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Τροπολογία 14
Yannick Jadot

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1α) Εάν δεν αυξηθεί σημαντικά η 
αποτελεσματική χρήση των πόρων, η 
ευρωπαϊκή οικονομία θα συνεχίσει να 
εκτίθεται σε σοβαρούς κινδύνους που 
συνδέονται με τις τιμές ενέργειας, 
περιλαμβανομένων δυνητικών 
πετρελαϊκών κρίσεων ή ελλείψεων 
φυσικού αερίου. Ο καθορισμός νέου 
στόχου 60 g CO2/km για το 2025 αποτελεί 
μια λύση προκειμένου να διασφαλιστεί ότι 
η αποδοτική κατανάλωση καυσίμων από 
τα οχήματα θα συνεχίσει να βελτιώνεται 
πέραν του 2020, ότι η οικονομία θα είναι 
λιγότερο ευάλωτη έναντι κρίσεων 
σχετικών με την τιμή του πετρελαίου και 
ότι θα αυξηθεί ο αριθμός των οχημάτων 
με εξαιρετικά χαμηλή χρήση άνθρακα 
που εισάγονται στην αγορά.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τον Νοέμβριο του 2012, η εταιρεία Ricardo-AEA κατέδειξε σε έκθεσή της με τίτλο «Exploring 
possible car and van CO2 emission targets for 2025 in Europe» (Διερεύνηση των πιθανών 
στόχων για το 2025 σχετικά με τις εκπομπές CO2 από τα αυτοκίνητα και τα ημιφορτηγά στην 
Ευρώπη) ότι η υλοποίηση του στόχου των 60 g/km έως το 2025 για τα αυτοκίνητα θα 
επιταχύνει την καθιέρωση τεχνολογιών εξαιρετικά χαμηλών εκπομπών άνθρακα. Εάν δεν 
μειωθούν το μέγεθος και οι επιδόσεις των αυτοκινήτων, ο στόχος αυτός δεν μπορεί να 
επιτευχθεί μόνο με τη χρήση συμβατικών και υβριδικών αυτοκινήτων. Για τον λόγο αυτόν, είναι 
απαραίτητες ορισμένες υποδείξεις σχετικά με τα οχήματα εξαιρετικά χαμηλών εκπομπών 
άνθρακα.

Τροπολογία 15
Krišjānis Kariņš
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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 16
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 
95gCO2/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 
95gCO2/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 
εκπονήθηκαν από την Επιτροπή 
κατέδειξαν ότι οι διαδικασίες δοκιμών 
που χρησιμοποιήθηκαν για τη μέτρηση 
των εκπομπών CO2 δυνάμει του εν λόγω 
κανονισμού δεν απέτρεψαν την αυξημένη 
χρήση των δυνατοτήτων ευελιξίας από 
τους κατασκευαστές, γεγονός το οποίο 
οδήγησε σε εικαζόμενες μειώσεις 
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εκπομπών CO2 που δεν οφείλονται σε 
τεχνολογικές βελτιώσεις και δεν μπορούν 
να επιτευχθούν υπό πραγματικές 
συνθήκες οδήγησης. Κατά συνέπεια, ο 
κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 715/2007 πρέπει 
να αναθεωρηθεί επειγόντως, προκειμένου 
να διασφαλιστεί ότι οι διαδικασίες 
δοκιμών αντικατοπτρίζουν επαρκώς την 
πραγματική συμπεριφορά των 
αυτοκινήτων ως προς τις εκπομπές CO2.

Or. en

Τροπολογία 17
Yannick Jadot

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2α) Είναι εξαιρετικά σημαντικό να 
διασφαλιστεί ότι οι δοκιμές εν χρήσει 
αναπαράγουν στον κύκλο δοκιμών τις 
τιμές κατανάλωσης καυσίμων και 
εκπομπών CO2 που επιτυγχάνονται υπό 
κανονικές συνθήκες χρήσης. Προς τον 
σκοπό αυτόν απαιτείται, για παράδειγμα, 
η συναρμολόγηση των εξαρτημάτων των 
οχημάτων κατά τη διάρκεια των δοκιμών 
εν χρήσει να μην γίνεται με σκοπό τη 
μείωση της δύναμης αντίστασης ή τα 
πρότυπα χρήσης να είναι 
αντιπροσωπευτικά της πραγματικής 
χρήσης. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, οι 
καταναλωτές μπορούν να είναι βέβαιοι 
ότι οι τυπικές επιδόσεις των οχημάτων 
που αγοράζουν ανταποκρίνονται, εφόσον 
τεθούν σε κυκλοφορία, στις 
διαφημιζόμενες τιμές κατανάλωσης 
καυσίμων και εκπομπών CO2. Για τους 
λόγους αυτούς, και με την επιφύλαξη της 
υποχρέωσης διασφάλισης της 
συμμόρφωσης εν χρήσει πάραυτα, η 
Επιτροπή πρέπει να εκδώσει λεπτομερείς 
κανόνες για την αποτροπή της χρήσης 
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των δυνατοτήτων ευελιξίας κατά τις 
δοκιμές εν χρήσει με σκοπό τη μείωση 
της κατανάλωσης καυσίμων και των 
εκπομπών CO2 πέραν των τιμών που 
μπορούν να επιτευχθούν υπό κανονικές 
συνθήκες χρήσης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να προαχθεί η ομοιόμορφη εφαρμογή της συμμόρφωσης εν χρήσει και να 
διασφαλιστεί ότι οι απαραίτητες τροποποιήσεις συνάδουν με τις κανονικές συνθήκες χρήσης, 
είναι σκόπιμο η Επιτροπή να εκδώσει λεπτομερείς κανόνες. Οι κανόνες αυτοί θα πρέπει να 
εφαρμόζονται με την επιφύλαξη της υποχρέωσης διασφάλισης της συμμόρφωσης εν χρήσει, 
ούτως ώστε να αποτρέπονται περιττές καθυστερήσεις στη διασφάλιση της συμμόρφωσης εν 
χρήσει.

Τροπολογία 18
Kathleen Van Brempt, Mario Pirillo, Jo Leinen, Britta Thomsen, Judith A. Merkies

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2α) Οι υψηλές και διαρκώς αυξανόμενες 
τιμές των ορυκτών καυσίμων, και 
ιδιαίτερα του πετρελαίου, συνιστούν 
απειλή για την οικονομική ανάκαμψη, την 
ενεργειακή ασφάλεια και τον οικονομικά 
προσιτό χαρακτήρα της ενέργειας στην 
Ευρώπη. Οι πετρελαϊκές κρίσεις μπορεί 
να οδηγήσουν σε σοβαρές οικονομικές 
υφέσεις, μείωση της ανταγωνιστικότητας 
και αύξηση της ανεργίας. Κατά συνέπεια, 
η μείωση της εξάρτησής μας από το 
πετρέλαιο, μέσω, μεταξύ άλλων, της 
αύξησης της αποδοτικότητας και της 
βιωσιμότητας των καινούργιων 
επιβατικών αυτοκινήτων και 
ημιφορτηγών, συνιστά προτεραιότητα.

Or. en
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Τροπολογία 19
Yannick Jadot

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 2 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2β) Ενδείκνυται η συνέχιση των 
προσπαθειών με στόχο να διασφαλιστεί 
ότι θα επιτευχθούν περαιτέρω μειώσεις 
των εκπομπών CO2, πέραν του στόχου 
των 5 g CO2/km της Ένωσης, και ότι οι 
μετρήσεις που πραγματοποιούνται 
σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 
715/2007 και τα μέτρα εφαρμογής του 
αφορούν τις πραγματικές επιδόσεις των 
κυκλοφορούντων οχημάτων. Προς τον 
σκοπό αυτόν, θα πρέπει να 
συμπεριληφθούν στον κανονισμό (ΕΚ) 
αριθ. 443/2009 απαιτήσεις συμμόρφωσης 
εν χρήσει για τις εκπομπές CO2.

Or. en

Αιτιολόγηση

Διαπιστώνεται αυξανόμενο χάσμα ανάμεσα στις εκπομπές της έγκρισης τύπου και τις 
πραγματικές εκπομπές που προέρχονται από νέα επιβατικά αυτοκίνητα. Αυτό είναι σημαντικό, 
διότι οι μειώσεις των εκπομπών CO2 συνεπάγονται άμεση εξοικονόμηση καυσίμων για τους 
καταναλωτές. Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι μετρήσεις των εκπομπών CO2 ανά 
χιλιόμετρο αντιστοιχούν στις πραγματικές επιδόσεις για τις εκπομπές από τα κυκλοφορούντα 
οχήματα, θα πρέπει να θεσπιστούν απαιτήσεις συμμόρφωσης εν χρήσει για τις εκπομπές CO2. 
Ανάλογες απαιτήσεις έχουν ήδη τεθεί σε εφαρμογή για άλλες ρυπογόνες εκπομπές.

Τροπολογία 20
Yannick Jadot

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3α) Η Επιτροπή πρέπει να επανεξετάσει 
την παραδοχή των μηδενικών εκπομπών 
σχετικά με τα ηλεκτρικά οχήματα για το 
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2025 και μετέπειτα και να καθιερώσει 
συστήματα μέτρησης στα οποία 
συνυπολογίζονται οι εκπομπές αερίων του 
θερμοκηπίου που εκλύονται κατά την 
παραγωγή ενέργειας.

Or. en

Τροπολογία 21
Adam Gierek

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4) Αναγνωρίζοντας τις δυσανάλογες 
επιπτώσεις που έχει στους μικρότερους 
κατασκευαστές η συμμόρφωση με τους 
στόχους ειδικών εκπομπών οι οποίοι 
ορίζονται βάσει της χρηστικότητας του 
οχήματος, τη μεγάλη διοικητική 
επιβάρυνση που συνεπάγεται η διαδικασία 
παρέκκλισης και το οριακό όφελος όσον 
αφορά την αποφυγή των εκπομπών CO2 
από τα οχήματα που πωλούνται από τους 
εν λόγω κατασκευαστές, οι παραγωγοί που 
είναι υπεύθυνοι για λιγότερα από 500 
καινούργια επιβατηγά αυτοκίνητα ετησίως 
εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής του 
στόχου ειδικών εκπομπών και του 
τιμήματος υπέρβασης εκπομπών.

(4) Αναγνωρίζοντας τις δυσανάλογες 
επιπτώσεις που έχει στους μικρότερους 
κατασκευαστές η συμμόρφωση με τους 
στόχους ειδικών εκπομπών οι οποίοι 
ορίζονται βάσει της παραμέτρου
χρηστικότητας του οχήματος σε μορφή 
μάζας, τη μεγάλη διοικητική επιβάρυνση 
που συνεπάγεται η διαδικασία 
παρέκκλισης και το οριακό όφελος όσον 
αφορά την αποφυγή των εκπομπών CO2 
από τα οχήματα που πωλούνται από τους 
εν λόγω κατασκευαστές, οι παραγωγοί που 
είναι υπεύθυνοι για λιγότερα από 500 
καινούργια επιβατηγά αυτοκίνητα ετησίως 
εξαιρούνται εν μέρει από το πεδίο 
εφαρμογής του στόχου ειδικών εκπομπών 
και του τιμήματος υπέρβασης εκπομπών. 
Η Επιτροπή υποχρεούται να προτείνει 
εναλλακτικά κριτήρια για τη 
χρηστικότητα των εν λόγω οχημάτων, 
συμπεριλαμβανομένης της αναλογίας 
ισχύος του κινητήρα τους προς την 
συνολική λειτουργία του οχήματος.

Or. pl

Αιτιολόγηση

Η μάζα του οχήματος είναι ένα μόνο από τα σημαντικά κριτήρια, αλλά δεν αναφέρονται άλλες 
σημαντικές παράμετροι χρηστικότητας που σχετίζονται με την ισχύ του κινητήρα και την 
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αντίσταση τριβής ή με τις ζημιές λόγω αναταράξεων, δηλαδή από το αεροδυναμικό σχήμα του 
οχήματος.

Τροπολογία 22
Jan Březina, Vicky Ford

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4) Αναγνωρίζοντας τις δυσανάλογες 
επιπτώσεις που έχει στους μικρότερους 
κατασκευαστές η συμμόρφωση με τους 
στόχους ειδικών εκπομπών οι οποίοι 
ορίζονται βάσει της χρηστικότητας του 
οχήματος, τη μεγάλη διοικητική 
επιβάρυνση που συνεπάγεται η διαδικασία 
παρέκκλισης και το οριακό όφελος όσον 
αφορά την αποφυγή των εκπομπών CO2
από τα οχήματα που πωλούνται από τους 
εν λόγω κατασκευαστές, οι παραγωγοί που 
είναι υπεύθυνοι για λιγότερα από 500
καινούργια επιβατηγά αυτοκίνητα ετησίως 
εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής του 
στόχου ειδικών εκπομπών και του 
τιμήματος υπέρβασης εκπομπών.

(4) Αναγνωρίζοντας τις δυσανάλογες 
επιπτώσεις που έχει στους μικρότερους 
κατασκευαστές η συμμόρφωση με τους 
στόχους ειδικών εκπομπών οι οποίοι 
ορίζονται βάσει της χρηστικότητας του 
οχήματος, τη μεγάλη διοικητική 
επιβάρυνση που συνεπάγεται η διαδικασία 
παρέκκλισης και το οριακό όφελος όσον 
αφορά την αποφυγή των εκπομπών CO2
από τα οχήματα που πωλούνται από τους 
εν λόγω κατασκευαστές, οι παραγωγοί που 
είναι υπεύθυνοι για λιγότερα από 1.000
καινούργια επιβατηγά αυτοκίνητα ετησίως 
εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής του 
στόχου ειδικών εκπομπών και του 
τιμήματος υπέρβασης εκπομπών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι κατασκευαστές με μικρό όγκο παραγωγής υπέβαλλαν αιτήσεις για τη χορήγηση 
παρεκκλίσεων μέσω σύνθετης διαδικασίας, η οποία απαιτούσε σημαντικό ποσοστό πόρων και 
για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Στην εκτίμηση επιπτώσεων της Επιτροπής δηλώνεται ότι οι εν 
λόγω κατασκευαστές έχουν αμελητέα επίδραση στο κλίμα. Επιπλέον, το όριο των 500 
αυτοκινήτων δεν επιτρέπει την οικονομική ανάπτυξη αυτών των μικρών εταιρειών, οι οποίες 
παρουσιάζουν περισσότερες πιθανότητες οικονομικής βιωσιμότητας εάν κατασκευάζουν έως 
και 1.000 αυτοκίνητα, ιδίως στο πλαίσιο της οικονομικής κρίσης.

Τροπολογία 23
Adam Gierek
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Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5) Η διαδικασία παραχώρησης 
παρεκκλίσεων σε κατασκευαστές με 
μικρό όγκο παραγωγής απλοποιείται 
ώστε να αφήνει αυξημένα περιθώρια 
ευελιξίας ως προς τον χρόνο υποβολής 
αιτήσεων παρέκκλισης από τους 
κατασκευαστές και λήψης των 
αποφάσεων παραχώρησης της εν λόγω 
παρέκκλισης από την Επιτροπή.

διαγράφεται

Or. pl

Αιτιολόγηση

Οι μικρής κλίμακας κατασκευαστές οχημάτων μεγάλης ισχύος, σχεδιασμένων για τους λάτρεις 
της υψηλής ισχύος και της ταχύτητας, δεν πρέπει να ευνοούνται. Η παραγωγή των εν λόγω 
οχημάτων δεν είναι κοινωνικά αναγκαία.

Τροπολογία 24
Adam Gierek

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6) Η διαδικασία παραχώρησης 
παρεκκλίσεων σε εξειδικευμένους 
κατασκευαστές θα πρέπει να συνεχιστεί 
για το έτος 2020. Ωστόσο, για να 
διασφαλιστεί ότι η προσπάθεια μείωσης 
που απαιτείται από εξειδικευμένους 
κατασκευαστές θα συνάδει με εκείνη των 
κατασκευαστών με μεγάλο όγκο 
παραγωγής, θα πρέπει να ισχύσει από το 
2020 στόχος μειωμένος κατά 45% σε 
σύγκριση με τις μέσες ειδικές εκπομπές 
των εξειδικευμένων κατασκευαστών το 
2007.

(6) Η διαδικασία παραχώρησης 
παρεκκλίσεων σε εξειδικευμένους 
κατασκευαστές θα πρέπει να συνεχιστεί 
για το έτος 2020. Κατά την παραχώρηση 
των παρεκκλίσεων o κατασκευαστής θα 
πρέπει να αποδείξει ότι πληροί τις 
δεσμεύσεις του όσον αφορά τους στόχους.
Ωστόσο, για να διασφαλιστεί ότι η 
προσπάθεια μείωσης που απαιτείται από 
εξειδικευμένους κατασκευαστές θα 
συνάδει με εκείνη των κατασκευαστών με 
μεγάλο όγκο παραγωγής, θα πρέπει να 
ισχύσει από το 2020 ο ίδιος στόχος για 
όλους τους κατασκευαστές.
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Or. pl

Αιτιολόγηση

Αυτό απαιτεί ο θεμιτός ανταγωνισμός.

Τροπολογία 25
Adam Gierek

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7) 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.

(7) Προκειμένου να είναι η 
αυτοκινητοβιομηχανία σε θέση να 
πραγματοποιήσει μακροπρόθεσμες 
επενδύσεις και να εφαρμόσει 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 των συνθηκών
που επιβάλλουν το αναγκαίο ποσοστό
μείωσης, σύμφωνα με τους 
μακροπρόθεσμους στόχους της Ένωσης,
και των συνεπειών για την ανάπτυξη 
οικονομικά αποδοτικής τεχνολογίας 
μείωσης των εκπομπών σκόνης και 
επιβλαβών αερίων, όπως και των 
εκπομπών θορύβου από 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 όσον 
αφορά τις εκπομπές CO2 πέραν του 2020. 
Η έκθεση πρέπει να περιλαμβάνει μια 
εκτίμηση των εκπομπών CO2 σε όλα τα 
στάδια της παραγωγής, καθώς επίσης 
καθ’ όλη τη διάρκεια ζωής του οχήματος, 
της καταστροφής και της ανακύκλωσής 
του.

Or. pl
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Αιτιολόγηση

Το ζήτημα των εκπομπών απαιτεί μια ολιστική προσέγγιση.

Τροπολογία 26
Kathleen Van Brempt, Britta Thomsen, Judith A. Merkies

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7) 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.

(7) 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 διασφαλιστεί με τον καθορισμό στόχου 
για το 2025. Ο εν λόγω στόχος θα πρέπει 
να βασιστεί στην επίτευξη του 
απαραίτητου ποσοστού μείωσης σύμφωνα 
με τους μακροπρόθεσμους κλιματικούς 
στόχους της Ένωσης και να προάγει την 
ανάπτυξη οικονομικά αποδοτικής 
τεχνολογίας μείωσης των εκπομπών CO2
για τα αυτοκίνητα. Επομένως, είναι 
επιθυμητή η υποβολή εκ μέρους της 
Επιτροπής έκθεσης και προτάσεων για 
στόχους πέραν του 2020.

Or. en

Τροπολογία 27
Hannu Takkula

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7) Προκειμένου να είναι η (7) Προκειμένου να είναι η 
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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.

