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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

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

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

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

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

3. Φάση εισαγωγής
Η ανάπτυξη νέων τύπων και νέων κοινών βάσεων στον τομέα των επαγγελματικών οχημάτων
απαιτεί, σύμφωνα με στοιχεία της βιομηχανίας αυτοκινήτων, έως 10 χρόνια, επιπλέον δε οι 
κύκλοι προϊόντων είναι μεγαλύτεροι σε σχέση με τα επιβατικά αυτοκίνητα. Η Επιτροπή 
πρότεινε την εφαρμογή του στόχου των 175 g CO2/km από το 2014 σε μια πολυετή 
μεταβατική φάση. Λόγω των μεγαλύτερων κύκλων θα πρέπει η σταδιακή εφαρμογή να 
αρχίσει το έτος 2015, λόγω του ότι οχήματα, τα οποία θα πωληθούν το 2014, βρίσκονται ήδη 
στη φάση της ανάπτυξης ή της παραγωγής. Μια διάρκεια της μεταβατικής περιόδου από το 
2015-2018 με μια εναλλακτική διαφοροποίηση για την επίτευξη του στόχου του 65%, 75%, 
80% και 100% του στόλου των καινούργιων αυτοκινήτων αντιστοιχεί επιπλέον με τη 
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διάρκεια και τη διαφοροποίηση του κανονισμού για τη μείωση των εκπομπών CO2 σε 
επιβατικά αυτοκίνητα (ΕΚ) αριθ. 443/2009. Η επίτευξη του διορθωμένου μακροπρόθεσμου
στόχου των 140 γρ CO2/km θα πρέπει να εισαχθεί βαθμηδόν από το 2018, προκειμένου να
καταστούν δυνατές μεταβατικές προθεσμίες για κατασκευαστές και η συνεχής εφαρμογή 
καινοτόμων τεχνολογιών και τεχνολογιών εξοικονόμησης καυσίμων. 

4. Οχήματα κατασκευαζόμενα σε πλείονες φάσεις
Τα επαγγελματικά οχήματα κατασκευάζονται συχνά σε πλείονες φάσεις. Ένας
κατασκευαστής οχημάτων παραδίδει κατ' αρχάς ένα αμάξωμα το οποίο χρησιμεύει κατόπιν 
σε έναν παραγωγό υπερκατασκευής ως βάση για την περαιτέρω κατασκευή του πλήρους 
οχήματος. Το ποσοστό των σε πολλές φάσεις κατασκευαζομένων μικρών επαγγελματικών 
οχημάτων βρίσκεται περίπου στο 25%, σε βαρέα επαγγελματικά οχήματα είναι το ποσοστό 
ακόμη υψηλότερο. Τα οχήματα αυτά συμπεριλήφθηκαν στην πρόταση κανονισμού. Για τον
υπολογισμό των εκπομπών του συνολικού οχήματος πρέπει να εφαρμοσθεί μια προσωρινή 
μεθοδολογία, σύμφωνα με την οποία οι κατασκευαστές πρέπει να αναλάβουν την ευθύνη για 
την εκπομπή CO2 του πλήρους οχήματος. Η προτεινόμενη μέθοδος δεν είναι ωστόσο 
κατάλληλη για έναν βάσιμο υπολογισμό των εκπομπών του συνολικού οχήματος. Επιπλέον, 
οι κατασκευαστές δεν διαθέτουν τα προς αυτό απαιτούμενα δεδομένα. Η Επιτροπή συζήτησε
ήδη στο πλαίσιο ενός εγγράφου εργασίας εναλλακτικές μεθόδους για τον υπολογισμό των 
ειδικών εκπομπών CO2 σε οχήματα που κατασκευάζονται σε πολλές φάσεις και καλείται να 
υποβάλει, έως το 2014, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο πρόταση για μια 
πρόσφορη μέθοδο καθορισμού των ειδικών εκπομπών CO2 των ολοκληρωμένων οχημάτων.

