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Τροπολογία 7
Adam Gierek

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) Το άρθρο 13 παράγραφος 1 του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 510/2011 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 11ης Μαΐου 2011 σχετικά 
με τα πρότυπα επιδόσεων για τις εκπομπές 
από τα καινούργια ελαφρά επαγγελματικά 
οχήματα όσον αφορά τις εκπομπές, στο 
πλαίσιο της ολοκληρωμένης προσέγγισης 
της Ένωσης για τη μείωση των εκπομπών 
CO2 από ελαφρά οχήματα απαιτεί από την 
Επιτροπή να επανεξετάσει τις λεπτομέρειες 
επίτευξης, ως το 2020, του στόχου των 
147g/km, συμπεριλαμβανομένων των 
μαθηματικών τύπων του παραρτήματος Ι 
και των παρεκκλίσεων βάσει του 
άρθρου 11, εφόσον επιβεβαιωθεί η 
δυνατότητα επίτευξης του στόχου αυτού. 
11. Η πρόταση τροποποίησης του 
κανονισμού απαιτείται να είναι η πλέον 
ουδέτερη δυνατή από άποψη 
ανταγωνισμού, κοινωνικά δίκαιη και 
βιώσιμη.

(1) Το άρθρο 13 παράγραφος 1 του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 510/2011 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 11ης Μαΐου 2011 σχετικά 
με τα πρότυπα επιδόσεων για τις εκπομπές 
από τα καινούργια ελαφρά επαγγελματικά 
οχήματα όσον αφορά τις εκπομπές, στο 
πλαίσιο της ολοκληρωμένης προσέγγισης 
της Ένωσης για τη μείωση των εκπομπών 
CO2 από ελαφρά οχήματα απαιτεί από την 
Επιτροπή να επανεξετάσει τις λεπτομέρειες 
επίτευξης, ως το 2020, του στόχου των 
147g/km, συμπεριλαμβανομένων των 
μαθηματικών τύπων του παραρτήματος Ι 
και των παρεκκλίσεων βάσει του 
άρθρου 11, εφόσον επιβεβαιωθεί η 
δυνατότητα επίτευξης του στόχου αυτού. 
Αυτό συνεπάγεται αλλαγή της 
παραμέτρου χρησιμότητας, δηλαδή 
σημαντική μείωση της μάζας του 
επαγγελματικού οχήματος.  Η πρόταση 
τροποποίησης του κανονισμού απαιτείται 
να είναι η πλέον ουδέτερη δυνατή από 
άποψη ανταγωνισμού, κοινωνικά δίκαιη 
και βιώσιμη.

Or. pl

Αιτιολόγηση

Η παράμετρος χρησιμότητας, η οποία είναι η μάζα, αποτελεί έναν από τους παράγοντες που 
επηρεάζουν περισσότερο την επίτευξη του στόχου, δηλαδή του στόχου ειδικών εκπομπών, και η 
τιμή της μπορεί να υπολογιστεί με βάση τον τύπο του παραρτήματος Ι του κανονισμού της 11ης 
Μαΐου 2011, θέτοντας στη θέση των εκπομπών CO2 τις εκπομπές στόχου.
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Τροπολογία 8
Yannick Jadot

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1α) Τα ημιφορτηγά αποτελούν μια από 
τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες πηγές 
εκπομπών αερίων θερμοκηπίου στον 
κλάδο των μεταφορών, σημειώνοντας 
αύξηση κατά 26% μεταξύ 1995 και 2010 
και ευθυνόμενα σήμερα για ποσοστό 8% 
των εκπομπών στον κλάδο των οδικών 
μεταφορών. Αναμένεται περαιτέρω 
αύξηση, εν μέρει εξαιτίας της 
περισσότερο περιορισμένης ρύθμισης των 
ημιφορτηγών σε σύγκριση με τα φορτηγά. 
Προκειμένου να αντιμετωπισθεί η 
αύξηση των εκπομπών και να 
εξασφαλισθεί ότι η πρόοδος θα 
συνεχισθεί και μετά το 2020, απαιτείται η 
θέσπιση ενός φιλόδοξου στόχου για το 
2025. Ένας στόχος που θα ανερχόταν σε 
85g CO2/km θα διασφάλιζε την 
πραγματοποίηση επενδύσεων για την 
ανάπτυξη ημιφορτηγών με χαμηλή χρήση 
άνθρακα και αποδοτική κατανάλωση των 
καυσίμων. Αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία 
για τις ευρωπαϊκές πόλεις, όπου η 
ανάπτυξη καθαρότερων ημιφορτηγών, 
πιθανώς με εναλλακτικά συστήματα 
πρόωσης, θα βελτιώσει την ποιότητα 
ζωής.

Or. en

Αιτιολόγηση

Έκθεση που δημοσιεύθηκε πρόσφατα από την AEA-Ricardo καταδεικνύει ότι ένας στόχος που 
θα ανερχόταν σε 60g CO2/km για τα επιβατηγά οχήματα το 2025 θα ήταν τεχνολογικά εφικτός 
και αποδοτικός από άποψη κόστους. Ένας στόχος ισοδύναμης αυστηρότητας για τα ημιφορτηγά 
θα ανερχόταν σε 85g CO2/km. Αυτό θα προωθούσε τις επενδύσεις σε ημιφορτηγά με χαμηλή 
χρήση άνθρακα (υβριδικά, ηλεκτρικά), προστατεύοντας τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις από τις 
ολοένα αυξανόμενες τιμές του πετρελαίου, και θα συνέβαλε επίσης στη μείωση της 
ατμοσφαιρικής ρύπανσης και της ηχορρύπανσης, ιδίως στις αστικές περιοχές, όπου τα 
ημιφορτηγά χρησιμοποιούνται συχνά.
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Τροπολογία 9
Krišjānis Kariņš

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1α) Η συχνή αλλαγή των στόχων 
προκαλεί αβεβαιότητα στην 
αυτοκινητοβιομηχανία και έχει 
επιπτώσεις στην παγκόσμια 
ανταγωνιστικότητά της.

Or. lv

Τροπολογία 10
Josefa Andrés Barea

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) Είναι σκόπιμο να διευκρινιστεί ότι, 
προκειμένου να εξακριβώνεται η 
συμμόρφωση με τον στόχο των 147 g 
CO2/km, οι εκπομπές CO2 θα πρέπει να 
εξακολουθήσουν να μετρώνται σύμφωνα 
με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 715/2007 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 20ής Ιουνίου 2007 που 
αφορά την έγκριση τύπου μηχανοκινήτων 
οχημάτων όσον αφορά εκπομπές από 
ελαφρά επιβατηγά και εμπορικά οχήματα 
(Euro 5 και Euro 6) και σχετικά με την 
πρόσβαση σε πληροφορίες επισκευής και 
συντήρησης οχημάτων και τα μέτρα 
εφαρμογής του, καθώς και με καινοτόμες 
τεχνολογίες.

(2) Είναι σκόπιμο να διευκρινιστεί ότι, 
προκειμένου να εξακριβώνεται η 
συμμόρφωση με τον στόχο των 147 g 
CO2/km, οι εκπομπές CO2 θα πρέπει να 
εξακολουθήσουν να μετρώνται σύμφωνα 
με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 715/2007 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 20ής Ιουνίου 2007 που 
αφορά την έγκριση τύπου μηχανοκινήτων 
οχημάτων όσον αφορά εκπομπές από 
ελαφρά επιβατηγά και εμπορικά οχήματα 
(Euro 5 και Euro 6) και σχετικά με την 
πρόσβαση σε πληροφορίες επισκευής και 
συντήρησης οχημάτων και τα μέτρα 
εφαρμογής του, καθώς και με καινοτόμες 
τεχνολογίες. Ωστόσο, μελέτες που 
διεξήχθησαν από την Επιτροπή 
κατέδειξαν ότι οι διαδικασίες δοκιμών 
που χρησιμοποιήθηκαν για τη μέτρηση 
των εκπομπών CO2 βάσει του εν λόγω 
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κανονισμού δεν εμπόδισαν την αυξημένη 
χρήση των δυνατοτήτων ευελιξίας των 
κατασκευαστών με αποτέλεσμα 
εικαζόμενες μειώσεις των εκπομπών CO2, 
οι οποίες δεν οφείλονται σε τεχνολογικές 
βελτιώσεις και δεν μπορούν να 
επιτευχθούν σε πραγματικές συνθήκες 
οδήγησης. Ως εκ τούτου, ο κανονισμός 
(ΕΚ) αριθ. 715/2007 χρήζει επείγουσας 
επανεξέτασης προκειμένου να 
διασφαλισθεί ότι οι διαδικασίες δοκιμών 
αντικατοπτρίζουν σε δέοντα βαθμό τις 
πραγματικές εκπομπές CO2 των 
αυτοκινήτων.