αυτοκινητοβιομηχανία σε θέση να 
πραγματοποιήσει μακροπρόθεσμες 
επενδύσεις και να αναπτύξει καινοτομίες, 
είναι επιθυμητό να δοθούν ενδείξεις ως 
προς τον τρόπο τροποποίησης του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 443/2009 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. Στην έκθεση πρέπει να 
λαμβάνονται υπόψη οι εκπομπές CO2
καθ’ όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής 
των αυτοκινήτων, συμπεριλαμβανομένου 
του χρόνου κατασκευής και του τέλους 
του κύκλου ζωής τους.

Or. en

Τροπολογία 28
Ivo Belet

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7) 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 

(7) 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 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 443/2009 για την 
περίοδο μετά το 2020. Οι ενδείξεις αυτές 
θα πρέπει να βασιστούν σε εκτίμηση του 
απαραίτητου ποσοστού μείωσης σύμφωνα 
με τους μακροπρόθεσμους κλιματικούς 
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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.

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 την επίτευξη των 
στόχων έως το 2025 και μετέπειτα.

Or. en

Τροπολογία 29
Kathleen Van Brempt, Britta Thomsen, Judith A. Merkies

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 7 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7α) Αναγνωρίζοντας τις μακρές 
περιόδους έρευνας και ανάπτυξης που 
απαιτούνται για τους κατασκευαστές και 
προκειμένου να εξασφαλιστεί στους 
επενδυτές η βεβαιότητα που χρειάζονται, 
είναι σημαντικό να τεθεί ένας στόχος για 
το 2025. Ο καθορισμός του εν λόγω 
στόχου στην παρούσα φάση συνεπάγεται 
την τήρηση του χρονοδιαγράμματος που 
είχε τεθεί το 2007, κατά τον καθορισμό 
των στόχων για το 2020. Εάν η Ευρώπη 
επιθυμεί να διατηρήσει την ηγετική θέση 
που κατέχει στον παγκόσμιο αγώνα 
δρόμου για τη δημιουργία καθαρότερων 
οχημάτων, λαμβάνοντας υπόψη τα 
φιλόδοξα πρότυπα εξοικονόμησης 
καυσίμων που εγκρίθηκαν πρόσφατα στις 
ΗΠΑ, οφείλει να θέσει για το 2025 έναν 
μακροπρόθεσμο στόχο της τάξης των 65 
g CO2/km.

Or. en
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Τροπολογία 30
Kathleen Van Brempt, Mario Pirillo, Matthias Groote, Jo Leinen, Judith A. Merkies

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 7 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7β) Δεδομένου ότι η σωστή και 
αξιόπιστη ενημέρωση σχετικά με τις 
εκπομπές CO2 και την κατανάλωση 
καυσίμων, που συνδέονται άμεσα μεταξύ 
τους, είναι κεντρικής σημασίας για τους 
καταναλωτές ώστε να προβαίνουν σε 
τεκμηριωμένες επιλογές, είναι σκόπιμο να 
δοθεί μεγαλύτερη βαρύτητα στην 
πρόβλεψη αυτών των παραμέτρων. 
Ωστόσο, οι πραγματικές εκπομπές των 
κυκλοφορούντων αυτοκινήτων και 
ημιφορτηγών παρουσιάζουν σήμερα 
μείζονες αποκλίσεις από τις τιμές που 
προσδιορίζονται στον υφιστάμενο κύκλο 
δοκιμών. Ως εκ τούτου, απαιτείται η 
άμεση διαμόρφωση ενός βελτιωμένου 
κύκλου δοκιμών. 

Or. en

Τροπολογία 31
Kathleen Van Brempt, Matthias Groote, Jo Leinen, Judith A. Merkies

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8) Ο κανονισμός απαιτεί από την 
Επιτροπή να διενεργήσει εκτίμηση 
επιπτώσεων προκειμένου να επανεξετάσει 
τις διαδικασίες δοκιμών έτσι ώστε να 
αντανακλούν επαρκώς την πραγματική 
συμπεριφορά των αυτοκινήτων ως προς τις 
εκπομπές CO2. Το έργο αυτό προχωρά 
μέσω της διαμόρφωσης παγκόσμιας 
διαδικασίας δοκιμών ελαφρών οχημάτων 
στο πλαίσιο της Οικονομικής Επιτροπής 

(8) Ο κανονισμός απαιτεί από την 
Επιτροπή να διενεργήσει εκτίμηση 
επιπτώσεων προκειμένου να επανεξετάσει 
τις διαδικασίες δοκιμών έτσι ώστε να 
αντανακλούν επαρκώς την πραγματική 
συμπεριφορά των αυτοκινήτων ως προς τις 
εκπομπές CO2. Το έργο αυτό προχωρά 
μέσω της διαμόρφωσης παγκόσμιας 
διαδικασίας δοκιμών ελαφρών οχημάτων 
στο πλαίσιο της Οικονομικής Επιτροπής 
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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.

των Ηνωμένων Εθνών για την Ευρώπη, 
αλλά δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμη. Ως εκ 
τούτου, και δεδομένου ότι ο υφιστάμενος 
κύκλος δοκιμών δεν αντικατοπτρίζει 
επαρκώς τις πραγματικές εκπομπές των 
κυκλοφορούντων αυτοκινήτων και 
ημιφορτηγών, η άμεση διαμόρφωση ενός 
βελτιωμένου κύκλου δοκιμών είναι 
καίριας σημασίας. Όταν τροποποιηθούν 
οι ισχύουσες διαδικασίες δοκιμών που 
προβλέπονται στο παράρτημα Ι του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 443/2009, ο οποίος
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 32
Werner Langen, Herbert Reul

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8) Ο κανονισμός απαιτεί από την 
Επιτροπή να διενεργήσει εκτίμηση 
επιπτώσεων προκειμένου να επανεξετάσει 
τις διαδικασίες δοκιμών έτσι ώστε να 
αντανακλούν επαρκώς την πραγματική 
συμπεριφορά των αυτοκινήτων ως προς τις 
εκπομπές CO2. Το έργο αυτό προχωρά 
μέσω της διαμόρφωσης παγκόσμιας 
διαδικασίας δοκιμών ελαφρών οχημάτων 
στο πλαίσιο της Οικονομικής Επιτροπής 
των Ηνωμένων Εθνών για την Ευρώπη, 
αλλά δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμη. Ως εκ 
τούτου, το παράρτημα Ι του κανονισμού 

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

κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 443/2009 καθορίζει 
τα όρια εκπομπών για το 2020, όπως αυτές 
μετρώνται σύμφωνα με τον κανονισμό 
(ΕΚ) αριθ. 715/2007 και το παράρτημα 
ΧΙΙΙ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 692/2008. 
Προκειμένου να διασφαλισθεί η 
βεβαιότητα προγραμματισμού των 
κατασκευαστών, η ισχύουσα διαδικασία 
δοκιμών παραμένει αμετάβλητη έως και 
το 2020 για τους σκοπούς του παρόντος 
κανονισμού. Από το 2021, η WLTP θα 
αντικαταστήσει την ισχύουσα διαδικασία 
δοκιμών. Όταν αρχίσει να 
χρησιμοποιείται η WLTP το 2021 για 
τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, 
θα πρέπει να αναπροσαρμοστούν τα όρια 
του παραρτήματος Ι προκειμένου να 
διασφαλιστεί ανάλογη αυστηρότητα για 
τους κατασκευαστές και τις κατηγορίες 
οχημάτων.

Or. de

Τροπολογία 33
Josefa Andrés Barea

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12) Θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή 
η αρμοδιότητα έκδοσης πράξεων σύμφωνα 
με το άρθρο 290 της Συνθήκης για τη 
λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για 
τη συμπλήρωση των κανόνων που διέπουν 
τις παρεκκλίσεις από τους στόχους ειδικών 
εκπομπών, την τροποποίηση των σχετικών 
με τα δεδομένα απαιτήσεων με σκοπό την 
παρακολούθηση των εκπομπών CO2, 
καθώς και για την προσαρμογή των τύπων 
υπολογισμού των ειδικών εκπομπών CO2
του παραρτήματος Ι στις μεταβολές της 
τιμής της μάζας του οχήματος και της 
κανονιστικής διαδικασίας δοκιμών για τη 
μέτρηση των ειδικών εκπομπών CO2 που 

(12) Θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή 
η αρμοδιότητα έκδοσης πράξεων σύμφωνα 
με το άρθρο 290 της Συνθήκης για τη 
λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για 
τη συμπλήρωση των κανόνων που διέπουν 
τις παρεκκλίσεις από τους στόχους ειδικών 
εκπομπών, την τροποποίηση των σχετικών 
με τα δεδομένα απαιτήσεων με σκοπό την 
παρακολούθηση των εκπομπών CO2, 
καθώς και για την προσαρμογή των τύπων 
υπολογισμού των ειδικών εκπομπών CO2
του παραρτήματος Ι του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 443/2009 στις μεταβολές της τιμής 
της μάζας και του αποτυπώματος του 
οχήματος, καθώς και της κανονιστικής 
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αναφέρεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 
715/2007. Έχει ιδιαίτερη σημασία να 
προβαίνει η Επιτροπή σε κατάλληλες 
διαβουλεύσεις κατά τη διάρκεια των 
προπαρασκευαστικών εργασιών της, 
μεταξύ άλλων και σε επίπεδο 
εμπειρογνωμόνων. Κατά την προετοιμασία 
και τη σύνταξη κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεων, η Επιτροπή θα πρέπει να 
διασφαλίζει την ταυτόχρονη, έγκαιρη και 
κατάλληλη διαβίβαση των σχετικών 
εγγράφων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
και το Συμβούλιο.

διαδικασίας δοκιμών για τη μέτρηση των 
ειδικών εκπομπών CO2 που αναφέρεται 
στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 715/2007. Έχει 
ιδιαίτερη σημασία να προβαίνει η 
Επιτροπή σε κατάλληλες διαβουλεύσεις 
κατά τη διάρκεια των 
προπαρασκευαστικών εργασιών της, 
μεταξύ άλλων και σε επίπεδο 
εμπειρογνωμόνων. Κατά την προετοιμασία 
και τη σύνταξη κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεων, η Επιτροπή θα πρέπει να 
διασφαλίζει την ταυτόχρονη, έγκαιρη και 
κατάλληλη διαβίβαση των σχετικών 
εγγράφων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
και το Συμβούλιο.

Or. en

Τροπολογία 34
Werner Langen, Herbert Reul

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12) Θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή 
η αρμοδιότητα έκδοσης πράξεων σύμφωνα 
με το άρθρο 290 της Συνθήκης για τη 
λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για 
τη συμπλήρωση των κανόνων που διέπουν 
τις παρεκκλίσεις από τους στόχους ειδικών 
εκπομπών, την τροποποίηση των σχετικών 
με τα δεδομένα απαιτήσεων με σκοπό την 
παρακολούθηση των εκπομπών CO2, 
καθώς και για την προσαρμογή των τύπων 
υπολογισμού των ειδικών εκπομπών CO2
του παραρτήματος Ι στις μεταβολές της 
τιμής της μάζας του οχήματος και της 
κανονιστικής διαδικασίας δοκιμών για τη 
μέτρηση των ειδικών εκπομπών CO2 που 
αναφέρεται στον κανονισμό (ΕΚ) 
αριθ. 715/2007. Έχει ιδιαίτερη σημασία να 
προβαίνει η Επιτροπή σε κατάλληλες 
διαβουλεύσεις κατά τη διάρκεια των 
προπαρασκευαστικών εργασιών της, 

(12) Θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή 
η αρμοδιότητα έκδοσης πράξεων σύμφωνα 
με το άρθρο 290 της Συνθήκης για τη 
λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για 
τη συμπλήρωση των κανόνων που διέπουν 
τις παρεκκλίσεις από τους στόχους ειδικών 
εκπομπών, την τροποποίηση των σχετικών 
με τα δεδομένα απαιτήσεων με σκοπό την 
παρακολούθηση των εκπομπών CO2, 
καθώς και για την προσαρμογή των τύπων 
υπολογισμού των ειδικών εκπομπών CO2
του παραρτήματος Ι στις μεταβολές της 
τιμής της μάζας του οχήματος και της 
κανονιστικής διαδικασίας δοκιμών για τη 
μέτρηση των ειδικών εκπομπών CO2. Έχει 
ιδιαίτερη σημασία να προβαίνει η 
Επιτροπή σε κατάλληλες διαβουλεύσεις 
κατά τη διάρκεια των 
προπαρασκευαστικών εργασιών της, 
μεταξύ άλλων και σε επίπεδο 
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μεταξύ άλλων και σε επίπεδο 
εμπειρογνωμόνων. Κατά την προετοιμασία 
και τη σύνταξη κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεων, η Επιτροπή θα πρέπει να 
διασφαλίζει την ταυτόχρονη, έγκαιρη και 
κατάλληλη διαβίβαση των σχετικών 
εγγράφων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
και το Συμβούλιο.

εμπειρογνωμόνων. Κατά την προετοιμασία 
και τη σύνταξη κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεων, η Επιτροπή θα πρέπει να 
διασφαλίζει την ταυτόχρονη, έγκαιρη και 
κατάλληλη διαβίβαση των σχετικών 
εγγράφων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
και το Συμβούλιο.

Or. de

Τροπολογία 35
Krišjānis Kariņš

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 12 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12α) Κρίνεται σκόπιμο να αξιολογηθεί η 
ανάγκη απομάκρυνσης από τους στόχους 
μείωσης των εκπομπών CO2 και 
αντικατάστασής τους από στόχους 
αποδοτικότητας των καυσίμων, 
δεδομένου ότι στους στόχους για την 
μείωση των εκπομπών CO2 δεν 
λαμβάνονται υπόψη οι επιβλαβείς 
εκπομπές των σύγχρονων μηχανών 
εσωτερικής καύσης. Ως εκ τούτου, η 
Επιτροπή καλείται να υποβάλει έκθεση 
για το εν λόγω θέμα.

Or. lv

Τροπολογία 36
Josefa Andrés Barea

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(14) Η Επιτροπή εκτίμησε τη 
διαθεσιμότητα των δεδομένων 
αποτυπώματος και τη χρήση τους ως 
παραμέτρου χρηστικότητας στους τύπους 

(14) Η Επιτροπή εκτίμησε τη 
διαθεσιμότητα των δεδομένων 
αποτυπώματος και τη χρήση τους ως 
παραμέτρου χρηστικότητας στους τύπους 
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του παραρτήματος Ι. Τα δεδομένα αυτά 
είναι διαθέσιμα και η δυνητική χρήση τους 
εξετάστηκε κατά την εκτίμηση 
επιπτώσεων. Βάσει της εν λόγω εκτίμησης, 
συνάγεται το συμπέρασμα ότι η 
παράμετρος χρηστικότητας που 
χρησιμοποιείται στον τύπο για το 2020 θα 
πρέπει να είναι η μάζα. Ωστόσο, θα πρέπει 
να ληφθούν υπόψη στη μελλοντική 
επανεξέταση το χαμηλότερο κόστος και τα 
υπέρ και τα κατά της μετάβασης στη 
χρήση του αποτυπώματος ως παραμέτρου 
χρηστικότητας.

του παραρτήματος Ι του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 443/2009. Τα δεδομένα αυτά είναι 
διαθέσιμα και η δυνητική χρήση τους 
εξετάστηκε κατά την εκτίμηση 
επιπτώσεων. Βάσει της εν λόγω εκτίμησης, 
συνάγεται το συμπέρασμα ότι η 
παράμετρος χρηστικότητας που 
χρησιμοποιείται στον τύπο για το 2020 θα 
πρέπει να είναι η μάζα, δεδομένου ότι η 
αλλαγή της παραμέτρου χρηστικότητας 
δεν θα εξυπηρετούσε τον στόχο της 
βεβαιότητας προγραμματισμού, εφόσον οι 
κατασκευαστές έχουν προγραμματίσει τις 
διαδικασίες συμμόρφωσής τους έως το 
2020 με βάση τη διατήρηση της 
ισχύουσας παραμέτρου. Ωστόσο, το 
χαμηλότερο κόστος και τα πλεονεκτήματα
του αποτυπώματος θα μπορούσαν να 
δικαιολογήσουν τη χρήση του ως 
παραμέτρου χρηστικότητας από το 2025 
και μετά. Κατά συνέπεια, προκειμένου να 
διασφαλιστεί η ομαλή μελλοντική 
μετάβαση από τη χρήση της μάζας στη 
χρήση του αποτυπώματος, ενδείκνυται η 
καθιέρωση ενός τύπου που να βασίζεται 
στο αποτύπωμα, τον οποίο θα μπορούν να 
χρησιμοποιούν οι κατασκευαστές από το 
2016 και μετά ως εναλλακτική λύση 
έναντι του τύπου που βασίζεται στη μάζα.

Or. en

Τροπολογία 37
Yannick Jadot

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 14 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(14α) Οι ειδικές εκπομπές CO2 από 
καινούργια επιβατικά αυτοκίνητα 
μετρούνται κατά τρόπο εναρμονισμένο 
στην Ένωση με βάση τη μεθοδολογία που 
ορίζεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 
715/2007 και στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 
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692/2008. Για να μειωθεί στο ελάχιστο ο 
φόρτος των διοικητικών διαδικασιών του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 443/2009, η 
συμμόρφωση προς το σύστημα θα πρέπει 
να μετράται με αναφορά σε δεδομένα είτε 
για ταξινομήσεις καινούργιων 
αυτοκινήτων στην Ένωση είτε για 
συμμόρφωση εν χρήσει, τα οποία 
συλλέγονται από τα κράτη μέλη και 
διαβιβάζονται στην Επιτροπή. Για να 
εξασφαλιστεί η συνέπεια των δεδομένων 
που χρησιμοποιούνται για την εκτίμηση 
της συμμόρφωσης, οι κανόνες συλλογής 
και υποβολής των δεδομένων αυτών θα 
πρέπει να εναρμονιστούν κατά το δυνατόν 
περισσότερο.

Or. en

Τροπολογία 38
Yannick Jadot

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 14 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(14β) Η οδηγία 2007/46/ΕΚ ορίζει ότι οι 
κατασκευαστές οφείλουν να εκδίδουν 
πιστοποιητικό συμμόρφωσης το οποίο 
συνοδεύει κάθε καινούργιο επιβατικό 
αυτοκίνητο και ότι τα κράτη μέλη 
οφείλουν να επιτρέπουν την ταξινόμηση 
και θέση καινούργιων επιβατικών 
αυτοκινήτων σε χρήση μόνον εφόσον 
συνοδεύονται από έγκυρο πιστοποιητικό 
συμμόρφωσης. Τα δεδομένα που 
συλλέγονται από τα κράτη μέλη θα πρέπει 
να συμφωνούν, κατά περίπτωση, με το 
πιστοποιητικό συμμόρφωσης που έχει 
εκδοθεί από τον κατασκευαστή για το 
επιβατικό αυτοκίνητο. Εάν τα κράτη 
μέλη, δικαιολογημένα, δεν χρησιμοποιούν 
το πιστοποιητικό συμμόρφωσης για την 
ολοκλήρωση της διαδικασίας 
ταξινόμησης και τη θέση σε χρήση 
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καινούργιου επιβατικού αυτοκινήτου, θα 
πρέπει να θεσπίσουν τα αναγκαία μέτρα 
για να διασφαλιστεί η δέουσα ακρίβεια 
της διαδικασίας παρακολούθησης. Θα 
πρέπει να υπάρχει ενωσιακή 
τυποποιημένη βάση δεδομένων για τα 
δεδομένα που αφορούν το πιστοποιητικό 
συμμόρφωσης και τη θέση σε 
κυκλοφορία. Η εν λόγω βάση δεδομένων 
θα πρέπει να χρησιμοποιείται ως 
μοναδικό σημείο αναφοράς, ούτως ώστε 
να παρέχεται η δυνατότητα στα κράτη 
μέλη να διατηρούν με μεγαλύτερη 
ευχέρεια τα δεδομένα ταξινόμησης όταν 
τα οχήματα ταξινομούνται για πρώτη 
φορά.