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

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

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

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική αναφορά 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την 
ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και 
ιδίως το άρθρο 175 παράγραφος 1,

Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την 
ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και 
ιδίως το άρθρο 192 παράγραφος 1 ΣΛΕΕ 
και το άρθρο 114 ΣΛΕΕ,

Or. de

Αιτιολόγηση

Κατά τη ρύθμιση των εκπομπών CO2 από ελαφρά επαγγελματικά οχήματα πρόκειται αφενός 
για μέτρα προστασίας του περιβάλλοντος και της υγείας σύμφωνα με το άρθρο 192 παράγραφος 
1 ΣΛΕΕ (πρώην άρθρο 175 παράγραφος 1 ΣΕΚ). Επειδή η ρύθμιση ωστόσο στοχεύει και σε μια 
εναρμόνιση της εσωτερικής αγοράς, θα πρέπει να εφαρμοσθεί επιπροσθέτως το άρθρο 114 
ΣΛΕΕ (πρώην άρθρο 95 ΣΕΚ).

Τροπολογία 2

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7) Το νομοθετικό πλαίσιο για την 
υλοποίηση του στόχου για τον μέσον όρο 
εκπομπών των καινούργιων ελαφρών 
επαγγελματικών οχημάτων πρέπει να 
διασφαλίζει ανταγωνιστικώς ουδέτερους, 
κοινωνικώς ισότιμους και βιώσιμους 
στόχους μείωσης, να λαμβάνει υπόψη την 
ποικιλότητα των ευρωπαίων 
κατασκευαστών αυτοκινήτων και να 
αποτρέπει κάθε αδικαιολόγητη στρέβλωση 
του ανταγωνισμού μεταξύ τους. Το 
νομοθετικό πλαίσιο πρέπει να είναι 
συμβατό με τον γενικό σκοπό, που είναι η 
επίτευξη των στόχων μείωσης εκπομπών 
της ΕΕ, και να συμπληρωθεί από άλλα 
μέσα που αφορούν αμεσότερα τη χρήση, 
όπως η διαφοροποίηση των φόρων 
αυτοκινήτων και ενέργειας ή μέτρα για τον 

(7) Το νομοθετικό πλαίσιο για την 
υλοποίηση του στόχου για τον μέσον όρο 
εκπομπών των καινούργιων ελαφρών 
επαγγελματικών οχημάτων πρέπει να 
διασφαλίζει ανταγωνιστικώς ουδέτερους, 
κοινωνικώς ισότιμους και βιώσιμους 
στόχους μείωσης, να λαμβάνει υπόψη την 
ποικιλότητα των ευρωπαίων 
κατασκευαστών αυτοκινήτων και να 
αποτρέπει κάθε αδικαιολόγητη στρέβλωση 
του ανταγωνισμού μεταξύ τους. Το 
νομοθετικό πλαίσιο πρέπει να είναι 
συμβατό με τον γενικό σκοπό, που είναι η 
επίτευξη των στόχων μείωσης εκπομπών 
της ΕΕ, και να συμπληρωθεί από άλλα 
μέσα που αφορούν αμεσότερα τη χρήση, 
όπως η διαφοροποίηση των φόρων 
αυτοκινήτων και ενέργειας.
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περιορισμό της ταχύτητας των ελαφρών 
επαγγελματικών οχημάτων.

Or. de

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 3

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. de

Αιτιολόγηση

Λόγω του μεγαλύτερου κύκλου του προϊόντος στα ελαφρά επαγγελματικά οχήματα θα πρέπει η 
σταδιακή εφαρμογή να αρχίσει το έτος 2015, λόγω του ότι οχήματα τα οποία θα πωληθούν το 



PA\806830EL.doc 7/25 PE439.327v01-00

EL

έτος 2014 βρίσκονται ήδη στην ανάπτυξη ή στην παραγωγή. Μια διάρκεια της μεταβατικής 
περιόδου από το 2015-2018 με διαφοροποίηση 65/75/80/100% αντιστοιχεί επιπροσθέτως με τη 
διάρκεια και τη διαφοροποίηση του κανονισμού για τη μείωση των εκπομπών CO2 σε 
επιβατικά αυτοκίνητα (ΕΚ) αριθ. 443/2009.

