monitoring and collecting the CO2 emissions and mass of completed vehicles according to 
new procedure available. According to the COM legislative proposal (Article 7, par 4), OEM 
gets the first time in the second half of 2015 data on the impact of completed vehicles on their 
whole fleet.

Inclusion of completed vehicles in the legislation should not take place before 2016 due to 
lack of data availability and risk of data errors.

Τροπολογία 102
Silvia-Adriana Țicău

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – πρώτη παράγραφος

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 

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 
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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.

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.

Or. en

Αιτιολόγηση

Στόχος είναι να δοθεί χρόνος στην αυτοκινητοβιομηχανία να προσαρμόσει την παραγωγή της 
στις νέες απαιτήσεις.

Τροπολογία 103
Rebecca Harms

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – δεύτερη παράγραφος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για τον καθορισμό των ειδικών 
εκπομπών CO2 κάθε κατασκευαστή, 
λαμβάνονται υπόψη τα ακόλουθα 
ποσοστά καινούργιων ελαφρών 
επαγγελματικών οχημάτων του 
κατασκευαστή αυτού που έχουν 
ταξινομηθεί κατά το αντίστοιχο έτος:

Για την αξιολόγηση της επίδοσης του 
κάθε κατασκευαστή για τα έτη 2012 και 
2013, σύμφωνα με το άρθρο 7, ο μη 
δεσμευτικός στόχος των μέσων 
εκπομπών CO2 για τα καινούρια ελαφρά 
επαγγελματικά οχήματα είναι τα 175 g 
CO2/km.

75% το 2014,
80% το 2015,
100% από το 2016 και εφεξής.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η κλιμακωτή προσέγγιση παραπλανεί τον πολίτη και δεν βελτιώνει τη νομοθεσία.
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Τροπολογία 104
Silvia-Adriana Ţicău

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – δεύτερη παράγραφος – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– 75% το 2014, – 50% το 2015,

Or. en

Αιτιολόγηση

Η διαδικασία σταδιακής εισαγωγής θα πρέπει να είναι λεπτομερής ώστε να δίνει στον 
αντίστοιχο κλάδο σαφείς πληροφορίες για το μέλλον.

Τροπολογία 105
Silvia-Adriana Ţicău

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – δεύτερη παράγραφος – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– 80% το 2015, – 60% το 2016,

Or. en

Αιτιολόγηση

Η διαδικασία σταδιακής εισαγωγής θα πρέπει να είναι λεπτομερής ώστε να δίνει στον 
αντίστοιχο κλάδο σαφείς πληροφορίες για το μέλλον.

Τροπολογία 106
Silvia-Adriana Ţicău

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – δεύτερη παράγραφος – εδάφιο 2 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– 75% το 2017,

Or. en
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Αιτιολόγηση

Η διαδικασία σταδιακής εισαγωγής θα πρέπει να είναι λεπτομερής ώστε να δίνει στον 
αντίστοιχο κλάδο σαφείς πληροφορίες για το μέλλον.

Τροπολογία 107
Silvia-Adriana Ţicău

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – δεύτερη παράγραφος – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

100% από το 2016 και εφεξής. 100% από το 2018 και εφεξής.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η διαδικασία σταδιακής εισαγωγής θα πρέπει να είναι λεπτομερής ώστε να δίνει στον 
αντίστοιχο κλάδο σαφείς πληροφορίες για το μέλλον.

Τροπολογία 108
Matthias Groote

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Στην περίπτωση των ολοκληρωμένων 
οχημάτων, ο κατασκευαστής πρέπει να 
γνωστοποιεί μόνο τις ειδικές εκπομπές 
CO2 των βασικών οχημάτων και να τις 
τηρεί, σύμφωνα με την παράγραφο 1.

Or. de

Αιτιολόγηση

Η Επιτροπή έχει ήδη αναφέρει σε έγγραφο εργασίας ότι η μέθοδος για τον καθορισμό των 
ειδικών εκπομπών CO2 ολοκληρωμένων οχημάτων που αναφέρεται στην πρόταση κανονισμού 
δεν είναι κατάλληλη. Σε περίπτωση που τα οχήματα υποβάλλονται σε περαιτέρω επεξεργασία, ο 
κατασκευαστής του βασικού οχήματος δεν έχει την παραμικρή δυνατότητα να επηρεάσει τις 
εκπομπές CO2 αυτών των ολοκληρωμένων οχημάτων.
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Τροπολογία 109
Rebecca Harms

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:

διαγράφεται

– 2,5 ελαφρό επαγγελματικό όχημα το 
2014,
– 1,5 ελαφρό επαγγελματικό όχημα το 
2015,
– 1 ελαφρό επαγγελματικό όχημα από το 
2016 και εφεξής.

Or. en

Τροπολογία 110
Silvia-Adriana Ţicău

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Πιστωτικά υπερμόρια Πιστωτικά υπερμόρια και οικονομικά 
κίνητρα

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι αναγκαίο να διευρυνθεί το πεδίο εφαρμογής του κανονισμού προκειμένου να ενθαρρυνθεί 
η ανανέωση του στόλου των ελαφρών επαγγελματικών οχημάτων.
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Τροπολογία 111
Jorgo Chatzimarkakis, Adina-Ioana Vălean

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 το 50% του στόχου 
ειδικών εκπομπών CO2 για τον εν λόγω 
τύπο οχήματος που ορίζεται στο 
παράρτημα Ι λογίζεται ως:

– 2,5 ελαφρά επαγγελματικά οχήματα το 
2014,

– 2 ελαφρά επαγγελματικά οχήματα από 
το 2015 έως το 2025.

– 1,5 ελαφρό επαγγελματικό όχημα το 
2015,
– 1 ελαφρό επαγγελματικό όχημα από το 
2016 και εφεξής.

Or. en

Αιτιολόγηση

Super Credits based on a relative system (instead of an absolute threshold of 50g CO2/km) 
provide higher incentives for a broader application of CO2 cutting new breakthrough 
technologies. Manufacturers invest a lot of money in the development and deployment of new 
breakthrough technologies without knowing whether they will succeed. The high risk and 
uncertainties of investments by manufacturers (market acceptance, new infrastructure 
availability, technology ability, etc.) and the fact that new breakthrough technologies will not 
contribute significantly in the 2020-25 timeframe, requires an extension of the period of super 
credits.

Τροπολογία 112
Marian-Jean Marinescu

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κατά τον υπολογισμό των μέσων ειδικών 
εκπομπών CO2, κάθε καινούργιο ελαφρό 

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

επαγγελματικό όχημα με ειδικές εκπομπές 
CO2 χαμηλότερες από το 50% του στόχου 
ειδικών εκπομπών CO2 για τον εν λόγω 
τύπο οχήματος που ορίζεται στο 
παράρτημα Ι λογίζεται ως:

– 2,5 ελαφρά επαγγελματικά οχήματα το 
2014,

– 2 ελαφρά επαγγελματικά οχήματα από 
το 2015 έως το 2025.

