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Τροπολογία 11
Riitta Myller

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 4α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4α) Στόχος πρέπει να είναι η μείωση της 
συνολικής κατανάλωσης ενέργειας στον 
τομέα των μεταφορών. Στην προσπάθεια 
μείωσης της συνολικής κατανάλωσης 
πρέπει να δοθεί προσοχή τόσο στη 
μείωση των εκπομπών από επιβατικά 
αυτοκίνητα μέσω τεχνικών μέτρων όσο 
και στη μείωση των αναγκών 
κινητικότητας γενικά. Ο στόχος της 
μείωσης των αναγκών κινητικότητας 
πρέπει να λαμβάνεται υπόψη σε όλους 
τους τομείς πολιτικής, ιδιαίτερα στη 
χωροταξική πολιτική και στα συστήματα 
δημοσίων μεταφορών. Η ζήτηση 
κινητικότητας πρέπει να μεταφερθεί από 
τους δρόμους στους σιδηροδρόμους με 
την ανάπτυξη σιδηροδρομικού δικτύου. 
Πρέπει επίσης να καταβληθεί προσπάθεια 
να ασκηθεί επιρροή στη συμπεριφορά του 
καταναλωτή, επί παραδείγματι στον 
τρόπο οδήγησης.

Or. fi

Τροπολογίες 12
Johannes Blokland

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 9 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9α) Στις 24 Οκτωβρίου 2007, το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εξέδωσε 
ψήφισμα σχετικά με την κοινοτική 
στρατηγική για τη μείωση των εκπομπών 
CO2 από τα επιβατηγά αυτοκίνητα και τα 
ελαφρά εμπορικά οχήματα.
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Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι αναγκαίο να ληφθεί επίσης υπόψη το ψήφισμα που εξέδωσε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
σχετικά με την μείωση των εκπομπών CO2 .

Τροπολογία 13
Dorette Corbey

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι ανακοινώσεις πρότειναν την 
υιοθέτηση ολοκληρωμένης προσέγγισης 
για να εκπληρωθεί ο κοινοτικός στόχος 
των 120 g CO2/km μέχρι το 2012 και 
ανήγγειλαν ότι η Επιτροπή θα προτείνει 
νομοθετικό πλαίσιο για την υλοποίηση 
του κοινοτικού στόχου, με εστίαση σε
υποχρεωτικές μειώσεις εκπομπών CO2 
ώστε να επιτευχθεί ο στόχος των 130 g 
CO2/km κατά μέσον όρο για το στόλο 
καινούργιων αυτοκινήτων με βελτίωση 
της τεχνολογίας κινητήρων οχημάτων.
Βάσει των εκούσιων δεσμεύσεων που 
υιοθέτησαν οι κατασκευαστές, το 
νομοθετικό πλαίσιο καλύπτει όσα στοιχεία 
λαμβάνονται υπόψη στη μέτρηση των 
εκπομπών CO2 των επιβατικών 
αυτοκινήτων σύμφωνα με τον κανονισμό 
(ΕΚ) αριθ. 715/2007 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
20ής Ιουνίου 2007, που αφορά την έγκριση 
τύπου μηχανοκινήτων οχημάτων όσον 
αφορά εκπομπές από ελαφρά επιβατηγά 
και εμπορικά οχήματα (Euro 5 και Euro 6) 
και σχετικά με την πρόσβαση σε 
πληροφορίες επισκευής και συντήρησης 
οχημάτων. Μια περαιτέρω μείωση κατά 
10 g CO2/km, ή ισοδύναμη, εφόσον είναι 
τεχνικώς αναγκαίο, θα επέλθει με άλλες 
τεχνολογικές βελτιώσεις και με αυξημένη 
χρήση βιοκαυσίμων. Επιπλέον, η 

(10) Προκειμένου να υλοποιηθεί η 
ανεξάρτητη δέσμευση της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης για επίτευξη μείωσης των 
αερίων θερμοκηπίου κατά τουλάχιστον 
20% έως το 2020, είναι αναγκαίες 
φιλόδοξες μειώσεις των εκπομπών CO2
στον τομέα των μεταφορών.  
Λαμβανομένου υπόψη αυτού του 
γεγονότος, είναι αναγκαία η θέσπιση 
στόχου της τάξης των 120 g CO2/km 
μέχρι το 2012 για τον μέσο όρο του 
στόλου καινούργιων αυτοκινήτων, μέσω 
βελτιώσεων της τεχνολογίας των 
κινητήρων οχημάτων, καθώς και η 
θέσπιση δεσμευτικών μακροπρόθεσμων 
στόχων της τάξης των 80 g CO2/km το 
2020 και των 60 g CO2/km το 2025.  Η 
θέσπιση μακροπρόθεσμων στόχων 
παρέχει στους κατασκευαστές την 
μακροπρόθεσμη βεβαιότητα που 
χρειάζονται για τον προγραμματισμό 
επενδύσεων σε επιβατικά αυτοκίνητα 
χαμηλών εκπομπών. Βάσει των εκούσιων 
δεσμεύσεων που υιοθέτησαν οι 
κατασκευαστές, οι στόχοι καλύπτουν όσα 
στοιχεία λαμβάνονται υπόψη στη μέτρηση 
των εκπομπών CO2 των επιβατικών 
αυτοκινήτων σύμφωνα με τον κανονισμό 
(ΕΚ) αριθ. 715/2007 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
20ής Ιουνίου 2007, που αφορά την έγκριση 
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συμπεριφορά των καταναλωτών επηρεάζει 
τις συνολικές εκπομπές από επιβατικά 
αυτοκίνητα, κατά συνέπεια στους 
καταναλωτές πρέπει να παρέχονται 
πληροφορίες κατά πόσον τα καινούργια 
επιβατικά αυτοκίνητα πληρούν τους 
στόχους εκπομπής που καθορίζονται στο 
πλαίσιο του παρόντος κανονισμού.

τύπου μηχανοκινήτων οχημάτων όσον 
αφορά εκπομπές από ελαφρά επιβατηγά 
και εμπορικά οχήματα (Euro 5 και Euro 6) 
και σχετικά με την πρόσβαση σε 
πληροφορίες επισκευής και συντήρησης 
οχημάτων. Επιπλέον, η συμπεριφορά των 
καταναλωτών επηρεάζει τις συνολικές 
εκπομπές από επιβατικά αυτοκίνητα, κατά 
συνέπεια στους καταναλωτές πρέπει να 
παρέχονται πληροφορίες κατά πόσον τα 
καινούργια επιβατικά αυτοκίνητα πληρούν 
τους στόχους εκπομπής που καθορίζονται 
στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα 120 γραμμάρια χωρίς πρόσθετα μέτρα το 2012 είναι η αρχική πρόταση της Επιτροπής και η 
τεχνολογία παρέχει δυνατότητες για την επίτευξη αυτού του στόχου. Επιπλέον είναι αναγκαία η 
θέσπιση μακροπρόθεσμων στόχων προκειμένου να παρασχεθεί στους κατασκευαστές 
αυτοκινήτων η μακροπρόθεσμη προοπτική που χρειάζονται.

Τροπολογία 14
Rebecca Harms

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι ανακοινώσεις πρότειναν την 
υιοθέτηση ολοκληρωμένης προσέγγισης
για να εκπληρωθεί ο κοινοτικός στόχος 
των 120 g CO2/km μέχρι το 2012 και 
ανήγγειλαν ότι η Επιτροπή θα προτείνει 
νομοθετικό πλαίσιο για την υλοποίηση 
του κοινοτικού στόχου, με εστίαση σε 
υποχρεωτικές μειώσεις εκπομπών CO2 
ώστε να επιτευχθεί ο στόχος των 130 g 
CO2/km κατά μέσον όρο για το στόλο 
καινούργιων αυτοκινήτων με βελτίωση της 
τεχνολογίας κινητήρων οχημάτων. Βάσει 
των εκούσιων δεσμεύσεων που 
υιοθέτησαν οι κατασκευαστές, το 

Είναι αναγκαία η θέσπιση νομοθετικού 
πλαισίου για να εκπληρωθεί ο κοινοτικός 
στόχος, με εστίαση σε υποχρεωτικές 
μειώσεις εκπομπών CO2 ώστε να 
επιτευχθεί ο στόχος των 120 g CO2/km 
κατά μέσον όρο για το στόλο καινούργιων 
αυτοκινήτων με βελτίωση της τεχνολογίας 
κινητήρων οχημάτων. Επιπλέον, η 
συμπεριφορά των καταναλωτών επηρεάζει 
τις συνολικές εκπομπές από επιβατικά 
αυτοκίνητα, κατά συνέπεια στους 
καταναλωτές πρέπει να παρέχονται 
πληροφορίες σχετικά με τις επιδόσεις 
όσον αφορά τις εκπομπές CO2 , 
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νομοθετικό πλαίσιο καλύπτει όσα 
στοιχεία λαμβάνονται υπόψη στη 
μέτρηση των εκπομπών CO2 των 
επιβατικών αυτοκινήτων σύμφωνα με τον 
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 715/2007 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 20ής Ιουνίου 2007, που 
αφορά την έγκριση τύπου μηχανοκινήτων 
οχημάτων όσον αφορά εκπομπές από 
ελαφρά επιβατηγά και εμπορικά οχήματα 
(Euro 5 και Euro 6) και σχετικά με την 
πρόσβαση σε πληροφορίες επισκευής και 
συντήρησης οχημάτων. Μια περαιτέρω 
μείωση κατά 10 g CO2/km, ή ισοδύναμη, 
εφόσον είναι τεχνικώς αναγκαίο, θα 
επέλθει με άλλες τεχνολογικές βελτιώσεις 
και με αυξημένη χρήση βιοκαυσίμων.
Επιπλέον, η συμπεριφορά των 
καταναλωτών επηρεάζει τις συνολικές 
εκπομπές από επιβατικά αυτοκίνητα, κατά 
συνέπεια στους καταναλωτές πρέπει να 
παρέχονται πληροφορίες κατά πόσον τα 
καινούργια επιβατικά αυτοκίνητα πληρούν 
τους στόχους εκπομπής που καθορίζονται 
στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού.

συμπεριλαμβανομένης της ισοδυνάμου 
CO2  συμβολής των κλιματιστικών 
συστημάτων και κατά πόσο τα καινούργια 
επιβατικά αυτοκίνητα πληρούν τους 
στόχους εκπομπής που καθορίζονται στο 
πλαίσιο του παρόντος κανονισμού.

Or. en

Τροπολογία 15
Jens Holm

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι ανακοινώσεις πρότειναν την 
υιοθέτηση ολοκληρωμένης προσέγγισης 
για να εκπληρωθεί ο κοινοτικός στόχος 
των 120 g CO2/km μέχρι το 2012 και 
ανήγγειλαν ότι η Επιτροπή θα προτείνει 
νομοθετικό πλαίσιο για την υλοποίηση 
του κοινοτικού στόχου, με εστίαση σε 
υποχρεωτικές μειώσεις εκπομπών CO2 
ώστε να επιτευχθεί ο στόχος των 130 g 
CO2/km κατά μέσον όρο για το στόλο 

Είναι αναγκαία η θέσπιση νομοθετικού 
πλαισίου με εστίαση σε υποχρεωτικές 
μειώσεις εκπομπών CO2 ώστε να 
επιτευχθεί μέχρι το 2012 ο κοινοτικός 
στόχος των 120 g CO2/km κατά μέσον όρο 
για το στόλο καινούργιων αυτοκινήτων με 
βελτίωση της τεχνολογίας κινητήρων 
οχημάτων.  Επιπλέον, η συμπεριφορά των 
καταναλωτών επηρεάζει τις συνολικές 
εκπομπές από επιβατικά αυτοκίνητα, κατά 
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καινούργιων αυτοκινήτων με βελτίωση της 
τεχνολογίας κινητήρων οχημάτων. Βάσει 
των εκούσιων δεσμεύσεων που 
υιοθέτησαν οι κατασκευαστές, το 
νομοθετικό πλαίσιο καλύπτει όσα 
στοιχεία λαμβάνονται υπόψη στη 
μέτρηση των εκπομπών CO2 των 
επιβατικών αυτοκινήτων σύμφωνα με τον 
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 715/2007 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 20ής Ιουνίου 2007, που 
αφορά την έγκριση τύπου μηχανοκινήτων 
οχημάτων όσον αφορά εκπομπές από 
ελαφρά επιβατηγά και εμπορικά οχήματα 
(Euro 5 και Euro 6) και σχετικά με την 
πρόσβαση σε πληροφορίες επισκευής και 
συντήρησης οχημάτων. Μια περαιτέρω 
μείωση κατά 10 g CO2/km, ή ισοδύναμη, 
εφόσον είναι τεχνικώς αναγκαίο, θα 
επέλθει με άλλες τεχνολογικές βελτιώσεις 
και με αυξημένη χρήση βιοκαυσίμων.
Επιπλέον, η συμπεριφορά των 
καταναλωτών επηρεάζει τις συνολικές 
εκπομπές από επιβατικά αυτοκίνητα, κατά 
συνέπεια στους καταναλωτές πρέπει να 
παρέχονται πληροφορίες κατά πόσον τα 
καινούργια επιβατικά αυτοκίνητα πληρούν 
τους στόχους εκπομπής που καθορίζονται 
στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού.

συνέπεια στους καταναλωτές πρέπει να 
παρέχονται πληροφορίες κατά πόσον τα 
καινούργια επιβατικά αυτοκίνητα πληρούν 
τους στόχους εκπομπής που καθορίζονται 
στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού.

Or. en

Αιτιολόγηση

Στις προτάσεις της Επιτροπής ο μέσος όρος των εκπομπών CO2 για τα καινούργια επιβατικά 
αυτοκίνητα ορίζεται σε 130 g CO2/km, μέσω της βελτίωσης της τεχνολογίας των κινητήρων 
οχημάτων και επιπρόσθετων μέτρων που αντιστοιχούν σε 10 g/km. Με την παρούσα τροπολογία 
θεσπίζονται 120g αποκλειστικά και μόνο μέσω μέτρων που αφορούν την τεχνολογία οχημάτων. 
Πέραν του γεγονότος ότι η αναγκαία τεχνολογία υπάρχει, η επίτευξη του στόχου των 120 g 
CO2/km έχει ήδη αναβληθεί δύο φορές. Κατά συνέπεια, δεν υπάρχει λόγος περαιτέρω 
αναβολής. 
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Τροπολογία 16
Johannes Blokland

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι ανακοινώσεις πρότειναν την υιοθέτηση 
ολοκληρωμένης προσέγγισης για να 
εκπληρωθεί ο κοινοτικός στόχος των 120 g 
CO2/km μέχρι το 2012 και ανήγγειλαν ότι 
η Επιτροπή θα προτείνει νομοθετικό 
πλαίσιο για την υλοποίηση του κοινοτικού 
στόχου, με εστίαση σε υποχρεωτικές 
μειώσεις εκπομπών CO2 ώστε να 
επιτευχθεί ο στόχος των 130 g CO2/km 
κατά μέσον όρο για το στόλο καινούργιων 
αυτοκινήτων με βελτίωση της τεχνολογίας 
κινητήρων οχημάτων. Βάσει των εκούσιων 
δεσμεύσεων που υιοθέτησαν οι 
κατασκευαστές, το νομοθετικό πλαίσιο 
καλύπτει όσα στοιχεία λαμβάνονται υπόψη 
στη μέτρηση των εκπομπών CO2 των 
επιβατικών αυτοκινήτων σύμφωνα με τον 
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 715/2007 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 20ής Ιουνίου 2007, που 
αφορά την έγκριση τύπου μηχανοκινήτων 
οχημάτων όσον αφορά εκπομπές από 
ελαφρά επιβατηγά και εμπορικά οχήματα 
(Euro 5 και Euro 6) και σχετικά με την 
πρόσβαση σε πληροφορίες επισκευής και 
συντήρησης οχημάτων. Μια περαιτέρω 
μείωση κατά 10 g CO2/km, ή ισοδύναμη, 
εφόσον είναι τεχνικώς αναγκαίο, θα 
επέλθει με άλλες τεχνολογικές βελτιώσεις 
και με αυξημένη χρήση βιοκαυσίμων. 
Επιπλέον, η συμπεριφορά των 
καταναλωτών επηρεάζει τις συνολικές 
εκπομπές από επιβατικά αυτοκίνητα, κατά 
συνέπεια στους καταναλωτές πρέπει να 
παρέχονται πληροφορίες κατά πόσον τα 
καινούργια επιβατικά αυτοκίνητα πληρούν 
τους στόχους εκπομπής που καθορίζονται 
στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού.

(10) Οι ανακοινώσεις πρότειναν την 
υιοθέτηση ολοκληρωμένης προσέγγισης 
για να εκπληρωθεί ο κοινοτικός στόχος 
των 120 g CO2/km μέχρι το 2012 και 
ανήγγειλαν ότι η Επιτροπή θα προτείνει 
νομοθετικό πλαίσιο για την υλοποίηση του 
κοινοτικού στόχου, με εστίαση σε 
υποχρεωτικές μειώσεις εκπομπών CO2 
ώστε να επιτευχθεί ο στόχος των 130 g 
CO2/km κατά μέσον όρο για το στόλο 
καινούργιων αυτοκινήτων με βελτίωση της 
τεχνολογίας κινητήρων οχημάτων. Βάσει 
των εκούσιων δεσμεύσεων που υιοθέτησαν 
οι κατασκευαστές, το νομοθετικό πλαίσιο 
καλύπτει όσα στοιχεία λαμβάνονται υπόψη 
στη μέτρηση των εκπομπών CO2 των 
επιβατικών αυτοκινήτων σύμφωνα με τον 
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 715/2007 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 20ής Ιουνίου 2007, που 
αφορά την έγκριση τύπου μηχανοκινήτων 
οχημάτων όσον αφορά εκπομπές από 
ελαφρά επιβατηγά και εμπορικά οχήματα 
(Euro 5 και Euro 6) και σχετικά με την 
πρόσβαση σε πληροφορίες επισκευής και 
συντήρησης οχημάτων Μια περαιτέρω 
μείωση κατά 10 g CO2/km, ή ισοδύναμη, 
εφόσον είναι τεχνικώς αναγκαίο, θα 
επέλθει με άλλες τεχνολογικές βελτιώσεις 
και με αυξημένη χρήση αειφόρων 
βιοκαυσίμων. Επιπλέον, η συμπεριφορά 
των καταναλωτών επηρεάζει τις συνολικές 
εκπομπές από επιβατικά αυτοκίνητα, κατά 
συνέπεια στους καταναλωτές πρέπει να 
παρέχονται πληροφορίες κατά πόσον τα 
καινούργια επιβατικά αυτοκίνητα πληρούν 
τους στόχους εκπομπής που καθορίζονται 
στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού.

Or. en
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Τροπολογία 17
Kurt Joachim Lauk

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 10 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10α) Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
επεσήμανε, στις γνωμοδοτήσεις του επί 
των ανακοινώσεων της Επιτροπής της 
7ης Φεβρουαρίου 2007, ότι η ανάπτυξη 
νέων τύπων επιβατικών αυτοκινήτων 
απαιτεί πέντε έως επτά έτη και, ως εκ 
τούτου, καλεί την Επιτροπή να μην θέσει 
οριστικούς υποχρεωτικούς στόχους για 
τις εκπομπές CO2 για οιαδήποτε 
ημερομηνία πριν από το 2015.

Or. de

Αιτιολόγηση

Δεδομένου ότι ο κύκλος ανάπτυξης και παραγωγής στην αυτοκινητοβιομηχανία διαρκεί πέντε 
έως επτά έτη, υποχρεωτικοί στόχοι μπορούν να τεθούν μετά από το 2015. Ο καθορισμός 
ενωρίτερου χρονικού σημείου δεν θα ανταποκρινόταν στην οικονομική πραγματικότητα.

Τροπολογία 18
Dorette Corbey

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 10α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10α) Τα οχήματα μηδενικών εκπομπών 
ελαττώνουν την εξάρτησή μας από τα 
ορυκτά καύσιμα. Παρά το γεγονός ότι η 
παραγωγή καυσίμων για τα οχήματα 
μηδενικών εκπομπών προκαλεί εκπομπές 
CO2, τα οχήματα αυτά έχουν καλύτερες 
επιδόσεις όσον αφορά τα αέρια 
θερμοκηπίου σε σύγκριση με τα 
αυτοκίνητα με κινητήρες εσωτερικής 
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καύσης. Θα πρέπει ως εκ τούτου να δοθεί 
ώθηση στην ανάπτυξη και παραγωγή 
αυτών των αυτοκινήτων, όπως 
ηλεκτρικών αυτοκινήτων ή αυτοκινήτων 
υδρογόνου, μέσω  απαίτησης, σύμφωνα 
με την οποία τουλάχιστον το 8% όλων 
των καινούργιων αυτοκινήτων από το 
2020 και μετά θα πρέπει να είναι 
αυτοκίνητα μηδενικών εκπομπών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Εδώ και αρκετά χρόνια υπάρχουν αρκετοί τύποι αυτοκινήτων μηδενικών εκπομπών, όπως 
ηλεκτρικά ή υβριδικά οχήματα και είναι πολλοί οι κατασκευαστές που τα αναπτύσσουν, όμως 
μέχρι σήμερα δεν έχουν διατεθεί ευρέως στην αγορά οχήματα μηδενικών εκπομπών. Είναι 
αναγκαίο να τονωθεί η παραγωγή αυτών των οχημάτων.

Τροπολογία 19
Chris Davies

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12) Προκειμένου να διατηρηθεί η 
ποικιλότητα της αγοράς αυτοκινήτων και η 
ικανότητά της να καλύπτει τις 
διαφορετικές ανάγκες των καταναλωτών, 
οι στόχοι σχετικά με το CO2 για επιβατικά 
αυτοκίνητα θα πρέπει να καθοριστούν ως 
γραμμική συνάρτηση της χρηστικότητας 
των αυτοκινήτων. Για να περιγραφεί η 
χρηστικότητα αυτή, η μάζα αποτελεί την 
πλέον ενδεδειγμένη παράμετρο επειδή 
επιτρέπει ικανοποιητικό συσχετισμό με 
τις τωρινές εκπομπές, οπότε θα μπορούσε 
να οδηγήσει σε ρεαλιστικότερους και 
πλέον ανταγωνιστικώς ουδέτερους 
στόχους, ενώ παράλληλα είναι ευχερώς 
διαθέσιμα τα δεδομένα για τη μάζα. Θα 
πρέπει όμως να συγκεντρωθούν δεδομένα 
για το αποτύπωμα, που αποτελεί την 

(12) Προκειμένου να διατηρηθεί η 
ποικιλότητα της αγοράς αυτοκινήτων και η 
ικανότητά της να καλύπτει τις 
διαφορετικές ανάγκες των καταναλωτών, 
οι στόχοι σχετικά με το CO2 για επιβατικά 
αυτοκίνητα θα πρέπει να καθοριστούν ως 
γραμμική συνάρτηση της χρηστικότητας 
των αυτοκινήτων. Για να περιγραφεί η 
χρηστικότητα αυτή, το αποτύπωμα 
(μετατρόχιο επί μεταξόνιο) αποτελεί την 
πλέον ενδεδειγμένη παράμετρο επειδή 
παρέχει ισχυρότερα κίνητρα για την 
ελάττωση του βάρους των οχημάτων απ' 
όσο η εναλλακτική παράμετρος της 
μάζας. Θα πρέπει οπωσδήποτε να 
συγκεντρωθούν δεδομένα για το 
αποτύπωμα, ώστε να διευκολυνθούν πλέον 
μακροπρόθεσμες αξιολογήσεις της 
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εναλλακτική παράμετρο χρηστικότητας 
(μετατρόχιο επί μεταξόνιο), ώστε να 
διευκολυνθούν πλέον μακροπρόθεσμες 
αξιολογήσεις της προσέγγισης με βάση τη 
χρηστικότητα. Κατά τον καθορισμό των 
στόχων, θα πρέπει να ληφθούν υπόψη οι 
προβολές για την εξέλιξη της μάζας 
καινούργιων αυτοκινήτων μέχρι το έτος 
2012 και να αποφευχθούν ενδεχόμενα 
κίνητρα για την αύξηση της μάζας των 
αυτοκινήτων απλά και μόνο για να 
προκύψει ωφέλεια από την παρεπόμενη 
αύξηση του στόχου μείωσης του CO2. Ως 
εκ τούτου, κατά τον καθορισμό των 
στόχων για το 2012 θα πρέπει να 
συνεκτιμηθεί η πιθανή μελλοντική εξέλιξη 
αυτόνομης αύξησης της μάζας των 
οχημάτων που παράγονται από τους 
κατασκευαστές και πωλούνται στην αγορά 
της ΕΕ. Τέλος, η διαφοροποίηση στόχων 
αναμένεται να ενθαρρύνει τις μειώσεις 
εκπομπών σε όλες τις κατηγορίες 
αυτοκινήτων με παράλληλη αναγνώριση 
του γεγονότος ότι για βαρύτερα οχήματα 
θα ήταν δυνατή η επίτευξη μεγαλύτερων 
μειώσεων εκπομπών.

προσέγγισης με βάση τη χρηστικότητα. 
Κατά τον καθορισμό των στόχων, θα 
πρέπει να ληφθούν υπόψη οι προβολές για 
την εξέλιξη της μάζας και του 
αποτυπώματος καινούργιων αυτοκινήτων 
μέχρι το έτος 2012 και να αποφευχθούν 
ενδεχόμενα κίνητρα για την αύξηση της 
μάζας ή του αποτυπώματος των 
αυτοκινήτων απλά και μόνο για να 
προκύψει ωφέλεια από την παρεπόμενη 
αύξηση του στόχου μείωσης του CO2. Ως 
εκ τούτου, κατά τον καθορισμό των 
στόχων για το 2012 θα πρέπει να 
συνεκτιμηθούν η πιθανή μελλοντική 
εξέλιξη αυτόνομης αύξησης της μάζας και 
η πιθανή μελλοντική εξέλιξη αυτόνομης 
αύξησης του αποτυπώματος των 
οχημάτων που παράγονται από τους 
κατασκευαστές και πωλούνται στην αγορά 
της ΕΕ. Τέλος, η διαφοροποίηση στόχων 
αναμένεται να ενθαρρύνει τις μειώσεις 
εκπομπών σε όλες τις κατηγορίες 
αυτοκινήτων με παράλληλη αναγνώριση 
του γεγονότος ότι για βαρύτερα οχήματα 
θα ήταν δυνατή η επίτευξη μεγαλύτερων 
μειώσεων εκπομπών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η πρόταση της Επιτροπής για χρήση παραμέτρου βασιζόμενης στην 'μάζα' θα ζημιώσει τους 
κατασκευαστές που κατασκευάζουν ελαφρύτερα αυτοκίνητα.  Τούτο είναι παράλογο.  Η μείωση 
του βάρους είναι ένα από τα σημαντικότερα μέσα μείωσης του CO2.  Η παράμετρος θα πρέπει 
να βασίζεται στο 'αποτύπωμα'.

Τροπολογία 20
Jens Holm

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12) Προκειμένου να διατηρηθεί η (12) Προκειμένου να διατηρηθεί η 
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ποικιλότητα της αγοράς αυτοκινήτων και η 
ικανότητά της να καλύπτει τις 
διαφορετικές ανάγκες των καταναλωτών, 
οι στόχοι σχετικά με το CO2 για επιβατικά
αυτοκίνητα θα πρέπει να καθοριστούν ως 
γραμμική συνάρτηση της χρηστικότητας 
των αυτοκινήτων. Για να περιγραφεί η 
χρηστικότητα αυτή, η μάζα αποτελεί την 
πλέον ενδεδειγμένη παράμετρο επειδή 
επιτρέπει ικανοποιητικό συσχετισμό με 
τις τωρινές εκπομπές, οπότε θα μπορούσε 
να οδηγήσει σε ρεαλιστικότερους και 
πλέον ανταγωνιστικώς ουδέτερους 
στόχους, ενώ παράλληλα είναι ευχερώς 
διαθέσιμα τα δεδομένα για τη μάζα. Θα 
πρέπει όμως να συγκεντρωθούν δεδομένα 
για το αποτύπωμα, που αποτελεί την 
εναλλακτική παράμετρο χρηστικότητας 
(μετατρόχιο επί μεταξόνιο), ώστε να 
διευκολυνθούν πλέον μακροπρόθεσμες 
αξιολογήσεις της προσέγγισης με βάση τη 
χρηστικότητα. Κατά τον καθορισμό των 
στόχων, θα πρέπει να ληφθούν υπόψη οι 
προβολές για την εξέλιξη της μάζας 
καινούργιων αυτοκινήτων μέχρι το έτος 
2012 και να αποφευχθούν ενδεχόμενα 
κίνητρα για την αύξηση της μάζας των 
αυτοκινήτων απλά και μόνο για να 
προκύψει ωφέλεια από την παρεπόμενη 
αύξηση του στόχου μείωσης του CO2. Ως 
εκ τούτου, κατά τον καθορισμό των 
στόχων για το 2012 θα πρέπει να 
συνεκτιμηθεί η πιθανή μελλοντική εξέλιξη 
αυτόνομης αύξησης της μάζας των 
οχημάτων που παράγονται από τους 
κατασκευαστές και πωλούνται στην αγορά 
της ΕΕ. Τέλος, η διαφοροποίηση στόχων 
αναμένεται να ενθαρρύνει τις μειώσεις 
εκπομπών σε όλες τις κατηγορίες 
αυτοκινήτων με παράλληλη αναγνώριση 
του γεγονότος ότι για βαρύτερα οχήματα 
θα ήταν δυνατή η επίτευξη μεγαλύτερων 
μειώσεων εκπομπών.

ποικιλότητα της αγοράς αυτοκινήτων και η 
ικανότητά της να καλύπτει τις 
διαφορετικές ανάγκες των καταναλωτών, 
οι στόχοι σχετικά με το CO2 για επιβατικά 
αυτοκίνητα θα πρέπει να καθοριστούν ως 
γραμμική συνάρτηση της χρηστικότητας 
των αυτοκινήτων. Για να περιγραφεί η 
χρηστικότητα αυτή, το αποτύπωμα 
(μετατρόχιο επί μεταξόνιο) αποτελεί την 
πλέον ενδεδειγμένη παράμετρο επειδή 
παρέχει ισχυρότερα κίνητρα για την 
ελάττωση του μεγέθους των οχημάτων 
απ' όσο η εναλλακτική παράμετρος της 
μάζας. Θα πρέπει οπωσδήποτε να 
συγκεντρωθούν δεδομένα για το 
αποτύπωμα, ώστε να διευκολυνθούν πλέον 
μακροπρόθεσμες αξιολογήσεις της 
προσέγγισης με βάση τη χρηστικότητα. 
Κατά τον καθορισμό των στόχων, θα 
πρέπει να ληφθούν υπόψη οι προβολές για 
την εξέλιξη της μάζας και του 
αποτυπώματος καινούργιων αυτοκινήτων 
μέχρι το έτος 2012 και να αποφευχθούν 
ενδεχόμενα κίνητρα για την αύξηση της 
μάζας ή του αποτυπώματος των 
αυτοκινήτων απλά και μόνο για να 
προκύψει ωφέλεια από την παρεπόμενη 
αύξηση του στόχου μείωσης του CO2. Ως 
εκ τούτου, κατά τον καθορισμό των 
στόχων για το 2012 θα πρέπει να 
συνεκτιμηθούν η πιθανή μελλοντική 
εξέλιξη αυτόνομης αύξησης της μάζας και 
η πιθανή μελλοντική εξέλιξη αυτόνομης 
αύξησης του αποτυπώματος των 
οχημάτων που παράγονται από τους 
κατασκευαστές και πωλούνται στην αγορά 
της ΕΕ. Τέλος, η διαφοροποίηση στόχων 
αναμένεται να ενθαρρύνει τις μειώσεις 
εκπομπών σε όλες τις κατηγορίες 
αυτοκινήτων με παράλληλη αναγνώριση 
του γεγονότος ότι για βαρύτερα οχήματα 
θα ήταν δυνατή η επίτευξη μεγαλύτερων 
μειώσεων εκπομπών.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Η παράμετρος της μάζας πρέπει να αντικατασταθεί από το αποτύπωμα ώστε να αποφευχθεί μια 
κατάσταση στην οποία ο κανονισμός θα εκφράζει προτίμηση σε ορισμένες τεχνολογίες μείωσης 
των εκπομπών CO2 (π.χ. πετρελαιοκίνηση, υβριδικά οχήματα) έναντι άλλων.   Η παράμετρος 
του αποτυπώματος θα διασφαλίσει επίσης μεγαλύτερη κανονιστική ασφάλεια καθόσον, σε 
βάθος χρόνου, αναμένονται μικρότερες αλλαγές σε σχέση με τη μάζα.

Τροπολογία 21
Anders Wijkman

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12) Προκειμένου να διατηρηθεί η 
ποικιλότητα της αγοράς αυτοκινήτων και η 
ικανότητά της να καλύπτει τις 
διαφορετικές ανάγκες των καταναλωτών, 
οι στόχοι σχετικά με το CO2 για επιβατικά 
αυτοκίνητα θα πρέπει να καθοριστούν ως 
γραμμική συνάρτηση της χρηστικότητας 
των αυτοκινήτων. Για να περιγραφεί η 
χρηστικότητα αυτή, η μάζα αποτελεί την 
πλέον ενδεδειγμένη παράμετρο επειδή 
επιτρέπει ικανοποιητικό συσχετισμό με 
τις τωρινές εκπομπές, οπότε θα μπορούσε 
να οδηγήσει σε ρεαλιστικότερους και 
πλέον ανταγωνιστικώς ουδέτερους 
στόχους, ενώ παράλληλα είναι ευχερώς 
διαθέσιμα τα δεδομένα για τη μάζα. Θα 
πρέπει όμως να συγκεντρωθούν δεδομένα 
για το αποτύπωμα, που αποτελεί την 
εναλλακτική παράμετρο χρηστικότητας 
(μετατρόχιο επί μεταξόνιο), ώστε να 
διευκολυνθούν πλέον μακροπρόθεσμες 
αξιολογήσεις της προσέγγισης με βάση τη 
χρηστικότητα. Κατά τον καθορισμό των 
στόχων, θα πρέπει να ληφθούν υπόψη οι 
προβολές για την εξέλιξη της μάζας 
καινούργιων αυτοκινήτων μέχρι το έτος 
2012 και να αποφευχθούν ενδεχόμενα 
κίνητρα για την αύξηση της μάζας των 
αυτοκινήτων απλά και μόνο για να 
προκύψει ωφέλεια από την παρεπόμενη 

(12) Προκειμένου να διατηρηθεί η 
ποικιλότητα της αγοράς αυτοκινήτων και η 
ικανότητά της να καλύπτει τις 
διαφορετικές ανάγκες των καταναλωτών, 
οι στόχοι σχετικά με το CO2 για επιβατικά 
αυτοκίνητα θα πρέπει να καθοριστούν ως 
γραμμική συνάρτηση της χρηστικότητας 
των αυτοκινήτων. Για να περιγραφεί η 
χρηστικότητα αυτή, το αποτύπωμα 
(μετατρόχιο επί μεταξόνιο) αποτελεί την 
πλέον ενδεδειγμένη παράμετρο επειδή 
παρέχει ισχυρότερα κίνητρα για την 
ελάττωση του μεγέθους των οχημάτων 
απ' όσο η εναλλακτική παράμετρος της 
μάζας. Θα πρέπει οπωσδήποτε να 
συγκεντρωθούν δεδομένα για το 
αποτύπωμα, ώστε να διευκολυνθούν πλέον 
μακροπρόθεσμες αξιολογήσεις της 
προσέγγισης με βάση τη χρηστικότητα. 
Κατά τον καθορισμό των στόχων, θα 
πρέπει να ληφθούν υπόψη οι προβολές για 
την εξέλιξη της μάζας και του 
αποτυπώματος καινούργιων αυτοκινήτων 
μέχρι το έτος 2012 και να αποφευχθούν 
ενδεχόμενα κίνητρα για την αύξηση της 
μάζας ή του αποτυπώματος των 
αυτοκινήτων απλά και μόνο για να 
προκύψει ωφέλεια από την παρεπόμενη 
αύξηση του στόχου μείωσης του CO2. Ως 
εκ τούτου, κατά τον καθορισμό των 
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αύξηση του στόχου μείωσης του CO2. Ως 
εκ τούτου, κατά τον καθορισμό των 
στόχων για το 2012 θα πρέπει να 
συνεκτιμηθεί η πιθανή μελλοντική εξέλιξη 
αυτόνομης αύξησης της μάζας των 
οχημάτων που παράγονται από τους 
κατασκευαστές και πωλούνται στην αγορά 
της ΕΕ. Τέλος, η διαφοροποίηση στόχων 
αναμένεται να ενθαρρύνει τις μειώσεις 
εκπομπών σε όλες τις κατηγορίες 
αυτοκινήτων με παράλληλη αναγνώριση 
του γεγονότος ότι για βαρύτερα οχήματα 
θα ήταν δυνατή η επίτευξη μεγαλύτερων 
μειώσεων εκπομπών.

στόχων για το 2012 θα πρέπει να 
συνεκτιμηθούν η πιθανή μελλοντική 
εξέλιξη αυτόνομης αύξησης της μάζας και 
η πιθανή μελλοντική εξέλιξη αυτόνομης 
αύξησης του αποτυπώματος των 
οχημάτων που παράγονται από τους 
κατασκευαστές και πωλούνται στην αγορά 
της ΕΕ. Τέλος, η διαφοροποίηση στόχων 
αναμένεται να ενθαρρύνει τις μειώσεις 
εκπομπών σε όλες τις κατηγορίες 
αυτοκινήτων με παράλληλη αναγνώριση 
του γεγονότος ότι για βαρύτερα οχήματα 
θα ήταν δυνατή η επίτευξη μεγαλύτερων 
μειώσεων εκπομπών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα πρότυπα που βασίζονται στο αποτύπωμα παρέχουν περισσότερες δυνατότητες επιλογής 
στους κατασκευαστές αυτοκινήτων για μείωση των εκπομπών CO2 και δεν επηρεάζουν 
αρνητικά την μείωση του βάρους ως δυνατότητα επιλογής που διασφαλίζει συμμόρφωση.

Τροπολογία 22
Rebecca Harms

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12) Προκειμένου να διατηρηθεί η 
ποικιλότητα της αγοράς αυτοκινήτων και η 
ικανότητά της να καλύπτει τις 
διαφορετικές ανάγκες των καταναλωτών, 
οι στόχοι σχετικά με το CO2 για επιβατικά 
αυτοκίνητα θα πρέπει να καθοριστούν ως 
γραμμική συνάρτηση της χρηστικότητας 
των αυτοκινήτων. Για να περιγραφεί η 
χρηστικότητα αυτή, η μάζα αποτελεί την 
πλέον ενδεδειγμένη παράμετρο επειδή 
επιτρέπει ικανοποιητικό συσχετισμό με 
τις τωρινές εκπομπές, οπότε θα μπορούσε 
να οδηγήσει σε ρεαλιστικότερους και 
πλέον ανταγωνιστικώς ουδέτερους 

(12) Προκειμένου να διατηρηθεί η 
ποικιλότητα της αγοράς αυτοκινήτων και η 
ικανότητά της να καλύπτει τις 
διαφορετικές ανάγκες των καταναλωτών, 
οι στόχοι σχετικά με το CO2 για επιβατικά 
αυτοκίνητα θα πρέπει να καθοριστούν ως 
γραμμική συνάρτηση της χρηστικότητας 
των αυτοκινήτων. Για να περιγραφεί η 
χρηστικότητα αυτή, το αποτύπωμα 
(μετατρόχιο επί μεταξόνιο) αποτελεί την 
πλέον ενδεδειγμένη παράμετρο μετά από 
το 2012. Θα πρέπει να συγκεντρωθούν 
δεδομένα για το αποτύπωμα, ώστε να 
διαφοροποιηθούν οι μέσοι στόχοι από το 
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στόχους, ενώ παράλληλα είναι ευχερώς 
διαθέσιμα τα δεδομένα για τη μάζα. Θα 
πρέπει όμως να συγκεντρωθούν δεδομένα 
για το αποτύπωμα, που αποτελεί την 
εναλλακτική παράμετρο χρηστικότητας 
(μετατρόχιο επί μεταξόνιο), ώστε να 
διευκολυνθούν πλέον μακροπρόθεσμες 
αξιολογήσεις της προσέγγισης με βάση τη 
χρηστικότητα. Κατά τον καθορισμό των 
στόχων, θα πρέπει να ληφθούν υπόψη οι 
προβολές για την εξέλιξη της μάζας 
καινούργιων αυτοκινήτων μέχρι το έτος 
2012 και να αποφευχθούν ενδεχόμενα 
κίνητρα για την αύξηση της μάζας των 
αυτοκινήτων απλά και μόνο για να 
προκύψει ωφέλεια από την παρεπόμενη 
αύξηση του στόχου μείωσης του CO2. Ως 
εκ τούτου, κατά τον καθορισμό των 
στόχων για το 2012 θα πρέπει να 
συνεκτιμηθεί η πιθανή μελλοντική εξέλιξη 
αυτόνομης αύξησης της μάζας των 
οχημάτων που παράγονται από τους 
κατασκευαστές και πωλούνται στην αγορά 
της ΕΕ. Τέλος, η διαφοροποίηση στόχων 
αναμένεται να ενθαρρύνει τις μειώσεις 
εκπομπών σε όλες τις κατηγορίες 
αυτοκινήτων με παράλληλη αναγνώριση 
του γεγονότος ότι για βαρύτερα οχήματα 
θα ήταν δυνατή η επίτευξη μεγαλύτερων 
μειώσεων εκπομπών.

2013 και μετά. Κατά τον καθορισμό των 
στόχων, θα πρέπει να ληφθούν υπόψη οι 
προβολές για την εξέλιξη της μάζας 
καινούργιων αυτοκινήτων μέχρι το έτος 
2012 και να αποφευχθούν ενδεχόμενα 
κίνητρα για την αύξηση της μάζας των 
αυτοκινήτων απλά και μόνο για να 
προκύψει ωφέλεια από την παρεπόμενη 
αύξηση του στόχου μείωσης του CO2. Ως 
εκ τούτου, κατά τον καθορισμό των 
στόχων για το 2012 θα πρέπει να 
συνεκτιμηθεί η πιθανή μελλοντική εξέλιξη 
αυτόνομης αύξησης της μάζας των 
οχημάτων που παράγονται από τους 
κατασκευαστές και πωλούνται στην αγορά 
της ΕΕ. Τέλος, η διαφοροποίηση στόχων 
αναμένεται να ενθαρρύνει τις μειώσεις 
εκπομπών σε όλες τις κατηγορίες 
αυτοκινήτων με παράλληλη αναγνώριση 
του γεγονότος ότι για βαρύτερα οχήματα 
θα ήταν δυνατή η επίτευξη μεγαλύτερων 
μειώσεων εκπομπών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεδομένα για το αποτύπωμα θα διατίθενται από το 2010 και μετά και θα πρέπει να 
χρησιμοποιείται για την διαφοροποίηση του μέσου στόχου μετά το 2012.
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Τροπολογία 23
Kurt Joachim Lauk

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12) Προκειμένου να διατηρηθεί η 
ποικιλότητα της αγοράς αυτοκινήτων και η 
ικανότητά της να καλύπτει τις 
διαφορετικές ανάγκες των καταναλωτών, 
οι στόχοι σχετικά με το CO2 για επιβατικά 
αυτοκίνητα θα πρέπει να καθοριστούν ως 
γραμμική συνάρτηση της χρηστικότητας 
των αυτοκινήτων. Για να περιγραφεί η 
χρηστικότητα αυτή, η μάζα αποτελεί την 
πλέον ενδεδειγμένη παράμετρο επειδή 
επιτρέπει ικανοποιητικό συσχετισμό με τις 
τωρινές εκπομπές, οπότε θα μπορούσε να 
οδηγήσει σε ρεαλιστικότερους και πλέον 
ανταγωνιστικώς ουδέτερους στόχους, ενώ 
παράλληλα είναι ευχερώς διαθέσιμα τα 
δεδομένα για τη μάζα. Θα πρέπει όμως να 
συγκεντρωθούν δεδομένα για το 
αποτύπωμα, που αποτελεί την εναλλακτική 
παράμετρο χρηστικότητας (μετατρόχιο επί 
μεταξόνιο), ώστε να διευκολυνθούν πλέον 
μακροπρόθεσμες αξιολογήσεις της 
προσέγγισης με βάση τη χρηστικότητα. 
Κατά τον καθορισμό των στόχων, θα 
πρέπει να ληφθούν υπόψη οι προβολές για 
την εξέλιξη της μάζας καινούργιων 
αυτοκινήτων μέχρι το έτος 2012 και να 
αποφευχθούν ενδεχόμενα κίνητρα για την 
αύξηση της μάζας των αυτοκινήτων απλά 
και μόνο για να προκύψει ωφέλεια από την 
παρεπόμενη αύξηση του στόχου μείωσης 
του CO2. Ως εκ τούτου, κατά τον 
καθορισμό των στόχων για το 2012 θα 
πρέπει να συνεκτιμηθεί η πιθανή 
μελλοντική εξέλιξη αυτόνομης αύξησης 
της μάζας των οχημάτων που παράγονται 
από τους κατασκευαστές και πωλούνται 
στην αγορά της ΕΕ. Τέλος, η 
διαφοροποίηση στόχων αναμένεται να 
ενθαρρύνει τις μειώσεις εκπομπών σε όλες 
τις κατηγορίες αυτοκινήτων με παράλληλη 

(12) Προκειμένου να διατηρηθεί η 
ποικιλότητα της αγοράς αυτοκινήτων και η 
ικανότητά της να καλύπτει τις 
διαφορετικές ανάγκες των καταναλωτών, 
οι στόχοι σχετικά με το CO2 για επιβατικά 
αυτοκίνητα θα πρέπει να καθοριστούν ως 
γραμμική συνάρτηση της χρηστικότητας 
των αυτοκινήτων. Για να περιγραφεί η 
χρηστικότητα αυτή, η μάζα αποτελεί την 
πλέον ενδεδειγμένη παράμετρο επειδή 
επιτρέπει ικανοποιητικό συσχετισμό με τις 
τωρινές εκπομπές, οπότε θα μπορούσε να 
οδηγήσει σε ρεαλιστικότερους και πλέον 
ανταγωνιστικώς ουδέτερους στόχους, ενώ 
παράλληλα είναι ευχερώς διαθέσιμα τα 
δεδομένα για τη μάζα. Θα πρέπει όμως να 
συγκεντρωθούν δεδομένα για το 
αποτύπωμα, που αποτελεί την εναλλακτική 
παράμετρο χρηστικότητας (μετατρόχιο επί 
μεταξόνιο), ώστε να διευκολυνθούν πλέον 
μακροπρόθεσμες αξιολογήσεις της 
προσέγγισης με βάση τη χρηστικότητα. 
Κατά τον καθορισμό των στόχων, θα 
πρέπει να ληφθούν υπόψη οι προβολές για 
την εξέλιξη της μάζας καινούργιων 
αυτοκινήτων μέχρι το έτος 2015 και να 
αποφευχθούν ενδεχόμενα κίνητρα για την 
αύξηση της μάζας των αυτοκινήτων απλά 
και μόνο για να προκύψει ωφέλεια από την 
παρεπόμενη αύξηση του στόχου μείωσης 
του CO2. Ως εκ τούτου, κατά τον 
καθορισμό των στόχων για το 2015 θα 
πρέπει να συνεκτιμηθεί η πιθανή 
μελλοντική εξέλιξη αυτόνομης αύξησης 
της μάζας των οχημάτων που παράγονται 
από τους κατασκευαστές και πωλούνται 
στην αγορά της ΕΕ. Τέλος, η 
διαφοροποίηση στόχων αναμένεται να 
ενθαρρύνει τις μειώσεις εκπομπών σε όλες 
τις κατηγορίες αυτοκινήτων με παράλληλη 
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αναγνώριση του γεγονότος ότι για 
βαρύτερα οχήματα θα ήταν δυνατή η 
επίτευξη μεγαλύτερων μειώσεων 
εκπομπών.