Τροπολογία 4

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. de

Αιτιολόγηση

Η επιταγή ενός εναλλακτικού στόχου εκπομπών υποχρεώνει αυτούς τους κατασκευαστές να
αναλάβουν μεγαλύτερες προσπάθειες σε σχέση με τους κατασκευαστές στόλων οχημάτων, αλλά
συγχρόνως τους δίνει δίκαιους όρους, εκκινώντας από τη μέση τιμή των εκπομπών CO2 των 
κατασκευαστών ελαφρών επαγγελματικών οχημάτων ως σημείο αναφοράς. 
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Τροπολογία 5

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15) Η κοινοτική στρατηγική για τη 
μείωση των εκπομπών CO2 από τα 
επιβατικά και τα ελαφρά επαγγελματικά 
οχήματα καθιέρωσε μια ολοκληρωμένη 
προσέγγιση με σκοπό την επίτευξη του 
κοινοτικού στόχου των 120 g CO2/km έως 
το 2012, ενώ παράλληλα παρουσιάζει μια 
πιο μακροπρόθεσμη προοπτική περαιτέρω 
μείωσης των εκπομπών. Ο κανονισμός 
(EΚ) αριθ. 443/2009 συγκεκριμενοποιεί 
αυτή την πιο μακροπρόθεσμη προοπτική, 
θέτοντας στόχο 95 g CO2/km για τις μέσες 
εκπομπές του στόλου καινούργιων 
αυτοκινήτων. Προκειμένου να 
διασφαλιστεί η συνέπεια με αυτή την 
προσέγγιση και να παρασχεθεί στους 
κατασκευαστές βεβαιότητα 
προγραμματισμού, πρέπει να οριστεί ένας 
μακροπρόθεσμος στόχος για τις ειδικές 
εκπομπές CO2 από ελαφρά επαγγελματικά 
οχήματα για το έτος 2020.

(15) Η κοινοτική στρατηγική για τη 
μείωση των εκπομπών CO2 από τα 
επιβατικά και τα ελαφρά επαγγελματικά 
οχήματα καθιέρωσε μια ολοκληρωμένη 
προσέγγιση με σκοπό την επίτευξη του 
κοινοτικού στόχου των 120 g CO2/km έως 
το 2012, ενώ παράλληλα παρουσιάζει μια 
πιο μακροπρόθεσμη προοπτική περαιτέρω 
μείωσης των εκπομπών. Ο κανονισμός 
(EΚ) αριθ. 443/2009 συγκεκριμενοποιεί 
αυτή την πιο μακροπρόθεσμη προοπτική, 
θέτοντας στόχο 95 g CO2/km για τις μέσες 
εκπομπές του στόλου καινούργιων 
αυτοκινήτων. Προκειμένου να 
διασφαλιστεί η συνέπεια με αυτή την 
προσέγγιση και να παρασχεθεί στους 
κατασκευαστές βεβαιότητα 
προγραμματισμού, πρέπει να οριστεί ένας 
μακροπρόθεσμος στόχος για τις ειδικές 
εκπομπές CO2 από ελαφρά επαγγελματικά 
οχήματα για το έτος 2025.

Or. de

Αιτιολόγηση

Η τιμή στόχου για τον μακροπρόθεσμο στόχο θα πρέπει να ισχύσει από το 2025, προκειμένου
να καταστήσει δυνατές μεταβατικές προθεσμίες για κατασκευαστές και τη συνεχή εφαρμογή 
καινοτόμων τεχνολογιών και τεχνολογιών που εξοικονομούν καύσιμα.