Or. en

Τροπολογία 11
Yannick Jadot

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2α) Έχει ιδιαίτερη σημασία να 
αναπαράγουν οι δοκιμές εν χρήσει την 
κατανάλωση καυσίμων και τις εκπομπές 
CO2 υπό κανονικές συνθήκες χρήσης. 
Αυτό απαιτεί, για παράδειγμα, να μην 
γίνεται η συναρμολόγηση των μερών των 
οχημάτων με πρόθεση να μειωθεί η 
αντίσταση κατά τη διάρκεια των δοκιμών 
εν χρήσει ή να είναι τα πρότυπα χρήσης 
αντιπροσωπευτικά της πραγματικής 
χρήσης. Κατ’ αυτό τον τρόπο, οι 
καταναλωτές μπορούν να είναι βέβαιοι 
ότι οι τυπικές επιδόσεις των οχημάτων 
που αγοράζουν επιτυγχάνουν, εφόσον 
τεθούν σε λειτουργία, κατανάλωση 
καυσίμων και εκπομπές CO2 σύμφωνα με 
τις τιμές που διαφημίζονται. Για τους 
λόγους αυτούς και με την επιφύλαξη της 
υποχρέωσης διασφάλισης της 
συμμόρφωσης εν χρήσει, η Επιτροπή θα 
πρέπει να εγκρίνει λεπτομερείς κανόνες 
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με σκοπό να αποτρέψει τη χρήση των 
δυνατοτήτων ευελιξίας κατά τη διάρκεια 
των δοκιμών εν χρήσει για τη μείωση της 
κατανάλωσης καυσίμων και των 
εκπομπών CO2 πέραν των τιμών που θα 
επιτυγχάνονταν υπό κανονικές συνθήκες 
χρήσης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να προωθηθεί η ομοιόμορφη εφαρμογή της συμμόρφωσης εν χρήσει και να 
διασφαλισθεί ότι οι αναγκαίες τροποποιήσεις συνάδουν με τις κανονικές συνθήκες χρήσης, η 
Επιτροπή θα πρέπει να εγκρίνει λεπτομερείς κανόνες. Οι κανόνες αυτοί θα πρέπει να ισχύουν με 
την επιφύλαξη της υποχρέωσης διασφάλισης της συμμόρφωσης εν χρήσει με σκοπό να 
αποτραπεί η άσκοπη καθυστέρηση κατά την εξασφάλιση της εν λόγω συμμόρφωσης.

Τροπολογία 12
Yannick Jadot

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(3) Σύμφωνα με την τεχνική ανάλυση που 
διενεργήθηκε για την εκτίμηση 
επιπτώσεων, οι τεχνολογίες για την 
επίτευξη του στόχου των 147 g CO2/km 
είναι διαθέσιμες και οι απαιτούμενες 
μειώσεις μπορούν να επιτευχθούν με 
μικρότερο κόστος από εκείνο που 
υπολογίστηκε στην προηγούμενη ανάλυση, 
η οποία διενεργήθηκε πριν από την έκδοση 
του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 510/2011. 
Επιπλέον, έχει μειωθεί και η απόσταση 
μεταξύ των τρεχουσών μέσων ειδικών 
εκπομπών CO2 από καινούργια ελαφρά 
επαγγελματικά οχήματα και του στόχου. Η 
τεχνική ανάλυση δείχνει ότι ένας 
αυστηρότερος στόχος θα ήταν 
τεχνολογικά εφικτός και αποδοτικός από 
άποψη κόστους. Συνεπώς, ο στόχος για το 
2020 τίθεται στα 110 g CO2/km.
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Or. en

Αιτιολόγηση

Κατά τη χρονική στιγμή έγκρισης του παρόντος κανονισμού, το κόστος επίτευξης του στόχου 
των 147g CO2/km υπολογιζόταν μεταξύ 2 000 και 8 800 ευρώ. Ωστόσο, η μελέτη του 2012, 
στην οποία βασίστηκε η εκτίμηση επιπτώσεων της Επιτροπής για την πρόταση επανεξέτασης, 
εκτιμά το πρόσθετο κόστος για την επίτευξη του στόχου των 147g CO2/km μόλις στα 450 ευρώ 
περίπου. Μελέτη που διενεργήθηκε το 2012 από την TNO καταδεικνύει ότι στόχος που θα 
ανέρχεται σε επίπεδο 110g CO2/km για τα ημιφορτηγά (αντίστοιχο προς τον στόχο των 80g 
CO2/km για τα αυτοκίνητα) είναι τεχνολογικά εφικτός και ότι το πρόσθετο κόστος θα μπορούσε 
να αποσβεσθεί σε λιγότερα από 4 έτη.

Τροπολογία 13
Kathleen Van Brempt, Britta Thomsen

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3α) Η ευρωπαϊκή οικονομία εξαρτάται 
σε μεγάλο βαθμό από τον εξωτερικό 
ενεργειακό εφοδιασμό και, ως εκ τούτου, 
εκτίθεται διαρκώς σε αβέβαιες και 
υψηλές τιμές ενέργειας, 
συμπεριλαμβανομένων δυνητικών 
πετρελαϊκών κρίσεων.  Σημαντικές 
αυξήσεις της αποδοτικής χρήσης των 
πόρων και ιδίως της ενέργειας μπορούν 
να βοηθήσουν στην ελαχιστοποίηση 
αυτών των επιπτώσεων. Αναγνωρίζοντας 
ότι απαιτείται πολύς χρόνος έρευνας και 
ανάπτυξης για να μπορέσουν οι 
κατασκευαστές να καινοτομήσουν και να 
προσαρμόσουν τους κύκλους παραγωγής 
τους και για να εξασφαλισθεί για τους 
επενδυτές η βεβαιότητα που χρειάζονται, 
είναι σημαντικό να τεθεί ένας στόχος για 
το 2025. Με τον καθορισμό αυτού του 
στόχου τώρα θα μπορέσει να 
ακολουθηθεί το χρονοδιάγραμμα που 
τέθηκε το 2009, όταν ορίσθηκαν οι στόχοι 
για το 2020. Η εισαγωγή στόχου 100 g/km 
το 2025 αποτελεί έναν τρόπο να 
διασφαλισθεί ότι η αποδοτική 
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κατανάλωση καυσίμων από τα νέα 
ημιφορτηγά θα συνεχίσει να βελτιώνεται 
πέραν του 2020, ότι θα αναπτυχθούν 
οχήματα με εξαιρετικά χαμηλή χρήση 
άνθρακα, ότι η οικονομία θα είναι 
λιγότερο ευάλωτη έναντι κρίσεων 
σχετικών με την τιμή του πετρελαίου και 
ότι θα διατηρηθεί η θέση της ΕΕ στο 
προσκήνιο.

Or. en

Τροπολογία 14
Kathleen Van Brempt, Britta Thomsen, Judith A. Merkies

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(6) Προκειμένου να είναι η 
αυτοκινητοβιομηχανία σε θέση να 
πραγματοποιήσει μακροπρόθεσμες 
επενδύσεις και να αναπτύξει καινοτομίες, 
είναι επιθυμητό να δοθούν ενδείξεις για 
την περίοδο μετά το 2020. Αυτό θα πρέπει 
να γίνει ορίζοντας έναν στόχο για το 2025. 
Ο στόχος θα πρέπει να βασιστεί στο 
απαραίτητο ποσοστό μείωσης σύμφωνα 
με τους μακροπρόθεσμους κλιματικούς 
στόχους της Ένωσης και να ενισχύσει την 
ανάπτυξη οικονομικά αποδοτικής 
τεχνολογίας μείωσης των εκπομπών CO2.