αναγνώριση του γεγονότος ότι για 
βαρύτερα οχήματα θα ήταν δυνατή η 
επίτευξη μεγαλύτερων μειώσεων 
εκπομπών.

Or. de

Αιτιολόγηση

Δεδομένου ότι ο κύκλος ανάπτυξης και παραγωγής στην αυτοκινητοβιομηχανία διαρκεί πέντε 
έως επτά έτη, υποχρεωτικοί στόχοι μπορούν να τεθούν μετά από το 2015. Ο καθορισμός 
ενωρίτερου χρονικού σημείου δεν θα ανταποκρινόταν στην οικονομική πραγματικότητα.

Τροπολογία 24
Riitta Myller

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13) Στόχος του παρόντος κανονισμού 
είναι η παροχή κινήτρων στην 
αυτοκινητοβιομηχανία να επενδύσει σε 
νέες τεχνολογίες. Ο κανονισμός προωθεί 
ενεργά την οικολογική καινοτομία και 
συνεκτιμά τις μελλοντικές τεχνολογικές 
εξελίξεις. Κατ’ αυτόν τον τρόπο 
βελτιώνεται η ανταγωνιστικότητα της 
ευρωπαϊκής βιομηχανίας και 
δημιουργούνται περισσότερες και υψηλής 
ποιότητας θέσεις εργασίας.

(13) Στόχος του παρόντος κανονισμού 
είναι η παροχή κινήτρων στην 
αυτοκινητοβιομηχανία να επενδύσει σε 
νέες τεχνολογίες. Ο κανονισμός προωθεί 
ενεργά την οικολογική καινοτομία και 
συνεκτιμά τις μελλοντικές τεχνολογικές 
εξελίξεις. Η ανάπτυξη υβριδικών και 
ηλεκτρικών οχημάτων πρέπει να 
προωθηθεί ιδιαιτέρως δεδομένου ότι τα 
οχήματα αυτά προκαλούν σημαντικά 
χαμηλότερες εκπομπές από τα 
παραδοσιακά επιβατικά αυτοκίνητα.
Κατ’ αυτόν τον τρόπο βελτιώνεται η 
ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής 
βιομηχανίας και δημιουργούνται 
περισσότερες και υψηλής ποιότητας θέσεις 
εργασίας.

Or. fi
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Τροπολογία 25
Inés Ayala Sender, María Sornosa Martínez

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13) Στόχος του παρόντος κανονισμού 
είναι η παροχή κινήτρων στην 
αυτοκινητοβιομηχανία να επενδύσει σε 
νέες τεχνολογίες. Ο κανονισμός προωθεί 
ενεργά την οικολογική καινοτομία και 
συνεκτιμά τις μελλοντικές τεχνολογικές 
εξελίξεις. Κατ’αυτόν τον τρόπο 
βελτιώνεται η ανταγωνιστικότητα της 
ευρωπαϊκής βιομηχανίας και 
δημιουργούνται περισσότερες και υψηλής 
ποιότητας θέσεις εργασίας.

(13) Στόχος του παρόντος κανονισμού 
είναι η παροχή κινήτρων στην 
αυτοκινητοβιομηχανία να επενδύσει σε 
νέες τεχνολογίες. Ο κανονισμός προωθεί 
ενεργά την οικολογική καινοτομία και 
συνεκτιμά τις μελλοντικές τεχνολογικές 
εξελίξεις. Κατ’αυτόν τον τρόπο 
βελτιώνεται η ανταγωνιστικότητα της 
ευρωπαϊκής βιομηχανίας και 
δημιουργούνται περισσότερες και υψηλής 
ποιότητας θέσεις εργασίας. Η Επιτροπή 
μπορεί να αξιολογήσει τη σκοπιμότητα να 
περιληφθούν τα μέτρα της οικολογικής 
καινοτομίας στην αναθεώρηση των 
διαδικασιών ελέγχου σύμφωνα με το 
άρθρο 14(3) του Κανονισμού 715/2007, 
λαμβάνοντας υπόψη τις τεχνικές και 
οικονομικές επιπτώσεις.

Or. en

Τροπολογία 26
Martin Callanan, Chris Davies

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 13α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13α) Αναγνωρίζοντας το ιδιαίτερα 
υψηλό κόστος έρευνας και ανάπτυξης και 
μοναδιαίας παραγωγής των πρώτων 
γενεών τεχνολογιών οχημάτων πολύ 
χαμηλών εκπομπών άνθρακα που 
προβλέπεται να κυκλοφορήσουν στην 
αγορά μετά από την έναρξη ισχύος του 
παρόντος κανονισμού, προσωρινά, ο 
κανονισμός περιλαμβάνει επίσης ειδικές 
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διατάξεις που αποσκοπούν στην 
επιτάχυνση της διάθεσης στην 
ευρωπαϊκή αγορά οχημάτων εξαιρετικά 
χαμηλών εκπομπών άνθρακα στα αρχικά 
στάδια της διάθεσής τους στο εμπόριο·

Or. en

Τροπολογία 27
Jorgo Chatzimarkakis

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 13α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13α) Προκειμένου να επιτύχει τους 
στόχους της όσον αφορά την αλλαγή του 
κλίματος, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει 
να επιδιώξει την επίτευξη κινητικότητας 
χωρίς εκπομπές CO2 στο εγγύς μέλλον. Οι 
κατασκευαστές αυτοκινήτων θα πρέπει 
να καταβάλουν προσπάθειες για 
παραγωγή επιβατικών αυτοκινήτων 
μηδενικών εκπομπών μέχρι το 2050. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Μόνο με σαφείς και φιλόδοξους μακροπρόθεσμους στόχους, η ΕΕ θα γίνει/θα παραμείνει 
κορυφαία δύναμη στην ανάπτυξη τεχνολογιών καθαρών αυτοκινήτων.

Τροπολογία 28
Anders Wijkman

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 13α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13α) Η χρήση εναλλακτικών καυσίμων 
μπορεί να προσφέρει σημαντικές 
μειώσεις των εκπομπών CO2 από την 
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παραγωγή έως την κατανάλωση.  Ως εκ 
τούτου, ο παρόν κανονισμός περιλαμβάνει 
ειδικές διατάξεις που αποσκοπούν στην 
προώθηση της περαιτέρω ανάπτυξης 
οχημάτων που λειτουργούν με 
εναλλακτικά καύσιμα στην ευρωπαϊκή 
αγορά.

Or. en

Αιτιολόγηση

Θα πρέπει να προωθηθεί η ανάπτυξη οχημάτων που επιτρέπουν την χρήση εναλλακτικών 
καυσίμων. Δεδομένου ότι τα εναλλακτικά καύσιμα προσφέρουν το δυναμικό που είναι αναγκαίο 
για την επίτευξη σημαντικής μείωσης των εκπομπών CO2 από την παραγωγή έως την 
κατανάλωση, ο στόλος των οχημάτων θα πρέπει να προσαρμοστεί με τρόπο που να καθιστά 
δυνατή την χρήση αυτών των καυσίμων.

Τροπολογία 29
Åsa Westlund

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 13α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13α) αναγνωρίζοντας το γεγονός ότι τα 
βιοκαύσιμα μπορούν να προσφέρουν 
σημαντικές μειώσεις των εκπομπών CO2 
από την παραγωγή έως την κατανάλωση 
και ότι οι κατασκευαστές μπορούν να 
προσφέρουν οχήματα με δυνατότητα να 
λειτουργούν τόσο με συμβατικά όσο και 
με εναλλακτικά καύσιμα, ώστε να 
παρασχεθεί δυνατότητα μετάβασης στα 
εν λόγω χαμηλότερων εκπομπών CO2 
καύσιμα, ο κανονισμός αυτός 
ενσωματώνει ειδικές διατάξεις που 
αποσκοπούν στην προώθηση της
περαιτέρω ανάπτυξης των  
πλειοκαύσιμων οχημάτων αιθανόλης 
στην ευρωπαϊκή αγορά.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Οι προμηθευτές καυσίμων έχουν την τάση να μην παρέχουν υποδομή για βιοκαύσιμα έως ότου 
υπάρξει επαρκής ζήτηση για τα εν λόγω καύσιμα. Η τεχνολογία των πλειοκαύσιμων οχημάτων 
που έχουν δυνατότητα λειτουργίας με συνδυασμό πετρελαίου και βιοκαυσίμων, αποτελεί τρόπο 
ανοίγματος της αγοράς βιοκαυσίμων. Μαζί με τα κριτήρια αειφορίας που πρόκειται να 
εφαρμοστούν για τα βιοκαύσιμα και την διασφάλιση πιο αποτελεσματικής τεχνολογίας 
οχημάτων, αυτός είναι ένας από τους πολλούς τρόπους μείωσης των εκπομπών CO2.

Τροπολογία 30
Gunnar Hökmark, Karl-Heinz Florenz

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 13α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13α) αναγνωρίζοντας το γεγονός ότι τα 
βιοκαύσιμα μπορούν να προσφέρουν 
σημαντικές μειώσεις των εκπομπών CO2 
από την παραγωγή έως την κατανάλωση 
και ότι οι κατασκευαστές μπορούν να 
προσφέρουν οχήματα με δυνατότητα να 
λειτουργούν τόσο με συμβατικά όσο και 
με εναλλακτικά καύσιμα, ώστε να 
παρασχεθεί δυνατότητα μετάβασης στα 
εν λόγω χαμηλότερων εκπομπών CO2 
καύσιμα, ο κανονισμός αυτός 
ενσωματώνει ειδικές διατάξεις που 
αποσκοπούν στην προώθηση της 
περαιτέρω ανάπτυξης των οχημάτων που 
λειτουργούν με εναλλακτικά καύσιμα 
στην ευρωπαϊκή αγορά.

Or. en

Αιτιολόγηση

Fuel suppliers are not likely to provide a full refueling network until there is adequate 
demand for the fuel. To overcome this problem, automakers are putting additional technology 
into alternative fuel vehicles to enable them to automatically sense and operate on 
combinations of petroleum and biofuels. This additional technological capability, positions 
these vehicles for the duration of their useful lives (average 12 years) to operate on biofuels. 
As these biofuels become more widely available, this could contribute to a very significant 
redcution in CO2 emissions from the vehicule fleet on a well to wheels basis. The EU is 
currently putting in placing criteria for biofuels to ensure their sustainability.
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Τροπολογία 31
Christofer Fjellner

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 13α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13α) αναγνωρίζοντας το γεγονός ότι τα 
βιοκαύσιμα μπορούν να προσφέρουν 
σημαντικές μειώσεις των εκπομπών CO2 
από την παραγωγή έως την κατανάλωση 
και ότι οι κατασκευαστές μπορούν να 
προσφέρουν οχήματα με δυνατότητα να 
λειτουργούν τόσο με συμβατικά όσο και 
με εναλλακτικά καύσιμα, ώστε να 
παρασχεθεί δυνατότητα μετάβασης στα 
εν λόγω χαμηλότερων εκπομπών CO2 
καύσιμα, ο κανονισμός αυτός 
ενσωματώνει ειδικές διατάξεις που 
αποσκοπούν στην προώθηση της 
περαιτέρω ανάπτυξης των οχημάτων που 
λειτουργούν με εναλλακτικά καύσιμα 
στην ευρωπαϊκή αγορά.

Or. en

Αιτιολόγηση

Στο πλαίσιο του στόχου μείωσης των εκπομπών δεν γίνεται διάκριση μεταξύ ορυκτού και 
βιολογικού CO2. Εάν το πεδίο εφαρμογής της νομοθεσίας αφορά την ελάττωση της συμβολής 
του ανθρώπου στην έκλυση CO2 στην ατμόσφαιρα, ο στόχος θα πρέπει να είναι η εξεύρεση 
εναλλακτικών προς τα ορυκτά καύσιμα δυνατοτήτων. Ο πιο εύκολος τρόπος με τον οποίο οι 
κατασκευαστές θα μπορέσουν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της προτεινόμενης νομοθεσίας 
είναι η μετάβαση σε κινητήρες πετρελαίου. Ωστόσο, η νομοθεσία θα πρέπει επίσης να είναι 
ανοικτή σε λύσεις εναλλακτικών καυσίμων, η χρήση των οποίων θα προσέκρουε σήμερα 
ενδεχομένως σε νομοθετικά εμπόδια, παρά το γεγονός ότι τα καύσιμα αυτά διασφαλίζουν 
μείωση των εκπομπών CO2 από την παραγωγή έως την κατανάλωση. 
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Τροπολογία 32
Karl-Heinz Florenz

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 13 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13α) Δεδομένου ότι με τα βιοκαύσιμα 
μπορεί να επιτευχθεί σημαντική μείωση 
των εκπομπών CO2 στον κύκλο ζωής του 
καυσίμου ("well-to-wheels") και ότι οι 
κατασκευαστές αυτοκινήτων μπορούν να 
ανταπεξέλθουν στη μετάβαση σε αυτά τα 
καύσιμα χαμηλών εκπομπών CO2 με την 
παραγωγή αυτοκινήτων που μπορούν να 
λειτουργούν τόσο με συμβατικά όσο και 
με εναλλακτικά καύσιμα, ο παρών 
κανονισμός περιέχει διατάξεις για τη 
στήριξη των πωλήσεων flex-fuel 
αυτοκινήτων στην ευρωπαϊκή αγορά.

Or. de

Αιτιολόγηση

Η πετρελαιοβιομηχανία θα δημιουργήσει μια πλήρη υποδομή νέων καυσίμων μόνο εφόσον 
υπάρχει επαρκής ζήτηση. Για να ξεπεραστεί το πρόβλημα αυτό, οι κατασκευαστές αυτοκινήτων 
εξοπλίζουν τα αυτοκίνητά τους με μια τεχνολογία η οποία επιτρέπει στους κινητήρες να 
λειτουργούν με οιοδήποτε συνδυασμό βενζίνης και βιοκαυσίμου διότι το μείγμα του καυσίμου 
αναγνωρίζεται αυτομάτως μέσω ενός αισθητήρα. Με αυτόν τον πρόσθετο τεχνικό εξοπλισμό το 
αυτοκίνητο μπορεί, κατά τη διάρκεια του κύκλου ζωής του (περίπου 12 χρόνια) να λειτουργεί με 
βιοκαύσιμα, πράγμα το οποίο μπορεί να οδηγήσει σε σημαντική μείωση των εκπομπών CO2.

Τροπολογία 33
Matthias Groote

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(16) Από το πεδίο εφαρμογής του 
παρόντος κανονισμού εξαιρούνται 
οχήματα ειδικών χρήσεων στα οποία 
εφαρμόζονται ειδικές απαιτήσεις για 

διαγράφεται
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σκοπούς έγκρισης τύπου, 
συμπεριλαμβανομένων οχημάτων ειδικώς 
κατασκευασμένων για να δέχονται σε 
εμπορική βάση τη χρήση αναπηρικών 
αμαξιδίων εντός του οχήματος σύμφωνα 
με την κοινοτική πολιτική βοήθειας σε 
άτομα με αναπηρίες.

Or. de

Αιτιολόγηση

Ο κανονισμός θεσπίζει μια μέση τιμή που πρέπει να τηρούν οι κατασκευαστές και όχι ένα 
υποχρεωτικό πρότυπο προς το οποίο πρέπει να συμμορφώνονται τα καινούργια αυτοκίνητα, 
όπως στην περίπτωση των ευρωπαϊκών προτύπων (Euro norms). Η θέσπιση εξαίρεσης για 
οχήματα ειδικής χρήσης, όπως ισχύει για τα Euro norms, είναι περιττή στον υπό εξέταση 
κανονισμό, δεδομένου ότι τα αυτοκίνητα υψηλότερων εκπομπών CO2 μπορούν να 
αντισταθμίζονται με αυτοκίνητα χαμηλότερων εκπομπών. 

Τροπολογία 34
Martin Callanan, Chris Davies

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(16) Από το πεδίο εφαρμογής του 
παρόντος κανονισμού εξαιρούνται 
οχήματα ειδικών χρήσεων στα οποία 
εφαρμόζονται ειδικές απαιτήσεις για 
σκοπούς έγκρισης τύπου, 
συμπεριλαμβανομένων οχημάτων ειδικώς 
κατασκευασμένων για να δέχονται σε 
εμπορική βάση τη χρήση αναπηρικών 
αμαξιδίων εντός του οχήματος σύμφωνα 
με την κοινοτική πολιτική βοήθειας σε 
άτομα με αναπηρίες.

(16) Από το πεδίο εφαρμογής του 
παρόντος κανονισμού εξαιρούνται 
οχήματα ειδικών χρήσεων στα οποία 
εφαρμόζονται ειδικές απαιτήσεις για 
σκοπούς έγκρισης τύπου, ή οχήματα
ειδικώς κατασκευασμένα για να δέχονται 
σε εμπορική βάση τη χρήση αναπηρικών 
αμαξιδίων εντός του οχήματος σύμφωνα 
με την κοινοτική πολιτική βοήθειας σε 
άτομα με αναπηρίες.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα οχήματα που είναι ειδικά κατασκευασμένα για να μεταφέρουν και να δέχονται αναπηρικά 
αμαξίδια, τα οποία δεν έχουν ταξινομηθεί ως οχήματα που επιτρέπουν την φόρτωση 
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αναπηρικών αμαξιδίων, όμως έχουν λάβει πλήρη έγκριση τύπου των οχημάτων (EWVTA), 
πρέπει να εξαιρεθούν από την παρούσα νομοθεσία.  Οι παρούσες τροπολογίες θα διασφαλίσουν 
την ισότιμη αντιμετώπιση όλων των οχημάτων με πρόσβαση αναπηρικού αμαξιδίου στον 
παρόντα κανονισμό. Τούτο θα ήταν συμβατό με την κοινοτική πολιτική υποστήριξης των 
ατόμων με αναπηρία.

Τροπολογία 35
Matthias Groote, Åsa Westlund

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 18 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(18α) Προκειμένου να προωθηθεί η 
διείσδυση οχημάτων μηδενικών και 
χαμηλών εκπομπών στην αγορά, καθένα 
από αυτά τα ταξινομούμενα για πρώτη 
φορά οχήματα προσμετρούνται τρεις 
φορές και μιάμιση φορά αντίστοιχα στον 
υπολογισμό των μέσων ειδικών εκπομπών 
CO2 κατά την περίοδο έως και το 2015.

Or. de

Αιτιολόγηση

Για ιδιαιτέρως καινοτόμα οχήματα που προκαλούν πολύ χαμηλές ή μηδενικές εκπομπές CO2
πρέπει να προσφέρεται ανταμοιβή (bonus) καινοτομίας προκειμένου τα οχήματα αυτά να 
εισέρχονται ταχύτερα στην αγορά.

Τροπολογία 36
Bogusław Sonik

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 21

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η οδηγία 2007/46/ΕΚ ορίζει ότι οι 
κατασκευαστές οφείλουν να εκδίδουν 
πιστοποιητικό συμμόρφωσης το οποίο 
συνοδεύει κάθε καινούργιο επιβατικό 
αυτοκίνητο και ότι τα κράτη μέλη 

(21) Η οδηγία 2007/46/ΕΚ ορίζει ότι οι 
κατασκευαστές οφείλουν να εκδίδουν 
πιστοποιητικό συμμόρφωσης το οποίο 
συνοδεύει κάθε καινούργιο επιβατικό 
αυτοκίνητο και ότι τα κράτη μέλη 
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οφείλουν να επιτρέπουν την ταξινόμηση 
και θέση καινούργιων επιβατικών 
αυτοκινήτων σε χρήση μόνον εφόσον 
συνοδεύονται από έγκυρο πιστοποιητικό 
συμμόρφωσης. Τα δεδομένα που 
συλλέγονται από τα κράτη μέλη θα πρέπει 
να συμφωνούν με το πιστοποιητικό 
συμμόρφωσης που έχει εκδοθεί από τον 
κατασκευαστή για το επιβατικό 
αυτοκίνητο.

οφείλουν να επιτρέπουν την ταξινόμηση 
και θέση καινούργιων επιβατικών 
αυτοκινήτων σε χρήση μόνον εφόσον 
συνοδεύονται από έγκυρο πιστοποιητικό 
συμμόρφωσης. Τα δεδομένα που 
συλλέγονται από τα κράτη μέλη θα πρέπει 
να συμφωνούν με το πιστοποιητικό 
συμμόρφωσης που έχει εκδοθεί από τον
κατασκευαστή για το επιβατικό 
αυτοκίνητο και θα πρέπει να βασίζονται 
μόνο σε αυτό το έγγραφο αναφοράς. Σε 
περίπτωση που τα κράτη μέλη, 
δικαιολογημένα, δεν χρησιμοποιούν το 
πιστοποιητικό συμμόρφωσης για την 
ολοκλήρωση της διαδικασίας 
ταξινόμησης και την θέση σε χρήση ενός 
καινούργιου επιβατικού αυτοκινήτου, θα 
πρέπει να θεσπίζουν τα αναγκαία μέτρα 
για να διασφαλιστεί η δέουσα ακρίβεια 
της διαδικασίας παρακολούθησης. Θα 
πρέπει να υπάρχει κοινή ευρωπαϊκή 
τυποποιημένη βάση δεδομένων για τα 
δεδομένα που αφορούν το πιστοποιητικό 
συμμόρφωσης.  Θα πρέπει να 
χρησιμοποιείται ως μοναδικό σημείο 
αναφοράς, ούτως ώστε να παρέχεται η 
δυνατότητα στα κράτη μέλη να 
διατηρούν τα δεδομένα ταξινόμησης όταν 
τα οχήματα ταξινομούνται για πρώτη 
φορά.  Η Επιτροπή θα πρέπει να 
διασφαλίσει την χρήση ηλεκτρονικών 
δικτύων εκ μέρους των κρατών μελών, 
όπως έχει καταδείξει το πρόγραμμα 
REGNET, τα οποία διασφαλίζουν τον 
περαιτέρω εξορθολογισμό της 
ανταλλαγής των δεδομένων ταξινόμησης, 
όπως για παράδειγμα αυτών που αφορούν 
τις εκπομπές CO2, για τον σκοπό της 
ορθής παρακολούθησης.  Επιπλέον, 
προκειμένου να δοθεί στους 
κατασκευαστές η δυνατότητα να 
αντεπεξέλθουν στις εξελίξεις τις αγοράς, 
η Επιτροπή θα πρέπει, το αργότερο έως 
τις 30 Αυγούστου κάθε έτους 
παρακολούθησης, να θέτει στη διάθεση 
κάθε κατασκευαστή ενδιάμεση έκθεση 
παρακολούθησης για το εν λόγω έτος.
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Or. en

Αιτιολόγηση

All Member States should be obliged to use as a main reference (e.g. for CO2 figures) the 
certificate of conformity (CoC) as the basis for monitoring (at present about 12 EU Member 
States do not use this document the purpose of completing the national registration process). 
Therefore, a central European database for the collection of such data should be established. 
This would also allow manufacturers to provide timely updates in case of technical changes 
to their vehicles. It is key that manufacturers know early on what the official CO2 figure will 
be and hence the Commission’s provisional calculations and interim report must be on a half-
yearly basis.

Τροπολογία 37
Thomas Ulmer

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 21

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(21) Η οδηγία 2007/46/ΕΚ ορίζει ότι οι 
κατασκευαστές οφείλουν να εκδίδουν 
πιστοποιητικό συμμόρφωσης το οποίο 
συνοδεύει κάθε καινούργιο επιβατικό 
αυτοκίνητο και ότι τα κράτη μέλη 
οφείλουν να επιτρέπουν την ταξινόμηση 
και θέση καινούργιων επιβατικών 
αυτοκινήτων σε χρήση μόνον εφόσον 
συνοδεύονται από έγκυρο πιστοποιητικό 
συμμόρφωσης. Τα δεδομένα που 
συλλέγονται από τα κράτη μέλη θα πρέπει 
να συμφωνούν με το πιστοποιητικό 
συμμόρφωσης που έχει εκδοθεί από τον 
κατασκευαστή για το επιβατικό 
αυτοκίνητο.

(21) Η οδηγία 2007/46/ΕΚ ορίζει ότι οι 
κατασκευαστές οφείλουν να εκδίδουν 
πιστοποιητικό συμμόρφωσης το οποίο 
συνοδεύει κάθε καινούργιο επιβατικό 
αυτοκίνητο και ότι τα κράτη μέλη 
οφείλουν να επιτρέπουν την ταξινόμηση 
και θέση καινούργιων επιβατικών 
αυτοκινήτων σε χρήση μόνον εφόσον 
συνοδεύονται από έγκυρο πιστοποιητικό 
συμμόρφωσης. Τα δεδομένα που 
συλλέγονται από τα κράτη μέλη θα πρέπει 
να συμφωνούν με το πιστοποιητικό 
συμμόρφωσης που έχει εκδοθεί από τον 
κατασκευαστή για το επιβατικό 
αυτοκίνητο και θα πρέπει να βασίζονται 
μόνο σε αυτό το έγγραφο αναφοράς. Σε 
περίπτωση που τα κράτη μέλη, 
δικαιολογημένα, δεν χρησιμοποιούν το 
πιστοποιητικό συμμόρφωσης για την 
ολοκλήρωση της διαδικασίας 
ταξινόμησης και την θέση σε χρήση ενός 
καινούργιου επιβατικού αυτοκινήτου, θα 
πρέπει να θεσπίζουν τα αναγκαία μέτρα 
για να διασφαλιστεί η δέουσα ακρίβεια 
της διαδικασίας παρακολούθησης. Θα 
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πρέπει να υπάρχει κοινή ευρωπαϊκή 
τυποποιημένη βάση δεδομένων για τα 
δεδομένα που αφορούν το πιστοποιητικό 
συμμόρφωσης. Θα πρέπει να 
χρησιμοποιείται ως μοναδικό σημείο 
αναφοράς, ούτως ώστε να παρέχεται η 
δυνατότητα στα κράτη μέλη να 
διατηρούν τα δεδομένα ταξινόμησης όταν 
τα οχήματα ταξινομούνται για πρώτη 
φορά. Η Επιτροπή θα πρέπει να 
διασφαλίσει την χρήση ηλεκτρονικών 
δικτύων εκ μέρους των κρατών μελών, 
όπως έχει καταδείξει το πρόγραμμα 
REGNET, τα οποία διασφαλίζουν τον 
περαιτέρω εξορθολογισμό της 
ανταλλαγής των δεδομένων ταξινόμησης, 
όπως για παράδειγμα αυτών που αφορούν 
τις εκπομπές CO2, για τον σκοπό της 
ορθής παρακολούθησης. Επιπλέον, 
προκειμένου να δοθεί στους 
κατασκευαστές η δυνατότητα να 
αντεπεξέλθουν στις εξελίξεις τις αγοράς, 
η Επιτροπή θα πρέπει, το αργότερο έως 
τις 30 Αυγούστου κάθε έτους 
παρακολούθησης, να θέτει στη διάθεση 
κάθε κατασκευαστή ενδιάμεση έκθεση 
παρακολούθησης για το εν λόγω έτος.

Or. en

Αιτιολόγηση

All Member States should be obliged to use as a main reference (e.g. for CO2 figures) the 
certificate of conformity (CoC) as the basis for monitoring (at present about 12 EU Member 
States do not use this document the purpose of completing the national registration process). 
Therefore, a central European database for the collection of such data should be established. 
This would also allow manufacturers to provide timely updates in case of technical changes 
to their vehicles. It is key that manufacturers know early on what the official CO2 figure will 
be and hence the Commission’s provisional calculations and interim report must be on a half-
yearly basis.
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Τροπολογία 38
Adam Gierek

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 22

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(22) Η συμμόρφωση των κατασκευαστών 
προς τους στόχους που απορρέουν από τον 
παρόντα κανονισμό θα πρέπει να 
αξιολογείται σε κοινοτικό επίπεδο. 
Κατασκευαστές των οποίων οι μέσες 
ειδικές εκπομπές CO2 υπερβαίνουν τις 
επιτρεπόμενες με βάση τον παρόντα 
κανονισμό καταβάλλουν τίμημα 
υπέρβασης εκπομπών ως προς έκαστο 
ημερολογιακό έτος από το 2012 και μετά. 
Το τίμημα θα πρέπει να διαμορφώνεται σε 
συνάρτηση με το βαθμό στον οποίο ο 
κατασκευαστής δεν μπόρεσε να 
συμμορφωθεί προς τον στόχο του, θα 
πρέπει δε να είναι ισοδύναμο με τα 
τιμήματα που έχουν καθοριστεί για τομείς 
της βιομηχανίας στο πλαίσιο του 
συστήματος εμπορίας εκπομπών της ΕΕ 
(ETS). Τα ποσά από το τίμημα υπέρβασης 
εκπομπών θα πρέπει να θεωρούνται έσοδο 
για τον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης.

Or. pl

Αιτιολόγηση

Τα τιμήματα υπέρβασης εκπομπών είναι δυσανάλογα σε σχέση με τα τιμήματα που ισχύουν για 
άλλους τομείς και επομένως είναι άδικα. Το τίμημα των 95 ευρώ ανά g CO2/km που 
προτείνεται για το έτος 2015 (ισοδύναμο με 475 ευρώ ανά τόνο) είναι πέντε περίπου φορές 
υψηλότερο από το πρόστιμο των 100 ευρώ ανά τόνο στο πλαίσιο του ETS.
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Τροπολογία 39
Anja Weisgerber, Lambert van Nistelrooij, Renate Sommer, Karsten Friedrich 
Hoppenstedt, Horst Schnellhardt, Miroslav Mikolášik, Thomas Ulmer, Christa Klaß

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 22

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(22) Η συμμόρφωση των κατασκευαστών 
προς τους στόχους που απορρέουν από τον 
παρόντα κανονισμό θα πρέπει να 
αξιολογείται σε κοινοτικό επίπεδο. 
Κατασκευαστές των οποίων οι μέσες 
ειδικές εκπομπές CO2 υπερβαίνουν τις 
επιτρεπόμενες με βάση τον παρόντα 
κανονισμό καταβάλλουν τίμημα 
υπέρβασης εκπομπών ως προς έκαστο 
ημερολογιακό έτος από το 2012 και μετά. 
Το τίμημα θα πρέπει να διαμορφώνεται σε 
συνάρτηση με το βαθμό στον οποίο ο 
κατασκευαστής δεν μπόρεσε να 
συμμορφωθεί προς τον στόχο του. 
Προκειμένου να δοθεί επαρκές κίνητρο για 
τη λήψη μέτρων μείωσης των ειδικών 
εκπομπών CO2 από τα επιβατικά 
αυτοκίνητα, αλλά και για να διασφαλιστεί 
ταυτόχρονα ότι η κύρωση είναι 
αναλογική σε σύγκριση με άλλους τομείς 
που προκαλούν εκπομπές CO2 και 
σύμφωνη με άλλα μέσα μείωσης των 
εκπομπών CO2, το ύψος του τιμήματος 
υπέρβασης εκπομπών ορίζεται σε 
συνάρτηση με το ποσόν που πρέπει να 
καταβληθεί στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού 
συστήματος εμπορίας εκπομπών.

Or. de
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Τροπολογία 40
Pilar Ayuso

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 22

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(22) Η συμμόρφωση των κατασκευαστών 
προς τους στόχους που απορρέουν από τον 
παρόντα κανονισμό θα πρέπει να 
αξιολογείται σε κοινοτικό επίπεδο. 
Κατασκευαστές των οποίων οι μέσες 
ειδικές εκπομπές CO2 υπερβαίνουν τις 
επιτρεπόμενες με βάση τον παρόντα 
κανονισμό καταβάλλουν τίμημα 
υπέρβασης εκπομπών ως προς έκαστο 
ημερολογιακό έτος από το 2012 και μετά. 
Το τίμημα θα πρέπει να διαμορφώνεται σε 
συνάρτηση με το βαθμό στον οποίο ο 
κατασκευαστής δεν μπόρεσε να 
συμμορφωθεί προς τον στόχο του. Το 
τίμημα αυτό πρέπει να είναι ανάλογο με 
αυτά που καταβάλλονται σε άλλους 
τομείς βάσει του συστήματος εμπορίας 
των δικαιωμάτων εκπομπής της ΕΕ. Τα 
ποσά από το τίμημα υπέρβασης εκπομπών 
θα πρέπει να θεωρούνται έσοδο για τον 
προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Or. es

Αιτιολόγηση

Σε σύγκριση με τα ποσά που καταβάλλονται σε άλλους τομείς της βιομηχανίας, τα προτεινόμενα 
πρόστιμα ή οι αντισταθμιστικές πληρωμές είναι υπερβολικά υψηλά. Τα πρόστιμα με την 
σημερινή τους μορφή θα ήταν ισοδύναμα με 475 ευρώ ανά τόνο για το έτος 2015, ενώ εάν 
συγκρίνονταν με άλλους τομείς που καλύπτει το ευρωπαϊκό σύστημα εμπορίας εκπομπών, τα 
ποσά που θα προέκυπταν θα κυμαίνονταν μεταξύ 20 και 40 ευρώ ανά τόνο, με πρόσθετα 
πρόστιμα (για μη συμμόρφωση) που θα ανέρχονταν σε 100 ευρώ ανά τόνο και σε 20 ευρώ ανά 
τόνο που θα προέκυπταν από την προαγωγή οχημάτων μεταφοράς υψηλής ενεργειακής 
απόδοσης.
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Τροπολογία 41
Chris Davies

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 22

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(22) Η συμμόρφωση των κατασκευαστών 
προς τους στόχους που απορρέουν από τον 
παρόντα κανονισμό θα πρέπει να 
αξιολογείται σε κοινοτικό επίπεδο. 
Κατασκευαστές των οποίων οι μέσες 
ειδικές εκπομπές CO2 υπερβαίνουν τις 
επιτρεπόμενες με βάση τον παρόντα 
κανονισμό καταβάλλουν τίμημα 
υπέρβασης εκπομπών ως προς έκαστο 
ημερολογιακό έτος από το 2015 και μετά. 
Το τίμημα θα πρέπει να διαμορφώνεται σε 
συνάρτηση με το βαθμό στον οποίο ο 
κατασκευαστής δεν μπόρεσε να 
συμμορφωθεί προς τον στόχο του, θα 
πρέπει δε να αυξάνεται με την πάροδο του 
χρόνου. Προκειμένου να δοθεί επαρκές 
κίνητρο για τη λήψη μέτρων μείωσης των 
ειδικών εκπομπών CO2 από τα επιβατικά 
αυτοκίνητα, το τίμημα θα πρέπει να 
αντικατοπτρίζει το κόστος της 
τεχνολογικής εξέλιξης. Τα ποσά από το 
τίμημα υπέρβασης εκπομπών θα πρέπει να 
ανακατανέμονται στους κατασκευαστές, 
ή, σε περίπτωση σύμπραξης, στον 
διαχειριστή της σύμπραξης, με μέσες 
ειδικές εκπομπές CO2 χαμηλότερες από 
τον στόχο και κατ' αναλογία προς την 
εκτιμώμενη συνολική εξοικονόμηση που 
έχει επιτευχθεί.  

Or. en

Αιτιολόγηση

Με αυτήν την τροπολογία επιβεβαιώνεται το χρονοδιάγραμμα που συμφωνήθηκε από το 
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Κοινοβούλιο τον Οκτώβριο 2007 και προορίζεται να συνδεθεί με τον πιο φιλόδοξο από 
περιβαλλοντική πλευρά στόχο της μείωσης των μέσων εκπομπών σε 125 g CO2/km. Από το 
2015 θα πρέπει να θεσπιστούν πρόστιμα που θα πρέπει να αυξάνονται ετησίως.  Τα έσοδα που 
εισπράττονται από τους κατασκευαστές αυτοκινήτων που δεν κατορθώνουν να συμμορφωθούν 
θα πρέπει να ανακατανέμονται στους κατασκευαστές αυτοκινήτων χαμηλότερων εκπομπών, 
πολλοί από τους οποίους έχουν χαμηλότερα περιθώρια κέρδους, ως αποτέλεσμα της εφαρμογής 
μιας πιο ωφέλιμης για το περιβάλλον στρατηγικής.

Τροπολογία 42
Inés Ayala Sender, María Sornosa Martínez

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 22

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(22) Η συμμόρφωση των κατασκευαστών 
προς τους στόχους που απορρέουν από τον 
παρόντα κανονισμό θα πρέπει να 
αξιολογείται σε κοινοτικό επίπεδο. 
Κατασκευαστές των οποίων οι μέσες 
ειδικές εκπομπές CO2 υπερβαίνουν τις 
επιτρεπόμενες με βάση τον παρόντα 
κανονισμό καταβάλλουν τίμημα 
υπέρβασης εκπομπών ως προς έκαστο 
ημερολογιακό έτος από το 2012 και μετά. 
Το τίμημα θα πρέπει να διαμορφώνεται σε 
συνάρτηση με το βαθμό στον οποίο ο 
κατασκευαστής δεν μπόρεσε να 
συμμορφωθεί προς τον στόχο του, θα 
πρέπει δε να αυξάνεται με την πάροδο του 
χρόνου. Προκειμένου να δοθεί επαρκές 
κίνητρο για τη λήψη μέτρων μείωσης των 
ειδικών εκπομπών CO2 από τα επιβατικά 
αυτοκίνητα, το τίμημα θα πρέπει να 
αντικατοπτρίζει το κόστος της 
τεχνολογικής εξέλιξης σε ρεαλιστική και 
εφικτή βάση. Τα ποσά από το τίμημα 
υπέρβασης εκπομπών θα πρέπει να 
θεωρούνται έσοδο για τον προϋπολογισμό 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να 
χρησιμοποιούνται για την υποστήριξη 
των ερευνητικών και καινοτόμων 
δραστηριοτήτων για την μείωση των 
εκπομπών CO2 στον τομέα της 
αυτοκινητοβιομηχανίας.
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Τροπολογία 43
Rebecca Harms

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 22

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(22) Η συμμόρφωση των κατασκευαστών 
προς τους στόχους που απορρέουν από τον 
παρόντα κανονισμό θα πρέπει να 
αξιολογείται σε κοινοτικό επίπεδο. 
Κατασκευαστές των οποίων οι μέσες 
ειδικές εκπομπές CO2 υπερβαίνουν τις 
επιτρεπόμενες με βάση τον παρόντα 
κανονισμό καταβάλλουν τίμημα 
υπέρβασης εκπομπών ως προς έκαστο 
ημερολογιακό έτος από το 2012 και μετά. 
Το τίμημα θα πρέπει να διαμορφώνεται σε 
συνάρτηση με το βαθμό στον οποίο ο 
κατασκευαστής δεν μπόρεσε να 
συμμορφωθεί προς τον στόχο του, θα 
πρέπει δε να αυξάνεται με την πάροδο του 
χρόνου. Προκειμένου να δοθεί επαρκές 
κίνητρο για τη λήψη μέτρων μείωσης των 
ειδικών εκπομπών CO2 από τα επιβατικά 
αυτοκίνητα, το τίμημα θα πρέπει να είναι 
υψηλότερο από το κόστος της 
τεχνολογικής εξέλιξης για όλους τους 
κατασκευαστές. Τα ποσά από το τίμημα 
υπέρβασης εκπομπών θα πρέπει να 
θεωρούνται έσοδο για τον προϋπολογισμό 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Or. en
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Τροπολογία 44
Matthias Groote

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 22

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(22) Η συμμόρφωση των κατασκευαστών 
προς τους στόχους που απορρέουν από τον 
παρόντα κανονισμό θα πρέπει να 
αξιολογείται σε κοινοτικό επίπεδο. 
Κατασκευαστές των οποίων οι μέσες 
ειδικές εκπομπές CO2 υπερβαίνουν τις 
επιτρεπόμενες με βάση τον παρόντα 
κανονισμό καταβάλλουν τίμημα 
υπέρβασης εκπομπών ως προς έκαστο 
ημερολογιακό έτος από το 2012 και μετά. 
Το τίμημα θα πρέπει να διαμορφώνεται σε 
συνάρτηση με το βαθμό στον οποίο ο 
κατασκευαστής δεν μπόρεσε να 
συμμορφωθεί προς τον στόχο του. 
Προκειμένου να δοθεί επαρκές κίνητρο για 
τη λήψη μέτρων μείωσης των ειδικών 
εκπομπών CO2 από τα επιβατικά 
αυτοκίνητα, το τίμημα θα πρέπει να 
αντικατοπτρίζει το κόστος της 
τεχνολογικής εξέλιξης. Τα ποσά από το 
τίμημα υπέρβασης εκπομπών θα πρέπει να 
θεωρούνται έσοδο για τον προϋπολογισμό 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Or. de

Αιτιολόγηση

Πρέπει να υπάρχει μόνο μία περίοδος σταδιακής εφαρμογής του μέτρου. Η σταδιακή εφαρμογή 
του μέτρου στους στόλους οχημάτων δίδει στους κατασκευαστές την ευελιξία να προσαρμοστούν 
στη μέση τιμή εκπομπών CO2. Εάν οι κατασκευαστές δεν μπορούν να τηρήσουν την μέση τιμή, 
πρέπει να καταβάλλουν από το 2012 τίμημα 95 ευρώ ανά γραμμάριο υπέρβασης των εκπομπών.
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Τροπολογία 45
Kurt Joachim Lauk

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 22

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(22) Η συμμόρφωση των κατασκευαστών 
προς τους στόχους που απορρέουν από τον 
παρόντα κανονισμό θα πρέπει να 
αξιολογείται σε κοινοτικό επίπεδο. 
Κατασκευαστές των οποίων οι μέσες 
ειδικές εκπομπές CO2 υπερβαίνουν τις 
επιτρεπόμενες με βάση τον παρόντα 
κανονισμό καταβάλλουν τίμημα 
υπέρβασης εκπομπών ως προς έκαστο 
ημερολογιακό έτος από το 2015 και μετά. 
Το τίμημα θα πρέπει να διαμορφώνεται σε 
συνάρτηση με το βαθμό στον οποίο ο 
κατασκευαστής δεν μπόρεσε να 
συμμορφωθεί προς τον στόχο του. θα 
πρέπει δε να αυξάνεται με την πάροδο του 
χρόνου. Προκειμένου να δοθεί επαρκές 
κίνητρο για τη λήψη μέτρων μείωσης των 
ειδικών εκπομπών CO2 από τα επιβατικά 
αυτοκίνητα, το τίμημα θα πρέπει να 
αντικατοπτρίζει το κόστος της 
τεχνολογικής εξέλιξης. Τα ποσά από το 
τίμημα υπέρβασης εκπομπών θα πρέπει να 
θεωρούνται έσοδο για τον προϋπολογισμό 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Or. de

Αιτιολόγηση

Δεδομένου ότι ο κύκλος ανάπτυξης και παραγωγής στην αυτοκινητοβιομηχανία διαρκεί πέντε 
έως επτά έτη, υποχρεωτικοί στόχοι μπορούν να τεθούν μετά από το 2015. Ο καθορισμός 
ενωρίτερου χρονικού σημείου δεν θα ανταποκρινόταν στην οικονομική πραγματικότητα.
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Τροπολογία 46
Amalia Sartori, Alessandro Foglietta, Vittorio Prodi, Donato Tommaso Veraldi

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 22

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(22) Η συμμόρφωση των κατασκευαστών 
προς τους στόχους που απορρέουν από τον 
παρόντα κανονισμό θα πρέπει να 
αξιολογείται σε κοινοτικό επίπεδο. 
Κατασκευαστές των οποίων οι μέσες 
ειδικές εκπομπές CO2 υπερβαίνουν τις 
επιτρεπόμενες με βάση τον παρόντα 
κανονισμό καταβάλλουν τίμημα 
υπέρβασης εκπομπών ως προς έκαστο 
ημερολογιακό έτος από το 2012 και μετά. 
Το τίμημα θα πρέπει να διαμορφώνεται σε 
συνάρτηση με το βαθμό στον οποίο ο 
κατασκευαστής δεν μπόρεσε να 
συμμορφωθεί προς τον στόχο του. Το 
τίμημα αυτό πρέπει να είναι ανάλογο με 
αυτά που καταβάλλονται σε άλλους 
τομείς βάσει του ευρωπαϊκού συστήματος 
εμπορίας εκπομπών της ΕΕ ( ETS). Τα 
ποσά από το τίμημα υπέρβασης εκπομπών 
θα πρέπει να θεωρούνται έσοδο για τον 
προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Or. it

Αιτιολόγηση

Σε σύγκριση με τα ποσά που καταβάλλονται σε άλλους τομείς, τα προτεινόμενα πρόστιμα για τις 
εκπομπές είναι υπερβολικά υψηλά: το πρόστιμο των 95 ευρώ / g που προβλέπεται στην πρόταση 
για το 2015 (ίσο προς 475 ευρώ ανά τόνο είναι πράγματι ίσο με την πενταπλάσια τιμή του 
προστίμου των 1000 ευρώ ανά τόνο που προβλέπεται από το σύστημα ETS.
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Τροπολογία 47
Johannes Blokland

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 22

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(22) Η συμμόρφωση των κατασκευαστών 
προς τους στόχους που απορρέουν από τον 
παρόντα κανονισμό θα πρέπει να 
αξιολογείται σε κοινοτικό επίπεδο. 
Κατασκευαστές των οποίων οι μέσες 
ειδικές εκπομπές CO2 υπερβαίνουν τις 
επιτρεπόμενες με βάση τον παρόντα 
κανονισμό καταβάλλουν τίμημα 
υπέρβασης εκπομπών ως προς έκαστο 
ημερολογιακό έτος από το 2012 και μετά. 
Το τίμημα θα πρέπει να διαμορφώνεται σε 
συνάρτηση με το βαθμό στον οποίο ο 
κατασκευαστής δεν μπόρεσε να 
συμμορφωθεί προς τον στόχο του, θα 
πρέπει δε να αυξάνεται με την πάροδο του 
χρόνου. Προκειμένου να δοθεί επαρκές 
κίνητρο για τη λήψη μέτρων μείωσης των 
ειδικών εκπομπών CO2 από τα επιβατικά 
αυτοκίνητα, το τίμημα θα πρέπει να είναι 
υψηλότερο από το κόστος της 
τεχνολογικής εξέλιξης. Τα ποσά από το 
τίμημα υπέρβασης εκπομπών θα πρέπει να 
θεωρούνται έσοδο για τον προϋπολογισμό 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να διασφαλιστεί ουσιαστικά η συμμόρφωση με τον μέσο στόχο της ΕΕ, το τίμημα 
θα πρέπει να είναι υψηλότερο από το κόστος της τεχνολογικής εξέλιξης.
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Τροπολογία 48
Gyula Hegyi

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 22

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(22) Η συμμόρφωση των κατασκευαστών 
προς τους στόχους που απορρέουν από τον 
παρόντα κανονισμό θα πρέπει να 
αξιολογείται σε κοινοτικό επίπεδο. 
Κατασκευαστές των οποίων οι μέσες 
ειδικές εκπομπές CO2 υπερβαίνουν τις 
επιτρεπόμενες με βάση τον παρόντα 
κανονισμό καταβάλλουν τίμημα 
υπέρβασης εκπομπών ως προς έκαστο 
ημερολογιακό έτος από το 2012 και μετά. 
Το τίμημα θα πρέπει να διαμορφώνεται σε 
συνάρτηση με το βαθμό στον οποίο ο 
κατασκευαστής δεν μπόρεσε να 
συμμορφωθεί προς τον στόχο του, θα 
πρέπει δε να αυξάνεται με την πάροδο του 
χρόνου. Προκειμένου να δοθεί επαρκές 
κίνητρο για τη λήψη μέτρων μείωσης των 
ειδικών εκπομπών CO2 από τα επιβατικά 
αυτοκίνητα, το τίμημα θα πρέπει να 
αντικατοπτρίζει το κόστος της 
τεχνολογικής εξέλιξης. Τα ποσά από το 
τίμημα υπέρβασης εκπομπών θα πρέπει να 
θεωρούνται έσοδο για τον προϋπολογισμό 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να 
χρησιμοποιούνται για την υποστήριξη 
των αειφόρων τρόπων μεταφοράς, και 
ιδίως για τις δημόσιες μεταφορές.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα πρόστιμα που επιβάλλονται στα αυτοκίνητα που δεν εκπληρώνουν τους περιβαλλοντικούς 
στόχους θα πρέπει να συμβάλλουν στην ανάπτυξη αειφόρων μεθόδων μεταφοράς.
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Τροπολογία 49
Guido Sacconi

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 23α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(23a) Είναι σκόπιμη η χρησιμοποίηση 
φορολογικών μέτρων με την έννοια τα 
κράτη μέλη να προσφέρουν κίνητρα 
προκειμένου να ενθαρρύνουν την αγορά 
αυτοκινήτων με μειωμένες εκπομπές 
CO2· Καλείται συνεπώς το Συμβούλιο να 
εγκρίνει την πρόταση οδηγίας σχετικά με 
την φορολόγηση των αυτοκινήτων.