Τροπολογία 6

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 20

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(20) Η συμμόρφωση των κατασκευαστών 
προς τους στόχους που απορρέουν από τον 
παρόντα κανονισμό πρέπει να κρίνεται σε 

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

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

Or. de

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 7

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 23

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. de

Αιτιολόγηση

Μια παραπομπή στην εισαγωγή πρόσθετων επιμέρους διατάξεων αντιβαίνει στη συστηματική 
της πρότασης κανονισμού. 
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Τροπολογία 8

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 24

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(24) Η ταχύτητα των οδικών οχημάτων 
επηρεάζει σημαντικά την κατανάλωση 
καυσίμου και τις εκπομπές CO2 από 
αυτά. Επιπλέον, η απουσία ορίου 
ταχύτητας για τα ελαφρά επαγγελματικά 
οχήματα μπορεί να δημιουργήσει 
ανταγωνισμό για την ανώτερη ταχύτητα, 
ο οποίος με τη σειρά του μπορεί να
οδηγήσει σε υπερμεγέθη συστήματα 
κίνησης και συναφείς ανεπάρκειες σε πιο 
ήπιες συνθήκες λειτουργίας. Συνεπώς, 
κρίνεται σκόπιμο να διερευνηθεί κατά 
πόσον είναι εφικτό να επεκταθεί το πεδίο 
εφαρμογής της οδηγίας 92/6/ΕΟΚ του 
Συμβουλίου σχετικά με την εγκατάσταση 
και τη χρήση διατάξεων περιορισμού της 
ταχύτητας σε ορισμένες κατηγορίες 
οχημάτων με κινητήρα στην Κοινότητα, 
προκειμένου να συμπεριληφθούν τα 
ελαφρά επαγγελματικά οχήματα που 
καλύπτονται από τον παρόντα κανονισμό.

διαγράφεται

Or. de

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 9

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – Παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Από το 2020 και εφεξής, ο παρών 
κανονισμός θέτει ως στόχο τα 135 

2. Από το 2025 και εφεξής, ο παρών 
κανονισμός θέτει ως στόχο τα 140 
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g CO2/km για τις μέσες εκπομπές των 
καινούργιων ελαφρών επαγγελματικών 
οχημάτων που ταξινομούνται στην 
Κοινότητα. 

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

Or. de

Αιτιολόγηση

Πριν τον τελικό καθορισμό της νέας τιμής στόχου πρέπει να εξετασθεί η δυνατότητα
υλοποίησής του σύμφωνα με τους στο άρθρο 12, παράγραφος 4 προβλεπόμενους όρους. Η
επίτευξη της τιμής στόχου θα πρέπει να πραγματοποιηθεί βαθμηδόν από το 2018, προκειμένου
να καταστούν δυνατές μεταβατικές προθεσμίες για κατασκευαστές και η συνεχής εφαρμογή 
καινοτόμων τεχνολογιών και τεχνολογιών που εξοικονομούν καύσιμα.

Τροπολογία 10

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – Παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. de

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αποβλέπει στη γλωσσική αποσαφήνιση καθώς και στη συνεκτικότητα με το 
κείμενο του κανονισμού για τη μείωση των εκπομπών CO2 σε επιβατικά αυτοκίνητα (ΕΚ) αριθ. 
443/2009.
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Τροπολογία 11

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – στοιχείο ζ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. de

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 12

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – στοιχείο ζα (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ζα) "επιφάνεια προβολής οχήματος": η
επιφάνεια η οποία προκύπτει από τον 
πολλαπλασιασμό του μεταξονίου επί το 
άνοιγμα τροχών του οχήματος.