Or. en
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Τροπολογία 15
Kathleen Van Brempt, Matthias Groote, Jo Leinen, Judith A. Merkies

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10) Ο κανονισμός απαιτεί από την 
Επιτροπή να διενεργήσει εκτίμηση 
επιπτώσεων προκειμένου να επανεξετάσει 
τις διαδικασίες δοκιμών έτσι ώστε να 
αντανακλούν επαρκώς την πραγματική 
συμπεριφορά των αυτοκινήτων ως προς τις 
εκπομπές CO2. Το έργο αυτό προχωρά 
μέσω της διαμόρφωσης παγκόσμιας 
διαδικασίας δοκιμών ελαφρών οχημάτων 
στο πλαίσιο της Οικονομικής Επιτροπής 
των Ηνωμένων Εθνών για την Ευρώπη, 
αλλά δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμη. Ως εκ 
τούτου, το παράρτημα Ι του κανονισμού 
(ΕΚ) αριθ. 443/2009 καθορίζει τα όρια 
εκπομπών για το 2020, όπως αυτές 
μετρώνται σύμφωνα με τον κανονισμό 
(ΕΚ) αριθ. 715/2007 και το παράρτημα 
ΧΙΙΙ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 692/2008.
Όταν τροποποιηθούν οι διαδικασίες 
δοκιμών, θα πρέπει να αναπροσαρμοστούν 
τα όρια του παραρτήματος Ι προκειμένου 
να διασφαλιστεί ανάλογη αυστηρότητα για 
τους κατασκευαστές και τις κατηγορίες 
οχημάτων.

(10) Ο κανονισμός απαιτεί από την 
Επιτροπή να διενεργήσει εκτίμηση 
επιπτώσεων προκειμένου να επανεξετάσει 
τις διαδικασίες δοκιμών έτσι ώστε να 
αντανακλούν επαρκώς την πραγματική 
συμπεριφορά των αυτοκινήτων ως προς τις 
εκπομπές CO2. Το έργο αυτό προχωρά 
μέσω της διαμόρφωσης παγκόσμιας 
διαδικασίας δοκιμών ελαφρών οχημάτων 
στο πλαίσιο της Οικονομικής Επιτροπής 
των Ηνωμένων Εθνών για την Ευρώπη, 
αλλά δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμη. Ως εκ 
τούτου, και με δεδομένο ότι ο υπάρχων 
κύκλος δοκιμών δεν αντικατοπτρίζει σε 
επαρκή βαθμό τις πραγματικές εκπομπές 
των αυτοκινήτων και των ημιφορτηγών 
στον δρόμο, έχει ζωτική σημασία η 
ταχεία ανάπτυξη ενός βελτιωμένου 
κύκλου δοκιμών. Όταν τροποποιηθούν οι
ισχύουσες διαδικασίες δοκιμών, οι οποίες 
ορίζονται στο παράρτημα Ι του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 443/2009, το οποίο
καθορίζει τα όρια εκπομπών για το 2020, 
όπως αυτές μετρώνται σύμφωνα με τον 
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 715/2007 και το 
παράρτημα ΧΙΙΙ του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 692/2008, θα πρέπει να 
αναπροσαρμοστούν τα όρια του 
παραρτήματος Ι προκειμένου να 
διασφαλιστεί ανάλογη αυστηρότητα για 
τους κατασκευαστές και τις κατηγορίες 
οχημάτων.

Or. en

Τροπολογία 16
Josefa Andrés Barea
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Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 10 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10α) Οι εκπομπές αερίων θερμοκηπίου 
που συνδέονται με τον ενεργειακό 
εφοδιασμό και την κατασκευή και 
απόρριψη των οχημάτων αποτελούν 
ουσιαστικά συστατικά στοιχεία του 
ισχύοντος συνολικού αποτυπώματος 
άνθρακα των οδικών μεταφορών, η 
σημασία των οποίων ενδέχεται να 
αυξηθεί πολύ στο μέλλον. Ως εκ τούτου, 
θα πρέπει να αναληφθεί πολιτική δράση 
προκειμένου να κατευθυνθούν οι 
κατασκευαστές προς βέλτιστες λύσεις, 
λαμβάνοντας ιδίως υπόψη τις εκπομπές 
αερίων θερμοκηπίου που συνδέονται με 
την παραγωγή ενέργειας, η οποία 
προορίζεται για οχήματα, και 
διασφαλίζοντας ότι οι εκπομπές αυτές δεν 
θα θίξουν τα οφέλη που συνδέονται με τη 
βελτιωμένη χρήση της ενέργειας για τη 
λειτουργία των οχημάτων, που αποτελεί 
στόχο του παρόντος κανονισμού. Ως εκ 
τούτου, είναι σκόπιμο να εξετάσει η 
Επιτροπή, κατά τη μελλοντική 
επανεξέταση του παρόντος κανονισμού 
για την περίοδο πέραν του 2020, μια 
ρυθμιστική προσέγγιση, η οποία θα 
λαμβάνει υπόψη τις εκπομπές αερίων 
θερμοκηπίου που σχετίζονται με τον 
ενεργειακό εφοδιασμό και τον κύκλο 
ζωής του οχήματος.

Or. en

Τροπολογία 17
Yannick Jadot

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 10 α (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10α) 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, της 10ης Φεβρουαρίου 1992, 
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

Τα ημιφορτηγά αποτελούν τα μοναδικά επαγγελματικά οχήματα, στην ταχύτητα των οποίων δεν 
έχουν επιβληθεί περιορισμοί.  Οι περιοριστές ταχύτητας θα μειώσουν τις εκπομπές, θα 
βελτιώσουν την οδική ασφάλεια και θα εξαλείψουν το στοιχείο του αθέμιτου ανταγωνισμού 
μεταξύ των μεγάλων ημιφορτηγών και των μικρών φορτηγών.

Τροπολογία 18
Krišjānis Kariņš

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 10 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10α) Κρίνεται σκόπιμο να εξεταστεί η 
ανάγκη κατάργησης των στόχων μείωσης 
των εκπομπών CO2 και η αντικατάστασή 
τους από στόχους αποδοτικότητας 
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καυσίμων, δεδομένου ότι στους στόχους 
για την μείωση των εκπομπών δεν 
λαμβάνονται υπόψη οι επιβλαβείς 
εκπομπές των σύγχρονων μηχανών 
εσωτερικής καύσης. Ως εκ τούτου, η 
Επιτροπή καλείται να υποβάλει έκθεση 
σχετικά με το εν λόγω θέμα.

Or. lv

Τροπολογία 19
Kathleen Van Brempt, Jo Leinen, Judith A. Merkies

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 11 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11α) Αιτιολογική σκέψη 13
η ακόλουθη φράση θα πρέπει να 
προστεθεί στο τέλος της πρότασης, μετά 
τη λέξη «εμπόριο»:
«παρέχοντας ισορροπημένα κίνητρα για 
ημιφορτηγά χαμηλών εκπομπών».

Or. en

Τροπολογία 20
Kathleen Van Brempt, Matthias Groote

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 11 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11β) Αιτιολογική σκέψη 31
Στην αιτιολογική σκέψη 31 της αρχικής 
πρότασης ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) αριθ. 
510/2011, το ακόλουθο κείμενο:
«Συνεπώς, κρίνεται σκόπιμο να 
διερευνηθεί ... που καλύπτονται από τον 
παρόντα κανονισμό.»
θα πρέπει να αντικατασταθεί από το εξής 
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κείμενο:
«Η αύξηση της οδικής κυκλοφορίας, 
ιδίως της κυκλοφορίας των ημιφορτηγών, 
και η συνεπακόλουθη αύξηση του 
κινδύνου και των οχλήσεων δημιουργούν 
σε όλα τα κράτη μέλη σοβαρά 
προβλήματα όσον αφορά την οδική 
ασφάλεια και την προστασία του 
περιβάλλοντος και του κλίματος. Ως εκ 
τούτου, ο παρών κανονισμός καθιστά 
υποχρεωτική την τοποθέτηση διατάξεων 
περιορισμού της ταχύτητας σε όλα τα 
οχήματα καινούργιας κατασκευής και 
κατηγορίας N1 ως την 1η Ιανουαρίου 
2015.»

Or. en

Τροπολογία 21
Kent Johansson

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο 1
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 510/2011
Άρθρο 1 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Από το 2020 και εφεξής, ο παρών 
κανονισμός θέτει ως στόχο τα 147 g 
CO2/km για τις μέσες εκπομπές των 
καινούργιων ελαφρών επαγγελματικών 
οχημάτων που ταξινομούνται στην Ένωση, 
όπως αυτές μετρώνται σύμφωνα με τον 
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 715/2007 και τα 
μέτρα εφαρμογής του, καθώς και με 
καινοτόμες τεχνολογίες.