– 1,5 ελαφρό επαγγελματικό όχημα το 
2015,
– 1 ελαφρό επαγγελματικό όχημα από το 
2016 και εφεξής.

Or. en

Τροπολογία 113
Paul Rübig

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 το 50% του στόχου 
ειδικών εκπομπών CO2 για τον εν λόγω 
τύπο οχήματος που ορίζεται στο 
παράρτημα Ι λογίζεται ως:

– 2,5 ελαφρά επαγγελματικά οχήματα το 
2014,

– 2 ελαφρά επαγγελματικά οχήματα από 
το 2015 έως το 2025.

– 1,5 ελαφρό επαγγελματικό όχημα το 
2015,
– 1 ελαφρό επαγγελματικό όχημα από το 
2016 και εφεξής.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα πιστωτικά υπερμόρια βάσει ενός σχετικού συστήματος παρέχουν υψηλότερα κίνητρα για την 
ευρύτερη εφαρμογή νέων τεχνολογιών αιχμής για τη μείωση του CO2. Οι κατασκευαστές 
επενδύουν μεγάλα χρηματικά ποσά στην ανάπτυξη και εφαρμογή νέων τεχνολογιών αιχμής 
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χωρίς να ξέρουν εάν αξίζει τον κόπο. Θα ήταν χρήσιμο να παραταθεί η περίοδος εφαρμογής 
των υπερμορίων καθώς είναι υψηλοί οι κίνδυνοι και η αβεβαιότητα των επενδύσεων των 
κατασκευαστών και καθώς η συμβολή των τεχνολογιών αυτών δεν θα είναι σημαντική το 2020-
25.

Τροπολογία 114
Silvia-Adriana Ţicău

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:

1. 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,
– 1,5 ελαφρό επαγγελματικό όχημα το 
2015,

– 3,5 ελαφρά επαγγελματικά οχήματα το 
2015,

– 1 ελαφρό επαγγελματικό όχημα από το 
2016 και εφεξής.

– 2,5 ελαφρά επαγγελματικά οχήματα το 
2016,

– 2 ελαφρά επαγγελματικά οχήματα το 
2017,
– 1,5 ελαφρό επαγγελματικό όχημα το 
2018.

Or. en

Τροπολογία 115
Silvia-Adriana Ţicău

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Τα κράτη μέλη μπορούν να 
προβλέπουν οικονομικά κίνητρα όσον 
αφορά τα μηχανοκίνητα οχήματα 
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μαζικής παραγωγής που συμμορφώνονται 
με τον παρόντα κανονισμό και τα μέτρα 
εφαρμογής του.
Τα κίνητρα αυτά ισχύουν για όλα τα νέα 
οχήματα που διατίθενται προς πώληση 
στην αγορά ενός κράτους μέλους και τα 
οποία συμμορφώνονται τουλάχιστον με 
τις οριακές τιμές εκπομπών του 
παραρτήματος Ι, πριν από τις 
ημερομηνίες που ορίζονται στο 
παράρτημα Ι, και παύουν να ισχύουν σε 
αυτές τις ημερομηνίες.

Or. en

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να ανανεώσουν το στόλο, τα κράτη μέλη μπορούν να προβλέπουν οικονομικά 
κίνητρα όσον αφορά τα μηχανοκίνητα οχήματα μαζικής παραγωγής που συμμορφώνονται με 
τον παρόντα κανονισμό και τα μέτρα εφαρμογής του. Τα κίνητρα αυτά ισχύουν για όλα τα νέα 
οχήματα που διατίθενται προς πώληση στην αγορά ενός κράτους μέλους και τα οποία 
συμμορφώνονται τουλάχιστον με τις οριακές τιμές εκπομπών του παραρτήματος Ι, πριν από τις 
ημερομηνίες που ορίζονται στο παράρτημα Ι, και παύουν να ισχύουν σε αυτές τις ημερομηνίες.

Τροπολογία 116
Fiona Hall, Corinne Lepage

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κατά τον υπολογισμό των μέσων ειδικών 
εκπομπών CO2, κάθε καινούργιο ελαφρό 
επαγγελματικό όχημα με ειδικές εκπομπές 
που υπερβαίνουν κατά περισσότερο από 
15% τον στόχο  ειδικών εκπομπών που 
ορίζεται στο Παράρτημα Ι λογίζεται ως:
– 1,5 ελαφρό επαγγελματικό όχημα το 
2014,
– 2 ελαφρά επαγγελματικά οχήματα το 
2015,
– 2,5 ελαφρά επαγγελματικά οχήματα από 
το 2016 και εφεξής.
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Or. en

Αιτιολόγηση

Εάν η νομοθεσία δίνει κίνητρα στα ελαφρά επαγγελματικά οχήματα με πολύ χαμηλές εκπομπές, 
θα πρέπει επίσης να λειτουργεί αποθαρρυντικά όσον αφορά τα ελαφρά επαγγελματικά οχήματα 
με πολύ υψηλές εκπομπές. Σύμφωνα με μια μελέτη στο ΗΒ εάν όλοι οι αγοραστές φορτηγών 
οχημάτων επιλέγουν το πιο αποτελεσματικό όχημα, οι εκπομπές θα μειώνονταν κατά 17%.

Τροπολογία 117
Silvia-Adriana Ţicău

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1β. Τα κράτη μέλη μπορούν να χορηγούν 
οικονομικά κίνητρα για τον εκ των 
υστέρων εξοπλισμό ήδη κυκλοφορούντων 
οχημάτων, καθώς και για την απόσυρση 
οχημάτων τα οποία δεν συμμορφώνονται 
με τον κανονισμό.

Or. en

Τροπολογία 118
Silvia-Adriana Ţicău

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1γ. Τα οικονομικά κίνητρα κατά τις 
παραγράφους 1 και 2, για κάθε τύπο 
οχήματος δεν υπερβαίνουν το επιπλέον 
κόστος των τεχνικών διατάξεων που 
εισάγονται ώστε να εξασφαλισθεί η 
συμμόρφωση με τα όρια εκπομπών που 
καθορίζονται στο Παράρτημα Ι, 
συμπεριλαμβανομένου του κόστους της 
εγκατάστασης στο όχημα.

Or. en
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Τροπολογία 119
Silvia-Adriana Ţicău

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 δ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1δ. Η Επιτροπή ενημερώνεται εγκαίρως 
σχετικά με τα σχέδια θέσπισης ή 
μεταβολής των οικονομικών κινήτρων 
που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 
2.