Or. de

Αιτιολόγηση

Για λόγους ασφαλείας δικαίου και σαφήνειας θα πρέπει όλοι οι σχετικοί ορισμοί, για τους
οποίους προβλέπει ο κανονισμός ρυθμίσεις, να περιληφθούν στο άρθρο 3 "ορισμοί".
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Τροπολογία 13

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – στοιχείο ζβ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Or. de

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 14

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – Παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. de

Αιτιολόγηση

Λόγω του μεγαλύτερου κύκλου του προϊόντος στα ελαφρά επαγγελματικά οχήματα θα πρέπει η 
σταδιακή εφαρμογή να αρχίσει το έτος 2015, λόγω του ότι οχήματα, τα οποία θα πωληθούν το 
έτος 2014, βρίσκονται ήδη στην ανάπτυξη ή την παραγωγή.
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Τροπολογία 15

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – Παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Για τον καθορισμό των ειδικών εκπομπών 
CO2 κάθε κατασκευαστή, λαμβάνονται 
υπόψη από το 2015 τα ακόλουθα ποσοστά 
καινούργιων ελαφρών επαγγελματικών 
οχημάτων του κατασκευαστή αυτού που 
έχουν ταξινομηθεί κατά το αντίστοιχο 
έτος:

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

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

Or. de

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 16

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – Παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για τον καθορισμό των ειδικών
εκπομπών CO2 κάθε κατασκευαστή 
καθορίζεται από το 2018 για όλα τα νέα 
ελαφρά επαγγελματικά οχήματα ενός 
κατασκευαστή μείωση κατά 5 g CO2/km
ανά έτος έως την τιμή στόχου των 140 γρ
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CO2/km το 2025:
– 175 g CO2/km το 2018
– 170 g CO2/km το 2019
– 165 g CO2/km το 2020
– 160 g CO2/km το 2021
– 155 g CO2/km το 2022
– 150 g CO2/km το 2023
– 145 g CO2/km το 2024
– 140 g CO2/km το 2025.

Or. de

Αιτιολόγηση

Η επίτευξη της τιμής στόχου θα πρέπει να πραγματοποιηθεί βαθμηδόν από το 2018 
προκειμένου να καταστούν δυνατές μεταβατικές προθεσμίες για κατασκευαστές και η συνεχής 
εφαρμογή καινοτόμων τεχνολογιών και τεχνολογιών εξοικονόμησης καυσίμων.

Τροπολογία 17

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

– 2,5 ελαφρά επαγγελματικά οχήματα το 
2014,

– 3,5 ελαφρά επαγγελματικά οχήματα το
2016,

– 1,5 ελαφρό επαγγελματικό όχημα το 
2015,

– 3,5 ελαφρά επαγγελματικά οχήματα το
2017,

– 2,5 ελαφρά επαγγελματικά οχήματα το
2018,
– 1,5 ελαφρά επαγγελματικά οχήματα το 
2019,

– 1 ελαφρό επαγγελματικό όχημα από το 
2016 και εφεξής.

– 1 ελαφρό επαγγελματικό όχημα από το
2020.
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Or. de

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να διασφαλισθεί ο κατάλληλος συνυπολογισμός του κόστους των τεχνολογιών 
εναλλακτικών μορφών κίνησης και καυσίμων, θα πρέπει να επεκταθεί ο παράγων καθώς και η 
διάρκεια της δυνατότητας υπολογισμού των επιδοτήσεων για ελαφρά επαγγελματικά οχήματα με 
ειδικές εκπομπές CO2 μικρότερες από 50 g CO2/km κατ' αναλογία με τον κανονισμό για τη 
μείωση των εκπομπών CO2 σε επιβατικά αυτοκίνητα (ΕΚ) αριθ. 443/2009.