2. Από το 2020 και εφεξής, ο παρών 
κανονισμός θέτει ως στόχο τα 128 g 
CO2/km για τις μέσες εκπομπές των 
καινούργιων ελαφρών επαγγελματικών 
οχημάτων που ταξινομούνται στην Ένωση, 
όπως αυτές μετρώνται σύμφωνα με τον 
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 715/2007 και τα 
μέτρα εφαρμογής του, καθώς και με 
καινοτόμες τεχνολογίες.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο στόχος θα πρέπει να είναι τα 128 g CO2/km, αντί για τα προτεινόμενα από την Επιτροπή 147 
g CO2/km, προκειμένου να επιτευχθεί το ίδιο επίπεδο φιλοδοξίας ανεξαρτήτως του είδους του 
οχήματος. Ο προτεινόμενος από την Επιτροπή στόχος για το 2020 αντιστοιχεί σε περιορισμό 
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του στόχου για το 2015 κατά 27% για τα επιβατηγά οχήματα αλλά μόλις κατά 16% για τα 
ελαφρά επαγγελματικά οχήματα.

Τροπολογία 22
Yannick Jadot

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο 1
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 510/2011 
Άρθρο 1 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Από το 2020 και εφεξής, ο παρών 
κανονισμός θέτει ως στόχο τα 147 g 
CO2/km για τις μέσες εκπομπές των 
καινούργιων ελαφρών επαγγελματικών 
οχημάτων που ταξινομούνται στην Ένωση, 
όπως αυτές μετρώνται σύμφωνα με τον 
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 715/2007 και τα 
μέτρα εφαρμογής του, καθώς και με 
καινοτόμες τεχνολογίες.

2. Από το 2020 και εφεξής, ο παρών 
κανονισμός θέτει ως στόχο τα 110 g 
CO2/km για τις μέσες εκπομπές των 
καινούργιων ελαφρών επαγγελματικών 
οχημάτων που ταξινομούνται στην Ένωση, 
όπως αυτές μετρώνται σύμφωνα με τον 
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 715/2007 και τα 
μέτρα εφαρμογής του, καθώς και με 
καινοτόμες τεχνολογίες.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα ημιφορτηγά αποτελούν μια από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες πηγές εκπομπών αερίων 
θερμοκηπίου στον κλάδο των μεταφορών, σημειώνοντας αύξηση κατά 26% μεταξύ 1995 και 
2010. Προκειμένου να αντιμετωπισθεί η αύξηση των εκπομπών CO2, απαιτούνται αυστηροί 
στόχοι για τις εκπομπές CO2. Η ανάλυση που υποβλήθηκε από την Επιτροπή δείχνει ότι ο 
στόχος των 147g CO2 θα είναι ανεπαρκής. Ένας στόχος 110g CO2/km θα ήταν ισοδύναμος με 
τον στόχο που αφορά τα αυτοκίνητα και ανέρχεται σε 80g CO2/km. Η τεχνική ανάλυση δείχνει 
ότι ένας τέτοιος στόχος είναι τεχνολογικά εφικτός και αποτελεσματικός από άποψη κόστους 
τόσο για τους χρήστες όσο και για την κοινωνία.

Τροπολογία 23
Yannick Jadot

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο 1 α (νέο)
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 510/2011
Άρθρο 1 – παράγραφος 2 α (νέα)



PE504.232v01-00 16/38 AM\925661EL.doc

EL

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1α) Στο άρθρο 1, προστίθεται η 
ακόλουθη παράγραφος: 
«2α. Από το 2025 και εφεξής, ο παρών 
κανονισμός θέτει ως στόχο τα 85 g 
CO2/km για τις μέσες εκπομπές από τον 
στόλο των καινούργιων ελαφρών 
επαγγελματικών οχημάτων, όπως αυτές 
μετρώνται σύμφωνα με τον κανονισμό 
(ΕΚ) αριθ. 715/2007 και το 
παράρτημα XII του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 692/2008, καθώς και τα μέτρα 
εφαρμογής του.»

Or. en

Αιτιολόγηση

Μελέτη που δημοσιεύθηκε πρόσφατα από την AEA-Ricardo καταδεικνύει ότι στόχος που θα 
ανερχόταν σε 60g CO2/km για τα επιβατηγά οχήματα το 2025 θα ήταν τεχνολογικά εφικτός και 
αποδοτικός από άποψη κόστους. Ένας στόχος ισοδύναμης αυστηρότητας για τα ημιφορτηγά θα 
ήταν 85g CO2/km. Αυτό θα προωθούσε τις επενδύσεις σε ημιφορτηγά με εξαιρετικά χαμηλή 
χρήση άνθρακα (υβριδικά, ηλεκτρικά), προστατεύοντας τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις από τις 
ολοένα αυξανόμενες τιμές του πετρελαίου, και συμβάλλοντας επίσης στη μείωση της 
ατμοσφαιρικής ρύπανσης και της ηχορρύπανσης, ιδίως στις αστικές περιοχές, όπου τα 
ημιφορτηγά χρησιμοποιούνται συχνά.

Τροπολογία 24
Kent Johansson

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο 1 α (νέο)Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 510/2011
Άρθρο 1 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1α) Στο άρθρο 1, προστίθεται η 
ακόλουθη παράγραφος:
«2α. Από το 2025 και εφεξής, ο παρών 
κανονισμός θέτει ως στόχο τα 100 g 
CO2/km για τις μέσες εκπομπές από τον 
στόλο των καινούργιων ελαφρών 
επαγγελματικών οχημάτων, όπως αυτές 
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μετρώνται σύμφωνα με τον κανονισμό 
(ΕΚ) αριθ. 715/2007 και το 
παράρτημα XII του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 692/2008, καθώς και τα μέτρα 
εφαρμογής του.»

Or. en

Αιτιολόγηση

Τον Νοέμβριο του 2010, η Επιτροπή κοινοποίησε το σχέδιό της να αναλύσει τη δυνατότητα 
επίτευξης ενός στόχου 70 g CO2/km ως το 2025 για τα επιβατηγά οχήματα, σύμφωνα με 
παλαιότερο αίτημα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ένας στόχος αντίστοιχης αυστηρότητας για 
τα ημιφορτηγά θα ήταν τα 100g CO2/km. Η καθυστέρηση της έγκρισης ενός στόχου για το 2025 
θα προκαλούσε τον κίνδυνο να καταστούν ανεπαρκείς οι χρόνοι προπορείας των 
κατασκευαστών ημιφορτηγών και να καθυστερήσουν οι αναγκαίες βελτιώσεις, να αποβούν 
περισσότερο δαπανηρές μακροπρόθεσμα ή να χάσουν μέρος της αποτελεσματικότητάς τους.

Τροπολογία 25
Kathleen Van Brempt, Britta Thomsen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο 1 α (νέο)Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 510/2011
Άρθρο 1 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1α) Στο άρθρο 1, προστίθεται η 
ακόλουθη παράγραφος:
«2α. Από το 2025 και εφεξής, ο παρών 
κανονισμός θέτει ως στόχο τα 100 g 
CO2/km για τις μέσες εκπομπές από τον 
στόλο των καινούργιων ελαφρών 
επαγγελματικών οχημάτων, όπως αυτές 
μετρώνται σύμφωνα με τον κανονισμό 
(ΕΚ) αριθ. 715/2007 και το 
παράρτημα XII του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 692/2008, καθώς και τα μέτρα 
εφαρμογής του.»

Or. en

Τροπολογία 26
Josefa Andrés Barea
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο 1 α (νέο)
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 510/2011
Άρθρο 1 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1α) Στο άρθρο 1, προστίθεται η 
ακόλουθη παράγραφος:
«2α. Από το 2025 και εφεξής, ο παρών 
κανονισμός θέτει στόχο που κυμαίνεται 
μεταξύ 100 g CO2/km και 115 g CO2/km 
για τις μέσες εκπομπές από τα καινούργια 
ελαφρά επαγγελματικά οχήματα, όπως 
ορίζεται στο άρθρο 13 παράγραφος 1.»