Or. it

Αιτιολόγηση

Έχει παρατηρηθεί στα κράτη μέλη στα οποία εφαρμόσθηκε ευνοϊκότερη φορολόγηση των 
αυτοκινήτων με χαμηλές εκπομπές CO2 σημαντική αύξηση των πωλήσεων στα αυτοκίνητα που 
δεν ρυπαίνουν το περιβάλλον. Καλείται επίσης το Συμβούλιο να εγκρίνει την πρόταση οδηγίας η 
οποία θα επιτρέψει φορολογική εναρμόνιση προς την κατεύθυνση αυτή. COM(2005) 261.

Τροπολογία 50
Guido Sacconi

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 23β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(23b) Είναι απαραίτητο οι διατάξεις που 
περιλαμβάνονται στην αναθεώρηση της 
οδηγίας 1999/94/ΕΚ να παρέχουν στους 
καταναλωτές σαφείς πληροφορίες 
σχετικά με τις επίσημες τιμές που 
αφορούν την κατανάλωση καυσίμου και 
τις εκπομπές CO2 του αυτοκινήτου ώστε 
να μπορούν να προβούν σε μία αγορά εν 
γνώσει των στοιχείων  αυτών.

Or. it
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Αιτιολόγηση

Το διαφημιστικό υλικό που χρησιμοποιείται για την εμπορική προώθηση των καινούργιων 
αυτοκινήτων πρέπει μεταξύ άλλων να περιλαμβάνει τα στοιχεία σχετικά με  την κατανάλωση 
καυσίμου και τις εκπομπές CO2 των μοντέλων αυτοκινήτου στα οποία αναφέρεται.

Τροπολογία 51
Jorgo Chatzimarkakis

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 24 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(24α) Δεδομένου ότι η μείωση των
εκπομπών CO2 για τα επιβατικά 
αυτοκίνητα θα απαιτήσει προσαρμογή 
της υποδομής για την διευκόλυνση της 
χρήσης οχημάτων που τροφοδοτούνται  
με ενέργεια από ποικίλες πηγές 
(ηλεκτρική ενέργεια, υδρογόνο, 
βιοκαύσιμα κλπ.), θα πρέπει να διατεθούν 
για τον σκοπό αυτό χρηματοδοτικοί πόροι 
από τα διαρθρωτικά και τα γεωργικά 
ταμεία.

Or. en

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να είναι οικονομικά βιώσιμες, οι νέες καθαρές τεχνολογίες (υδρογόνο, ηλεκτρικά 
οχήματα κλπ.) θα χρειαστούν μια μαζική αγορά. Οι κατασκευαστές αυτοκινήτων 
πραγματοποιούν σημαντικές επενδύσεις σε αυτές τις τεχνολογίες. Ωστόσο, οι καταναλωτές θα 
αγοράσουν αυτά τα οχήματα μόνο εάν υπάρχει η αναγκαία υποδομή. Ως εκ τούτου, οι δράσεις 
της ΕΕ σε αυτόν τον τομέα θα πρέπει να είναι συνεκτικές και να συμπεριλαμβάνουν στήριξη για 
την υποδομή που είναι αναγκαία για την επίτευξη των ορισθέντων στόχων.
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Τροπολογία 52
Martin Callanan, Pilar Ayuso

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 29α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(29α) Το υφιστάμενο ευρωπαϊκό σύστημα 
έγκρισης τύπου δεν καλύπτει όλες τις 
διαθέσιμες τεχνικές δυνατότητες 
επιλογής για την επίτευξη βελτιώσεων 
όσον αφορά τις εκπομπές CO2. Κατά 
συνέπεια, είναι αναγκαίο να οριστεί 
διαδικασία αξιολόγησης με την οποία θα 
θεσπιστούν διατάξεις για την αξιολόγηση 
του δυναμικού μείωσης του CO2 που 
αποδίδεται στην θέσπιση τεχνολογικών 
μέτρων ("οικολογικές καινοτομίες"). Οι 
εν λόγω τεχνολογίες είτε δεν 
αντανακλώνται καθόλου είτε δεν 
αντανακλώνται επαρκώς, όταν μετρώνται 
σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 
715/2007 και τα εκτελεστικά του μέτρα. 
Εγκρίσεις για οικολογικές καινοτομίες 
θα πρέπει να χορηγούνται ως μέσο 
παροχής πρόσθετων κινήτρων στους 
κατασκευαστές μέσω της προσμέτρησης 
των οφελών αυτών στην επίτευξη των 
ειδικών τους στόχων μείωσης των 
εκπομπών CO2.

Or. en

Αιτιολόγηση

Λόγω της σπουδαιότητας των οικολογικών καινοτομιών, είναι αναγκαία η ενσωμάτωση 
αιτιολογικής σκέψης για τις καινοτομίες που επιτυγχάνουν μείωση των εκπομπών CO2, οι 
οποίες βελτιώνουν περαιτέρω τις επιδόσεις εκπομπών CO2 πέρα από τα επιπρόσθετα μέτρα 
που αναφέρονται στο άρθρο 1 και των οποίων το αποτέλεσμα δεν είναι ορατό στο πλαίσιο της 
έγκρισης τύπου. Αυτές οι οικολογικές καινοτομίες μπορούν να προσφέρουν ουσιαστική συμβολή 
στο περιβάλλον, στους οδηγούς και στην ευρωπαϊκή κοινωνία ως σύνολο.
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Τροπολογία 53
Johannes Blokland

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Αντικείμενο και στόχοι Αντικείμενο, γενικοί και ειδικοί στόχοι
Ο παρών κανονισμός καθορίζει στόχους 
επιδόσεων των εκπομπών CO2 για 
καινούργια επιβατικά αυτοκίνητα, ώστε να 
διασφαλίσει την εύρυθμη λειτουργία της 
εσωτερικής αγοράς και να επιτύχει το 
γενικότερο στόχο της ΕΕ να μειωθούν οι 
εκπομπές CO2 από το στόλο των 
καινούργιων αυτοκινήτων σε 120 g 
CO2/km κατά μέσον όρο. Ο κανονισμός 
ορίζει την τιμή των μέσων εκπομπών CO2 
από καινούργια επιβατικά αυτοκίνητα στα 
130 g CO2/km μέσω βελτίωσης της 
τεχνολογίας των κινητήρων οχημάτων, 
όπως αυτές μετρούνται σύμφωνα με τον 
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 715/2007 και τα 
μέτρα εφαρμογής του. Ο παρών
κανονισμός θα συμπληρωθεί με 
επιπρόσθετα μέτρα που αντιστοιχούν σε 
βελτίωση κατά 10 g/km στο πλαίσιο της 
κοινοτικής ολοκληρωμένης προσέγγισης.

Ο παρών κανονισμός καθορίζει στόχους 
επιδόσεων των εκπομπών CO2 για 
καινούργια επιβατικά αυτοκίνητα, ώστε να 
διασφαλίσει την εύρυθμη λειτουργία της 
εσωτερικής αγοράς και να επιτύχει το 
γενικότερο στόχο της μείωσης των 
εκπομπών CO2 εντός της ΕΕ και στον 
τομέα των μεταφορών. Ο κανονισμός 
ορίζει την τιμή των μέσων εκπομπών 
CO2 από το στόλο των καινούργιων 
αυτοκινήτων στα 120 g CO2/km από 1ης 
Ιανουαρίου 2012. Ο κανονισμός ορίζει την 
τιμή των μέσων εκπομπών CO2 από 
καινούργια επιβατικά αυτοκίνητα στα 
130 g CO2/km μέσω βελτίωσης της 
τεχνολογίας των κινητήρων οχημάτων, 
όπως αυτές μετρούνται σύμφωνα με τον 
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 715/2007 και τα 
μέτρα εφαρμογής του. Ο παρών 
κανονισμός θα συμπληρωθεί με 
επιπρόσθετα μέτρα που αντιστοιχούν σε 
βελτίωση κατά 10 g/km στο πλαίσιο της 
κοινοτικής ολοκληρωμένης προσέγγισης.
Ο κανονισμός θέτει επίσης στόχους, για 
τον στόλο των καινούργιων αυτοκινήτων, 
με τους οποίους επιδιώκονται μέσες 
εκπομπές που δεν θα υπερβαίνουν τα 80 g 
CO2/km από 1ης Ιανουαρίου 2020 και τα 
60 g CO2/km από 1ης Ιανουαρίου 2025, 
και τον ενδεικτικό στόχο των 110 g 
CO2/km από 1ης Ιανουαρίου 2017. 

Or. en
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Αιτιολόγηση

Και ο τομέας της αυτοκινητοβιομηχανίας πρέπει να ενταχθεί στο πλαίσιο των στόχων μείωσης 
των συνολικών εκπομπών CO2. Προτείνεται μέσο επίπεδο που δεν θα υπερβαίνει τα 80 g 
CO2/km με έναρξη ισχύος το 2020 και τα 60 g CO2/km με έναρξη ισχύος το 2025, προκειμένου 
να παρασχεθούν σε μακροπρόθεσμη προοπτική κίνητρα για την μείωση των εκπομπών CO2 
από τα αυτοκίνητα.

Τροπολογία 54
Thomas Ulmer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Ο παρών κανονισμός καθορίζει στόχους 
επιδόσεων των εκπομπών CO2 για 
καινούργια επιβατικά αυτοκίνητα, ώστε να 
διασφαλίσει την εύρυθμη λειτουργία της 
εσωτερικής αγοράς και να επιτύχει το 
γενικότερο στόχο της ΕΕ να μειωθούν οι 
εκπομπές CO2 από το στόλο των 
καινούργιων αυτοκινήτων σε 120 g 
CO2/km κατά μέσον όρο.

Ο παρών κανονισμός καθορίζει στόχους 
επιδόσεων των εκπομπών CO2 για 
καινούργια επιβατικά αυτοκίνητα, ώστε να 
διασφαλίσει την εύρυθμη λειτουργία της 
εσωτερικής αγοράς και να επιτύχει το 
γενικότερο στόχο της ΕΕ να μειωθούν οι 
εκπομπές CO2 από το στόλο των 
καινούργιων αυτοκινήτων σε 120 g 
CO2/km κατά μέσον όρο. Ο κανονισμός 
ορίζει την τιμή των μέσων εκπομπών CO2
από καινούργια επιβατικά αυτοκίνητα 
στα 130 g CO2/km μέσω βελτίωσης της 
τεχνολογίας των κινητήρων οχημάτων, 
όπως αυτές μετρούνται σύμφωνα με τον 
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 715/2007 και τα 
μέτρα εφαρμογής του. Ο παρών 
κανονισμός θα συμπληρωθεί με 
επιπρόσθετα μέτρα που αντιστοιχούν σε 
βελτίωση κατά 10 g/km στο πλαίσιο της 
κοινοτικής ολοκληρωμένης προσέγγισης.

1a. Η τιμή στόχος πρέπει να επιτευχθεί 
τουλάχιστον από το ένα τέταρτο του 
στόλου κατά το έτος 2012, τουλάχιστον 
από το ήμισυ κατά το έτος 2013, 
τουλάχιστον από τα τρία τέταρτα κατά το 
έτος 2014 και από το σύνολο του στόλου 
κατά το έτος 2015. Για να μπορέσει να 
επιτευχθεί στο σύνολο του στόλου νέων 
οχημάτων κατά το έτος 2015 η τιμή 
στόχος εκπομπών CO2 που καθορίζεται 
βάσει του τύπου υπολογισμού, είναι 
αναγκαίες αντίστοιχες βελτιώσεις στην 
τεχνολογία των οχημάτων.
1β. Στο πλαίσιο της ολοκληρωμένης 
προσέγγισης της Κοινότητας θεσπίζονται 
δυνάμει του παρόντος κανονισμού 
πρόσθετα μέτρα, τα οποία αντιστοιχούν 
τουλάχιστον σε 10 g CΟ2 ανά χιλιόμετρο.
1γ. Οι τιμές εκπομπών CΟ2 υπολογίζονται 
σύμφωνα με τον κανονισμό 2007/715/ΕΚ 
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και τις εκτελεστικές του διατάξεις.
Πρόσθετα δοκιμασμένα μέτρα των 
κατασκευαστών αυτοκινήτων και των 
προμηθευτών τους, τα οποία 
επιτυγχάνουν επιπλέον μειώσεις των 
εκπομπών αερίων θερμοκηπίου, 
λαμβάνονται υπόψη στις απαιτήσεις που 
αφορούν την τεχνολογία των οχημάτων 
σύμφωνα με το άρθρο 6 και το 
παράρτημα ΙΙΙ.

Or. de

Αιτιολόγηση

Η δύσκαμπτη εμμονή σε αποτελέσματα μετρήσεων σύμφωνα με την ισχύουσα ελεγκτική
διαδικασία και ο περιορισμός των πρόσθετων μέτρων στα 10 g CO2 ανά χιλιόμετρο μειώνουν 
τις τεχνολογικές δυνατότητες και δεν δίνουν κίνητρα για αποτελεσματικές οικολογικές 
καινοτομίες. Τα οχήματα που έχουν ταξινομηθεί πρέπει να εκλαμβάνονται ως μία ενότητα για 
να μπορούν να επιτυγχάνουν την ανώτατη δυνατή τεχνολογική πρόοδο. Οι διαρκείς 
τροποποιήσεις της ελεγκτικής διαδικασίας δεν είναι αποτελεσματική λύση. Πρέπει επομένως να 
είναι δυνατοί οι υπολογισμοί βάσει του άρθρου 6 και του παραρτήματος ΙΙα του παρόντος 
κανονισμού.

Τροπολογία 55
Åsa Westlund

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ο παρών κανονισμός καθορίζει στόχους 
επιδόσεων των εκπομπών CO2 για 
καινούργια επιβατικά αυτοκίνητα, ώστε να 
διασφαλίσει την εύρυθμη λειτουργία της 
εσωτερικής αγοράς και να επιτύχει το 
γενικότερο στόχο της ΕΕ να μειωθούν οι 
εκπομπές CO2 από το στόλο των 
καινούργιων αυτοκινήτων σε 120 g 
CO2/km κατά μέσον όρο. Ο κανονισμός 
ορίζει την τιμή των μέσων εκπομπών 
CO2 από καινούργια επιβατικά 
αυτοκίνητα στα 130 g CO2/km μέσω 
βελτίωσης της τεχνολογίας των κινητήρων 
οχημάτων, όπως αυτές μετρούνται 

Ο παρών κανονισμός καθορίζει στόχους 
επιδόσεων των εκπομπών CO2 για 
καινούργια επιβατικά αυτοκίνητα και 
ελαφρά εμπορικά οχήματα, ώστε να 
διασφαλίσει την εύρυθμη λειτουργία της 
εσωτερικής αγοράς και να επιτύχει το 
γενικότερο στόχο της μείωσης των 
εκπομπών CO2 εντός της ΕΕ και στον 
τομέα των μεταφορών. Ο κανονισμός 
ορίζει στόχο για τα καινούργια επιβατικά
οχήματα που θα ανέρχεται κατά μέσο όρο 
σε 120 g CO2/km από 1ης Ιανουαρίου 
2012 και μακροπρόθεσμο στόχο 90 g
CO2/km από 1ης Ιανουαρίου 2020 μέσω 
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σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 
715/2007 και τα μέτρα εφαρμογής του. Ο 
παρών κανονισμός θα συμπληρωθεί με 
επιπρόσθετα μέτρα που αντιστοιχούν σε 
βελτίωση κατά 10 g/km στο πλαίσιο της 
κοινοτικής ολοκληρωμένης προσέγγισης.

βελτίωσης της τεχνολογίας των κινητήρων 
οχημάτων, όπως αυτές μετρούνται 
σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 
715/2007 και τα μέτρα εφαρμογής του.

Για τα ελαφρά εμπορικά οχήματα, ο 
κανονισμός ορίζει στόχο που θα 
ανέρχεται κατά μέσο όρο σε 175 g 
CO2/km από 1ης Ιανουαρίου 2012 και δεν 
θα υπερβαίνει τα 160 g CO2/km από 1ης 
Ιανουαρίου 2015 μέσω βελτίωσης της 
τεχνολογίας των κινητήρων οχημάτων, 
όπως αυτές μετρούνται σύμφωνα με τον 
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 715/2007 και τα 
μέτρα εφαρμογής του.

Or. en

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να επιτευχθούν οι κλιματικοί στόχοι και να θεσπιστεί φιλόδοξο πρότυπο για τον 
υπόλοιπο κόσμο, ο στόχος θα πρέπει να ανέρχεται σε 120 g CO2/km μόνο μέσω της βελτίωσης 
της τεχνολογίας των κινητήρων. Η θέσπιση φιλόδοξου μακροπρόθεσμου στόχου είναι ωφέλιμη 
τόσο για την βιομηχανία όσο και για το  κλίμα.   Η πρόταση της Επιτροπής δεν 
συμπεριλαμβάνει τα μικρά φορτηγά οχήματα.   Τα μικρά φορτηγά οχήματα θα πρέπει να 
συμπεριληφθούν στον παρόντα κανονισμό, επειδή μόνο αυτά ευθύνονται για το 2% περίπου των 
συνολικών εκπομπών της ΕΕ στο τομέα των μεταφορών.

Τροπολογία 56
Åsa Westlund

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ο παρών κανονισμός καθορίζει στόχους 
επιδόσεων των εκπομπών CO2 για 
καινούργια επιβατικά αυτοκίνητα, ώστε να 
διασφαλίσει την εύρυθμη λειτουργία της 
εσωτερικής αγοράς και να επιτύχει το 
γενικότερο στόχο της ΕΕ να μειωθούν οι 
εκπομπές CO2 από το στόλο των 
καινούργιων αυτοκινήτων σε 120 g 

Ο παρών κανονισμός καθορίζει στόχους 
επιδόσεων των εκπομπών CO2 για 
καινούργια επιβατικά αυτοκίνητα, ώστε να 
διασφαλίσει την εύρυθμη λειτουργία της 
εσωτερικής αγοράς και να επιτύχει το 
γενικότερο στόχο της μείωσης των 
εκπομπών CO2 εντός της ΕΕ και στον 
τομέα των μεταφορών. Ο κανονισμός 
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CO2/km κατά μέσον όρο. Ο κανονισμός 
ορίζει την τιμή των μέσων εκπομπών 
CO2 από καινούργια επιβατικά 
αυτοκίνητα στα 130 g CO2/km μέσω 
βελτίωσης της τεχνολογίας των κινητήρων 
οχημάτων, όπως αυτές μετρούνται 
σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 
715/2007 και τα μέτρα εφαρμογής του. Ο 
παρών κανονισμός θα συμπληρωθεί με 
επιπρόσθετα μέτρα που αντιστοιχούν σε 
βελτίωση κατά 10 g/km στο πλαίσιο της 
κοινοτικής ολοκληρωμένης προσέγγισης.

ορίζει στόχο για τα καινούργια επιβατικά
οχήματα που θα ανέρχεται κατά μέσο όρο 
σε 120 g CO2/km από 1ης Ιανουαρίου 
2012 και μακροπρόθεσμο στόχο 90 g
CO2/km από 1ης Ιανουαρίου 2020 μέσω 
βελτίωσης της τεχνολογίας των κινητήρων 
οχημάτων, όπως αυτές μετρούνται 
σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 
715/2007 και τα μέτρα εφαρμογής του.

Or. en

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να επιτευχθούν οι κλιματικοί στόχοι και να θεσπιστεί φιλόδοξο πρότυπο για τον 
υπόλοιπο κόσμο, ο στόχος θα πρέπει να ανέρχεται σε 120 g CO2/km μόνο μέσω της βελτίωσης 
της τεχνολογίας των κινητήρων. Η θέσπιση φιλόδοξου μακροπρόθεσμου στόχου είναι ωφέλιμη 
τόσο για την βιομηχανία όσο και για το  κλίμα. 

Τροπολογία 57
Kurt Joachim Lauk

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ο παρών κανονισμός καθορίζει στόχους 
επιδόσεων των εκπομπών CO2 για 
καινούργια επιβατικά αυτοκίνητα, ώστε να 
διασφαλίσει την εύρυθμη λειτουργία της 
εσωτερικής αγοράς και να επιτύχει το 
γενικότερο στόχο της ΕΕ να μειωθούν οι 
εκπομπές CO2 από το στόλο των 
καινούργιων αυτοκινήτων σε 120 g 
CO2/km κατά μέσον όρο.

1. Ο παρών κανονισμός καθορίζει στόχους 
επιδόσεων των εκπομπών CO2 για 
καινούργια επιβατικά αυτοκίνητα, ώστε να 
διασφαλίσει την εύρυθμη λειτουργία της 
εσωτερικής αγοράς και να επιτύχει το 
γενικότερο στόχο της ΕΕ να μειωθούν οι 
εκπομπές CO2 από το στόλο των 
καινούργιων αυτοκινήτων σε 120 g 
CO2/km κατά μέσον όρο.

2. Ο στόχος των 120g/km πρέπει να 
επιτευχθεί κατά το έτος 2012 από το 25%, 
κατά το έτος 2013 από το 50%, κατά το 
2014 από το 75% και κατά το έτος 2015 
από το 100% του στόλου νέων οχημάτων.

Ο κανονισμός ορίζει την τιμή των μέσων 3. Ο κανονισμός ορίζει την τιμή των 
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εκπομπών CO2 από καινούργια επιβατικά 
αυτοκίνητα στα 130 g CO2/km μέσω 
βελτίωσης της τεχνολογίας των κινητήρων 
οχημάτων, όπως αυτές μετρούνται 
σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 
715/2007 και τα μέτρα εφαρμογής του.

μέσων εκπομπών CO2 από καινούργια 
επιβατικά αυτοκίνητα στα 130 g CO2/km 
μέσω βελτίωσης της τεχνολογίας των 
κινητήρων οχημάτων, όπως αυτές 
μετρούνται σύμφωνα με τον κανονισμό 
(ΕΚ) αριθ. 715/2007 και τα μέτρα 
εφαρμογής του.

Ο παρών κανονισμός θα συμπληρωθεί με 
επιπρόσθετα μέτρα που αντιστοιχούν σε 
βελτίωση κατά 10 g/km στο πλαίσιο της 
κοινοτικής ολοκληρωμένης προσέγγισης.

4. Στο πλαίσιο της κοινοτικής 
ολοκληρωμένης προσέγγισης ο παρών 
κανονισμός θα συμπληρωθεί με όλα τα 
επιπρόσθετα μέτρα που μπορούν να 
συμβάλουν στη μείωση των εκπομπών 
CO2 . Τα εν λόγω μέτρα αντιστοιχούν 
τουλάχιστον σε 10 g CO2/km.

Or. de

Αιτιολόγηση

Die Entwicklung neuer Produkte und Modelle erfordert in der Regel einen Zeitraum von 5 bis 
6 Jahren. Aufgrund dieser Produktionszyklen sollte es eine Einführungsphase geben, um dem 
Planungsrahmen derAutomobilhersteller Rechnung zu tragen. Oberstes Ziel der Verordnung 
sollte die Reduktion der CO2-Emissionen der Neuwagenflotten europäischer 
Automobilhersteller sein. Um der technischen Innovation und den individuellen Ansätzen der 
Hersteller Rechnung zu tragen, sollte die Wahl der Maßnahmen zur Erreichung des Zielwerts 
dem Hersteller obliegen, ohne bereits bestehende Standards anzugreifen. Die Bewertung des 
Beitrags dieser Maßnahmen sollte ab  einem Mindestwert von 10g pro gefahrenem Kilometer 
nach oben offen sein, da zum einen das Potential der Maßnahmen mit einer starren 
Bewertung nicht ausreichend erschöpft ist und zum anderen ein Anreiz zur Weiterentwicklung 
derartiger Maßnahmen geschaffen werden sollte.

Τροπολογία 58
Jens Holm

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Αντικείμενο και στόχοι Αντικείμενο και στόχοι
Ο παρών κανονισμός καθορίζει στόχους 
επιδόσεων των εκπομπών CO2 για 
καινούργια επιβατικά αυτοκίνητα, ώστε να 
διασφαλίσει την εύρυθμη λειτουργία της 
εσωτερικής αγοράς και να επιτύχει το 

Ο παρών κανονισμός καθορίζει στόχους 
επιδόσεων των εκπομπών CO2 για 
καινούργια επιβατικά αυτοκίνητα, ώστε να 
διασφαλίσει την εύρυθμη λειτουργία της 
εσωτερικής αγοράς και να επιτύχει το 
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γενικότερο στόχο της ΕΕ να μειωθούν οι 
εκπομπές CO2 από το στόλο των 
καινούργιων αυτοκινήτων σε 120 g 
CO2/km κατά μέσον όρο. Ο κανονισμός 
ορίζει την τιμή των μέσων εκπομπών 
CO2 από καινούργια επιβατικά 
αυτοκίνητα στα 130 g CO2/km μέσω 
βελτίωσης της τεχνολογίας των κινητήρων 
οχημάτων, όπως αυτές μετρούνται 
σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 
715/2007 και τα μέτρα εφαρμογής του. Ο 
παρών κανονισμός θα συμπληρωθεί με 
επιπρόσθετα μέτρα που αντιστοιχούν σε 
βελτίωση κατά 10 g/km στο πλαίσιο της 
κοινοτικής ολοκληρωμένης προσέγγισης.

γενικότερο στόχο της μείωσης των 
εκπομπών CO2 εντός της ΕΕ και στον 
τομέα των μεταφορών. Ο κανονισμός 
ορίζει στόχο για τον στόλο των 
καινούργιων αυτοκινήτων που θα 
ανέρχεται κατά μέσο όρο σε 120 g
CO2/km από 1ης Ιανουαρίου 2012, σε 80
g CO2/km από 1ης Ιανουαρίου 2020 και 
σε 60 g CO2/km από 1ης Ιανουαρίου 2025 
μέσω βελτίωσης της τεχνολογίας των 
κινητήρων οχημάτων, όπως αυτές 
μετρούνται σύμφωνα με τον κανονισμό 
(ΕΚ) αριθ. 715/2007 και τα μέτρα 
εφαρμογής του.

Or. en

Αιτιολόγηση

Στις προτάσεις της Επιτροπής ο μέσος όρος των εκπομπών CO2 για τα καινούργια επιβατικά 
αυτοκίνητα ορίζεται σε 130 g CO2/km, μέσω της βελτίωσης της τεχνολογίας των κινητήρων 
οχημάτων και επιπρόσθετων μέτρων που αντιστοιχούν σε 10 g/km. Με την παρούσα τροπολογία 
θεσπίζονται 120g αποκλειστικά και μόνο μέσω μέτρων που αφορούν την τεχνολογία οχημάτων. 
Πέραν του γεγονότος ότι η αναγκαία τεχνολογία υπάρχει, η επίτευξη του στόχου των 120 g 
CO2/km έχει ήδη αναβληθεί δύο φορές. Ως εκ τούτου, δεν υπάρχει λόγος περαιτέρω αναβολής 
της εφαρμογής αυτού του στόχου. Είναι αναγκαία η θέσπιση μακροπρόθεσμου στόχου για να 
αντιμετωπισθούν οι σταθερά αυξανόμενες εκπομπές των αυτοκινήτων και για να διασφαλιστεί 
βεβαιότητα για την αυτοκινητοβιομηχανία κατά τον προγραμματισμό του χρονοδιαγράμματος 
Ε&Α. 

Τροπολογία 59
Rebecca Harms

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Αντικείμενο και στόχοι Αντικείμενο και στόχοι
Ο παρών κανονισμός καθορίζει στόχους 
επιδόσεων των εκπομπών CO2 για 
καινούργια επιβατικά αυτοκίνητα, ώστε να 
διασφαλίσει την εύρυθμη λειτουργία της 
εσωτερικής αγοράς και να επιτύχει το 

Ο παρών κανονισμός καθορίζει στόχους 
επιδόσεων των εκπομπών CO2 για 
καινούργια επιβατικά αυτοκίνητα, ώστε να 
διασφαλίσει την εύρυθμη λειτουργία της 
εσωτερικής αγοράς και να επιτύχει τον 
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γενικότερο στόχο της ΕΕ να μειωθούν οι 
εκπομπές CO2 από το στόλο των 
καινούργιων αυτοκινήτων σε 120 g 
CO2/km κατά μέσον όρο. Ο κανονισμός 
ορίζει την τιμή των μέσων εκπομπών CO2 
από καινούργια επιβατικά αυτοκίνητα στα 
130 g CO2/km μέσω βελτίωσης της 
τεχνολογίας των κινητήρων οχημάτων, 
όπως αυτές μετρούνται σύμφωνα με τον 
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 715/2007 και τα 
μέτρα εφαρμογής του. Ο παρών 
κανονισμός θα συμπληρωθεί με 
επιπρόσθετα μέτρα που αντιστοιχούν σε 
βελτίωση κατά 10 g/km στο πλαίσιο της 
κοινοτικής ολοκληρωμένης προσέγγισης.

στόχο της ΕΕ να μειωθούν οι εκπομπές 
CO2 από το στόλο των καινούργιων 
αυτοκινήτων σε 120 g CO2/km κατά 
μέσον όρο. Ο κανονισμός ορίζει την τιμή 
των μέσων εκπομπών CO2 από καινούργια 
επιβατικά αυτοκίνητα στα 120 g CO2/km 
το 2012, ενώ ορίζει επίσης περαιτέρω 
μειώσεις για την επίτευξη μέσου όρου της 
τάξης των 80 g CO2/km το 2020 και των 
60 g CO2/km το 2025 μέσω βελτίωσης της 
τεχνολογίας των κινητήρων οχημάτων, 
όπως αυτές μετρούνται σύμφωνα με τον 
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 715/2007 και τα 
μέτρα εφαρμογής του. Ο παρών 
κανονισμός θα συμπληρωθεί με 
επιπρόσθετα μέτρα που αντιστοιχούν σε 
περαιτέρω 10 g/km που πρέπει να 
επιτευχθούν έως το 2012, μέσω μέτρων 
που δεν θα εμπίπτουν στον κύκλο 
δοκιμών έγκρισης τύπου.

Or. en

Αιτιολόγηση

In order to be in line with EU climate policy objectives, a 120g /km fleet average must be 
achieved by 2012  with improvements that are measurable under the type approval test cycle. 
Other measures should be additional. According to the Commission impact assessment the 
130g/km target would save consumers more than double the estimated purchase price 
increase over lifetime of the car (with fuel cost data from time period when crude oil price 
was in the order of 60$ /barrel). In addition to being a climate necessity, stricter targets 
would save money for the consumers and reduce oil dependency.  A pathway for further 
emission reductions is necessary to provide investment certainty.

Τροπολογία 60
Matthias Groote

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Αντικείμενο και στόχοι Αντικείμενο, σκοπός και στόχοι

Ο παρών κανονισμός καθορίζει στόχους 
επιδόσεων των εκπομπών CO2 για 

Ο παρών κανονισμός καθορίζει στόχους 
επιδόσεων των εκπομπών CO2 για 
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καινούργια επιβατικά αυτοκίνητα, ώστε να 
διασφαλίσει την εύρυθμη λειτουργία της 
εσωτερικής αγοράς και να επιτύχει το 
γενικότερο στόχο της ΕΕ να μειωθούν οι 
εκπομπές CO2 από το στόλο των 
καινούργιων αυτοκινήτων σε 120 g 
CO2/km κατά μέσον όρο. Ο κανονισμός 
ορίζει την τιμή των μέσων εκπομπών CO2
από καινούργια επιβατικά αυτοκίνητα στα
130 g CO2/km μέσω βελτίωσης της 
τεχνολογίας των κινητήρων οχημάτων, 
όπως αυτές μετρούνται σύμφωνα με τον 
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 715/2007 και τα 
μέτρα εφαρμογής του. Ο παρών 
κανονισμός θα συμπληρωθεί με 
επιπρόσθετα μέτρα που αντιστοιχούν σε 
βελτίωση κατά 10 g/km στο πλαίσιο της 
κοινοτικής ολοκληρωμένης προσέγγισης.

καινούργια επιβατικά αυτοκίνητα, ώστε να 
διασφαλίσει την εύρυθμη λειτουργία της 
εσωτερικής αγοράς και να επιτύχει το 
γενικότερο στόχο της μείωσης των 
εκπομπών CO2 εντός της ΕΕ, 
περιλαμβανομένου και του τομέα των 
μεταφορών. Ο κανονισμός ορίζει την τιμή 
των μέσων εκπομπών CO2 από καινούργια 
επιβατικά αυτοκίνητα στα 130 g CO2/km 
μέσω βελτίωσης της τεχνολογίας των 
κινητήρων οχημάτων, όπως αυτές 
μετρούνται σύμφωνα με τον κανονισμό 
(ΕΚ) αριθ. 715/2007 και τα μέτρα 
εφαρμογής του. Ο παρών κανονισμός θα 
συμπληρωθεί με επιπρόσθετα μέτρα που 
αντιστοιχούν σε βελτίωση κατά 10 g/km 
στο πλαίσιο της κοινοτικής 
ολοκληρωμένης προσέγγισης, για να 
επιτύχει το γενικότερο στόχο της ΕΕ να 
μειωθούν οι εκπομπές CO2 από το στόλο 
των καινούργιων αυτοκινήτων σε 120 g 
CO2/km κατά μέσον όρο.
Ο στόχος μέσων εκπομπών 130 g 
CO2/km, που πρέπει να επιτευχθεί μέσω 
βελτιώσεων της τεχνολογίας των 
κινητήρων οχημάτων, πρέπει να 
επιτευχθεί κατά το έτος 2012 τουλάχιστον 
από το 70%, κατά το έτος 2013 
τουλάχιστον από το 80%, κατά το 2014 
τουλάχιστον από το 90% και κατά το έτος 
2015 από το σύνολο του στόλου.

Or. de

Αιτιολόγηση

Πρέπει να υπάρχει μόνο μια περίοδος σταδιακής εφαρμογής του μέτρου. Η σταδιακή εφαρμογή 
του μέτρου στους στόλους οχημάτων δίδει στους κατασκευαστές την ευελιξία να προσαρμοστούν 
στη μέση τιμή εκπομπών CO2. Εάν οι κατασκευαστές δεν μπορούν να τηρήσουν την μέση τιμή, 
πρέπει να καταβάλλουν από το 2012 τίμημα 95 ευρώ ανά γραμμάριο υπέρβασης των εκπομπών.
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Τροπολογία 61
Anders Wijkman

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Αντικείμενο και στόχοι Αντικείμενο και στόχοι
Ο παρών κανονισμός καθορίζει στόχους 
επιδόσεων των εκπομπών CO2 για 
καινούργια επιβατικά αυτοκίνητα, ώστε να 
διασφαλίσει την εύρυθμη λειτουργία της 
εσωτερικής αγοράς και να επιτύχει το 
γενικότερο στόχο της ΕΕ να μειωθούν οι 
εκπομπές CO2 από το στόλο των 
καινούργιων αυτοκινήτων σε 120 g 
CO2/km κατά μέσον όρο. Ο κανονισμός 
ορίζει την τιμή των μέσων εκπομπών 
CO2 από καινούργια επιβατικά 
αυτοκίνητα στα 130 g CO2/km μέσω 
βελτίωσης της τεχνολογίας των κινητήρων 
οχημάτων, όπως αυτές μετρούνται 
σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 
715/2007 και τα μέτρα εφαρμογής του. Ο 
παρών κανονισμός θα συμπληρωθεί με 
επιπρόσθετα μέτρα που αντιστοιχούν σε 
βελτίωση κατά 10 g/km στο πλαίσιο της 
κοινοτικής ολοκληρωμένης προσέγγισης.

Ο παρών κανονισμός καθορίζει στόχους 
επιδόσεων των εκπομπών CO2 για 
καινούργια επιβατικά αυτοκίνητα, ώστε να 
διασφαλίσει την εύρυθμη λειτουργία της 
εσωτερικής αγοράς και να επιτύχει το 
γενικότερο στόχο της ΕΕ να μειωθούν οι 
εκπομπές CO2 από το στόλο των 
καινούργιων αυτοκινήτων σε 120 g 
CO2/km έως το 2012, σε 90 g CO2/km 
έως το 2020 και σε 60 g/km έως το 2030 
μέσω βελτίωσης της τεχνολογίας των 
κινητήρων οχημάτων, όπως αυτές 
μετρούνται σύμφωνα με τον κανονισμό 
(ΕΚ) αριθ. 715/2007 και τα μέτρα 
εφαρμογής του.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η πρόταση της Επιτροπής δεν συμπεριλαμβάνει πιο αυστηρούς μακροπρόθεσμους στόχους για 
το 2020 και το 2030, με αποτέλεσμα η μείωση των εκπομπών CO2 να σταματήσει μετά το 
2012. Ωστόσο, είναι αναγκαία η θέσπιση μακροπρόθεσμων στόχων για να παρασχεθεί στην 
βιομηχανία μακροπρόθεσμη προοπτική για την ανάπτυξη αυτοκινήτων με υψηλότερη απόδοση 
καυσίμου και την τόνωση της καινοτομίας. Οι εκπομπές στον τομέα των μεταφορών 
προβλέπεται να εξακολουθήσουν να αυξάνονται εάν δεν εφαρμοστούν περαιτέρω μέτρα. Τούτο 
ενδέχεται να υποσκάψει την πολιτική της ΕΕ για το κλίμα.
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Τροπολογία 62
Dorette Corbey

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ο παρών κανονισμός καθορίζει στόχους 
επιδόσεων των εκπομπών CO2 για 
καινούργια επιβατικά αυτοκίνητα, ώστε να 
διασφαλίσει την εύρυθμη λειτουργία της 
εσωτερικής αγοράς και να επιτύχει το 
γενικότερο στόχο της ΕΕ να μειωθούν οι 
εκπομπές CO2 από το στόλο των 
καινούργιων αυτοκινήτων σε 120 g
CO2/km κατά μέσον όρο. Ο κανονισμός 
ορίζει την τιμή των μέσων εκπομπών CO2 
από καινούργια επιβατικά αυτοκίνητα στα 
130 g CO2/km μέσω βελτίωσης της 
τεχνολογίας των κινητήρων οχημάτων, 
όπως αυτές μετρούνται σύμφωνα με τον 
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 715/2007 και τα 
μέτρα εφαρμογής του. Ο παρών 
κανονισμός θα συμπληρωθεί με 
επιπρόσθετα μέτρα που αντιστοιχούν σε 
βελτίωση κατά 10 g/km στο πλαίσιο της 
κοινοτικής ολοκληρωμένης προσέγγισης.

Ο παρών κανονισμός καθορίζει στόχους 
επιδόσεων των εκπομπών CO2 για 
καινούργια επιβατικά αυτοκίνητα, ώστε να 
διασφαλίσει την εύρυθμη λειτουργία της 
εσωτερικής αγοράς και να επιτύχει το 
γενικότερο στόχο της ΕΕ να μειωθούν οι 
εκπομπές CO2 από το στόλο των 
καινούργιων αυτοκινήτων σε 60 g CO2/km 
κατά μέσον όρο.  Ο κανονισμός ορίζει την 
τιμή των μέσων εκπομπών CO2 από 
καινούργια επιβατικά αυτοκίνητα στα 120 
g CO2/km από το 2012 και μετά, στα 80 g 
CO2/km από το 2020 και μετά και στα 60 
g CO2/km από το 2025 και μετά, μέσω 
βελτίωσης της τεχνολογίας των κινητήρων 
οχημάτων, όπως αυτές μετρούνται 
σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 
715/2007 και τα μέτρα εφαρμογής του.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα 120 γραμμάρια χωρίς πρόσθετα μέτρα το 2012 είναι η αρχική πρόταση της Επιτροπής και η 
τεχνολογία παρέχει δυνατότητες για την επίτευξη αυτού του στόχου. Επιπλέον είναι αναγκαία η 
θέσπιση μακροπρόθεσμων στόχων προκειμένου να παρασχεθεί στους κατασκευαστές 
αυτοκινήτων η μακροπρόθεσμη προοπτική που χρειάζονται.
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Τροπολογία 63
María Sornosa Martínez

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Αντικείμενο και στόχοι Αντικείμενο και στόχοι
Ο παρών κανονισμός καθορίζει στόχους 
επιδόσεων των εκπομπών CO2 για 
καινούργια επιβατικά αυτοκίνητα, ώστε να 
διασφαλίσει την εύρυθμη λειτουργία της 
εσωτερικής αγοράς και να επιτύχει το 
γενικότερο στόχο της ΕΕ να μειωθούν οι 
εκπομπές CO2 από το στόλο των 
καινούργιων αυτοκινήτων σε 120 g 
CO2/km κατά μέσον όρο. Ο κανονισμός 
ορίζει την τιμή των μέσων εκπομπών CO2 
από καινούργια επιβατικά αυτοκίνητα στα 
130 g CO2/km μέσω βελτίωσης της 
τεχνολογίας των κινητήρων οχημάτων, 
όπως αυτές μετρούνται σύμφωνα με τον 
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 715/2007 και τα 
μέτρα εφαρμογής του. Ο παρών 
κανονισμός θα συμπληρωθεί με 
επιπρόσθετα μέτρα που αντιστοιχούν σε 
βελτίωση κατά 10 g/km στο πλαίσιο της 
κοινοτικής ολοκληρωμένης προσέγγισης.

Ο παρών κανονισμός καθορίζει στόχους 
επιδόσεων των εκπομπών CO2 για 
καινούργια επιβατικά αυτοκίνητα, ώστε να 
διασφαλίσει την εύρυθμη λειτουργία της 
εσωτερικής αγοράς και να επιτύχει το 
γενικότερο στόχο της ΕΕ να μειωθούν οι 
εκπομπές CO2 από το στόλο των 
καινούργιων αυτοκινήτων σε 120 g 
CO2/km κατά μέσον όρο. Ο κανονισμός 
ορίζει την τιμή των μέσων εκπομπών CO2 
από καινούργια επιβατικά αυτοκίνητα στα 
130 g CO2/km μέσω βελτίωσης της 
τεχνολογίας των κινητήρων οχημάτων, 
όπως αυτές μετρούνται σύμφωνα με τον 
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 715/2007 και τα 
μέτρα εφαρμογής του. Ο παρών 
κανονισμός θα συμπληρωθεί με 
επιπρόσθετα μέτρα που αντιστοιχούν σε 
βελτίωση κατά 10 g/km στο πλαίσιο της 
κοινοτικής ολοκληρωμένης προσέγγισης.

Η Επιτροπή υποβάλλει το 2014 πρόταση 
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο 
Συμβούλιο σχετικά με τους 
μεσοπρόθεσμους και μακροπρόθεσμους 
στόχους με βάση αξιολόγηση των 
επιπτώσεων.

Or. en
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Τροπολογία 64
Inés Ayala Sender

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Αντικείμενο και στόχοι Αντικείμενο και στόχοι
Ο παρών κανονισμός καθορίζει στόχους 
επιδόσεων των εκπομπών CO2 για 
καινούργια επιβατικά αυτοκίνητα, ώστε να 
διασφαλίσει την εύρυθμη λειτουργία της 
εσωτερικής αγοράς και να επιτύχει το 
γενικότερο στόχο της ΕΕ να μειωθούν οι 
εκπομπές CO2 από το στόλο των 
καινούργιων αυτοκινήτων σε 120 g 
CO2/km κατά μέσον όρο. Ο κανονισμός 
ορίζει την τιμή των μέσων εκπομπών CO2 
από καινούργια επιβατικά αυτοκίνητα στα 
130 g CO2/km μέσω βελτίωσης της 
τεχνολογίας των κινητήρων οχημάτων, 
όπως αυτές μετρούνται σύμφωνα με τον 
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 715/2007 και τα 
μέτρα εφαρμογής του. Ο παρών 
κανονισμός θα συμπληρωθεί με 
επιπρόσθετα μέτρα που αντιστοιχούν σε 
βελτίωση κατά 10 g/km στο πλαίσιο της 
κοινοτικής ολοκληρωμένης προσέγγισης.