Or. en

Τροπολογία 39
Yannick Jadot

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 14 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(14γ) Η συμμόρφωση των 
κατασκευαστών προς τους στόχους που 
απορρέουν από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 
443/2009 θα πρέπει να εκτιμάται σε 
ενωσιακό επίπεδο. Κατασκευαστές των 
οποίων οι μέσες ειδικές εκπομπές CO2
υπερβαίνουν τις επιτρεπόμενες με βάση 
τον ανωτέρω κανονισμό καταβάλλουν 
τίμημα υπέρβασης εκπομπών ως προς 
έκαστο ημερολογιακό έτος από το 2012 
και μετά. Το τίμημα θα πρέπει να 
διαμορφώνεται σε συνάρτηση με τον 
βαθμό στον οποίο ο κατασκευαστής δεν 
μπόρεσε να συμμορφωθεί προς τον στόχο 
του, θα πρέπει δε να αυξάνεται με την 
πάροδο του χρόνου. Προκειμένου να 
δοθεί επαρκές κίνητρο για τη λήψη 
μέτρων μείωσης των ειδικών εκπομπών 
CO2 από τα επιβατικά αυτοκίνητα, το 
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τίμημα θα πρέπει να αντικατοπτρίζει το 
κόστος της τεχνολογικής εξέλιξης και το 
πιθανό ανώτατο οριακό κόστος της 
συμμόρφωσης προς τον κανονισμό (ΕΚ) 
αριθ. 443/2009. Τα ποσά από το τίμημα 
υπέρβασης εκπομπών θα πρέπει να 
θεωρούνται έσοδο για τον γενικό 
προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το τίμημα υπέρβασης εκπομπών πρέπει να καθοριστεί σε κατάλληλο επίπεδο ώστε να 
διασφαλίζεται η συμμόρφωση όλων των κατασκευαστών προς τον κανονισμό. Προκειμένου να 
δοθεί επαρκές κίνητρο για τη λήψη μέτρων μείωσης των ειδικών εκπομπών CO2 από τα 
επιβατικά αυτοκίνητα, το τίμημα θα πρέπει να αντικατοπτρίζει το πιθανό ανώτατο οριακό 
κόστος για μεμονωμένους κατασκευαστές βάσει του κόστους της τεχνολογικής εξέλιξης.

Τροπολογία 40
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Bogusław Sonik, Andrzej Grzyb, Jolanta Emilia 
Hibner

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο 1
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 443/2009
Άρθρο 1 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Από το 2020 και εφεξής, ο παρών 
κανονισμός θέτει ως στόχο τα 95 g 
CO2/km για τις μέσες εκπομπές από τον 
στόλο των καινούργιων αυτοκινήτων, 
όπως αυτές μετρώνται σύμφωνα με τον 
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 715/2007 και το 
παράρτημα XII του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 692/2008 και τα μέτρα εφαρμογής 
του, καθώς και με καινοτόμες τεχνολογίες.

Από το 2020 και εφεξής, ο παρών 
κανονισμός θέτει ως στόχο τα 95 g 
CO2/km για τις μέσες εκπομπές από τον 
στόλο των καινούργιων αυτοκινήτων, 
όπως αυτές μετρώνται σύμφωνα με τον 
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 715/2007, τα 
παραρτήματα ΙΙΙ και XII του κανονισμού 
(ΕΚ) αριθ. 692/2008, καθώς και με τους 
κανονισμούς ECE R83.06 και ECE R101 
που ισχύουν σε κάθε περίπτωση κατά την 
…+.

___________________
+ ΕΕ: παρεμβάλλεται η ημερομηνία 
έκδοσης του παρόντος κανονισμού.
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Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι σκόπιμο να επικαιροποιηθεί η ισχύουσα έκδοση του κανονισμού Euro 6 (NEDC/ECE 
R83 και ECE R101), ούτως ώστε να διασφαλιστεί το ίδιο επίπεδο αυστηρότητας για τους 
στόχους που καθορίζονται επί του παρόντος, ανεξαρτήτως των προβλεπόμενων τροποποιήσεων 
στις διαδικασίες και τον κύκλο.

Τροπολογία 41
Jan Březina, Evžen Tošenovský, Marian-Jean Marinescu, Markus Pieper, Gaston 
Franco, Herbert Reul, Konrad Szymański, Alejo Vidal-Quadras, Paul Rübig, Alajos 
Mészáros, Pilar del Castillo Vera

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο 1
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 443/2009
Άρθρο 1 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Από το 2020 και εφεξής, ο παρών 
κανονισμός θέτει ως στόχο τα 95 g 
CO2/km για τις μέσες εκπομπές από τον 
στόλο των καινούργιων αυτοκινήτων, 
όπως αυτές μετρώνται σύμφωνα με τον 
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 715/2007 και το 
παράρτημα XII του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 692/2008 και τα μέτρα εφαρμογής 
του, καθώς και με καινοτόμες τεχνολογίες.

Από το 2020 και εφεξής, ο παρών 
κανονισμός θέτει ως στόχο τα 95 g 
CO2/km για τις μέσες εκπομπές από τον 
στόλο των καινούργιων αυτοκινήτων, 
όπως αυτές μετρώνται σύμφωνα με τον 
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 715/2007, τα 
παραρτήματα ΙΙΙ και XII του κανονισμού 
(ΕΚ) αριθ. 692/2008, καθώς και με τους 
κανονισμούς ECE R83.06 και ECE R101 
που ισχύουν σε κάθε περίπτωση κατά την 
…+.
____________________
+ ΕΕ: παρεμβάλλεται η ημερομηνία 
έκδοσης του παρόντος κανονισμού.

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι σκόπιμο να επικαιροποιηθεί η ισχύουσα έκδοση του κανονισμού Euro 6 (NEDC/ECE 
R83 και ECE R101), ούτως ώστε να διασφαλιστεί το ίδιο επίπεδο αυστηρότητας για τους 
στόχους που καθορίζονται επί του παρόντος, ανεξαρτήτως των προβλεπόμενων τροποποιήσεων 
στις διαδικασίες και τον κύκλο.
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Τροπολογία 42
Yannick Jadot

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο 1
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 443/2009
Άρθρο 1 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

 Από το 2020 και εφεξής, ο παρών 
κανονισμός θέτει ως στόχο τα 95 g 
CO2/km για τις μέσες εκπομπές από τον 
στόλο των καινούργιων αυτοκινήτων, 
όπως αυτές μετρώνται σύμφωνα με τον 
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 715/2007 και το 
παράρτημα XII του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
692/2008 και τα μέτρα εφαρμογής του, 
καθώς και με καινοτόμες τεχνολογίες.

Από το 2020 και εφεξής, ο παρών 
κανονισμός θέτει ως στόχο τα 80 g 
CO2/km για τις μέσες εκπομπές από τον 
στόλο των καινούργιων αυτοκινήτων, 
όπως αυτές μετρώνται σύμφωνα με τον 
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 715/2007 και το 
παράρτημα XII του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
692/2008 και τα μέτρα εφαρμογής του.

(Η παρούσα τροπολογία αφορά το σύνολο 
του κειμένου.)

Or. en

Αιτιολόγηση

Από τη διαμόρφωση μακροοικονομικών σεναρίων στην εκτίμηση επιπτώσεων για την παρούσα 
νομοθεσία καταδεικνύεται ότι η εξοικονόμηση πόρων μέσω της μείωσης των δαπανών της ΕΕ 
για πετρέλαιο χάρη στον στόχο του 2020 αναμένεται να οδηγήσει σε αύξηση του ΑΕΠ κατά 
περίπου 12 δισεκατομμύρια ευρώ. Το ποσό αυτό θα μπορούσε να είναι ακόμη μεγαλύτερο εάν 
ενισχύονταν οι στόχοι του 2020.

Τροπολογία 43
Yannick Jadot

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο 1 α (νέο)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 443/2009
Άρθρο 1 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1α) Στο άρθρο 1, παρεμβάλλεται μετά 
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την παράγραφο 2 η ακόλουθη 
παράγραφος:
«Από το 2025 και εφεξής, ο παρών 
κανονισμός θέτει ως στόχο τα 60 g 
CO2/km για τις μέσες εκπομπές από τον 
στόλο των καινούργιων αυτοκινήτων, 
όπως αυτές μετρώνται σύμφωνα με τον 
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 715/2007 και το 
παράρτημα XII του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 692/2008 και τα μέτρα εφαρμογής 
του.»

Or. en

Τροπολογία 44
Francisco Sosa Wagner

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο 1 α (νέο)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 443/2009
Άρθρο 1 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1α) Στο άρθρο 1, παρεμβάλλεται μετά 
την παράγραφο 2 η ακόλουθη 
παράγραφος:
«Από το 2025 και εφεξής, ο παρών 
κανονισμός θέτει ως στόχο τα 75 g 
CO2/km για τις μέσες εκπομπές από τον 
στόλο των καινούργιων αυτοκινήτων, 
όπως αυτές μετρώνται σύμφωνα με τον 
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 715/2007 και το 
παράρτημα XII του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 692/2008 και τα μέτρα εφαρμογής 
του.»

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο μακροπρόθεσμος στόχος παρέχει στους κατασκευαστές αυτοκινήτων και στους προμηθευτές 
της αυτοκινητοβιομηχανίας βεβαιότητα προγραμματισμού και ασφάλεια των επενδύσεων. Το 
2008 ο μακροπρόθεσμος στόχος καθορίστηκε με δωδεκαετή ορίζοντα· το ίδιο σκεπτικό πρέπει 
να τηρηθεί και στην παρούσα φάση. Με τον στόχο των 75 g διασφαλίζεται η εφαρμογή 
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περαιτέρω βελτιώσεων στα συμβατικά οχήματα, χωρίς να απαιτείται ωστόσο μαζική εισαγωγή 
στην αγορά ιδιαίτερα προηγμένων τεχνολογιών, όπως τα ηλεκτρικά οχήματα.

Τροπολογία 45
Josefa Andrés Barea

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο 1 α (νέο)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 443/2009
Άρθρο 1 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1α) Στο άρθρο 1, παρεμβάλλεται μετά 
την παράγραφο 2 η ακόλουθη 
παράγραφος:
«Από το 2025 και εφεξής, ο παρών 
κανονισμός θέτει ως στόχο εύρος τιμών 
μεταξύ των 65 g CO2/km και των 75 g 
CO2/km για τις μέσες εκπομπές από τον 
στόλο των καινούργιων αυτοκινήτων, 
όπως ορίζεται στο άρθρο 13 παράγραφος 
5.»

Or. en

Τροπολογία 46
Matthias Groote

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο 1
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 443/2009
Άρθρο 1 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Από το 2020 και εφεξής, ο παρών 
κανονισμός θέτει ως στόχο τα 95 g 
CO2/km για τις μέσες εκπομπές από τον 
στόλο των καινούργιων αυτοκινήτων, 
όπως αυτές μετρώνται σύμφωνα με τον 
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 715/2007 και το 
παράρτημα XII του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 692/2008 και τα μέτρα εφαρμογής 

Από το 2020, ο παρών κανονισμός θέτει 
ως στόχο τα 95 g CO2/km για τις μέσες 
εκπομπές CO2, όπως αυτές μετρώνται 
σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 
715/2007 και το παράρτημα XII του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 692/2008 και τα 
μέτρα εφαρμογής του, ο οποίος στόχος 
πρέπει να επιτευχθεί μέσω βελτιώσεων 
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του, καθώς και με καινοτόμες τεχνολογίες. της τεχνολογίας κινητήρων οχημάτων, 
καθώς και με καινοτόμες τεχνολογίες. 

Or. de

Τροπολογία 47
Kathleen Van Brempt, Britta Thomsen, Judith A. Merkies

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο 1 α (νέο)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 443/2009
Άρθρο 1 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1α) Στο άρθρο 1, παρεμβάλλεται μετά 
την παράγραφο 2 η ακόλουθη 
παράγραφος:
«Από το 2025 και εφεξής, ο παρών 
κανονισμός θέτει ως στόχο τα 65 g 
CO2/km για τις μέσες εκπομπές από τον 
στόλο των καινούργιων αυτοκινήτων, 
όπως αυτές μετρώνται σύμφωνα με τον 
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 715/2007 και το 
παράρτημα XII του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 692/2008 και τα μέτρα εφαρμογής 
του.»

Or. en

Τροπολογία 48
Kathleen Van Brempt, Matthias Groote, Jo Leinen, Britta Thomsen, Judith A. Merkies

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο 1 β (νέο)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 443/2009
Άρθρο 1 – παράγραφος 2 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1β) Στο άρθρο 1, παρεμβάλλεται ως 
παράγραφος 2 β η ακόλουθη 
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παράγραφος:
«Από το 2016 και εφεξής, για τη μέτρηση 
των εκπομπών CO2, οι διαδικασίες που 
προβλέπονται από τον κανονισμό (ΕΚ) 
αριθ. 715/2007 και τα μέτρα εφαρμογής 
του αντικαθίστανται από την παγκόσμια 
διαδικασία δοκιμών ελαφρών οχημάτων 
(ΠΔΔΕΟ).»

Or. en

Τροπολογία 49
Jan Březina, Vicky Ford

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο 2
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 443/2009
Άρθρο 2 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

«4. Το άρθρο 4, το άρθρο 8 παράγραφος 4 
στοιχεία β) και γ), το άρθρο 9 και το άρθρο 
10 παράγραφος 1 στοιχεία α) και γ) δεν 
εφαρμόζονται σε κατασκευαστή ο οποίος 
είναι υπεύθυνος, μαζί με όλες τις 
συνδεδεμένες με αυτόν επιχειρήσεις, για 
λιγότερα από 100 καινούργια επιβατηγά 
αυτοκίνητα που ταξινομήθηκαν στην ΕΕ 
κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος.»

«4. Το άρθρο 4, το άρθρο 8 παράγραφος 4 
στοιχεία β) και γ), το άρθρο 9 και το άρθρο 
10 παράγραφος 1 στοιχεία α) και γ) δεν 
εφαρμόζονται σε κατασκευαστή ο οποίος 
είναι υπεύθυνος, μαζί με όλες τις 
συνδεδεμένες με αυτόν επιχειρήσεις, για 
λιγότερα από 1.000 καινούργια επιβατηγά 
αυτοκίνητα που ταξινομήθηκαν στην ΕΕ 
κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος.»

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι κατασκευαστές με μικρό όγκο παραγωγής υπέβαλλαν αιτήσεις για τη χορήγηση 
παρεκκλίσεων μέσω σύνθετης διαδικασίας, η οποία απαιτούσε σημαντικό ποσοστό πόρων και 
για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Στην εκτίμηση επιπτώσεων της Επιτροπής δηλώνεται ότι οι εν 
λόγω κατασκευαστές έχουν αμελητέα επίδραση στο κλίμα. Επιπλέον, το όριο των 500 
αυτοκινήτων δεν επιτρέπει την οικονομική ανάπτυξη αυτών των μικρών εταιρειών, οι οποίες 
παρουσιάζουν περισσότερες πιθανότητες οικονομικής βιωσιμότητας εάν κατασκευάζουν έως 
και 1.000 αυτοκίνητα, ιδίως στο πλαίσιο της οικονομικής κρίσης.
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Τροπολογία 50
Silvia-Adriana Ţicău

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο 2
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 443/2009
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 επιβατηγά 
αυτοκίνητα που ταξινομήθηκαν στην ΕΕ 
κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος.

4. Το άρθρο 4, το άρθρο 8 παράγραφος 4 
στοιχεία β) και γ), το άρθρο 9 και το άρθρο 
10 παράγραφος 1 στοιχεία α) και γ) δεν 
εφαρμόζονται σε κατασκευαστή ο οποίος 
είναι υπεύθυνος, μαζί με όλες τις 
συνδεδεμένες με αυτόν επιχειρήσεις, για 
λιγότερα από 5 000 καινούργια επιβατηγά 
αυτοκίνητα που ταξινομήθηκαν στην ΕΕ 
κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος.

Or. ro

Τροπολογία 51
Werner Langen, Herbert Reul

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο 2 α (νέο)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 443/2009
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2α) Στο άρθρο 3 παράγραφος 1, το 
στοιχείο στ) αντικαθίσταται από το 
ακόλουθο κείμενο:
στ) ως «ειδικές εκπομπές CO2» νοούνται 
οι εκπομπές CO2 επιβατικού αυτοκινήτου, 
οι οποίες μετρούνται σύμφωνα με τον 
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 715/2007 και 
καθορίζονται ως η μάζα εκπομπών CO2
(συνδυασμένη μάζα) του πιστοποιητικού 
συμμόρφωσης. Για τα επιβατικά 
αυτοκίνητα που δεν έχουν λάβει έγκριση 
τύπου σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) 
αριθ. 715/2007, ως «ειδικές εκπομπές 
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CO2» νοούνται οι εκπομπές CO2 που 
μετρούνται σύμφωνα με την ίδια 
διαδικασία μέτρησης όπως ορίζεται για 
τα επιβατικά αυτοκίνητα στον κανονισμό 
(ΕΚ) αριθ. 692/2008 ή σύμφωνα με τις 
διαδικασίες που εγκρίνει η Επιτροπή για 
να ορίσει τις εν λόγω εκπομπές CO2 για 
τα επιβατικά αυτά αυτοκίνητα· για τους 
σκοπούς του παρόντος κανονισμού, τυχόν 
αλλαγές που ορίζονται στον κανονισμό 
(ΕΚ) αριθ. 715/2007 και στον κανονισμό 
(ΕΚ) αριθ. 692/2008, καθώς και στα 
βασικά πρότυπα ΟΕΕ R 83 και R 101, και 
οι οποίες τίθενται σε ισχύ από την 1η 
Ιανουαρίου 2013, αρχίζουν να επιφέρουν 
αποτελέσματα από την 1η Ιανουαρίου 
2021.»

Or. de

Τροπολογία 52
Adam Gierek

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο 2 α (νέο)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 443/2009
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο η

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2α) Στο άρθρο 3 παράγραφος 1 
προστίθεται το ακόλουθο στοιχείο η):
η) ως «εναλλακτικά καύσιμα» νοούνται οι 
ενεργές χημικές ουσίες, συνήθως ενώσεις 
του υδρογονάνθρακα, σε υγρή ή αέρια 
μορφή.

Or. pl

Αιτιολόγηση

Περιλαμβάνουν τόσο τα βιοκαύσιμα, όσο και τα συμβατικά καύσιμα μετά την τροποποίηση για 
τη μείωση των εκπομπών του CO2.
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Τροπολογία 53
Kathleen Van Brempt, Matthias Groote, Jo Leinen, Britta Thomsen, Judith A. Merkies

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο 2 α (νέο)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 443/2009
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2α) Στο άρθρο 3 παράγραφος 1 στοιχείο 
στ), προστίθεται στο τέλος το ακόλουθο 
κείμενο:
«για τους σκοπούς του παρόντος 
στοιχείου, η νέα παγκόσμια διαδικασία 
δοκιμών ελαφρών οχημάτων τίθεται σε 
ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2016.»