Or. en

Τροπολογία 27
Kathleen Van Brempt, Matthias Groote, Jo Leinen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο 1 β (νέο)Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 510/2011
Άρθρο 1 – παράγραφος 2 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1β) Στο άρθρο 1, προστίθεται η 
ακόλουθη παράγραφος:
«2β. Για τη μέτρηση των εκπομπών CO2, 
η παγκόσμια διαδικασία δοκιμών 
ελαφρών οχημάτων (ΠΔΔΕΟ)
αντικαθιστά τις διαδικασίες δοκιμών που 
ορίζονται βάσει του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 715/2007 και των μέτρων 
εφαρμογής του από το 2016 και εφεξής.»

Or. en

Τροπολογία 28
Silvia-Adriana Ţicău
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο 2
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 510/2011
Άρθρο 2 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4) Το άρθρο 4, το άρθρο 8 παράγραφος 4 
στοιχεία β) και γ), το άρθρο 9 και το 
άρθρο 10 παράγραφος 1 στοιχεία α) και γ) 
δεν εφαρμόζονται σε κατασκευαστή ο 
οποίος είναι υπεύθυνος, μαζί με όλες τις 
συνδεδεμένες με αυτόν επιχειρήσεις, για 
λιγότερα από 500 καινούργια ελαφρά 
επαγγελματικά οχήματα που 
ταξινομήθηκαν στην ΕΕ κατά το 
προηγούμενο ημερολογιακό έτος.»

(4) Το άρθρο 4, το άρθρο 8 παράγραφος 4 
στοιχεία β) και γ), το άρθρο 9 και το 
άρθρο 10 παράγραφος 1 στοιχεία α) και γ) 
δεν εφαρμόζονται σε κατασκευαστή ο 
οποίος είναι υπεύθυνος, μαζί με όλες τις 
συνδεδεμένες με αυτόν επιχειρήσεις, για 
λιγότερα από 10.000 καινούργια ελαφρά 
επαγγελματικά οχήματα που 
ταξινομήθηκαν στην ΕΕ κατά το 
προηγούμενο ημερολογιακό έτος.»

Or. ro

Τροπολογία 29
Kathleen Van Brempt, Matthias Groote, Jo Leinen

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2α) Στο στοιχείο η) του άρθρου 3 
παράγραφος 1 προστίθεται το ακόλουθο
κείμενο:
«για την εφαρμογή του παρόντος 
στοιχείου, η νέα παγκόσμια διαδικασία 
δοκιμών ελαφρών οχημάτων ισχύει από
την 1η Ιανουαρίου 2016.»

Or. en

Τροπολογία 30
Yannick Jadot

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2α) Το άρθρο 5 απαλείφεται.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα πιστωτικά υπερμόρια αποδυναμώνουν τον στόχο ειδικών εκπομπών των κατασκευαστών 
παρέχοντας δικαιώματα εκπομπών για τις πωλήσεις οχημάτων με εκπομπές κάτω των 50 g/km 
CO2. Το ότι τα ηλεκτρικά οχήματα θεωρούνται επί του παρόντος οχήματα μηδενικών εκπομπών 
στον παρόντα κανονισμό αποτελεί ήδη σημαντικό κίνητρο, δεδομένου ότι οι εκπομπές των 
ηλεκτρικών οχημάτων από την παραγωγή ως την κατανάλωση είναι σημαντικά υψηλότερες από 
0g CO2/km. Τα πιστωτικά υπερμόρια εντείνουν τη στρέβλωση των μέσων ειδικών εκπομπών 
CO2, υπονομεύοντας την περιβαλλοντική ακεραιότητα.

Τροπολογία 31
Bernd Lange

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο 2 α (νέο)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 510/2011
Άρθρο 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2α) Το άρθρο 5 αντικαθίσταται από το 
ακόλουθο κείμενο:
Κατά τον υπολογισμό των μέσων ειδικών 
εκπομπών CO2, κάθε καινούργιο ελαφρό 
επαγγελματικό όχημα με ειδικές εκπομπές 
CO2 χαμηλότερες από 50g CO2/km 
λογίζεται ως:
– 3,5 ελαφρά επαγγελματικά οχήματα το 
2014,
– 3,5 ελαφρά επαγγελματικά οχήματα το 
2015,
– 2,5 ελαφρά επαγγελματικά οχήματα το 
2016,
– 1,5 ελαφρύ επαγγελματικό όχημα το 
2017,
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– 1 ελαφρύ επαγγελματικό όχημα από το 
2018.
Για τη διάρκεια του προγράμματος 
πιστωτικών υπερμορίων, ο μέγιστος 
αριθμός των καινούργιων ελαφρών 
επαγγελματικών οχημάτων, με ειδικές 
εκπομπές CO2 χαμηλότερες από 50g 
CO2/km, που λαμβάνεται υπόψη όσον 
αφορά την εφαρμογή των
πολλαπλασιαστών που αναφέρονται στο 
πρώτο εδάφιο, δεν υπερβαίνει το 1 % των 
νέων ελαφρών επαγγελματικών οχημάτων 
ανά κατασκευαστή.

Or. de

Τροπολογία 32
Kathleen Van Brempt

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2β) Το άρθρο 5 αντικαθίσταται από το 
ακόλουθο κείμενο:
«Κίνητρα για ημιφορτηγά χαμηλών 
εκπομπών
1. Κατά τον υπολογισμό των μέσων 
ειδικών εκπομπών CO2 ενός 
κατασκευαστή:
ο στόχος ειδικών εκπομπών ενός 
κατασκευαστή που προβαίνει σε πώληση 
σε ποσοστό κάτω του 4% καινούργιων 
ημιφορτηγών χαμηλών εκπομπών με 
εκπομπές κάτω των 50 g CO2/km 
μειώνεται κατά:
- 4g για κατασκευαστές που προβαίνουν 
σε πώληση ημιφορτηγών χαμηλών 
εκπομπών σε ποσοστό κάτω του 1%,
- 3g για κατασκευαστές που προβαίνουν 
σε πώληση ημιφορτηγών χαμηλών 
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εκπομπών σε ποσοστό κάτω του 2%,
- 2g για κατασκευαστές που προβαίνουν 
σε πώληση ημιφορτηγών χαμηλών 
εκπομπών σε ποσοστό κάτω του 3%,
- 1g για κατασκευαστές που προβαίνουν 
σε πώληση ημιφορτηγών χαμηλών 
εκπομπών σε ποσοστό κάτω του 4%,
ο στόχος ειδικών εκπομπών ενός 
κατασκευαστή που προβαίνει σε πώληση 
σε ποσοστό άνω του 4% ημιφορτηγών 
χαμηλών εκπομπών με εκπομπές κάτω 
των 50 g CO2/km αυξάνεται κατά:
- 2g για κατασκευαστές που προβαίνουν 
σε πώληση ημιφορτηγών χαμηλών 
εκπομπών σε ποσοστό άνω του 4%,
- 3g για κατασκευαστές που προβαίνουν 
σε πώληση ημιφορτηγών χαμηλών 
εκπομπών σε ποσοστό άνω του 5%.
2. Ο συνολικός αριθμός οχημάτων ανά 
κατασκευαστή με ειδικές εκπομπές που 
ανέρχονται σε 50 g CO2/km διατίθεται 
στο ευρύ κοινό από τα κράτη μέλη από
τις 28 Φεβρουαρίου κάθε έτους σε σχέση 
με το προηγούμενο ημερολογιακό έτος 
αρχής γενομένης από το έτος που τίθεται 
σε ισχύ ο παρών κανονισμός.
3. Ως τις 28 Φεβρουαρίου κάθε έτους, σε 
σχέση με τα προηγούμενα ημερολογιακά 
έτη αρχής γενομένης από το έτος που 
τίθεται σε ισχύ ο παρών κανονισμός, η 
Επιτροπή δημοσιεύει έκθεση σχετικά με 
τον τρόπο με τον οποίο τα κίνητρα για τα 
ημιφορτηγά χαμηλών εκπομπών 
επηρέασαν τους στόχους ειδικών 
εκπομπών των κατασκευαστών.»

Or. en

Τροπολογία 33
Matthias Groote

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο 2 α (νέο)
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Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 510/2011
Άρθρο 5 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α) Εισάγεται το ακόλουθο άρθρο:
«Άρθρο 5α
Το 2015 θα πρέπει να εισαχθεί διάταξη 
περιορισμού της ταχύτητας για τον 
περιορισμό της μέγιστης ταχύτητας των 
οχημάτων κατηγορίας N1 σε 120 km/h.»