Τροπολογία 18

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 5a
Ειδικές διατάξεις εκπομπών για οχήματα

που κινούνται με εναλλακτιό καύσιμο
Προκειμένου να διαπιστωθεί σε ποιο
βαθμό ένας κατασκευαστής εκπληρώνει
τους στο άρθρο 4 αναφερόμενους 
ειδικούς στόχους εκπομπών CO2, 
μειώνονται οι αναφερόμενες εκπομπές 
CO2 για κάθε όχημα το οποίο έχει 
κατασκευασθεί κατά τέτοιο τρόπο ώστε 
να μπορεί να κινείται με ένα μείγμα 
καυσίμου βενζινοκινητήρα και 
βιοαιθανόλης με περιεκτικότητα 
βιοαιθανόλης ύψους 85 % ("E 85"), που 
αντιστοιχεί στις σχετικές διατάξεις του 
ενωσιακού δικαίου ή στους ευρωπαϊκούς 
τεχνικούς κανόνες, έως την 20ή 
Δεκεμβρίου 2018 κατά 5% σε αναγνώριση 
του γεγονότος ότι κατά την κίνηση με 
βιοκαύσιμα είναι δεδομένο ένα 
μεγαλύτερο δυναμικό όσον αφορά την 
τεχνολογία και τη μείωση των εκπομπών. 
Η μείωση αυτή ισχύει τότε μόνο όταν
τουλάχιστον το 30% των πρατηρίων 
καυσίμων στο κράτος μέλος στο οποίο 
έχει αδειοδοτηθεί το όχημα, προσφέρουν 
αυτό τον τύπο εναλλακτικού καυσίμου, ο 
οποίος πληροί τα κριτήρια αειφορίας για 
βιοκαύσιμα σύμφωνα με τις σχετικές 
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διατάξεις του ενωσιακού δικαίου.

Or. de

Αιτιολόγηση

Η αυξανόμενη επέκταση της υποδομής για βιοκαύσιμα μπορεί να οδηγήσει σε σημαντική
μείωση των εκπομπών CO2 του στόλου των οχημάτων στη βάση ενός "Well-to-Wheels". Μια 
ρύθμιση για τα ελαφρά επαγγελματικά οχήματα που κινούνται με εναλλακτικά καύσιμα πρέπει 
να περιληφθεί, κατά συνέπεια, κατ' αναλογία του κανονισμού για τη μείωση των εκπομπών 
CO2 σε επιβατικά αυτοκίνητα (ΕΚ) αριθ. 443/2009.

Τροπολογία 19

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – Παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. de

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 20

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – Παράγραφος 2 – Υποπαράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) Από το 2014 έως 2018: (α) Από το 2015 έως 2020:
(i) Για υπέρβαση εκπομπών πάνω από 3 g (i) Για υπέρβαση εκπομπών πάνω από 3 g 
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CO2/km: CO2/km:
((Εκπομπές καθ’ υπέρβαση – 3) × 120 
EUR + 45 EUR) × αριθμός των 
καινούργιων ελαφρών επαγγελματικών 
οχημάτων·

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Or. de

Αιτιολόγηση

Η εισφορά για υπέρβαση εκπομπών για ελαφρά επαγγελματικά οχήματα δεν επιτρέπεται να 
είναι υψηλότερη σε σχέση με τα επιβατικά αυτοκίνητα. Οι τιμές θα πρέπει, κατά συνέπεια, να 
προσαρμοσθούν στο ύψος των εισφορών αλλά επίσης και στη χρονική διαφοροποίηση κατ' 
αναλογία του κανονισμού για τη μείωση των εκπομπών CO2 σε επιβατικά αυτοκίνητα (ΕΚ) 
αριθ. 443/2009.

Τροπολογία 21

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – Παράγραφος 2 – Υποπαράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) Από το 2019: (β) Από το 2021:

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

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

Αιτιολόγηση

Η εισφορά για υπέρβαση εκπομπών για ελαφρά επαγγελματικά οχήματα δεν επιτρέπεται να 
είναι υψηλότερη σε σχέση με τα επιβατικά αυτοκίνητα. Οι τιμές θα πρέπει, κατά συνέπεια, να 
προσαρμοσθούν στο ύψος των εισφορών αλλά επίσης και στη χρονική διαφοροποίηση κατ' 
αναλογία του κανονισμού για τη μείωση των εκπομπών CO2 σε επιβατικά αυτοκίνητα (ΕΚ) 
αριθ. 443/2009.