Or. en

Τροπολογία 120
Fiona Hall

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 110 km/h. Το 
παραπάνω δεν μπορεί να λογιστεί ως 
οικολογική καινοτομία.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι διατάξεις περιορισμού της ταχύτητας είναι ένας οικονομικός συμφέροντας τρόπος για τη 
μείωση της κατανάλωσης καυσίμων των ελαφρών επαγγελματικών οχημάτων. Αυτός είναι και ο 
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λόγος που χρησιμοποιούνται ήδη από ορισμένες εταιρίες, όπως γι παράδειγμα η Gas, η TNT και 
η Royal Mail. Μια διάταξη περιορισμού της ταχύτητας με ρύθμιση στα 110 km ή τα 70mph θα 
επέτρεπε στους κατασκευαστές να εκπληρώσουν τους στόχους του παρόντος κανονισμού με 
πολύ μικρότερο κόστος, και στις ΜΜΕ να κάνουν αποταμίευση.

Τροπολογία 121
Kathleen Van Brempt

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 5a
Για το ημερολογιακό έτος που αρχίζει την 
1η Ιανουαρίου 2014 και για κάθε επόμενο 
ημερολογιακό έτος, οι κατασκευαστές 
ελαφρών επαγγελματικών οχημάτων 
φροντίζουν ώστε τα ελαφρά 
επαγγελματικά τους οχήματα να είναι 
εξοπλισμένα με συσκευές περιορισμού 
της ταχύτητας. Το μέγιστο όριο 
ταχύτητας στο οποίο  ρυθμίζονται οι εν 
λόγω  συσκευές καθορίζεται από τα 
κράτη μέλη.

Or. en

Αιτιολόγηση

Speed limiters reduce fuel consumption both directly and indirectly. As a direct effect driving 
slower requires less fuel consumption. As an indirect effect, capping maximum speeds allows 
precise optimisation of drivetrains for that specific speed. The CO2 emission strongly grows 
in dynamic traffic situations (stop and go) and with a speed higher than 120 km per hour. The 
CO2 reduction that can be reached using an intelligent speed limitation device is estimated to 
be around 15%. Allowing each member state to determine at which maximum speed the 
limiters will be set, enables them to choose the maximum speed that best suites the speed 
regulations in their country.
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Τροπολογία 122
Rebecca Harms

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 5a
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 συσκευές περιορισμού 
της ταχύτητας με ρύθμιση του μεγίστου 
ορίου ταχύτητας στα 100 km/h.

Or. en

Τροπολογία 123
Judith A. Merkies

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 5a
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 100 km/h.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η χρήση ευφυών διατάξεων περιορισμού της ταχύτητας θα έχει τόσο άμεσες όσο και έμμεσες 
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επιπτώσεις στην κατανάλωση καυσίμων. Ως άμεση επίπτωση, η οδήγηση με χαμηλή ταχύτητα 
απαιτεί λιγότερα καύσιμα. Ως έμμεση επίπτωση, ο ορισμός μέγιστων ορίων ταχύτητας επιτρέπει 
την ακριβή βελτιστοποίηση των φαλάγγων αυτοκινήτων γι αυτή την ειδική ταχύτητα, πράγμα 
που μπορεί να συμβάλει σε περαιτέρω μείωση των εκπομπών. Η έκλυση εκπομπών CO2 
αυξάνεται σημαντικά σε δυναμικές κυκλοφοριακές συνθήκες (όταν τα οχήματα σταματούν και 
ξεκινούν) και με ταχύτητα υψηλότερη από 120 χλμ. την ώρα. Η μέγιστη μείωση των εκπομπών 
CO2 που μπορεί να επιτευχθεί με ευφυείς διατάξεις περιορισμού της ταχύτητας υπολογίζεται σε 
περίπου 15%.

Τροπολογία 124
Francisco Sosa Wagner

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 5a
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 100 km/h.

Or. en

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. Οι διατάξεις περιορισμού της ταχύτητας 
χρησιμοποιούνται ήδη στα φορτηγά οχήματα για την επιτυχή μείωση των κινδύνων που 
σχετίζονται με την ασφάλεια και θα αποτελούσαν επίσης έναν αποτελεσματικό σε σχέση με το 
κόστος τρόπο μείωσης των εκπομπών CO2 των φορτηγών.
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Τροπολογία 125
Matthias Groote

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 5a
Διάταξη περιορισμού της ταχύτητας

Από 1ης Ιανουαρίου 2014, οι 
κατασκευαστές ελαφρών οχημάτων 
διασφαλίζουν ότι όλα τα καινούργια 
ελαφρά εμπορικά οχήματα είναι, 
σύμφωνα με το άρθρο 2, εφοδιασμένα με 
μία διάταξη περιορισμού της ταχύτητας, 
η οποία περιορίζει την ταχύτητα αυτών 
των οχημάτων σε 120 km/h.

Or. de

Αιτιολόγηση

Σε όλες τις άλλες κατηγορίες εμπορικών οχημάτων έχει ήδη καθιερωθεί η χρήση διατάξεων 
περιορισμού της ταχύτητας. Από τεχνική άποψη δεν υπάρχει κανένα απολύτως πρόβλημα, ενώ η 
εγκατάσταση δε επιφέρει σημαντικά έξοδα. Δημιουργείται έτσι το κίνητρο για τους 
κατασκευαστές να χρησιμοποιούν μικρότερους και αποδοτικότερους κινητήρες, που εκλύουν 
λιγότερες εκπομπές CO2.

Τροπολογία 126
Jorgo Chatzimarkakis, Adina-Ioana Vălean

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 

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 
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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.

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.

Or. en

Αιτιολόγηση

Monitoring should be in line with the implementation of the regulation in order to avoid 
market distortion and discrimination of manufacturers.

As multi-stage vehicles will be covered by Directive 2007/46/EC (Type-approval) only as of 
April 2013, it will not be possible to monitor multi-stage vehicles satisfactorily before this 
date. A pilot exercise should cover a monitoring of multi-stage vehicles and include the same 
lead-time as for other vehicle categories (e.g. M1).

Vehicle manufacturers should get permanent access to the manufacturer specific data 
monitored by Member States already during the monitoring year. Such a regular data 
provision to manufacturers helps the industry to correct data already during the monitoring 
year and thus reduces the possibilities of data inconsistencies when the Commission 
provisionally calculates the average CO2 emissions in the preceding year.

Τροπολογία 127
Paul Rübig

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 

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 
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εξασφαλίσουν ότι οι φορείς που 
υποβάλλουν αναφορές λειτουργούν με 
διαφάνεια.