Or. en

Τροπολογία 54
Werner Langen, Herbert Reul

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο 3 α (νέο)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 443/2009
Άρθρο 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3α) Το άρθρο 5 αντικαθίσταται από το 
ακόλουθο κείμενο:
«Άρθρο 5
Υπερμόρια
1. Για τον υπολογισμό των μέσων ειδικών 
εκπομπών CO2, κάθε νέο επιβατικό 
αυτοκίνητο με ειδικές εκπομπές CO2
κάτω του 50% του στόχου ειδικών 
εκπομπών CO2 κάθε κατασκευαστή, 
σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) 
433/2009, υπολογίζεται ως:
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– 3,5 αυτοκίνητα το 2012·
– 3,5 αυτοκίνητα το 2013·
– 2,5 αυτοκίνητα το 2014·
– 2,5 αυτοκίνητα το 2015·
– 2,5 αυτοκίνητα το 2016·
– 2,5 αυτοκίνητα το 2017·
– 2 αυτοκίνητα το 2018·
– 2 αυτοκίνητα το 2019·
– 2 αυτοκίνητα το 2020.
1α. Πολλαπλή συνεκτίμηση, σύμφωνα με 
την παράγραφο 1, πραγματοποιείται 
μόνον όταν οι μέσες ειδικές εκπομπές 
CO2 ενός κατασκευαστή κατά το 
αντίστοιχο ημερολογιακό έτος δεν 
υπερβαίνουν κατά περισσότερο από 15% 
τον στόχο του όσον αφορά τις ειδικές 
εκπομπές.

Or. de

Τροπολογία 55
Yannick Jadot

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο 4
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 443/2009
Άρθρο 5 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4) Μετά το άρθρο 5 παρεμβάλλεται το 
ακόλουθο άρθρο:

διαγράφεται

«Άρθρο 5a
Υπερμόρια για τον στόχο των 95 g 
CO2/km
1. Για τον υπολογισμό των μέσων ειδικών 
εκπομπών CO2, κάθε καινούργιο 
επιβατικό αυτοκίνητο με ειδικές 
εκπομπές CO2 κάτω των 35 g CO2/km 
υπολογίζεται ως 1,3 επιβατικά 
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αυτοκίνητα κατά την περίοδο 2020-2023 
και ως 1 επιβατικό αυτοκίνητο από το 
2024 και μετά.
2. Ο μέγιστος αριθμός καινούργιων 
επιβατικών αυτοκίνητων που θα 
λαμβάνεται υπόψη κατά την εφαρμογή 
των αναφερόμενων στην παράγραφο 1 
πολλαπλασιαστών για την περίοδο 2020-
2023 δεν υπερβαίνει τον σωρευτικό 
αριθμό των 20 000 νέων ταξινομήσεων 
επιβατικών αυτοκινήτων ανά 
κατασκευαστή.»

Or. en

Τροπολογία 56
Werner Langen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο 4
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 443/2009
Άρθρο 5 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4) Μετά το άρθρο 5 παρεμβάλλεται το 
ακόλουθο άρθρο:

διαγράφεται

«Άρθρο 5a
Υπερμόρια για τον στόχο των 95 g 
CO2/km
1. Για τον υπολογισμό των μέσων ειδικών 
εκπομπών CO2, κάθε καινούργιο 
επιβατικό αυτοκίνητο με ειδικές 
εκπομπές CO2 κάτω των 35 g CO2/km 
υπολογίζεται ως 1,3 επιβατικά 
αυτοκίνητα κατά την περίοδο 2020-2023 
και ως 1 επιβατικό αυτοκίνητο από το 
2024 και μετά.
2. Ο μέγιστος αριθμός καινούργιων 
επιβατικών αυτοκίνητων που θα 
λαμβάνεται υπόψη κατά την εφαρμογή
των αναφερόμενων στην παράγραφο 1 
πολλαπλασιαστών για την περίοδο 2020-
2023 δεν υπερβαίνει τον σωρευτικό 
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αριθμό των 20 000 νέων ταξινομήσεων 
επιβατικών αυτοκινήτων ανά 
κατασκευαστή.»

Or. de

Τροπολογία 57
Kathleen Van Brempt, Britta Thomsen, Judith A. Merkies

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο 4
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 443/2009
Άρθρο 5 α (νέο) – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Υπερμόρια για τον στόχο των 95 g 
CO2/km

Κίνητρα για αυτοκίνητα χαμηλών 
εκπομπών 

Or. en

Τροπολογία 58
Francisco Sosa Wagner

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο 4
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 443/2009
Άρθρο 5 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Υπερμόρια για τον στόχο των 95 g 
CO2/km

Πιστωτικά υπερμόρια

1. Για τον υπολογισμό των μέσων ειδικών 
εκπομπών CO2, κάθε καινούργιο επιβατικό 
αυτοκίνητο με ειδικές εκπομπές CO2 κάτω 
των 35 g CO2/km υπολογίζεται ως 1,3
επιβατικά αυτοκίνητα κατά την περίοδο 
2020-2023 και ως 1 επιβατικό αυτοκίνητο 
από το 2024 και μετά.

1. Για τον υπολογισμό των μέσων ειδικών 
εκπομπών CO2, κάθε καινούργιο επιβατικό 
αυτοκίνητο με ειδικές εκπομπές CO2 κάτω 
των 50 g CO2/km υπολογίζεται ως:

- 2 αυτοκίνητα το 2020·
- 1,7 αυτοκίνητα το 2021·
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- 1,5 αυτοκίνητα το 2022·
- 1,3 αυτοκίνητα το 2023·
- 1 αυτοκίνητο από το 2024.

2. Ο μέγιστος αριθμός καινούργιων 
επιβατικών αυτοκίνητων που θα 
λαμβάνεται υπόψη κατά την εφαρμογή των 
αναφερόμενων στην παράγραφο 1 
πολλαπλασιαστών για την περίοδο 2020-
2023 δεν υπερβαίνει τον σωρευτικό 
αριθμό των 20 000 νέων ταξινομήσεων 
επιβατικών αυτοκινήτων ανά 
κατασκευαστή.»

2. Ο μέγιστος αριθμός καινούργιων 
επιβατικών αυτοκίνητων που θα 
λαμβάνεται υπόψη κατά την εφαρμογή των 
αναφερόμενων στην παράγραφο 1 
πολλαπλασιαστών για συγκεκριμένο έτος
δεν υπερβαίνει το 2 % του σωρευτικού 
αριθμού των νέων ταξινομήσεων 
επιβατικών αυτοκινήτων ανά 
κατασκευαστή.»

Or. en

Αιτιολόγηση

Λόγω του υψηλού κόστους Ε&Α, πρώτων υλών και παραγωγής που συνδέεται με την ανάπτυξη 
οχημάτων εξαιρετικά χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών, ενδέχεται να απαιτηθούν πρόσθετα 
κίνητρα ώστε να ενθαρρυνθούν οι κατασκευαστές να ξεκινήσουν να διαθέτουν στην αγορά 
οχήματα εξαιρετικά χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών συντομότερα από ό,τι θα έπρατταν σε 
διαφορετική περίπτωση. Τα πιστωτικά υπερμόρια θα μπορούσαν να εξυπηρετήσουν αυτόν τον 
σκοπό, αλλά ενδέχεται επίσης να υπονομεύσουν τον στόχο των 95 g. Ως εκ τούτου, πρέπει να 
επιτευχθεί η δέουσα ισορροπία με τον περιορισμό των πολλαπλασιαστών, του 
χρονοδιαγράμματος και του ύψους των πιστωτικών μορίων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν.

Τροπολογία 59
Alejo Vidal-Quadras

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο 4
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 443/2009
Άρθρο 5 α (νέο) – παράγραφος -1 (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

-1. Για τον υπολογισμό των μέσων 
ειδικών εκπομπών CO2, κάθε καινούργιο 
επιβατικό αυτοκίνητο με ειδικές 
εκπομπές CO2 κάτω των 45 g CO2/km 
υπολογίζεται ως 2 επιβατικά αυτοκίνητα 
κατά την περίοδο 2016-2019.

Or. en
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Τροπολογία 60
Kathleen Van Brempt, Britta Thomsen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο 4
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 443/2009
Άρθρο 5 α (νέο) – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Για τον υπολογισμό των μέσων ειδικών 
εκπομπών CO2, κάθε καινούργιο 
επιβατικό αυτοκίνητο με ειδικές εκπομπές 
CO2 κάτω των 35 g CO2/km υπολογίζεται 
ως 1,3 επιβατικά αυτοκίνητα κατά την 
περίοδο 2020-2023 και ως 1 επιβατικό 
αυτοκίνητο από το 2024 και μετά.

1. Για τον υπολογισμό των μέσων ειδικών 
εκπομπών CO2 ενός κατασκευαστή:

α) ο στόχος ειδικών εκπομπών 
κατασκευαστή που πουλά λιγότερο από 
το 4 % των αυτοκινήτων χαμηλών 
εκπομπών με εκπομπές κάτω των 35 g 
CO2/km μειώνεται κατά:

- 4 g για κατασκευαστές που πουλούν 
λιγότερο από το 1 % των αυτοκινήτων 
χαμηλών εκπομπών,
- 3 g για κατασκευαστές που πουλούν 
λιγότερο από το 2 % των αυτοκινήτων 
χαμηλών εκπομπών,
- 2 g για κατασκευαστές που πουλούν 
λιγότερο από το 3 % των αυτοκινήτων 
χαμηλών εκπομπών,
- 1 g για κατασκευαστές που πουλούν 
λιγότερο από το 4 % των αυτοκινήτων 
χαμηλών εκπομπών·
β) ο στόχος ειδικών εκπομπών 
κατασκευαστή που πουλά περισσότερο 
από το 4 % των αυτοκινήτων χαμηλών 
εκπομπών με εκπομπές κάτω των 35 g 
CO2/km αυξάνεται κατά:
- 2 g για κατασκευαστές που πουλούν  
περισσότερο από το 4 % των 
αυτοκινήτων χαμηλών εκπομπών,
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- 3 g για κατασκευαστές που πουλούν 
περισσότερο από το 5 % των 
αυτοκινήτων χαμηλών εκπομπών·
1α. Τα κράτη μέλη δημοσιοποιούν τον 
συνολικό αριθμό των οχημάτων ανά 
κατασκευαστή με ειδικές εκπομπές κάτω 
των 35 g CO2/km έως τις 28 Φεβρουαρίου 
κάθε έτους ως προς το προηγούμενο 
ημερολογιακό έτος, αρχής γενομένης από 
το …+.
1β. Έως τις 28 Φεβρουαρίου κάθε έτους 
ως προς τα προηγούμενα ημερολογιακά 
έτη, αρχής γενομένης από το ...+, η 
Επιτροπή δημοσιεύει έκθεση σχετικά με 
τον τρόπο με τον οποίο τα κίνητρα για τα 
αυτοκίνητα χαμηλών εκπομπών 
επηρέασαν τους στόχους ειδικών 
εκπομπών των κατασκευαστών.
__________________
+ ΕΕ: να προστεθεί το έτος έναρξης 
ισχύος του παρόντος κανονισμού.

Or. en

Τροπολογία 61
Josefa Andrés Barea

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο 4
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 443/2009
Άρθρο 5 α (νέο) – τίτλος και παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Υπερμόρια για τον στόχο των 95 g 
CO2/km

Οχήματα εξαιρετικά χαμηλών εκπομπών 
άνθρακα

1. Για τον υπολογισμό των μέσων ειδικών 
εκπομπών CO2, κάθε καινούργιο 
επιβατικό αυτοκίνητο με ειδικές εκπομπές 
CO2 κάτω των 35 g CO2/km υπολογίζεται 
ως 1,3 επιβατικά αυτοκίνητα κατά την 
περίοδο 2020-2023 και ως 1 επιβατικό 
αυτοκίνητο από το 2024 και μετά.

1. Από το 2020 και μετά: 
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α) ο στόχος των μέσων ειδικών εκπομπών 
CO2 κάθε κατασκευαστή που είναι 
υπεύθυνος για την ταξινόμηση στην 
αγορά της Ένωσης περισσότερο από το 
5 % των καινούργιων επιβατικών 
αυτοκινήτων με ειδικές εκπομπές κάτω 
των 50 g CO2/km αυξάνεται κατά 2 g 
CO2/km·
β) ο στόχος των μέσων ειδικών εκπομπών 
CO2 κάθε κατασκευαστή που είναι 
υπεύθυνος για την ταξινόμηση στην 
αγορά της Ένωσης λιγότερο από το 4 % 
των καινούργιων επιβατικών 
αυτοκινήτων με ειδικές εκπομπές CO2
κάτω των 50 g CO2/km μειώνεται κατά 1 
g CO2/km·
γ) ο στόχος των μέσων ειδικών εκπομπών 
CO2 των κατασκευαστών που είναι 
υπεύθυνοι για την ταξινόμηση στην αγορά 
της Ένωσης μεταξύ του 4 % και του 5 % 
των καινούργιων επιβατικών 
αυτοκινήτων με ειδικές εκπομπές CO2
κάτω των 50 g CO2/km δεν θίγεται.

Or. en

Τροπολογία 62
Jan Březina, Marian-Jean Marinescu, Markus Pieper, Herbert Reul, Gaston Franco, 
Paul Rübig, Alajos Mészáros, Pilar del Castillo Vera

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο 4
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 443/2009
Άρθρο 5 α (νέο) – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Για τον υπολογισμό των μέσων ειδικών 
εκπομπών CO2, κάθε καινούργιο επιβατικό 
αυτοκίνητο με ειδικές εκπομπές CO2 κάτω 
των 35 g CO2/km υπολογίζεται ως 1,3
επιβατικά αυτοκίνητα κατά την περίοδο 
2020-2023 και ως 1 επιβατικό αυτοκίνητο
από το 2024 και μετά.

1. Για τον υπολογισμό των μέσων ειδικών 
εκπομπών CO2, κάθε καινούργιο επιβατικό 
αυτοκίνητο με ειδικές εκπομπές CO2 είτε
κάτω των 50 g CO2/km είτε χαμηλότερες 
από το 50 % της τιμής του CO2 που 
δίδεται για τον οικείο στόχο ειδικών 
εκπομπών από τον τύπο του 
παραρτήματος Ι, με ανώτατο όριο 70 g 
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CO2/km, υπολογίζεται ως 2 επιβατικά 
αυτοκίνητα από το 2016 και μετά. Η 
χρησιμοποίηση μέρους ή όλων των 
συσσωρευθέντων πιστωτικών μορίων 
μπορεί να πραγματοποιηθεί σε οιοδήποτε 
έτος εντός της περιόδου 2016-2025.

Or. en

Justification

The EU has agreed on a general policy vision towards clean and sustainable transport in 
future decades. Super-credits are an instrument for supporting cutting edge CO2 reduction 
technology (ECVs) and are a stimulus for the automotive industry to introduce these 
technologies as soon as possible. This will lead to faster market uptake of these highly cost-
intensive technologies and would benefit all stakeholders, including customers (earlier 
product supply), the environment (lower CO2 emissions) and manufacturers (faster cost 
decrease). Higher support for low emitting vehicles must be also seen in an international 
context, where the support of such vehicles is a key policy priority (both in US, Japan and 
China). The level of support is consistently higher internationally, which could limit the 
ambition of the EU to become world leader in those technologies. Due to the uncertainty in 
the market situation, certain flexible mechanisms need to be incorporated in order to retain 
the support for these vehicles over the years and also to allow manufacturers to use super-
credits when needed (transferring of super-credits in time).

Τροπολογία 63
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Bogusław Sonik, Andrzej Grzyb, Jolanta Emilia 
Hibner

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο 4
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 443/2009
Άρθρο 5 α (νέο) – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Για τον υπολογισμό των μέσων ειδικών 
εκπομπών CO2, κάθε καινούργιο επιβατικό 
αυτοκίνητο με ειδικές εκπομπές CO2 κάτω 
των 35 g CO2/km υπολογίζεται ως 1,3
επιβατικά αυτοκίνητα κατά την περίοδο 
2020-2023 και ως 1 επιβατικό αυτοκίνητο
από το 2024 και μετά.

1. Για τον υπολογισμό των μέσων ειδικών 
εκπομπών CO2, κάθε καινούργιο επιβατικό 
αυτοκίνητο με ειδικές εκπομπές CO2 κάτω 
των 50 g CO2/km ή με εκπομπές 
χαμηλότερες από το 50 % της τιμής του 
CO2 που δίδεται για τον οικείο στόχο 
ειδικών εκπομπών από τον τύπο του 
παραρτήματος Ι, με ανώτατο όριο 70 g 
CO2/km, υπολογίζεται ως 2 επιβατικά 
αυτοκίνητα από το 2016 και μετά. Η 
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χρησιμοποίηση μέρους ή όλων των 
συσσωρευθέντων πιστωτικών μορίων 
μπορεί να πραγματοποιηθεί σε οιοδήποτε 
έτος εντός της περιόδου 2016-2025.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η ΕΕ έχει καταλήξει σε ένα κοινό όραμα γενικής πολιτικής για τη δημιουργία καθαρών και 
βιώσιμων μεταφορών κατά τις επόμενες δεκαετίες. Αυτό θα οδηγήσει στην ταχύτερη εμπορία 
αυτών των εξαιρετικά δαπανηρών τεχνολογιών και αναμένεται να αποφέρει οφέλη σε όλους 
τους ενδιαφερόμενους φορείς, συμπεριλαμβανομένων των καταναλωτών (διάθεση προϊόντων 
σε πρώιμο στάδιο), του περιβάλλοντος (χαμηλότερες εκπομπές CO2) και των κατασκευαστών 
(ταχύτερη μείωση του κόστους). Λόγω της αβεβαιότητας που επικρατεί στην αγορά, είναι 
αναγκαία η ενσωμάτωση ορισμένων ευέλικτων μηχανισμών ούτως ώστε να διατηρηθεί η 
στήριξη των εν λόγω οχημάτων.

Τροπολογία 64
Evžen Tošenovský, Konrad Szymański

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο 4
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 443/2009
Άρθρο 5 α (νέο) – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Για τον υπολογισμό των μέσων ειδικών 
εκπομπών CO2, κάθε καινούργιο επιβατικό 
αυτοκίνητο με ειδικές εκπομπές CO2 κάτω 
των 35 g CO2/km υπολογίζεται ως 1,3
επιβατικά αυτοκίνητα κατά την περίοδο 
2020-2023 και ως 1 επιβατικό αυτοκίνητο
από το 2024 και μετά.

1. Για τον υπολογισμό των μέσων ειδικών 
εκπομπών CO2, κάθε καινούργιο επιβατικό 
αυτοκίνητο με ειδικές εκπομπές CO2 κάτω 
των 50 g CO2/km ή με εκπομπές
χαμηλότερες από το 50 % της τιμής του 
CO2 που δίδεται για τον οικείο στόχο 
ειδικών εκπομπών από τον τύπο του 
παραρτήματος Ι, με ανώτατο όριο 70 g 
CO2/km, υπολογίζεται ως 1,5 επιβατικά 
αυτοκίνητα από το 2016 και μετά.