Τροπολογία 22

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – Παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. de

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 23

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – Παράγραφος 1 – εισαγωγή

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 24

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – Παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. de

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 25

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – Παράγραφος 2 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(δ) στόχο ειδικών εκπομπών 
ανταποκρινόμενο στις δυνατότητές του για 
μείωση των εκπομπών, 
συμπεριλαμβανομένων των οικονομικών 
και τεχνολογικών δυνατοτήτων μείωσης 
των ειδικών εκπομπών CO2 και 
λαμβανομένων υπόψη των 
χαρακτηριστικών της αγοράς για τον τύπο 

(δ) στόχο ειδικών εκπομπών 
ανταποκρινόμενο στις δυνατότητές του για 
μείωση των εκπομπών, 
συμπεριλαμβανομένων των οικονομικών 
και τεχνολογικών δυνατοτήτων μείωσης 
των ειδικών εκπομπών CO2 καθώς και τη 
μέση τιμή των εκπομπών CO2 ελαφρών 
επαγγελματικών οχημάτων όλων των 
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του κατασκευαζόμενου ελαφρού 
επαγγελματικού οχήματος.

κατασκευαστών και λαμβανομένων 
υπόψη των χαρακτηριστικών της αγοράς 
για τον τύπο του κατασκευαζόμενου 
ελαφρού επαγγελματικού οχήματος.

Or. de

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 26

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – Παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

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

- των λεπτομερειών επίτευξης, έως το έτος 
2025, μακροπρόθεσμου στόχου 
140 g CO2/km με οικονομικώς 
συμφέροντα τρόπο, εφόσον επιβεβαιωθεί η 
εφικτότητά του με βάση τα αποτελέσματα 
επικαιροποιημένης εκτίμησης επιπτώσεων, 
και

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

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

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

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

- υποβάλλει πρόταση τροποποίησης του 
παρόντος κανονισμού κατά τρόπο όσο το 

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

δυνατόν περισσότερο ουδέτερο από 
πλευράς ανταγωνισμού, κοινωνικά δίκαιο 
και βιώσιμο,

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

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

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

Or. de

Αιτιολόγηση

Λόγω του ότι ο καθορισμός της τιμής για έναν μακροπρόθεσμο στόχο απαιτεί και την
επιβεβαίωση του εφικτού με μια εκτίμηση επιπτώσεων και κατ' αυτό τον τρόπο είναι δυνατό να
καθορισθεί μια άλλη τιμή στόχου, δεν είναι δυνατό οι από αυτό προκύπτουσες αλλαγές να 
χαρακτηρισθούν ήδη τώρα ως "μη ουσιώδεις". Απαιτείται εν προκειμένω μια νομοθετική
διαδικασία για την οποία η Επιτροπή θα πρέπει να υποβάλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και 
το Συμβούλιο αντίστοιχες προτάσεις.

Τροπολογία 27

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – Παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

7. Η Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο έως το 
2014 πρόταση για τη μέθοδο 
προσδιορισμού των ειδικών εκπομπών 
CO2 ολοκληρωμένων οχημάτων. 
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Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο.

Or. de

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 28

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – Παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. de

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 29

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – σημείο 1 – στοχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

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

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

M = μάζα του οχήματος σε χιλιόγραμμα 
(kg)

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

Or. de

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 30

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – σημείο 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) Από το 2018: (β) Από το 2019:

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

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

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

M = μάζα του οχήματος σε χιλιόγραμμα 
(kg)

M0 = η εγκριθείσα τιμή βάσει του άρθρου 
12 παράγραφος 1

M0 = η εγκριθείσα τιμή βάσει του άρθρου 
12 παράγραφος 1

a = 0,093 a = 0,093

Or. de

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 31

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – Μέρος B – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7) Ειδικές εκπομπές ολοκληρωμένων 
οχημάτων

διαγράφεται

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

Or. de

Αιτιολόγηση

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