εξασφαλίσουν ότι οι φορείς που 
υποβάλλουν αναφορές λειτουργούν με 
διαφάνεια.

Or. en

Αιτιολόγηση

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

Καθώς τα οχήματα τύπου πολλαπλών σταδίων δεν θα καλυφθούν από την οδηγία 2007/46/EΚ 
πριν από τον Απρίλιο του 2013, δεν θα είναι δυνατή η επιτυχής παρακολούθηση των οχημάτων 
τύπου πολλαπλών σταδίων πριν από την ημερομηνία αυτή. Θα πρέπει να πραγματοποιηθεί 
πιλοτική άσκηση για τα οχήματα τύπου πολλαπλών σταδίων στην οποία ο χρόνος προπορείας 
θα πρέπει να είναι ο ίδιος όπως και στις άλλες κατηγορίες οχημάτων (π.χ. M1).

Τροπολογία 128
Marian-Jean Marinescu

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.

Or. en
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Τροπολογία 129
Jorgo Chatzimarkakis, Adina-Ioana Vălean

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.

Or. en

Αιτιολόγηση

Monitoring should be in line with the implementation of the regulation in order to avoid 
market distortion and discrimination of manufacturers.

As multi-stage vehicles will be covered by Directive 2007/46/EC (Type-approval) only as of 
April 2013, it will not be possible to monitor multi-stage vehicles satisfactorily before this 
date. A pilot exercise should cover a monitoring of multi-stage vehicles and include the same 
lead-time as for other vehicle categories (e.g. M1).

Vehicle manufacturers should get permanent access to the manufacturer specific data 
monitored by Member States already during the monitoring year. Such a regular data 
provision to manufacturers helps the industry to correct data already during the monitoring 
year and thus reduces the possibilities of data inconsistencies when the Commission 
provisionally calculates the average CO2 emissions in the preceding year.

Τροπολογία 130
Marian-Jean Marinescu

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 

2. Μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου κάθε έτους, 
αρχής γενομένης από το 2014, κάθε κράτος 
μέλος προσδιορίζει και διαβιβάζει στην 
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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.

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.

Or. en

Τροπολογία 131
Patrizia Toia, Ioan Enciu, Mario Pirillo

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.

Or. en

Αιτιολόγηση

Consistency reasons. Monitoring should go in line with the implementation of the regulation 
in order to avoid market distortion and discrimination of manufacturers.

Multi-stage vehicles will be covered by the European Type Approval Scheme only as of April 
2013 (currently national solutions, some MS do not address a CO2 value). Before this date it 
is not possible to monitor sufficiently multi-stage vehicles. A pilot exercise should cover 
properly a monitoring of multi-stage vehicles and should include the same lead-time as for 
other vehicle categories (e.g. M1).

Vehicle manufacturers should get permanent access to the manufacturer specific data 
monitored by Member States already during the monitoring year. Such a regular data 
provision to manufacturers helps the industry to correct data already during the monitoring 
year and thus reduces the possibilities of data inconsistencies when the Commission 
provisionally calculates the average CO2 emissions in the preceding year.
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Τροπολογία 132
Paul Rübig

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.

Or. en

Αιτιολόγηση

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

Καθώς τα οχήματα τύπου πολλαπλών σταδίων δεν θα καλυφθούν από την οδηγία 2007/46/EΚ 
πριν από τον Απρίλιο του 2013, δεν θα είναι δυνατή η επιτυχής παρακολούθηση των οχημάτων 
τύπου πολλαπλών σταδίων πριν από την ημερομηνία αυτή. Θα πρέπει να πραγματοποιηθεί 
πιλοτική άσκηση για τα οχήματα τύπου πολλαπλών σταδίων στην οποία ο χρόνος προπορείας 
θα πρέπει να είναι ο ίδιος όπως και στις άλλες κατηγορίες οχημάτων (π.χ. M1).

Τροπολογία 133
Jorgo Chatzimarkakis, Adina-Ioana Vălean

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 4 – πρώτο εδάφιο

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 
υπολογίζει προσωρινά για κάθε 

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 
υπολογίζει προσωρινά για κάθε 
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κατασκευαστή: κατασκευαστή:

Or. en

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 134
Marian-Jean Marinescu

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 4 – πρώτο εδάφιο

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 
υπολογίζει προσωρινά για κάθε 
κατασκευαστή:

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 
υπολογίζει προσωρινά για κάθε 
κατασκευαστή:

Or. en

Τροπολογία 135
Paul Rübig

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 4 – πρώτο εδάφιο

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:

Or. en

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 136
Patrizia Toia, Ioan Enciu, Mario Pirillo

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 4 – πρώτο εδάφιο

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 
υπολογίζει προσωρινά για κάθε 
κατασκευαστή:

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 
υπολογίζει προσωρινά για κάθε 
κατασκευαστή:

Or. en

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.
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Τροπολογία 137
Jorgo Chatzimarkakis, Adina-Ioana Vălean

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.

Or. en

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 138
Marian-Jean Marinescu

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.

Or. en
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Τροπολογία 139
Paul Rübig

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.

Or. en

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 140
Patrizia Toia, Ioan Enciu, Mario Pirillo

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.

Or. en

Αιτιολόγηση

Λόγοι συνοχής. Η παρακολούθηση πρέπει να συμβαδίζει με την εφαρμογή του κανονισμού για 
να αποφεύγονται στρεβλώσεις της αγοράς και διακρίσεις μεταξύ κατασκευαστών.
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Τροπολογία 141
Jorgo Chatzimarkakis, Adina-Ioana Vălean

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.

Or. en

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 142
Marian-Jean Marinescu

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.

Or. en
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Τροπολογία 143
Paul Rübig

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.

Or. en

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 144
Silvia-Adriana Ţicău

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.

Or. en

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.
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Τροπολογία 145
Evžen Tošenovský, Konrad Szymański

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.

Or. en

Τροπολογία 146
Jorgo Chatzimarkakis, Adina-Ioana Vălean

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 1

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.

Το τίμημα υπέρβασης εκπομπών είναι 
παρόμοιο με τα τιμήματα που 
καταβάλλονται σε άλλους τομείς της 
βιομηχανίας στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού 
συστήματος εμπορίας εκπομπών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα τιμήματα υπέρβασης εκπομπών, όπως προτείνονται, είναι εντελώς δυσανάλογα και καθόλου 
συγκρίσιμα με άλλους τομείς. Θα είναι καταστροφικά για τη βιομηχανία απειλώντας την 
ανταγωνιστικότητά της και την βιωσιμότητά της.

