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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

1. Το σχέδιο κανονισμού βασίζεται στην υπόθεση ότι η μείωση της κατανάλωσης 
καυσίμων των ελαφρών επαγγελματικών οχημάτων (LCVs) θα μειώσει το συνολικό 
επίπεδο των εκπομπών CO2 από τις μεταφορές, καθιστώντας ηπιότερη την "κλιματική 
αλλαγή".

2. Η πρόταση θέτει όρια εκπομπής CO2 στα νέα LCVs στην ΕΕ. Κάθε κατασκευαστής ή 
εισαγωγέας που δεν θα εκπληροί τις απαιτήσεις εντός του ορισθέντος 
χρονοδιαγράμματος θα αντιμετωπίζει πρόστιμα.

3. Σκοπός της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι να μπορέσουν οι κατασκευαστές να διαθέσουν 
στην αγορά τα καινούργια οχήματα με τις βελτιωμένες επιδόσεις εκπομπών CO2. Τούτο 
θα επιτρέψει στους χρήστες να αναβαθμίσουν το στόλο τους και να μειώσουν τη 
συμβολή τους στο "ανθρακικό αποτύπωμα" των μεταφορών.

4. Όμως, υπάρχουν λόγοι αμφιβολίας για το αν η πρόταση θα επιτύχει το σκοπό της:
i) Η σχέση μεταξύ των τάσεων εκείνων που περιγράφονται ως "κλιματική αλλαγή" και 

των ανθρώπινων δραστηριοτήτων (συμπεριλαμβανομένων των μεταφορών) είναι 
ευρέως αποδεκτή αλλά ακόμη δεν αποδείχθηκε οριστικά,

ii) Η ποσότητα των εκπομπών CO2 εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την κατανάλωση 
καυσίμου των οχημάτων και συνεπώς δεν σχετίζεται μόνο με την τεχνολογία των 
κινητήρων αλλά και με άλλα χαρακτηριστικά (ελαστικά, ποιότητα καυσίμου) και με 
τις συνθήκες υπό τις οποίες κινείται ένα όχημα (ποιότητα υποδομών, ταχύτητα, 
συμφόρηση, βάρος φορτίου, κλπ.).

iii) Άρα με την τεχνολογία και μόνο δεν θα επιτύχουμε τα επιθυμητά αποτελέσματα. 
iv) Η πρόταση, που έχει ως υπόδειγμα τον Κανονισμό περί επιβατικών αυτοκινήτων 

(Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 443/2009), δεν λαμβάνει επαρκώς υπόψη τις βασικές 
διαφορές μεταξύ επιβατικών αυτοκινήτων και ελαφρών επαγγελματικών οχημάτων 
(LCVs) και στην πράξη είναι ακόμη πιο φιλόδοξη: το χρονοδιάγραμμα είναι 
βραχύτερο και τα πρόστιμα υψηλότερα (120 EUR αντί  95 EUR).

v) Τα προτεινόμενα μέτρα εστιάζονται στην προσφορά μέσα στην οικονομική αλυσίδα 
αλλά δεν αυξάνουν τη ζήτηση για βελτιωμένα ελαφρά επαγγελματικά οχήματα 
(κίνητρα για εταιρίες/αγοραστές) και δεν καλύπτουν άλλες σημαντικές πτυχές του 
θέματος της κατανάλωσης καυσίμου.

vi) Η επίτευξη των στόχων των 175 (2016) και 135 (2020)g CO2/km θα απαιτήσει από 
την αυτοκινητοβιομηχανία μεγαλύτερες επενδύσεις για την ανάπτυξη νέων 
τεχνολογιών.

vii) Αυτές οι επενδύσεις όχι μόνο θα επηρεάσουν την τιμή των οχημάτων (μέχρι 10% 
αύξηση τιμής), καθιστώντας τα λιγότερο προσιτά και συνεπώς αποθαρρύνοντας τις 
εταιρίες να τα αγοράσουν αλλά και θα τις αναγκάσουν να χρησιμοποιούν το 
σημερινό στόλο τους με χαμηλότερες επιδόσεις από άποψη κατανάλωσης καυσίμου 
και εκπομπών CO2 και σε κάποιες χώρες πιθανόν να οδηγήσει και σε αύξηση των 
εισαγωγών μεταχειρισμένων οχημάτων).