Or. en

Τροπολογία 65
Kent Johansson
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο 4
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 443/2009
Άρθρο 5 α (νέο) – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Για τον υπολογισμό των μέσων ειδικών 
εκπομπών CO2, κάθε καινούργιο επιβατικό 
αυτοκίνητο με ειδικές εκπομπές CO2 κάτω 
των 35 g CO2/km υπολογίζεται ως 1,3
επιβατικά αυτοκίνητα κατά την περίοδο 
2020-2023 και ως 1 επιβατικό αυτοκίνητο 
από το 2024 και μετά.

1. Για τον υπολογισμό των μέσων ειδικών 
εκπομπών CO2, κάθε καινούργιο επιβατικό 
αυτοκίνητο με ειδικές εκπομπές CO2 κάτω 
των 35 g CO2/km υπολογίζεται ως 2
επιβατικά αυτοκίνητα κατά την περίοδο 
2020-2023 και ως 1 επιβατικό αυτοκίνητο 
από το 2024 και μετά.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το επίπεδο στήριξης για τα οχήματα χαμηλών εκπομπών είναι υψηλότερο, για παράδειγμα, στις 
Ηνωμένες Πολιτείες και στην Κίνα. Η ΕΕ οφείλει να εναρμονιστεί με τις εν λόγω 
χώρες/περιοχές, ούτως ώστε να μην παρουσιάζει ανταγωνιστικό μειονέκτημα το οποίο θα 
μπορούσε να έχει αρνητικό αντίκτυπο στην ανταγωνιστικότητα της βιομηχανίας της ΕΕ σε 
παγκόσμιο επίπεδο.

Τροπολογία 66
Kent Johansson

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο 4
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 443/2009
Άρθρο 5 α (νέο) – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Για τον υπολογισμό των μέσων ειδικών 
εκπομπών CO2, κάθε καινούργιο επιβατικό 
αυτοκίνητο με ειδικές εκπομπές CO2 κάτω 
των 35 g CO2/km υπολογίζεται ως 1,3 
επιβατικά αυτοκίνητα κατά την περίοδο 
2020-2023 και ως 1 επιβατικό αυτοκίνητο 
από το 2024 και μετά.

1. Για τον υπολογισμό των μέσων ειδικών 
εκπομπών CO2, κάθε καινούργιο επιβατικό 
αυτοκίνητο με ειδικές εκπομπές CO2 κάτω 
των 45 g CO2/km υπολογίζεται ως 1,3 
επιβατικά αυτοκίνητα κατά την περίοδο 
2020-2023 και ως 1 επιβατικό αυτοκίνητο 
από το 2024 και μετά.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Σε μια μεταβατική περίοδο από τη χρήση αυτοκινήτων καυσίμου στη χρήση ηλεκτρικών 
αυτοκινήτων, η παροχή ηλεκτρικής ενέργειας για αυτοκίνητα δεν είναι ακόμη παντού διαθέσιμη 
(κυρίως σε αραιοκατοικημένες περιοχές). Για τον λόγο αυτόν, είναι σημαντικό να παρασχεθούν 
επίσης κίνητρα για την ανάπτυξη υβριδικών ηλεκτρικών οχημάτων με χαμηλές εκπομπές CO2.

Τροπολογία 67
Silvia-Adriana Ţicău

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο 4 
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 443/2009
Άρθρο 5 α – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Για τον υπολογισμό των μέσων ειδικών 
εκπομπών CO2, κάθε καινούργιο επιβατικό 
αυτοκίνητο με ειδικές εκπομπές CO2 κάτω 
των 35 g CO2/km υπολογίζεται ως 1,3 
επιβατικά αυτοκίνητα κατά την περίοδο 
2020-2023 και ως 1 επιβατικό αυτοκίνητο 
από το 2024 και μετά.

1. Για τον υπολογισμό των μέσων ειδικών 
εκπομπών CO2, κάθε καινούργιο επιβατικό 
αυτοκίνητο με ειδικές εκπομπές CO2 κάτω 
των 50 g CO2/km υπολογίζεται ως 1,3 
επιβατικά αυτοκίνητα κατά την περίοδο 
2020-2023 και ως 1 επιβατικό αυτοκίνητο 
από το 2024 και μετά.

Or. ro

Τροπολογία 68
Jan Březina, Evžen Tošenovský, Marian-Jean Marinescu, Markus Pieper, Herbert Reul, 
Gaston Franco, Konrad Szymański, Alejo Vidal-Quadras, Paul Rübig, Alajos Mészáros, 
Pilar del Castillo Vera

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο 4
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 443/2009
Άρθρο 5 α (νέο) – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Ο μέγιστος αριθμός καινούργιων 
επιβατικών αυτοκίνητων που θα 
λαμβάνεται υπόψη κατά την εφαρμογή 
των αναφερόμενων στην παράγραφο 1 
πολλαπλασιαστών για την περίοδο 2020-

διαγράφεται
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2023 δεν υπερβαίνει τον σωρευτικό 
αριθμό των 20 000 νέων ταξινομήσεων 
επιβατικών αυτοκινήτων ανά 
κατασκευαστή.»

Or. en

Justification

The EU has agreed on a general policy vision towards clean and sustainable transport in 
future decades. Super-credits are an instrument for supporting cutting edge CO2 reduction 
technology (ECVs) and are a stimulus for the automotive industry to introduce these 
technologies as soon as possible. This will lead to faster market uptake of these highly cost-
intensive technologies and would benefit all stakeholders, including customers (earlier 
product supply), the environment (lower CO2 emissions) and manufacturers (faster cost 
decrease). Higher support for low emitting vehicles must be also seen in an international 
context, where the support of such vehicles is a key policy priority (both in US, Japan and 
China). The level of support is consistently higher internationally, which could limit the 
ambition of the EU to become world leader in those technologies. Due to the uncertainty in 
the market situation, certain flexible mechanisms need to be incorporated in order to retain 
the support for these vehicles over the years and also to allow manufacturers to use super-
credits when needed (transferring of super-credits in time).

Τροπολογία 69
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Bogusław Sonik, Andrzej Grzyb, Jolanta Emilia 
Hibner

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο 4
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 443/2009
Άρθρο 5 α (νέο) – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Ο μέγιστος αριθμός καινούργιων 
επιβατικών αυτοκίνητων που θα 
λαμβάνεται υπόψη κατά την εφαρμογή 
των αναφερόμενων στην παράγραφο 1 
πολλαπλασιαστών για την περίοδο 2020-
2023 δεν υπερβαίνει τον σωρευτικό 
αριθμό των 20 000 νέων ταξινομήσεων 
επιβατικών αυτοκινήτων ανά 
κατασκευαστή.»

διαγράφεται

Or. en
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Τροπολογία 70
Josefa Andrés Barea

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο 4
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 443/2009
Άρθρο 5 α (νέο) – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Ο μέγιστος αριθμός καινούργιων 
επιβατικών αυτοκίνητων που θα 
λαμβάνεται υπόψη κατά την εφαρμογή 
των αναφερόμενων στην παράγραφο 1 
πολλαπλασιαστών για την περίοδο 2020-
2023 δεν υπερβαίνει τον σωρευτικό 
αριθμό των 20 000 νέων ταξινομήσεων 
επιβατικών αυτοκινήτων ανά 
κατασκευαστή.»

2. Από το 2020 και κάθε επόμενο 
ημερολογιακό έτος, η Επιτροπή 
υπολογίζει, βάσει των παρεχόμενων 
πληροφοριών από τα κράτη μέλη 
σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφος 2, 
τον βαθμό στον οποίο επηρεάζουν οι 
χρεώσεις και οι πιστώσεις που 
επιτεύχθηκαν στο πλαίσιο των διατάξεων 
του παρόντος άρθρου το επίπεδο του 
στόχου που τέθηκε στο άρθρο 1 
παράγραφος 2.»

Or. en

Τροπολογία 71
Bernd Lange

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο 4
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 443/2009
Άρθρο 5α (νέο) – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Ο μέγιστος αριθμός καινούργιων 
επιβατικών αυτοκίνητων που θα 
λαμβάνεται υπόψη κατά την εφρμογή των 
αναφερόμενων στην παράγραφο 1 
πολλαπλασιαστών για την περίοδο 2020-
2023 δεν υπερβαίνει τον σωρευτικό 
αριθμό των 20 000 νέων ταξινομήσεων 
επιβατικών αυτοκινήτων ανά 
κατασκευαστή.

2. Ο μέγιστος αριθμός καινούργιων 
επιβατικών αυτοκίνητων που θα 
λαμβάνεται υπόψη κατά την εφαρμογή των 
αναφερόμενων στην παράγραφο 1 
πολλαπλασιαστών για την περίοδο 2020-
2023 δεν υπερβαίνει το σωρευτικό 
ποσοστό του 1% των νέων ταξινομήσεων 
επιβατικών αυτοκινήτων ανά 
κατασκευαστή.



PE504.233v01-00 46/86 AM\925662EL.doc

EL

Or. de

Τροπολογία 72
Adina-Ioana Vălean

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο 4
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 443/2009
Άρθρο 5 α (νέο) – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Για την αύξηση του στόχου ειδικών 
εκπομπών κάθε κατασκευαστή που 
προκύπτει από τον υπολογισμό των 
υπερμορίων καθορίζεται ανώτατο όριο 5 
g CO2/km.

Or. en

Τροπολογία 73
Adam Gierek

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο 4 α (νέο)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 443/2009
Άρθρο 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το άρθρο 6 αντικαθίσταται από το 
ακόλουθο κείμενο:
«Προκειμένου να διαπιστωθεί σε ποιο 
βαθμό ένας κατασκευαστής πληροί τους 
στόχους ειδικών εκπομπών CO2, όπως 
αναφέρεται στο άρθρο 4, οι ειδικές 
εκπομπές CO2 για κάθε όχημα που θα 
μπορούσε να χρησιμοποιήσει 
εναλλακτικά καύσιμα, σύμφωνα με τα 
ευρωπαϊκά πρότυπα, μειώνονται, έως την 
31η Δεκεμβρίου 2015, κατά 5%, ως 
αναγνώριση των μεγαλύτερων 
δυνατοτήτων χρήσης καινοτόμων 
τεχνολογιών καυσίμου και μείωσης των 
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εκπομπών κατά τη χρήση βιοκαυσίμων. 
Η μείωση αυτή ισχύει μόνο όταν 
τουλάχιστον το 30 % των πρατηρίων 
καυσίμων στο κράτος μέλος στο οποίο 
έχει ταξινομηθεί το όχημα προσφέρουν 
αυτόν τον τύπο εναλλακτικού καυσίμου, 
συμπεριλαμβανομένων των βιοκαυσίμων, 
το οποίο θα πρέπει να πληροί τα κριτήρια 
βιωσιμότητας σύμφωνα με τις σχετικές 
διατάξεις της ενωσιακής νομοθεσίας.»

Or. pl

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 74
Fiona Hall

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο 4 α (νέο)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 443/2009
Άρθρο 7 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4α) Παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο:
«Άρθρο 7α
Συμμόρφωση εν χρήσει
1. Οι διατάξεις σχετικά με τη 
συμμόρφωση εν χρήσει εφαρμόζονται 
τηρουμένων των αναλογιών στην 
κατανάλωση καυσίμων και στις εκπομπές 
CO2 των καινούργιων επιβατικών 
αυτοκινήτων κατά τη διάρκεια της
κανονικής ωφέλιμης ζωής τους υπό 
κανονικές συνθήκες χρήσης, όπως 
ορίζεται στο άρθρο 9 και στο παράρτημα 
ΙΙ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 692/2008. 
Σύμφωνα με τις εν λόγω διατάξεις, 
απαιτείται ανεξάρτητη δοκιμή κίνησης 
δι’ αδρανείας του καινούργιου 



PE504.233v01-00 48/86 AM\925662EL.doc

EL

αυτοκινήτου για το οποίο εξακριβώνεται 
η συμμόρφωση εν χρήσει, με σκοπό να 
προσδιοριστούν οι τιμές αντίστασης για 
τη ρύθμιση του δυναμόμετρου.
2. Τα αποτελέσματα των δοκιμασιών εν 
χρήσει συνοδεύονται από έκθεση 
εξακρίβωσης η οποία εκπονείται από 
ανεξάρτητο και πιστοποιημένο φορέα. 
Στην έκθεση εξακρίβωσης αξιολογείται 
εάν οι δοκιμές εν χρήσει 
αντιπροσωπεύουν κανονικές συνθήκες 
χρήσης και εάν οι προσαρμογές είναι 
εγγυημένες.
3. Τα κράτη μέλη διαθέτουν στο κοινό σε 
ηλεκτρονική μορφή τα αποτελέσματα των 
δοκιμασιών εν χρήσει και τη συνοδευτική 
έκθεση εξακρίβωσης σύμφωνα με την 
οδηγία 2003/4/ΕΚ, και διαβιβάζουν εντός 
τριών μηνών τα ανωτέρω αποτελέσματα 
και την έκθεση εξακρίβωσης στην 
Επιτροπή.
4. Εάν η μετρούμενη τιμή των εκπομπών 
CO2 για ένα καινούργιο επιβατικό όχημα
κατά τη διάρκεια δοκιμών εν χρήσει 
υπερβαίνει τις οικείες ειδικές εκπομπές 
CO2 που αναφέρονται στο άρθρο 8 
παράγραφος 2 κατά περισσότερο από 
4 %, η Επιτροπή υπολογίζει εκ νέου τις 
μέσες ειδικές εκπομπές CO2 του 
κατασκευαστή για τα προηγούμενα 
χρόνια προκειμένου να προσδιοριστεί η 
συμμόρφωση με τον στόχο των ειδικών 
εκπομπών, σύμφωνα με το άρθρο 8. Με 
βάση τους νέους υπολογισμούς, 
οποιαδήποτε υπέρβαση του στόχου 
ειδικών εκπομπών επισύρει την πληρωμή 
τιμήματος υπέρβασης εκπομπών 
σύμφωνα με το άρθρο 9.
5. Η Επιτροπή τηρεί κεντρικό μητρώο 
των αποτελεσμάτων των δοκιμασιών εν 
χρήσει που υποβάλλουν στις εκθέσεις 
τους οι εθνικές αρχές και δημοσιεύει σε 
ετήσια βάση συγκεφαλαιωτική έκθεση. 
Το κεντρικό μητρώο και οι 
συγκεφαλαιωτικές εκθέσεις τίθενται στη 
διάθεση του κοινού σε ηλεκτρονική 
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μορφή.
6. Η Επιτροπή θεσπίζει, μέσω 
εκτελεστικών πράξεων, τους 
απαραίτητους λεπτομερείς κανόνες 
σχετικά με τη συμμόρφωση εν χρήσει που 
προβλέπεται στην παράγραφο 1, 
προκειμένου να διασφαλίζεται ότι οι 
δοκιμές εν χρήσει αναπαράγουν τις 
κανονικές συνθήκες χρήσης στον μέγιστο 
δυνατό βαθμό, ενώ προάγουν ταυτόχρονα 
την ομοιόμορφη εφαρμογή τους, 
βασιζόμενη επιπλέον στην εμπειρία που 
αποκομίζεται κατά την εφαρμογή της 
παραγράφου 1 από τους κατασκευαστές, 
καθώς και στις αξιολογήσεις των 
εκθέσεων εξακρίβωσης που αναφέρονται 
στην παράγραφο 2. Οι εν λόγω 
εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται 
σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που 
προβλέπεται στο άρθρο 14 παράγραφος 2. 
Οι κανόνες αυτοί θεσπίζονται το 
αργότερο στις [ΗΗΜΜΕΕΕΕ].»

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι κείμενες διατάξεις για τη συμμόρφωση εν χρήσει είναι άρτια θεμελιωμένες και αποτελούν 
κατάλληλη βάση για τις μετρήσεις των τιμών κατανάλωσης καυσίμων και εκπομπών CO2 υπό 
κανονικές συνθήκες χρήσης. Εάν οι τιμές των πραγματικών εκπομπών CO2 υπερβαίνουν σε 
αδικαιολόγητο βαθμό τις αντίστοιχες τιμές που καταγράφονται στο πιστοποιητικό 
συμμόρφωσης, ενδείκνυται η Επιτροπή να προβαίνει σε επανεξέταση της συμμόρφωσης με τους 
στόχους ειδικών εκπομπών για τα προηγούμενα έτη και να επιβάλλει την πληρωμή τιμήματος 
υπέρβασης εκπομπών.

Τροπολογία 75
Adina-Ioana Vălean

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο 4 α (νέο)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 443/2009
Άρθρο 7 α (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4α) Παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο: 
«Άρθρο 7α
Συμμόρφωση εν χρήσει
1. Οι διατάξεις για τη συμμόρφωση εν 
χρήσει όπως ορίζονται στο άρθρο 9 και 
στο παράρτημα ΙΙ του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 692/2008 εφαρμόζονται 
τηρουμένων των αναλογιών στην 
κατανάλωση καυσίμων και στις εκπομπές 
CO2 των επιβατικών αυτοκινήτων κατά 
τη διάρκεια της κανονικής ωφέλιμης 
ζωής τους υπό κανονικές συνθήκες 
χρήσης.
2. Για όλα τα καινούργια οχήματα, τα 
αποτελέσματα των δοκιμασιών εν χρήσει 
μπορεί να συνοδεύονται από έκθεση 
εξακρίβωσης η οποία εκπονείται από 
ανεξάρτητο και πιστοποιημένο φορέα, 
και στην οποία αξιολογείται εάν οι 
δοκιμές εν χρήσει αντιπροσωπεύουν 
κανονικές συνθήκες χρήσης και εάν οι 
προσαρμογές είναι εγγυημένες.
3. Τα κράτη μέλη διαθέτουν στο κοινό σε 
ηλεκτρονική μορφή τα αποτελέσματα των 
δοκιμασιών εν χρήσει και τη συνοδευτική 
έκθεση εξακρίβωσης σύμφωνα με την 
οδηγία 2003/4/ΕΚ, και διαβιβάζουν εντός 
τριών μηνών τα ανωτέρω αποτελέσματα 
και την έκθεση εξακρίβωσης στην 
Επιτροπή.
4. Εάν η μετρούμενη τιμή των εκπομπών 
CO2 για ένα επιβατικό όχημα κατά τη 
διάρκεια δοκιμών εν χρήσει υπερβαίνει 
τις οικείες εκπομπές CO2 που 
αναφέρονται στο άρθρο 8 παράγραφος 2 
κατά περισσότερο από 4 %, η Επιτροπή 
υπολογίζει εκ νέου τις μέσες ειδικές 
εκπομπές CO2 του κατασκευαστή για το 
ίδιο έτος προκειμένου να προσδιοριστεί η 
συμμόρφωση με τον στόχο των ειδικών 
εκπομπών, σύμφωνα με το άρθρο 8. Με 
βάση τους νέους υπολογισμούς, 
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οποιαδήποτε υπέρβαση του στόχου 
ειδικών εκπομπών επισύρει την πληρωμή 
τιμήματος υπέρβασης εκπομπών 
σύμφωνα με το άρθρο 9.
5. Η Επιτροπή τηρεί κεντρικό μητρώο 
των αποτελεσμάτων των δοκιμασιών εν 
χρήσει που υποβάλλουν στις εκθέσεις 
τους οι εθνικές αρχές και δημοσιεύει σε 
ετήσια βάση συγκεφαλαιωτική έκθεση. 
Το κεντρικό μητρώο και οι 
συγκεφαλαιωτικές εκθέσεις τίθενται στη 
διάθεση του κοινού σε ηλεκτρονική 
μορφή.»