Τα τιμήματα υπέρβασης των εκπομπών που προτείνει η Επιτροπή θα ισοδυναμούν με  €480/t το 
2015, ενώ, συγκριτικά, άλλοι τομείς που καλύπτονται από το σύστημα εμπορίας εκπομπών της 
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ΕΕ πληρώνουν 15€/t και ενδεχομένως πρόσθετο πρόστιμο ETS της τάξης των 100€/t σε 
περίπτωση μη συμμόρφωσης·   στην πράσινη οδηγία για τις δημόσιες συμβάσεις η τιμή των 
εκπομπών CO2 ορίζεται στο μεταξύ σε 30 – 40€/t (εξωτερικό κόστος διάρκειας ζωής για τις 
εκπομπές CO2).

Τροπολογία 147
Paul Rübig

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 1

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.

Το τίμημα υπέρβασης εκπομπών είναι 
παρόμοιο με τα τιμήματα που 
καταβάλλονται σε άλλους τομείς της 
βιομηχανίας στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού 
συστήματος εμπορίας εκπομπών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα τιμήματα υπέρβασης εκπομπών, όπως προτείνονται, είναι εντελώς δυσανάλογα και καθόλου 
συγκρίσιμα με άλλους τομείς. Θα είναι καταστροφικά για τη βιομηχανία απειλώντας την 
ανταγωνιστικότητά της και την βιωσιμότητά της.

Τα τιμήματα υπέρβασης των εκπομπών που προτείνει η Επιτροπή θα ισοδυναμούν με  €480/t το 
2015, ενώ, συγκριτικά, άλλοι τομείς που καλύπτονται από το σύστημα εμπορίας εκπομπών της 
ΕΕ πληρώνουν 15€/t και ενδεχομένως πρόσθετο πρόστιμο ETS της τάξης των 100€/t σε 
περίπτωση μη συμμόρφωσης·   στην πράσινη οδηγία για τις δημόσιες συμβάσεις η τιμή των 
εκπομπών CO2 ορίζεται στο μεταξύ σε 30 – 40€/t (εξωτερικό κόστος διάρκειας ζωής για τις 
εκπομπές CO2).
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Τροπολογία 148
Patrizia Toia, Ioan Enciu, Mario Pirillo

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 1

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.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα τιμήματα υπέρβασης εκπομπών, όπως προτείνονται, είναι εντελώς δυσανάλογα και καθόλου 
συγκρίσιμα με άλλους τομείς. Θα είναι καταστροφικά για τη βιομηχανία απειλώντας την 
ανταγωνιστικότητά της και την βιωσιμότητά της.

Τροπολογία 149
Silvia-Adriana Ţicău

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 1

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.

Or. en

Αιτιολόγηση

Στόχος είναι να δοθεί χρόνος στην αυτοκινητοβιομηχανία να προσαρμόσει την παραγωγή της 
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στις νέες απαιτήσεις.

Τροπολογία 150
Jorgo Chatzimarkakis, Adina-Ioana Vălean

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

(a) Από το 2014 έως το 2018
(i) Για υπέρβαση εκπομπών πάνω από 3 g 
CO2/km:
((Εκπομπές καθ’ υπέρβαση – 3) × 120 
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:
((Εκπομπές καθ’ υπέρβαση – 2) × 25 
EUR + 20 EUR) × αριθμός των 
καινούργιων ελαφρών επαγγελματικών
οχημάτων·
(iii) 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·
(iv) Για υπέρβαση εκπομπών το πολύ 1 g 
CO2/km:
Εκπομπές καθ’ υπέρβαση × 5 EUR × 
αριθμός των καινούργιων ελαφρών 
επαγγελματικών οχημάτων.
(β) Από το 2019 και εφεξής:
(Εκπομπές καθ’ υπέρβαση × 120 EUR) × 
αριθμός των καινούργιων ελαφρών 
επαγγελματικών οχημάτων.
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Όπου, για τους σκοπούς του παρόντος 
άρθρου:
ως «υπέρβαση εκπομπών» νοείται ο 
θετικός αριθμός γραμμαρίων ανά 
χιλιόμετρο κατά τον οποίο οι μέσες 
ειδικές εκπομπές CO2 του κατασκευαστή 
— λαμβανομένων υπόψη των μειώσεων 
των εκπομπών CO2 λόγω καινοτόμων 
τεχνολογιών που έχουν εγκριθεί σύμφωνα 
με το άρθρο 11 — υπερβαίνουν τον οικείο 
στόχο ειδικών εκπομπών κατά το 
ημερολογιακό έτος ή μέρος 
ημερολογιακού έτους για το οποίο ισχύει 
η υποχρέωση του άρθρου 4, 
στρογγυλευμένος στο πλησιέστερο τρίτο 
δεκαδικό ψηφίο· και
ως «αριθμός καινούργιων ελαφρών 
επαγγελματικών οχημάτων» νοείται το 
πλήθος καινούργιων ελαφρών 
επαγγελματικών οχημάτων των οποίων 
είναι ο κατασκευαστής και τα οποία 
ταξινομήθηκαν κατά την εν λόγω περίοδο 
με τα κριτήρια σταδιακής εφαρμογής που 
καθορίζονται στο άρθρο 4.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα τιμήματα υπέρβασης εκπομπών, όπως προτείνονται, είναι εντελώς δυσανάλογα και καθόλου 
συγκρίσιμα με άλλους τομείς. Θα είναι καταστροφικά για τη βιομηχανία απειλώντας την 
ανταγωνιστικότητά της και την βιωσιμότητά της.

Τα τιμήματα υπέρβασης των εκπομπών που προτείνει η Επιτροπή θα ισοδυναμούν με  €480/t το 
2015, ενώ, συγκριτικά, άλλοι τομείς που καλύπτονται από το σύστημα εμπορίας εκπομπών της 
ΕΕ πληρώνουν 15€/t και ενδεχομένως πρόσθετο πρόστιμο ETS της τάξης των 100€/t σε 
περίπτωση μη συμμόρφωσης·   στην πράσινη οδηγία για τις δημόσιες συμβάσεις η τιμή των 
εκπομπών CO2 ορίζεται στο μεταξύ σε 30 – 40€/t (εξωτερικό κόστος διάρκειας ζωής για τις 
εκπομπές CO2).
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Τροπολογία 151
Paul Rübig

