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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

26.9.2018 A8-0287/85 

Τροπολογία  85 

Rebecca Harms 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Έκθεση A8-0287/2018 

Miriam Dalli 

Πρότυπα επιδόσεων για τις εκπομπές από τα καινούρια επιβατικά αυτοκίνητα και τα 

καινούρια ελαφρά επαγγελματικά οχήματα 

(COM(2017)0676 – C8-0395/2017 – 2017/0293(COD)) 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 19 

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(19) Προκειμένου να διατηρηθεί η 

ποικιλία στην αγορά επιβατικών 

αυτοκινήτων και ελαφρών 

επαγγελματικών οχημάτων και η 

ικανότητά της να καλύπτει τις 

διαφορετικές ανάγκες των καταναλωτών, 

οι στόχοι σχετικά με το CO2 θα πρέπει να 

καθοριστούν ως γραμμική συνάρτηση 

της χρηστικότητας των οχημάτων. Η 

διατήρηση της μάζας ως παραμέτρου 

χρηστικότητας κρίνεται ότι συνάδει με το 

υφιστάμενο καθεστώς. Για να 

ανταποκρίνεται καλύτερα στη μάζα των 

οχημάτων που κυκλοφορούν στον δρόμο, 

η εν λόγω παράμετρος θα πρέπει να 

αλλάξει από μάζα σε ετοιμότητα 

λειτουργίας σε μάζα δοκιμής του 

οχήματος, όπως καθορίζεται στον 

κανονισμό (ΕΕ) 2017/1151, της 1ης 

Ιουνίου 2017, με ισχύ από το 2025. 

(19) Προκειμένου να καταστεί δυνατή η 

αξιοποίηση των περιβαλλοντικών και 

άλλων οφελών που προκύπτουν από τη 

μείωση του βάρους και του μεγέθους των 

οχημάτων και λαμβάνοντας υπόψη ότι, 

λόγω τεχνολογιών απόδοσης, όπως η 

υβριδοποίηση, τα βαρύτερα οχήματα 

παράγουν απαραιτήτως υψηλότερες 

εκπομπές, και για να αποφευχθεί η άνευ 

λόγου ανταμοιβή των εν λόγω βαρέων 

οχημάτων, οι στόχοι σχετικά με το CO2 

δεν θα πρέπει να διαφοροποιούνται με 

βάση τη μάζα των οχημάτων. 

Or. en 
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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

 

26.9.2018 A8-0287/86 

Τροπολογία  86 

Rebecca Harms 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Έκθεση A8-0287/2018 

Miriam Dalli 

Πρότυπα επιδόσεων για τις εκπομπές από τα καινούρια επιβατικά αυτοκίνητα και τα 

καινούρια ελαφρά επαγγελματικά οχήματα 

(COM(2017)0676 – C8-0395/2017 – 2017/0293(COD)) 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 20 

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(20) Η τροποποίηση των στόχων που 

ισχύουν για το σύνολο του στόλου της ΕΕ 

λόγω αλλαγών στη μέση μάζα του στόλου 

θα πρέπει να αποφευχθεί. Επομένως, οι 

αλλαγές στη μέση μάζα του στόλου θα 

πρέπει να αντικατοπτρίζονται χωρίς 

καθυστέρηση στους υπολογισμούς του 

στόχου ειδικών εκπομπών και οι 

προσαρμογές στη μέση τιμή μάζας που 

χρησιμοποιείται για τον σκοπό αυτό θα 

πρέπει, κατά συνέπεια, να 

πραγματοποιούνται κάθε δύο χρόνια με 

ισχύ από το 2025. 