Or. en

Τροπολογία 76
Yannick Jadot

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο 4 α (νέο)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 443/2009
Άρθρο 7 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4α) Παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο:
«Άρθρο 7α
Συμμόρφωση εν χρήσει
Τα μέτρα συμμόρφωσης εν χρήσει πρέπει 
να είναι κατάλληλα ώστε να 
διασφαλίζεται ότι οι τιμές εξοικονόμησης 
καυσίμων και εκπομπών CO2 των 
επιβατικών αυτοκινήτων κατά τη 
διάρκεια δοκιμών έγκρισης τύπου είναι 
ισοδύναμες με τις τιμές που 
επιτυγχάνονται από το ίδιο όχημα υπό 
κανονικές συνθήκες χρήσης.
Η συμμόρφωση εν χρήσει των τιμών CO2
διαπιστώνεται μέσω δοκιμών από 
τρίτους που διενεργούνται, έως το 2014, 
από ανεξάρτητο και πιστοποιημένο φορέα 
κατά τη διάρκεια του κύκλου δοκιμών.
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Εάν η μετρούμενη τιμή του CO2
υπερβαίνει την τιμή CO2 που έχει δηλώσει 
ο κατασκευαστής κατά περισσότερο από 
4 %, εφαρμόζεται το άρθρο 10 
παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
715/2007.»

Or. en

Τροπολογία 77
Werner Langen, Herbert Reul

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο 4 α (νέο)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 443/2009
Άρθρο 8 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4α) Το άρθρο 8 παράγραφος 4 
αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
«4. Η Επιτροπή τηρεί κεντρικό μητρώο 
των δεδομένων που υποβάλλονται από τα 
κράτη μέλη με βάση το παρόν άρθρο. Το 
κεντρικό μητρώο είναι δημοσίως 
προσβάσιμο.
Η Επιτροπή υπολογίζει το αργότερο ως 
τις 30 Ιουνίου κάθε έτους, αρχής 
γενομένης από το 2011, προσωρινά για 
τον κάθε κατασκευαστή:
α) τις μέσες ειδικές εκπομπές CO2 κατά 
το προηγούμενο ημερολογιακό έτος,
β) το στόχο ειδικών εκπομπών κατά το 
προηγούμενο ημερολογιακό έτος, και
γ) τη διαφορά μεταξύ των μέσων ειδικών 
εκπομπών CO2, που υπολογίζονται 
σύμφωνα με το στοιχείο α), κατά το 
προηγούμενο ημερολογιακό έτος και του 
στόχου ειδικών εκπομπών για το εν λόγω 
έτος.
Επιπλέον, η Επιτροπή υπολογίζει το 
αργότερο ως τις 30 Ιουνίου κάθε έτους, 
αρχής γενομένης από το 2016 και έως και 
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το 2023, προσωρινά για τον κάθε 
κατασκευαστή:
α) τις μέσες ειδικές εκπομπές CO2 κατά 
το προηγούμενο ημερολογιακό έτος, 
χωρίς να λαμβάνει υπόψη τα υπερμόρια 
που αναφέρονται στο άρθρο 5,
β) τη διαφορά μεταξύ των μέσων ειδικών 
εκπομπών CO2, που υπολογίζονται 
σύμφωνα με το στοιχείο α), κατά το 
προηγούμενο ημερολογιακό έτος και του 
στόχου ειδικών εκπομπών για το εν λόγω 
έτος.
Η Επιτροπή κοινοποιεί σε κάθε 
κατασκευαστή τον προσωρινό 
υπολογισμό της γι’ αυτόν. Η κοινοποίηση 
περιλαμβάνει δεδομένα ανά κράτος μέλος 
όσον αφορά το πλήθος καινούργιων 
επιβατικών αυτοκινήτων που έχουν 
ταξινομηθεί και τις ειδικές τους 
εκπομπές CO2.»

Or. de

Τροπολογία 78
Werner Langen, Herbert Reul

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο 4 β (νέο)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 443/2009
Άρθρο 8 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4β) Το άρθρο 8 παράγραφος 5 
αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
«5. Οι κατασκευαστές δικαιούνται, εντός 
τριών μηνών από την κοινοποίηση του 
προσωρινού υπολογισμού βάσει της 
παραγράφου 4, να γνωστοποιούν στην 
Επιτροπή τυχόν σφάλματα στα δεδομένα, 
ορίζοντας το κράτος μέλος σχετικά με το 
οποίο θεωρούν ότι υπήρξε σφάλμα.
Η Επιτροπή εξετάζει τυχόν 
γνωστοποιήσεις των κατασκευαστών και 
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μέχρι τις 31 Οκτωβρίου είτε επιβεβαιώνει 
είτε τροποποιεί τους προσωρινούς 
υπολογισμούς βάσει της παραγράφου 4.
Από την 1η Ιανουαρίου 2016 έως και το 
2023 κάθε κατασκευαστής γνωστοποιεί 
στην Επιτροπή εντός τριών μηνών από 
την κοινοποίηση του προσωρινού 
υπολογισμού βάσει της παραγράφου 4, αν 
η Επιτροπή θα πρέπει να λάβει υπόψη 
κατά τον υπολογισμό των μέσων ειδικών 
εκπομπών CO2 αυτού για το προηγούμενο 
ημερολογιακό έτος τα υπερμόρια που 
αναφέρονται στο άρθρο 5.

Or. de

Τροπολογία 79
Yannick Jadot

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο 5 α (νέο)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 443/2009
Άρθρο 9 – παράγραφος 2 – στοιχείο β 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5α) Στο άρθρο 9 παράγραφος 2, το 
στοιχείο β) αντικαθίσταται από το 
ακόλουθο κείμενο:
«β) από το 2019 και εφεξής:
(Εκπομπές καθ’ υπέρβαση × 130 ευρώ) × 
αριθμό των καινούργιων επιβατικών 
αυτοκινήτων.»

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο καθορισμός κατάλληλου επιπέδου τιμήματος υπέρβασης εκπομπών είναι καίριας σημασίας 
για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης προς τον κανονισμό. Σύμφωνα με την εκτίμηση 
επιπτώσεων της Επιτροπής, το μέσο οριακό κόστος για την επίτευξη των 95 g/km το 2020 
ανέρχεται σε 91 ευρώ ανά g CO2/km. Προκειμένου να αντικατοπτρίζει το πιθανό ανώτατο 
οριακό κόστος της συμμόρφωσης με τους στόχους του 2020, το τίμημα υπέρβασης εκπομπών 
πρέπει να αυξηθεί τουλάχιστον στα 130 ευρώ ανά g CO2/km.
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Τροπολογία 80
Yannick Jadot

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο 7 – στοιχείο α α (νέο)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 443/2009
Άρθρο 11 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α α) Στην παράγραφο 4, το πρώτο εδάφιο 
αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
«Αίτηση παρέκκλισης από τον στόχο 
ειδικών εκπομπών που υπολογίζεται 
σύμφωνα με το παράρτημα I δικαιούται 
να υποβάλει κατασκευαστής ο οποίος 
είναι υπεύθυνος, μαζί με όλες τις 
συνδεδεμένες επιχειρήσεις του, για 10.000 
έως 100.000 καινούργια επιβατικά 
αυτοκίνητα που ταξινομούνται κάθε 
ημερολογιακό έτος στην Κοινότητα.»

Or. en

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να διασφαλιστεί η σταδιακή συνολική μείωση των εκπομπών CO2 του στόλου των 
αυτοκινήτων, η παρέκκλιση «εξειδίκευσης» για τους κατασκευαστές μειώνεται σε 100.000 
οχήματα από το 2020 έως το 2030.

Τροπολογία 81
Silvia-Adriana Ţicău

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο 7 – στοιχείο γ
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 443/2009
Άρθρο 11 – παράγραφος 4 – εδάφιο 2 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) εάν η αίτηση σχετίζεται με το 
παράρτημα Ι σημείο 1 στοιχείο γ), στόχο 
που συνιστά μείωση κατά 45% των 

διαγράφεται
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μέσων ειδικών εκπομπών CO2 το 2007 ή, 
εφόσον υποβάλλεται ενιαία αίτηση από 
ορισμένες συνδεδεμένες επιχειρήσεις, 
μείωση κατά 45% του μέσου όρου των 
μέσων ειδικών εκπομπών CO2 των εν 
λόγω επιχειρήσεων το 2007. 

Or. ro

Τροπολογία 82
Yannick Jadot

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο 7 – στοιχείο γ α (νέο)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 443/2009
Άρθρο 11 – παράγραφος 4 – στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ α) Στην παράγραφο 4 δεύτερο εδάφιο, 
προστίθεται το ακόλουθο στοιχείο:
«γ α) εάν η αίτηση σχετίζεται με το 
παράρτημα Ι σημείο 1 στοιχείο δ), στόχο 
που συνιστά μείωση κατά 65 % των 
μέσων ειδικών εκπομπών CO2 το 2007 ή, 
εφόσον υποβάλλεται ενιαία αίτηση από 
ορισμένες συνδεδεμένες επιχειρήσεις, 
μείωση κατά 65 % του μέσου όρου των 
μέσων ειδικών εκπομπών CO2 των εν 
λόγω επιχειρήσεων το 2007.»

Or. en

Τροπολογία 83
Adam Gierek

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο 8 α (νέο)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 443/2009
Άρθρο 12 – παράγραφος 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Στο άρθρο 12 παράγραφος 1, η τελευταία 
πρόταση απαλείφεται.

Or. pl

(Η συνολική συμβολή των τεχνολογιών αυτών στη μείωση του στόχου ειδικών εκπομπών ενός 
κατασκευαστή μπορεί να ανέρχεται σε 7g CO2/km κατ’ ανώτατο όριο.)

Αιτιολόγηση

Δεν πρέπει να τίθενται όρια στις καινοτόμες τεχνολογίες.

Τροπολογία 84
Yannick Jadot

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο 8 α (νέο)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 443/2009
Άρθρο 12 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8α) Το άρθρο 12 παράγραφος 1 
αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
«1. Κατόπιν αιτήσεως προμηθευτή ή 
κατασκευαστή, λαμβάνονται υπόψη οι 
εξοικονομήσεις CO2 που επιτυγχάνονται 
με τη χρήση καινοτόμων τεχνολογιών.
Η εξέταση των τεχνολογιών πρέπει να 
περιλαμβάνει τουλάχιστον έκθεση 
επαλήθευσης που συντάσσεται από 
τεχνική υπηρεσία, όπως ορίζεται στο 
άρθρο 7 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
725/2011.
Η συνολική συμβολή των τεχνολογιών 
αυτών στη μείωση του στόχου ειδικών 
εκπομπών ενός κατασκευαστή μπορεί να 
ανέρχεται σε 3,5 g CO2/km ανά όχημα 
κατ’ ανώτατο όριο.»

Or. en
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Αιτιολόγηση

Οι οικοκαινοτομίες βελτιώνουν την απόδοση του οχήματος υπό πραγματικές συνθήκες 
οδήγησης, αλλά όχι κατά τον κύκλο δοκιμών. Ο κύκλος δοκιμών και οι διαδικασίες δοκιμών 
πρέπει να επικαιροποιηθούν ούτως ώστε να ανταποκρίνονται καλύτερα στις πραγματικές 
συνθήκες οδήγησης. Εάν δεν επικαιροποιηθεί ο κύκλος δοκιμών, η αναγκαιότητα των 
οικοκαινοτομιών μπορεί να γίνει αποδεκτή μόνον εφόσον διατηρείται η ισχύουσα διαδικασία 
αξιολόγησης και καθορίζεται ανώτατο όριο 3,5 g/km για τη συνολική συμβολή των 
οικοκαινοτομιών.

Τροπολογία 85
Werner Langen, Herbert Reul, Markus Pieper

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο 8 α (νέο)
2009/443/ΕΚ
Άρθρο 12 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8α) Το άρθρο 12 παράγραφος 1 
αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
«1. Κατόπιν αιτήσεως προμηθευτή ή 
κατασκευαστή, λαμβάνονται υπόψη οι 
εξοικονομήσεις CO2 που επιτυγχάνονται 
με τη χρήση καινοτόμων τεχνολογιών ή 
με συνδυασμό καινοτόμων τεχνολογιών 
(«δέσμες καινοτόμων τεχνολογιών»). Η 
συνολική συμβολή των τεχνολογιών 
αυτών στη μείωση συγκεκριμένου στόχου 
εκπομπών ενός κατασκευαστή μπορεί να 
ανέρχεται σε 7 g CO2/km.»

Or. de

Τροπολογία 86
Ismail Ertug

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο 9
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 443/2009
Άρθρο 12 – παράγραφος 2 – πρώτη πρόταση
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 87
Adam Gierek

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο 9
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 443/2009
Άρθρο 12 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Στο άρθρο 12 παράγραφος 2, υο στοιχείο 
γ) απαλείφεται.

Or. pl

γ) οι καινοτόμες τεχνολογίες πρέπει να μην εμπίπτουν στον πρότυπο κύκλο δοκιμών για τη 
μέτρηση του CO2 ή σε υποχρεωτικές διατάξεις λόγω πρόσθετων συμπληρωματικών μέτρων για 

τη συμμόρφωση προς τη μείωση των 10 g CO2/km κατά το άρθρο 1 ή να είναι υποχρεωτικά
δυνάμει άλλων διατάξεων του κοινοτικού δικαίου.

Αιτιολόγηση

Ο αποκλεισμός αυτός δεν είναι λογικός και είναι αβάσιμος.
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Τροπολογία 88
Werner Langen, Herbert Reul, Markus Pieper

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο 9
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 443/2009
Άρθρο 12 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

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

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

Or. de

Τροπολογία 89
Werner Langen, Herbert Reul, Markus Pieper

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Or. de

Τροπολογία 90
Werner Langen, Herbert Reul, Markus Pieper

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο 9 β (νέο)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 443/2009
Άρθρο 12 – παράγραφος 4 α (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Or. de

Τροπολογία 91
Bernd Lange

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9α) Στο τέλος του άρθρου 12 
προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος:
«Η Επιτροπή πρέπει ως τις 31.12.2013 να 
προβεί σε αναθεώρηση των μέτρων 
εφαρμογής της διαδικασίας έγκρισης των 
οικολογικών καινοτομιών με σκοπό τη 
διευκόλυνση της υποβολής αιτήσεων για 
χρήση καινοτόμων τεχνολογιών. Η 
Επιτροπή θα πρέπει μετά την εν λόγω 
αναθεώρηση να εκδώσει εγχειρίδιο ορθής 
υποβολής αιτήσεων.»

Or. de

Αιτιολόγηση

Η ισχύουσα νομοθεσία (κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 443/2009) 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 
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υποβολής αιτήσεων και μέσω της έκδοσης σχετικού εγχειριδίου.

Τροπολογία 92
Silvia-Adriana Ţicău

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο 10
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 443/2009
Άρθρο 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το άρθρο 13 τροποποιείται ως εξής: διαγράφεται

α) Στην παράγραφο 2, το τρίτο 
εδάφιο αντικαθίσταται από το ακόλουθο 
κείμενο:

«Τα μέτρα αυτά θεσπίζονται μέσω κατ' 
εξουσιοδότηση πράξεων σύμφωνα με το 
άρθρο 14α.»

β) Στην παράγραφο 3, το δεύτερο 
εδάφιο απαλείφεται.

γ) Η παράγραφος 5 αντικαθίσταται 
από το ακόλουθο κείμενο:

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

δ) Η παράγραφος 7 αντικαθίσταται 
από το ακόλουθο κείμενο:
  
«7. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να 
εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις 
σύμφωνα με το άρθρο 14α, για την 
προσαρμογή των μαθηματικών τύπων 
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του παραρτήματος Ι προκειμένου να 
αντικατοπτρίζουν τις αλλαγές στην 
κανονιστική διαδικασία δοκιμών για τη 
μέτρηση των ειδικών εκπομπών CO2 που 
αναφέρεται στον κανονισμό (ΕΚ) 
αριθ. 715/2007 και στον κανονισμό (ΕΚ) 
αριθ. 692/2008, διασφαλίζοντας 
ταυτόχρονα ότι οι κατασκευαστές και τα 
οχήματα διαφορετικής χρηστικότητας θα 
υπόκεινται βάσει της παλαιάς και της 
νέας διαδικασίας δοκιμών σε απαιτήσεις 
μείωσης οι οποίες θα είναι ανάλογης 
αυστηρότητας.»

Or. ro

Τροπολογία 93
Josefa Andrés Barea

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο 10 – στοιχείο -α (νέο)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 443/2009
Άρθρο 13 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

-α) Στο άρθρο 13 παράγραφος 2, το 
εδάφιο 1 αντικαθίσταται από το 
ακόλουθο κείμενο:
«2. Έως τις 31 Οκτωβρίου 2014 και εν 
συνεχεία ανά τριετία, θεσπίζονται μέτρα 
για την τροποποίηση του παραρτήματος Ι 
με σκοπό την προσαρμογή των τιμών M0
και F0 που περιλαμβάνονται στο εν λόγω 
παράρτημα στη μέση μάζα και το μέσο 
αποτύπωμα αντίστοιχα των καινούργιων 
επιβατικών αυτοκινήτων κατά τα 
προηγούμενα τρία ημερολογιακά έτη.»

Or. en

Τροπολογία 94
Josefa Andrés Barea
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο 10 – στοιχείο α α (νέο)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 443/2009
Άρθρο 13 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 α (νέο) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α α) Στο άρθρο 13 παράγραφος 3, 
παρεμβάλλεται το ακόλουθο εδάφιο 1α:
«Προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι οι 
πραγματικές εκπομπές 
αντικατοπτρίζονται επαρκώς και ότι οι
μετρούμενες τιμές CO2 είναι απολύτως 
συγκρίσιμες, η Επιτροπή διασφαλίζει, 
σύμφωνα με το άρθρο 14 παράγραφος 3 
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 715/2007, ότι 
προσδιορίζονται με απόλυτη ακρίβεια τα 
στοιχεία της διαδικασίας δοκιμών που 
επηρεάζουν σημαντικά τις μετρούμενες 
εκπομπές CO2 και ότι αίρονται οι 
δυνατότητες ευελιξίας κατά τις δοκιμές.»

Or. en

Τροπολογία 95
Werner Langen, Herbert Reul

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο 10 – στοιχείο β
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 443/2009
Άρθρο 13 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) Στην παράγραφο 3, το δεύτερο εδάφιο 
απαλείφεται.

β) Η παράγραφος 3 αντικαθίσταται από 
το ακόλουθο κείμενο:
«3. Από το 2012, η Επιτροπή προβαίνει 
σε αξιολόγηση αντικτύπου προκειμένου 
να επανεξετάσει έως το 2014, κατά το 
άρθρο 14 παράγραφος 3 του κανονισμού 
(ΕΚ) αριθ. 715/2007, τις διαδικασίες 
μέτρησης των εκπομπών CO2 σύμφωνα 
με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 715/2007, 
ούτως ώστε από την 1η Ιανουαρίου 2021 
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να χρησιμοποιείται η επανεξετασθείσα 
διαδικασία μέτρησης για τους σκοπούς 
του παρόντος κανονισμού. Συγκεκριμένα, 
η Επιτροπή υποβάλλει κατάλληλες 
προτάσεις για να προσαρμόσει τις 
διαδικασίες ώστε να ανταποκρίνονται 
επαρκώς στην πραγματική συμπεριφορά 
των εκπομπών CO2 των αυτοκινήτων και 
για να περιληφθούν οι εγκεκριμένες 
καινοτόμες τεχνολογίες, κατά την έννοια 
του άρθρου 4, οι οποίες θα μπορούσαν να 
λαμβάνονται υπόψη στον κύκλο δοκιμών.
Η Επιτροπή διασφαλίζει ότι οι εν λόγω 
διαδικασίες αναθεωρούνται στη συνέχεια 
σε τακτά χρονικά διαστήματα.»