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

(a) Από το 2014 έως το 2018
(i) Για υπέρβαση εκπομπών πάνω από 3 g 
CO2/km:
((Εκπομπές καθ’ υπέρβαση – 3) × 120 
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:
((Εκπομπές καθ’ υπέρβαση – 2) × 25 
EUR + 20 EUR) × αριθμός των 
καινούργιων ελαφρών επαγγελματικών 
οχημάτων·
(iii) 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·
(iv) Για υπέρβαση εκπομπών το πολύ 1 g 
CO2/km:
Εκπομπές καθ’ υπέρβαση × 5 EUR × 
αριθμός των καινούργιων ελαφρών 
επαγγελματικών οχημάτων.
(β) Από το 2019 και εφεξής:
(Εκπομπές καθ’ υπέρβαση × 120 EUR) × 
αριθμός των καινούργιων ελαφρών 
επαγγελματικών οχημάτων.
Όπου, για τους σκοπούς του παρόντος 
άρθρου:
ως «υπέρβαση εκπομπών» νοείται ο 
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θετικός αριθμός γραμμαρίων ανά 
χιλιόμετρο κατά τον οποίο οι μέσες 
ειδικές εκπομπές CO2 του κατασκευαστή 
— λαμβανομένων υπόψη των μειώσεων 
των εκπομπών CO2 λόγω καινοτόμων 
τεχνολογιών που έχουν εγκριθεί σύμφωνα 
με το άρθρο 11 — υπερβαίνουν τον οικείο 
στόχο ειδικών εκπομπών κατά το 
ημερολογιακό έτος ή μέρος 
ημερολογιακού έτους για το οποίο ισχύει 
η υποχρέωση του άρθρου 4, 
στρογγυλευμένος στο πλησιέστερο τρίτο 
δεκαδικό ψηφίο· και
ως «αριθμός καινούργιων ελαφρών 
επαγγελματικών οχημάτων» νοείται το 
πλήθος καινούργιων ελαφρών 
επαγγελματικών οχημάτων των οποίων 
είναι ο κατασκευαστής και τα οποία 
ταξινομήθηκαν κατά την εν λόγω περίοδο 
με τα κριτήρια σταδιακής εφαρμογής που 
καθορίζονται στο άρθρο 4.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα τιμήματα υπέρβασης εκπομπών, όπως προτείνονται, είναι εντελώς δυσανάλογα και καθόλου 
συγκρίσιμα με άλλους τομείς. Θα είναι καταστροφικά για τη βιομηχανία απειλώντας την 
ανταγωνιστικότητά της και την βιωσιμότητά της.

Τα τιμήματα υπέρβασης των εκπομπών που προτείνει η Επιτροπή θα ισοδυναμούν με  €480/t το 
2015, ενώ, συγκριτικά, άλλοι τομείς που καλύπτονται από το σύστημα εμπορίας εκπομπών της 
ΕΕ πληρώνουν 15€/t και ενδεχομένως πρόσθετο πρόστιμο ETS της τάξης των 100€/t σε 
περίπτωση μη συμμόρφωσης·   στην πράσινη οδηγία για τις δημόσιες συμβάσεις η τιμή των 
εκπομπών CO2 ορίζεται στο μεταξύ σε 30 – 40€/t (εξωτερικό κόστος διάρκειας ζωής για τις 
εκπομπές CO2).

Τροπολογία 152
Rebecca Harms

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) Από το 2014 έως το 2018 (α) Από το 2014
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(i) Για υπέρβαση εκπομπών πάνω από 3 g 
CO2/km:

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

((Εκπομπές καθ’ υπέρβαση – 3) × 120 
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:
((Εκπομπές καθ’ υπέρβαση – 2) × 25 
EUR + 20 EUR) × αριθμός των 
καινούργιων ελαφρών επαγγελματικών 
οχημάτων·
(iii) 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·
(iv) Για υπέρβαση εκπομπών το πολύ 1 g 
CO2/km:
Εκπομπές καθ’ υπέρβαση × 5 EUR × 
αριθμός των καινούργιων ελαφρών 
επαγγελματικών οχημάτων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα τιμήματα υπέρβασης των εκπομπών θα πρέπει να αντανακλούν τα οριακά κόστη των 
επενδύσεων για κάθε παραπάνω γραμμάριο, προκειμένου να διασφαλιστεί  η συμμόρφωση 
περισσότερο από την πληρωμή των κυρώσεων. Σύμφωνα με μελέτη που διενεργήθηκε στο ΗΒ η 
δομή διαμόρφωσης του τιμήματος δεν θα επιτρέψει την εκπλήρωση του στόχου πριν από το 
2016 και ενδεχομένως ούτε πριν από το 2010.
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Τροπολογία 153
Judith A. Merkies, Kathleen Van Brempt

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) Από το 2014 έως το 2018 (α) Από το 2014 έως το 2018
(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) × 120 
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) × 95 EUR 
+ 20 EUR) × αριθμός των καινούργιων 
ελαφρών επαγγελματικών οχημάτων·

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

(iii) 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) × 60 EUR 
+ 5 EUR) × αριθμός των καινούργιων 
ελαφρών επαγγελματικών οχημάτων·

(iv) Για υπέρβαση εκπομπών το πολύ 1 g 
CO2/km:

(iv) Για υπέρβαση εκπομπών το πολύ 1 g 
CO2/km:

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

Εκπομπές καθ’ υπέρβαση × 15 EUR × 
αριθμός των καινούργιων ελαφρών 
επαγγελματικών οχημάτων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο «διάδρομος κυρώσεων» που προτείνει η Επιτροπή θα οδηγήσει σε σημαντικό βαθμό μη 
συμμόρφωσης έως το 2019. Στόχος της παρούσας τροπολογίας είναι να αυξηθούν τα ποσά που 
αναφέρονται στον διάδρομο κυρώσεων, προκειμένου να αυξηθεί η συμμόρφωση, και 
ταυτόχρονα να δοθεί κάποια ευελιξία στους κατασκευαστές ώστε να αποκτήσουν πείρα με το 
σύστημα.
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Τροπολογία154
Silvia-Adriana Ţicău

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) Από το 2014 έως το 2018 (α) Από το 2015 έως το 2019

Or. en

Αιτιολόγηση

Στόχος είναι να δοθεί περισσότερος χρόνος στη βιομηχανία για να προσαρμόσει την αλυσίδα 
παραγωγής.