viii) Αλλά η αυτοκινητοβιομηχανία αντιμετωπίζει επίσης προβλήματα επειδή η ζήτηση 
νέων οχημάτων μειώθηκε γρήγορα λόγω της οικονομικής κρίσης και συνεπώς οι 
πιθανές υποχρεωτικές επενδύσεις σε νέες τεχνολογίες έχουν δύσκολη εφαρμογή και 
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θα μειώσουν την κερδοφορία του κλάδου (ιδίως σε ό,τι αφορά το στόχο των 135 g
CO2/km για το 2020).

ix) Επί πλέον, η αυτοκινητοβιομηχανία είναι ήδη υποχρεωμένη να αφιερώσει ένα 
μεγάλο ποσοστό δαπανών Έρευνας και Ανάπτυξης (R&D) για την επίτευξη των 
στόχων Euro 5 και Euro 6.

5. Υπάρχουν σημαντικές ανησυχίες ως προς το εάν τα μέτρα θα πετύχουν τον αρχικό 
σκοπό της αποτροπής της "κλιματικής αλλαγής" και εάν οι στόχοι και το 
χρονοδιάγραμμα που έχουν προταθεί είναι ρεαλιστικοί και εφικτοί.

6. Λαμβάνοντας υπόψη: 

i) Τους Κανονισμούς αριθ. 2007/46, 715/2007 και 443/2009,
ii) Το χαμηλό μερίδιο του κλάδου στις συνολικές εκπομπές CO2,
iii) Την ανάγκη βελτίωσης της αποτελεσματικότητας στην κατανάλωση καυσίμων και 

συνεπώς στις επιδόσεις εκπομπής CO2 στον τομέα των μεταφορών με σκοπό τη 
βελτίωση της ποιότητας του αέρα,

iv) Τις υφιστάμενες εθελοντικές δεσμεύσεις του κλάδου (π.χ. το Ψήφισμα της 
Διεθνούς Ένωσης Οδικών Μεταφορών για μια εθελοντική δέσμευση υπέρ της κατά 
30% μείωσης των εκπομπών CO2 μέχρι το 2030),

v) Τις συνολικές τάσεις σε αυτόν τον άκρως ανταγωνιστικό κλάδο για βελτίωση της 
αποτελεσματικότητας στην κατανάλωση καυσίμου λόγω της ζήτησης από εταιρίες ,

vi) Την ήδη υπάρχουσα βελτιστοποιημένη κατανάλωση καυσίμου στα ελαφρά 
επαγγελματικά οχήματα και συνεπώς τις μικρές δυνατότητες περαιτέρω βελτίωσης,

vii) Τον ειδικό κύκλο παραγωγής των ελαφρών επαγγελματικών οχημάτων (περίπου 10 
έτη): μεγαλύτερος από ό,τι των επιβατικών αυτοκινήτων,

viii) Τον κίνδυνο εξαφάνισης των κατηγοριών ελαφρών επαγγελματικών οχημάτων που 
δεν μπορούν να καλύψουν τους στόχους, εφόσον οι χρήστες θα αγοράζουν 
περισσότερα του ενός οχήματα χαμηλών εκπομπών αντί για ένα και μόνο 
μεγαλύτερου τύπου που αποσύρθηκε επειδή δεν εκάλυπτε τους στόχους,

ix) Ότι οι ειδικοί τύποι ελαφρών επαγγελματικών οχημάτων που χρησιμοποιούνται π.χ. 
από την αστυνομία, τις δυνάμεις διάσωσης ή για άλλους ειδικούς σκοπούς γενικού 
ενδιαφέροντος ίσως να μην μπορούν να καλύψουν τους στόχους,

x) Την οικονομική ύφεση και τις σοβαρές επιπτώσεις της για αυτοκινητοβιομηχανία 
και χρήστες,

xi) Την ανάγκη στήριξης της βιομηχανίας (κατασκευαστές) και όχι επιβάρυνσής της με 
δαπανηρά μέτρα (ή ακόμη και πρόστιμα),

xii) Την ανάγκη στήριξης των επιχειρήσεων (χρήστες) και όχι επιβολής πρόσθετων 
δαπανών μέσω αμφίβολων πολιτικών μέτρων,

xiii) Την ανάγκη περαιτέρω κινήτρων για τη στήριξη της ζήτησης και της χρήσης 
οχημάτων με βελτιωμένη απόδοση καυσίμου,

xiv) Τον κίνδυνο επιβολής πρακτικών επιβαρύνσεων στη βιομηχανία και στους 
συναφείς τομείς μέσω καινοτόμων μεν αλλά ανέφικτων πολιτικών,

xv) Τον ρόλο των μεταφορών και του τουρισμού στην προαγωγή της κινητικότητας 
εντός της ΕΕ.