διαγράφεται 

Or. en 
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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

 

26.9.2018 A8-0287/87 

Τροπολογία  87 

Rebecca Harms 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Έκθεση A8-0287/2018 

Miriam Dalli 

Πρότυπα επιδόσεων για τις εκπομπές από τα καινούρια επιβατικά αυτοκίνητα και τα 

καινούρια ελαφρά επαγγελματικά οχήματα 

(COM(2017)0676 – C8-0395/2017 – 2017/0293(COD)) 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 13 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ 

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

γ) έως τις 31 Οκτωβρίου 2022, η 

ενδεικτική τιμή TM0 για το 2025 

προσδιορίζεται ως αντίστοιχη μέση μάζα 

δοκιμής των καινούργιων επιβατικών 

αυτοκινήτων και των καινούργιων 

ελαφρών επαγγελματικών οχημάτων το 

2021· 

διαγράφεται 

Or. en 
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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

 

26.9.2018 A8-0287/88 

Τροπολογία  88 

Rebecca Harms 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Έκθεση A8-0287/2018 

Miriam Dalli 

Πρότυπα επιδόσεων για τις εκπομπές από τα καινούρια επιβατικά αυτοκίνητα και τα 

καινούρια ελαφρά επαγγελματικά οχήματα 

(COM(2017)0676 – C8-0395/2017 – 2017/0293(COD)) 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 13 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ 

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

δ) έως τις 31 Οκτωβρίου 2024, και εν 

συνεχεία ανά διετία, οι τιμές TM0 στο 

παράρτημα Ι μέρη Α και Β 

προσαρμόζονται στην αντίστοιχη μέση 

μάζα δοκιμής των καινούργιων 

επιβατικών αυτοκινήτων και των 

καινούργιων ελαφρών επαγγελματικών 

οχημάτων των δύο προηγούμενων 

ημερολογιακών ετών, ξεκινώντας από το 

2022 και το 2023. Η νέα αντίστοιχη τιμή 

TM0 ισχύει από την 1η Ιανουαρίου του 

ημερολογιακού έτους που ακολουθεί την 

ημερομηνία προσαρμογής. 

διαγράφεται 

Or. en 
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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

 

26.9.2018 A8-0287/89 

Τροπολογία  89 

Rebecca Harms 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Έκθεση A8-0287/2018 

Miriam Dalli 

Πρότυπα επιδόσεων για τις εκπομπές από τα καινούρια επιβατικά αυτοκίνητα και τα 

καινούρια ελαφρά επαγγελματικά οχήματα 

(COM(2017)0676 – C8-0395/2017 – 2017/0293(COD)) 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα Ι – μέρος Α – σημείο 6 – σημεμίο 6.2.1 

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

  

6.2.1. 2025 έως 2029 6.2.1. 2025 έως 2029 

Ο στόχος ειδικών εκπομπών αναφοράς = 

Στόχος για όλο τον στόλο οχημάτων της 

ΕΕ2025 + a2025 · (TM-TM0)  

Ο στόχος ειδικών εκπομπών αναφοράς = 

Στόχος για όλο τον στόλο οχημάτων της 

ΕΕ2025 

όπου  όπου  

Στόχος για όλο τον στόλο οχημάτων της 

ΕΕ2025 είναι όπως ορίζεται σύμφωνα με το 

σημείο 6.1.1  

Στόχος για όλο τον στόλο οχημάτων της 

ΕΕ2025 είναι όπως ορίζεται σύμφωνα με το 

σημείο 6.1.1  

a2025 είναι  

 

όπου   

a2021 είναι η κλίση της ευθείας που 

ανταποκρίνεται καλύτερα στην εφαρμογή 

της γραμμικής μεθόδου των ελαχίστων 

τετραγώνων για τη μάζα δοκιμής 

(ανεξάρτητη μεταβλητή) και τις ειδικές 

εκπομπές CO2 (εξαρτημένη μεταβλητή) 

κάθε μεμονωμένου οχήματος στον στόλο 

της ΕΕ το 2021  

 

μέσες εκπομπές2021 είναι ο μέσος όρος 

των ειδικών εκπομπών CO2 όλων των 

καινούργιων ταξινομημένων οχημάτων το 

2021 των κατασκευαστών για τους 

οποίους υπολογίζεται ένας στόχος ειδικών 
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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