Or. de

Τροπολογία 96
Alejo Vidal-Quadras

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο 10 – στοιχείο β α (νέο)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 443/2009
Άρθρο 13 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β α) Στο άρθρο 13, παρεμβάλλεται η 
ακόλουθη παράγραφος:
 «3α. Η Επιτροπή θα εξετάσει το 
ενδεχόμενο αντικατάστασης της 
προσέγγισης αγωγού εξαγωγής, κατά την 
οποία μετρώνται μόνο οι εκπομπές που 
συνδέονται με την παραγωγή και τη 
χρήση των καυσίμων, με προσέγγιση 
κύκλου ζωής, η οποία ενσωματώνει τις 
εκπομπές από όλα τα στάδια ζωής ενός 
οχήματος, από την παραγωγή των υλικών 
έως την απόρριψη ή ανακύκλωση του 
οχήματος στο τέλος του κύκλου ζωής 
του.»

Or. en
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Τροπολογία 97
Josefa Andrés Barea

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο 10 – στοιχείο β α (νέο)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 443/2009
Άρθρο 13 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β α) Στο άρθρο 13, παρεμβάλλεται το 
ακόλουθο εδάφιο 3α:
«3α. Η Επιτροπή αξιολογεί τα 
πλεονεκτήματα που συνδέονται με τη 
συμπερίληψη στις τιμές CO2 έγκρισης 
τύπου των εκπομπών που προέρχονται 
από τη χρήση των κύριων διατάξεων του 
οχήματος που χρησιμοποιούν ενέργεια 
και, εφόσον κριθεί σκόπιμο, υποβάλλει 
προτάσεις για την έναρξη ισχύος της 
σχετικής διάταξης κατά την περίοδο μετά 
το 2020.»

Or. en

Τροπολογία 98
Francisco Sosa Wagner

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 10 – στοιχείο γ
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 443/2009
Άρθρο 13 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

«5. Το αργότερο στις 31 Δεκεμβρίου 2015, 
η Επιτροπή ολοκληρώνει την επανεξέταση 
των στόχων ειδικών εκπομπών του 
παραρτήματος Ι και των εξαιρέσεων του 
άρθρου 11, με σκοπό τον καθορισμό:
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α) των λεπτομερειών επίτευξης, έως το 
έτος 2025, μακροπρόθεσμου στόχου 75 g 
CO2/km με τον πλέον οικονομικώς 
συμφέροντα τρόπο, εφόσον επιβεβαιωθεί 
η εφικτότητά του με βάση τα 
αποτελέσματα επικαιροποιημένης 
εκτίμησης επιπτώσεων, και
β) των θεμάτων που αφορούν την 
υλοποίηση του εν λόγω στόχου, 
συμπεριλαμβανομένου του τιμήματος 
υπέρβασης εκπομπών.
Με βάση την ανωτέρω επανεξέταση και 
την οικεία εκτίμηση επιπτώσεων, 
συμπεριλαμβανομένης της συνολικής 
εκτίμησης των επιπτώσεων στην 
αυτοκινητοβιομηχανία και τις 
βιομηχανίες που εξαρτώνται από αυτήν, η 
Επιτροπή υποβάλλει, εάν κρίνεται 
σκόπιμο, πρόταση τροποποίησης του 
παρόντος κανονισμού, σύμφωνα με τη 
συνήθη νομοθετική διαδικασία, κατά τον 
πλέον ουδέτερο τρόπο από άποψη 
ανταγωνισμού, και η οποία είναι 
κοινωνικά δίκαιη και βιώσιμη.»

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο μακροπρόθεσμος στόχος παρέχει στους κατασκευαστές αυτοκινήτων και στους προμηθευτές 
της αυτοκινητοβιομηχανίας βεβαιότητα προγραμματισμού και ασφάλεια των επενδύσεων. 
Εντούτοις, οι μελλοντικές τεχνολογικές, οικονομικές ή κοινωνικές εξελίξεις ενδέχεται να έχουν 
αντίκτυπο στην εφικτότητα του πλέον μακροπρόθεσμου στόχου. Για τον λόγο αυτόν, ενδείκνυται 
η επανεξέταση του στόχου του 2025 το 2015.

Τροπολογία 99
Bernd Lange

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο 10 – στοιχείο γ
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 443/2009 
Άρθρο 13 – παράγραφος 5
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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 επιβατηγά αυτοκίνητα για την 
περίοδο μετά το 2020.

Το αργότερο στις 31 Δεκεμβρίου 2014, η 
Επιτροπή υποβάλλει πρόταση σχετικά με 
τους στόχους όσον αφορά τις εκπομπές 
CO2 από τα καινούργια επιβατηγά 
αυτοκίνητα για την περίοδο μετά το 2020.
Η νέα οριακή τιμή υπολογίζεται κατά 
τέτοιον 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 εν λόγω 
πρόταση βασίζεται στον νέο παγκόσμιο 
κύκλο δοκιμών (WLDTP). Αν έως την 
01.04.2014 δεν υπάρξει συμφωνία 
σχετικά με το πρότυπο αυτό, 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 επιβατικών 
αυτοκινήτων, όπως προβλέπονται και 
στον χάρτη πορείας για το 2050 σε σχέση 
με την αποδοτική χρήση των πόρων. Τα 
αποτελέσματα θα συμπεριληφθούν στην 
εξέταση των οριακών τιμών,
- συνυπολογισμό των πραγματικών 
εκπομπών σε κανονικές συνθήκες 
οδήγησης (Real World Driving Emissions, 
RDE)

Or. de

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 επιβατικού 
αυτοκινήτου δεν προκύπτουν πλέον λόγω χρήσης του στην κυκλοφορία, αλλά λόγω της 
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παραγωγής και της ανακύκλωσής του. Πολλές έρευνες έχουν καταδείξει ότι οι πραγματικές 
εκπομπές είναι σαφώς υψηλότερες από εκείνες που εμφανίζει ο κύκλος δοκιμών.

Τροπολογία 100
Josefa Andrés Barea

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο 10 – στοιχείο γ
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 443/2009
Άρθρο 13 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

«5. Το αργότερο στις 31 Δεκεμβρίου 2014, 
η Επιτροπή επανεξετάζει τους στόχους 
ειδικών εκπομπών, τις λεπτομέρειες και 
άλλες πτυχές του παρόντος κανονισμού 
προκειμένου να καθορίσει τους στόχους 
όσον αφορά τις εκπομπές CO2 από τα 
καινούργια επιβατηγά αυτοκίνητα για την 
περίοδο μετά το 2020, με σκοπό την 
επίτευξη, έως το έτος 2025, στόχου 
μεταξύ των 65 g CO2/km και των 75 g 
CO2/km, εκτός εάν αιτιολογείται δεόντως 
χαμηλότερος στόχος υπό το πρίσμα της 
χρήσης και της εμπορίας τεχνολογιών 
χαμηλών εκπομπών.
Με βάση την ανωτέρω επανεξέταση, 
συμπεριλαμβανομένης της συνολικής 
εκτίμησης των επιπτώσεων στην 
αυτοκινητοβιομηχανία και τις 
βιομηχανίες που εξαρτώνται από αυτήν, η 
Επιτροπή υποβάλλει, εάν κρίνεται 
σκόπιμο, πρόταση τροποποίησης του 
παρόντος κανονισμού, κατά τρόπο που να 
είναι οικονομικώς συμφέρων και πλέον 
ουδέτερος από άποψη ανταγωνισμού και 
να εξασφαλίζει την υλοποίηση των 
μακροπρόθεσμων στόχων της Ένωσης 
όσον αφορά την καταπολέμηση της 
κλιματικής αλλαγής.»

Or. en
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Τροπολογία 101
Νίκη Τζαβέλα

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο 10 – στοιχείο γ
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 443/2009
Άρθρο 13 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

«5. Το αργότερο στις 31 Δεκεμβρίου 2014, 
η Επιτροπή επανεξετάζει τους στόχους 
ειδικών εκπομπών, τις λεπτομέρειες και 
άλλες πτυχές του παρόντος κανονισμού 
προκειμένου να καθορίσει τους στόχους 
όσον αφορά τις εκπομπές CO2 από τα 
καινούργια επιβατηγά αυτοκίνητα για την 
περίοδο μετά το 2020, 
συμπεριλαμβανομένου του στόχου του 
2025 για τις εκπομπές CO2, ο οποίος 
εξασφαλίζει τη διατήρηση της ηγετικής 
θέσης που κατέχει η Ευρωπαϊκή Ένωση 
σε επίπεδο εξοικονόμησης καυσίμων και 
εκπομπών CO2. Είναι υψίστης σημασίας 
ο στόχος αυτός να καθοριστεί με διαφανή 
τρόπο και, κατόπιν ευρείας διαβούλευσης 
με τους ενδιαφερόμενους φορείς και 
εκτίμησης επιπτώσεων, να μην 
καθυστερήσει πέραν του 2014, ούτως 
ώστε να παράσχει στη βιομηχανία την 
ενδεδειγμένη βεβαιότητα 
προγραμματισμού και ασφάλεια των 
επενδύσεων.»

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα πρότυπα εκπομπών CO2 της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα επιβατικά αυτοκίνητα έχουν 
συμβάλει σημαντικά στην επιτάχυνση των βελτιώσεων σε επίπεδο εξοικονόμησης καυσίμων, 
καθώς και στην ανάδειξη της ΕΕ στην κορυφή της παγκόσμιας κλίμακας. Ωστόσο, το 
παράδειγμα αυτό ακολούθησαν και άλλες αγορές, και ειδικότερα οι Ηνωμένες Πολιτείες, οι 
οποίες έχουν υποβάλει σε ρύθμιση τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου και την εξοικονόμηση 
καυσίμων από τα νέα αυτοκίνητα έως και το 2025. Η ΕΕ θα πρέπει να πράξει αναλόγως και να 
αποφύγει τυχόν καθυστερήσεις στη θέσπιση προτύπων, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα τη 
διεξαγωγή διαφανούς και ανοικτού δημόσιου διαλόγου.
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Τροπολογία 102
Alejo Vidal-Quadras

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο 10 – στοιχείο γ
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 443/2009
Άρθρο 13 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

«5. Έως το 2017 το αργότερο, η Επιτροπή 
επανεξετάζει τους στόχους ειδικών 
εκπομπών, τις λεπτομέρειες και άλλες 
πτυχές του παρόντος κανονισμού 
προκειμένου να καθορίσει τους στόχους 
όσον αφορά τις εκπομπές CO2 από τα 
καινούργια επιβατηγά αυτοκίνητα για την 
περίοδο μετά το 2020, με βάση νέα 
διαδικασία δοκιμών και κύκλο δοκιμών 
που λαμβάνουν υπόψη την παγκόσμια 
εναρμονισμένη διαδικασία δοκιμών 
ελαφρών οχημάτων.»

Or. en

Τροπολογία 103
Jan Březina, Evžen Tošenovský, Marian-Jean Marinescu, Markus Pieper, Gaston 
Franco, Herbert Reul, Konrad Szymański, Paul Rübig, Alajos Mészáros, Pilar del 
Castillo Vera

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο 10 – στοιχείο γ
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 443/2009
Άρθρο 13 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

«5. Το αργότερο στις 31 Δεκεμβρίου 
2014, η Επιτροπή επανεξετάζει τους 
στόχους ειδικών εκπομπών, τις 
λεπτομέρειες και άλλες πτυχές του 
παρόντος κανονισμού προκειμένου να 
καθορίσει τους στόχους όσον αφορά τις 
εκπομπές CO2 από τα καινούργια 
επιβατηγά αυτοκίνητα για την περίοδο 

«5. Μόνον από το 2017 και μετά, και 
εφόσον έχει ολοκληρωθεί πλήρως ο 
καθορισμός, η εφαρμογή και η 
αξιολόγηση των πρώτων αποτελεσμάτων 
του νέου κύκλου δοκιμών και των νέων 
διαδικασιών δοκιμών, η Επιτροπή 
επανεξετάζει τους στόχους ειδικών 
εκπομπών, τις λεπτομέρειες και άλλες 
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μετά το 2020.» πτυχές του παρόντος κανονισμού 
προκειμένου να καθορίσει τους στόχους 
όσον αφορά τις εκπομπές CO2 από τα 
καινούργια επιβατηγά αυτοκίνητα για την 
περίοδο μετά το 2020.»

Or. en

Justification

It is important that legislators provide industry with sufficient lead-time and predictability. 
However, it is considered that the date for proposing targets beyond 2020 is premature, as 
the new test cycle will not be fully agreed (incl. the relevant procedures), the various 
underlying parameters need to be fully reviewed and the uptake of electrified vehicles needs 
to be assessed and taken into account. Furthermore, setting a target by 2017 will still give the 
industry enough leadtime to comply with a target post-2020 and provide the necessary 
reassurances it is based on a proper review.

Τροπολογία 104
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Andrzej Grzyb, Jolanta Emilia Hibner, Bogusław 
Sonik

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο 10 – στοιχείο γ
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 443/2009
Άρθρο 13 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

«5. Μόνον από το 2017 και μετά, και 
εφόσον έχει ολοκληρωθεί πλήρως ο 
καθορισμός, η εφαρμογή και η 
αξιολόγηση των πρώτων αποτελεσμάτων 
του νέου κύκλου δοκιμών και των νέων 
διαδικασιών δοκιμών, η Επιτροπή 
επανεξετάζει τους στόχους ειδικών 
εκπομπών, τις λεπτομέρειες και άλλες 
πτυχές του παρόντος κανονισμού 
προκειμένου να καθορίσει τους στόχους 
όσον αφορά τις εκπομπές CO2 από τα 
καινούργια επιβατηγά αυτοκίνητα για την 
περίοδο μετά το 2020.»

Or. en
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Justification

The industry is in favour of sufficient lead-time and predictability to be guaranteed by the 
legislators. From this perspective, industry considers the date for proposal of targets beyond 
2020 as premature, as the new test cycle will not be fully agreed, including the relevant 
procedures. Implementation and results of a correlation program must be also taken into 
consideration when proposing new targets beyond 2020, which will not be possible before 
2017. New targets for the period after 2020 should be proposed on the basis of WLTP and 
relevant procedures. Furthermore, the uptake of electrified vehicles needs to be assessed and 
taken into account.

Τροπολογία 105
Kent Johansson

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο 10 – στοιχείο γ
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 443/2009
Άρθρο 13 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

«5. Υπό την προϋπόθεση ότι λαμβάνεται 
υπόψη ο νέος κύκλος δοκιμών, η 
Επιτροπή επανεξετάζει, το αργότερο στις 
31 Δεκεμβρίου 2014, τους στόχους ειδικών 
εκπομπών, τις λεπτομέρειες και άλλες
πτυχές του παρόντος κανονισμού 
προκειμένου να καθορίσει τους στόχους 
όσον αφορά τις εκπομπές CO2 από τα 
καινούργια επιβατηγά αυτοκίνητα για την 
περίοδο μετά το 2020.»

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο καθορισμός στόχων για τις εκπομπές CO2 πέραν του 2020 το συντομότερο δυνατόν είναι 
ιδιαίτερης σημασίας, αλλά είναι εξίσου σημαντικό στη διαδικασία αυτή να ληφθεί υπόψη και ο 
νέος κύκλος δοκιμών, διότι, σε αντίθετη περίπτωση, η διαδικασία ενδέχεται να αποβεί 
αντιπαραγωγική.

Τροπολογία 106
Werner Langen
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο 10 – στοιχείο γ
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 443/2009
Άρθρο 13 – παράγραφος 5

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 επιβατηγά αυτοκίνητα για την 
περίοδο μετά το 2020.

Το αργότερο στις 31 Δεκεμβρίου 2017, η 
Επιτροπή επανεξετάζει τους στόχους 
ειδικών εκπομπών, τις λεπτομέρειες και 
άλλες πτυχές του παρόντος κανονισμού 
προκειμένου να καθορίσει τους στόχους 
όσον αφορά τις εκπομπές CO2 από τα 
καινούργια επιβατηγά αυτοκίνητα για την 
περίοδο μετά το 2020, περιλαμβανομένου 
στόχου 70g CO2/km για το 2035.

Or. de

Τροπολογία 107
Ivo Belet

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο 10 – στοιχείο γ
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 443/2009
 Άρθρο 13 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

«5. Το αργότερο στις 31 Δεκεμβρίου 2014, 
η Επιτροπή επανεξετάζει τους στόχους 
ειδικών εκπομπών, τις λεπτομέρειες και 
άλλες πτυχές του παρόντος κανονισμού 
προκειμένου να καθορίσει τους στόχους 
όσον αφορά τις εκπομπές CO2 από τα 
καινούργια επιβατηγά αυτοκίνητα για το
2025 και τη μετέπειτα περίοδο.»

Or. en

Τροπολογία 108
Kent Johansson
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο 10 – στοιχείο γ α (νέο)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 443/2009
Άρθρο 13 – παράγραφος 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ α) Παρεμβάλλεται η ακόλουθη 
παράγραφος:
«5α. Οι εν λόγω στόχοι συνάδουν με το 
σκεπτικό για την οικονομικά αποδοτική 
επίτευξη των μακροπρόθεσμων 
κλιματικών στόχων της Ένωσης για το 
2050.»

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι μακροπρόθεσμοι στόχοι με σταδιακή αύξηση του επιπέδου των φιλοδοξιών είναι σημαντικοί 
για τη διαμόρφωση ενός χρονικού πλαισίου στον τομέα του κλίματος και της ενέργειας έως το 
2030, καθώς και για την επίτευξη των στόχων της ΕΕ σχετικά με τις εκπομπές για το 2050. Οι 
στόχοι αυτοί είναι εξίσου σημαντικοί για την ασφάλεια των επενδύσεων. Ως εκ τούτου, 
απαιτείται σαφέστερη αναφορά στο συγκεκριμένο στοιχείο.

Τροπολογία 109
Werner Langen, Herbert Reul

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 10 – στοιχείο δ
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 443/2009
Άρθρο 13 – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 14α, για την προσαρμογή των 
μαθηματικών τύπων του παραρτήματος Ι 
προκειμένου να αντικατοπτρίζουν τις 
αλλαγές στην κανονιστική διαδικασία 
δοκιμών για τη μέτρηση των ειδικών 
εκπομπών CO2 που αναφέρεται στον 
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 715/2007 και στον 
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 692/2008, 
διασφαλίζοντας ταυτόχρονα ότι οι 

Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 14α, για την προσαρμογή των 
μαθηματικών τύπων του παραρτήματος Ι 
προκειμένου να αντικατοπτρίζουν τις 
αλλαγές στην κανονιστική διαδικασία 
δοκιμών για τη μέτρηση των ειδικών 
εκπομπών CO2 που αναφέρεται στον 
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 715/2007 και στον 
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 692/2008. Εν 
προκειμένω, η Επιτροπή εξασφαλίζει την 
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κατασκευαστές και τα οχήματα 
διαφορετικής χρηστικότητας θα υπόκεινται 
βάσει της παλαιάς και της νέας διαδικασίας 
δοκιμών σε απαιτήσεις μείωσης οι οποίες 
θα είναι ανάλογης αυστηρότητας.