Τα κυριότερα σημεία της πρότασης του εισηγητή είναι κατά συνέπεια τα εξής:
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 να μετατεθεί η έναρξη ισχύος του Κανονισμού (κατά 3 έτη για τον στόχο των 175 g
CO2/km),

 να μειωθεί ο στόχος του 2020 από 135 σε 162g CO2/km,
 να χρησιμοποιηθούν τα έσοδα από το τίμημα υπέρβασης εκπομπών για τη 

χρηματοδότηση έργων που θα αποσκοπούν στη μείωση των επιπτώσεων των 
μεταφορών επί του περιβάλλοντος, και

 να βελτιωθούν τα μέτρα των υπερμορίων, να εναρμονισθούν οι ποινές για 
επαγγελματικά και για επιβατικά οχήματα επί πλέον των άλλων τροπολογιών. 

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού καλεί την Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας 
Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να ενσωματώσει 
στην έκθεσή της τις ακόλουθες τροπολογίες:

Τροπολογία 1 

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 

(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 
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μακροπρόθεσμος στόχος για τις ειδικές 
εκπομπές CO2 από ελαφρά επαγγελματικά 
οχήματα για το έτος 2020.

μακροπρόθεσμος στόχος για τις ειδικές 
εκπομπές CO2 από ελαφρά επαγγελματικά 
οχήματα για το έτος 2022. Ο στόχος των 
135 g CO2/km για τις μέσες εκπομπές 
πρέπει να επιτευχθεί μέχρι το 2012.

Τροπολογία 2

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 20 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(20) Η συμμόρφωση των κατασκευαστών 
προς τους στόχους που απορρέουν από τον 
παρόντα κανονισμό πρέπει να κρίνεται σε 
κοινοτικό επίπεδο. Οι κατασκευαστές των 
οποίων οι μέσες ειδικές εκπομπές CO2
υπερβαίνουν τις επιτρεπόμενες βάσει του 
παρόντος κανονισμού καταβάλλουν ποινή
υπέρβασης εκπομπών για κάθε 
ημερολογιακό έτος από την 1η Ιανουαρίου 
2014. Η ποινή 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 των ποινών
πρέπει να είναι παρόμοιος με αυτόν που 
ορίζεται στον κανονισμό (EΚ) αριθ. 
443/2009. Τα ποσά από την ποινή 
υπέρβασης εκπομπών πρέπει να 
θεωρούνται έσοδο για τον προϋπολογισμό 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
(Η τροπολογία αυτή στοχεύει στην
αντικατάσταση του όρου "τίμημα" με τον 
όρο "ποινή" Εφαρμόζεται στο σύνολο του 
κειμένου).

Αιτιολόγηση
Η τροπολογία αυτή στοχεύει στην αντικατάσταση του όρου "τίμημα" με τον όρο "ποινή" 
Εφαρμόζεται στο σύνολο του κειμένου (αιτιολογικές σκέψεις  23, 26 και άρθρα 6, 8, 10, 12).
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Τροπολογία 3

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 21 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(21α) Για να διασφαλιστεί ότι οι τιμές 
των εκπομπών CO2 και η απόδοση 
καυσίμου των ολοκληρωμένων οχημάτων 
είναι αντιπροσωπευτικά, η Επιτροπή 
εξετάζει όπου χρειαστεί τη δυνατότητα 
αναθεώρησης της νομοθεσίας για την 
έγκριση τύπου.

Αιτιολόγηση

Για να καλυφθούν οι ειδικές συνθήκες των "οχημάτων τύπου πολλαπλών σταδίων", που είναι 
τα οχήματα που πρώτα κατασκευάζονται σε ημιτελή κατάσταση και πρέπει εν συνεχεία να 
περάσουν από ένα τουλάχιστον περαιτέρω στάδιο ολοκλήρωσης από διαφορετικό 
κατασκευαστή, η Επιτροπή προώθησε τροπολογίες στην αρχική πρόταση τις οποίες συνιστά. Η 
παρούσα τροπολογία απηχεί αυτές τις συστάσεις.