Ο παρών κανονισμός καθορίζει στόχους 
επιδόσεων των εκπομπών CO2 για 
καινούργια επιβατικά αυτοκίνητα, ώστε να 
διασφαλίσει την εύρυθμη λειτουργία της 
εσωτερικής αγοράς και να επιτύχει το 
γενικότερο στόχο της μείωσης των 
εκπομπών CO2 εντός της ΕΕ και στον 
τομέα των μεταφορών. Ο κανονισμός 
ορίζει την τιμή των μέσων εκπομπών 
CO2 από το στόλο των καινούργιων 
αυτοκινήτων στα 120 g CO2/km από 1ης 
Ιανουαρίου 2012. Ο κανονισμός ορίζει την 
τιμή των μέσων εκπομπών CO2 από 
καινούργια επιβατικά αυτοκίνητα στα 
130 g CO2/km μέσω βελτίωσης της 
τεχνολογίας των κινητήρων οχημάτων, 
όπως αυτές μετρούνται σύμφωνα με τον 
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 715/2007 και τα 
μέτρα εφαρμογής του. Ο παρών 
κανονισμός θα συμπληρωθεί με 
επιπρόσθετα μέτρα που αντιστοιχούν σε 
βελτίωση κατά 10 g/km στο πλαίσιο της 
κοινοτικής ολοκληρωμένης προσέγγισης. 
Ο στόχος θα αναθεωρηθεί έως την 1η 
Ιανουαρίου 2020.

Or. en
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Τροπολογία 65
Jorgo Chatzimarkakis

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ο παρών κανονισμός καθορίζει στόχους 
επιδόσεων των εκπομπών CO2 για 
καινούργια επιβατικά αυτοκίνητα, ώστε να 
διασφαλίσει την εύρυθμη λειτουργία της 
εσωτερικής αγοράς και να επιτύχει το 
γενικότερο στόχο της ΕΕ να μειωθούν οι 
εκπομπές CO2 από το στόλο των 
καινούργιων αυτοκινήτων σε 120 g
CO2/km κατά μέσον όρο. Ο κανονισμός 
ορίζει την τιμή των μέσων εκπομπών 
CO2 από καινούργια επιβατικά αυτοκίνητα 
στα 130 g CO2/km μέσω βελτίωσης της 
τεχνολογίας των κινητήρων οχημάτων, 
όπως αυτές μετρούνται σύμφωνα με τον 
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 715/2007 και τα 
μέτρα εφαρμογής του. Ο παρών 
κανονισμός θα συμπληρωθεί με 
επιπρόσθετα μέτρα που αντιστοιχούν σε 
βελτίωση κατά 10 g/km στο πλαίσιο της 
κοινοτικής ολοκληρωμένης προσέγγισης.

Ο παρών κανονισμός καθορίζει στόχους 
επιδόσεων των εκπομπών CO2 για 
καινούργια επιβατικά αυτοκίνητα, ώστε να 
διασφαλίσει την εύρυθμη λειτουργία της 
εσωτερικής αγοράς και να επιτύχει το 
γενικότερο στόχο της ΕΕ να μειωθούν οι 
εκπομπές CO2 από το στόλο των 
καινούργιων αυτοκινήτων σε 130 g
CO2/km κατά μέσον όρο το 2015. Ο 
κανονισμός ορίζει αυτές τις μέσες 
εκπομπές CO2 από καινούργια επιβατικά 
αυτοκίνητα μέσω βελτίωσης της 
τεχνολογίας των κινητήρων οχημάτων, 
όπως αυτές μετρούνται σύμφωνα με τον 
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 715/2007 και τα 
μέτρα εφαρμογής του. Ο παρών 
κανονισμός θα συμπληρωθεί με 
επιπρόσθετα μέτρα, και ειδικότερα 
οικολογικές καινοτομίες, στο πλαίσιο της 
κοινοτικής ολοκληρωμένης προσέγγισης.

Or. en

Τροπολογία 66
Chris Davies

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Αντικείμενο και στόχοι Αντικείμενο και στόχοι
Ο παρών κανονισμός καθορίζει στόχους 
επιδόσεων των εκπομπών CO2 για 
καινούργια επιβατικά αυτοκίνητα, ώστε να 
διασφαλίσει την εύρυθμη λειτουργία της 
εσωτερικής αγοράς και να επιτύχει το 

Ο παρών κανονισμός καθορίζει στόχους 
επιδόσεων των εκπομπών CO2 για 
καινούργια επιβατικά αυτοκίνητα, ώστε να 
διασφαλίσει την εύρυθμη λειτουργία της 
εσωτερικής αγοράς και να επιτύχει το 
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γενικότερο στόχο της ΕΕ να μειωθούν οι 
εκπομπές CO2 από το στόλο των 
καινούργιων αυτοκινήτων σε 120 g 
CO2/km κατά μέσον όρο. Ο κανονισμός 
ορίζει την τιμή των μέσων εκπομπών 
CO2 από καινούργια επιβατικά 
αυτοκίνητα στα 130 g CO2/km μέσω 
βελτίωσης της τεχνολογίας των κινητήρων 
οχημάτων, όπως αυτές μετρούνται 
σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 
715/2007 και τα μέτρα εφαρμογής του. Ο 
παρών κανονισμός θα συμπληρωθεί με 
επιπρόσθετα μέτρα που αντιστοιχούν σε 
βελτίωση κατά 10 g/km στο πλαίσιο της 
κοινοτικής ολοκληρωμένης προσέγγισης.

γενικότερο στόχο της μείωσης των 
εκπομπών CO2 εντός της ΕΕ και στον 
τομέα των μεταφορών.  Ο κανονισμός 
ορίζει στόχο για τον στόλο των 
καινούργιων αυτοκινήτων που θα 
ανέρχεται κατά μέσο όρο σε 125 g 
CO2/km από 1ης Ιανουαρίου 2015, μέσω 
βελτίωσης της τεχνολογίας των κινητήρων 
οχημάτων, όπως αυτές μετρούνται 
σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 
715/2007 και τα μέτρα εφαρμογής του. Ο 
παρών κανονισμός θα συμπληρωθεί με 
επιπρόσθετα μέτρα που αντιστοιχούν σε 
βελτίωση κατά 10 g/km στο πλαίσιο της 
κοινοτικής ολοκληρωμένης προσέγγισης.  
Ο κανονισμός ορίζει επίσης στόχο για 
τον στόλο των καινούργιων αυτοκινήτων 
που δεν θα υπερβαίνει τα 80 g CO2/km 
από 1ης Ιανουαρίου 2020.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία επαναφέρει τον στόχο και το χρονοδιάγραμμα που συμφωνήθηκαν από 
το Κοινοβούλιο τον Οκτώβριο 2007. Αυτός ο βραχυπρόθεσμος στόχος είναι από 
περιβαλλοντική άποψη πιο φιλόδοξος από τον στόχο που προτείνει η Επιτροπή, όμως το 
χρονοδιάγραμμα παρέχει στην βιομηχανία περισσότερο χρόνο για να επιτύχει τον γενικότερο 
στόχο με το ελάχιστο δυνατό κόστος. Ο προτεινόμενος μεσοπρόθεσμος στόχος (2020) είναι πιο 
φιλόδοξος από αυτόν που συμφωνήθηκε από το Κοινοβούλιο. Αναγνωρίζονται η πολύ πιο 
προοδευτική στάση που υιοθετεί τώρα πλέον η βιομηχανία και η πίεση για αλλαγή που ασκούν 
οι καταναλωτές μετά την τεράστια αύξηση των τιμών πετρελαίου.

Τροπολογία 67
Anja Weisgerber, Miroslav Mikolášik, Horst Schnellhardt, Karsten Friedrich 
Hoppenstedt, Renate Sommer, Lambert van Nistelrooij, Christa Klaß, Thomas Ulmer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ο παρών κανονισμός καθορίζει στόχους 
επιδόσεων των εκπομπών CO2 για 
καινούργια επιβατικά αυτοκίνητα, ώστε να 

Ο παρών κανονισμός καθορίζει στόχους 
επιδόσεων των εκπομπών CO2 για 
καινούργια επιβατικά αυτοκίνητα, ώστε να 
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διασφαλίσει την εύρυθμη λειτουργία της 
εσωτερικής αγοράς και να επιτύχει το 
γενικότερο στόχο της ΕΕ να μειωθούν οι 
εκπομπές CO2 από το στόλο των 
καινούργιων αυτοκινήτων σε 120 g 
CO2/km κατά μέσον όρο. Ο κανονισμός 
ορίζει την τιμή των μέσων εκπομπών CO2
από καινούργια επιβατικά αυτοκίνητα στα 
130 g CO2/km μέσω βελτίωσης της 
τεχνολογίας των κινητήρων οχημάτων, 
όπως αυτές μετρούνται σύμφωνα με τον 
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 715/2007 και τα 
μέτρα εφαρμογής του. Ο παρών 
κανονισμός θα συμπληρωθεί με 
επιπρόσθετα μέτρα που αντιστοιχούν σε 
βελτίωση κατά 10 g/km στο πλαίσιο της 
κοινοτικής ολοκληρωμένης προσέγγισης.

διασφαλίσει την εύρυθμη λειτουργία της 
εσωτερικής αγοράς και να επιτύχει το 
γενικότερο στόχο της ΕΕ να μειωθούν οι 
εκπομπές CO2 από το στόλο των 
καινούργιων αυτοκινήτων σε 120 g 
CO2/km κατά μέσον όρο. Ο κανονισμός 
ορίζει την τιμή των μέσων εκπομπών CO2
από καινούργια επιβατικά αυτοκίνητα στα 
130 g CO2/km μέσω βελτίωσης της 
τεχνολογίας των κινητήρων οχημάτων, 
όπως αυτές μετρούνται σύμφωνα με τον 
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 715/2007 και τα 
μέτρα εφαρμογής του. Ο παρών 
κανονισμός θα συμπληρωθεί με 
επιπρόσθετα μέτρα που αποσκοπούν σε 
περαιτέρω μείωση κατά 10 g/km στο 
πλαίσιο της κοινοτικής ολοκληρωμένης 
προσέγγισης.

Το 2014 η Επιτροπή προτείνει, βάσει 
απογραφής και αποτίμησης των έννομων 
συνεπειών, μεσοπρόθεσμους και 
μακροπρόθεσμους στόχους για τα 
ταξινομούμενα για πρώτη φορά οχήματα 
από το 2020 και τους υποβάλλει στο 
Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο για τη 
λήψη απόφασης. Ταυτόχρονα η Επιτροπή 
υποβάλλει πρόταση συνολικής 
προσέγγισης για τον καθορισμό όλων των 
μέτρων μείωσης των εκπομπών CO2 με 
στόχο να αρθεί η διάκριση μεταξύ 
μέτρων συνδεόμενων με τον κινητήρα/τα 
οχήματα και συμπληρωματικών μέτρων 
καθώς και οικολογικών καινοτομιών.
Καθορίζεται στόχος για το 2020 ο οποίος 
εξασφαλίζει, με βάση τον αθροιστικό 
αντίκτυπο όλων των σχετικών μέτρων, 
μείωση των μέσων εκπομπών CO2
τουλάχιστον κατά 20% σε σύγκριση με το 
2008. Στο πλαίσιο αυτό, η Επιτροπή 
λαμβάνει υπόψη την πιθανή ενσωμάτωση 
των οδικών μεταφορών στο ευρωπαϊκό 
σύστημα εμπορίας εκπομπών, όπως 
προτείνεται στο πλαίσιο της 
αναθεώρησης του συστήματος εμπορίας 
εκπομπών της ΕΕ.
Ως βάση της πρότασης αυτής, εκπονείται 
γενική εκτίμηση των επιπτώσεων για την 
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αυτοκινητοβιομηχανία και τους κλάδους 
που προηγούνται αυτής στην παραγωγική 
διαδικασία. Η εκτίμηση αυτή 
περιλαμβάνει ανάλυση κόστους- οφέλους, 
λαμβανομένων υπόψη όλων των σχετικών 
τεχνολογικών καινοτομιών που 
επιτρέπουν τη μείωση των εκπομπών CO2
σε όλα τα τμήματα της αγοράς 
επιβατικών αυτοκινήτων.
Κατά τον καθορισμό ενός 
μακροπρόθεσμου στόχου λαμβάνονται 
υπόψη οι εξελίξεις που συνδέονται με 
διεθνείς συμφωνίες για την προστασία 
του κλίματος. 

Or. de

Αιτιολόγηση

Um den technologischen Fortschritt im Automobilsektor zu fördern und den 
Automobilherstellern und Zulieferern langfristige Planungs- und Investitionssicherheit zu 
geben ist es sinnvoll, auf der Grundlage einer detaillierten Bestandsaufnahme und einer 
sorgfältigen Rechtsfolgenabschätzung Langfristziele festzulegen und damit  alternative 
Technologien zu fördern bzw. durchzusetzen. Diese Ziele sollen im Rahmen eines zeitnahen 
Gesetzgebungsverfahrens in der Mitentscheidung festgelegt werden. Die Neufassung der 
Richtlinie muss ein umfassendes Vorgehen beinhalten, um alle Maßnahmen zur Reduktion von 
CO2 Emissionen zu betrachten; dies sind vor allem 
 a) antriebs-/fahrzeugseitige Maßnahmen, 
b) ergänzende Maßnahmen und 
c) Öko-Innovationen. 
Die künftige Richtlinie sollte daher alle verbrauchsmindernden Maßnahmen umfassen.
Würde das übergreifende politische Ziel der EU einer Minderung der CO2-Emissionen um 20 
Prozent bis 2020 auf  neue Pkw angewendet, bietet sich der von ACEA / JAMA / KAMA 
zugesagte Wert als Bezugspunkt an. Die Herleitung eines konkreten Zielwerts kann erst  auf 
Basis aller relevanten Maßnahmen und der Folgenabschätzung erfolgen. Eine Minderung von 
20 Prozent stellt jedoch  für die künftigen Ziele den mindestens zu erreichenden 
Minderungsfaktor dar. Hierdurch wird die Automobilindustrie analog zu anderen Sektoren 
behandelt. Sollte die EU ambitionierte Zusagen im internationalen Kontext (30% 
entsprechend der Mitteilung KOM (2008) 30 „20 und 20 bis 2020 Chancen Europas im 
Klimawandel“) machen, sind diese entsprechend zu berücksichtigen. Sollte die EU im 
Zeitraum nach 2012 den Straßenverkehr in das europäische Emissionshandelssystem 
einbeziehen, sind auch die hiermit erreichten Minderungen bei der Festlegung der Ziele für 
neue Pkw einzubeziehen.
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Τροπολογία 68
Dan Jørgensen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ο παρών κανονισμός καθορίζει στόχους 
επιδόσεων των εκπομπών CO2 για 
καινούργια επιβατικά αυτοκίνητα, ώστε να 
διασφαλίσει την εύρυθμη λειτουργία της 
εσωτερικής αγοράς και να επιτύχει το 
γενικότερο στόχο της ΕΕ να μειωθούν οι 
εκπομπές CO2 από το στόλο των 
καινούργιων αυτοκινήτων σε 120 g 
CO2/km κατά μέσον όρο. Ο κανονισμός 
ορίζει την τιμή των μέσων εκπομπών CO2 
από καινούργια επιβατικά αυτοκίνητα στα 
130 g CO2/km μέσω βελτίωσης της 
τεχνολογίας των κινητήρων οχημάτων, 
όπως αυτές μετρούνται σύμφωνα με τον 
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 715/2007 και τα 
μέτρα εφαρμογής του. Ο παρών 
κανονισμός θα συμπληρωθεί με 
επιπρόσθετα μέτρα που αντιστοιχούν σε 
βελτίωση κατά 10 g/km στο πλαίσιο της 
κοινοτικής ολοκληρωμένης προσέγγισης.

Ο παρών κανονισμός καθορίζει στόχους 
επιδόσεων των εκπομπών CO2 για 
καινούργια επιβατικά αυτοκίνητα, ώστε να
διασφαλίσει την εύρυθμη λειτουργία της 
εσωτερικής αγοράς και να επιτύχει το 
γενικότερο κοινοτικό στόχο της μείωσης 
των εκπομπών CO2 εντός της ΕΕ και 
στον τομέα των μεταφορών. Ο 
κανονισμός ορίζει την τιμή των μέσων 
εκπομπών CO2 από καινούργια επιβατικά 
αυτοκίνητα στα 120 g CO2/km από 1ης 
Ιανουαρίου 2012 και μακροπρόθεσμο 
στόχο 80 g CO2/km από 1ης Ιανουαρίου 
2020 μέσω βελτίωσης της τεχνολογίας των 
κινητήρων οχημάτων, όπως αυτές 
μετρούνται σύμφωνα με τον κανονισμό 
(ΕΚ) αριθ. 715/2007 και τα μέτρα 
εφαρμογής του.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι εκπομπές από τις οδικές μεταφορές εξακολουθούν να αυξάνονται, υπονομεύοντας τις 
μειώσεις εκπομπών που επιτυγχάνονται σε άλλους τομείς στην ΕΕ. Χρειάζονται ριζικές και 
επείγουσες περικοπές, προκειμένου ο τομέας των οδικών μεταφορών να συνεισφέρει στις 
συνολικές μειώσεις εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου της ΕΕ. Οι περικοπές αυτές δεν θα 
επιτευχθούν, εκτός εάν θεσπιστούν αυστηροί στόχοι εκπομπών CO2 για όλα τα οχήματα οδικών 
μεταφορών, συμπεριλαμβανομένων των επιβατικών αυτοκινήτων.
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Τροπολογία 69
Holger Krahmer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 - εδάφια 1 α - 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το 2014 η Επιτροπή προτείνει, βάσει 
απογραφής και αποτίμησης των έννομων 
συνεπειών, μεσοπρόθεσμους και 
μακροπρόθεσμους στόχους για τα 
ταξινομούμενα για πρώτη φορά οχήματα 
από το 2020 και από το 2025 και τους 
υποβάλλει στο Συμβούλιο και το 
Κοινοβούλιο για τη λήψη απόφασης. 
Ταυτόχρονα η Επιτροπή υποβάλλει 
πρόταση συνολικής προσέγγισης στον 
καθορισμό όλων των μέτρων μείωσης 
των εκπομπών CO2 με στόχο να αρθεί η 
διάκριση μεταξύ μέτρων συνδεόμενων με 
τον κινητήρα/τα οχήματα και 
συμπληρωματικών μέτρων καθώς και 
οικολογικών καινοτομιών.
Καθορίζεται στόχος για το 2020 ο οποίος 
εξασφαλίζει, με βάση τον αθροιστικό 
αντίκτυπο όλων των σχετικών μέτρων, 
μείωση των μέσων εκπομπών CO2
τουλάχιστον κατά 20% σε σύγκριση με το 
2008. Στο πλαίσιο αυτό, η Επιτροπή 
λαμβάνει υπόψη την πιθανή ενσωμάτωση 
των οδικών μεταφορών στο ευρωπαϊκό 
σύστημα εμπορίας εκπομπών , όπως 
προτείνεται στο πλαίσιο της 
αναθεώρησης του συστήματος εμπορίας 
εκπομπών της ΕΕ.
Ως βάση της πρότασης αυτής, εκπονείται 
γενική εκτίμηση των επιπτώσεων για την 
αυτοκινητοβιομηχανία και τους κλάδους 
που προηγούνται αυτής στην παραγωγική 
διαδικασία. Η εκτίμηση αυτή 
περιλαμβάνει ανάλυση κόστους- οφέλους, 
λαμβανομένων υπόψη όλων των σχετικών 
τεχνολογικών καινοτομιών που 
επιτρέπουν τη μείωση των εκπομπών CO2
σε όλα τα τμήματα της αγοράς 
επιβατικών αυτοκινήτων. Κατά τον 
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καθορισμό ενός μακροπρόθεσμου στόχου 
λαμβάνονται υπόψη οι εξελίξεις που 
συνδέονται με διεθνείς συμφωνίες για την 
προστασία του κλίματος.

Or. de

Αιτιολόγηση

Για να προωθηθεί η τεχνολογική πρόοδος στον τομέα των αυτοκινήτων και να παρασχεθεί 
στους κατασκευαστές και τους προμηθευτές μακροπρόθεσμη ασφάλεια σχεδιασμού και 
επενδύσεων, είναι σκόπιμο να οριστούν, βάσει λεπτομερούς απογραφής και προσεκτικής 
αποτίμησης των έννομων συνεπειών, μακροπρόθεσμοι στόχοι και, με τον τρόπο αυτό, να 
προωθηθούν ή να επιβληθούν εναλλακτικές τεχνολογίες. Οι στόχοι αυτοί πρέπει να οριστούν 
στο πλαίσιο προσεχούς νομοθετικής διαδικασίας συναπόφασης.

Τροπολογία 70
Thomas Ulmer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 - εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το 2014 καθορίζεται στόχος για το 2020 ο 
οποίος εξασφαλίζει, με βάση τον 
αθροιστικό αντίκτυπο όλων των σχετικών 
μέτρων, μείωση των μέσων εκπομπών 
CO2 τουλάχιστον κατά 20% σε σύγκριση 
με την τιμή στόχο για την περίοδο 2012-
2015. Στο πλαίσιο αυτό, λαμβάνονται 
υπόψη οι εξελίξεις που σημειώνονται σε 
διεθνές επίπεδο στον τομέα της 
προστασίας του κλίματος.

Or. de

Αιτιολόγηση

Κατά τον καθορισμό μελλοντικών στόχων η μείωση τουλάχιστον κατά 20% αποτελεί το 
ελάχιστο ποσοστό που πρέπει να επιτευχθεί. Με τον τρόπο αυτό η αυτοκινητοβιομηχανία 
τυγχάνει μεταχείρισης ανάλογης με τη μεταχείριση άλλων κλάδων. Εάν η ΕΕ αναλάβει 
φιλόδοξες δεσμεύσεις σε διεθνές επίπεδο, οι δεσμεύσεις αυτές πρέπει να ληφθούν δεόντως 
υπόψη.



AM\728751EL.doc 63/215 PE407.904v01-00

EL

Τροπολογία 71
Frédérique Ries

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι μέσες εκπομπές CO2 από τα 
καινούργια αυτοκίνητα δεν πρέπει να 
υπερβαίνουν 120 CO2/km το 2012, 114 g 
CO2/km το 2014, 107 g CO2/km το 2016, 
99 g CO2/km το 2018 και 90 g CO2/km το 
2020. Τα μέσα αυτά επίπεδα εκπομπών 
αποτελούν αντικείμενο προσαρμογών 
προκειμένου να ανταμειφθούν οι 
προσπάθειες των κατασκευαστών που 
θέτουν σε εφαρμογή οικολογικές 
καινοτομίες οι οποίες έχουν πραγματική 
επίπτωση στη μείωση των εκπομπών 
CO2.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Για να είμαστε βέβαιοι ότι ο στόχος 100-90 g/km μπορεί να επιτευχθεί το 2020, είναι 
απαραίτητο να καθορισθούν στη νομοθεσία στόχοι για τα επόμενα χρόνια, όπως συμβαίνει και 
με την πρόταση αναθεώρησης των προτύπων CAFE για τα ιδιωτικά αυτοκίνητα στις ΗΠΑ. Οι 
ενδιάμεσοι στόχοι που προτείνονται καθορίσθηκαν βάσει ενός διετούς σταδιακού ποσοστού 
μείωσης μέχρι το 2020.

Τροπολογία 72
Rebecca Harms

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1, παράγραφος 1α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ο κανονισμός θεσπίζει δεσμευτικές 
ετήσιες μέσες εκπομπές CO2 για τα νέα 
επιβατικά αυτοκίνητα με βάση μια 
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δεσμευτική γραμμική πορεία μεταξύ των 
μέσων όρων του 2012, του 2020 και του 
2025 αντίστοιχα.
Η διαφοροποίηση των μέσων εκπομπών 
του στόλου από το 2013 θα βασίζεται στο 
αποτύπωμα του οχήματος και σε μέγιστη 
κλίση 40%. Τα μέτρα όσον αφορά τη 
διαφοροποίηση του στόχου μέχρι το 
2020, που προορίζονται για την 
τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων 
του παρόντος κανονισμού, 
συμπληρώνοντάς τον, θεσπίζονται 
σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία 
με έλεγχο όπως προβλέπεται στο άρθρο 
12 παράγραφος 3.

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει να καθοριστεί δεσμευτική μέση πορεία μεταξύ των στόχων του 2012, του 2020 και του 
2025. Η διαφοροποίηση του στόχου μετά το 2013 πρέπει να βασίζεται στο αποτύπωμα, το 
οποίο, σε σύγκριση με το βάρος του αυτοκινήτου, αντικατοπτρίζει καλύτερα το μέγεθος που 
αφορά τη χρηστικότητα του αυτοκινήτου για τον καταναλωτή. 

Τροπολογία 73
Frédérique Ries

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή πρέπει να εξασφαλίσει την 
τακτική αξιολόγηση των 
χρησιμοποιούμενων περιοδικών ελέγχων 
για την μέτρηση των εκπομπών. Εάν 
διαπιστωθεί ότι οι έλεγχοι αυτοί δεν είναι 
πλέον κατάλληλοι ή δεν καταμετρούν τις 
εκπομπές υπό πραγματικές συνθήκες, 
πρέπει να προσαρμόζονται ώστε να 
παρέχουν ακριβή εικόνα των εκπομπών 
CO2 που παράγονται κατά την οδήγηση 
στον δρόμο.  Όσα μέτρα προορίζονται για 
την τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων 
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του παρόντος κανονισμού θεσπίζονται 
σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία 
με έλεγχο όπως προβλέπεται στο άρθρο 
12 παράγραφος 3.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Οι εκπομπές που μετρώνται κατά τους περιοδικούς ελέγχους είναι, κατά μέσο όρο, από 10% 
έως 19% χαμηλότερες από τις εκπομπές υπό πραγματικές συνθήκες. Για ορισμένα μοντέλα, η 
διαφορά αυτή μπορεί να φθάσει και το 40%. Επείγει η αναθεώρηση των περιοδικών ελέγχων 
ώστε να παρέχεται αξιόπιστη ενημέρωση στους καταναλωτές όσον αφορά την κατανάλωση 
καυσίμου και τα συναφή κόστη και να διευρυνθεί το πεδίο των εφαρμοζόμενων από τους 
κατασκευαστές τεχνικών μέτρων για την μείωση της παραγωγής CO2, όπως οι οικολογικές 
καινοτομίες.

Τροπολογία 74
Magor Imre Csibi, Daciana Octavia Sârbu, Nicodim Bulzesc

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται σε 
μηχανοκίνητα οχήματα κατηγορίας M1 
όπως ορίζονται στο Παράρτημα II της 
οδηγίας 2007/46/ΕΚ, των οποίων η μάζα 
αναφοράς δεν υπερβαίνει τα 2.610 kg, και 
σε οχήματα στα οποία έχει επεκταθεί η 
έγκριση τύπου σύμφωνα με το άρθρο 2 
παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
715/2007 («επιβατικά αυτοκίνητα») τα 
οποία ταξινομούνται για πρώτη φορά στην 
Κοινότητα και δεν έχουν ταξινομηθεί 
προηγουμένως εκτός Κοινότητας 
(«καινούργια επιβατικά αυτοκίνητα»).

1. Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται σε 
καινούργια μηχανοκίνητα οχήματα 
κατηγορίας M1 όπως ορίζονται στο 
Παράρτημα II της οδηγίας 2007/46/ΕΚ, 
των οποίων η μάζα αναφοράς δεν 
υπερβαίνει τα 2.610 kg, και σε οχήματα 
στα οποία έχει επεκταθεί η έγκριση τύπου 
σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 2 του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 715/2007 
(«επιβατικά αυτοκίνητα») τα οποία 
ταξινομούνται για πρώτη φορά στην 
Κοινότητα και δεν έχουν ταξινομηθεί 
προηγουμένως εκτός Κοινότητας 
(«καινούργια επιβατικά αυτοκίνητα»).

Or. en

Αιτιολόγηση

Η προσθήκη είναι αναγκαία για να διευκρινιστεί το πεδίο εφαρμογής του κανονισμού.
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Τροπολογία 75
Åsa Westlund, Dorette Corbey

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται σε 
μηχανοκίνητα οχήματα κατηγορίας M1
όπως ορίζονται στο Παράρτημα II της 
οδηγίας 2007/46/ΕΚ, των οποίων η μάζα 
αναφοράς δεν υπερβαίνει τα 2.610 kg, και 
σε οχήματα στα οποία έχει επεκταθεί η 
έγκριση τύπου σύμφωνα με το άρθρο 2 
παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
715/2007 («επιβατικά αυτοκίνητα») τα 
οποία ταξινομούνται για πρώτη φορά 
στην Κοινότητα και δεν έχουν 
ταξινομηθεί προηγουμένως εκτός 
Κοινότητας («καινούργια επιβατικά 
αυτοκίνητα»).

1. Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται σε 
επιβατικά οχήματα, όπως ορίζονται στην 
παράγραφο 3α του παρόντος άρθρου και 
σε ελαφρά εμπορικά οχήματα, όπως 
ορίζονται στο Παράρτημα II της οδηγίας 
2007/46/ΕΚ.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η διαγραφή της μάζας ως αναφοράς για το πεδίο εφαρμογής του παρόντος Κανονισμού έχει το 
νόημα να μην αποκλείονται βαρέα οχήματα από αυτήν τη νομοθετική ρύθμιση.

Τροπολογία 76
Rebecca Harms

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται σε 
μηχανοκίνητα οχήματα κατηγορίας M1 
όπως ορίζονται στο Παράρτημα II της 
οδηγίας 2007/46/ΕΚ, των οποίων η μάζα 
αναφοράς δεν υπερβαίνει τα 2.610 kg, και 
σε οχήματα στα οποία έχει επεκταθεί η 

1. Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται σε 
μηχανοκίνητα οχήματα κατηγορίας M1 και 
Ν1 όπως ορίζονται στο Παράρτημα II της 
οδηγίας 2007/46/ΕΚ και σε οχήματα στα 
οποία έχει επεκταθεί η έγκριση τύπου 
σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 2 του 
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έγκριση τύπου σύμφωνα με το άρθρο 2 
παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
715/2007 («επιβατικά αυτοκίνητα») τα 
οποία ταξινομούνται για πρώτη φορά στην 
Κοινότητα και δεν έχουν ταξινομηθεί 
προηγουμένως εκτός Κοινότητας 
(«καινούργια επιβατικά αυτοκίνητα»).

κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 715/2007 
(«επιβατικά αυτοκίνητα» και «ελαφρά 
εμπορικά οχήματα») τα οποία 
ταξινομούνται για πρώτη φορά στην 
Κοινότητα και δεν έχουν ταξινομηθεί 
προηγουμένως εκτός Κοινότητας 
(«καινούργια επιβατικά αυτοκίνητα» και 
«καινούργια ελαφρά εμπορικά οχήματα»).

Or. en

Τροπολογία 77
Marie-Noëlle Lienemann

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Δεν λαμβάνεται υπόψη προηγούμενη 
ταξινόμηση εκτός Κοινότητας που έχει 
διενεργηθεί λιγότερο από δύο μήνες πριν 
από την ταξινόμηση στην Κοινότητα.

2. Δεν λαμβάνεται υπόψη προηγούμενη 
ταξινόμηση εκτός Κοινότητας που έχει 
διενεργηθεί λιγότερο από τρία έτη πριν 
από την ταξινόμηση στην Κοινότητα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η εν λόγω εξαίρεση για τα εισαχθέντα οχήματα αποτελεί νομοθετικό κενό. Θα παρείχε στους 
εισαγωγείς ένα κίνητρο για να καταχωρούν τα ενεργειοβόρα οχήματα εκτός της Κοινότητας για 
να διαφύγουν από το πεδίο εφαρμογής της παρούσας νομοθεσίας.

Τροπολογία 78
Rebecca Harms

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Δεν λαμβάνεται υπόψη προηγούμενη 
ταξινόμηση εκτός Κοινότητας που έχει 
διενεργηθεί λιγότερο από δύο μήνες πριν 

2. Δεν λαμβάνεται υπόψη προηγούμενη 
ταξινόμηση εκτός Κοινότητας που έχει 
διενεργηθεί λιγότερο από δώδεκα μήνες 
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από την ταξινόμηση στην Κοινότητα. πριν από την ταξινόμηση στην Κοινότητα.

Or. en

Τροπολογία 79
Martin Callanan, Chris Davies

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Ο κανονισμός δεν εφαρμόζεται για 
οχήματα ειδικού σκοπού όπως ορίζονται 
στην παράγραφο 5 του Παραρτήματος ΙΙ 
της οδηγίας 2007/46/ΕΚ.

3. Ο κανονισμός δεν εφαρμόζεται για 
οχήματα ειδικού σκοπού όπως ορίζονται 
στην παράγραφο 5 του Παραρτήματος ΙΙ 
της οδηγίας 2007/46/ΕΚ ή για οχήματα 
ειδικώς κατασκευασμένα για να δέχονται 
σε εμπορική βάση τη χρήση αναπηρικών 
αμαξιδίων εντός του οχήματος, όπως 
ορίζονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 
715/2007.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα οχήματα που είναι ειδικά κατασκευασμένα για να μεταφέρουν και να δέχονται αναπηρικά 
αμαξίδια, τα οποία δεν έχουν ταξινομηθεί ως οχήματα που επιτρέπουν την φόρτωση 
αναπηρικών αμαξιδίων, όμως έχουν λάβει πλήρη έγκριση τύπου των οχημάτων (EWVTA), 
πρέπει να εξαιρεθούν από την παρούσα νομοθεσία.  Οι παρούσες τροπολογίες θα διασφαλίσουν 
την ισότιμη αντιμετώπιση όλων των οχημάτων με πρόσβαση αναπηρικού αμαξιδίου στον 
παρόντα κανονισμό. Τούτο θα ήταν συμβατό με την κοινοτική πολιτική υποστήριξης των 
ατόμων με αναπηρία.

Τροπολογία 80
Matthias Groote

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 - παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Ο κανονισμός δεν εφαρμόζεται για 
οχήματα ειδικού σκοπού όπως ορίζονται 

διαγράφεται
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στην παράγραφο 5 του Παραρτήματος ΙΙ 
της οδηγίας 2007/46/ΕΚ.

Or. de

Αιτιολόγηση

Ο κανονισμός θεσπίζει μια μέση τιμή που πρέπει να τηρούν οι κατασκευαστές και όχι ένα 
υποχρεωτικό πρότυπο προς το οποίο πρέπει να συμμορφώνονται τα καινούργια αυτοκίνητα, 
όπως στην περίπτωση των ευρωπαϊκών προτύπων (Euro norms). Η θέσπιση εξαίρεσης για 
οχήματα ειδικής χρήσης, όπως ισχύει για τα Euro norms, είναι περιττή στον υπό εξέταση 
κανονισμό, δεδομένου ότι τα αυτοκίνητα υψηλότερων εκπομπών CO2 μπορούν να 
αντισταθμίζονται με αυτοκίνητα χαμηλότερων εκπομπών.

Τροπολογία 81
Anders Wijkman

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Ο κανονισμός δεν εφαρμόζεται για 
οχήματα ειδικού σκοπού όπως ορίζονται 
στην παράγραφο 5 του Παραρτήματος ΙΙ 
της οδηγίας 2007/46/ΕΚ.

Διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Στα οχήματα ειδικού σκοπού που αναφέρονται στην οδηγία 2007/46/ΕΚ συμπεριλαμβάνονται 
π.χ. τα 'μηχανοκίνητα τροχόσπιτα', τα 'θωρακισμένα οχήματα', τα 'ασθενοφόρα', οι 
'νεκροφόρες' και τα 'οχήματα με πρόσβαση αναπηρικού αμαξιδίου'.  Η εξαίρεση αυτών των 
οχημάτων από τον κανονισμό δεν έχει λογική βάση και ενδέχεται να δημιουργήσει κενό, ιδίως 
με δεδομένη την ασάφεια των ορισμών των 'μηχανοκίνητων τροχόσπιτων' και των 'οχημάτων 
με πρόσβαση αναπηρικού αμαξιδίου'.



PE407.904v01-00 70/215 AM\728751EL.doc

EL

Τροπολογία 82
Åsa Westlund, Matthias Groote

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2, παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3a. Ορισμός των επιβατικών 
αυτοκινήτων:
Οχήματα τα οποία έχουν σχεδιαστεί και 
κατασκευαστεί για τη μεταφορά 
επιβατών και περιλαμβάνουν το πολύ 
οκτώ θέσεις καθημένων πέραν του 
καθίσματος του οδηγού.
Ο τύπος αμαξώματος που καλύπτει τα 
επιβατικά αυτοκίνητα, με κωδικοποίηση 
σύμφωνα με το παράρτημα ΙΙ, τμήμα Γ, 
σημείο 1 της οδηγίας 2007/46/ΕΚ:
- AA τύπου μπερλίνας
- ΑΒ δύο όγκων (μπερλίνα με καπό στο 
πίσω μέρος του οχήματος)
- AC τριών όγκων (οικογενειακό)
- AD κουπέ
- AΕ με πτυσσόμενη οροφή
- AF όχημα πολλαπλής χρήσης:
μηχανοκίνητο όχημα διαφορετικό από 
αυτά που αναφέρονται στα σημεία ΑΑ 
έως ΑΕ. Εάν το όχημα πληροί και τις 
δύο κάτωθι προϋποθέσεις:
1) ο αριθμός θέσεων καθημένων, 
εξαιρέσει του οδηγού, δεν υπερβαίνει τις 
6. Μια «θέση καθημένου» θεωρείται ότι 
υπάρχει εφόσον το όχημα διαθέτει 
«προσβάσιμες» αγκυρώσεις θέσεων. (Ως 
«προσβάσιμες» νοούνται οι αγκυρώσεις 
που μπορούν να χρησιμοποιηθούν. Για να 
μην καθίστανται «προσβάσιμες» οι 
αγκυρώσεις, ο κατασκευαστής πρέπει να 
εμποδίζει τη χρήση τους, π.χ. 
τοποθετώντας κάλυπτρα ή παρεμφερή 
μόνιμα εξαρτήματα, τα οποία δεν 
μπορούν να αφαιρεθούν με συνήθη 
εργαλεία), και
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2) P – (M + N * 68) ≤ N * 68 
όπου
P = η μέγιστη τεχνικώς αποδεκτή μάζα 
έμφορτου οχήματος σε kg
M = η μάζα σε κατάσταση λειτουργίας σε 
kg (μάζα αναφοράς)
N = ο αριθμός θέσεων καθημένων 
εξαιρέσει του οδηγού,
αυτό το όχημα θεωρείται επιβατικό 
αυτοκίνητο.

Or. en

Αιτιολόγηση

Με αυτόν το ορισμό των επιβατικών αυτοκινήτων η παρούσα νομοθεσία θα καλύπτει επίσης 
τους βαρύτερους τύπους οχημάτων που μπορούν να μεταφέρουν κάποιο φορτίο, όχι όμως 
μεγάλο σε σχέση με τον αριθμό θέσεων.

Τροπολογία 83
Martin Callanan

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2, παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3a. Δεν εφαρμόζεται στα "οχήματα που 
προορίζονται να καλύψουν ειδικές 
κοινωνικές ανάγκες". 

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα οριζόμενα οχήματα ικανοποιούν τις ανάγκες ειδικών λειτουργιών μεταφοράς όπως 
υπηρεσιακά λεωφορεία, ασθενοφόρα, υπηρεσίες διάσωσης. Τα οχήματα αυτά συχνά έχουν 
ειδική κατασκευή (υψηλότερο, ταχύτερο και βαρύτερο σώμα) με ειδικές ταχύτητες και κατά 
συνέπεια ελαφρώς υψηλότερες εκπομπές CO2. Οι όγκοι αυτών των ομάδων οχημάτων είναι 
σχετικά χαμηλοί και οι ελαφρά υψηλότερες εκπομπές τους είναι αμελητέες από πλευράς 
συνολικού αντίκτυπου στο στόχο που ορίζει η νομοθεσία CO2.
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Τροπολογία 84
Rebecca Harms

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 - παράγραφος 1 - εδάφιο δα (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(δα) ως «αποτύπωμα» νοείται το γινόμενο 
του μεταξονίου ενός οχήματος επί το 
μετατρόχιο, όπως αναγράφονται στο 
πιστοποιητικό συμμόρφωσης·

Or. en

Τροπολογία 85
Jens Holm

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο (ε α) (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(εα) ως «αποτύπωμα» νοείται το γινόμενο 
του μεταξονίου ενός οχήματος επί το 
μετατρόχιο όπως αναγράφονται στο 
πιστοποιητικό συμμόρφωσης και 
ορίζονται στο Τμήμα 2.1) και 2.3 του 
Παραρτήματος I της οδηγίας 
2007/46/EΚ·

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παράμετρος της μάζας πρέπει να αντικατασταθεί από το αποτύπωμα ώστε να αποφευχθεί μια 
κατάσταση στην οποία ο κανονισμός θα εκφράζει προτίμηση σε ορισμένες τεχνολογίες μείωσης 
των εκπομπών CO2 (π.χ. πετρελαιοκίνηση, υβριδικά οχήματα) έναντι άλλων.   Η παράμετρος 
του αποτυπώματος θα διασφαλίσει επίσης μεγαλύτερη κανονιστική ασφάλεια καθόσον, σε 
βάθος χρόνου, αναμένονται μικρότερες αλλαγές σε σχέση με τη μάζα.
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Τροπολογία 86
Marie-Noëlle Lienemann, Françoise Grossetête

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο στ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(στ α) "οικολογικές καινοτομίες" 
σημαίνει τα μέτρα ή οι τεχνολογικές 
καινοτομίες για τις οποίες είναι 
αποδεδειγμένο ότι η μετρήσιμη συμβολή 
τους στην μείωση των εκπομπών CO2 
δεν λαμβάνεται καθόλου ή ανεπαρκώς 
υπόψη στον ορισμό του Κανονισμού (ΕΚ) 
Αριθ. 715/2007 και δεν λαμβάνεται 
υπόψη στα συμπληρωματικά μέτρα που 
αναφέρονται στο Άρθρο 1. Πρέπει να 
καταρτισθεί ένας περιορισμένος 
κατάλογος μέτρων.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Οι οικολογικές αυτές καινοτομίες μπορεί να συμβάλλουν στην προστασία του περιβάλλοντος, 
πρέπει όμως και να περιορίζονται σε έναν ορισμένο κατάλογο.

Τροπολογία 87
Martin Callanan, Pilar Ayuso

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο στ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(στα) "οικολογική καινοτομία": 
οποιοδήποτε μέτρο ή τεχνολογική 
καινοτομία που έχει αποδεδειγμένα 
προσφέρει μετρήσιμη συμβολή στην 
μείωση των εκπομπών CO2 και ούτε 
συμπεριλαμβάνεται, έστω ανεπαρκώς, 
στους ορισμούς του κανονισμού (EΚ) 
αριθ. 715/2007 ούτε καλύπτεται στα 
πρόσθετα μέτρα που αναφέρονται στο 
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άρθρο 1.

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι αναγκαίος ένας ορισμός των οικολογικών καινοτομιών που επιτυγχάνουν μείωση των 
εκπομπών CO2, οι οποίες βελτιώνουν περαιτέρω τις επιδόσεις εκπομπών CO2 πέρα από τα 
επιπρόσθετα μέτρα που αναφέρονται στο άρθρο 1 και των οποίων το αποτέλεσμα δεν είναι 
ορατό στο πλαίσιο της έγκρισης τύπου. Αυτές οι οικολογικές καινοτομίες μπορούν να 
προσφέρουν ουσιαστική συμβολή στο περιβάλλον, στους οδηγούς και στην ευρωπαϊκή κοινωνία 
ως σύνολο.

Τροπολογία 88
Jorgo Chatzimarkakis

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο στ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(στα) ως "οικολογικές καινοτομίες" 
νοούνται όλα τα μέτρα των 
κατασκευαστών αυτοκινήτων και των 
προμηθευτών τα οποία έχουν 
αποδεδειγμένα μετρήσιμη συμβολή στη 
μείωση των εκπομπών αερίων 
θερμοκηπίου, ιδίως CO2 και δεν 
καλύπτονται πλήρως από την ελεγκτική 
διαδικασία δυνάμει του κανονισμού 
2007/715/ΕΚ.

Or. en

Αιτιολόγηση

Όλες οι τεχνολογικές δυνατότητες πρέπει να χρησιμοποιηθούν και να ληφθούν υπόψη ώστε να 
δοθεί αρκετά ισχυρό κίνητρο στους κατασκευαστές για να εφαρμόζουν οικολογικές καινοτομίες. 
Η προώθηση των καινοτομιών περαιτέρω, πέρα από τη μείωση εκπομπών που προβλέπεται στο 
άρθρο 1 στο πλαίσιο των επιπρόσθετων μέτρων, δεν εξυπηρετεί μόνο την προστασία του 
περιβάλλοντος αλλά και την προώθηση της Ε&Α στην Ευρώπη, την αύξηση της 
ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής αυτοκινητοβιομηχανίας, τη δημιουργία ποιοτικών θέσεων 
απασχόλησης καθώς άλλων τεχνολογικών εξελίξεων.
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Τροπολογία 89
Matthias Groote, Åsa Westlund

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο στ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(στα) ως "όχημα μηδενικών εκπομπών" 
ή ZEV, σε σχέση με επιβατικό 
αυτοκίνητο, νοείται όχημα που δεν 
παράγει εκπομπές CO2  είτε σε στάση είτε 
σε κίνηση.

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει να υπάρχει δώρο καινοτομίας για ιδιαίτερα καινοτόμα οχήματα που δεν παράγουν 
εκπομπές CO2 ούτως ώστε να τίθενται σε κυκλοφορία στην αγορά πιο γρήγορα.

Τροπολογία 90
Rebecca Harms

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο στ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(στα)  ως "ειδικό όριο εκπομπών" 
νοούνται, σε σχέση με κάθε επιβατικό 
αυτοκίνητο που ταξινομείται στην 
Κοινότητα, οι επιτρεπόμενες ειδικές 
εκπομπές CO2  για το όχημα αυτό.