εξίσωση τυχόν αποκλίσεων που 
προκύπτουν μέσω της νέας διαδικασίας 
δοκιμών από την 1η Ιανουαρίου 2021 
όσον αφορά τους στόχους ειδικών 
εκπομπών CO2.
Ταυτόχρονα διασφαλίζει ότι οι 
κατασκευαστές και τα οχήματα 
διαφορετικής χρηστικότητας θα υπόκεινται 
βάσει της παλαιάς και της νέας διαδικασίας 
δοκιμών σε απαιτήσεις μείωσης οι οποίες 
θα είναι ανάλογης αυστηρότητας.

Or. de

Τροπολογία 110
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Andrzej Grzyb, Jolanta Emilia Hibner, Bogusław 
Sonik

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο 10 – στοιχείο δ
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 443/2009
Άρθρο 13 – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 14α, για την προσαρμογή των 
μαθηματικών τύπων του παραρτήματος Ι 
προκειμένου να αντικατοπτρίζουν τις 
αλλαγές στην κανονιστική διαδικασία 
δοκιμών για τη μέτρηση των ειδικών 
εκπομπών CO2 που αναφέρεται στον 
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 715/2007 και στον 
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 692/2008, 
διασφαλίζοντας ταυτόχρονα ότι οι 
κατασκευαστές και τα οχήματα 
διαφορετικής χρηστικότητας θα υπόκεινται 
βάσει της παλαιάς και της νέας διαδικασίας 
δοκιμών σε απαιτήσεις μείωσης οι οποίες 
θα είναι ανάλογης αυστηρότητας.

7. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
εκτελεστικές πράξεις σύμφωνα με τη 
διαδικασία εξέτασης που προβλέπεται 
στο άρθρο 14 παράγραφος 2, για την 
προσαρμογή των μαθηματικών τύπων του 
παραρτήματος Ι προκειμένου να 
αντικατοπτρίζουν τις αλλαγές στην 
κανονιστική διαδικασία δοκιμών για τη 
μέτρηση των ειδικών εκπομπών CO2 που 
αναφέρεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 
715/2007 και στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 
692/2008, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα ότι 
οι κατασκευαστές και τα οχήματα 
διαφορετικής χρηστικότητας θα υπόκεινται 
βάσει της παλαιάς και της νέας διαδικασίας 
δοκιμών σε απαιτήσεις μείωσης οι οποίες 
θα είναι ανάλογης αυστηρότητας.

Or. en



PE504.233v01-00 78/86 AM\925662EL.doc

EL

Αιτιολόγηση

Η υφιστάμενη πρόταση παρέχει μόνο τη δυνατότητα εκ των υστέρων ελέγχου στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και τα κράτη μέλη. Δεδομένου ότι τα κράτη μέλη είναι αρμόδια για την εφαρμογή 
του δικαίου της Ένωσης και ο εκτελεστικός αυτός ρόλος ανατίθεται στην Επιτροπή, είναι 
απαραίτητο να διασφαλιστούν ενιαίοι όροι εφαρμογής. Από την οπτική γωνία της βιομηχανίας, 
τα κράτη μέλη πρέπει να ασκούν εποπτεία στην Επιτροπή. Κατά συνέπεια, ενδείκνυται η 
εφαρμογή της διαδικασίας επιτροπής.

Τροπολογία 111
Silvia-Adriana Ţicău

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο 12 
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 443/2009
Άρθρο 14 α – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η αρμοδιότητα έκδοσης κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεων που αναφέρεται 
στο άρθρο 8 παράγραφος 9 δεύτερο 
εδάφιο, στο άρθρο 11 παράγραφος 8, στο 
άρθρο 13 παράγραφος 2 τρίτο εδάφιο και 
στο άρθρο 13 παράγραφος 7 ανατίθεται 
στην Επιτροπή για αόριστη χρονική 
περίοδο από την [ημερομηνία έναρξης 
ισχύος του παρόντος κανονισμού]. 

2. Η αρμοδιότητα έκδοσης κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεων που αναφέρεται 
στο άρθρο 8 παράγραφος 9 δεύτερο 
εδάφιο, στο άρθρο 11 παράγραφος 8, στο 
άρθρο 13 παράγραφος 2 τρίτο εδάφιο και 
στο άρθρο 13 παράγραφος 7 ανατίθεται 
στην Επιτροπή για χρονική περίοδο πέντε 
ετών από την [ημερομηνία έναρξης ισχύος 
του παρόντος κανονισμού]. Η Επιτροπή 
υποβάλλει έκθεση σχετικά με τις 
αρμοδιότητες που της έχουν ανατεθεί το 
αργότερο εννέα μήνες πριν από τη λήξη 
της περιόδου των πέντε ετών. Η 
εξουσιοδότηση ανανεώνεται αυτομάτως 
για περιόδους ίδιας διάρκειας, εκτός εάν 
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το 
Συμβούλιο αντιταχθεί σε αυτήν την 
ανανέωση το αργότερο τρεις μήνες πριν 
από τη λήξη κάθε περιόδου.

Or. ro

Τροπολογία 112
Silvia-Adriana Ţicău



AM\925662EL.doc 79/86 PE504.233v01-00

EL

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο 12
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 443/2009
Άρθρο 14 α – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η εξουσιοδότηση που αναφέρεται στο 
άρθρο 8 παράγραφος 9 δεύτερο εδάφιο, 
στο άρθρο 11 παράγραφος 8, στο άρθρο 13 
παράγραφος 2 τρίτο εδάφιο και στο 
άρθρο 13 παράγραφος 7 μπορεί να 
ανακληθεί ανά πάσα στιγμή από το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο. 
Η απόφαση ανάκλησης περατώνει την 
ανάθεση της αρμοδιότητας που 
προσδιορίζεται στην εν λόγω απόφαση. 
Αρχίζει να ισχύει την επόμενη ημέρα από 
τη δημοσίευσή της στην Επίσημη 
Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε 
μεταγενέστερη ημερομηνία που ορίζεται 
σε αυτήν. Δεν επηρεάζει την εγκυρότητα 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που ήδη 
ισχύουν.

3. Η εξουσιοδότηση που αναφέρεται στο 
άρθρο 8 παράγραφος 9 δεύτερο εδάφιο, 
στο άρθρο 11 παράγραφος 8, στο άρθρο 13 
παράγραφος 2 τρίτο εδάφιο και στο 
άρθρο 13 παράγραφος 7 μπορεί να 
ανακληθεί ανά πάσα στιγμή από το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο. 
Η απόφαση ανάκλησης περατώνει την 
ανάθεση της αρμοδιότητας που 
προσδιορίζεται στην εν λόγω απόφαση. 
Αρχίζει να ισχύει την επόμενη ημέρα από 
τη δημοσίευσή της στην Επίσημη 
Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε 
μεταγενέστερη ημερομηνία που ορίζεται 
σε αυτήν. Δεν επηρεάζει την εγκυρότητα 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που ήδη 
ισχύουν.
(Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο.)

Or. ro

Τροπολογία 113
Silvia-Adriana Ţicău

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο 12
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 443/2009
Άρθρο 14 α – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Οι κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις που 
εκδίδονται σύμφωνα το άρθρο 8 
παράγραφος 9 δεύτερο εδάφιο, το άρθρο 
11 παράγραφος 8, το άρθρο 13 
παράγραφος 2 τρίτο εδάφιο και το άρθρο 
13 παράγραφος 7 αρχίζουν να ισχύουν 
μόνο εφόσον δεν προβληθεί καμία 

(5) Οι κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις που 
εκδίδονται σύμφωνα το άρθρο 8 
παράγραφος 9 δεύτερο εδάφιο, το άρθρο 
11 παράγραφος 8, το άρθρο 13 
παράγραφος 2 τρίτο εδάφιο και το άρθρο 
13 παράγραφος 7 αρχίζουν να ισχύουν 
μόνο εφόσον δεν προβληθεί καμία 
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αντίρρηση ούτε από το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο ούτε από το Συμβούλιο, 
εντός προθεσμίας [δύο μηνών] από την 
κοινοποίηση της εν λόγω πράξης στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο 
ή εάν, πριν από τη λήξη της προθεσμίας 
αυτής, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο πληροφορήσουν αμφότερα την 
Επιτροπή ότι δεν πρόκειται να προβάλουν 
αντιρρήσεις. Η προθεσμία αυτή 
παρατείνεται κατά [δύο μήνες] με 
πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου.

αντίρρηση ούτε από το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο ούτε από το Συμβούλιο, 
εντός προθεσμίας [δύο μηνών] από την 
κοινοποίηση της εν λόγω πράξης στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο 
ή εάν, πριν από τη λήξη της προθεσμίας 
αυτής, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο πληροφορήσουν αμφότερα την 
Επιτροπή ότι δεν πρόκειται να προβάλουν 
αντιρρήσεις. Η προθεσμία αυτή 
παρατείνεται κατά [δύο μήνες] με 
πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου.
(Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο.)

Or. ro

Τροπολογία 114
Fiona Hall

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο 13 
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 443/2009
Παράρτημα I – σημείο1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

«γ) Από το 2020: «γ) Από το 2020:

Για τον καθορισμό των “μέσων ειδικών 
εκπομπών CO2” του στόλου, ενδείκνυται 
η χρήση ενός από τους ακόλουθους 
μαθηματικούς τύπους:

Ειδικές εκπομπές CO2 = 95 + a × (M – M0) i) Ειδικές εκπομπές CO2 = 95 + 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 = 0,0333.» a = 0,0333.

ii) Ειδικές εκπομπές CO2 = 95 + b × (F –
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F0)
Όπου:
F = αποτύπωμα του οχήματος σε 
τετραγωνικά μέτρα (m²)
F0 = η εγκριθείσα τιμή βάσει του άρθρου 
13 παράγραφος 2
b = 60 % κλίση της καμπύλης οριακών 
τιμών.»

Or. en

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να διασφαλιστεί η βεβαιότητα σε μια περίοδο μεταβατική για τους κατασκευαστές 
αυτοκινήτων και προκειμένου να είναι δυνατή η πλήρης ευελιξία όσον αφορά μελλοντικές 
αναθεωρήσεις, θα πρέπει, για τον στόχο του 2020, να καθιερωθεί ένας τύπος που να βασίζεται 
στο αποτύπωμα και ο οποίος να μπορεί να εφαρμόζεται παράλληλα με τον τύπο που βασίζεται 
στη μάζα. Η ευελιξία των κατασκευαστών όσον αφορά την επιλογή ενός στόχου με βάση είτε τη 
μάζα είτε το αποτύπωμα θα οδηγήσει σε χαμηλότερο κόστος συνολικά όσον αφορά την επίτευξη 
των στόχων σχετικά με το CO2.

Τροπολογία 115
Adam Gierek

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο 13
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 443/2009
Παράρτημα Ι – σημείο 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

M0 = η εγκριθείσα τιμή βάσει του άρθρου 
13 παράγραφος 2

M0 = μειωμένη τιμή κατά 81 kg σε σχέση 
με την εγκριθείσα στο παράρτημα Ι, βάσει 
του άρθρου 13 παράγραφος 2

Or. pl

Αιτιολόγηση

Η μείωση της αξίας κατά 81 kg προκύπτει από τον υπολογισμό: CO2 = 130 + ax (Μ - Μο) 
όπου: το CO2 (αριστερή πλευρά της εξίσωσης) ισούται με 95g/km, a = 0,0457 και Μο = 
1372,0 kg, με αποτέλεσμα Μ = 1291 kg. Για τη νέα έκδοση του μαθηματικού τύπου το 
αποτέλεσμα Μ = 1291 kg πρέπει να αποτελέσει τη βάση για νέους στόχους μείωσης των 
εκπομπών CO2, δηλαδή Mo = 1291 kg.
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Τροπολογία 116
Yannick Jadot

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο 13
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 443/2009
Παράρτημα I – σημείο 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ειδικές εκπομπές CO2 = 95 + a × (M – M0) Ειδικές εκπομπές CO2 = 80 + a × (F – F0)

(Η παρούσα τροπολογία αφορά το σύνολο 
του κειμένου.)

Or. en

Αιτιολόγηση

Από τη διαμόρφωση μακροοικονομικών σεναρίων στην εκτίμηση επιπτώσεων για την παρούσα 
νομοθεσία καταδεικνύεται ότι η εξοικονόμηση πόρων μέσω της μείωσης των δαπανών της ΕΕ 
για πετρέλαιο χάρη στον στόχο του 2020 αναμένεται να οδηγήσει σε αύξηση του ΑΕΠ κατά 
περίπου 12 δισεκατομμύρια ευρώ. Το ποσό αυτό θα μπορούσε να είναι ακόμη μεγαλύτερο εάν 
ενισχύονταν οι στόχοι του 2020.

Τροπολογία 117
Yannick Jadot

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο 13
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 443/2009
Παράρτημα I – σημείο 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

M = μάζα του οχήματος σε χιλιόγραμμα 
(kg)

F = αποτύπωμα του οχήματος σε 
τετραγωνικά μέτρα (m²)
(Η αναφορά στον όρο «μάζα» του οχήματος 
αντικαθίστανται με τον όρο «αποτύπωμα» 
σε ολόκληρο το κείμενο.)

Or. en

Αιτιολόγηση

Η μάζα του αυτοκινήτου δεν είναι αξιόπιστος δείκτης της χρηστικότητάς του (χρησιμότητα) και, 
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ως εκ τούτου, δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται για τον καθορισμό των στόχων ειδικών 
εκπομπών. Αντιθέτως, το αποτύπωμα (μετατρόχιο επί μεταξόνιο) συνιστά καλύτερη παράμετρο 
χρηστικότητας: είναι περισσότερο ουδέτερη, σταθερή και αντικατοπτρίζει καλύτερα τη 
χρησιμότητα ενός αυτοκινήτου. Οι αγοραστές αυτοκινήτων μπορεί να επιλέγουν ένα αυτοκίνητο 
με βάση το μέγεθός του, όχι όμως με βάση το βάρος του. Ένας κανονισμός που βασίζεται στο 
αποτύπωμα αναγνωρίζει πλήρως τις προσπάθειες των κατασκευαστών να μειώσουν το βάρος 
των αυτοκινήτων τους και αναμένεται να οδηγήσει σε χαμηλότερο κόστος συνολικά για τους 
κατασκευαστές όσον αφορά την επίτευξη των στόχων τους για το 2020.

Τροπολογία 118
Yannick Jadot

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο 13
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 443/2009
Παράρτημα I – σημείο 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

M0 = η εγκριθείσα τιμή βάσει του άρθρου 
13 παράγραφος 2

F0 = η εγκριθείσα τιμή βάσει του άρθρου 
13 παράγραφος 2

Or. en

Τροπολογία 119
Yannick Jadot

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο 13
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 443/2009
Παράρτημα I – σημείο 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

a = 0,0333.» a = η κλίση που αντιστοιχεί στο 60 % 
βάσει του στόλου του 2009.»

Or. en

Αιτιολόγηση

Το ποσοστό του 60 % βασίζεται σε εκτίμηση επιπτώσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που 
παρέχει την πλέον ισότιμη κατανομή των βαρών μεταξύ των κατασκευαστών αυτοκινήτων.
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Τροπολογία 120
Silvia-Adriana Ţicău

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο 13
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 443/2009
Παράρτημα I – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

a = 0,0333. a = 0,0457.

Or. ro

Τροπολογία 121
Kathleen Van Brempt, Britta Thomsen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο 13 α (νέο)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 443/2009
Παράρτημα I – σημείο 1 – στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13α) Στο παράρτημα Ι σημείο 1, 
παρεμβάλλεται το ακόλουθο στοιχείο:
«γ α) Από το 2025:
Ειδικές εκπομπές CO2 = 65 + a × (M –
M0)
Όπου:
M = μάζα του οχήματος σε χιλιόγραμμα 
(kg)
M0 = η εγκριθείσα τιμή βάσει του άρθρου 
13 παράγραφος 2
a = *
(*η τιμή που αντιστοιχεί σε κλίση 60 %).»

Or. en
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Τροπολογία 122
Yannick Jadot

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο 13 α (νέο)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 443/2009
Παράρτημα I – σημείο 1 – στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13α) Στο παράρτημα Ι σημείο 1, 
παρεμβάλλεται το ακόλουθο στοιχείο:
«γ α) Από το 2025:
Ειδικές εκπομπές CO2 = 60 + a × (F – F0)
Όπου:
F = αποτύπωμα του οχήματος σε 
τετραγωνικά μέτρα (m²)
F0 = η εγκριθείσα τιμή βάσει του άρθρου 
13 παράγραφος 2
a = η κλίση που αντιστοιχεί στο 60 %.»

Or. en

Αιτιολόγηση

Τον Νοέμβριο του 2012, η εταιρεία Ricardo-AEA κατέδειξε σε έκθεσή της με τίτλο «Exploring 
possible car and van CO2 emission targets for 2025 in Europe» (Διερεύνηση των πιθανών 
στόχων για το 2025 σχετικά με τις εκπομπές CO2 από τα αυτοκίνητα και τα ημιφορτηγά στην 
Ευρώπη) ότι η υλοποίηση του στόχου των 60 g/km έως το 2025 για τα αυτοκίνητα θα 
επιταχύνει την καθιέρωση τεχνολογιών εξαιρετικά χαμηλών εκπομπών άνθρακα. Εάν δεν 
μειωθούν το μέγεθος και οι επιδόσεις των αυτοκινήτων, ο στόχος αυτός δεν μπορεί να 
επιτευχθεί μόνο με τη χρήση συμβατικών και υβριδικών αυτοκινήτων. Για τον λόγο αυτόν, είναι 
απαραίτητες ορισμένες υποδείξεις σχετικά με τα οχήματα εξαιρετικά χαμηλών εκπομπών 
άνθρακα.

Τροπολογία 123
Francisco Sosa Wagner

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο 13 α (νέο)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 443/2009
Παράρτημα I – σημείο 1 – στοιχείο γ α (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13α) Στο παράρτημα Ι σημείο 1, 
παρεμβάλλεται το ακόλουθο στοιχείο:
«γ α) Από το 2025:
Ειδικές εκπομπές CO2 = 75 + a × (M –
M0)
Όπου:
M = μάζα του οχήματος σε χιλιόγραμμα 
(kg)
M0 = η εγκριθείσα τιμή βάσει του άρθρου 
13 παράγραφος 2
a = η  τιμή που αντιστοιχεί σε κλίση 
60 %.»

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο μακροπρόθεσμος στόχος παρέχει στους κατασκευαστές αυτοκινήτων και στους προμηθευτές 
της αυτοκινητοβιομηχανίας βεβαιότητα προγραμματισμού και ασφάλεια των επενδύσεων. Το 
2008 ο μακροπρόθεσμος στόχος καθορίστηκε με δωδεκαετή ορίζοντα· το ίδιο σκεπτικό πρέπει 
να τηρηθεί και στην παρούσα φάση. Με τον στόχο των 75 g διασφαλίζεται η συνέχιση των 
προσπαθειών για τη βελτίωση των επιδόσεων των συμβατικών οχημάτων, χωρίς να απαιτείται 
ωστόσο μαζική εισαγωγή στην αγορά ιδιαίτερα προηγμένων τεχνολογιών, όπως τα ηλεκτρικά 
οχήματα.