Or. de

Τροπολογία 34
Yannick Jadot

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2β) Παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο:
«Άρθρο 5α
Περιοριστές ταχύτητας
«Από το 2015 και εφεξής, περιοριστές 
ταχύτητας τοποθετούνται σε όλα τα 
καινούργια ελαφρά επαγγελματικά 
οχήματα περιορίζοντας τη μέγιστη 
ταχύτητά τους σε 110 km/h.»

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα ημιφορτηγά αποτελούν τα μοναδικά επαγγελματικά οχήματα, στην ταχύτητα των οποίων δεν 
έχουν επιβληθεί περιορισμοί. Οι περιοριστές ταχύτητας θα μειώσουν τις εκπομπές, θα 
βελτιώσουν την οδική ασφάλεια και θα εξαλείψουν το στοιχείο του αθέμιτου ανταγωνισμού 
μεταξύ των μεγάλων ημιφορτηγών και των μικρών φορτηγών.
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Τροπολογία 35
Kathleen Van Brempt, Marita Ulvskog

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 2 γ (νέο)Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 510/2011
Άρθρο 5 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2γ) Παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο:
«Άρθρο 5α
Περιοριστές ταχύτητας
Έως το 2015, σε όλα τα ημιφορτηγά 
καινούργιας κατασκευής και κατηγορίας 
N1 θα πρέπει να εισαχθούν περιοριστές 
ταχύτητας που θα περιορίζουν τη μέγιστη 
ταχύτητα σε 100 km/h.»

Or. en

Τροπολογία 36
Adam Gierek

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο 2 α (νέο)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 510/2011
Άρθρο 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2α) Το άρθρο 6 αντικαθίσταται από το 
ακόλουθο κείμενο:
«Προκειμένου να διαπιστωθεί σε ποιο 
βαθμό ένας κατασκευαστής πληροί τους 
αναφερόμενους στο άρθρο 4 στόχους του 
ειδικών εκπομπών, οι ειδικές εκπομπές 
CO2 για κάθε ελαφρύ επαγγελματικό 
όχημα που θα μπορούσε να χρησιμοποιεί 
εναλλακτικά καύσιμα, σύμφωνα με τα 
ευρωπαϊκά πρότυπα, μειώνονται, έως την 
31η Δεκεμβρίου 2015, κατά 5 %, ως 
αναγνώριση του γεγονότος ότι κατά τη 
λειτουργία με βιοκαύσιμα υπάρχουν 
μεγαλύτερες δυνατότητες όσον αφορά την 
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τεχνολογία και τη μείωση των εκπομπών. 
Η μείωση αυτή ισχύει μόνο όταν 
τουλάχιστον το 30 % των πρατηρίων 
καυσίμων στο κράτος μέλος στο οποίο 
έχει ταξινομηθεί το ελαφρύ 
επαγγελματικό όχημα προσφέρουν αυτόν 
τον τύπο εναλλακτικού καυσίμου, το 
οποίο να πληροί τα κριτήρια 
βιωσιμότητας για βιοκαύσιμα σύμφωνα 
με τις σχετικές διατάξεις της σχετικής 
ενωσιακής νομοθεσίας.»

Or. pl

Αιτιολόγηση

Η πριμοδότηση με τη μορφή μείωσης κατά 5% των εκπομπών CO2 πρέπει να αφορά όχι μόνο 
τη χρήση της βιοαιθανόλης, αλλά και όλα τα εναλλακτικά καύσιμα, συμπεριλαμβανομένων των 
βιοκαυσίμων.

Τροπολογία 37
Yannick Jadot

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο 2 γ (νέο)
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 510/2011 
Άρθρο 7 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2γ) Παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο:
«Άρθρο 7α
Συμμόρφωση εν χρήσει
1. Τα μέτρα συμμόρφωσης εν χρήσει είναι 
κατάλληλα για να διασφαλίσουν ότι η 
οικονομία καυσίμων και οι εκπομπές CO2
των επιβατηγών οχημάτων κατά τη 
διάρκεια δοκιμών έγκρισης τύπου είναι 
αντίστοιχες προς εκείνες που 
επιτυγχάνονται από το ίδιο όχημα υπό 
κανονικές συνθήκες χρήσης.
2. Η συμμόρφωση εν χρήσει των 
εκπομπών CO2 καθορίζεται μέσω 
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δοκιμών από τρίτους που διενεργούνται 
από ανεξάρτητο και πιστοποιημένο φορέα 
κατά τη διάρκεια του κύκλου δοκιμών, 
έως το 2014.
3. Αν η τιμή του CO2 που μετράται 
υπερβαίνει την τιμή CO2 που έχει δηλώσει 
ο κατασκευαστής κατά περισσότερο από 
4%, ισχύει το άρθρο 10 παράγραφος 5 του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 715/2007.»

Or. en

Τροπολογία 38
Bernd Lange

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο 3 α (νέο)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 510/2011
Άρθρο 12 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3α) Στο άρθρο 12 προστίθεται η 
ακόλουθη παράγραφος:
«4α. Η Επιτροπή υποβάλλει έως τις 
31.12.2013 αναθεωρημένα μέτρα 
εφαρμογής για τη διαδικασία έγκρισης 
των οικολογικών καινοτομιών με σκοπό 
την απλοποίηση της υποβολής αίτησης 
για χρήση καινοτόμων τεχνολογιών και, 
στη συνέχεια, εκδίδει εγχειρίδιο ορθής 
υποβολής αιτήσεων.»

Or. de

Αιτιολόγηση

Η ισχύουσα νομοθεσία (κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 510/2011) αναφέρει ότι για την επίτευξη του 
κοινοτικού στόχου λαμβάνονται υπόψη οι εξοικονομήσεις CO2 που επιτυγχάνονται μέσω της
χρήσης καινοτόμων τεχνολογιών. Εντούτοις, η εμπειρία του παρελθόντος έχει αποδείξει ότι 
μέχρι στιγμής έχει υποβληθεί μόνο μία αίτηση αυτού του είδους. Η κατάσταση μπορεί να 
βελτιωθεί μέσω της αναθεώρησης της διαδικασίας έγκρισης με σκοπό την απλοποίηση της 
υποβολής αιτήσεων και μέσω της έκδοσης σχετικού εγχειριδίου.
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Τροπολογία 39
Adam Gierek

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο 3 α (νέο)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 510/2011
Άρθρο 12 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3α) Στο άρθρο 12 παράγραφος 1, η 
τελευταία πρόταση απαλείφεται.

Or. pl

Αιτιολόγηση

Δεν πρέπει να περιορίζονται οι καινοτόμες τεχνολογίες.

Τροπολογία 40
Adam Gierek

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο 3 β (νέο)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 510/2011
Άρθρο 12 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3β) Στο άρθρο 12 παράγραφος 2, το 
στοιχείο γ) απαλείφεται.

Or. pl

Αιτιολόγηση

Ο αποκλεισμός αυτός δεν οδηγεί σε λογικές αποφάσεις και είναι αβάσιμος.

Τροπολογία 41
Silvia-Adriana Ţicău
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο 4Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 510/2011
Άρθρο 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4) Το άρθρο 13 τροποποιείται ως εξής: διαγράφεται
α) Η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από 
το ακόλουθο κείμενο:
«Το αργότερο στις 31 Δεκεμβρίου 2014, η 
Επιτροπή επανεξετάζει τους στόχους 
ειδικών εκπομπών, τις λεπτομέρειες και 
άλλες πτυχές του παρόντος κανονισμού 
προκειμένου να καθορίσει τους στόχους 
όσον αφορά τις εκπομπές CO2 από τα 
καινούργια ελαφρά επαγγελματικά 
οχήματα για την περίοδο μετά το 2020.»
β) Η παράγραφος 6 τροποποιείται ως 
εξής:
– το δεύτερο εδάφιο απαλείφεται·
– το τρίτο εδάφιο αντικαθίσταται από το 
από το ακόλουθο κείμενο:
«Προκειμένου να αντικατοπτρίζονται 
τυχόν αλλαγές στην κανονιστική 
διαδικασία δοκιμών για τη μέτρηση των 
ειδικών εκπομπών CO2, η Επιτροπή 
προσαρμόζει τους μαθηματικούς τύπους 
του παραρτήματος Ι με κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεις, σύμφωνα με το 
άρθρο 15 και υπό τους όρους των άρθρων 
16 και 17, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα 
ότι οι κατασκευαστές και τα οχήματα 
διαφορετικής χρησιμότητας θα 
υπόκεινται βάσει της παλαιάς και της 
νέας διαδικασίας δοκιμών σε απαιτήσεις 
μείωσης οι οποίες θα είναι ανάλογης 
αυστηρότητας.»