Or. en
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Τροπολογία 91
Martin Callanan

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(στβ) ως "οχήματα που αποσκοπούν στην 
εκπλήρωση ειδικών κοινωνικών 
αναγκών" νοούνται οχήματα της 
κατηγορίας Μ1 τα οποία είναι είτε:
(i) οχήματα ειδικού σκοπού, όπως 
ορίζεται στην οδηγία 2007/46/ΕΟΚ με 
μάζα αναφοράς που υπερβαίνει τα 
2 000kg, ή· 
(ii) οχήματα με μάζα αναφοράς που 
υπερβαίνει τα 2 000kg και είναι 
σχεδιασμένα να μεταφέρουν επτά  ή 
περισσότερους επιβάτες, 
περιλαμβανομένου του οδηγού, 
εξαιρουμένων των οχημάτων της 
κατηγορίας Μ1G, όπως ορίζεται στην 
οδηγία 2007/46/ΕΟΚ, ή·
(iii) οχήματα με μάζα αναφοράς που 
υπερβαίνει τα 1 760kg τα οποία έχουν 
κατασκευασθεί ειδικά για  εμπορικούς 
σκοπούς ώστε να επιτρέπουν τη χρήση 
αναπηρικών αμαξιδίων εντός του 
οχήματος.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα οχήματα που ορίζονται στο στοιχείο (στ β) ικανοποιούν τις ανάγκες ειδικών λειτουργιών 
μεταφοράς όπως υπηρεσιακά λεωφορεία, ασθενοφόρα, υπηρεσίες διάσωσης. Τα οχήματα αυτά 
συχνά έχουν ειδική κατασκευή (υψηλότερο, ταχύτερο ή βαρύτερο σώμα) με ειδικές ταχύτητες 
και κατά συνέπεια ελαφρώς υψηλότερες εκπομπές CO2. Οι όγκοι αυτών των ομάδων οχημάτων 
είναι σχετικά χαμηλοί και οι ελαφρά υψηλότερες εκπομπές τους είναι αμελητέες από πλευράς 
συνολικού αντικτύπου στο στόχο που ορίζει η νομοθεσία CO2.
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Τροπολογία 92
Matthias Groote, Åsa Westlund

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 - παράγραφος 1 - στοιχείο στ β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(στβ) ως "όχημα χαμηλών εκπομπών" 
νοείται το όχημα του οποίου οι εκπομπές 
είναι χαμηλότερες των 50g CO2/km.

Or. de

Αιτιολόγηση

Για ιδιαιτέρως καινοτόμα οχήματα που προκαλούν πολύ χαμηλές εκπομπές CO2 πρέπει να 
προσφέρεται ανταμοιβή (bonus) καινοτομίας προκειμένου τα οχήματα αυτά να εισέρχονται 
ταχύτερα στην αγορά.

Τροπολογία 93
Anja Weisgerber, Karl-Heinz Florenz, Thomas Ulmer, Miroslav Mikolášik, Horst 
Schnellhardt, Lambert van Nistelrooij, Renate Sommer, Karsten Friedrich 
Hoppenstedt, Christa Klaß, Richard Seeber

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 - παράγραφος 1 - στοιχείο στ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(στα) ως "οικολογική καινοτομία" 
νοείται η τεχνολογική καινοτομία η 
οποία, ανεξάρτητα από τη συμπεριφορά 
του οδηγού, έχει αποδεδειγμένα 
προσφέρει μετρήσιμη συμβολή στη 
μείωση των εκπομπών CO2 και η οποία 
δεν έχει περιληφθεί ή δεν έχει ληφθεί 
επαρκώς υπόψη στο νέο ευρωπαϊκό 
κύκλο δοκιμών (Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 
715/2007) ούτε καλύπτεται από τα 
πρόσθετα μέτρα που αναφέρονται στο 
άρθρο 1.

Or. de
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Αιτιολόγηση

Σκοπός της τροπολογίας είναι η προώθηση καινοτομιών που επιτρέπουν τη μείωση των 
εκπομπών CO2 και βελτιώνουν την απόδοση CO2 πέραν των πρόσθετων μέτρων που 
αναφέρονται στο άρθρο 1. Σημαντική μπορεί να είναι η συμβολή των οικολογικών καινοτομιών 
επ' ωφελεία του περιβάλλοντος, των οδηγών και της ευρωπαϊκής κοινωνίας. Σκοπός της 
τροπολογίας είναι επίσης η προώθηση της ανταγωνιστικότητας και του δημιουργικού πνεύματος 
και η δημιουργία ειδικευμένων θέσεων εργασίας στον τομέα της έρευνας και της ανάπτυξης 
στην ευρωπαϊκή αυτοκινητοβιομηχανία καθώς και η δημιουργία κινήτρων για τη μελλοντική 
επέκταση των οικολογικών επενδύσεων στην παγκόσμια αγορά.

Τροπολογία 94
Gunnar Hökmark, Karl-Heinz Florenz

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ζα) ως "όχημα εναλλακτικών καυσίμων" 
νοείται ένα όχημα όπως ορίζεται στον 
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 715/2007 και τα 
μέτρα εφαρμογής του.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο κανονισμός Euro V περιγράφει ήδη οχήματα εναλλακτικών καυσίμων ως οχήματα με ένα 
σύστημα αποθήκευσης καυσίμων που μπορεί να λειτουργήσει με διαφορετικά μείγματα δύο ή 
περισσοτέρων καυσίμων (βιοκαύσιμα).

Τροπολογία 95
Dorette Corbey

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ζα) ως "όχημα μηδενικών εκπομπών" ή 
ZEV, σε σχέση με επιβατικό αυτοκίνητο, 
νοείται όχημα που δεν παράγει εκπομπές 
CO2  είτε σε στάση είτε σε κίνηση.
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Or. en

Αιτιολόγηση

Εδώ και αρκετά χρόνια υπάρχουν αρκετοί τύποι αυτοκινήτων μηδενικών εκπομπών, όπως 
ηλεκτρικά ή υβριδικά οχήματα και είναι πολλοί οι κατασκευαστές που τα αναπτύσσουν, όμως 
μέχρι σήμερα δεν έχουν διατεθεί ευρέως στην αγορά οχήματα μηδενικών εκπομπών. Είναι 
αναγκαίο να τονωθεί η παραγωγή αυτών των οχημάτων.

Τροπολογία 96
Dorette Corbey, Åsa Westlund

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ζα) ως "αποτύπωμα" νοείται το 
μετατρόχιο πολλαπλασιασμένο με το 
μεταξόνιο όπως αναφέρεται στο 
πιστοποιητικό συμμόρφωσης και ορίζεται 
στα σημεία 2.1 και 2.3 του 
Παραρτήματος I της οδηγίας 
2007/46/ΕΚ.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παράμετρος της μάζας θα πρέπει να αντικατασταθεί από το αποτύπωμα, ούτως ώστε να 
αποφευχθεί η προτιμησιακή αντιμετώπιση στο πλαίσιο του κανονισμού ορισμένων τεχνολογιών 
μείωσης των εκπομπών CO2 (π.χ. πετρελαιοκίνηση , υβριδικά αυτοκίνητα) σε σχέση με άλλες.   
Η παράμετρος του αποτυπώματος θα διασφαλίσει επίσης μεγαλύτερη ρυθμιστική βεβαιότητα, 
δεδομένου ότι οι αλλαγές που θα προκύψουν με την πάροδο του χρόνου αναμένεται να είναι 
λιγότερο έντονες απ' όσο στην περίπτωση της μάζας.



PE407.904v01-00 80/215 AM\728751EL.doc

EL

Τροπολογία 97
Chris Davies

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ζα) ως "αποτύπωμα" νοείται το 
μετατρόχιο πολλαπλασιασμένο με το 
μεταξόνιο όπως αναφέρεται στο 
πιστοποιητικό συμμόρφωσης και ορίζεται 
στα σημεία 2.1 και 2.3 του 
Παραρτήματος I της οδηγίας 
2007/46/ΕΚ.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η πρόταση της Επιτροπής για χρήση παραμέτρου βασιζόμενης στην 'μάζα' θα ζημιώσει τους 
κατασκευαστές που κατασκευάζουν ελαφρύτερα αυτοκίνητα.  Τούτο είναι παράλογο.  Η μείωση 
του βάρους είναι ένα από τα σημαντικότερα μέσα μείωσης του CO2.  Η παράμετρος θα πρέπει 
να βασίζεται στο 'αποτύπωμα'.

Τροπολογία 98
Peter Liese

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ζα) ως "οθόνη παρακολούθησης της 
κατανάλωσης  καυσίμων" νοείται μια 
οθόνη επί του οχήματος που δείχνει 
συνεχώς την τρέχουσα χρήση καυσίμου 
(σε 1/100 km)  η οποία πρέπει να είναι 
σαφώς ορατή από τον οδηγό ενόσω  
οδηγεί και δεν είναι δυνατόν να σβήσει.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Πολλές δοκιμές έχουν επιβεβαιώσει ότι υπάρχει διαφορά μεταξύ εκπομπών CO2 σε πραγματικό 
χρόνο και εκπομπών που μετρούνται δυνάμει του κύκλου δοκιμών της ΕΕ. Η οθόνη 
παρακολούθησης της κατανάλωσης  καυσίμων μπορεί να βοηθήσει στο να μειωθεί αυτή η 
διαφορά επειδή δείχνει στον οδηγό πόσο καύσιμο καταναλώνει το αυτοκίνητο ενόσω οδηγεί. 
Τούτο μπορεί να ενθαρρύνει την οικολογική οδήγηση και να οδηγήσει ως εκ τούτου σε 
χαμηλότερη κατανάλωση καυσίμων όταν το αυτοκίνητο χρησιμοποιείται σε πραγματικό χρόνο. 
Άλλες θετικές παράπλευρες επιπτώσεις πιο οικολογικών τρόπων οδήγησης είναι η πρόκληση 
λιγότερων ατυχημάτων, η μείωση των εκπομπών οξειδίων του αζώτου και σωματιδίων, 
λιγότερος θόρυβος και λιγότερη φθορά των ελαστικών και του συστήματος κίνησης του 
οχήματος. 

Τροπολογία 99
Martin Callanan, Chris Davies

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ζα) ως "όχημα εξαιρετικά χαμηλών 
εκπομπών άνθρακα" νοείται ένα όχημα 
που εκπέμπει λιγότερο από 50 γραμμάρια  
CO2  ανά χιλιόμετρο, τα οποία μετρούνται 
σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 
715/2007 και καθορίζονται ως η μάζα 
εκπομπών CO2 (συνδυασμένη μάζα) στο 
πιστοποιητικό συμμόρφωσης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι κατασκευαστές επενδύουν σημαντικούς πόρους στην ανάπτυξη επαναστατικών τεχνολογιών 
οχημάτων εξαιρετικά χαμηλών εκπομπών άνθρακα, με εκπομπές CO2 κατά πολύ χαμηλότερες 
από τις εκπομπές όλων των οχημάτων που διατίθενται σήμερα στην ευρωπαϊκή αγορά.  Κατά 
την αρχική φάση της παραγωγής τους, το κόστος των εν λόγω τεχνολογιών θα είναι ιδιαίτερα 
υψηλό και τα οχήματα αυτά θα διατίθενται σε σχετικά μικρές ποσότητες. Προκειμένου να 
ενθαρρυνθούν οι συνεχείς επενδύσεις στην ταχεία διάθεσή τους στην αγορά, στον προτεινόμενο 
κανονισμό θα ήταν σκόπιμο να συμπεριληφθεί ένα ενδιάμεσο σύστημα νομοθετικών 
υπερπιστώσεων για οχήματα εξαιρετικά χαμηλών εκπομπών άνθρακα.
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Τροπολογία 100
Åsa Westlund

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ζα) ως "πλειοκαύσιμο όχημα αιθανόλης 
(με κινητήρα flex-fuel)" νοείται όχημα 
όπως ορίζεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 
715/2007 και τα μέτρα εφαρμογής του.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο κανονισμός Euro V περιγράφει ήδη οχήματα flex fuel αιθανόλης ως οχήματα με ένα σύστημα 
αποθήκευσης καυσίμων που μπορεί να λειτουργήσει με διαφορετικά μείγματα δύο ή 
περισσοτέρων καυσίμων (βιοκαύσιμα).

Τροπολογία 101
Karl-Heinz Florenz

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 - παράγραφος 1 - στοιχείο στ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(στα) ως "όχημα εναλλακτικών 
καυσίμων" νοείται το όχημα όπως 
ορίζεται στον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 
715/2007 και στις εκτελεστικές του 
διατάξεις.

Or. de

Αιτιολόγηση

Στον κανονισμό για τα οχήματα τύπου Euro 5 περιγράφονται ήδη οχήματα εναλλακτικών 
καυσίμων ως οχήματα που διαθέτουν σύστημα αποθήκευσης καυσίμων το οποίο μπορεί να 
λειτουργεί με διαφορετικά μείγματα δύο ή περισσοτέρων καυσίμων (βιοκαυσίμων).
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Τροπολογία 102
Anders Wijkman

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ζα) ως "όχημα εναλλακτικών καυσίμων" 
νοείται ένα όχημα όπως ορίζεται στον 
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 715/2007 και τα 
μέτρα εφαρμογής του.

Or. en

Τροπολογία 103
Christofer Fjellner

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ζα) ως «οικολογική καινοτομία» νοείται 
κάθε μέτρο ή τεχνολογική καινοτομία η 
οποία έχει αποδεδειγμένα προσφέρει 
μετρήσιμη συμβολή στη μείωση των 
εκπομπών CO2 και η οποία δεν 
καλύπτεται ή δεν λαμβάνεται επαρκώς 
υπόψη στους ορισμούς του Κανονισμού 
(ΕΚ) αριθ. 715/2007 ούτε καλύπτεται από 
τα πρόσθετα μέτρα που αναφέρονται στο 
άρθρο 1.

Or. sv

Αιτιολόγηση

Υπάρχουν μέτρα και λύσεις που συμβάλλουν στη μείωση των εκπομπών CO2 αλλά δεν 
καλύπτονται από το άρθρο 1 και δεν αντικατοπτρίζονται στον κύκλο δοκιμών. Εάν πραγματικά 
φιλοδοξούμε να μειώσουμε τις εκπομπές CO2 πρέπει να προωθήσουμε τέτοιες καινοτομίες και 
πρέπει να δοθούν στους κατασκευαστές αυτοκινήτων κίνητρα να προχωρήσουν προς αυτήν την 
κατεύθυνση. Ένα παράδειγμα οικολογικής καινοτομίας θα μπορούσαν να είναι οι ενεργειακά 
αποδοτικοί λαμπτήρες. Τα LEDs (light-emitting diodes) μπορούν να είναι 20 φορές 
αποδοτικότερα από τους παραδοσιακούς λαμπτήρες.
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Τροπολογία 104
Dorette Corbey

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο η α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ηα)  ως "ειδικό μέγιστο όριο εκπομπών" 
νοούνται, σε σχέση με κάθε επιβατικό 
αυτοκίνητο που ταξινομείται στην 
Κοινότητα, οι επιτρεπόμενες ειδικές 
μέγιστες εκπομπές CO2  για το όχημα 
αυτό.

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι απαραίτητο ένα μέγιστο όριο εκπομπών CO2.

Τροπολογία 105
Christofer Fjellner

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο η α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ηα) ως "όχημα εναλλακτικών 
καυσίμων" νοείται ένα όχημα όπως 
ορίζεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 
715/2007 και τα μέτρα εφαρμογής του.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο κανονισμός Euro 5 περιγράφει ήδη οχήματα εναλλακτικών καυσίμων ως οχήματα με ένα 
σύστημα αποθήκευσης καυσίμων που μπορεί να λειτουργήσει με διαφορετικά μείγματα δύο ή 
περισσοτέρων καυσίμων (βιοκαύσιμα).
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Τροπολογία 106
Anders Wijkman

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο η α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ηα) ως "αποτύπωμα" νοείται το 
μετατρόχιο πολλαπλασιασμένο με το 
μεταξόνιο όπως αναφέρεται στο 
πιστοποιητικό συμμόρφωσης και ορίζεται 
στα σημεία 2.1 και 2.3 του 
Παραρτήματος I της οδηγίας 
2007/46/ΕΚ.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παράμετρος της μάζας θα πρέπει να αντικατασταθεί από το αποτύπωμα, ούτως ώστε να 
αποφευχθεί η προτιμησιακή αντιμετώπιση στο πλαίσιο του κανονισμού ορισμένων τεχνολογιών 
μείωσης των εκπομπών CO2 (π.χ. πετρελαιοκίνηση , υβριδικά αυτοκίνητα) σε σχέση με άλλες.   
Η παράμετρος του αποτυπώματος θα διασφαλίσει επίσης μεγαλύτερη ρυθμιστική βεβαιότητα, 
δεδομένου ότι οι αλλαγές που θα προκύψουν με την πάροδο του χρόνου αναμένεται να είναι 
λιγότερο έντονες απ' όσο στην περίπτωση της μάζας.

Τροπολογία 107
Thomas Ulmer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – εισαγωγή

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Για τους σκοπούς του παρόντος 
κανονισμού, οι κατασκευαστές 
θεωρούνται συνδεδεμένοι εάν είναι 
συνδεδεμένες επιχειρήσεις. Με τον όρο 
"συνδεδεμένες επιχειρήσεις" νοούνται:

(στα) Με τον όρο "συνδεδεμένες 
επιχειρήσεις" νοούνται:

Or. en
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(Η παράγραφος 2 του άρθρου 3 μεταφέρεται στο άρθρο 3, παράγραφος 1, στοιχείο στα)

Αιτιολόγηση

Συγχωνεύονται οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 3 για λόγους σαφήνειας.

Τροπολογία 108
Karl-Heinz Florenz

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 - παράγραφος 2 - στοιχείο ε α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(εα) Μία επιχείρηση δεν νοείται ως 
συνδεδεμένη όταν η Επιτροπή 
αποφασίζει, κατόπιν αιτήσεως, ότι η 
επιχείρηση η οποία πληροί τις 
προϋποθέσεις των σημείων (α) έως (ε) 
δεν ασκεί πραγματικά έλεγχο επί της 
άλλης επιχείρησης. 

Or. de

Αιτιολόγηση

Βάσει των εθνικών ρυθμίσεων στον τομέα του εταιρικού δικαίου ή του δικαιώματος 
συναπόφασης των εργαζομένων μπορεί να υπάρξουν καταστάσεις κατά τις οποίες μια 
επιχείρηση, αν και πληροί τα κριτήρια που προβλέπονται στην παράγραφο 2, δεν ασκεί 
πραγματικό έλεγχο επί της "άλλης" επιχείρησης, ιδιαίτερα όσον αφορά τη λήψη αποφάσεων για 
την "γκάμα" των μοντέλων επιβατικών αυτοκινήτων που αποτελούν αντικείμενο του υπό 
εξέταση κανονισμού.

Τροπολογία 109
Thomas Ulmer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για το ημερολογιακό έτος που αρχίζει την 
1η Ιανουαρίου 2012 και κάθε επόμενο 

Για το ημερολογιακό έτος που αρχίζει την 
1η Ιανουαρίου 2012 και κάθε επόμενο 
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ημερολογιακό έτος, κάθε κατασκευαστής 
επιβατικών αυτοκινήτων εξασφαλίζει ότι 
οι μέσες ειδικές εκπομπές CO2 δεν 
υπερβαίνουν το στόχο του ειδικών 
εκπομπών που καθορίζεται σύμφωνα με το 
Παράρτημα I ή, σε περίπτωση που στον 
κατασκευαστή έχει παραχωρηθεί 
παρέκκλιση βάσει του άρθρου 9, σύμφωνα 
με τη συγκεκριμένη παρέκκλιση.

ημερολογιακό έτος, κάθε κατασκευαστής 
επιβατικών αυτοκινήτων εξασφαλίζει ότι 
το 25% το 2012, το 50% το 2013, το 75% 
το 2014 και το 2025 και κάθε επόμενο 
ημερολογιακό έτος το 100% των μέσων 
ειδικών εκπομπών CO2 του στόλου δεν 
υπερβαίνουν το στόχο των ειδικών 
εκπομπών για τον στόλο ενός 
κατασκευαστή που καθορίζεται σύμφωνα 
με το Παράρτημα I ή, σε περίπτωση που 
στον κατασκευαστή έχει παραχωρηθεί 
παρέκκλιση βάσει του άρθρου 9, σύμφωνα 
με τη συγκεκριμένη παρέκκλιση.

Για τον σκοπό αυτό οι εκπομπές CO2 που 
προσαρμόζονται στις μειώσεις των 
εκπομπών CO2  που διασφαλίζουν οι 
οικολογικές καινοτομίες, εξισορροπούνται 
κατά τη διάρκεια τριών διαδοχικών ετών, 
όπως προβλέπεται στο άρθρο 7.

Or. en

Αιτιολόγηση

To ensure the automotive industry can comply with the CO2 emissions from the beginning, an 
adequate lead-time and constant planning certainties are essential as stated in CARS21. It is 
unrealistic that an individual vehicle manufacturer can precisely steer the average CO2 
emissions per calendar year taking into consideration EU27 given unforeseeable complexities 
such as timing and logistical uncertainties, monitoring differences and unexpected customer 
demand changes, technical delay of planned launches of new vehicle models and the overall 
economic situation in the different member states. Eco-innovations further improve CO2 
performance beyond the additional measures mentioned in article 1 and which do not show in 
the test cycle.

Τροπολογία 110
Kurt Joachim Lauk

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για το ημερολογιακό έτος που αρχίζει την 
1η Ιανουαρίου 2012 και κάθε επόμενο 
ημερολογιακό έτος, κάθε κατασκευαστής 
επιβατικών αυτοκινήτων εξασφαλίζει ότι 

Για το ημερολογιακό έτος που αρχίζει την 
1η Ιανουαρίου 2015 και κάθε επόμενο 
ημερολογιακό έτος, κάθε κατασκευαστής 
επιβατικών αυτοκινήτων εξασφαλίζει ότι 
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οι μέσες ειδικές εκπομπές CO2 δεν 
υπερβαίνουν το στόχο του ειδικών 
εκπομπών που καθορίζεται σύμφωνα με το 
Παράρτημα I ή, σε περίπτωση που στον 
κατασκευαστή έχει παραχωρηθεί 
παρέκκλιση βάσει του άρθρου 9, σύμφωνα 
με τη συγκεκριμένη παρέκκλιση.

οι μέσες ειδικές εκπομπές CO2 δεν 
υπερβαίνουν το στόχο του ειδικών 
εκπομπών που καθορίζεται σύμφωνα με το 
Παράρτημα I ή, σε περίπτωση που στον 
κατασκευαστή έχει παραχωρηθεί 
παρέκκλιση βάσει του άρθρου 9, σύμφωνα 
με τη συγκεκριμένη παρέκκλιση.

Or. de

Αιτιολόγηση

Δεδομένου ότι ο κύκλος ανάπτυξης και παραγωγής στην αυτοκινητοβιομηχανία διαρκεί πέντε 
έως επτά έτη, υποχρεωτικοί στόχοι μπορούν να τεθούν μετά από το 2015. Ο καθορισμός 
ενωρίτερου χρονικού σημείου δεν θα ανταποκρινόταν στην οικονομική πραγματικότητα.

Τροπολογία 111
Bogusław Sonik

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για το ημερολογιακό έτος που αρχίζει την 
1η Ιανουαρίου 2012 και κάθε επόμενο 
ημερολογιακό έτος, κάθε κατασκευαστής 
επιβατικών αυτοκινήτων εξασφαλίζει ότι 
οι μέσες ειδικές εκπομπές CO2 δεν 
υπερβαίνουν το στόχο του ειδικών 
εκπομπών που καθορίζεται σύμφωνα με το 
Παράρτημα I ή, σε περίπτωση που στον 
κατασκευαστή έχει παραχωρηθεί 
παρέκκλιση βάσει του άρθρου 9, σύμφωνα 
με τη συγκεκριμένη παρέκκλιση.

Για το ημερολογιακό έτος που αρχίζει την 
1η Ιανουαρίου 2012 και κάθε επόμενο 
ημερολογιακό έτος, κάθε κατασκευαστής 
επιβατικών αυτοκινήτων εξασφαλίζει ότι 
το 25% το 2012, το 50% το 2013, το 75% 
το 2014 και το 2025 και κάθε επόμενο 
ημερολογιακό έτος το 100% των μέσων 
ειδικών εκπομπών CO2 του στόλου δεν 
υπερβαίνουν το στόχο των ειδικών 
εκπομπών για τον στόλο ενός 
κατασκευαστή που καθορίζεται σύμφωνα 
με το Παράρτημα I ή, σε περίπτωση που 
στον κατασκευαστή έχει παραχωρηθεί 
παρέκκλιση βάσει του άρθρου 9, σύμφωνα 
με τη συγκεκριμένη παρέκκλιση. Για τον 
σκοπό αυτό, οι εκπομπές CO2  που 
προσαρμόζονται στις μειώσεις των 
εκπομπών CO2 που διασφαλίζουν οι 
οικολογικές καινοτομίες, εξισορροπούνται 
κατά τη διάρκεια τριών διαδοχικών ετών, 
όπως προβλέπεται στο άρθρο 7.
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Or. en

Αιτιολόγηση

To ensure the automotive industry can comply with the CO2 emissions from the beginning, an 
adequate lead-time and constant planning certainties are essential as stated  in CARS21. It is 
unrealistic that an individual vehicle manufacturer can precisely steer the average CO2 
emissions per calendar year taking into consideration EU27 given unforeseeable complexities 
such as timing and logistical uncertainties, monitoring differences and unexpected customer 
demand changes, technical delay of planned launches of new vehicle models and the overall 
economic situation in the different member states. Eco-innovations further improve CO2 
performance beyond the additional measures mentioned in article 1 and which do not show in 
the test cycle.

Τροπολογία 112
Anja Weisgerber, Karl-Heinz Florenz, Thomas Ulmer, Renate Sommer, Karsten 
Friedrich Hoppenstedt, Horst Schnellhardt, Holger Krahmer, Christa Klaß, Miroslav 
Mikolášik

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για το ημερολογιακό έτος που αρχίζει την 
1η Ιανουαρίου 2012 και κάθε επόμενο 
ημερολογιακό έτος, κάθε κατασκευαστής 
επιβατικών αυτοκινήτων εξασφαλίζει ότι 
οι μέσες ειδικές εκπομπές CO2 δεν 
υπερβαίνουν το στόχο του ειδικών 
εκπομπών που καθορίζεται σύμφωνα με το 
Παράρτημα I ή, σε περίπτωση που στον 
κατασκευαστή έχει παραχωρηθεί 
παρέκκλιση βάσει του άρθρου 9, σύμφωνα 
με τη συγκεκριμένη παρέκκλιση.

Για το ημερολογιακό έτος που αρχίζει την 
1η Ιανουαρίου 2012 και κάθε επόμενο 
ημερολογιακό έτος, κάθε κατασκευαστής 
επιβατικών αυτοκινήτων εξασφαλίζει ότι 
το 2012 το 25% ,το 2013 το 50% , το 2014 
το 75% και το 2015 και κάθε επόμενο 
ημερολογιακό έτος, το 100 % των μέσων 
ειδικών εκπομπών CO2 του στόλου δεν 
υπερβαίνουν το στόχο των ειδικών 
εκπομπών για τον στόλο ενός 
κατασκευαστή που καθορίζεται σύμφωνα 
με το Παράρτημα I ή, σε περίπτωση που 
στον κατασκευαστή έχει παραχωρηθεί 
παρέκκλιση βάσει του άρθρου 9, σύμφωνα 
με τη συγκεκριμένη παρέκκλιση.

Or. de

Αιτιολόγηση

Πρέπει να παρέχεται στους κατασκευαστές επαρκής χρόνος προετοιμασίας και συνεχής 



PE407.904v01-00 90/215 AM\728751EL.doc

EL

ασφάλεια προγραμματισμού. Η διαδικασία ανάπτυξης και παραγωγής νέων αυτοκινήτων 
διαρκεί πέντε έως επτά έτη, επομένως αυτοκίνητα τα οποία θα κυκλοφορήσουν στην αγορά το 
2012, ευρίσκονται ήδη στη διαδικασία παραγωγής ή εισάγονται ήδη στην αγορά. Λόγω αυτών 
των τεχνικών περιορισμών στην προμήθεια η παρούσα τροπολογία προτείνει τη σταδιακή 
αύξηση του ποσοστού των αυτοκινήτων που πρέπει να ικανοποιούν τον στόχο εδικών 
εκπομπών που ισχύει για τον κατασκευαστή.

Τροπολογία 113
Jens Holm

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για το ημερολογιακό έτος που αρχίζει την
1η Ιανουαρίου 2012 και κάθε επόμενο 
ημερολογιακό έτος, κάθε κατασκευαστής 
επιβατικών αυτοκινήτων εξασφαλίζει ότι 
οι μέσες ειδικές εκπομπές CO2 δεν 
υπερβαίνουν το στόχο του ειδικών 
εκπομπών που καθορίζεται σύμφωνα με το 
Παράρτημα I ή, σε περίπτωση που στον
κατασκευαστή έχει παραχωρηθεί 
παρέκκλιση βάσει του άρθρου 9, 
σύμφωνα με τη συγκεκριμένη 
παρέκκλιση.

Για το ημερολογιακό έτος που αρχίζει την 
1η Ιανουαρίου 2012 και κάθε επόμενο 
ημερολογιακό έτος, κάθε κατασκευαστής 
επιβατικών αυτοκινήτων εξασφαλίζει ότι 
οι μέσες ειδικές εκπομπές CO2 δεν 
υπερβαίνουν το στόχο του ειδικών 
εκπομπών που καθορίζεται σύμφωνα με το 
Παράρτημα I. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεν υπάρχει λόγος να παρέχονται ειδικές εξαιρέσεις για αυτοκίνητα με υψηλές εκπομπές.

Τροπολογία 114
Anders Wijkman

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για το ημερολογιακό έτος που αρχίζει την 
1η Ιανουαρίου 2012 και κάθε επόμενο 

Για το ημερολογιακό έτος που αρχίζει την 
1η Ιανουαρίου 2012 και κάθε επόμενο 
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ημερολογιακό έτος, κάθε κατασκευαστής 
επιβατικών αυτοκινήτων εξασφαλίζει ότι 
οι μέσες ειδικές εκπομπές CO2 δεν 
υπερβαίνουν το στόχο του ειδικών 
εκπομπών που καθορίζεται σύμφωνα με το 
Παράρτημα I ή, σε περίπτωση που στον 
κατασκευαστή έχει παραχωρηθεί 
παρέκκλιση βάσει του άρθρου 9, σύμφωνα 
με τη συγκεκριμένη παρέκκλιση.

ημερολογιακό έτος, κάθε κατασκευαστής 
επιβατικών αυτοκινήτων εξασφαλίζει ότι 
οι μέσες ειδικές εκπομπές CO2 δεν 
υπερβαίνουν το στόχο του ειδικών 
εκπομπών που καθορίζεται σύμφωνα με το 
άρθρο 1 και τους στόχους ειδικών 
εκπομπών στο Παράρτημα I ή, σε 
περίπτωση που στον κατασκευαστή έχει 
παραχωρηθεί παρέκκλιση βάσει του 
άρθρου 9, σύμφωνα με τη συγκεκριμένη 
παρέκκλιση.

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει να γίνεται μνεία αυτού του άρθρου και του συνόλου των στόχων εκπομπών.

Τροπολογία 115
Chris Davies

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για το ημερολογιακό έτος που αρχίζει την 
1η Ιανουαρίου 2012 και κάθε επόμενο 
ημερολογιακό έτος, κάθε κατασκευαστής 
επιβατικών αυτοκινήτων εξασφαλίζει ότι 
οι μέσες ειδικές εκπομπές CO2 δεν 
υπερβαίνουν το στόχο του ειδικών 
εκπομπών που καθορίζεται σύμφωνα με το 
Παράρτημα I ή, σε περίπτωση που στον 
κατασκευαστή έχει παραχωρηθεί 
παρέκκλιση βάσει του άρθρου 9, σύμφωνα 
με τη συγκεκριμένη παρέκκλιση.

Για το ημερολογιακό έτος που αρχίζει την 
1η Ιανουαρίου 2015 και κάθε επόμενο 
ημερολογιακό έτος, κάθε κατασκευαστής 
επιβατικών αυτοκινήτων εξασφαλίζει ότι 
οι μέσες ειδικές εκπομπές CO2 δεν 
υπερβαίνουν το στόχο του ειδικών 
εκπομπών που καθορίζεται σύμφωνα με το 
Παράρτημα I ή, σε περίπτωση που στον 
κατασκευαστή έχει παραχωρηθεί 
παρέκκλιση βάσει του άρθρου 9, σύμφωνα 
με τη συγκεκριμένη παρέκκλιση.

Or. en

Αιτιολόγηση

Με αυτήν την τροπολογία επιβεβαιώνεται το χρονοδιάγραμμα που συμφωνήθηκε από το 
Κοινοβούλιο τον Οκτώβριο 2007 και προορίζεται να συνδεθεί με τον πιο φιλόδοξο από 
περιβαλλοντική πλευρά στόχο της μείωσης των μέσων εκπομπών σε 125 g CO2/km.
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Τροπολογία 116
Jorgo Chatzimarkakis

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για το ημερολογιακό έτος που αρχίζει την 
1η Ιανουαρίου 2012 και κάθε επόμενο 
ημερολογιακό έτος, κάθε κατασκευαστής 
επιβατικών αυτοκινήτων εξασφαλίζει ότι 
οι μέσες ειδικές εκπομπές CO2 δεν 
υπερβαίνουν το στόχο του ειδικών 
εκπομπών που καθορίζεται σύμφωνα με το 
Παράρτημα I ή, σε περίπτωση που στον 
κατασκευαστή έχει παραχωρηθεί 
παρέκκλιση βάσει του άρθρου 9, σύμφωνα 
με τη συγκεκριμένη παρέκκλιση.

Για το ημερολογιακό έτος που αρχίζει την 
1η Ιανουαρίου 2015 και κάθε επόμενο 
ημερολογιακό έτος, κάθε κατασκευαστής 
επιβατικών αυτοκινήτων εξασφαλίζει ότι 
οι μέσες ειδικές εκπομπές CO2 δεν 
υπερβαίνουν το στόχο του ειδικών 
εκπομπών που καθορίζεται σύμφωνα με το 
Παράρτημα I ή, σε περίπτωση που στον 
κατασκευαστή έχει παραχωρηθεί 
παρέκκλιση βάσει του άρθρου 9, σύμφωνα 
με τη συγκεκριμένη παρέκκλιση.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι στόχοι πρέπει να ισχύσουν από το 2015 και μετά ώστε να τηρηθεί το χρονικό πλαίσιο των 
κατασκευαστών αυτοκινήτων για την ανάπτυξη νέων επιβατικών αυτοκινήτων.

Τροπολογία 117
Pilar Ayuso

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για το ημερολογιακό έτος που αρχίζει την 
1η Ιανουαρίου 2012 και κάθε επόμενο 
ημερολογιακό έτος, κάθε κατασκευαστής 
επιβατικών αυτοκινήτων εξασφαλίζει ότι 
οι μέσες ειδικές εκπομπές CO2 δεν 
υπερβαίνουν το στόχο του ειδικών 
εκπομπών που καθορίζεται σύμφωνα με το 
Παράρτημα I ή, σε περίπτωση που στον 
κατασκευαστή έχει παραχωρηθεί 

Για το ημερολογιακό έτος που αρχίζει την 
1η Ιανουαρίου 2012 και κάθε επόμενο 
ημερολογιακό έτος, κάθε κατασκευαστής 
επιβατικών αυτοκινήτων εξασφαλίζει ότι 
οι μέσες ειδικές εκπομπές CO2 από το 25% 
των οχημάτων του το 2012, το 50% το 
2013, το 75% το 2014 και το 100% το 
2015 και κάθε επόμενο έτος δεν 
υπερβαίνουν το στόχο των ειδικών 
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παρέκκλιση βάσει του άρθρου 9, σύμφωνα 
με τη συγκεκριμένη παρέκκλιση.

εκπομπών για τον στόλο του 
κατασκευαστή αυτού που καθορίζεται 
σύμφωνα με το Παράρτημα I ή, σε 
περίπτωση που στον κατασκευαστή έχει 
παραχωρηθεί παρέκκλιση βάσει του 
άρθρου 9, σύμφωνα με τη συγκεκριμένη 
παρέκκλιση. Για τον σκοπό αυτό, οι 
εκπομπές CO2, οι οποίες προσαρμόζονται 
με τρόπο, ώστε να καταστεί δυνατή η 
μείωση που επιτυγχάνεται μέσω των 
οικολογικών καινοτομιών, πρέπει να 
εξισορροπηθούν κατά τη διάρκεια τριών 
διαδοχικών ετών, όπως ορίζεται στο 
άρθρο 7.

Or. es

Αιτιολόγηση

Για να εξασφαλισθεί ότι η Αυτοκινητοβιομηχανία μπορεί να επιτύχει μείωση των εκπομπών 
CO2 από την αρχή, είναι απολύτως απαραίτητη η έναρξη ισχύος και η συνεχής βεβαιότητα του 
προγραμματισμού, όπως συνέβη με το CARS 21. Οι οικολογικές καινοτομίες βελτιώνουν ακόμη 
περισσότερο την μείωση εκπομπών CO2, και πέραν των πρόσθετων μέτρων που αναφέρονται 
στο Άρθρο 1 και δεν εμφανίζονται στις δοκιμές έγκρισης.

Τροπολογία 118
Marie-Noëlle Lienemann

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για το ημερολογιακό έτος που αρχίζει την 
1η Ιανουαρίου 2012 και κάθε επόμενο 
ημερολογιακό έτος, κάθε κατασκευαστής 
επιβατικών αυτοκινήτων εξασφαλίζει ότι 
οι μέσες ειδικές εκπομπές CO2 δεν 
υπερβαίνουν το στόχο του ειδικών 
εκπομπών που καθορίζεται σύμφωνα με το 
Παράρτημα I ή, σε περίπτωση που στον 
κατασκευαστή έχει παραχωρηθεί 
παρέκκλιση βάσει του άρθρου 9, σύμφωνα 
με τη συγκεκριμένη παρέκκλιση.

Για το ημερολογιακό έτος που αρχίζει την 
1η Ιανουαρίου 2012 και κάθε επόμενο 
ημερολογιακό έτος, κάθε κατασκευαστής 
επιβατικών αυτοκινήτων εξασφαλίζει ότι 
το 2012 25%, το 2013 50%, το 2014 75% 
και το 2015 και τα επόμενα έτη 100% των 
μέσων ειδικών εκπομπών CO2 του στόλου 
του δεν υπερβαίνουν το στόχο του ειδικών 
εκπομπών του στόλου του κατασκευαστή 
που καθορίζεται σύμφωνα με το 
Παράρτημα I ή, σε περίπτωση που στον 
κατασκευαστή έχει παραχωρηθεί 
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παρέκκλιση βάσει του άρθρου 9, σύμφωνα 
με τη συγκεκριμένη παρέκκλιση.

Προς τον σκοπό αυτό, οι εκπομπές CO2, 
αναθεωρημένες βάσει των εκπομπών 
CO2 που προκύπτουν από τις οικολογικές 
καινοτομίες, καθορίζονται για τρία 
συνεχόμενα έτη, όπως στο Άρθρο 7.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Il n’est pas réaliste qu’un constructeur puisse individuellement orienter la moyenne 
d’émissions de CO2 chaque année civile en tenant compte des complexités européennes 
imprévisibles telles que les incertitudes de calendrier et logistiques, les différences de 
monitoring et les changements inattendus dans la demande des clients, les retards techniques 
des lancements planifiés des nouveaux modèles de véhicules et la situation économique 
globale dans les différents Etats membres. Les éco-innovations améliorent la performance 
CO2 au délà des mesures additionnelles mentionnées dans l’Article 1 qui n’apparaissent pas 
dans le cycle du test.

Τροπολογία 119
Marie-Noëlle Lienemann

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για το ημερολογιακό έτος που αρχίζει την 
1η Ιανουαρίου 2012 και κάθε επόμενο 
ημερολογιακό έτος, κάθε κατασκευαστής 
επιβατικών αυτοκινήτων εξασφαλίζει ότι 
οι μέσες ειδικές εκπομπές CO2 δεν 
υπερβαίνουν το στόχο του ειδικών 
εκπομπών που καθορίζεται σύμφωνα με το 
Παράρτημα I ή, σε περίπτωση που στον 
κατασκευαστή έχει παραχωρηθεί 
παρέκκλιση βάσει του άρθρου 9, 
σύμφωνα με τη συγκεκριμένη 
παρέκκλιση.

Για το ημερολογιακό έτος που αρχίζει την 
1η Ιανουαρίου 2012 και κάθε επόμενο 
ημερολογιακό έτος, κάθε κατασκευαστής 
επιβατικών αυτοκινήτων εξασφαλίζει ότι 
οι μέσες ειδικές εκπομπές CO2 δεν 
υπερβαίνουν το στόχο του ειδικών 
εκπομπών που καθορίζεται σύμφωνα με το 
Παράρτημα I. 

Or. en
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Αιτιολόγηση

Δεν υπάρχει κανένας λόγος για χορήγηση παρεκκλίσεων για τους κατασκευαστές αυτοκινήτων 
με υψηλές εκπομπές. Τούτο θα στρεβλώσει την αγορά και θα δημιουργήσει κίνητρο για τους 
κατασκευαστές αυτοκινήτων για να ιδρύουν ακριβώς το είδος της εταιρείας που θα πληροί τις 
προϋποθέσεις για τέτοιες παρεκκλίσεις. Η συνέπεια θα είναι σημαντικός αριθμός νέων 
αυτοκινήτων δεν θα εμπίπτει στο πεδίο της νομοθεσίας.

Τροπολογία 120
Chris Davies

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για το ημερολογιακό έτος από 1ης 
Ιανουαρίου 2020 και για κάθε επόμενο 
έτος, οι μέσες ειδικές εκπομπές CO2  των 
οχημάτων θα ορίζονται βάσει της 
αναθεώρησης σύμφωνα με το άρθρο 10 
αλλά σε καμιά περίπτωση δεν θα 
υπερβαίνουν τα 80 g CO2 /km .

Or. en

Αιτιολόγηση

Με την τροπολογία αυτή προτείνεται μεσοπρόθεσμος (2020) στόχος που είναι πιο φιλόδοξος 
από αυτόν που είχε ήδη συμφωνήσει το Κοινοβούλιο τον Οκτώβριο του 2007. Με τον τρόπο 
αυτό αναγνωρίζονται η πολύ πιο προοδευτική στάση που υιοθετεί τώρα πλέον η βιομηχανία και 
η πίεση για αλλαγή που ασκούν οι καταναλωτές μετά την τεράστια αύξηση των τιμών 
πετρελαίου.

Τροπολογία 121
Holger Krahmer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για τον σκοπό αυτό, οι εκπομπές CO2 
προσαρμοζόμενες στις μειώσεις των 



PE407.904v01-00 96/215 AM\728751EL.doc

EL

εκπομπών CO2  που διασφαλίζουν οι 
οικολογικές καινοτομίες, εξισορροπούνται 
κατά τη διάρκεια τριών διαδοχικών ετών, 
όπως προβλέπεται στο άρθρο 7.

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι εξωπραγματικό να επιδιώκεται η επίτευξη των εκπομπών CO2 ανά ημερολογιακό έτος, 
λαμβανομένων υπόψη των απρόβλεπτων επιπλοκών της ΕΕ των 27, όπως αβεβαιότητες 
χρονικού και υλικοτεχνικού χαρακτήρα, διαφορές στην παρακολούθηση και απροσδόκητες 
μεταβολές της ζήτησης των πελατών, τεχνικές καθυστερήσεις σχεδιαζόμενων νέων μοντέλων 
οχημάτων και γενικότερη οικονομική κατάσταση στα διάφορα κράτη μέλη.    Οι οικολογικές 
καινοτομίες βελτιώνουν περαιτέρω τις επιδόσεις εκπομπών CO2 πέρα από τα επιπρόσθετα 
μέτρα που αναφέρονται στο άρθρο 1 και δεν φαίνονται στον κύκλο δοκιμών.

Τροπολογία 122
Matthias Groote, Åsa Westlund

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 - εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για κατασκευαστές οι οποίοι 
κατασκευάζουν οχήματα μηδενικών 
εκπομπών, καθένα από τα ταξινομούμενα 
για πρώτη φορά οχήματα αυτού του 
τύπου προσμετρείται τρεις φορές στον 
υπολογισμό των μέσων ειδικών εκπομπών 
CO2  έως και το 2015.

Or. de

Αιτιολόγηση

Για ιδιαιτέρως καινοτόμα οχήματα που προκαλούν μηδενικές εκπομπές CO2 πρέπει να 
προσφέρεται ανταμοιβή (bonus) καινοτομίας για να εισέρχονται τα οχήματα αυτά ταχύτερα 
στην αγορά.
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Τροπολογία 123
Matthias Groote, Åsa Westlund

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 - εδάφιο 1 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για κατασκευαστές οι οποίοι 
κατασκευάζουν οχήματα χαμηλών 
εκπομπών, καθένα από τα ταξινομούμενα 
για πρώτη φορά οχήματα αυτού του 
τύπου προσμετρείται μιάμιση φορά στον 
υπολογισμό των μέσων ειδικών εκπομπών 
CO2  έως και το 2015.

Or. de

Αιτιολόγηση

Για ιδιαιτέρως καινοτόμα οχήματα που προκαλούν πολύ χαμηλές εκπομπές CO2 πρέπει να 
προσφέρεται ανταμοιβή (bonus) καινοτομίας για να εισέρχονται τα οχήματα αυτά ταχύτερα 
στην αγορά.

Τροπολογία 124
Dorette Corbey

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για το ημερολογιακό έτος από 1ης 
Ιανουαρίου 2013 και για κάθε επόμενο 
ημερολογιακό έτος μέχρι και το έτος που 
αρχίζει την 1η Ιανουαρίου 2020, κάθε 
κατασκευαστής επιβατικών αυτοκινήτων 
εξασφαλίζει ότι οι μέσες ειδικές εκπομπές 
CO2 δεν υπερβαίνουν το στόχο του περί 
ειδικών εκπομπών που καθορίζεται 
σύμφωνα με το Παράρτημα I, 
παράγραφος 1 φθάνοντας τα 80 g CO2/km 
την 1η Ιανουαρίου 2020. 

Or. en
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Αιτιολόγηση

Είναι αναγκαία η θέσπιση δεσμευτικών μακροπρόθεσμων στόχων προκειμένου να παρασχεθεί 
στους κατασκευαστές αυτοκινήτων η μακροπρόθεσμη προοπτική που χρειάζονται.

Τροπολογία 125
Anja Weisgerber, Renate Sommer, Karsten Friedrich Hoppenstedt, Horst Schnellhardt, 
Christa Klaß, Miroslav Mikolášik, Thomas Ulmer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 - εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για κατασκευαστές οι οποίοι 
κατασκευάζουν επιβατικά αυτοκίνητα με 
ειδικές εκπομπές CO2 οι οποίες είναι 
20%, 30%, 40% και 50% χαμηλότερες του 
στόχου που ορίζεται στο Παράρτημα I, 
καθένα από αυτά τα ταξινομούμενα για 
πρώτη φορά οχήματα προσμετρείται δύο, 
τρεις, τέσσερις και πέντε φορές στον
υπολογισμό των μέσων ειδικών εκπομπών 
CO2  έως και το 2015, ανάλογα με το 
ποσοστό στο οποίο οι εκπομπές ήταν 
κάτω του στόχου.