εκπομπών σύμφωνα με το σημείο 4  

TM είναι η μέση μάζα δοκιμής σε 

χιλιόγραμμα (kg) όλων των καινούργιων 

ταξινομημένων οχημάτων του 

κατασκευαστή κατά το σχετικό 

ημερολογιακό έτος  

TM0  είναι η τιμή όπως ορίζεται 

σύμφωνα με το άρθρο 13 παράγραφος 1 

στοιχείο δ) 

 

Or. en 
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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

 

26.9.2018 A8-0287/90 

Τροπολογία  90 

Rebecca Harms 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Έκθεση A8-0287/2018 

Miriam Dalli 

Πρότυπα επιδόσεων για τις εκπομπές από τα καινούρια επιβατικά αυτοκίνητα και τα 

καινούρια ελαφρά επαγγελματικά οχήματα 

(COM(2017)0676 – C8-0395/2017 – 2017/0293(COD)) 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα Ι – μέρος Α – σημείο 6 – σημείο 6.2.2 

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

6.2.2. 2030 και μετά 6.2.2. 2030 και μετά  

Ο στόχος ειδικών εκπομπών αναφοράς = 

Στόχος για όλο τον στόλο οχημάτων της 

ΕΕ2030 + a2030  · (TM-TM0)  

Ο στόχος ειδικών εκπομπών αναφοράς = 

Στόχος για όλο τον στόλο οχημάτων της 

ΕΕ2030  

όπου  όπου  

Στόχος για όλο τον στόλο οχημάτων της 

ΕΕ2030 είναι όπως ορίζεται σύμφωνα με το 

σημείο 6.1.2  

Στόχος για όλο τον στόλο οχημάτων της 

ΕΕ2030 είναι όπως ορίζεται σύμφωνα με το 

σημείο 6.1.2  

a2030 είναι  

 

όπου   

a2021 είναι η κλίση της ευθείας που 

ανταποκρίνεται καλύτερα στην εφαρμογή 

της γραμμικής μεθόδου των ελαχίστων 

τετραγώνων για τη μάζα δοκιμής 

(ανεξάρτητη μεταβλητή) και τις ειδικές 

εκπομπές CO2 (εξαρτημένη μεταβλητή) 

κάθε μεμονωμένου οχήματος στον στόλο 

της ΕΕ το 2021  

 

μέσες εκπομπές2021 είναι ο μέσος όρος 

των ειδικών εκπομπών CO2 όλων των 

καινούργιων ταξινομημένων οχημάτων το 

2021 των κατασκευαστών για τους 

οποίους υπολογίζεται ένας στόχος ειδικών 

εκπομπών σύμφωνα με το σημείο 4  

 

TM είναι η μέση μάζα δοκιμής σε  
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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

χιλιόγραμμα (kg) όλων των καινούργιων 

ταξινομημένων οχημάτων του 

κατασκευαστή κατά το σχετικό 

ημερολογιακό έτος  

TM0 είναι η τιμή όπως ορίζεται σύμφωνα 

με το άρθρο 13 παράγραφος 1 στοιχείο δ) 

 

Or. en 
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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

 

26.9.2018 A8-0287/91 

Τροπολογία  91 

Rebecca Harms 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Έκθεση A8-0287/2018 

Miriam Dalli 

Πρότυπα επιδόσεων για τις εκπομπές από τα καινούρια επιβατικά αυτοκίνητα και τα 

καινούρια ελαφρά επαγγελματικά οχήματα 

(COM(2017)0676 – C8-0395/2017 – 2017/0293(COD)) 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα Ι – μέρος Β – σημείο 6 – σημείο 6.2.1 

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

6,2/1 2025 έως 2029 6.2.1. 2025 έως 2029 

Ο στόχος ειδικών εκπομπών αναφοράς = 

Στόχος για όλο τον στόλο οχημάτων της 

ΕΕ2025 + α  · (TM-TM0) 