Τροπολογία 4

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 23α (νέα) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(23a) Τα ευεργετικά αποτελέσματα
συσκευών περιορισμού της ταχύτητας σε
ό,τι αφορά την προστασία του 
περιβάλλοντος, την κατανάλωση 
ενέργειας, τη φθορά της μηχανής και των 
ελαστικών και την οδική ασφάλεια θα 
συμβάλουν στην επίτευξη των στόχων 
του παρόντος κανονισμού·

Τροπολογία 5

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 24 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Αιτιολόγηση

Τα ελαφρά επαγγελματικά οχήματα δεν είναι επί του παρόντος εξοπλισμένα με συσκευές
περιορισμού της ταχύτητας όπως συμβαίνει με τα βαρέα επαγγελματικά οχήματα. Οι εν λόγω
συσκευές αποτελούν έναν πολύ αποτελεσματικό από άποψη κόστους τρόπο για τη μείωση της 
κατανάλωσης καυσίμων, εκπομπών CO2 και συμβάλλουν στην οδική ασφάλεια. Το πεδίο
εφαρμογής της οδηγίας 92/6/ΕΟΚ, όπως τροποποιήθηκε από την οδηγία 2002/85/ΕΚ, θα 
πρέπει να επεκταθεί προκειμένου να συμπεριλάβει και τα ελαφρά επαγγελματικά οχήματα στις 
διατάξεις της παρούσας οδηγίας.

Τροπολογία 6

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Από το 2020 και εφεξής, ο παρών 
κανονισμός θέτει ως στόχο τα 135 
g CO2/km για τις μέσες εκπομπές των 
καινούργιων ελαφρών επαγγελματικών 

2. Από το 2022 και εφεξής, ο παρών 
κανονισμός θέτει ως στόχο τα 135
g CO2/km για τις μέσες εκπομπές των 
καινούργιων ελαφρών επαγγελματικών 
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οχημάτων που ταξινομούνται στην 
Κοινότητα.

οχημάτων που ταξινομούνται στην 
Κοινότητα.

Τροπολογία 7

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο α 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) «μέσες ειδικές εκπομπές CO2»: 
αναφορικά με κάποιο κατασκευαστή, ο 
μέσος όρος των ειδικών εκπομπών CO2
όλων των καινούργιων ελαφρών 
επαγγελματικών οχημάτων των οποίων 
είναι ο κατασκευαστής·

(α) «μέσες ειδικές εκπομπές CO2»: 
αναφορικά με κάποιο κατασκευαστή, ο 
μέσος όρος των ειδικών εκπομπών CO2
όλων των καινούργιων ελαφρών 
επαγγελματικών οχημάτων , όπως αυτά 
ορίζονται στο άρθρο 2, των οποίων είναι ο 
κατασκευαστής· 

Τροπολογία 8 

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(στ) «ειδικές εκπομπές CO2»: οι εκπομπές 
ελαφρού επαγγελματικού οχήματος, οι 
οποίες μετρούνται σύμφωνα με τον 
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 715/2007 και 
προσδιορίζονται στο πιστοποιητικό 
συμμόρφωσης ως η μάζα εκπομπών CO2 
(συνδυασμένη μάζα)·

(στ) «ειδικές εκπομπές CO2»: οι εκπομπές 
ελαφρού επαγγελματικού οχήματος, οι 
οποίες μετρούνται σύμφωνα με τον 
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 715/2007 και 
προσδιορίζονται στο πιστοποιητικό 
συμμόρφωσης ως η μάζα εκπομπών CO2 
(συνδυασμένη μάζα) του πλήρους ή 
ολοκληρωμένου οχήματος·

Αιτιολόγηση

Για να καλυφθούν οι ειδικές συνθήκες των "οχημάτων τύπου πολλαπλών σταδίων", η Επιτροπή 
προώθησε τροπολογίες στην αρχική πρόταση τις οποίες συνιστά. Η παρούσα τροπολογία απηχεί 
αυτές τις συστάσεις.

Τροπολογία 9

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο ζ α (νέο) 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ζ a) "ολοκληρωμένο όχημα": όχημα το
οποίο δεν χρειάζεται να ολοκληρωθεί 
προκειμένου να ικανοποιήσει τις σχετικές 
τεχνικές απαιτήσεις της οδηγίας 
2007/46/ΕΚ.

Αιτιολόγηση

Τα ολοκληρωμένα οχήματα καλύπτονται από τη νομοθετική πρόταση.

Τροπολογία 10

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ζ β) "αποτύπωμα": το εύρος του ίχνους
τροχών του οχήματος επί το διαξόνιο, 
όπως αναφέρεται στο πιστοποιητικό 
συμμόρφωσης και ορίζεται στις 
παραγράφους 2.1 και 2.3 του 
Παραρτήματος Ι της οδηγίας
2007/46/ΕΚ.