Or. de

Αιτιολόγηση

Der Verordnungsentwurf der Kommission setzt insgesamt zu wenig auf die Schaffung von 
Anreizen für solche Hersteller, die Fahrzeuge auf den Markt bringen, die mehr als die 
vorgegebenen Minderungsziele erreichen. Durch solche Anreize werden aber gerade die 
Voraussetzungen geschaffen, um die Hersteller und Zulieferer dazu zu veranlassen, sein ihre 
technologischen Möglichkeiten zu jeder Zeit möglichst vollständig auszuschöpfen. Daher ist 
die Idee so genannter  Super Credits zu begrüßen. Dies ist ein Mittel, um solche Anreize zu 
schaffen. Zugleich sollten aber auch hier keine Wettbewerbsverzerrungen perpetuiert werden. 
Der Vorschlag eines starren Grenzwertes für die Vergabe von Supercredits widerspricht dem 
Grundgedanken des Regulierungsentwurfs. Da der CO2-Austoß immer in Bezug zum Gewicht 
gesetzt wird, ist die Beurteilung der „Güte“ des CO2-Ausstoßes auch immer im Verhältnis zu 
diesem Parameter zu werten. Ein großer Familien-Van ist aus physikalisch-technischen 
Gegebenheiten schwerer und verbraucht daher mehr Kraftstoff. Aber auch ein schwereres 
Fahrzeug kann besonders effizient sein, wenn es im Vergleich zu seinem Segmentdurchschnitt 
wesentlich weniger CO2 emittiert. Zugleich werden bestimmte Technologien, die in Zukunft 
zur Senkung des CO2-Ausstosses gebraucht werden, aufgrund der hohen Investitionskosten 
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vor allem durch größere Fahrzeuge in den Markt gebracht. Solche Fahrzeuge sollten 
entsprechend ihrer prozentualen Unterschreitung belohnt werden. Für die Gewährung von 
Super-Credits müssen sie  jedoch mindestens 20 %  besser sein als ihr Zielwert sein. 
Abgestuft von einer Unterschreitung von 20 % bis 50 % der spezifischen Zielwerte sind 
Anreize zu setzen.  Ein prozentualer Wert ist zur Schaffung größtmöglicher Anreize über alle 
Fahrzeuge einem starren Grenzwert vorzuziehen.

Τροπολογία 126
Karl-Heinz Florenz, Holger Krahmer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 - εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για κατασκευαστές οι οποίοι 
κατασκευάζουν επιβατικά αυτοκίνητα με 
ειδικές εκπομπές CO2 οι οποίες είναι 50% 
χαμηλότερες του στόχου που ορίζεται στο 
Παράρτημα I του παρόντος κανονισμού, 
καθένα από αυτά τα ταξινομούμενα για 
πρώτη φορά οχήματα προσμετρείται 
πέντε φορές στον υπολογισμό των μέσων 
ειδικών εκπομπών CO2  έως και το 2015, 
ανάλογα με το ποσοστό στο οποίο οι 
εκπομπές ήταν κάτω του στόχου.

Or. de

Αιτιολόγηση

Στόχος: δημιουργία κινήτρων για τους κατασκευαστές ώστε να εισαγάγουν στην αγορά οχήματα 
τα οποία επιτυγχάνουν μειώσεις εκπομπών που υπερβαίνουν τους καθορισμένους στόχους 
χωρίς να προκαλούνται στρεβλώσεις του ανταγωνισμού. Η πρόταση μιας άκαμπτης οριακής 
τιμής για τη χορήγηση supercredits είναι αντίθετη με τη βασική ιδέα που διαπνέει την πρόταση 
κανονισμού. Δεδομένου ότι οι εκπομπές CO2 υπολογίζονται πάντοτε σε σχέση με το βάρος, η 
"ποιότητα" των εκπομπών CO2 πρέπει επίσης να αξιολογείται πάντοτε σε σχέση με την 
παράμετρο αυτή.
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Τροπολογία 127
Dorette Corbey

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για το ημερολογιακό έτος από 1ης 
Ιανουαρίου 2021 και για κάθε επόμενο 
ημερολογιακό έτος μέχρι και το έτος που 
αρχίζει την 1η Ιανουαρίου 2025 καθώς 
και για κάθε επόμενο έτος, κάθε 
κατασκευαστής επιβατικών αυτοκινήτων 
εξασφαλίζει ότι οι μέσες ειδικές εκπομπές 
CO2 δεν υπερβαίνουν το στόχο του περί 
ειδικών εκπομπών που καθορίζεται 
σύμφωνα με το Παράρτημα I, 
παράγραφος 1 φθάνοντας τα 60 g CO2/km 
την 1η Ιανουαρίου 2025. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα 120 γραμμάρια χωρίς πρόσθετα μέτρα το 2012 είναι η αρχική πρόταση της Επιτροπής και η 
υπάρχει η τεχνολογία για την επίτευξη αυτού του στόχου. Επιπλέον είναι αναγκαία η θέσπιση 
μακροπρόθεσμων στόχων προκειμένου να παρασχεθεί στους κατασκευαστές αυτοκινήτων η 
μακροπρόθεσμη προοπτική που χρειάζονται.

Τροπολογία 128
Dorette Corbey

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Από 1ης Ιανουαρίου 2015 οι εθνικές 
αρχές αρνούνται, για λόγους που 
σχετίζονται με τις εκπομπές ή την 
κατανάλωση καυσίμων, να χορηγήσουν 
έγκριση τύπου ΕΚ ή εθνική έγκριση 
τύπου για νέους τύπους οχημάτων που 
υπερβαίνουν τον στόχο των ειδικών 
εκπομπών τους, όπως ορίζεται στις 
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παραγράφους 1 και 2 του Παραρτήματος 
Ι,  κατά 50%.

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι απαραίτητο ένα μέγιστο όριο εκπομπών CO2.

Τροπολογία 129
Åsa Westlund

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 4a
Πλειοκαύσιμα οχήματα (Flex-Fuel)

Για τους σκοπούς του καθορισμού της 
συμμόρφωσης μεμονωμένων 
κατασκευαστών επιβατικών αυτοκινήτων 
προς το στόχο ειδικών εκπομπών που 
εμφαίνεται στο άρθρο 4, οι εκπομπές CO2
όπως αναφέρονται στο πιστοποιητικό 
συμμόρφωσης για κάθε όχημα αιθανόλης 
με κινητήρα flex-fuel που ταξινομείται 
στην Ευρωπαϊκή Ένωση μειώνονται 
κατά συντελεστή 5% με μέγιστο όριο τα 
8g CO2/km σε αναγνώριση της 
μεγαλύτερης τεχνολογικής ικανότητας 
και ικανότητας μείωσης εκπομπών της 
λειτουργίας με δύο διαφορετικά καύσιμα.   
Αυτή η μείωση δεν ισχύει για οχήματα με 
μάζα αναφοράς που υπερβαίνει τα 2000 
kg.
Αυτός ο συντελεστής θα αυξηθεί σε 20% 
με μέγιστο όριο 30 g CO2/km εάν 
τουλάχιστον 10% των πρατηρίων 
ανεφοδιασμού καυσίμων στο κράτος 
μέλος στο οποίο το όχημα ταξινομείται 
παρέχουν Ε85 που πληροί τα κριτήρια 
αειφορίας της ΕΕ. Και αυτή η μείωση δεν 
ισχύει για οχήματα με μάζα αναφοράς 
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που υπερβαίνει τα 2000 kg.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι προμηθευτές καυσίμων έχουν την τάση να μην παρέχουν υποδομή για βιοκαύσιμα έως ότου 
υπάρξει επαρκής ζήτηση για τα εν λόγω καύσιμα. Η τεχνολογία κινητήρων flex-fuel που έχουν 
δυνατότητα λειτουργίας με συνδυασμό πετρελαίου και βιοκαυσίμων, αποτελεί τρόπο ανοίγματος 
της αγοράς βιοκαυσίμων. Μαζί με τα κριτήρια αειφορίας που πρόκειται να εφαρμοστούν για τα 
βιοκαύσιμα και την διασφάλιση πιο αποτελεσματικής τεχνολογίας οχημάτων, αυτός είναι ένας 
από τους πολλούς τρόπους μείωσης των εκπομπών CO2.

Τροπολογία 130
Gunnar Hökmark, Karl-Heinz Florenz

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 4a
Στόχος ειδικών εκπομπών για οχήματα 

εναλλακτικών καυσίμων
Για τους σκοπούς του καθορισμού της 
συμμόρφωσης μεμονωμένων 
κατασκευαστών επιβατικών αυτοκινήτων 
προς το στόχο ειδικών εκπομπών που 
εμφαίνεται στο άρθρο 4, οι εκπομπές CO2
όπως αναφέρονται στο πιστοποιητικό 
συμμόρφωσης για κάθε όχημα 
εναλλακτικών καυσίμων όπως ορίζεται
στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 715/2007, που 
ταξινομείται στην Ευρωπαϊκή Ένωση 
μειώνονται κατά συντελεστή 5 % σε 
αναγνώριση της μεγαλύτερης 
τεχνολογικής ικανότητας και ικανότητας 
μείωσης εκπομπών της λειτουργίας με 
δύο διαφορετικά καύσιμα.   Αυτός ο 
συντελεστής θα αυξηθεί σε 20% εάν 
τουλάχιστον 10% των πρατηρίων 
ανεφοδιασμού καυσίμων στο κράτος 
μέλος στο οποίο το όχημα ταξινομείται 
παρέχουν βιοκαύσιμα που πληρούν τα 
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κριτήρια αειφορίας της ΕΕ.

Or. en

Αιτιολόγηση

Fuel suppliers are not likely to provide a full refueling network until there is an adequate 
demand for the fuel. To overcome this problem, automakers are putting additional technology 
into alternative fuel vehicles to enable them to automatically sense and operate on 
combinations of petroleum and biofuels. This additional technological capability, positions 
these vehicles for the duration of their useful lives (average 12 years) to operate on biofuels. 
As these biofuels become more widely available, this could contribute to a very significant 
redcution in CO2 emissions from the vehicle fleet on a well to wheels basis. The EU is 
currently putting in placing criteria for biofuels to ensure their sustainability.

Τροπολογία 131
Martin Callanan, Chris Davies

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 4a
Οχήματα εξαιρετικά χαμηλών εκπομπών 

άνθρακα
Για τους σκοπούς του καθορισμού της 
συμμόρφωσης μεμονωμένων 
κατασκευαστών προς τον στόχο ειδικών 
εκπομπών που αναφέρεται στο άρθρο 4, 
κάθε όχημα εξαιρετικά χαμηλών 
εκπομπών άνθρακα που ταξινομείται 
στην Ευρωπαϊκή Ένωση συμβάλλει στον 
υπολογισμό των μέσων ειδικών εκπομπών 
CO2  του κατασκευαστή με βάση 
πολλαπλασιαστή που προβλέπεται να 
καταργηθεί σταδιακά μεταξύ 1ης 
Ιανουαρίου 2012 και του έτους που 
αρχίζει την 1η Ιανουαρίου 2016, όπως 
ορίζεται στο παράρτημα 1α.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Οι κατασκευαστές επενδύουν σημαντικούς πόρους στην ανάπτυξη επαναστατικών τεχνολογιών 
οχημάτων εξαιρετικά χαμηλών εκπομπών άνθρακα, με εκπομπές CO2 κατά πολύ χαμηλότερες 
από τις εκπομπές όλων των οχημάτων που διατίθενται σήμερα στην ευρωπαϊκή αγορά.  Κατά 
την αρχική φάση της παραγωγής τους, το κόστος των εν λόγω τεχνολογιών θα είναι ιδιαίτερα 
υψηλό και τα οχήματα αυτά θα διατίθενται σε σχετικά μικρές ποσότητες. Προκειμένου να 
ενθαρρυνθούν οι συνεχείς επενδύσεις στην ταχεία διάθεσή τους στην αγορά, στον προτεινόμενο
κανονισμό θα ήταν σκόπιμο να συμπεριληφθεί ένα ενδιάμεσο σύστημα νομοθετικών 
υπερπιστώσεων για οχήματα εξαιρετικά χαμηλών εκπομπών άνθρακα.

Τροπολογία 132
Anders Wijkman

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 4a 
Στόχοι ειδικών εκπομπών

Για τους σκοπούς του καθορισμού της 
συμμόρφωσης μεμονωμένων 
κατασκευαστών προς το στόχο ειδικών 
εκπομπών που εμφαίνεται στο άρθρο 4, οι 
εκπομπές CO2 όπως αναφέρονται στο 
πιστοποιητικό συμμόρφωσης για κάθε 
όχημα εναλλακτικών καυσίμων που 
ταξινομείται στην Ευρωπαϊκή Ένωση 
μειώνονται κατά 5 %.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα εναλλακτικά καύσιμα προσφέρουν το δυναμικό που είναι αναγκαίο για την επίτευξη 
σημαντικής μείωσης των εκπομπών CO2 από την παραγωγή έως την κατανάλωση. Ο στόλος 
των οχημάτων πρέπει επομένως να προσαρμοσθεί για να καταστεί δυνατή η χρήση αυτών των 
καυσίμων.
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Τροπολογία 133
Rebecca Harms

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 4a 
Όριο ειδικών εκπομπών

Από 1ης Ιανουαρίου 2012 οι εθνικές 
αρχές αρνούνται, για λόγους που 
σχετίζονται με τις εκπομπές ή την 
κατανάλωση καυσίμων, να χορηγήσουν 
έγκριση τύπου ΕΚ ή εθνική έγκριση 
τύπου για νέους τύπους οχημάτων που 
υπερβαίνουν τον στόχο των ειδικών 
εκπομπών τους που καθορίζεται 
σύμφωνα με το Παράρτημα Ι, κατά πάνω 
από 60%.

Or. en

Τροπολογία 134
Karl-Heinz Florenz

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 4α
Στόχος ειδικών εκπομπών για οχήματα 

εναλλακτικών καυσίμων
Όταν εξετάζεται κατά πόσον τηρούνται οι 
στόχοι ειδικών εκπομπών εκάστου 
κατασκευαστή επιβατικών αυτοκινήτων 
σύμφωνα με το άρθρο 4, οι 
αναγραφόμενες στη δήλωση 
συμμόρφωσης (CoC) εκπομπές CO2 ενός 
ταξινομημένου στην ΕΕ οχήματος 
εναλλακτικών καυσίμων, όπως ορίζεται 
στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 715/2007, 
μειώνονται κατά 5% λόγω του 
μεγαλύτερου τεχνολογικού δυναμικού και 
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του μεγαλύτερου δυναμικού μείωσης των 
εκπομπών που έχει το όχημα διπλού 
καυσίμου. Η μείωση αυτή αυξάνεται στο 
20% εάν τουλάχιστον 10% όλων των 
πρατηρίων καυσίμων του κράτους μέλους 
της ΕΕ στο οποίο είναι ταξινομημένο το 
όχημα προσφέρουν βιοκαύσιμα που 
ικανοποιούν τα κριτήρια βιωσιμότητας 
της ΕΕ.

Or. de

Αιτιολόγηση

Η πετρελαιοβιομηχανία θα δημιουργήσει μια πλήρη υποδομή νέων καυσίμων μόνο εφόσον 
υπάρχει επαρκής ζήτηση. Για να ξεπεραστεί το πρόβλημα αυτό, οι κατασκευαστές αυτοκινήτων 
εξοπλίζουν τα αυτοκίνητά τους με μια τεχνολογία η οποία επιτρέπει στους κινητήρες να 
λειτουργούν με οιοδήποτε συνδυασμό βενζίνης και βιοκαυσίμου διότι το μείγμα του καυσίμου 
αναγνωρίζεται αυτομάτως μέσω ενός αισθητήρα. Με αυτόν τον πρόσθετο εξοπλισμό το 
αυτοκίνητο μπορεί, κατά τη διάρκεια του κύκλου ζωής του (περίπου 12 χρόνια) να λειτουργεί με 
βιοκαύσιμα, πράγμα το οποίο μπορεί να οδηγήσει σε σημαντική μείωση των εκπομπών CO2.

Τροπολογία 135
Christofer Fjellner

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 4a
Στόχος ειδικών εκπομπών για οχήματα 

εναλλακτικών καυσίμων
Για τους σκοπούς του καθορισμού της 
συμμόρφωσης μεμονωμένων 
κατασκευαστών επιβατικών αυτοκινήτων 
προς το στόχο ειδικών εκπομπών που 
εμφαίνεται στο άρθρο 4, οι εκπομπές CO2
όπως αναφέρονται στο πιστοποιητικό 
συμμόρφωσης για κάθε όχημα 
εναλλακτικών καυσίμων όπως ορίζεται 
στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 715/2007, που 
ταξινομείται στην Ευρωπαϊκή Ένωση 
μειώνονται κατά συντελεστή 5% σε 
αναγνώριση της μεγαλύτερης 
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τεχνολογικής ικανότητας και ικανότητας 
μείωσης εκπομπών της λειτουργίας με 
βιοκαύσιμα, όπως ορίζεται στον 
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 715/2007, που 
πληρούν τα κριτήρια αειφορίας της ΕΕ.   
Αυτός ο συντελεστής θα αυξάνεται 
γραμμικά σε σχέση προς την πραγματική 
κατανάλωση βιοκαυσίμων που πληρούν 
τα κριτήρια αειφορίας σε κάθε κράτος 
μέλος. Όταν ο στόλος οχημάτων 
εναλλακτικών καυσίμων σε συγκεκριμένη 
χώρα χρησιμοποιεί ως καύσιμο υλικό 
μέχρι 80% ή και περισσότερο βιοκαύσιμα, 
ο συντελεστής θα αυξηθεί σε 20% κατ' 
ανώτατο όριο. 

Or. en

Αιτιολόγηση

The proposed type approval system gives no credits for vehicles that are designed to run on 
biofuels, only or part-time. This amendment gives a 5% target-reduction in order to give car 
manufacturers an incentive to produce alternative fuel vehicles, which in itself spur on the 
technological innovations within this area. The amendment also connects the potential 
reduction to the actual consumption of biofuels that meets the EU sustainabily criteria. This 
way the amendment gives the car manufacturers an incentive to produce cars that can run at 
both petroleum and biofuels, but at the same time gives them the incentive to stimulate 
consumtion of biofuels that meets the EU sustainability criteria - and that way reduces the 
CO2 emissions by approximately 35%.

Τροπολογία 136
Dorette Corbey

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Οι κατασκευαστές μπορούν να 
σχηματίσουν σύμπραξη με σκοπό την 
εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους 
σχετικά με την εισαγωγή οχημάτων 
μηδενικών εκπομπών όπως ορίζεται στο 
Παράρτημα I, παράγραφος 2α.
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Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι απαραίτητο να τονωθεί η παραγωγή οχημάτων μηδενικών εκπομπών μέσω του ορισμού 
στόχων κατωφλίου. Για να υλοποιήσουν αυτούς τους στόχους οι κατασκευαστές πρέπει να 
έχουν το δικαίωμα να σχηματίζουν σύμπραξη.

Τροπολογία 137
Rebecca Harms

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7. Με εξαίρεση τις περιπτώσεις 
ειδοποίησης βάσει της παραγράφου 3, οι 
κατασκευαστές που περιλαμβάνονται σε 
σύμπραξη για την οποία ενημερώνουν την 
Επιτροπή με σχετικό φάκελο θεωρούνται 
ως ένας κατασκευαστής για την εφαρμογή 
του παρόντος κανονισμού.

7. Με εξαίρεση τις περιπτώσεις 
ειδοποίησης βάσει της παραγράφου 3, οι 
κατασκευαστές που περιλαμβάνονται σε 
σύμπραξη για την οποία ενημερώνουν την 
Επιτροπή με σχετικό φάκελο θεωρούνται 
ως ένας κατασκευαστής για τους σκοπούς 
της εκπλήρωσης των υποχρεώσεών τους 
δυνάμει του άρθρου 4. Οι πληροφορίες 
σχετικά με την παρακολούθηση και 
υποβολή εκθέσεων θα καταγράφονται, 
διαβιβάζονται και διατίθενται στο 
κεντρικό μητρώο για μεμονωμένους 
κατασκευαστές καθώς και συμπράξεις.

Or. en

Τροπολογία 138
Anja Weisgerber, Christa Klaß, Miroslav Mikolášik, Renate Sommer, Thomas Ulmer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 - παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Για το έτος που αρχίζει την 1η 
Ιανουαρίου του 2010 και κάθε επόμενο 
έτος, έκαστο κράτος μέλος καταγράφει 
πληροφορίες για κάθε καινούργιο 

1. Για το έτος που αρχίζει την 1η 
Ιανουαρίου του 2012 και κάθε επόμενο 
έτος, έκαστο κράτος μέλος καταγράφει 
πληροφορίες για κάθε καινούργιο 
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επιβατικό αυτοκίνητο που ταξινομείται 
στην επικράτειά του, σύμφωνα με το 
Μέρος Α του Παραρτήματος ΙΙ.

επιβατικό αυτοκίνητο που ταξινομείται 
στην επικράτειά του, σύμφωνα με το 
Μέρος Α του Παραρτήματος ΙΙ.

Or. de

Αιτιολόγηση

Η παρακολούθηση και η δήλωση των μέσων εκπομπών πρέπει να αρχίσει ταυτόχρονα με τη 
θέσπιση της ρύθμισης, για να αποφευχθούν στρεβλώσεις της αγοράς και διακρίσεις εις βάρος 
των κατασκευαστών.

Τροπολογία 139
Bogusław Sonik

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Για το έτος που αρχίζει την 1η 
Ιανουαρίου του 2010 και κάθε επόμενο 
έτος, έκαστο κράτος μέλος καταγράφει 
πληροφορίες για κάθε καινούργιο 
επιβατικό αυτοκίνητο που ταξινομείται 
στην επικράτειά του, σύμφωνα με το 
Μέρος Α του Παραρτήματος ΙΙ.

1. Για το μήνα που αρχίζει την 1η 
Ιανουαρίου του 2012 και κάθε επόμενο 
μήνα, έκαστο κράτος μέλος καταγράφει 
πληροφορίες για κάθε καινούργιο 
επιβατικό αυτοκίνητο που ταξινομείται 
στην επικράτειά του, σύμφωνα με το 
Μέρος Α του Παραρτήματος ΙΙ. Τα 
δεδομένα πρέπει να παρέχονται στους 
κατασκευαστές.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παρακολούθηση και η υποβολή εκθέσεων πρέπει να συμβαδίζουν με την εφαρμογή του 
κανονισμού για να αποφεύγονται στρεβλώσεις της αγοράς και διακρίσεις μεταξύ 
κατασκευαστών. Επομένως το έτος εκκίνησης πρέπει να είναι το 2012. Οι κατασκευαστές 
πρέπει να γνωρίζουν τα δεδομένα επιδόσεων μία φορά το μήνα ώστε να μπορούν, εάν 
χρειάζεται, να ανταποκριθούν στις εξελίξεις της αγοράς.
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Τροπολογία 140
Martin Callanan

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Για το έτος που αρχίζει την 1η 
Ιανουαρίου του 2010 και κάθε επόμενο 
έτος, έκαστο κράτος μέλος καταγράφει 
πληροφορίες για κάθε καινούργιο 
επιβατικό αυτοκίνητο που ταξινομείται 
στην επικράτειά του, σύμφωνα με το 
Μέρος Α του Παραρτήματος ΙΙ.

1. Για το μήνα που αρχίζει την 1η 
Ιανουαρίου του 2012 και κάθε επόμενο 
μήνα, έκαστο κράτος μέλος καταγράφει 
πληροφορίες για κάθε καινούργιο 
επιβατικό αυτοκίνητο που ταξινομείται 
στην επικράτειά του, σύμφωνα με το 
Μέρος Α του Παραρτήματος ΙΙ. Τα 
δεδομένα πρέπει να παρέχονται στους 
κατασκευαστές.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παρακολούθηση και η υποβολή εκθέσεων πρέπει να συμβαδίζουν με την εφαρμογή του 
κανονισμού για να αποφεύγονται στρεβλώσεις της αγοράς και διακρίσεις μεταξύ 
κατασκευαστών. Επομένως το έτος εκκίνησης πρέπει να είναι το 2012. Οι κατασκευαστές 
πρέπει να γνωρίζουν τα δεδομένα επιδόσεων μία φορά το μήνα ώστε να μπορούν, εάν 
χρειάζεται, να ανταποκριθούν στις εξελίξεις της αγοράς.

Τροπολογία 141
Péter Olajos

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Για το έτος που αρχίζει την 1η 
Ιανουαρίου του 2010 και κάθε επόμενο 
έτος, έκαστο κράτος μέλος καταγράφει 
πληροφορίες για κάθε καινούργιο 
επιβατικό αυτοκίνητο που ταξινομείται 
στην επικράτειά του, σύμφωνα με το 
Μέρος Α του Παραρτήματος ΙΙ.

1. Για το μήνα που αρχίζει την 1η 
Ιανουαρίου του 2012 και κάθε επόμενο 
μήνα, έκαστο κράτος μέλος καταγράφει 
πληροφορίες για κάθε καινούργιο 
επιβατικό αυτοκίνητο που ταξινομείται 
στην επικράτειά του, σύμφωνα με το 
Μέρος Α του Παραρτήματος ΙΙ. Τα 
δεδομένα πρέπει να παρέχονται στους 
κατασκευαστές.
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Αιτιολόγηση

Η παρακολούθηση και η υποβολή εκθέσεων πρέπει να συμβαδίζουν με την εφαρμογή του 
κανονισμού για να αποφεύγονται στρεβλώσεις της αγοράς και διακρίσεις μεταξύ
κατασκευαστών. Επομένως το έτος εκκίνησης πρέπει να είναι το 2012. Οι κατασκευαστές 
πρέπει να γνωρίζουν τα δεδομένα επιδόσεων μία φορά το μήνα ώστε να μπορούν, εάν 
χρειάζεται, να ανταποκριθούν στις εξελίξεις της αγοράς.

Τροπολογία 142
Thomas Ulmer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου του 2011 και 
κάθε επόμενο έτος, το κράτος μέλος 
καθορίζει και διαβιβάζει στην Επιτροπή τις 
πληροφορίες που παρατίθενται στο Μέρος 
Β του Παραρτήματος ΙΙ σχετικά με το 
προηγούμενο ημερολογιακό έτος. Τα 
δεδομένα διαβιβάζονται με το μορφότυπο 
που ορίζεται στο Μέρος Γ του 
Παραρτήματος ΙΙ.

2. Μέχρι τις 31 Ιουλίου 2012 και εν 
συνεχεία ανά εξάμηνο, το κράτος μέλος 
καθορίζει και διαβιβάζει στην Επιτροπή τις 
πληροφορίες που παρατίθενται στο Μέρος 
Β του Παραρτήματος ΙΙ, αφού 
επαληθευτούν από ορκωτό ελεγκτή,
σχετικά με το προηγούμενο ημερολογιακό 
έτος. Τα δεδομένα διαβιβάζονται με το 
μορφότυπο που ορίζεται στο Μέρος Γ του 
Παραρτήματος ΙΙ.

Or. en

Αιτιολόγηση

Monitoring and reporting should go in line with the implementation of the regulation in order 
to avoid market distortion and discrimination of manufacturers. Therefore, the starting year 
should be 2012. It is key that manufacturers know early on what the official CO2 figure will 
be and hence the Commission’s provisional calculations and report must be on a half-year 
basis. Therefore, the Member States must deliver the data on a half-year basis too. The 
verification of the Member States data by a certified auditor should ensure that Member 
States collect and monitor the CO2 figures from the Certificate of Conformity paper and that 
the car models are allocated to right manufacturers.
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Τροπολογία 143
Martin Callanan

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου του 2011 και 
κάθε επόμενο έτος, το κράτος μέλος 
καθορίζει και διαβιβάζει στην Επιτροπή τις 
πληροφορίες που παρατίθενται στο Μέρος 
Β του Παραρτήματος ΙΙ σχετικά με το 
προηγούμενο ημερολογιακό έτος. Τα 
δεδομένα διαβιβάζονται με το μορφότυπο 
που ορίζεται στο Μέρος Γ του 
Παραρτήματος ΙΙ.

2. Μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου του 2011 και 
εν συνεχεία ανά έτος, το κράτος μέλος 
καθορίζει και διαβιβάζει στην Επιτροπή τις 
πληροφορίες που παρατίθενται στο Μέρος 
Β του Παραρτήματος ΙΙ, αφού 
επαληθευτούν από ορκωτό ελεγκτή,
σχετικά με το προηγούμενο ημερολογιακό 
έτος. Τα δεδομένα διαβιβάζονται με το 
μορφότυπο που ορίζεται στο Μέρος Γ του 
Παραρτήματος ΙΙ.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η επαλήθευση των δεδομένων των κρατών μελών από ορκωτό ελεγκτή πρέπει να διασφαλίζει 
ότι τα κράτη μέλη συλλέγουν και παρακολουθούν τα ποσοστά CO2  από το πιστοποιητικό 
συμμόρφωσης και ότι τα μοντέλα αυτοκινήτων κατανέμονται στους σωστούς κατασκευαστές.

Τροπολογία 144
Bogusław Sonik

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου του 2011 και 
κάθε επόμενο έτος, το κράτος μέλος 
καθορίζει και διαβιβάζει στην Επιτροπή τις 
πληροφορίες που παρατίθενται στο Μέρος 
Β του Παραρτήματος ΙΙ σχετικά με το 
προηγούμενο ημερολογιακό έτος. Τα 
δεδομένα διαβιβάζονται με το μορφότυπο 
που ορίζεται στο Μέρος Γ του 
Παραρτήματος ΙΙ.

2. Μέχρι τις 31 Ιουλίου 2012 και εν 
συνεχεία ανά εξάμηνο, το κράτος μέλος 
καθορίζει και διαβιβάζει στην Επιτροπή τις 
πληροφορίες που παρατίθενται στο Μέρος 
Β του Παραρτήματος ΙΙ, αφού 
επαληθευτούν από ορκωτό ελεγκτή,
σχετικά με το προηγούμενο ημερολογιακό 
έτος. Τα δεδομένα διαβιβάζονται με το 
μορφότυπο που ορίζεται στο Μέρος Γ του 
Παραρτήματος ΙΙ.
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Αιτιολόγηση

Monitoring and reporting should go in line with the implementation of the regulation in order 
to avoid market distortion and discrimination of manufacturers. Therefore, the starting year 
should be 2012. It is key that manufacturers know early on what the official CO2 figure will 
be and hence the Commission’s provisional calculations and report must be on a half-year 
basis. Therefore, the Member States must deliver the data on a half-year basis too. The 
verification of the Member States data by a certified auditor should ensure that Member 
States collect and monitor the CO2 figures from the Certificate of Conformity paper and that 
the car models are allocated to right manufacturers.

Τροπολογία 145
Dorette Corbey

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για το έτος από 1ης Ιανουαρίου 2016 και 
εν συνεχεία ανά έτος, το κράτος μέλος 
καθορίζει και διαβιβάζει στην Επιτροπή 
τις πληροφορίες που παρατίθενται στο 
Μέρος Β του Παραρτήματος ΙΙ σχετικά 
με το προηγούμενο ημερολογιακό έτος 
όσον αφορά οχήματα μηδενικών 
εκπομπών βάσει της μεθοδολογίας 
υπολογισμού των εκπομπών αερίων 
θερμοκηπίου που έχουν σχέση με την 
χρησιμοποιούμενη ενέργεια για την 
παραγωγή καυσίμων με προορισμό τα 
οχήματα μηδενικών εκπομπών όπως 
εμφαίνεται στην παράγραφο 4α. Τα 
δεδομένα διαβιβάζονται με το μορφότυπο 
που ορίζεται στο Μέρος Γ του 
Παραρτήματος ΙΙ.

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι αναγκαίο να τονωθεί η παραγωγή των οχημάτων μηδενικών εκπομπών. Η παραγωγή 
καυσίμων για οχήματα μηδενικών εκπομπών προκαλεί εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου για 
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παράδειγμα λόγω της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για ηλεκτρικά οχήματα. Οι εκπομπές 
αυτές πρέπει να λαμβάνονται υπόψη από το 2016 και μετά. Ο μη υπολογισμός του συνόλου των 
εκπομπών CO2 πριν από το έτος αυτό θα δώσει επιπλέον κίνητρο για οχήματα μηδενικών 
εκπομπών. 

Τροπολογία 146
Bogusław Sonik

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 4 – εισαγωγή

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Η Επιτροπή τηρεί κεντρικό μητρώο των 
δεδομένων που υποβάλλονται από τα 
κράτη μέλη με βάση το παρόν άρθρο, από 
δε τις 30 Ιουνίου 2011 και κάθε επόμενο 
έτος υπολογίζει προσωρινά για κάθε 
κατασκευαστή:

4. Η Επιτροπή τηρεί κεντρικό μητρώο των 
δεδομένων που υποβάλλονται από τα 
κράτη μέλη με βάση το παρόν άρθρο, από 
δε τις 30 Αυγούστου 2012 και εν συνεχεία
ανά εξάμηνο υπολογίζει προσωρινά για 
κάθε κατασκευαστή:

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παρακολούθηση και η υποβολή εκθέσεων πρέπει να συμβαδίζουν με την εφαρμογή του 
κανονισμού για να αποφεύγονται στρεβλώσεις της αγοράς και διακρίσεις μεταξύ 
κατασκευαστών. Επομένως το έτος εκκίνησης πρέπει να είναι το 2012. Έχει καθοριστική 
σημασία να γνωρίζουν οι κατασκευαστές εγκαίρως ποια θα είναι η επίσημη τιμή CO2 και 
επομένως οι προσωρινοί υπολογισμοί της Επιτροπής πρέπει να διενεργούνται  σε εξαμηνιαία 
βάση.

Τροπολογία 147
Dorette Corbey

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4α. Η Επιτροπή εισάγει πριν από την 1η 
Ιανουαρίου 2010 μεθοδολογία 
υπολογισμού των εκπομπών αερίων 
θερμοκηπίου που έχουν σχέση με την 
χρησιμοποιούμενη ενέργεια για την 



AM\728751EL.doc 115/215 PE407.904v01-00

EL

παραγωγή καυσίμων με προορισμό τα 
οχήματα μηδενικών εκπομπών, 
χρησιμοποιώντας τη μέση ποσότητα 
ενέργειας που χρησιμοποιείται για την 
παραγωγή καυσίμων για οχήματα 
μηδενικών εκπομπών ανά κράτος μέλος, 
εκτός εάν ο κατασκευαστής μπορεί να 
αποδείξει ότι η ποσότητα ενέργειας που 
χρησιμοποιείται για την παραγωγή 
καυσίμων για τα οχήματα μηδενικών 
εκπομπών που αυτός κατασκευάζει, είναι 
χαμηλότερη από τη μέση ποσότητα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα οχήματα μηδενικών εκπομπών προκαλούν εμμέσως εκπομπές αερίων θερμοκηπίου για 
παράδειγμα λόγω της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για ηλεκτρικά οχήματα. Χρειάζεται μια 
μεθοδολογία για τον υπολογισμό αυτών των έμμεσων εκπομπών.

Τροπολογία 148
Bogusław Sonik

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Οι κατασκευαστές δικαιούνται, εντός 2 
μηνών από την κοινοποίηση του 
προσωρινού υπολογισμού βάσει της 
παραγράφου 4, να γνωστοποιούν στην 
Επιτροπή τυχόν σφάλματα στα δεδομένα, 
ορίζοντας το κράτος μέλος, σχετικά με το 
οποίο θεωρούν ότι υπήρξε σφάλμα.

5. Οι κατασκευαστές δικαιούνται, εντός 6
μηνών από την κοινοποίηση του 
προσωρινού υπολογισμού του 
ημερολογιακού έτους βάσει της 
παραγράφου 4, να γνωστοποιούν στην 
Επιτροπή τυχόν σφάλματα στα δεδομένα, 
ορίζοντας το κράτος μέλος, σχετικά με το 
οποίο θεωρούν ότι υπήρξε σφάλμα.

Η Επιτροπή εξετάζει τυχόν 
γνωστοποιήσεις των κατασκευαστών και 
μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου είτε 
επιβεβαιώνει είτε τροποποιεί και 
επιβεβαιώνει τους προσωρινούς 
υπολογισμούς βάσει της παραγράφου 4.

Η Επιτροπή εξετάζει τυχόν 
γνωστοποιήσεις των κατασκευαστών και 
μέχρι τις 31 Μαρτίου του επόμενου έτους
για ολόκληρο το ημερολογιακό έτος είτε 
επιβεβαιώνει είτε τροποποιεί και 
επιβεβαιώνει τους προσωρινούς 
υπολογισμούς βάσει της παραγράφου 4.
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Or. en

Αιτιολόγηση

Με τη διεύρυνση της ΕΕ σε 27 κράτη μέλη και λόγω της ανάγκης για επαλήθευση των 
δεδομένων CO2 είναι εξωπραγματικό για τους κατασκευαστές να γνωστοποιούν εντός 2 μηνών 
στην Επιτροπή οιαδήποτε σφάλματα στα δεδομένα των κρατών μελών.

Τροπολογία 149
Christofer Fjellner

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 8 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

8α. Κατόπιν αιτήματος του 
κατασκευαστή οι οικολογικές καινοτομίες 
λαμβάνονται υπόψη στον υπολογισμό των 
μέσων εκπομπών CO2 του κατασκευαστή.

Το αίτημα περιλαμβάνει:

(α) το ημερολογιακό έτος,

(β) συγκεκριμένες οικολογικές 
καινοτομίες,

(γ) ορισμός των οχημάτων που έχουν 
εξοπλισθεί με αυτές τις οικολογικές 
καινοτομίες, και

(δ) πιστοποιητικό από ανεξάρτητο 
εξουσιοδοτημένο οργανισμό.

Η Επιτροπή εγκρίνει τα απαιτούμενα 
μέτρα εφαρμογής σύμφωνα με την 
κανονιστική διαδικασία με έλεγχο που 
εμφαίνεται στο άρθρο 12.

Or. en

Αιτιολόγηση

Χρειάζεται αυτός ο ορισμός της χρήσης και του ρόλου των οικολογικών καινοτομιών, 
δεδομένου ότι οι οικολογικές καινοτομίες μπορούν να συμβάλουν σημαντικά στις περικοπές 
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όλων των εκπομπών.

Τροπολογία 150
Thomas Ulmer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 8 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

8α. Κατόπιν αιτήματος του 
κατασκευαστή οι οικολογικές καινοτομίες 
λαμβάνονται υπόψη στον υπολογισμό των 
μέσων εκπομπών CO2 του κατασκευαστή.
Το αίτημα περιλαμβάνει:
(α) το ημερολογιακό έτος,
(β) συγκεκριμένες οικολογικές 
καινοτομίες,
(γ) ορισμός των οχημάτων που έχουν 
εξοπλισθεί με αυτές τις οικολογικές 
καινοτομίες, και
(δ) πιστοποιητικό από ανεξάρτητο 
εξουσιοδοτημένο οργανισμό.
8β. Η Επιτροπή εγκρίνει τα απαιτούμενα 
μέτρα εφαρμογής σύμφωνα με την 
κανονιστική διαδικασία με έλεγχο που 
εμφαίνεται στο άρθρο 12.

Or. en

Αιτιολόγηση

Χρειάζεται ορισμός των οικολογικών καινοτομιών που επιτυγχάνουν μείωση των εκπομπών 
CO2, οι οποίες βελτιώνουν περαιτέρω τις επιδόσεις εκπομπών CO2 πέρα από τα επιπρόσθετα 
μέτρα που αναφέρονται στο άρθρο 1 και δεν φαίνονται στον κύκλο δοκιμών. Αυτές οι 
οικολογικές καινοτομίες μπορούν να προσφέρουν ουσιαστική συμβολή στο περιβάλλον, στους 
οδηγούς και στην ευρωπαϊκή κοινωνία ως σύνολο.
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Τροπολογία 151
Chris Davies

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Αναφορικά με κάθε ημερολογιακό έτος 
από το 2012 και μετά, για όποιον 
κατασκευαστή διαπιστώθηκαν μέσες 
ειδικές εκπομπές CO2 που υπερέβησαν το 
στόχο ειδικών εκπομπών κατά το 
συγκεκριμένο έτος, η Επιτροπή επιβάλλει 
τίμημα υπέρβασης εκπομπών στον 
κατασκευαστή ή, στην περίπτωση 
σύμπραξης, στον επικεφαλής της 
σύμπραξης.

1. Αναφορικά με κάθε ημερολογιακό έτος 
από το 2015 και μετά, για όποιον 
κατασκευαστή διαπιστώθηκαν μέσες 
ειδικές εκπομπές CO2 που υπερέβησαν το
στόχο ειδικών εκπομπών κατά το 
συγκεκριμένο έτος, η Επιτροπή επιβάλλει 
τίμημα υπέρβασης εκπομπών στον 
κατασκευαστή ή, στην περίπτωση 
σύμπραξης, στον επικεφαλής της 
σύμπραξης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Με αυτήν την τροπολογία επιβεβαιώνεται το χρονοδιάγραμμα που συμφωνήθηκε από το 
Κοινοβούλιο τον Οκτώβριο 2007.  Το χρονοδιάγραμμα προορίζεται να συνδεθεί με τον πιο 
φιλόδοξο από περιβαλλοντική πλευρά στόχο της μείωσης των μέσων εκπομπών σε 125 g 
CO2/km.

Τροπολογία 152
Holger Krahmer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Αναφορικά με κάθε ημερολογιακό έτος 
από το 2012 και μετά, για όποιον 
κατασκευαστή διαπιστώθηκαν μέσες 
ειδικές εκπομπές CO2 που υπερέβησαν το 
στόχο ειδικών εκπομπών κατά το 
συγκεκριμένο έτος, η Επιτροπή επιβάλλει 
τίμημα υπέρβασης εκπομπών στον 
κατασκευαστή ή, στην περίπτωση 
σύμπραξης, στον επικεφαλής της 

1. Αναφορικά με κάθε ημερολογιακό έτος 
από το 2012 και μετά, για όποιον 
κατασκευαστή διαπιστώθηκαν μέσες 
ειδικές εκπομπές CO2, οι οποίες 
προσαρμόστηκαν για να ληφθούν υπόψη 
οι μειώσεις που επιτεύχθηκαν μέσω των 
οικολογικών καινοτομιών και 
εξισορροπήθηκαν κατά τη διάρκεια 
τριών διαδοχικών ετών και οι οποίες
υπερέβησαν το στόχο ειδικών εκπομπών 
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σύμπραξης. κατά το συγκεκριμένο έτος, η Επιτροπή 
επιβάλλει τίμημα υπέρβασης εκπομπών 
στον κατασκευαστή ή, στην περίπτωση 
σύμπραξης, στον επικεφαλής της 
σύμπραξης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι εξωπραγματικό να επιδιώκεται η επίτευξη των εκπομπών CO2 ανά ημερολογιακό έτος, 
λαμβανομένων υπόψη των απρόβλεπτων επιπλοκών της ΕΕ των 27, όπως αβεβαιότητες 
χρονικού και υλικοτεχνικού χαρακτήρα, διαφορές στην παρακολούθηση και απροσδόκητες 
μεταβολές της ζήτησης των πελατών, τεχνικές καθυστερήσεις σχεδιαζόμενων νέων μοντέλων 
οχημάτων και γενικότερη οικονομική κατάσταση στα διάφορα κράτη μέλη.    Οι οικολογικές 
καινοτομίες βελτιώνουν περαιτέρω τις επιδόσεις εκπομπών CO2 πέρα από τα επιπρόσθετα 
μέτρα που αναφέρονται στο άρθρο 1 και δεν φαίνονται στον κύκλο δοκιμών.

Τροπολογία 153
Bogusław Sonik

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Αναφορικά με κάθε ημερολογιακό έτος 
από το 2012 και μετά, για όποιον 
κατασκευαστή διαπιστώθηκαν μέσες 
ειδικές εκπομπές CO2 που υπερέβησαν το 
στόχο ειδικών εκπομπών κατά το 
συγκεκριμένο έτος, η Επιτροπή επιβάλλει 
τίμημα υπέρβασης εκπομπών στον 
κατασκευαστή ή, στην περίπτωση 
σύμπραξης, στον επικεφαλής της 
σύμπραξης.

1. Αναφορικά με κάθε ημερολογιακό έτος 
από το 2012 και μετά, για όποιον 
κατασκευαστή διαπιστώθηκαν μέσες 
ειδικές εκπομπές CO2, οι οποίες 
προσαρμόστηκαν για να ληφθούν υπόψη 
οι μειώσεις που επιτεύχθηκαν μέσω των 
οικολογικών καινοτομιών και 
εξισορροπήθηκαν κατά τη διάρκεια 
τριών διαδοχικών ετών και οι οποίες
υπερέβησαν το στόχο ειδικών εκπομπών 
κατά το συγκεκριμένο έτος, η Επιτροπή 
επιβάλλει τίμημα υπέρβασης εκπομπών 
στον κατασκευαστή ή, στην περίπτωση 
σύμπραξης, στον επικεφαλής της 
σύμπραξης.

Or. en
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Τροπολογία 154
Martin Callanan, Pilar Ayuso

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Αναφορικά με κάθε ημερολογιακό έτος 
από το 2012 και μετά, για όποιον 
κατασκευαστή διαπιστώθηκαν μέσες 
ειδικές εκπομπές CO2 που υπερέβησαν το 
στόχο ειδικών εκπομπών κατά το 
συγκεκριμένο έτος, η Επιτροπή επιβάλλει 
τίμημα υπέρβασης εκπομπών στον 
κατασκευαστή ή, στην περίπτωση 
σύμπραξης, στον επικεφαλής της 
σύμπραξης.

1. Αναφορικά με κάθε ημερολογιακό έτος 
από το 2012 και μετά, για όποιον 
κατασκευαστή διαπιστώθηκαν μέσες 
ειδικές εκπομπές CO2, οι οποίες 
προσαρμόστηκαν με τρόπο, ώστε να 
καταστούν δυνατές οι μειώσεις που 
επιτεύχθηκαν μέσω των οικολογικών 
καινοτομιών και εξισορροπήθηκαν κατά 
τη διάρκεια δύο διαδοχικών ετών και οι 
οποίες υπερέβησαν το στόχο ειδικών 
εκπομπών κατά το συγκεκριμένο έτος, η 
Επιτροπή επιβάλλει τίμημα υπέρβασης 
εκπομπών στον κατασκευαστή ή, στην 
περίπτωση σύμπραξης, στον επικεφαλής 
της σύμπραξης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι εξωπραγματικό να επιδιώκεται η επίτευξη των εκπομπών CO2 ανά ημερολογιακό έτος, 
λαμβανομένων υπόψη των απρόβλεπτων επιπλοκών της ΕΕ των 27, όπως αβεβαιότητες 
χρονικού και υλικοτεχνικού χαρακτήρα, διαφορές στην παρακολούθηση και απροσδόκητες 
μεταβολές της ζήτησης των πελατών, τεχνικές καθυστερήσεις σχεδιαζόμενων νέων μοντέλων 
οχημάτων και γενικότερη οικονομική κατάσταση στα διάφορα κράτη μέλη.    Οι οικολογικές 
καινοτομίες βελτιώνουν περαιτέρω τις επιδόσεις εκπομπών CO2 πέρα από τα επιπρόσθετα 
μέτρα που αναφέρονται στο άρθρο 1 και δεν φαίνονται στον κύκλο δοκιμών.