Ο στόχος ειδικών εκπομπών αναφοράς = 

Στόχος για όλο τον στόλο οχημάτων της 

ΕΕ2025  

όπου  όπου  

Στόχος για όλο τον στόλο οχημάτων της 

ΕΕ2025 είναι όπως ορίζεται σύμφωνα με το 

σημείο 6.1.1  

Στόχος για όλο τον στόλο οχημάτων της 

ΕΕ2025 είναι όπως ορίζεται σύμφωνα με το 

σημείο 6.1.1  

a είναι a2025, όπου η μέση μάζα δοκιμής 

των καινούργιων ταξινομημένων 

οχημάτων του κατασκευαστή είναι 

μικρότερη ή ίση από TM0 καθοριζόμενη 

σύμφωνα με το άρθρο 13 παράγραφος 1 

στοιχείο δ) και a2021, όπου η μέση μάζα 

δοκιμής των καινούργιων ταξινομημένων 

οχημάτων του κατασκευαστή είναι 

υψηλότερη απ’ ό,τι η TM0, σύμφωνα με 

το άρθρο 13 παράγραφος 1 στοιχείο δ),  

 

όπου  

a2025 είναι  

 

a2021 είναι η κλίση της ευθείας που 

ανταποκρίνεται καλύτερα στην εφαρμογή 

της γραμμικής μεθόδου των ελαχίστων 

τετραγώνων για τη μάζα δοκιμής 

(ανεξάρτητη μεταβλητή) και τις ειδικές 

εκπομπές CO2 (εξαρτημένη μεταβλητή) 
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κάθε μεμονωμένου οχήματος στον στόλο 

της ΕΕ το 2021  

μέσες εκπομπές2021 είναι ο μέσος όρος 

των ειδικών εκπομπών CO2 όλων των 

καινούργιων ταξινομημένων οχημάτων το 

2021 των κατασκευαστών για τους 

οποίους υπολογίζεται ένας στόχος ειδικών 

εκπομπών σύμφωνα με το σημείο 4  

 

TM είναι η μέση μάζα δοκιμής σε 

χιλιόγραμμα (kg) όλων των καινούργιων 

ταξινομημένων οχημάτων του 

κατασκευαστή κατά το σχετικό 

ημερολογιακό έτος 

 

TM0 είναι η τιμή όπως ορίζεται σύμφωνα 

με το άρθρο 13 παράγραφος 1 στοιχείο δ)  

 

Or. en 
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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

 

26.9.2018 A8-0287/92 

Τροπολογία  92 

Rebecca Harms 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Έκθεση A8-0287/2018 

Miriam Dalli 

Πρότυπα επιδόσεων για τις εκπομπές από τα καινούρια επιβατικά αυτοκίνητα και τα 

καινούρια ελαφρά επαγγελματικά οχήματα 

(COM(2017)0676 – C8-0395/2017 – 2017/0293(COD)) 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα Ι – μέρος Β – σημείο 6 – σημείο 6.2.2 

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

6.2.2. 2030 και μετά 6.2.2. 2030 και μετά 

Ο στόχος ειδικών εκπομπών αναφοράς = 

Στόχος για όλο τον στόλο οχημάτων της 

ΕΕ2030 + α  · (TM-TM0) 

Ο στόχος ειδικών εκπομπών αναφοράς = 

Στόχος για όλο τον στόλο οχημάτων της 

ΕΕ2030  

όπου  όπου  

Στόχος για όλο τον στόλο οχημάτων της 

ΕΕ2030 είναι όπως ορίζεται σύμφωνα με το 

σημείο 6.1.2  

Στόχος για όλο τον στόλο οχημάτων της 

ΕΕ2030 είναι όπως ορίζεται σύμφωνα με το 

σημείο 6.1.2  

a είναι a2030, όπου η μέση μάζα δοκιμής 

των καινούργιων ταξινομημένων 

οχημάτων του κατασκευαστή είναι 

μικρότερη ή ίση από TM0 καθοριζόμενη 

σύμφωνα με το άρθρο 13 παράγραφος 1 

στοιχείο δ) και a2021, όπου η μέση μάζα 

δοκιμής των καινούργιων ταξινομημένων 

οχημάτων του κατασκευαστή είναι 

υψηλότερη απ’ ό,τι η TM0, σύμφωνα με 

το άρθρο 13 παράγραφος 1 στοιχείο δ),  

 