Τροπολογία 155
Fiona Hall, Corinne Lepage

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 2 – στοιχείο α – πριν το σημείο (i)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) Από το 2014 έως το 2018 (α) Από το 2014 έως το 2018

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

Or. en

Αιτιολόγηση

The penalty levels have to reflect the marginal costs of investment in order to work. The 
impact assessment shows that this level is reflected in an excess emissions premium of €120 
per gram above the target. The UK government has calculated that even the Commission’s 
proposed penalty regime would not ensure compliance with the proposed target of 175 
gCO2/km but only 182 gCO2/km as the excess emissions premium levels are too low during 
the first years of implementation of the regulation. Another study from the UK Energy Saving 
Trust found that the proposed penalties for cars are likely to be too low, meaning the target 
will be missed.
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Τροπολογία 156
Matthias Groote

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 2 – στοιχείο α – σημείο (i)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

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

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

Or. de

Αιτιολόγηση

Το τίμημα υπέρβασης εκπομπών CO2 για τα ελαφρά επαγγελματικά οχήματα πρέπει να 
προσαρμοστεί στα αντίστοιχα τιμήματα που ισχύουν για τα επιβατικά αυτοκίνητα, επειδή η 
επιβολή υψηλότερου προστίμου θα είχε νόημα μόνο εάν οι εκπομπές CO2 είχαν διαφορετικές 
επιπτώσεις στο περιβάλλον.

Τροπολογία 157
Silvia-Adriana Ţicău

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 2 – στοιχείο α – σημείο (i)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Στόχος είναι να ενθαρρυνθεί η βιομηχανία να βελτιώσει τα οχήματα και να μην δημιουργεί 
αντικίνητρα ούτε και να επιβάλλει ποινές στους καταναλωτές.
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Τροπολογία 158
Silvia-Adriana Ţicău

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) Από το 2019: (β) Από το 2020:

Or. en

Αιτιολόγηση

Στόχος είναι να δοθεί περισσότερος χρόνος στη βιομηχανία για να προσαρμόσει καλύτερα την 
αλυσίδα παραγωγής στις νέες απαιτήσεις.

Τροπολογία 159
Matthias Groote

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. de

Αιτιολόγηση

Το τίμημα υπέρβασης εκπομπών CO2 για τα ελαφρά επαγγελματικά οχήματα πρέπει να 
προσαρμοστεί στα αντίστοιχα τιμήματα που ισχύουν για τα επιβατικά αυτοκίνητα, επειδή η 
επιβολή υψηλότερου προστίμου θα είχε νόημα μόνο εάν οι εκπομπές CO2 είχαν διαφορετικές 
επιπτώσεις στο περιβάλλον.
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Τροπολογία 160
Silvia-Adriana Ţicău

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Για λόγους συνοχής με τον κανονισμό 443/2009.

Τροπολογία 161
Paul Rübig

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

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.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα τιμήματα υπέρβασης εκπομπών, όπως προτείνονται, είναι εντελώς δυσανάλογα και καθόλου 
συγκρίσιμα με άλλους τομείς. Θα είναι καταστροφικά για τη βιομηχανία απειλώντας την 
ανταγωνιστικότητά της και την βιωσιμότητά της. Τα τιμήματα υπέρβασης των εκπομπών που 
προτείνει η Επιτροπή θα ισοδυναμούν με  €480/t το 2015, ενώ, συγκριτικά, άλλοι τομείς που 
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καλύπτονται από το σύστημα εμπορίας εκπομπών της ΕΕ πληρώνουν 15€/t και ενδεχομένως 
πρόσθετο πρόστιμο ETS της τάξης των 100€/t σε περίπτωση μη συμμόρφωσης·   στην πράσινη 
οδηγία για τις δημόσιες συμβάσεις η τιμή των εκπομπών CO2 ορίζεται στο μεταξύ σε 30 – 40€/t 
(εξωτερικό κόστος διάρκειας ζωής για τις εκπομπές CO2).

Τροπολογία 162
Jorgo Chatzimarkakis, Adina-Ioana Vălean

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

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.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα τιμήματα υπέρβασης εκπομπών, όπως προτείνονται, είναι εντελώς δυσανάλογα και καθόλου 
συγκρίσιμα με άλλους τομείς. Θα είναι καταστροφικά για τη βιομηχανία απειλώντας την 
ανταγωνιστικότητά της και την βιωσιμότητά της.

Τα τιμήματα υπέρβασης των εκπομπών που προτείνει η Επιτροπή θα ισοδυναμούν με  €480/t το 
2015, ενώ, συγκριτικά, άλλοι τομείς που καλύπτονται από το σύστημα εμπορίας εκπομπών της 
ΕΕ πληρώνουν 15€/t και ενδεχομένως πρόσθετο πρόστιμο ETS της τάξης των 100€/t σε 
περίπτωση μη συμμόρφωσης·   στην πράσινη οδηγία για τις δημόσιες συμβάσεις η τιμή των 
εκπομπών CO2 ορίζεται στο μεταξύ σε 30 – 40€/t (εξωτερικό κόστος διάρκειας ζωής για τις 
εκπομπές CO2).
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Τροπολογία 163
Paul Rübig

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα τιμήματα υπέρβασης εκπομπών, όπως προτείνονται, είναι εντελώς δυσανάλογα και καθόλου 
συγκρίσιμα με άλλους τομείς. Θα είναι καταστροφικά για τη βιομηχανία απειλώντας την 
ανταγωνιστικότητά της και την βιωσιμότητά της.

Τα τιμήματα υπέρβασης των εκπομπών που προτείνει η Επιτροπή θα ισοδυναμούν με  €480/t το 
2015, ενώ, συγκριτικά, άλλοι τομείς που καλύπτονται από το σύστημα εμπορίας εκπομπών της 
ΕΕ πληρώνουν 15€/t και ενδεχομένως πρόσθετο πρόστιμο ETS της τάξης των 100€/t σε 
περίπτωση μη συμμόρφωσης·   στην πράσινη οδηγία για τις δημόσιες συμβάσεις η τιμή των 
εκπομπών CO2 ορίζεται στο μεταξύ σε 30 – 40€/t (εξωτερικό κόστος διάρκειας ζωής για τις 
εκπομπές CO2).

Τροπολογία 164
Jorgo Chatzimarkakis, Adina-Ioana Vălean

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα τιμήματα υπέρβασης εκπομπών, όπως προτείνονται, είναι εντελώς δυσανάλογα και καθόλου 
συγκρίσιμα με άλλους τομείς. Θα είναι καταστροφικά για τη βιομηχανία απειλώντας την 
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ανταγωνιστικότητά της και την βιωσιμότητά της.

Τα τιμήματα υπέρβασης των εκπομπών που προτείνει η Επιτροπή θα ισοδυναμούν με  €480/t το 
2015, ενώ, συγκριτικά, άλλοι τομείς που καλύπτονται από το σύστημα εμπορίας εκπομπών της 
ΕΕ πληρώνουν 15€/t και ενδεχομένως πρόσθετο πρόστιμο ETS της τάξης των 100€/t σε 
περίπτωση μη συμμόρφωσης·   στην πράσινη οδηγία για τις δημόσιες συμβάσεις η τιμή των 
εκπομπών CO2 ορίζεται στο μεταξύ σε 30 – 40€/t (εξωτερικό κόστος διάρκειας ζωής για τις 
εκπομπές CO2).