Τροπολογία 155
Thomas Ulmer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Αναφορικά με κάθε ημερολογιακό έτος 
από το 2012 και μετά, για όποιον 

1. Αναφορικά με κάθε ημερολογιακό έτος 
από το 2012 και μετά, για όποιον 



AM\728751EL.doc 121/215 PE407.904v01-00

EL

κατασκευαστή διαπιστώθηκαν μέσες 
ειδικές εκπομπές CO2 που υπερέβησαν το 
στόχο ειδικών εκπομπών κατά το 
συγκεκριμένο έτος, η Επιτροπή επιβάλλει 
τίμημα υπέρβασης εκπομπών στον 
κατασκευαστή ή, στην περίπτωση 
σύμπραξης, στον επικεφαλής της 
σύμπραξης.

κατασκευαστή διαπιστώθηκαν μέσες 
ειδικές εκπομπές CO2, οι οποίες 
προσαρμόστηκαν για να ληφθούν υπόψη 
οι μειώσεις που επιτεύχθηκαν μέσω των 
οικολογικών καινοτομιών και 
εξισορροπήθηκαν κατά τη διάρκεια 
τριών διαδοχικών ετών και οι οποίες
υπερέβησαν το στόχο ειδικών εκπομπών 
κατά το συγκεκριμένο έτος, η Επιτροπή 
επιβάλλει τίμημα υπέρβασης εκπομπών 
στον κατασκευαστή ή, στην περίπτωση 
σύμπραξης, στον επικεφαλής της 
σύμπραξης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι εξωπραγματικό να επιδιώκεται η επίτευξη των εκπομπών CO2 ανά ημερολογιακό έτος, 
λαμβανομένων υπόψη των απρόβλεπτων επιπλοκών της ΕΕ των 27, όπως αβεβαιότητες 
χρονικού και υλικοτεχνικού χαρακτήρα, διαφορές στην παρακολούθηση και απροσδόκητες 
μεταβολές της ζήτησης των πελατών, τεχνικές καθυστερήσεις σχεδιαζόμενων νέων μοντέλων 
οχημάτων και γενικότερη οικονομική κατάσταση στα διάφορα κράτη μέλη.    Οι οικολογικές 
καινοτομίες βελτιώνουν περαιτέρω τις επιδόσεις εκπομπών CO2 πέρα από τα επιπρόσθετα 
μέτρα που αναφέρονται στο άρθρο 1 και δεν φαίνονται στον κύκλο δοκιμών.

Τροπολογία 156
Peter Liese

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 - παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Αναφορικά με κάθε ημερολογιακό έτος 
από το 2012 και μετά, για όποιον 
κατασκευαστή διαπιστώθηκαν μέσες 
ειδικές εκπομπές CO2 που υπερέβησαν το 
στόχο ειδικών εκπομπών κατά το 
συγκεκριμένο έτος, η Επιτροπή επιβάλλει 
τίμημα υπέρβασης εκπομπών στον 
κατασκευαστή ή, στην περίπτωση 
σύμπραξης, στον επικεφαλής της 
σύμπραξης.

1. Αναφορικά με κάθε ημερολογιακό έτος 
από το 2013 και μετά, για όποιον 
κατασκευαστή διαπιστώθηκαν μέσες 
ειδικές εκπομπές CO2 που υπερέβησαν το 
στόχο ειδικών εκπομπών κατά το 
συγκεκριμένο έτος, η Επιτροπή επιβάλλει 
τίμημα υπέρβασης εκπομπών στον 
κατασκευαστή ή, στην περίπτωση 
σύμπραξης, στον επικεφαλής της 
σύμπραξης.

Or. de
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Αιτιολόγηση

Die Autohersteller geben an, dass aufgrund der Produktentwicklungszyklen das Eintrittsjahr 
2012 unrealistisch sei. Es muss aber daran erinnert werden, dass der Zielwert 120g für 2012 
politisch bereits im Jahr 1994 festgelegt wurde. Um beiden Punkten gerecht zu werden, 
schlägt der Antragsteller vor, die Strafzahlungen, anders als von der Kommission 
vorgeschlagen, erst 2013 beginnen zu lassen. Damit werden die Probleme für die 
Autohersteller abgemildert, gleichzeitig bleibt die politische Signalwirkung (Inkrafttreten 
2012) bestehen. Hersteller, die sich gesetzeskonform verhalten, werden sicherlich durch das 
Kaufverhalten der Kunden honoriert werden.

Τροπολογία 157
Kurt Joachim Lauk

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 - παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Αναφορικά με κάθε ημερολογιακό έτος 
από το 2012 και μετά, για όποιον 
κατασκευαστή διαπιστώθηκαν μέσες 
ειδικές εκπομπές CO2 που υπερέβησαν το 
στόχο ειδικών εκπομπών κατά το 
συγκεκριμένο έτος, η Επιτροπή επιβάλλει 
τίμημα υπέρβασης εκπομπών στον 
κατασκευαστή ή, στην περίπτωση 
σύμπραξης, στον επικεφαλής της 
σύμπραξης.

1. Αναφορικά με κάθε ημερολογιακό έτος 
από το 2015 και μετά, για όποιον 
κατασκευαστή διαπιστώθηκαν μέσες 
ειδικές εκπομπές CO2 που υπερέβησαν το 
στόχο ειδικών εκπομπών κατά το 
συγκεκριμένο έτος, η Επιτροπή επιβάλλει 
τίμημα υπέρβασης εκπομπών στον 
κατασκευαστή ή, στην περίπτωση 
σύμπραξης, στον επικεφαλής της 
σύμπραξης.

Or. de

Αιτιολόγηση

Δεδομένου ότι ο κύκλος ανάπτυξης και παραγωγής στην αυτοκινητοβιομηχανία διαρκεί πέντε 
έως επτά έτη, υποχρεωτικοί στόχοι μπορούν να τεθούν μετά από το 2015. Ο καθορισμός 
ενωρίτερου χρονικού σημείου δεν θα ανταποκρινόταν στην οικονομική πραγματικότητα.
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Τροπολογία 158
Marie-Noëlle Lienemann, Françoise Grossetête

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Το τίμημα υπέρβασης εκπομπών κατά 
τις διατάξεις της παραγράφου 5 
υπολογίζεται με τον τύπο: 

2. Το τίμημα υπέρβασης εκπομπών κατά 
τις διατάξεις της παραγράφου 5 
υπολογίζεται με τον τύπο: 

Υπέρβαση εκπομπών x πλήθος 
καινούργιων επιβατικών αυτοκινήτων x 
τίμημα υπέρβασης εκπομπών όπως 
καθορίζεται στην παράγραφο 3.
Όπου:

Υπέρβαση εκπομπών x το πλήθος 
καινούργιων επιβατικών αυτοκινήτων που 
εκπέμπουν περισσότερα από 130 gr 
CO2/km συν 50% του πλήθους 
καινούργιων επιβατικών αυτοκινήτων 
που εκπέμπουν 130gr CO2/km ή λιγότερο 
x το τίμημα υπέρβασης εκπομπών όπως 
καθορίζεται στην παράγραφο 3.
Όπου:

Ως 'υπέρβαση εκπομπών' νοείται ο θετικός 
αριθμός γραμμαρίων ανά χιλιόμετρο κατά 
τον οποίο οι μέσες ειδικές εκπομπές 
κάποιου κατασκευαστή υπερβαίνουν το 
στόχο ειδικών εκπομπών του κατά το 
ημερολογιακό έτος, στρογγυλευμένος στο 
πλησιέστερο τρίτο δεκαδικό ψηφίο· Ως 
'πλήθος καινούργιων επιβατικών 
αυτοκινήτων' νοείται το πλήθος 
καινούργιων επιβατικών αυτοκινήτων των 
οποίων είναι ο κατασκευαστής και τα 
οποία ταξινομήθηκαν κατά το εν λόγω 
έτος.

Ως 'υπέρβαση εκπομπών' νοείται ο θετικός 
αριθμός γραμμαρίων ανά χιλιόμετρο κατά 
τον οποίο οι μέσες ειδικές εκπομπές 
κάποιου κατασκευαστή υπερβαίνουν το 
στόχο ειδικών εκπομπών του κατά το 
ημερολογιακό έτος, στρογγυλευμένος στο 
πλησιέστερο τρίτο δεκαδικό ψηφίο· Ως 
'πλήθος καινούργιων επιβατικών 
αυτοκινήτων' νοείται το πλήθος 
καινούργιων επιβατικών αυτοκινήτων των 
οποίων είναι ο κατασκευαστής και τα 
οποία ταξινομήθηκαν κατά το εν λόγω 
έτος.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Το επίπεδο κλίσης που ανέρχεται στο 60% εισάγει μια κοινωνική αδικία όσον αφορά την 
κατανομή της κανονιστικής επιβάρυνσης, δεδομένου ότι σε ορισμένους κατασκευαστές 
επιβάλλονται ατομικοί στόχοι < 130g CO2/km. Μία τροποποίηση των ποινών θα επέτρεπε την 
τήρηση της αρχής "ο ρυπαίνων πληρώνει" και θα επανόρθωνε την αδικία αυτή μειώνοντας το 
επιβαλλόμενο επίπεδο ποινών στα οχήματα που ανταποκρίνονται ήδη στον γενικό στόχο των 
130g.
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Τροπολογία 159
Marie-Noëlle Lienemann

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Το τίμημα υπέρβασης εκπομπών κατά 
τις διατάξεις της παραγράφου 5 
υπολογίζεται με τον τύπο: 

2. Το τίμημα υπέρβασης εκπομπών κατά 
τις διατάξεις της παραγράφου 5 
υπολογίζεται με τον τύπο: 

Υπέρβαση εκπομπών x πλήθος 
καινούργιων επιβατικών αυτοκινήτων x 
τίμημα υπέρβασης εκπομπών όπως 
καθορίζεται στην παράγραφο 3.
Όπου:

Υπέρβαση εκπομπών x το πλήθος 
καινούργιων επιβατικών αυτοκινήτων ο 
μέσος όρος των οποίων δεν πληροί τον 
ειδικό στόχο εκπομπών του 
κατασκευαστή x το τίμημα υπέρβασης 
εκπομπών όπως καθορίζεται στην 
παράγραφο 3.

Όπου:
Ως 'υπέρβαση εκπομπών' νοείται ο θετικός 
αριθμός γραμμαρίων ανά χιλιόμετρο κατά 
τον οποίο οι μέσες ειδικές εκπομπές 
κάποιου κατασκευαστή υπερβαίνουν το 
στόχο ειδικών εκπομπών του κατά το 
ημερολογιακό έτος, στρογγυλευμένος στο 
πλησιέστερο τρίτο δεκαδικό ψηφίο· Ως 
'πλήθος καινούργιων επιβατικών 
αυτοκινήτων' νοείται το πλήθος 
καινούργιων επιβατικών αυτοκινήτων 
των οποίων είναι ο κατασκευαστής και 
τα οποία ταξινομήθηκαν κατά το εν λόγω 
έτος.

'υπέρβαση εκπομπών' νοείται ο θετικός 
αριθμός γραμμαρίων ανά χιλιόμετρο κατά 
τον οποίο οι μέσες ειδικές εκπομπές 
κάποιου κατασκευαστή υπερβαίνουν το 
στόχο ειδικών εκπομπών του κατά το 
ημερολογιακό έτος, στρογγυλευμένος στο 
πλησιέστερο τρίτο δεκαδικό ψηφίο  
πλήθος καινούργιων επιβατικών 
αυτοκινήτων ο μέσος όρος των οποίων 
δεν πληροί τον ειδικό στόχο εκπομπών 
του κατασκευαστή νοείται το πλήθος των 
καινούργιων αυτοκινήτων που 
παρήχθησαν από τον κατασκευαστή και 
ταξινομήθηκαν κατά το υπό εξέταση 
έτος, οι εκπομπές των οποίων είναι 
περισσότερες από ένα όριο ίσο προς τον 
μέσο όρο των εκπομπών όλων των 
αυτοκινήτων που έχουν ταξινομηθεί από 
τον κατασκευαστή με εκπομπές 
χαμηλότερες από το όριο αυτό, 
ανταποκρίνεται στον ειδικό στόχο του 
κατασκευαστή"

Or. fr
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Αιτιολόγηση

Οι ποινές για την υπέρβαση εκπομπών δεν τηρούν την θεμελιώδη αρχή "ο ρυπαίνων πληρώνει": 
είναι απαράδεκτο να επιβάλλονται σε όλα τα αυτοκίνητα ανεξαρτήτως του επιπέδου των 
εκπομπών τους. Για την εφαρμογή της αρχής αυτής απαιτείται η αναγνώριση της συμμόρφωσης 
για όλους τους όγκους ο μέσος όρος εκπομπών των οποίων τηρεί το ειδικό επίπεδο εκπομπών 
του εν λόγω κατασκευαστή. Έτσι ο κατασκευαστής καλείται να διαθέσει στην αγορά το 
συντομότερο τον μεγαλύτερο δυνατό αριθμό αυτοκινήτων που θα ανταποκρίνονται στον δικό 
τους ειδικό στόχο εκπομπών.

Τροπολογία 160
Anne Ferreira

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Το τίμημα υπέρβασης εκπομπών κατά 
τις διατάξεις της παραγράφου 5 
υπολογίζεται με τον τύπο: 

2. Το τίμημα υπέρβασης εκπομπών κατά 
τις διατάξεις της παραγράφου 5 
υπολογίζεται με τον τύπο: 

Υπέρβαση εκπομπών x πλήθος 
καινούργιων επιβατικών αυτοκινήτων x 
τίμημα υπέρβασης εκπομπών όπως 
καθορίζεται στην παράγραφο 3.

Όπου:

Υπέρβαση εκπομπών x πλήθος 
καινούργιων επιβατικών αυτοκινήτων που 
εκπέμπουν άνω των 130 gr CO2/km x 
τίμημα υπέρβασης εκπομπών όπως 
καθορίζεται στην παράγραφο 3.
Όπου:

Ως 'υπέρβαση εκπομπών' νοείται ο θετικός 
αριθμός γραμμαρίων ανά χιλιόμετρο κατά 
τον οποίο οι μέσες ειδικές εκπομπές 
κάποιου κατασκευαστή υπερβαίνουν το 
στόχο ειδικών εκπομπών του κατά το 
ημερολογιακό έτος, στρογγυλευμένος στο 
πλησιέστερο τρίτο δεκαδικό ψηφίο· Ως 
'πλήθος καινούργιων επιβατικών
αυτοκινήτων' νοείται το πλήθος 
καινούργιων επιβατικών αυτοκινήτων των 
οποίων είναι ο κατασκευαστής και τα 
οποία ταξινομήθηκαν κατά το εν λόγω 
έτος.

Ως 'υπέρβαση εκπομπών' νοείται ο θετικός 
αριθμός γραμμαρίων ανά χιλιόμετρο κατά 
τον οποίο οι μέσες ειδικές εκπομπές 
κάποιου κατασκευαστή υπερβαίνουν το 
στόχο ειδικών εκπομπών του κατά το 
ημερολογιακό έτος, στρογγυλευμένος στο 
πλησιέστερο τρίτο δεκαδικό ψηφίο· Ως 
'πλήθος καινούργιων επιβατικών 
αυτοκινήτων' νοείται το πλήθος 
καινούργιων επιβατικών αυτοκινήτων των
οποίων είναι ο κατασκευαστής και τα 
οποία ταξινομήθηκαν κατά το εν λόγω 
έτος.

Or. fr
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Αιτιολόγηση

Το επίπεδο κλίσης που ανέρχεται στο 60% εισάγει μια κοινωνική αδικία όσον αφορά την 
κατανομή της κανονιστικής επιβάρυνσης, δεδομένου ότι σε ορισμένους κατασκευαστές 
επιβάλλονται ατομικοί στόχοι < 130g CO2/km. Μία τροποποίηση των ποινών θα επέτρεπε την 
τήρηση της αρχής "ο ρυπαίνων πληρώνει" και θα επανόρθωνε την αδικία αυτή μειώνοντας το 
επιβαλλόμενο επίπεδο ποινών στα οχήματα που ανταποκρίνονται ήδη στον γενικό στόχο των 
130g.

Τροπολογία 161
Umberto Guidoni, Roberto Musacchio

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Το τίμημα υπέρβασης εκπομπών κατά 
τις διατάξεις της παραγράφου 5 
υπολογίζεται με τον τύπο:

2. Το τίμημα υπέρβασης εκπομπών κατά 
τις διατάξεις της παραγράφου 5 
υπολογίζεται με τον τύπο:

Υπέρβαση εκπομπών x πλήθος 
καινούργιων επιβατικών αυτοκινήτων x 
τίμημα υπέρβασης εκπομπών όπως 
καθορίζεται στην παράγραφο 3, όπου:

Υπέρβαση εκπομπών x πλήθος 
καινούργιων επιβατικών αυτοκινήτων μη 
ανταποκρινόμενων κατά μέσον όρο στον 
ειδικό στόχο εκπομπών του 
κατασκευαστή x τίμημα υπέρβασης 
εκπομπών όπως καθορίζεται στην 
παράγραφο 3, όπου:

Ως 'υπέρβαση εκπομπών' νοείται ο θετικός 
αριθμός γραμμαρίων ανά χιλιόμετρο κατά 
τον οποίο οι μέσες ειδικές εκπομπές 
κάποιου κατασκευαστή υπερβαίνουν το 
στόχο ειδικών εκπομπών του κατά το 
ημερολογιακό έτος, στρογγυλευμένος στο 
πλησιέστερο τρίτο δεκαδικό ψηφίο·

Ως 'υπέρβαση εκπομπών' νοείται ο θετικός 
αριθμός γραμμαρίων ανά χιλιόμετρο κατά 
τον οποίο οι μέσες ειδικές εκπομπές 
κάποιου κατασκευαστή υπερβαίνουν το 
στόχο ειδικών εκπομπών του κατά το 
ημερολογιακό έτος, στρογγυλευμένος στο 
πλησιέστερο τρίτο δεκαδικό ψηφίο·

Ως 'πλήθος καινούργιων επιβατικών 
αυτοκινήτων' νοείται το πλήθος 
καινούργιων επιβατικών αυτοκινήτων των 
οποίων είναι ο κατασκευαστής και τα 
οποία ταξινομήθηκαν κατά το εν λόγω 
έτος.

Ως 'πλήθος καινούργιων επιβατικών 
αυτοκινήτων' αυτοκινήτων μη 
ανταποκρινόμενων κατά μέσον όρο στον 
ειδικό στόχο εκπομπών του 
κατασκευαστή νοείται το πλήθος 
καινούργιων επιβατικών αυτοκινήτων των 
οποίων είναι ο κατασκευαστής και τα 
οποία ταξινομήθηκαν κατά το εν λόγω έτος 
οι εκπομπές των οποίων υπερβαίνουν ένα 
κατώτατο όριο, οι εκπομπές των οποίων 
είναι περισσότερες από ένα όριο ίσο προς 
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τον μέσο όρο των εκπομπών όλων των 
αυτοκινήτων που έχουν ταξινομηθεί από 
τον κατασκευαστή με εκπομπές 
χαμηλότερες από το όριο αυτό, 
ανταποκρίνεται στον ειδικό στόχο του 
κατασκευαστή"

Or. it

Αιτιολόγηση

Οι ποινές για την υπέρβαση εκπομπών δεν τηρούν την θεμελιώδη αρχή "ο ρυπαίνων πληρώνει": 
είναι απαράδεκτο να επιβάλλονται σε όλα τα αυτοκίνητα ανεξαρτήτως του επιπέδου των 
εκπομπών τους. Για την εφαρμογή της αρχής αυτής απαιτείται η αναγνώριση της συμμόρφωσης 
για όλους τους όγκους ο μέσος όρος εκπομπών των οποίων τηρεί το ειδικό επίπεδο εκπομπών 
του εν λόγω κατασκευαστή. Έτσι παρέχονται κίνητρα στον κατασκευαστή να διαθέσει στην 
αγορά ολοένα και μεγαλύτερο αριθμό μη ρυπογόνων αυτοκινήτων.

Τροπολογία 162
Amalia Sartori, Alessandro Foglietta, Vittorio Prodi, Donato Tommaso Veraldi

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Το τίμημα υπέρβασης εκπομπών κατά 
τις διατάξεις της παραγράφου 5 
υπολογίζεται με τον τύπο:

2. Το τίμημα υπέρβασης εκπομπών κατά 
τις διατάξεις της παραγράφου 5 
υπολογίζεται με τον τύπο:

Υπέρβαση εκπομπών x πλήθος 
καινούργιων επιβατικών αυτοκινήτων x 
τίμημα υπέρβασης εκπομπών όπως 
καθορίζεται στην παράγραφο 3, όπου:

Υπέρβαση εκπομπών x πλήθος 
καινούργιων επιβατικών αυτοκινήτων μη 
ανταποκρινόμενων κατά μέσον όρο στον 
ειδικό στόχο εκπομπών του 
κατασκευαστή x τίμημα υπέρβασης 
εκπομπών όπως καθορίζεται στην 
παράγραφο 3, όπου:

Ως 'υπέρβαση εκπομπών' νοείται ο θετικός 
αριθμός γραμμαρίων ανά χιλιόμετρο κατά 
τον οποίο οι μέσες ειδικές εκπομπές
κάποιου κατασκευαστή υπερβαίνουν το 
στόχο ειδικών εκπομπών του κατά το 
ημερολογιακό έτος, στρογγυλευμένος στο 
πλησιέστερο τρίτο δεκαδικό ψηφίο·

Ως 'υπέρβαση εκπομπών' νοείται ο θετικός 
αριθμός γραμμαρίων ανά χιλιόμετρο κατά 
τον οποίο οι μέσες ειδικές εκπομπές 
κάποιου κατασκευαστή υπερβαίνουν το 
στόχο ειδικών εκπομπών του κατά το 
ημερολογιακό έτος, στρογγυλευμένος στο 
πλησιέστερο τρίτο δεκαδικό ψηφίο·
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Ως 'πλήθος καινούργιων επιβατικών 
αυτοκινήτων' νοείται το πλήθος 
καινούργιων επιβατικών αυτοκινήτων των 
οποίων είναι ο κατασκευαστής και τα 
οποία ταξινομήθηκαν κατά το εν λόγω 
έτος. 

Ως 'πλήθος καινούργιων επιβατικών 
αυτοκινήτων' μη ανταποκρινόμενων κατά 
μέσον όρο στον ειδικό στόχο εκπομπών 
του κατασκευαστή νοείται το πλήθος 
καινούργιων επιβατικών αυτοκινήτων των 
οποίων είναι ο κατασκευαστής και τα 
οποία ταξινομήθηκαν κατά το εν λόγω έτος 
οι εκπομπές των οποίων υπερβαίνουν ένα 
κατώτατο όριο, οι εκπομπές των οποίων 
είναι περισσότερες από ένα όριο ίσο προς 
τον μέσο όρο των εκπομπών όλων των 
αυτοκινήτων που έχουν ταξινομηθεί από 
τον κατασκευαστή με εκπομπές 
χαμηλότερες από το όριο αυτό, 
ανταποκρίνεται στον ειδικό στόχο του 
κατασκευαστή»

Or. it

Αιτιολόγηση

Οι ποινές για την υπέρβαση εκπομπών δεν τηρούν την θεμελιώδη αρχή "ο ρυπαίνων πληρώνει": 
είναι απαράδεκτο να επιβάλλονται σε όλα τα αυτοκίνητα ανεξαρτήτως του επιπέδου των 
εκπομπών τους. Για την εφαρμογή της αρχής αυτής απαιτείται η αναγνώριση της συμμόρφωσης 
για όλους τους όγκους ο μέσος όρος εκπομπών των οποίων τηρεί το ειδικό επίπεδο εκπομπών 
του εν λόγω κατασκευαστή. Έτσι παρέχονται κίνητρα στον κατασκευαστή να διαθέσει στην 
αγορά ολοένα και μεγαλύτερο αριθμό μη ρυπογόνων αυτοκινήτων.

Τροπολογία 163
Magor Imre Csibi, Daciana Octavia Sârbu, Nicodim Bulzesc

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Υπέρβαση εκπομπών x πλήθος 
καινούργιων επιβατικών αυτοκινήτων x 
τίμημα υπέρβασης εκπομπών όπως 
καθορίζεται στην παράγραφο 3.

Υπέρβαση εκπομπών x πλήθος 
καινούργιων επιβατικών αυτοκινήτων που 
εκπέμπουν περισσότερο από 130 g 
CO2/km συν 50% του πλήθους νέων 
επιβατικών αυτοκινήτων που εκπέμπουν 
130 g CO2/km ή λιγότερο x τίμημα 
υπέρβασης εκπομπών όπως καθορίζεται 
στην παράγραφο 3
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Or. en

Αιτιολόγηση

Η διαφοροποίηση των προστίμων θα επαναφέρει στο προσκήνιο την αρχή "ο ρυπαίνων 
πληρώνει". Το προτεινόμενο σύστημα θα οδηγήσει στη διάδοση περισσότερων αυτοκινήτων με 
χαμηλές εκπομπές ώστε να διασφαλισθεί η συνεχιζόμενη ανανέωση του στόλου αυτοκινήτων 
και με τον τρόπο αυτό να επιτευχθεί ο συνολικός στόχος μείωσης όλων των εκπομπών CO2.

Τροπολογία 164
Chris Davies

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Το τίμημα υπέρβασης εκπομπών 
ανέρχεται σε:

3. Το τίμημα υπέρβασης εκπομπών 
ανέρχεται σε:

(α) 20 ευρώ, όσον αφορά την υπέρβαση 
εκπομπών που σημειώνεται το 
ημερολογιακό έτος 2012·

(α) 95 ευρώ, όσον αφορά την υπέρβαση 
εκπομπών που σημειώνεται το 
ημερολογιακό έτος 2015·

(β) 35 ευρώ, όσον αφορά την υπέρβαση 
εκπομπών που σημειώνεται το 
ημερολογιακό έτος 2013· και

(β) όσον αφορά τα επόμενα έτη, το ίδιο 
ποσό συν ένα πρόσθετο 50% για κάθε 
έτος χωριστά.

(γ) 60 ευρώ, όσον αφορά την υπέρβαση 
εκπομπών που σημειώνεται το 
ημερολογιακό έτος 2014· και
(δ) 95 ευρώ, όσον αφορά την υπέρβαση 
εκπομπών που σημειώνεται το 
ημερολογιακό έτος 2015 και τα επόμενα 
ημερολογιακά έτη.

Or. en

Αιτιολόγηση

Με αυτήν την τροπολογία επιβεβαιώνεται το χρονοδιάγραμμα που συμφωνήθηκε από το 
Κοινοβούλιο τον Οκτώβριο 2007 και προορίζεται να συνδεθεί με τον πιο φιλόδοξο από 
περιβαλλοντική πλευρά στόχο της μείωσης των μέσων εκπομπών σε 125 g CO2/km. Από το 
2015 θα πρέπει να θεσπιστούν πρόστιμα που θα πρέπει να αυξάνονται ετησίως.  Τα έσοδα που 
εισπράττονται από τους κατασκευαστές αυτοκινήτων που δεν κατορθώνουν να συμμορφωθούν 
θα πρέπει να ανακατανέμονται στους κατασκευαστές αυτοκινήτων χαμηλότερων εκπομπών, 
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πολλοί από τους οποίους έχουν χαμηλότερα περιθώρια κέρδους, ως αποτέλεσμα της εφαρμογής 
μιας πιο ωφέλιμης για το περιβάλλον στρατηγικής.

Τροπολογία 165
Thomas Ulmer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Το τίμημα υπέρβασης εκπομπών 
ανέρχεται σε:

3. Το τίμημα υπέρβασης εκπομπών είναι 
παρόμοιο με τα τιμήματα που 
καταβάλλονται σε άλλους τομείς της 
βιομηχανίας στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού 
συστήματος εμπορίας εκπομπών.

(α) 20 ευρώ, όσον αφορά την υπέρβαση 
εκπομπών που σημειώνεται το 
ημερολογιακό έτος 2012·
(β) 35 ευρώ, όσον αφορά την υπέρβαση 
εκπομπών που σημειώνεται το 
ημερολογιακό έτος 2013· και
(γ) 60 ευρώ, όσον αφορά την υπέρβαση 
εκπομπών που σημειώνεται το 
ημερολογιακό έτος 2014· και
(δ) 95 ευρώ, όσον αφορά την υπέρβαση 
εκπομπών που σημειώνεται το 
ημερολογιακό έτος 2015 και τα επόμενα 
ημερολογιακά έτη.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα τιμήματα υπέρβασης εκπομπών, όπως προτείνονται, είναι εντελώς δυσανάλογα και καθόλου 
συγκρίσιμα με άλλους τομείς. Θα είναι καταστροφικά για τη βιομηχανία απειλώντας την 
ανταγωνιστικότητά της και την βιωσιμότητά της. Τα ισχύοντα τιμήματα υπέρβασης εκπομπών 
θα είναι ισοδύναμα με €475/t το 2015, ενώ η σύγκριση με άλλους τομείς δείχνει για το σύστημα 
εμπορίας εκπομπών της (ETS) ΕΕ: 20 έως 40 €/t· επιπρόσθετο πρόστιμο ETS:  100 €/t (σε 
περίπτωση μη συμμόρφωσης)· και προώθηση καθαρών και ενεργειακώς αποδοτικών οχημάτων 
οδικών μεταφορών:   20€/t.
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Τροπολογία 166
Peter Liese

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 - παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Το τίμημα υπέρβασης εκπομπών 
ανέρχεται σε:

3. Το τίμημα υπέρβασης εκπομπών 
ανέρχεται σε:

(α) 20 ευρώ, όσον αφορά την υπέρβαση 
εκπομπών που σημειώνεται το 
ημερολογιακό έτος 2012·

(α) 35 ευρώ, όσον αφορά την υπέρβαση 
εκπομπών που σημειώνεται το 
ημερολογιακό έτος 2013·

(β) 35 ευρώ, όσον αφορά την υπέρβαση 
εκπομπών που σημειώνεται το 
ημερολογιακό έτος 2013·

(β) 60 ευρώ, όσον αφορά την υπέρβαση 
εκπομπών που σημειώνεται το 
ημερολογιακό έτος 2014· και

(γ) 60 ευρώ, όσον αφορά την υπέρβαση 
εκπομπών που σημειώνεται το 
ημερολογιακό έτος 2014· και

(γ) 95 ευρώ, όσον αφορά την υπέρβαση 
εκπομπών που σημειώνεται το 
ημερολογιακό έτος 2015·

(δ) 95 ευρώ, όσον αφορά την υπέρβαση 
εκπομπών που σημειώνεται το 
ημερολογιακό έτος 2015 και τα επόμενα 
ημερολογιακά έτη.

Or. de

Αιτιολόγηση

Die Autohersteller geben an, dass aufgrund der Produktentwicklungszyklen das Eintrittsjahr 
2012 unrealistisch sei. Es muss aber daran erinnert werden, dass der Zielwert 120g für 2012 
politisch bereits im Jahr 1994 festgelegt wurde. Um beiden Punkten gerecht zu werden, 
schlägt der Antragsteller vor, die Strafzahlungen, anders als von der Kommission 
vorgeschlagen, erst 2013 beginnen zu lassen. Damit werden die Probleme für die 
Autohersteller abgemildert, gleichzeitig bleibt die politische Signalwirkung (Inkrafttreten 
2012) bestehen. Hersteller, die sich gesetzeskonform verhalten, werden sicherlich durch das 
Kaufverhalten der Kunden honoriert werden.
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Τροπολογία 167
Matthias Groote

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 - παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Το τίμημα υπέρβασης εκπομπών 
ανέρχεται σε:

3. Το τίμημα υπέρβασης εκπομπών 
ανέρχεται σε 95 ευρώ όσον αφορά την 
υπέρβαση εκπομπών που σημειώνεται 
από το ημερολογιακό έτος 2015.

(α) 20 ευρώ, όσον αφορά την υπέρβαση 
εκπομπών που σημειώνεται το 
ημερολογιακό έτος 2012·
(β) 35 ευρώ, όσον αφορά την υπέρβαση 
εκπομπών που σημειώνεται το 
ημερολογιακό έτος 2013·
(γ) 60 ευρώ, όσον αφορά την υπέρβαση 
εκπομπών που σημειώνεται το 
ημερολογιακό έτος 2014· και
(δ) 95 ευρώ, όσον αφορά την υπέρβαση 
εκπομπών που σημειώνεται το 
ημερολογιακό έτος 2015 και τα επόμενα 
ημερολογιακά έτη.

Or. de

Αιτιολόγηση

Πρέπει να υπάρχει μόνο μια περίοδος σταδιακής εφαρμογής του μέτρου. Η σταδιακή εφαρμογή 
του μέτρου στους στόλους οχημάτων δίδει στους κατασκευαστές την ευελιξία να προσαρμοστούν 
στη μέση τιμή εκπομπών CO2. Εάν οι κατασκευαστές δεν μπορούν να τηρήσουν την μέση τιμή, 
πρέπει να καταβάλλουν από το 2012 τίμημα 95 ευρώ ανά γραμμάριο υπέρβασης των εκπομπών.

Τροπολογία 168
Karl-Heinz Florenz

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 - παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Το τίμημα υπέρβασης εκπομπών 3. Το τίμημα υπέρβασης εκπομπών 
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ανέρχεται σε: σύμφωνα με το άρθρο 1 ανέρχεται σε:
(α) 20 ευρώ, όσον αφορά την υπέρβαση 
εκπομπών που σημειώνεται το 
ημερολογιακό έτος 2012·

(α) 10 ευρώ, όσον αφορά την υπέρβαση 
εκπομπών που σημειώνεται το 
ημερολογιακό έτος 2012·

(β) 35 ευρώ, όσον αφορά την υπέρβαση 
εκπομπών που σημειώνεται το 
ημερολογιακό έτος 2013·

(β) 20 ευρώ, όσον αφορά την υπέρβαση 
εκπομπών που σημειώνεται το 
ημερολογιακό έτος 2013·

(γ) 60 ευρώ, όσον αφορά την υπέρβαση 
εκπομπών που σημειώνεται το 
ημερολογιακό έτος 2014· και

(γ) 30 ευρώ, όσον αφορά την υπέρβαση 
εκπομπών που σημειώνεται το 
ημερολογιακό έτος 2014·

(δ) 95 ευρώ, όσον αφορά την υπέρβαση 
εκπομπών που σημειώνεται το 
ημερολογιακό έτος 2015 και τα επόμενα 
ημερολογιακά έτη.

(δ) 40 ευρώ, όσον αφορά την υπέρβαση 
εκπομπών που σημειώνεται το 
ημερολογιακό έτος 2015 και τα επόμενα 
ημερολογιακά έτη.

Or. de

Αιτιολόγηση

Τα προτεινόμενα τιμήματα ύψους 100 - 475 ευρώ ανά τόνο CΟ2 είναι κατά πολύ υψηλότερα 
από τις συγκρίσιμες τιμές των πιστοποιητικών CO2 σύμφωνα με το σύστημα εμπορίας 
εκπομπών της ΕΕ. Μια τέτοια μονομερώς δυσμενής αντιμετώπιση των κατασκευαστών 
επιβατικών αυτοκινήτων, επομένως και των πελατών τους, είναι αδικαιολόγητη και δεν είναι 
αποτελεσματική από οικονομικής απόψεως. Οι προτεινόμενες κυρώσεις θα αποδυνάμωναν 
σημαντικά την καινοτόμο δύναμη της βιομηχανίας. (Η τελευταία πρόταση της αιτιολόγησης 
αφορά μόνο το γερμανικό κείμενο).

Τροπολογία 169
Anja Weisgerber, Thomas Ulmer, Christa Klaß, Miroslav Mikolášik, Karsten Friedrich 
Hoppenstedt, Horst Schnellhardt

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 - παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Το τίμημα υπέρβασης εκπομπών 
ανέρχεται σε:

3. Το τίμημα υπέρβασης εκπομπών 
σύμφωνα με το άρθρο 1 ανέρχεται σε:

(α) 20 ευρώ, όσον αφορά την υπέρβαση 
εκπομπών που σημειώνεται το 
ημερολογιακό έτος 2012·

(α) 10 ευρώ, όσον αφορά την υπέρβαση 
εκπομπών που σημειώνεται το 
ημερολογιακό έτος 2012·

(β) 35 ευρώ, όσον αφορά την υπέρβαση 
εκπομπών που σημειώνεται το 

(β) 20 ευρώ, όσον αφορά την υπέρβαση 
εκπομπών που σημειώνεται το 
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ημερολογιακό έτος 2013· ημερολογιακό έτος 2013·
(γ) 60 ευρώ, όσον αφορά την υπέρβαση 
εκπομπών που σημειώνεται το 
ημερολογιακό έτος 2014· και

(γ) 30 ευρώ, όσον αφορά την υπέρβαση 
εκπομπών που σημειώνεται το 
ημερολογιακό έτος 2014·

(δ) 95 ευρώ, όσον αφορά την υπέρβαση 
εκπομπών που σημειώνεται το 
ημερολογιακό έτος 2015 και τα επόμενα 
ημερολογιακά έτη.

(δ) 40 ευρώ, όσον αφορά την υπέρβαση 
εκπομπών που σημειώνεται το 
ημερολογιακό έτος 2015 και τα επόμενα 
ημερολογιακά έτη.

Or. de

Αιτιολόγηση

Τα τιμήματα που προτείνει η Επιτροπή μεταξύ 100 και 475 ευρώ ανά τόνο CΟ2, είναι κατά 
πολύ υψηλότερα από το συγκρίσιμο κόστος πιστοποίησης σχετικά με το CO2 σύμφωνα με το 
σύστημα εμπορίας εκπομπών της ΕΕ. Μια τέτοια μονομερώς δυσμενής αντιμετώπιση των 
κατασκευαστών επιβατικών αυτοκινήτων, και επομένως των πελατών τους, είναι 
αδικαιολόγητη και οικονομικά αναποτελεσματική. Οι προτεινόμενες κυρώσεις θα 
αποδυνάμωναν σημαντικά την καινοτόμο δύναμη της βιομηχανίας. (Η τελευταία πρόταση της 
αιτιολόγησης αφορά μόνο το γερμανικό κείμενο).

Τροπολογία 170
Jens Holm

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Το τίμημα υπέρβασης εκπομπών 
ανέρχεται σε:

3. Το τίμημα υπέρβασης εκπομπών 
ανέρχεται σε 150 ευρώ, όσον αφορά την 
υπέρβαση εκπομπών που σημειώνεται το 
ημερολογιακό έτος 2012 και τα επόμενα 
ημερολογιακά έτη.

(a) 20 ευρώ, όσον αφορά την υπέρβαση 
εκπομπών που σημειώνεται το 
ημερολογιακό έτος 2012·
(β) 35 ευρώ, όσον αφορά την υπέρβαση 
εκπομπών που σημειώνεται το 
ημερολογιακό έτος 2013· και
(γ) 60 ευρώ, όσον αφορά την υπέρβαση 
εκπομπών που σημειώνεται το 
ημερολογιακό έτος 2014· και
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(δ) 95 ευρώ, όσον αφορά την υπέρβαση 
εκπομπών που σημειώνεται το 
ημερολογιακό έτος 2015 και τα επόμενα 
ημερολογιακά έτη.

Or. en

Αιτιολόγηση

Για να εξασφαλισθεί συμμόρφωση τα πρόστιμα πρέπει να ορίζονται σε αρκετά υψηλό επίπεδο 
και το πλήρες επίπεδο πρέπει να ισχύσει από το 2012. Η καθυστέρηση των προστίμων απλώς 
θα αναβάλει την αποτελεσματική λειτουργία του συστήματος.

Τροπολογία 171
Jorgo Chatzimarkakis

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Το τίμημα υπέρβασης εκπομπών 
ανέρχεται σε:

3. Το τίμημα υπέρβασης εκπομπών όσον 
αφορά την υπέρβαση εκπομπών από το 
2015 και μετά ανέρχεται σε 40 ευρώ.

(a) 20 ευρώ, όσον αφορά την υπέρβαση 
εκπομπών που σημειώνεται το 
ημερολογιακό έτος 2012·
(β) 35 ευρώ, όσον αφορά την υπέρβαση 
εκπομπών που σημειώνεται το 
ημερολογιακό έτος 2013· και
(γ) 60 ευρώ, όσον αφορά την υπέρβαση 
εκπομπών που σημειώνεται το 
ημερολογιακό έτος 2014· και
(δ) 95 ευρώ, όσον αφορά την υπέρβαση 
εκπομπών που σημειώνεται το 
ημερολογιακό έτος 2015 και τα επόμενα 
ημερολογιακά έτη.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το τίμημα που προτείνει η Επιτροπή, μεταξύ 100 και 475 ευρώ ανά τόνο CΟ2, είναι κατά πολύ 
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υψηλότερο από το συγκρίσιμο κόστος πιστοποίησης σχετικά με το CO2 στο σύστημα εμπορίας 
εκπομπών της ΕΕ. Μια τέτοια μονομερώς δυσμενής αντιμετώπιση των κατασκευαστών ΙΧ και 
επομένως των πελατών τους, είναι αδικαιολόγητη και οικονομικά αναποτελεσματική. Οι 
προτεινόμενες κυρώσεις θα αδυνάτιζαν την καινοτόμο δύναμη της βιομηχανίας.

Τροπολογία 172
Rebecca Harms

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Το τίμημα υπέρβασης εκπομπών 
ανέρχεται σε:

3. Το τίμημα υπέρβασης εκπομπών 
ανέρχεται σε 150 ευρώ, όσον αφορά την 
υπέρβαση εκπομπών που σημειώνεται το 
ημερολογιακό έτος 2012 και τα επόμενα 
ημερολογιακά έτη.

(a) 20 ευρώ, όσον αφορά την υπέρβαση 
εκπομπών που σημειώνεται το 
ημερολογιακό έτος 2012·
(β) 35 ευρώ, όσον αφορά την υπέρβαση 
εκπομπών που σημειώνεται το 
ημερολογιακό έτος 2013· και
(γ) 60 ευρώ, όσον αφορά την υπέρβαση 
εκπομπών που σημειώνεται το 
ημερολογιακό έτος 2014· και
(δ) 95 ευρώ, όσον αφορά την υπέρβαση 
εκπομπών που σημειώνεται το 
ημερολογιακό έτος 2015 και τα επόμενα 
ημερολογιακά έτη.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το τίμημα υπέρβασης εκπομπών πρέπει να είναι σχετικά υψηλό για να εξασφαλισθεί ότι όλοι οι 
κατασκευαστές θα συμμορφωθούν προς τους στόχους τους. Στην εκτίμηση επιπτώσεων της 
Επιτροπής αναφέρεται ότι για την επίτευξη γενικού αποτρεπτικού αποτελέσματος τα επίπεδα του 
τιμήματος είναι αναγκαίο να βασιστούν στο ανώτατο οριακό κόστος (150 €/gr) για ορισμένους 
κατασκευαστές.   
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Τροπολογία 173
Péter Olajos

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Το τίμημα υπέρβασης εκπομπών 
ανέρχεται σε:

3. Το τίμημα υπέρβασης εκπομπών είναι
παρόμοιο με τα τιμήματα που 
καταβάλλονται σε άλλους τομείς της 
βιομηχανίας στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού 
συστήματος εμπορίας εκπομπών και δεν 
υπερβαίνουν τα €20/g.

(a) 20 ευρώ, όσον αφορά την υπέρβαση 
εκπομπών που σημειώνεται το 
ημερολογιακό έτος 2012·
(β) 35 ευρώ, όσον αφορά την υπέρβαση 
εκπομπών που σημειώνεται το 
ημερολογιακό έτος 2013· και
(γ) 60 ευρώ, όσον αφορά την υπέρβαση 
εκπομπών που σημειώνεται το 
ημερολογιακό έτος 2014· και
(δ) 95 ευρώ, όσον αφορά την υπέρβαση 
εκπομπών που σημειώνεται το 
ημερολογιακό έτος 2015 και τα επόμενα 
ημερολογιακά έτη.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα τιμήματα υπέρβασης εκπομπών, όπως προτείνονται, είναι εντελώς δυσανάλογα και καθόλου 
συγκρίσιμα με άλλους τομείς. Θα είναι καταστροφικά για τη βιομηχανία απειλώντας την 
ανταγωνιστικότητά της και την βιωσιμότητά της. Τα ισχύοντα τιμήματα υπέρβασης εκπομπών 
θα είναι ισοδύναμα με €475/t το 2015, ενώ η σύγκριση με άλλους τομείς δείχνει για το σύστημα 
εμπορίας εκπομπών της (ETS) ΕΕ: 20 έως 40 €/t· επιπρόσθετο πρόστιμο ETS:  100 €/t (σε 
περίπτωση μη συμμόρφωσης)· και προώθηση καθαρών και ενεργειακώς αποδοτικών οχημάτων 
οδικών μεταφορών: 20€/t.
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Τροπολογία 174
Amalia Sartori, Alessandro Foglietta, Vittorio Prodi, Donato Tommaso Veraldi

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Το τίμημα υπέρβασης εκπομπών 
ανέρχεται σε:

3. Το τίμημα υπέρβασης εκπομπών είναι 
ανάλογο προς αυτά που καταβάλλονται σε 
άλλους τομείς βάσει του ευρωπαϊκού 
συστήματος εμπορίας εκπομπών (ΕTS) 
και ανέρχεται σε 20 ευρώ.

(α) 20 ευρώ, όσον αφορά την υπέρβαση 
εκπομπών που σημειώνεται το 
ημερολογιακό έτος 2012·
(β) 35 ευρώ, όσον αφορά την υπέρβαση 
εκπομπών που σημειώνεται το 
ημερολογιακό έτος 2013·
(γ) 60 ευρώ, όσον αφορά την υπέρβαση 
εκπομπών που σημειώνεται το 
ημερολογιακό έτος 2014·
(δ) 95 ευρώ, όσον αφορά την υπέρβαση 
εκπομπών που σημειώνεται το 
ημερολογιακό έτος 2015· 

Or. it

Αιτιολόγηση

Σε σύγκριση με τα ποσά που προβλέπονται από το 2012 και μετά (100 € ανά τόνο) από το 
ευρωπαϊκό σύστημα εμπορίας εκπομπών (γνωστό ως ETS) τα προτεινόμενα πρόστιμα είναι 
αδικαιολόγητα δυσανάλογα:  πράγματι, 95 € per g/km ισούνται προς 475 ευρώ ανά τόνο CO2. 
Προκειμένου να εξισωθούν προς αυτά των τομέων που υπάγονται στο σύστημα ETS, πρέπει να 
καθορισθούν τα πρόστιμα στο τομέα του αυτοκινήτου σε ανάλογο επίπεδο, ήτοι, 20 € ανά g/km 
CO2 (ίσον προς 100 € ανά τόνο).
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Τροπολογία 175
Pilar Ayuso

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Το τίμημα υπέρβασης εκπομπών 
ανέρχεται σε:

3. Το τίμημα υπέρβασης εκπομπών πρέπει 
να είναι ανάλογο με αυτά που 
καταβάλλονται σε άλλους τομείς βάσει 
του συστήματος εμπορίας των 
δικαιωμάτων εκπομπής της ΕΕ.