Αιτιολόγηση

Για λόγους συνέπειας με το Παράρτημα ΙΙ, Μέρος Β, παράγραφος 5.

Τροπολογία 11

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – εδάφιο 1α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Εάν οι ειδικές εκπομπές του 
ολοκληρωμένου οχήματος δεν είναι 
διαθέσιμες, ο κατασκευαστής του 
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οχήματος βάσης χρησιμοποιεί τις ειδικές 
εκπομπές του οχήματος βάσης για να 
προσδιορίσει τον μέσον όρο των ειδικών 
εκπομπών CO2.

Αιτιολόγηση

Για να καλυφθούν οι ειδικές συνθήκες των "οχημάτων τύπου πολλαπλών σταδίων", η Επιτροπή 
προώθησε τροπολογίες στην αρχική πρόταση τις οποίες συνιστά. Η παρούσα τροπολογία απηχεί 
αυτές τις συστάσεις.

Τροπολογία 12

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – εδάφιο 2 – 1, 2 και 3 παύλα

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

-75% το 2014, -50% το 2014,
-80% το 2015, -75% το 2015,

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

Τροπολογία 13

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Πιστωτικά υπερμόρια Πιστωτικά υπερμόρια και 
χρηματοπιστωτικά κίνητρα

Αιτιολόγηση

Θα πρέπει να επεκταθεί το πεδίο εφαρμογής του κανονισμού προκειμένου να ενθαρρυνθεί η 
ανανέωση του στόχου των ελαφρών εμπορικών οχημάτων.

Τροπολογία 14

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος -1α (νέα) 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

-1a. τα κράτη μέλη μπορούν να
προβλέπουν οικονομικά κίνητρα όσον 
αφορά οχήματα μαζικής παραγωγής που 
συμμορφώνονται με τον παρόντα 
κανονισμό και τα μέτρα εφαρμογής του. 
Τα κίνητρα αυτά ισχύουν για όλα τα
καινούργια οχήματα που διατίθενται προς 
πώληση στην αγορά ενός κράτους μέλους 
και τα οποία συμμορφώνονται 
τουλάχιστον με τους στόχους ειδικών 
εκπομπών που παρατίθενται στο 
παράρτημα Ι πριν από τις ημερομηνίες 
που ορίζονται στο παράρτημα Ι και η 
ισχύς τους λήγει τις ημερομηνίες που 
προβλέπονται σε αυτό.

Αιτιολόγηση

Για την επίτευξη των στόχων θα πρέπει να ενθαρρυνθεί η ανανέωση του στόλου.

Τροπολογία 15

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος -1β (νέα) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

-1β. τα κράτη μέλη μπορούν να παρέχουν
οικονομικά κίνητρα για τον
επανεξοπλισμό χρησιμοποιούμενων 
οχημάτων και για την απόσυρση 
οχημάτων που δεν συμμορφώνονται με 
τον παρόντα κανονισμό.

Αιτιολόγηση
Για την επίτευξη των στόχων θα πρέπει να ενθαρρυνθεί η ανανέωση του στόλου.

Τροπολογία 16

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος -1γ (νέα) 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

-1γ. για κάθε τύπο οχήματος, τα
οικονομικά κίνητρα που αναφέρονται
στις παραγράφους -1α και -1β δεν θα
υπερβαίνουν το πρόσθετο κόστος των 
τεχνικών συσκευών που εισάγονται για να 
διασφαλίσουν συμμόρφωση με τους 
στόχους ειδικών εκπομπών του 
Παραρτήματος Ι, συμπεριλαμβανομένου 
του κόστους εγκατάστασης στο όχημα.

Αιτιολόγηση

Τα οικονομικά κίνητρα πρέπει να συνδέονται με το πρόσθετο κόστος των τεχνικών συσκευών 
που εισάγονται για να διασφαλίσουν συμμόρφωση με τα όρια εκπομπών.

Τροπολογία 17

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος -1δ (νέα) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

-1δ. η Επιτροπή ενημερώνεται εγκαίρως
για τα σχέδια σχετικά με τη θέσπιση ή τη 
μεταβολή των οικονομικών κινήτρων που 
αναφέρονται στις παραγράφους -1α και -
1β.

Αιτιολόγηση

Η Επιτροπή θα έχει συντονιστικό ρόλο. 