όπου  

a2030 είναι  

 

a2021 είναι η κλίση της ευθείας που 

ανταποκρίνεται καλύτερα στην εφαρμογή 

της γραμμικής μεθόδου των ελαχίστων 

τετραγώνων για τη μάζα δοκιμής 

(ανεξάρτητη μεταβλητή) και τις ειδικές 

 



 

AM\1164031EL.docx  PE624.113v01-00 

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

εκπομπές CO2 (εξαρτημένη μεταβλητή) 

κάθε μεμονωμένου οχήματος στον στόλο 

της ΕΕ το 2021  

μέσες εκπομπές2021 είναι ο μέσος όρος 

των ειδικών εκπομπών CO2 όλων των 

καινούργιων ταξινομημένων οχημάτων το 

2021 των κατασκευαστών για τους 

οποίους υπολογίζεται ένας στόχος ειδικών 

εκπομπών σύμφωνα με το σημείο 4  

 

TM είναι η μέση μάζα δοκιμής σε 

χιλιόγραμμα (kg) όλων των καινούργιων 

ταξινομημένων οχημάτων του 

κατασκευαστή κατά το σχετικό 

ημερολογιακό έτος 

 

TM0 είναι η τιμή όπως ορίζεται σύμφωνα 

με το άρθρο 13 παράγραφος 1 στοιχείο δ)  

 

Or. en 
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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

 

26.9.2018 A8-0287/93 

Τροπολογία  93 

Rebecca Harms 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Έκθεση A8-0287/2018 

Miriam Dalli 

Πρότυπα επιδόσεων για τις εκπομπές από τα καινούρια επιβατικά αυτοκίνητα και τα 

καινούρια ελαφρά επαγγελματικά οχήματα 

(COM(2017)0676 – C8-0395/2017 – 2017/0293(COD)) 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 1 – παράγραφος 5 

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

5. Από την 1η Ιανουαρίου 2030, 

εφαρμόζονται οι ακόλουθοι στόχοι: 

5. Από την 1η Ιανουαρίου 2030, 

εφαρμόζονται οι ακόλουθοι στόχοι: 

α) για τις μέσες εκπομπές από τον 

στόλο των καινούργιων επιβατικών 

αυτοκινήτων, εφαρμόζεται στόχος για τον 

συνολικό στόλο της ΕΕ ίσος με μείωση 

30 % του στόχου των μέσων ειδικών 

εκπομπών για το 2021, ο οποίος 

καθορίζεται σύμφωνα με το παράρτημα Ι 

μέρος Α σημείο 6.1.2· 

α) για τις μέσες εκπομπές από τον 

στόλο των καινούργιων επιβατικών 

αυτοκινήτων, εφαρμόζεται στόχος για τον 

συνολικό στόλο της ΕΕ ίσος με μείωση 

50 % του στόχου των μέσων ειδικών 

εκπομπών για το 2021, ο οποίος 

καθορίζεται σύμφωνα με το παράρτημα Ι 

μέρος Α σημείο 6.1.2· 

β) για τις μέσες εκπομπές από τον 

στόλο των καινούργιων ελαφρών 

επαγγελματικών οχημάτων, εφαρμόζεται 

στόχος για τον συνολικό στόλο της ΕΕ 

ίσος με μείωση 30 % του στόχου των 

μέσων ειδικών εκπομπών για το 2021, ο 

οποίος καθορίζεται σύμφωνα με το 

παράρτημα Ι μέρος Β σημείο 6.1.2. 

β) για τις μέσες εκπομπές από τον 

στόλο των καινούργιων ελαφρών 

επαγγελματικών οχημάτων, εφαρμόζεται 

στόχος για τον συνολικό στόλο της ΕΕ 

ίσος με μείωση 50 % του στόχου των 

μέσων ειδικών εκπομπών για το 2021, ο 

οποίος καθορίζεται σύμφωνα με το 

παράρτημα Ι μέρος Β σημείο 6.1.2. 

Or. en 

 

 