Or. ro

Τροπολογία 42
Bernd Lange



AM\925661EL.doc 29/38 PE504.232v01-00

EL

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Έως τις 31 Δεκεμβρίου 2014, η Επιτροπή
υποβάλλει πρόταση σχετικά με τους
στόχους όσον αφορά τις εκπομπές CO2
από τα καινούργια ελαφρά επαγγελματικά 
οχήματα για την περίοδο μετά το 2020. Ο 
νέος στόχος υπολογίζεται κατά τέτοιο 
τρόπο ώστε να καταστεί εφικτή η 
επίτευξη των στόχων που αναφέρονται 
στον «Χάρτη πορείας για έναν Ενιαίο 
Ευρωπαϊκό Χώρο Μεταφορών – Για ένα 
ανταγωνιστικό και ενεργειακά αποδοτικό 
σύστημα μεταφορών», ιδίως η μείωση 
κατά 60% των εκπομπών αερίων του 
θερμοκηπίου που προέρχονται από την 
κυκλοφορία έως το 2050. Η παραπάνω 
πρόταση βασίζεται στον νέο παγκόσμιο 
κύκλο δοκιμών (WLDTP). Εάν μέχρι την 
1η Απριλίου 2014 δεν υπάρξει συμφωνία 
σχετικά με το παραπάνω πρότυπο, η 
πρόταση θα βασιστεί στον γνωστό κύκλο 
δοκιμών (NEFZ).
Η πρόταση για νέα οριακή τιμή CO2
περιλαμβάνει επίσης:
- εκτίμηση του κύκλου ζωής των 
εκπομπών CO2 των καινούργιων ελαφρών 
επαγγελματικών οχημάτων, όπως 
προβλέπεται και στην ανακοίνωση της 
Επιτροπής της 20ής Σεπτεμβρίου 2011 με 
τίτλο «Χάρτης πορείας για μια 
αποδοτική, από πλευράς πόρων, 
Ευρώπη». Τα αποτελέσματα θα 
συμπεριληφθούν στην εξέταση των 
οριακών τιμών.

- συνυπολογισμός των πραγματικών 
εκπομπών σε κανονικές συνθήκες 
οδήγησης (Real World Driving Emissions, 
RDE).

Or. de
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Αιτιολόγηση

Είναι επιθυμητός ένας όσο το δυνατόν πιο ρεαλιστικός παγκόσμιος κύκλος δοκιμών. Εντούτοις, 
μια μακροχρόνια διαδικασία λήψης αποφάσεων δεν πρέπει να οδηγήσει στο να παραμεληθούν 
οι στόχοι που αφορούν το CO2. Μέσω των νέων συστημάτων κίνησης και της ολοένα 
μικρότερης χρήσης των οχημάτων, πάνω από 50% των εκπομπών CO2 ενός ελαφρού 
επαγγελματικού οχήματος δεν προκύπτουν πλέον λόγω χρήσης του στην κυκλοφορία, αλλά λόγω 
της παραγωγής και της ανακύκλωσής του. Πολλές έρευνες έχουν καταδείξει ότι οι πραγματικές 
εκπομπές είναι σαφώς υψηλότερες από εκείνες που εμφανίζει ο κύκλος δοκιμών.

Τροπολογία 43
Josefa Andrés Barea

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Το αργότερο στις 31 Δεκεμβρίου 2014, η 
Επιτροπή επανεξετάζει τους στόχους 
ειδικών εκπομπών, τις λεπτομέρειες και 
άλλες πτυχές του παρόντος κανονισμού 
προκειμένου να καθορίσει τους στόχους 
όσον αφορά τις εκπομπές CO2 από τα 
καινούργια ελαφρά επαγγελματικά 
οχήματα για την περίοδο μετά το 2020 με 
σκοπό να επιτευχθεί, ως το 2025, στόχος 
που θα κυμαίνεται μεταξύ 100 g CO2/km 
και 115 g CO2/km, εκτός εάν 
δικαιολογείται δεόντως χαμηλότερος 
στόχος υπό το πρίσμα της χρήσης 
τεχνολογιών χαμηλών εκπομπών και της 
διείσδυσής τους στην αγορά.
Με βάση την παραπάνω επανεξέταση, η 
οποία περιλαμβάνει συνολική εκτίμηση 
επιπτώσεων στην αυτοκινητοβιομηχανία 
και τις βιομηχανίες που εξαρτώνται από 
αυτήν, η Επιτροπή υποβάλει, κατά 
περίπτωση, πρόταση τροποποίησης του 
παρόντος κανονισμού κατά τρόπο 
αποδοτικό από άποψη κόστους και όσο 
το δυνατόν πιο ουδέτερο από άποψη 
ανταγωνισμού και διασφαλίζει την 
επίτευξη των μακροπρόθεσμων στόχων 
της Ένωσης σε σχέση με την 
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καταπολέμηση της αλλαγής του κλίματος.

Or. en

Τροπολογία 44
Kent Johansson

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Το αργότερο στις 31 Δεκεμβρίου 2014, η 
Επιτροπή επανεξετάζει τους στόχους 
ειδικών εκπομπών, τις λεπτομέρειες και 
άλλες πτυχές του παρόντος κανονισμού 
προκειμένου να καθορίσει τους στόχους 
όσον αφορά τις εκπομπές CO2 από τα 
καινούργια ελαφρά επαγγελματικά 
οχήματα για την περίοδο μετά το 2020. 
Αυτού του είδους οι στόχοι συνάδουν με 
την αποδοτική από άποψη κόστους οδό 
που ακολουθείται για την επίτευξη των 
μακροπρόθεσμων στόχων της Ένωσης 
που αφορούν το κλίμα ως το 2050.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι μακροπρόθεσμοι στόχοι με σταδιακή αύξηση του επιπέδου των φιλοδοξιών είναι σημαντικοί 
για ένα πλαίσιο που θα αφορά το κλίμα και την ενέργεια κατά την περίοδο ως το 2030, καθώς 
και για την επίτευξη των στόχων της ΕΕ που αφορούν τις εκπομπές ως το 2050. Αυτού του 
είδους οι στόχοι έχουν επίσης σημασία για την εξασφάλιση βεβαιότητας για τους επενδυτές. Ως 
εκ τούτου, χρειάζεται να γίνει πιο ρητή αναφορά σε αυτό.

Τροπολογία 45
Alejo Vidal-Quadras

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Το αργότερο το 2017, η Επιτροπή 
επανεξετάζει τους στόχους ειδικών 
εκπομπών, τις λεπτομέρειες και άλλες 
πτυχές του παρόντος κανονισμού 
προκειμένου να καθορίσει τους στόχους 
όσον αφορά τις εκπομπές CO2 από τα 
καινούργια ελαφρά επαγγελματικά 
οχήματα για την περίοδο μετά το 2020 
βάσει μιας νέας διαδικασίας και ενός 
νέου κύκλου δοκιμών που λαμβάνουν 
υπόψη την παγκόσμια εναρμονισμένη 
διαδικασία δοκιμών ελαφρών οχημάτων.

Or. en

Τροπολογία 46
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Andrzej Grzyb

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Το αργότερο στις 31 Δεκεμβρίου 2016, η 
Επιτροπή επανεξετάζει τους στόχους 
ειδικών εκπομπών, αλλά όχι προτού 
καθοριστούν πλήρως ο νέος κύκλος και οι 
νέες διαδικασίες δοκιμών, τις 
λεπτομέρειες και άλλες πτυχές του 
παρόντος κανονισμού προκειμένου να 
καθορίσει τους στόχους όσον αφορά τις 
εκπομπές CO2 από τα καινούργια ελαφρά 
επαγγελματικά οχήματα για την περίοδο 
μετά το 2020.

Or. en
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Τροπολογία 47
Alejo Vidal-Quadras

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α α) Παρεμβάλλεται η ακόλουθη 
παράγραφος:
«4α. Η Επιτροπή θα αξιολογήσει την 
πιθανότητα αντικατάστασης της 
προσέγγισης αγωγού εξαγωγής, κατά την 
οποία μετρώνται μόνο οι εκπομπές που 
σχετίζονται με την παραγωγή και τη 
χρήση των καυσίμων, από μια 
προσέγγιση του κύκλου ζωής, η οποία 
ενσωματώνει τις εκπομπές από όλα τα 
στάδια ζωής ενός οχήματος, από την 
παραγωγή των υλικών ως την απόρριψη 
ή την ανακύκλωσή του στο τέλος του 
κύκλου ζωής του.»