Τροπολογία 18

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – εισαγωγικό μέρος – 1, 2 και 3 παύλα

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

- 2,5 ελαφρό επαγγελματικό όχημα το 
2014,

- 2,5 ελαφρό επαγγελματικό όχημα το 
2014,
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- 1,5 ελαφρό επαγγελματικό όχημα το 
2015, 

- 1,5 ελαφρό επαγγελματικό όχημα το 
2016, 

- 1 ελαφρό επαγγελματικό όχημα από το 
2016 και εφεξής.

- 1 ελαφρό επαγγελματικό όχημα από το 
2018 και εφεξής.

Τροπολογία 19

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5α (νέο) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 5α
Περιορισμός της ταχύτητας

Από το 2018 και επέκεινα οι
κατασκευαστές ελαφρών εμπορικών
οχημάτων διασφαλίζουν ότι όλα τα
καινούργια ελαφρά εμπορικά οχήματα 
που εμπίπτουν εντός του πεδίου 
εφαρμογής του παρόντος κανονισμού, 
όπως ορίζεται στο άρθρο 2, είναι 
εξοπλισμένα με συσκευές περιορισμού 
της ταχύτητας, για τις οποίες η μέγιστη 
ταχύτητα ορίζεται σε 120 km/h.

Αιτιολόγηση

Σε αντίθεση με τα βαρέα επαγγελματικά οχήματα, τα ελαφρά επαγγελματικά οχήματα δεν είναι, 
προς το παρόν, εξοπλισμένα με συσκευές περιορισμού της ταχύτητας. Αυτές οι συσκευές
αποτελούν έναν πολύ αποτελεσματικό από άποψη κόστους τρόπο για τη μείωση της 
κατανάλωσης καυσίμων, εκπομπών CO2 και συμβάλλουν στην οδική ασφάλεια.

Τροπολογία 20

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 

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

κατασκευαστή ή σε κάθε επικεφαλής 
συνδυασμού, κατά περίπτωση, εάν οι 
μέσες ειδικές εκπομπές CO2 του εν λόγω 
κατασκευαστή υπερβαίνουν τον οικείο 
στόχο ειδικών εκπομπών.

Τροπολογία 21

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – στοιχείο α – σημείο i 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

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

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

Αιτιολόγηση

Το τίμημα υπέρβασης εκπομπών πρέπει να είναι συνεπές προς εκείνο του Κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 443/2009 ((CO2 από επιβατικά αυτοκίνητα).

Τροπολογία 22

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – στοιχείο β – εισαγωγικό μέρος 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Τροπολογία 23
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2 – στοιχείο 1 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ως «υπέρβαση εκπομπών» νοείται ο 
θετικός αριθμός γραμμαρίων ανά 
χιλιόμετρο κατά τον οποίο οι μέσες ειδικές 
εκπομπές CO2 του κατασκευαστή —
λαμβανομένων υπόψη των μειώσεων των 
εκπομπών CO2 λόγω καινοτόμων 
τεχνολογιών που έχουν εγκριθεί σύμφωνα 
με το άρθρο 11 — υπερβαίνουν τον οικείο 
στόχο ειδικών εκπομπών κατά το 
ημερολογιακό έτος ή μέρος 
ημερολογιακού έτους για το οποίο ισχύει η 
υποχρέωση του άρθρου 4, 
στρογγυλευμένος στο πλησιέστερο τρίτο 
δεκαδικό ψηφίο και

ως «υπέρβαση εκπομπών» νοείται ο 
θετικός αριθμός γραμμαρίων ανά 
χιλιόμετρο κατά τον οποίο οι μέσες ειδικές 
εκπομπές CO2 του κατασκευαστή —
λαμβανομένων υπόψη των μειώσεων των 
εκπομπών CO2 λόγω καινοτόμων 
τεχνολογιών που έχουν εγκριθεί σύμφωνα 
με το άρθρο 11 και της χρήσης του 
εξοπλισμού που περιορίζει την ταχύτητα 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5, 
— υπερβαίνουν τον οικείο στόχο ειδικών 
εκπομπών κατά το ημερολογιακό έτος ή 
μέρος ημερολογιακού έτους για το οποίο 
ισχύει η υποχρέωση του άρθρου 4, 
στρογγυλευμένος στο πλησιέστερο τρίτο 
δεκαδικό ψηφίο και

Τροπολογία 24

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

4. Τα ποσά από το τίμημα υπέρβασης 
εκπομπών θεωρούνται έσοδο για τον 
προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για 
τη χρηματοδότηση έργων που 
αποβλέπουν σε καινοτόμες τεχνολογίες 
για τη μείωση των αρνητικών 
επιπτώσεων των μεταφορών επί του 
περιβάλλοντος. 

