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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

26.9.2018 A8-0287/94 

Τροπολογία  94 

Nils Torvalds, Jozo Radoš, Dominique Riquet 

εξ ονόματος της Ομάδας ALDE 

 

Έκθεση A8-0287/2018 

Miriam Dalli 

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

καινούργια ελαφρά επαγγελματικά οχήματα 

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

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 42 

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(42) Το 2024 προβλέπεται να εξεταστεί 

η πρόοδος που σημειώθηκε λόγω του 

[κανονισμού για τον επιμερισμό των 

προσπαθειών και της οδηγίας για το 

σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων 

εκπομπής]. Επομένως, κρίνεται σκόπιμο 

να αξιολογηθεί η αποτελεσματικότητα του 

παρόντος κανονισμού κατά το ίδιο έτος, 

ώστε να δοθεί δυνατότητα για μια 

συντονισμένη και συνεκτική αξιολόγηση 

των μέτρων που απορρέουν απ’ όλ’ αυτά 

τα μέσα. 

(42) Κρίνεται σκόπιμο να αξιολογηθεί η 

αποτελεσματικότητα του παρόντος 

κανονισμού ήδη το 2023, ώστε να δοθεί 

δυνατότητα για μια έγκαιρη, διαφανή, 

συντονισμένη και συνεκτική αξιολόγηση 

της εφαρμογής του και της προόδου που 

έχει επιτευχθεί όσον αφορά την επίτευξη 

των καθορισμένων στόχων εντός του 

καθορισμένου χρονοδιαγράμματος, επίσης 

σε σχέση με την πρόοδο που έχει 

επιτευχθεί βάσει του κανονισμού (ΕΕ) 

2018/842 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

και του Συμβουλίου1α και της οδηγίας 

2003/87/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου1β. Η 

αξιολόγηση θα πρέπει επίσης να εξετάσει 

επιλογές προκειμένου να ληφθούν υπόψη 

βιώσιμα ανανεώσιμα καύσιμα για την 

επίτευξη των στόχων του παρόντος 

κανονισμού, διασφαλίζοντας παράλληλα 

τη συνοχή με την [οδηγία για την 

προώθηση της χρήσης ενέργειας από 

ανανεώσιμες πηγές]. 

 _______________ 

 1α Κανονισμός (ΕΕ) 2018/842 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, της 30ής Μαΐου 2018, για τις 

δεσμευτικές ετήσιες μειώσεις των 

εκπομπών αερίων θερμοκηπίου από τα 
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κράτη μέλη από το 2021 έως το 2030, στο 

πλαίσιο της συμβολής στη δράση για το 

κλίμα για την τήρηση των δεσμεύσεων που 

απορρέουν από τη συμφωνία του Παρισιού 

και για την τροποποίηση του κανονισμού 

(ΕΕ) αριθ. 525/2013 (ΕΕ L 156 της 

19.6.2018, σ. 26). 

 
1β Οδηγία 2003/87/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

και του Συμβουλίου, της 13ης Οκτωβρίου 2003, σχετικά 

με τη θέσπιση συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων 

εκπομπής αερίων θερμοκηπίου εντός της Κοινότητας και 

την τροποποίηση της οδηγίας 96/61/ΕΚ του Συμβουλίου 

(ΕΕ L 275 της 25.10.2003, σ. 32). 

Or. en 



 

AM\1164030EL.docx  PE624.113v01-00 

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

 

26.9.2018 A8-0287/95 

Τροπολογία  95 

Nils Torvalds, Jozo Radoš, Dominique Riquet 

εξ ονόματος της Ομάδας ALDE 

 

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 

40% 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 40 % 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 
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26.9.2018 A8-0287/96 

Τροπολογία  96 

Nils Torvalds, Jozo Radoš, Dominique Riquet 

εξ ονόματος της Ομάδας ALDE 

 

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 – εδάφιο 1 α (νέο) 

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Από την 1η Ιανουαρίου 2030, 

εφαρμόζεται για το μερίδιο των 

οχημάτων μηδενικών και χαμηλών 

εκπομπών επίπεδο αναφοράς ίσο με το 35 

% του μεριδίου αγοράς των πωλήσεων 

καινούργιων επιβατικών αυτοκινήτων και 

καινούργιων ελαφρών επαγγελματικών 

οχημάτων το 2030, τα οποία 

καθορίζονται σύμφωνα με το παράρτημα 

Ι μέρος Α σημείο 6.3 και το παράρτημα Ι 

μέρος Β σημείο 6.3 αντιστοίχως. 