Or. en

Τροπολογία 48
Josefa Andrés Barea

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο 4 – στοιχείο β – περίπτωση -1 (νέα)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 510/2011
Άρθρο 13 – παράγραφος 6 – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– παρεμβάλλεται το ακόλουθο εδάφιο:
«Προκειμένου να διασφαλισθεί ότι οι 
πραγματικές εκπομπές 
αντικατοπτρίζονται δεόντως και ότι οι 
τιμές CO2 που μετρώνται είναι απόλυτα 
συγκρίσιμες, η Επιτροπή διασφαλίζει, 
σύμφωνα με το άρθρο 14 παράγραφος 3 
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 715/2007, ότι 



PE504.232v01-00 34/38 AM\925661EL.doc

EL

εκείνα τα στοιχεία της διαδικασίας 
δοκιμών που επηρεάζουν σημαντικά τις 
εκπομπές CO2 που μετρώνται ορίζονται 
με αυστηρότητα και ότι καταργούνται οι 
δυνατότητες ευελιξίας κατά τις δοκιμές.»

Or. en

Τροπολογία 49
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Andrzej Grzyb

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο 4 – στοιχείο β – περίπτωση 2
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 510/2011
Άρθρο 13 – παράγραφος 6 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Η ισχύουσα πρόταση παρέχει μόνο τη δυνατότητα εκ των υστέρων ελέγχου του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και των κρατών μελών. Καθώς τα κράτη μέλη είναι αρμόδια για την εφαρμογή 
του δικαίου της Ένωσης και καθώς ο εν λόγω εκτελεστικός ρόλος ανατίθεται στην Επιτροπή, 
είναι αναγκαίο να υπάρχουν ενιαίες προϋποθέσεις όσον αφορά την εφαρμογή. Από την πλευρά 
της βιομηχανίας, τα κράτη μέλη πρέπει να επιβλέπουν την Επιτροπή. Ως εκ τούτου, θα πρέπει 
να ισχύει η σχετική διαδικασία επιτροπής.
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Τροπολογία 50
Josefa Andrés Barea

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο 4 – στοιχείο β – περίπτωση 2 α (νέα)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 510/2011
Άρθρο 13 – παράγραφος 6 – εδάφιο 3 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– παρεμβάλλεται το ακόλουθο εδάφιο:
«Με σκοπό να επαληθευθεί ότι οι 
εκπομπές CO2 των οχημάτων μαζικής 
παραγωγής συμμορφώνονται με τις τιμές 
του εγκεκριμένου τύπου, διασφαλίζεται 
ότι οι τιμές αεροδυναμικής αντίστασης 
και αντίστασης κύλισης λαμβάνονται από 
το όχημα του οποίου επαληθεύεται η 
συμμόρφωση της παραγωγής.»

Or. en

Τροπολογία 51
Yannick Jadot

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Ενδεικτικές ειδικές εκπομπές CO2 = 110 + 
a × (M – M0)

όπου: όπου:

M = μάζα του οχήματος σε χιλιόγραμμα 
(kg)

M = μάζα του οχήματος σε χιλιόγραμμα 
(kg)

M0 = η εγκριθείσα τιμή βάσει του άρθρου 
13 παράγραφος 2

M0 = η εγκριθείσα τιμή βάσει του άρθρου 
13 παράγραφος 2

a = 0,096.» a = 0,096.»

Or. en
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Αιτιολόγηση

Τα ημιφορτηγά αποτελούν μια από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες πηγές εκπομπών αερίων 
θερμοκηπίου στον κλάδο των μεταφορών, σημειώνοντας αύξηση κατά 26% μεταξύ 1995 και 
2010. Προκειμένου να αντιμετωπισθεί η αύξηση των εκπομπών CO2, απαιτούνται αυστηροί 
στόχοι για τις εκπομπές CO2. Η ανάλυση που υποβλήθηκε από την Επιτροπή δείχνει ότι ο 
στόχος των 147g CO2 θα είναι ανεπαρκής. Ένας στόχος 110g CO2/km θα ήταν ισοδύναμος με 
τον στόχο που αφορά τα αυτοκίνητα και ανέρχεται σε 80g CO2/km. Η τεχνική ανάλυση δείχνει 
ότι ένας τέτοιος στόχος είναι τεχνολογικά εφικτός και αποτελεσματικός από άποψη κόστους 
τόσο για την κοινωνία όσο και για τους χρήστες.

Τροπολογία 52
Adam Gierek

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο 5
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 510/2011
Παράρτημα 1 – σημείο 1 – στοιχείο γ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Ενδεικτικές ειδικές εκπομπές CO2 = 147 + 
a × (M – M0)

όπου: όπου:

M = μάζα του οχήματος σε χιλιόγραμμα 
(kg)

M = μάζα του οχήματος σε χιλιόγραμμα 
(kg)

M0 = η εγκριθείσα τιμή βάσει του άρθρου 
13 παράγραφος 2

M0 = μειωμένη τιμή κατά τα 300 kg σε 
σχέση με την εγκριθείσα του άρθρου 13 
παράγραφος 2

a = 0,096.» a = 0,096.»

Or. pl

Αιτιολόγηση

Το άρθρο 13 παράγραφος 2 δεν αναφέρει τους μηχανισμούς διαμόρφωσης της παραμέτρου M0
ως μέσης μάζας για κάποιο μη προσδιορισμένο πληθυσμό. Η μείωση της τιμής κατά 300 kg 
προκύπτει από τη μετατροπή: CO2 = 175 + ax (Μ - M0), όπου το CO2 (αριστερή πλευρά της 
εξίσωσης) ισούται με 147 g/1km. Συνεπώς για M0 = 2610 kg, α = 0,093, προκύπτει τελική τιμή 
Μ = 2310 kg. Για τη νέα εκδοχή και τον νέο μαθηματικό τύπο, για την επίτευξη των στόχων 
μετά το 2020, η τιμή της M0 θα πρέπει να είναι 2310 kg.
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Τροπολογία 53
Yannick Jadot

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5α) Στο παράρτημα Ι σημείο 1 
παρεμβάλλεται το ακόλουθο στοιχείο:
«γ α) Από το 2025:
Ειδικές εκπομπές CO2 = 85 + a × (M –
M0)
όπου:
M = μάζα του οχήματος σε χιλιόγραμμα 
(kg)
M 0 = η εγκριθείσα τιμή βάσει του άρθρου 
13 παράγραφος 2
a = 0,093.»

Or. en

Αιτιολόγηση

Μελέτη που δημοσιεύθηκε πρόσφατα από την AEA-Ricardo καταδεικνύει ότι στόχος που θα 
ανερχόταν σε 60g CO2/km για τα επιβατηγά οχήματα το 2025 θα ήταν τεχνολογικά εφικτός και 
αποδοτικός από άποψη κόστους. Ένας στόχος ισοδύναμης αυστηρότητας για τα ημιφορτηγά θα 
ήταν 85g CO2/km. Αυτό θα προωθούσε τις επενδύσεις σε ημιφορτηγά με εξαιρετικά χαμηλή 
χρήση άνθρακα (υβριδικά, ηλεκτρικά), προστατεύοντας τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις από τις 
ολοένα αυξανόμενες τιμές του πετρελαίου, και συμβάλλοντας επίσης στη μείωση της 
ατμοσφαιρικής ρύπανσης και της ηχορρύπανσης, ιδίως στις αστικές περιοχές, όπου τα 
ημιφορτηγά χρησιμοποιούνται συχνά.

Τροπολογία 54
Kathleen Van Brempt

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο 5 α (νέο)
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 510/2011
Παράρτημα I – σημείο 1 – στοιχείο γ α (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5α) Στο παράρτημα Ι σημείο 1 
παρεμβάλλεται το ακόλουθο στοιχείο:
«γ α) Από το 2025:
Ειδικές εκπομπές CO2 = 100 + a × (M –
M0)
όπου:
M = μάζα του οχήματος σε χιλιόγραμμα 
(kg)
M 0 = η εγκριθείσα τιμή βάσει του άρθρου 
13 παράγραφος 2
a = *
(*ισοδύναμο με κλίση 100%).»

Or. en