Αιτιολόγηση

Τα έσοδα από το τίμημα υπέρβασης εκπομπών πρέπει να χρησιμοποιούνται για έρευνες με 
σκοπό την περαιτέρω βελτίωση της περιβαλλοντικής απόδοσης του κλάδου.
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Τροπολογία 25

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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:

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:

Αιτιολόγηση

Λαμβανομένου υπόψη ότι το συνολικό μερίδιο των μικρών κατασκευαστών στην αγορά 
ελαφρών επαγγελματικών οχημάτων (LCV) είναι μόνο 5%, ο εισηγητής προτείνει να αυξηθεί ο 
αριθμός των ταξινομούμενων οχημάτων από 22.000 (1% του συνόλου των πωλήσεων LCV 
στην ΕΕ) σε 25.000 (περίπου 1,4%).   Ακόμη κι έτσι θα ήταν λιγότερο από τον αριθμό (ίσο προς 
το 2% των συνολικών πωλήσεων) που προβλέπει ο Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 443/2009 περί 
μείωσης του CO2 που προέρχεται από καινούργια επιβατικά αυτοκίνητα.  Θα υπήρχε δε 
μεγαλύτερη ευελιξία για τους μικρούς κατασκευαστές για την έξοδο από την οικονομική κρίση.

Τροπολογία 26

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος – σημείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) είναι μέλος ομάδας συνδεδεμένων 
κατασκευαστών, η οποία είναι υπεύθυνη 
συνολικώς για λιγότερα από 22.000
καινούργια ελαφρά επαγγελματικά 
οχήματα που ταξινομούνται στην 
Κοινότητα ανά ημερολογιακό έτος or

β) είναι μέλος ομάδας συνδεδεμένων 
κατασκευαστών, η οποία είναι υπεύθυνη 
συνολικώς για λιγότερα από 25.000
καινούργια ελαφρά επαγγελματικά 
οχήματα που ταξινομούνται στην 
Κοινότητα ανά ημερολογιακό έτος or

Αιτιολόγηση

Λαμβανομένου υπόψη ότι το συνολικό μερίδιο των μικρών κατασκευαστών στην αγορά 
ελαφρών επαγγελματικών οχημάτων (LCV) είναι μόνο 5%, ο εισηγητής προτείνει να αυξηθεί ο 
αριθμός των ταξινομούμενων οχημάτων από 22.000 (1% του συνόλου των πωλήσεων LCV 
στην ΕΕ) σε 25.000 (περίπου 1,4%).   Ακόμη κι έτσι θα ήταν λιγότερο από τον αριθμό (ίσο προς 
το 2% των συνολικών πωλήσεων) που προβλέπει ο Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 443/2009 περί 
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μείωσης του CO2 που προέρχεται από καινούργια επιβατικά αυτοκίνητα.  Θα υπήρχε δε 
μεγαλύτερη ευελιξία για τους μικρούς κατασκευαστές για την έξοδο από την οικονομική κρίση.

Τροπολογία 27

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 
του κατασκευαζόμενου ελαφρού 
επαγγελματικού οχήματος.

(δ) στόχο ειδικών εκπομπών 
ανταποκρινόμενο στις δυνατότητές του για 
μείωση των εκπομπών και στον μέσο όρο 
του συγκεκριμένου βιομηχανικού κλάδου, 
συμπεριλαμβανομένων των οικονομικών 
και τεχνολογικών δυνατοτήτων μείωσης 
των ειδικών εκπομπών CO2 και 
λαμβανομένων υπόψη των 
χαρακτηριστικών της αγοράς για τον τύπο 
του κατασκευαζόμενου ελαφρού 
επαγγελματικού οχήματος.

Αιτιολόγηση

Ενώ ο στόχος του να φτάσει ο μέσος όρος του βιομηχανικού κλάδου για μείωση εκπομπών 
CO2 στα 175 g CO2/km αντιπροσωπεύει μείωση κατά 14%, ορισμένοι μικροί κατασκευαστές 
θα αναγκάζονταν να προσπαθήσουν για υπερδιπλάσιο ποσοστό μείωσης.  Επομένως, για να μη 
γίνουν διακρίσεις σε βάρος τους, ο μέσος όρος του βιομηχανικού κλάδου πρέπει να είναι μεταξύ 
των κριτηρίων που λαμβάνονται υπόψη κατά την έγκριση εξαίρεσης.