Or. en 
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26.9.2018 A8-0287/97 

Τροπολογία  97 

Nils Torvalds, Jozo Radoš, Dominique Riquet 

εξ ονόματος της Ομάδας ALDE 

 

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 14 – παράγραφος 1 

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Η Επιτροπή το 2024 θα υποβάλει 

έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και 

το Συμβούλιο για την αποτελεσματικότητα 

του παρόντος κανονισμού, συνοδευόμενη, 

κατά περίπτωση, από πρόταση για 

τροποποίηση του κανονισμού. Η έκθεση 

αυτή θα εξετάσει, μεταξύ άλλων, την 

αντιπροσωπευτικότητα των τιμών 

εκπομπών CO2 και κατανάλωσης 

ενέργειας σε πραγματικές συνθήκες που 

προσδιορίζεται σύμφωνα με τον κανονισμό 

(ΕΕ) 2017/1151, την εξάπλωση οχημάτων 

μηδενικών και χαμηλών εκπομπών στην 

ενωσιακή αγορά και την ανάπτυξη 

υποδομών επαναφόρτισης και 

ανατροφοδότησης που αναφέρονται 

σύμφωνα με την οδηγία 2014/94/ΕΕ του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και το 

Συμβουλίου29. 

1. Η Επιτροπή το 2023 θα υποβάλει 

έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και 

το Συμβούλιο για την αποτελεσματικότητα 

του παρόντος κανονισμού, συνοδευόμενη, 

κατά περίπτωση, από πρόταση για 

τροποποίηση του κανονισμού. Η έκθεση 

αυτή εξετάζει, μεταξύ άλλων, την 

αντιπροσωπευτικότητα των τιμών 

εκπομπών CO2 και κατανάλωσης 

ενέργειας σε πραγματικές συνθήκες που 

προσδιορίζεται σύμφωνα με τον κανονισμό 

(ΕΕ) 2017/1151, την εξάπλωση οχημάτων 

μηδενικών και χαμηλών εκπομπών στην 

ενωσιακή αγορά και την ανάπτυξη 

υποδομών επαναφόρτισης και 

ανατροφοδότησης που αναφέρονται 

σύμφωνα με την οδηγία 2014/94/ΕΕ του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και το 

Συμβουλίου29 και οικονομικούς 

παράγοντες, συμπεριλαμβανομένου του 

αντικτύπου στους καταναλωτές. Στην 

έκθεση, η Επιτροπή εξετάζει επίσης 

εναλλακτικές λύσεις για να ληφθεί υπόψη 

η συμβολή των βιώσιμων ανανεώσιμων 

καυσίμων με σκοπό την επίτευξη των 

στόχων του παρόντος κανονισμού και, 

ανάλογα με την περίπτωση, υποβάλλει 

πρόταση. 
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__________________ __________________ 

29 Οδηγία 2014/94/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 

22ας Οκτωβρίου 2014, για την ανάπτυξη 

υποδομών εναλλακτικών καυσίμων (ΕΕ L 

307 της 28.10.2014, σ. 1). 

29 Οδηγία 2014/94/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 

22ας Οκτωβρίου 2014, για την ανάπτυξη 

υποδομών εναλλακτικών καυσίμων (ΕΕ L 

307 της 28.10.2014, σ. 1). 

Or. en 
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26.9.2018 A8-0287/98 

Τροπολογία  98 

Nils Torvalds, Jozo Radoš 

εξ ονόματος της Ομάδας ALDE 

 

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 I – μέρος A – σημείο 6.3 – παράγραφος 4 – εδάφιο 3 

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

x είναι 15% κατά τα έτη 2025 έως 2029 

και 30% το 2030 και μετά. 

x είναι 20 % κατά τα έτη 2025 έως 2029 

και 35 % το 2030 και μετά. 

Or. en 
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26.9.2018 A8-0287/99 

Τροπολογία  99 

Nils Torvalds, Jozo Radoš, Dominique Riquet 

εξ ονόματος της Ομάδας ALDE 

 

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 I – μέρος Β – σημείο 6.3.2 – παράγραφος 4 – εδάφιο 3 

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

x είναι 30% x είναι 35 % 

Or. en 

 

 