Τροπολογία 165
Silvia-Adriana Ţicău

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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, 
και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για 
τη χρηματοδότηση έργων σε τομείς όπως 
η ανάπτυξη υποδομών και οι καινοτομίες 
στην τεχνολογία των κινητήρων, με 
σκοπό τη μείωση των αρνητικών 
επιπτώσεων των μεταφορών στο 
περιβάλλον.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα ποσά από το τίμημα υπέρβασης εκπομπών χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τη 
χρηματοδότηση έργων σε τομείς όπως η ανάπτυξη υποδομών και οι καινοτομίες στην 
τεχνολογία των κινητήρων, με σκοπό τη μείωση των αρνητικών επιπτώσεων των μεταφορών 
στο περιβάλλον.
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Τροπολογία 166
Jorgo Chatzimarkakis, Adina-Ioana Vălean

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – εισαγωγική φράση

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:

Or. en

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 167
Paul Rübig

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – εισαγωγική φράση

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:

Or. en

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 168
Marian-Jean Marinescu

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – εισαγωγική φράση

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:

Or. en

Τροπολογία 169
Silvia-Adriana Ţicău

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 30.000
καινούργια ελαφρά επαγγελματικά 
οχήματα που ταξινομούνται στην Ένωση 
ανά ημερολογιακό έτος ή

Or. en

Τροπολογία 170
Silvia-Adriana Ţicău

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(δα) στόχο που συνιστά μείωση κατά 25% 
των μέσων ειδικών εκπομπών CO2 το 
2012 ή, εφόσον υποβάλλεται ενιαία 
αίτηση από ορισμένες συνδεδεμένες 
επιχειρήσεις, μείωση κατά 25% των 
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μέσων ειδικών εκπομπών CO2 των εν 
λόγω επιχειρήσεων το 2012.

Or. en

Τροπολογία 171
Rebecca Harms

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Κατόπιν αιτήσεως προμηθευτή ή 
κατασκευαστή, λαμβάνονται υπόψη οι 
εξοικονομήσεις CO2 που επιτυγχάνονται 
με τη χρήση καινοτόμων τεχνολογιών. Η 
συνολική συμβολή των τεχνολογιών 
αυτών στη μείωση του στόχου ειδικών 
εκπομπών ενός κατασκευαστή μπορεί να 
ανέρχεται σε 7 g CO2/km κατ’ ανώτατο 
όριο.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο κύκλος δοκιμών πρέπει να αναθεωρηθεί ώστε να λαμβάνει υπόψη του περισσότερη 
οικολογική καινοτομία και να αντανακλά τις πραγματικές συνθήκες οδήγησης.

Τροπολογία 172
Silvia-Adriana Ţicău

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Κατόπιν αιτήσεως προμηθευτή ή 
κατασκευαστή, λαμβάνονται υπόψη οι 
εξοικονομήσεις CO2 που επιτυγχάνονται 
με τη χρήση καινοτόμων τεχνολογιών. Η 
συνολική συμβολή των τεχνολογιών αυτών 
στη μείωση του στόχου ειδικών εκπομπών 
ενός κατασκευαστή μπορεί να ανέρχεται 

1. Κατόπιν αιτήσεως προμηθευτή ή 
κατασκευαστή, λαμβάνονται υπόψη οι 
εξοικονομήσεις CO2 που επιτυγχάνονται 
με τη χρήση καινοτόμων τεχνολογιών. Η 
συνολική συμβολή των τεχνολογιών αυτών 
στη μείωση του στόχου ειδικών εκπομπών 
ενός κατασκευαστή μπορεί να ανέρχεται 
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σε 7 g CO2/km κατ’ ανώτατο όριο. σε 10 g CO2/km κατ’ ανώτατο όριο.

Or. en

Αιτιολόγηση

Για λόγους συνοχής με τον κανονισμό 443/2009.

Τροπολογία 173
Jorgo Chatzimarkakis, Adina-Ioana Vălean

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 2 – πρώτο εδάφιο

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 
στο άρθρο 12 παράγραφος 2 του 
κανονισμού (ΕΚ)443/2009  και βασίζονται 
στα κατωτέρω κριτήρια για καινοτόμους 
τεχνολογίες:

Or. en

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.



AM\817303EL.doc 97/99 PE441.217v02-00

EL

Τροπολογία 174
Paul Rübig

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 2 – πρώτο εδάφιο

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 
στο άρθρο 12 παράγραφος 2 του 
κανονισμού (ΕΚ)443/2009  και βασίζονται 
στα κατωτέρω κριτήρια για καινοτόμους 
τεχνολογίες:

Or. en

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 175
Marian-Jean Marinescu

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 2 – πρώτο εδάφιο

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 

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 
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στα κατωτέρω κριτήρια για καινοτόμους 
τεχνολογίες:

σύμφωνες με τις διατάξεις που ορίζονται 
στο άρθρο 12 παράγραφος 2 του 
κανονισμού (ΕΚ)443/2009  και βασίζονται 
στα κατωτέρω κριτήρια για καινοτόμους 
τεχνολογίες:

Or. en

Τροπολογία 176
Silvia-Adriana Ţicău

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 2 – πρώτο εδάφιο

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 
στο άρθρο 12 παράγραφος 2 του 
κανονισμού (ΕΚ)443/2009  και βασίζονται 
στα κατωτέρω κριτήρια για καινοτόμους 
τεχνολογίες:

Or. en

Τροπολογία 177
Fiona Hall, Corinne Lepage

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 11a
Διαφήμιση

Κατά τη διαφήμιση των οχημάτων που 
καλύπτονται από την παρούσα 
νομοθετική πράξη, σύμφωνα με την 
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οποία δημοσιοποιούνται στοιχεία που 
αφορούν την τεχνολογία, την ενέργεια και 
την τιμή, θα πρέπει να παρέχονται στους 
τελικούς χρήστες οι απαραίτητες 
πληροφορίες όσον αφορά την ενεργειακή 
απόδοση του οχήματος.

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι απόλυτα σημαντικό οι πελάτες και ιδίως οι ΜΜΕ, να ενημερώνονται σχετικά με την 
ενεργειακή απόδοση του ελαφρού επαγγελματικού οχήματος που είναι πιθανό να αγοράσουν. Η 
διατύπωση αυτή βασίζεται στο κείμενο που συμφωνήθηκε για την αναθεώρηση της οδηγίας για 
την ενεργειακή επισήμανση με προσθήκη των τεχνικών προδιαγραφών, που χρησιμοποιούνται 
συχνά στις διαφημίσεις για τα ελαφρά επαγγελματικά οχήματα.