Τροπολογία 28

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Έως τις 31 Δεκεμβρίου 2012, η 
Επιτροπή θεσπίζει λεπτομερείς διατάξεις 
για τη διαδικασία έγκρισης καινοτόμων 
τεχνολογιών με την κανονιστική 
διαδικασία του άρθρου 13 παράγραφος 2. 
Οι λεπτομερείς αυτές διατάξεις βασίζονται 
στα κατωτέρω κριτήρια για καινοτόμους 
τεχνολογίες:

2. Έως τις 31 Δεκεμβρίου 2012, η 
Επιτροπή θεσπίζει λεπτομερείς διατάξεις 
για τη διαδικασία έγκρισης καινοτόμων 
τεχνολογιών με την κανονιστική 
διαδικασία του άρθρου 13 παράγραφος 2. 
Οι λεπτομερείς αυτές διατάξεις είναι
σύμφωνες προς τις διατάξεις του άρθρου
12(2) του Κανονισμού (EΚ) αριθ.
443/2009 και βασίζονται στα κατωτέρω
κριτήρια για καινοτόμους τεχνολογίες:
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Αιτιολόγηση

Το άρθρο 12, παράγραφος 2 του Κανονισμού (ΕΚ) 443/2009 περί εκπομπών CO2 από τα
επιβατικά αυτοκίνητα ορίζει πως η Επιτροπή θα έχει εγκρίνει μέχρι το 2010 λεπτομερείς
διατάξεις για μια διαδικασία έγκρισης αυτών των καινοτόμων τεχνολογιών.

Τροπολογία 29

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Έως τις 31 Οκτωβρίου 2016 και εν 
συνεχεία ανά τριετία, θεσπίζονται μέτρα 
για την τροποποίηση του παραρτήματος Ι 
με σκοπό την προσαρμογή της τιμής M0 
που περιλαμβάνεται στο εν λόγω 
παράρτημα στη μέση μάζα των 
καινούργιων ελαφρών επαγγελματικών 
οχημάτων κατά τα προηγούμενα τρία 
ημερολογιακά έτη.

Έως τις 31 Οκτωβρίου 2016 και εν 
συνεχεία ανά τριετία, θεσπίζονται μέτρα 
για την τροποποίηση του παραρτήματος Ι 
με σκοπό την προσαρμογή της τιμής M0 
που περιλαμβάνεται στο εν λόγω 
παράρτημα στη μέση μάζα των 
καινούργιων ελαφρών επαγγελματικών 
οχημάτων που ταξινομήθηκαν κατά τα 
προηγούμενα τρία ημερολογιακά έτη.

Τροπολογία 30

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1 και 1η παύλα

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

των λεπτομερειών επίτευξης, έως το έτος 
2022, μακροπρόθεσμου στόχου 162 
g CO2/km με οικονομικώς συμφέροντα 
τρόπο, εφόσον επιβεβαιωθεί η εφικτότητά 
του με βάση τα αποτελέσματα 
επικαιροποιημένης εκτίμησης επιπτώσεων, 
και
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Τροπολογία 31

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

7. Μέχρι το 2014, η Επιτροπή θα έχει 
θεσπίσει όπου χρειάζεται μια διαδικασία 
για να λαμβάνει αντιπροσωπευτικές τιμές 
εκπομπών CO2 και απόδοσης καυσίμου 
των ολοκληρωμένων οχημάτων.

Αιτιολόγηση

Για να καλυφθούν οι ειδικές συνθήκες των "οχημάτων τύπου πολλαπλών σταδίων", η Επιτροπή 
προώθησε τροπολογίες στην αρχική πρόταση τις οποίες συνιστά. Η παρούσα τροπολογία απηχεί 
αυτές τις συστάσεις.

Τροπολογία 32

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 2 – παράγραφος A – εδάφιο 3 – στοιχείο δ – στοιχείο ii

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ii) τις ειδικές εκπομπές CO2· (ii) τις ειδικές εκπομπές CO2 και το
μερίδιο μειωμένων εκπομπών ως
αποτέλεσμα των κατά το άρθρο 11 
καινοτόμων τεχνολογιών·

Αιτιολόγηση

Για λόγους συνοχής με το κείμενο.
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Τροπολογία 33

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – μέρος B – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Για να καλυφθούν οι ειδικές συνθήκες των "οχημάτων τύπου πολλαπλών σταδίων", η Επιτροπή 
προώθησε τροπολογίες στην αρχική πρόταση τις οποίες συνιστά. Η παρούσα τροπολογία απηχεί 
αυτές τις συστάσεις.
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