(α) 20 ευρώ, όσον αφορά την υπέρβαση 
εκπομπών που σημειώνεται το 
ημερολογιακό έτος 2012·
(β) 35 ευρώ, όσον αφορά την υπέρβαση 
εκπομπών που σημειώνεται το 
ημερολογιακό έτος 2013·
(γ) 60 ευρώ, όσον αφορά την υπέρβαση 
εκπομπών που σημειώνεται το 
ημερολογιακό έτος 2014· και
(δ) 95 ευρώ, όσον αφορά την υπέρβαση 
εκπομπών που σημειώνεται το 
ημερολογιακό έτος 2015 και τα επόμενα 
ημερολογιακά έτη.

Or. es

Αιτιολόγηση

Σε σύγκριση με τα ποσά που καταβάλλονται σε άλλους τομείς της βιομηχανίας, τα προτεινόμενα 
πρόστιμα ή οι αντισταθμιστικές πληρωμές είναι υπερβολικά υψηλά. Τα πρόστιμα με την 
σημερινή τους μορφή θα ήταν ισοδύναμα με 475 ευρώ ανά τόνο για το έτος 2015, ενώ εάν 
συγκρίνονταν με άλλους τομείς που καλύπτει το ευρωπαϊκό σύστημα εμπορίας εκπομπών, τα 
ποσά που θα προέκυπταν θα κυμαίνονταν μεταξύ 20 και 40 ευρώ ανά τόνο, με πρόσθετα 
πρόστιμα (για μη συμμόρφωση) που θα ανέρχονταν σε 100 ευρώ ανά τόνο και σε 20 ευρώ ανά 
τόνο που θα προέκυπταν από την προαγωγή οχημάτων μεταφοράς υψηλής ενεργειακής 
απόδοσης.
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Τροπολογία 176
Adam Gierek

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Το τίμημα υπέρβασης εκπομπών 
ανέρχεται σε:

3. Το τίμημα υπέρβασης εκπομπών είναι 
ισοδύναμο με τα τιμήματα που έχουν 
καθοριστεί στα κράτη μέλη για τομείς της 
βιομηχανίας στο πλαίσιο του συστήματος 
εμπορίας εκπομπών της ΕΕ (ETS).

(a) 20 ευρώ, όσον αφορά την υπέρβαση 
εκπομπών που σημειώνεται το 
ημερολογιακό έτος 2012·
(β) 35 ευρώ, όσον αφορά την υπέρβαση 
εκπομπών που σημειώνεται το 
ημερολογιακό έτος 2013·
(γ) 60 ευρώ, όσον αφορά την υπέρβαση 
εκπομπών που σημειώνεται το 
ημερολογιακό έτος 2014· και
(δ) 95 ευρώ, όσον αφορά την υπέρβαση 
εκπομπών που σημειώνεται το 
ημερολογιακό έτος 2015 και τα επόμενα 
ημερολογιακά έτη.

Or. pl

Αιτιολόγηση

Το τίμημα υπέρβασης εκπομπών είναι δυσανάλογο σε σχέση με τα τιμήματα που θα 
καταβάλλονται από το 2012 (100 ευρώ ανά τόνο) στο πλαίσιο του συστήματος εμπορίας 
εκπομπών της ΕΕ (ETS). 95 ευρώ ανά g CO2/km ισοδυναμούν ουσιαστικά με 475 ευρώ ανά 
τόνο CO2. Τα τιμήματα που ισχύουν για τον τομέα των αυτοκινήτων πρέπει να συμβαδίζουν με 
αυτά που εφαρμόζονται σε άλλους τομείς που καλύπτονται από το συστήματος εμπορίας 
εκπομπών της ΕΕ (ETS).
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Τροπολογία 177
Kurt Joachim Lauk

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 - παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Το τίμημα υπέρβασης εκπομπών 
ανέρχεται σε:

3. Το τίμημα υπέρβασης εκπομπών 
ανέρχεται:

(α) 20 ευρώ, όσον αφορά την υπέρβαση 
εκπομπών που σημειώνεται το 
ημερολογιακό έτος 2012·

(α) στην τιμή CO2 που καθορίστηκε μετά 
από διαπραγματεύσεις στο 
χρηματιστήριο, αλλά δεν υπερβαίνει τα 10
ευρώ, όσον αφορά την υπέρβαση 
εκπομπών που σημειώνεται το 
ημερολογιακό έτος 2012·

(β) 35 ευρώ, όσον αφορά την υπέρβαση 
εκπομπών που σημειώνεται το 
ημερολογιακό έτος 2013·

(β) στην τιμή CO2 που καθορίστηκε μετά 
από διαπραγματεύσεις στο 
χρηματιστήριο, αλλά δεν υπερβαίνει τα 20
ευρώ, όσον αφορά την υπέρβαση 
εκπομπών που σημειώνεται το 
ημερολογιακό έτος 2013·

(γ) 60 ευρώ, όσον αφορά την υπέρβαση 
εκπομπών που σημειώνεται το 
ημερολογιακό έτος 2014· και

(γ) στην τιμή CO2 που καθορίστηκε μετά 
από διαπραγματεύσεις στο 
χρηματιστήριο, αλλά δεν υπερβαίνει τα 30
ευρώ, όσον αφορά την υπέρβαση 
εκπομπών που σημειώνεται το 
ημερολογιακό έτος 2014· και

95 ευρώ, όσον αφορά την υπέρβαση 
εκπομπών που σημειώνεται το 
ημερολογιακό έτος 2015 και τα επόμενα 
ημερολογιακά έτη.

στην τιμή CO2 που καθορίστηκε μετά από 
διαπραγματεύσεις στο χρηματιστήριο, 
αλλά δεν υπερβαίνει τα 40 ευρώ, όσον 
αφορά την υπέρβαση εκπομπών που 
σημειώνεται το ημερολογιακό έτος 2015·

Or. de

Αιτιολόγηση

Τα τιμήματα πρέπει να καθορίζονται σε συνάρτηση με συγκρίσιμες τιμές πιστοποίησης σύμφωνα 
με το σύστημα εμπορίας εκπομπών της ΕΕ, διότι διαφορετική πρακτική θα εισήγαγε διακριτική 
μεταχείριση εις βάρος των κατασκευαστών αυτοκινήτων. Προκειμένου να λαμβάνεται υπόψη η 
οικονομική πραγματικότητα, τα τιμήματα πρέπει να βασίζονται επίσης στην τιμή που 
καθορίζεται μετά από διαπραγματεύσεις στο χρηματιστήριο.
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Τροπολογία 178
Chris Davies

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 3α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Όσον αφορά την υπέρβαση εκπομπών 
κατά το ημερολογιακό έτος 2020 και τα 
επόμενα έτη, η Επιτροπή προτείνει 
τίμημα υπέρβασης εκπομπών που δεν 
είναι τουλάχιστον 10% υψηλότερο από το 
οριακό κόστος επίτευξης των μέσων 
εκπομπών CO2  που προσδιορίζονται στο 
άρθρο 1 και στο Παράρτημα I.

Or. en

Αιτιολόγηση

Έχει σημασία να πληροφορηθεί η βιομηχανία ότι τα νέα πρόστιμα θα ισχύσουν από το 2020 για 
να εξασφαλισθεί ότι θα υλοποιηθεί ο στόχος που ορίζεται για το έτος αυτό.

Τροπολογία 179
Chris Davies

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

5. Τα ποσά από το τίμημα υπέρβασης 
εκπομπών ανακατανέμονται στους 
κατασκευαστές, ή, σε περίπτωση 
σύμπραξης, στον διαχειριστή της 
σύμπραξης, με μέσες ειδικές εκπομπές 
CO2 χαμηλότερες από τον στόχο και κατ' 
αναλογία προς την εκτιμώμενη συνολική 
εξοικονόμηση που έχει επιτευχθεί.  

Or. en
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Αιτιολόγηση

Με αυτήν την τροπολογία επιβεβαιώνεται το χρονοδιάγραμμα που συμφωνήθηκε από το 
Κοινοβούλιο τον Οκτώβριο 2007 και προορίζεται να συνδεθεί με τον πιο φιλόδοξο από 
περιβαλλοντική πλευρά στόχο της μείωσης των μέσων εκπομπών σε 125 g CO2/km. Από το 
2015 θα πρέπει να θεσπιστούν πρόστιμα που θα πρέπει να αυξάνονται ετησίως.  Τα έσοδα που 
εισπράττονται από τους κατασκευαστές αυτοκινήτων που δεν κατορθώνουν να συμμορφωθούν 
θα πρέπει να ανακατανέμονται στους κατασκευαστές αυτοκινήτων χαμηλότερων εκπομπών, 
πολλοί από τους οποίους έχουν χαμηλότερα περιθώρια κέρδους, ως αποτέλεσμα της εφαρμογής 
μιας πιο ωφέλιμης για το περιβάλλον στρατηγικής.

Τροπολογία 180
Gyula Hegyi

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

5. Τα ποσά από το τίμημα υπέρβασης 
εκπομπών θεωρούνται έσοδο για τον 
προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
και χρησιμοποιούνται για την υποστήριξη 
των αειφόρων τρόπων μεταφοράς 
περιλαμβανομένων των δημοσίων 
μεταφορών και της υποδομής για χρήση 
ποδηλάτου.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα πρόστιμα που επιβάλλονται στα αυτοκίνητα που δεν εκπληρώνουν τους περιβαλλοντικούς 
στόχους θα πρέπει να συμβάλλουν στην ανάπτυξη αειφόρων μεθόδων μεταφοράς.

Τροπολογία 181
Martin Callanan

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Τα ποσά από το τίμημα υπέρβασης 5. Τα ποσά από το τίμημα υπέρβασης 
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εκπομπών θεωρούνται έσοδο για τον 
προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης.

εκπομπών χρησιμοποιούνται για τη 
δημιουργία ειδικού ταμείου για την 
έρευνα και ανάπτυξη στον τομέα της 
απόδοση καυσίμου των οχημάτων οδικών 
μεταφορών, περιλαμβανομένων των 
εναλλακτικών συστημάτων κίνησης 
οχήματος.

Or. en

Αιτιολόγηση

Για να προαχθεί η καινοτομία και η συμβολή στην επίτευξη των περιβαλλοντικών στόχων της 
ΕΕ, τα ποσά που θα συλλέγονται χάρη στον παρόντα κανονισμό πρέπει να επενδύονται εκ νέου 
σε Ε &Α στον τομέα του μετριασμού των εκπομπών CO2 από τον τομέα των οδικών 
μεταφορών.

Τροπολογία 182
Anja Weisgerber, Thomas Ulmer, Christa Klaß, Miroslav Mikolášik, Richard Seeber

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 - παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

5. Τα ποσά από το τίμημα υπέρβασης 
εκπομπών εισρέουν σε ταμείο, τα έσοδα 
του οποίου χρησιμοποιούνται για τη 
μείωση των εκπομπών CO2 στις οδικές 
μεταφορές και για την έρευνα νέων 
τεχνολογιών υψηλής ενεργειακής 
απόδοσης.

Or. de

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να ενθαρρυνθεί η τεχνολογική καινοτομία, τα τιμήματα πρέπει να εισρέουν σε 
ειδικό ταμείο, με στόχο την υποστήριξη της έρευνας και της ανάπτυξης τεχνολογιών υψηλής 
ενεργειακής απόδοσης και μέτρων για την αποφυγή των εκπομπών CO2 στις οδικές μεταφορές.
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Τροπολογία 183
Kurt Joachim Lauk

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή endment

Article 7a
Σύστημα μορίων ("bonus")

1. Εάν η τιμή στόχος επιτευχθεί κατά το 
έτος 2012 από το ένα τέταρτο και άνω 
του συνόλου του στόλου, κατά το έτος 
2013 από το ήμισυ και άνω, κατά το έτος 
2014 από τα τρία τέταρτα και άνω του 
συνόλου του στόλου, ο κατασκευαστής 
λαμβάνει μόρια ("bonus").
2. Τα μόρια υπολογίζονται με τον ίδιο 
τρόπο όπως τα τιμήματα υπέρβασης 
εκπομπών που προβλέπονται στο άρθρο 
7, ένα δε μόριο ισοδυναμεί με ένα ευρώ.
3. Τα μόρια που αποκτώνται από το 2012 
συμψηφίζονται με πρόστιμα τα οποία 
ενδέχεται να επιβληθούν αργότερα 
δυνάμει του άρθρου 7.
4. Η Επιτροπή καθορίζει τη μέθοδο 
καθορισμού και συμψηφισμού των 
μορίων.

Or. de

Αιτιολόγηση

Λόγω της περιόδου τουλάχιστον 5 έως 7 ετών που απαιτείται για την ανάπτυξη νέων μοντέλων 
και τεχνολογιών είναι σκόπιμο να θεσπιστεί σταδιακή εισαγωγή της τιμής στόχου. Όταν το 
ποσοστό του συνόλου του στόλου που ευρίσκεται σε επίπεδο χαμηλότερο της τιμής στόχου είναι 
μεγαλύτερο από το απαιτούμενο, πρέπει να προσφέρονται στους κατασκευαστές αυτού του 
στόλου κίνητρα και ανταμοιβή, για τα μέτρα μείωσης των εκπομπών CO2 που εφάρμοσαν με 
επιτυχία, υπό τη μορφή μορίων ("bonus") τα οποία μπορούν να συμψηφιστούν με πρόστιμα που 
ενδέχεται να τους επιβληθούν αργότερα.
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Τροπολογία 184
Jorgo Chatzimarkakis

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Δημοσίευση επιδόσεων των 
κατασκευαστών

Δημοσίευση επιδόσεων των 
κατασκευαστών ("Κατονομασία και 

Ονειδισμός") 
1. Μέχρι τις 31 Οκτωβρίου 2011 και κάθε 
επόμενο έτος, η Επιτροπή δημοσιεύει 
κατάλογο όπου για κάθε κατασκευαστή 
αναφέρονται:

1. Μέχρι τις 31.10.10 και κάθε επόμενο 
έτος, η Επιτροπή δημοσιεύει κατάλογο 
όπου για κάθε κατασκευαστή αναφέρονται:

(α) ο στόχος ειδικών εκπομπών του για το 
προηγούμενο ημερολογιακό έτος·

(α) οι μέσες του ειδικές εκπομπές CO2
κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος· 
και

(β) οι μέσες του ειδικές εκπομπές CO2
κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος·

(β) οι μέσες ειδικές εκπομπές CO2 για όλα 
τα καινούργια επιβατικά αυτοκίνητα στην 
Κοινότητα κατά το προηγούμενο 
ημερολογιακό έτος.

(γ) η διαφορά μεταξύ των μέσων του 
ειδικών εκπομπών CO2 κατά το 
προηγούμενο ημερολογιακό έτος και του 
στόχου ειδικών εκπομπών του κατά το εν 
λόγω έτος· και
(δ) οι μέσες ειδικές εκπομπές CO2 για όλα 
τα καινούργια επιβατικά αυτοκίνητα στην 
Κοινότητα κατά το προηγούμενο 
ημερολογιακό έτος.
2. Από τις 31 Οκτωβρίου 2013 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. en

Αιτιολόγηση

Ήδη από το 2010 οι καταναλωτές πρέπει να μπορούν να έχουν πρόσβαση σε καταλόγους όπου 
θα καταγράφονται οι επιδόσεις κάθε κατασκευαστή αυτοκινήτων, ούτως ώστε να μπορούν να 
επιλέγουν αφού ενημερωθούν και να ασκούν πίεση στους κατασκευαστές αυτοκινήτων να 
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εντείνουν τις προσπάθειές τους.

Τροπολογία 185
Bogusław Sonik

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 1 – εισαγωγή

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Μέχρι τις 31 Οκτωβρίου 2011 και κάθε 
επόμενο έτος, η Επιτροπή δημοσιεύει 
κατάλογο όπου για κάθε κατασκευαστή 
αναφέρονται:

1. Μέχρι τις 31 Οκτωβρίου 2013 και κάθε 
επόμενο έτος, η Επιτροπή δημοσιεύει 
κατάλογο όπου για κάθε κατασκευαστή 
αναφέρονται:

Or. en

Αιτιολόγηση

Η δημοσίευση πρέπει να συμβαδίζει με την εφαρμογή του κανονισμού για να αποφεύγονται 
στρεβλώσεις της αγοράς και διακρίσεις μεταξύ κατασκευαστών. Επομένως η δημοσίευση πρέπει 
να ξεκινήσει πριν από το 2013.

Τροπολογία 186
Bogusław Sonik

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Από τις 31 Οκτωβρίου 2013 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. 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. en

Αιτιολόγηση

Αναπαραγωγή του άρθρου 8, παράγραφος 1· για λόγους σαφήνειας.
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Τροπολογία 187
Kurt Joachim Lauk

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 -παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Από τις 31 Οκτωβρίου 2013 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

Δεδομένου ότι ο κύκλος ανάπτυξης και παραγωγής στην αυτοκινητοβιομηχανία διαρκεί πέντε 
έως επτά έτη, υποχρεωτικοί στόχοι μπορούν να τεθούν μετά από το 2015. Ο καθορισμός 
ενωρίτερου χρονικού σημείου δεν θα ανταποκρινόταν στην οικονομική πραγματικότητα. 
Δεδομένου ότι η ημερομηνία εισαγωγής του μέτρου μετατίθεται αναγκαστικά σε αργότερο 
χρονικό σημείο, πρέπει να προσαρμοστεί αντιστοίχως και η ημερομηνία δημοσίευσης των 
δεδομένων.

Τροπολογία 188
Marie-Noëlle Lienemann

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 9 Διαγράφεται
Παρέκκλιση εξειδίκευσης για 

ανεξάρτητους κατασκευαστές μικρού 
μεγέθους παραγωγής

1. Αίτηση παρέκκλισης από το στόχο 
ειδικών εκπομπών που υπολογίζεται 
σύμφωνα με το Παράρτημα I δικαιούται 
να υποβάλλει κατασκευαστής ο οποίος:
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(α) κατασκευάζει λιγότερα από 10.000 
καινούργια επιβατικά αυτοκίνητα που 
ταξινομούνται στην Κοινότητα ανά 
ημερολογιακό έτος· και
(β) δεν συνδέεται με άλλο κατασκευαστή.
2. Η αίτηση παρέκκλισης κατά τις 
διατάξεις της παραγράφου 1 μπορεί να 
αφορά κατ’ ανώτατο όριο πέντε 
ημερολογιακά έτη. Υποβάλλεται αίτηση 
στην Επιτροπή και περιλαμβάνει:
(α) επωνυμία και πρόσωπο επαφής για
τον κατασκευαστή·
(β) αποδεικτικά στοιχεία ότι ο 
κατασκευαστής δικαιούται να υποβάλει 
αίτηση παρέκκλισης κατά τις διατάξεις 
της παραγράφου 1·
(γ) λεπτομερή στοιχεία για τα επιβατικά 
αυτοκίνητα που κατασκευάζει, 
συμπεριλαμβανομένων της μάζας και των 
ειδικών εκπομπών CO2 των εν λόγω 
επιβατικών αυτοκινήτων· και
(δ) στόχο ειδικών εκπομπών 
ανταποκρινόμενο στις δυνατότητές του 
για μείωση των εκπομπών, 
συμπεριλαμβανομένων των τεχνολογικών 
δυνατοτήτων μείωσης των ειδικών του 
εκπομπών CO2.
3. Όποτε η Επιτροπή θεωρεί ότι ο 
κατασκευαστής έχει δικαίωμα 
παρέκκλισης κατά τις διατάξεις της 
παραγράφου 1 και κρίνει ότι ο 
προτεινόμενος από τον κατασκευαστή 
στόχος ειδικών εκπομπών 
ανταποκρίνεται στις δυνατότητές του για 
μείωση των εκπομπών, 
συμπεριλαμβανομένων των τεχνολογικών 
δυνατοτήτων μείωσης των ειδικών του 
εκπομπών CO2, η Επιτροπή παραχωρεί 
στον κατασκευαστή παρέκκλιση. Η 
παρέκκλιση ισχύει από την 1η Ιανουαρίου 
του έτους που έπεται εκείνου της 
υποβολής της αίτησης.
4. Κατασκευαστής υποκείμενος σε 
παρέκκλιση σύμφωνα με το παρόν άρθρο 
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γνωστοποιεί αμέσως στην Επιτροπή κάθε 
μεταβολή που επηρεάζει ή ενδέχεται να 
επηρεάσει το δικαίωμά του για 
παρέκκλιση.
5. Όποτε η Επιτροπή θεωρεί, είτε με 
βάση γνωστοποίηση κατά τις διατάξεις 
της παραγράφου 4 είτε αλλιώς, ότι 
κάποιος κατασκευαστής δεν έχει πλέον 
δικαίωμα παρέκκλισης, ανακαλεί την 
παρέκκλιση με ισχύ από την 1η 
Ιανουαρίου του επόμενου ημερολογιακού 
έτους και ενημερώνει τον κατασκευαστή.
6. Όποτε η Επιτροπή θεωρεί ότι ο 
κατασκευαστής δεν θέτει σε εφαρμογή το 
πρόγραμμα μείωσης που περιγράφει στην 
αίτησή του, η Επιτροπή μπορεί να 
ανακαλέσει την παρέκκλιση.
7. Η Επιτροπή έχει τη δυνατότητα να 
θεσπίζει λεπτομερείς εκτελεστικές 
διατάξεις για τις παραγράφους 1 έως 6, 
συμπεριλαμβανομένων της ερμηνείας των 
κριτηρίων δικαιώματος παρέκκλισης, του 
περιεχομένου των αιτήσεων και του 
περιεχομένου και της αξιολόγησης των 
προγραμμάτων για τη μείωση των 
ειδικών εκπομπών CO2.
Τα μέτρα αυτά, που προορίζονται για την 
τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων του 
παρόντος κανονισμού, συμπληρώνοντάς 
τον, θεσπίζονται σύμφωνα με την 
κανονιστική διαδικασία με έλεγχο όπως 
προβλέπεται στο άρθρο 12 παράγραφος 3.

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεν υπάρχει κανένας λόγος για χορήγηση παρεκκλίσεων για τους κατασκευαστές αυτοκινήτων 
με υψηλές εκπομπές. Τούτο θα στρεβλώσει την αγορά και θα δημιουργήσει κίνητρο για τους 
κατασκευαστές αυτοκινήτων για να ιδρύουν ακριβώς το είδος της εταιρείας που θα πληροί τις 
προϋποθέσεις για τέτοιες παρεκκλίσεις. Η συνέπεια θα είναι σημαντικός αριθμός νέων 
αυτοκινήτων δεν θα εμπίπτει στο πεδίο της νομοθεσίας.
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Τροπολογία 189
Jens Holm

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 9 Διαγράφεται
Παρέκκλιση εξειδίκευσης για 

ανεξάρτητους κατασκευαστές μικρού 
μεγέθους παραγωγής

1. Αίτηση παρέκκλισης από το στόχο 
ειδικών εκπομπών που υπολογίζεται 
σύμφωνα με το Παράρτημα I δικαιούται 
να υποβάλλει κατασκευαστής ο οποίος:
(α) κατασκευάζει λιγότερα από 10.000 
καινούργια επιβατικά αυτοκίνητα που 
ταξινομούνται στην Κοινότητα ανά 
ημερολογιακό έτος· και
(β) δεν συνδέεται με άλλο κατασκευαστή.
2. Η αίτηση παρέκκλισης κατά τις 
διατάξεις της παραγράφου 1 μπορεί να 
αφορά κατ’ανώτατο όριο πέντε 
ημερολογιακά έτη. Υποβάλλεται αίτηση 
στην Επιτροπή και περιλαμβάνει:
(α) επωνυμία και πρόσωπο επαφής για 
τον κατασκευαστή·
(β) αποδεικτικά στοιχεία ότι ο 
κατασκευαστής δικαιούται να υποβάλει 
αίτηση παρέκκλισης κατά τις διατάξεις 
της παραγράφου 1·
(γ) λεπτομερή στοιχεία για τα επιβατικά 
αυτοκίνητα που κατασκευάζει, 
συμπεριλαμβανομένων της μάζας και των 
ειδικών εκπομπών CO2 των εν λόγω 
επιβατικών αυτοκινήτων· και
(δ) στόχο ειδικών εκπομπών 
ανταποκρινόμενο στις δυνατότητές του 
για μείωση των εκπομπών, 
συμπεριλαμβανομένων των τεχνολογικών 
δυνατοτήτων μείωσης των ειδικών του 
εκπομπών CO2.
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3. Όποτε η Επιτροπή θεωρεί ότι ο 
κατασκευαστής έχει δικαίωμα 
παρέκκλισης κατά τις διατάξεις της 
παραγράφου 1 και κρίνει ότι ο 
προτεινόμενος από τον κατασκευαστή 
στόχος ειδικών εκπομπών 
ανταποκρίνεται στις δυνατότητές του για 
μείωση των εκπομπών, 
συμπεριλαμβανομένων των τεχνολογικών 
δυνατοτήτων μείωσης των ειδικών του 
εκπομπών CO2, η Επιτροπή παραχωρεί 
στον κατασκευαστή παρέκκλιση. Η 
παρέκκλιση ισχύει από την 1η Ιανουαρίου 
του έτους που έπεται εκείνου της 
υποβολής της αίτησης.
4. Κατασκευαστής υποκείμενος σε 
παρέκκλιση σύμφωνα με το παρόν άρθρο 
γνωστοποιεί αμέσως στην Επιτροπή κάθε 
μεταβολή που επηρεάζει ή ενδέχεται να 
επηρεάσει το δικαίωμά του για 
παρέκκλιση.
5. Όποτε η Επιτροπή θεωρεί, είτε με 
βάση γνωστοποίηση κατά τις διατάξεις 
της παραγράφου 4 είτε αλλιώς, ότι 
κάποιος κατασκευαστής δεν έχει πλέον 
δικαίωμα παρέκκλισης, ανακαλεί την 
παρέκκλιση με ισχύ από την 1η 
Ιανουαρίου του επόμενου ημερολογιακού 
έτους και ενημερώνει τον κατασκευαστή.
6. Όποτε η Επιτροπή θεωρεί ότι ο 
κατασκευαστής δεν θέτει σε εφαρμογή το 
πρόγραμμα μείωσης που περιγράφει στην 
αίτησή του, η Επιτροπή μπορεί να 
ανακαλέσει την παρέκκλιση.
7. Η Επιτροπή έχει τη δυνατότητα να 
θεσπίζει λεπτομερείς εκτελεστικές 
διατάξεις για τις παραγράφους 1 έως 6, 
συμπεριλαμβανομένων της ερμηνείας των 
κριτηρίων δικαιώματος παρέκκλισης, του 
περιεχομένου των αιτήσεων και του 
περιεχομένου και της αξιολόγησης των 
προγραμμάτων για τη μείωση των 
ειδικών εκπομπών CO2.
Τα μέτρα αυτά, που προορίζονται για την 
τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων του 
παρόντος κανονισμού, συμπληρώνοντάς 
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τον, θεσπίζονται σύμφωνα με την 
κανονιστική διαδικασία με έλεγχο όπως 
προβλέπεται στο άρθρο 12 παράγραφος 3.

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεν υπάρχει λόγος να παρέχονται ειδικές εξαιρέσεις για αυτοκίνητα με υψηλές εκπομπές.

Τροπολογία 190
Martin Callanan, Chris Davies

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Αίτηση παρέκκλισης από το στόχο 
ειδικών εκπομπών που υπολογίζεται 
σύμφωνα με το Παράρτημα I δικαιούται να 
υποβάλλει κατασκευαστής ο οποίος:

1. Αίτηση παρέκκλισης από το στόχο 
ειδικών εκπομπών που υπολογίζεται 
σύμφωνα με το Παράρτημα I δικαιούται να 
υποβάλλει κατασκευαστής ο οποίος:

(α) κατασκευάζει λιγότερα από 10.000 
καινούργια επιβατικά αυτοκίνητα που 
ταξινομούνται στην Κοινότητα ανά 
ημερολογιακό έτος· και

(α) κατασκευάζει λιγότερα από 10.000 
καινούργια επιβατικά αυτοκίνητα που 
ταξινομούνται στην Κοινότητα ανά 
ημερολογιακό έτος· και

(β) δεν συνδέεται με άλλο κατασκευαστή. (β) δεν συνδέεται με άλλο κατασκευαστή 
αυτοκινήτων ή·
(βα) συνδέεται με επιχειρήσεις και αυτές 
στο σύνολό τους κατασκευάζουν λιγότερα 
από 10 000 καινούργια επιβατικά 
αυτοκίνητα που ταξινομούνται στην 
Κοινότητα ανά ημερολογιακό έτος·

Or. en

Αιτιολόγηση

Αυτή η τροπολογία αποσαφηνίζει και απλοποιεί το πεδίο της παρέκκλισης παραμένοντας 
ταυτόχρονα αυστηρά κάτω από το κατώφλι των 10 000. Μπορεί να υπάρχουν περιπτώσεις στις 
οποίες δύο συνδεδεμένοι κατασκευαστές ταξινομούν λιγότερα από 10 000 νέα επιβατικά 
αυτοκίνητα. Πρέπει να θεωρείται ότι δεν συνδέονται.
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Τροπολογία 191
Amalia Sartori, Alessandro Foglietta, Vittorio Prodi, Donato Tommaso Veraldi

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Παρέκκλιση εξειδίκευσης για 
ανεξάρτητους κατασκευαστές μικρού 
μεγέθους παραγωγής

Παρέκκλιση εξειδίκευσης για 
εξειδικευμένους κατασκευαστές μικρού 
μεγέθους παραγωγής

1. Αίτηση παρέκκλισης από το στόχο 
ειδικών εκπομπών που υπολογίζεται 
σύμφωνα με το Παράρτημα I δικαιούται να 
υποβάλλει κατασκευαστής ο οποίος:

1. Αίτηση παρέκκλισης από το στόχο 
ειδικών εκπομπών που υπολογίζεται 
σύμφωνα με το Παράρτημα I δικαιούται να 
υποβάλλει κατασκευαστής ο οποίος:

(α) κατασκευάζει λιγότερα από 10000 
καινούργια επιβατικά αυτοκίνητα που 
ταξινομούνται στην Κοινότητα ανά 
ημερολογιακό έτος· και

(α) κατασκευάζει λιγότερα από 10000 
καινούργια επιβατικά αυτοκίνητα που 
ταξινομούνται στην Κοινότητα ανά 
ημερολογιακό έτος· και

(β) δεν συνδέεται με άλλο κατασκευαστή. (b) τα αυτοκίνητα για τα οποία είναι 
υπεύθυνος ανήκουν σε κατηγορία τα 
ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των οποίων 
δεν επιτρέπουν την επίτευξη του στόχου 
αυτού.

Or. it

Αιτιολόγηση

Η παρέκκλιση είναι απαραίτητη για όλους τους εξειδικευμένους κατασκευαστές (0,2% του 
συνόλου, για λιγότερα από 30.000 αυτοκίνητα, χαμηλής συνολικής διαδρομής και 
περιορισμένων συνολικών εκπομπών CO2), που αδυνατούν να επιτύχουν μειώσεις της τάξεως 
τουλάχιστον του 60%, σύμφωνα με το Παράρτημα Ι. Προς αποφυγήν αδικαιολόγητων 
στρεβλώσεων του ανταγωνισμού η παρέκκλιση παραχωρείται σε όλους τους κατασκευαστές 
(«συνδεδεμένους» ή όχι με άλλον κατασκευαστή) οι οποίοι ανταγωνίζονται αλλήλους στο αυτό 
τμήμα της αγοράς. Άλλως, οι «συνδεδεμένοι» θα επιβάρυναν υπερβολικά τον επικεφαλής της 
σύμπραξης.
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Τροπολογία 192
Magor Imre Csibi

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – σημείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) κατασκευάζει λιγότερα από 10.000
καινούργια επιβατικά αυτοκίνητα που 
ταξινομούνται στην Κοινότητα ανά 
ημερολογιακό έτος· και

(α) κατασκευάζει λιγότερα από 1.000
καινούργια επιβατικά αυτοκίνητα που 
ταξινομούνται στην Κοινότητα ανά 
ημερολογιακό έτος· και

Or. en

Αιτιολόγηση

H ρήτρα παρέκκλισης πρέπει να περιορίζεται στο ελάχιστο για οικολογικούς λόγους και ούτως 
ώστε να αποφευχθεί η άνιση μεταχείριση μεταξύ κατασκευαστών διαφορετικού μεγέθους. Εκτός 
αυτού, το κατώτατο όριο πρέπει να μειωθεί από 10 000 σε 1000 καινούρια αυτοκίνητα, ούτως 
ώστε να ληφθεί υπόψη το παράρτημα XΙΙ, μέρος 2, σημείο 1 της οδηγίας 2007/46/ΕK.

Τροπολογία 193
Karl-Heinz Florenz

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 - παράγραφος 1 - στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) κατασκευάζει λιγότερα από 10.000 
καινούργια επιβατικά αυτοκίνητα που 
ταξινομούνται στην Κοινότητα ανά 
ημερολογιακό έτος· και

(α) κατασκευάζει λιγότερα από το 0,1 % 
των καινούργιων επιβατικών 
αυτοκινήτων που ταξινομούνται στην 
Κοινότητα ανά ημερολογιακό έτος· και

Or. de

Αιτιολόγηση

Πρέπει να θεσπιστούν ρυθμίσεις οι οποίες επιτρέπουν την δυναμική προσαρμογή στις εξελίξεις 
της αγοράς.
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Τροπολογία 194
Thomas Ulmer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 - παράγραφος 1 - στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) κατασκευάζει λιγότερα από 10.000 
καινούργια επιβατικά αυτοκίνητα που 
ταξινομούνται στην Κοινότητα ανά 
ημερολογιακό έτος· και

(α) είναι υπεύθυνος για λιγότερο από το 
0,1% των νέων ταξινομήσεων επιβατικών 
αυτοκινήτων στην Κοινότητα ανά 
ημερολογιακό έτος· και

Or. de

Τροπολογία 195
Thomas Ulmer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 - παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1a. Κατόπιν αιτήσεως η Επιτροπή 
εκχωρεί σε κατασκευαστές ειδικών 
μοντέλων, των οποίων οι νέες 
ταξινομήσεις δεν υπερβαίνουν συνολικά 
το 1% των ετήσιων συνολικών 
ταξινομήσεων καινούργιων επιβατικών 
αυτοκινήτων σε ολόκληρη την ΕΕ, έναν 
εναλλακτικό στόχο εκπομπών ο οποίος 
προβλέπει μείωση 25% των μέσων 
ειδικών εκπομπών σε σύγκριση με το 
2008 αντί του ειδικού στόχου που 
υπολογίζεται σύμφωνα με το παράρτημα 
Ι.

Or. de

Αιτιολόγηση

Η πρόταση κανονισμού δεν λαμβάνει υπόψη την ιδιαίτερη κατάσταση των κατασκευαστών οι 
οποίοι προσφέρουν μόνον ειδικά μοντέλα, τα οποία όμως είναι πολύ μεγάλα και, ως εκ τούτου, 
δεν εμπίπτουν στην εξαίρεση του άρθρου 9, παράγραφος 1, στοιχεία α και β. Ο καθορισμός 
εναλλακτικού στόχου υποχρεώνει τους κατασκευαστές να καταβάλουν τουλάχιστον εξίσου 
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μεγάλη προσπάθεια όπως οι κατασκευαστές στόλων, τους εξασφαλίζει όμως ταυτόχρονα 
δίκαιους όρους ανταγωνισμού με βάση το έτος αναφοράς 2008.

Τροπολογία 196
Martin Callanan, Chris Davies

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 2 – στοιχείο (δ)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(δ) στόχο ειδικών εκπομπών 
ανταποκρινόμενο στις δυνατότητές του 
για μείωση των εκπομπών, 
συμπεριλαμβανομένων των τεχνολογικών 
δυνατοτήτων μείωσης των ειδικών του 
εκπομπών CO2.

(δ) στόχο ειδικών εκπομπών 
ανταποκρινόμενο στην τεχνική ικανότητα, 
τα οικονομικά μέσα του κατασκευαστή 
και τις δυνατότητες των μοντέλων του 
για μείωση των εκπομπών CO2 σε σχέση 
με τους άμεσους ανταγωνιστές.

Or. en

Αιτιολόγηση

Στην παραπάνω τροπολογία ορίζονται τα κριτήρια καθορισμού και αξιολόγησης των 
μεμονωμένων στόχων προκειμένου να παρέχεται μεγαλύτερη ασφάλεια δικαίου και 
προβλεψιμότητα και ταυτόχρονα να ενθαρρύνεται η μείωση των εκπομπών. 

Τροπολογία 197
Martin Callanan, Chris Davies

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Όποτε η Επιτροπή θεωρεί ότι ο 
κατασκευαστής έχει δικαίωμα 
παρέκκλισης κατά τις διατάξεις της 
παραγράφου 1 και κρίνει ότι ο 
προτεινόμενος από τον κατασκευαστή 
στόχος ειδικών εκπομπών ανταποκρίνεται 
στις δυνατότητές του για μείωση των 
εκπομπών, συμπεριλαμβανομένων των 
τεχνολογικών δυνατοτήτων μείωσης των 
ειδικών του εκπομπών CO2, η Επιτροπή 

3. Όποτε η Επιτροπή θεωρεί ότι ο 
κατασκευαστής έχει δικαίωμα 
παρέκκλισης κατά τις διατάξεις της 
παραγράφου 1 και κρίνει ότι ο 
προτεινόμενος από τον κατασκευαστή 
στόχος ειδικών εκπομπών είναι 
ικανοποιητικός η Επιτροπή παραχωρεί 
στον κατασκευαστή παρέκκλιση. Κατά τη 
λήψη αυτής της απόφασης η Επιτροπή 
πρέπει να λαμβάνει υπόψη τα κριτήρια 
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παραχωρεί στον κατασκευαστή 
παρέκκλιση. Η παρέκκλιση ισχύει από την 
1η Ιανουαρίου του έτους που έπεται 
εκείνου της υποβολής της αίτησης.

της παραγράφου 2 (δ). Η παρέκκλιση 
ισχύει από την 1η Ιανουαρίου του έτους 
που έπεται εκείνου της υποβολής της 
αίτησης.

Or. en

Αιτιολόγηση

H τροπολογία αυτή είναι απαραίτητη για λόγους συνοχής με την τροπολογία του άρθρου 9, 
παράγραφος 2, σημείο (δ).

Τροπολογία 198
Martin Callanan, Chris Davies

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Όποτε η Επιτροπή θεωρεί ότι ο 
κατασκευαστής δεν θέτει σε εφαρμογή το 
πρόγραμμα μείωσης που περιγράφει στην 
αίτησή του, η Επιτροπή μπορεί να 
ανακαλέσει την παρέκκλιση.

6. Όποτε η Επιτροπή θεωρεί ότι ο 
κατασκευαστής δεν θέτει σε εφαρμογή το 
πρόγραμμα μείωσης που περιγράφει στην 
αίτησή του, η Επιτροπή μπορεί να 
επιβάλλει τίμημα υπέρβασης εκπομπών 
στον κατασκευαστή όπως ορίζει το 
άρθρο 7.

Or. en

Αιτιολόγηση

H ανάκληση της παρέκκλισης σε περίπτωση που ένας κατασκευαστής υπερβεί τον στόχο 
εκπομπών που έχει ορίσει στην αίτησή του για παρέκκλιση θα αποτελούσε δυσανάλογο μέτρο.  
Αντ' αυτού θα πρέπει να εφαρμοστεί στην περίπτωση αυτή το ίδιο σύστημα τιμήματος 
υπέρβασης εκπομπών που έχει προβλεφθεί για  κατασκευαστές μεγάλης κλίμακας Mε αυτόν τον 
τρόπο ευθυγραμμίζεται η διαδικασία που προβλέπεται για τους μικρούς κατασκευαστές 
περισσότερο με εκείνη που προβλέπεται για τους μεγάλους. 
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Τροπολογία 199
Rebecca Harms

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 7α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7a. H αίτηση παρέκκλισης, μαζί με τις 
πληροφορίες στις οποίες βασίζεται, όπως 
και κάθε ειδοποίηση δυνάμει της 
παραγράφου 4, κάθε ανάκληση δυνάμει 
των παραγράφων 5 ή 6, αλλά και τα 
μέτρα που προβλέπονται από την 
παράγραφο 7 πρέπει να τίθενται στη 
διάθεση του κοινού.

Or. en

Τροπολογία 200
Karl-Heinz Florenz

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 - παράγραφος 7 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7a. Ένας κατασκευαστής μπορεί να 
ζητήσει από την Επιτροπή να του 
εκχωρήσει εναλλακτικό στόχο εκπομπών 
ο οποίος προβλέπει μείωση 25% των 
μέσων ειδικών εκπομπών του σε 
σύγκριση με το 2006 αντί του στόχου που 
υπολογίζεται σύμφωνα με το παράρτημα 
Ι, υπό την προϋπόθεση ότι
(α) δεν έχει συνδεδεμένη επιχείρηση και 
οι ετήσιες ταξινομήσεις καινούργιων 
αυτοκινήτων του στην ΕΕ ευρίσκονται 
μεταξύ της τιμής που ορίζεται στην 
παράγραφο 1 και στο 1,5% της 
ευρωπαϊκής αγοράς, ή
(β) έχει συνδεδεμένες επιχειρήσεις και οι 
ετήσιες ταξινομήσεις καινούργιων 
αυτοκινήτων του στην ΕΕ, μαζί με τις 
συνδεδεμένες επιχειρήσεις, ευρίσκονται 
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μεταξύ της τιμής που ορίζεται στην 
παράγραφο 1 και στο 1,5% της 
ευρωπαϊκής αγοράς.
Οι συνδεδεμένες επιχειρήσεις μπορούν να 
ζητήσουν από την Επιτροπή να τους 
εκχωρήσει εναλλακτικό στόχο εκπομπών 
ο οποίος προβλέπει μείωση 25% των 
συνολικών μέσων ειδικών εκπομπών τους 
σε σύγκριση με το 2006 αντί του στόχου 
που υπολογίζεται σύμφωνα με το 
παράρτημα Ι, εάν οι ετήσιες ταξινομήσεις 
καινούργιων αυτοκινήτων τους στην ΕΕ, 
μαζί με κάθε άλλη συνδεδεμένη 
επιχείρηση, ευρίσκονται μεταξύ της τιμής 
που ορίζεται στην παράγραφο 1 και στο 
1,5% της ευρωπαϊκής αγοράς.

Or. de

Αιτιολόγηση

Οι κατασκευαστές ειδικών μοντέλων, για να συμμορφωθούν με την απαίτηση μείωσης των 
εκπομπών κατά 25%, θα χρειαστεί να καταβάλουν μεγαλύτερες προσπάθειες από τους 
κατασκευαστές στόλων οχημάτων. Παρ' όλα αυτά μπορούν να εξακολουθήσουν να ασκούν την 
οικονομική τους δραστηριότητα. Στην πρόταση της Επιτροπής, υπό τη σημερινή της μορφή, δεν 
λαμβάνεται επαρκώς υπόψη η ιδιαίτερη κατάσταση των κατασκευαστών οι οποίοι προσφέρουν 
μόνον ειδικά μοντέλα, τα οποία όμως είναι πολύ μεγάλα και για το λόγο αυτό δεν εμπίπτουν 
στην εξαίρεση του άρθρου 9, παράγραφος 1. Η δημιουργία συγκεντρώσεων ("pooling") δεν 
βοηθά τους εν λόγω κατασκευαστές διότι στο πλαίσιο τέτοιων συγκεντρώσεων θα είναι 
υποχρεωμένοι να αποκαλύψουν στους ανταγωνιστές τους τα σχέδιά τους για τα επόμενα έτη.

Τροπολογία 201
Martin Callanan, Linda McAvan, Chris Davies

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 7α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7a. Ένας κατασκευαστής μπορεί να 
υποβάλει αίτηση στην Επιτροπή να του 
επιτραπεί να εκπληρώσει διαφορετικό 
στόχο, δηλαδή τη μείωση κατά 25% των 
μέσων ειδικών εκπομπών του 2006, αντί 
για τον στόχο ειδικών εκπομπών του 
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παραρτήματος Ι, με την προϋπόθεση ότι:
(α) δεν έχει συνδεδεμένες επιχειρήσεις και 
είναι υπεύθυνος για 10.000 έως 300.000 
καινούργια επιβατικά αυτοκίνητα που 
ταξινομούνται στην Κοινότητα ανά 
ημερολογιακό έτος· ή
(β) έχει συνδεδεμένες επιχειρήσεις, οι 
οποίες συνολικά είναι υπεύθυνες για 
10.000 έως 300.000 καινούργια επιβατικά 
αυτοκίνητα που ταξινομούνται στην 
Κοινότητα ανά ημερολογιακό έτος·
Οι συνδεδεμένες επιχειρήσεις μπορούν να 
υποβάλουν αίτηση στην Επιτροπή για να 
τους επιτραπεί να υλοποιήσουν 
διαφορετικό στόχο, δηλαδή τη μείωση 
κατά 25% του συνόλου των μέσων 
ειδικών εκπομπών τους του 2006, αντί για 
τον μέσο όρο των στόχων ειδικών 
εκπομπών του παραρτήματος Ι, υπό την 
προϋπόθεση ότι αυτές οι συνδεδεμένες 
επιχειρήσεις είναι υπεύθυνες για 10.000 
με 300.000 καινούρια επιβατικά 
αυτοκίνητα που ταξινομούνται στην 
Κοινότητα ανά ημερολογιακό έτος.

Or. en

Αιτιολόγηση

H πρόταση της Επιτροπής θέτει στους εξειδικευμένους κατασκευαστές (που κατασκευάζουν 
μικρό φάσμα αυτοκινήτων) ακατόρθωτους στόχους που είναι πολύ πιο δύσκολοι από εκείνους 
που τίθενται στους ανταγωνιστές τους. Οι ανταγωνιστές τους που είτε πωλούν περισσότερα 
μοντέλα αυτοκινήτων, είτε είναι μέρος μιας ομάδας δεν χρειάζεται να κάνουν την ίδια 
προσπάθεια παρόλο που πωλούν αυτοκίνητα με παρόμοιες εκπομπές CO2. Με την τροπολογία 
επιτρέπεται στους κατασκευαστές να επιλέξουν έναν ελάχιστο στόχο 25%. Αυτό αποτελεί πολύ 
σημαντική μείωση των εκπομπών CO2 σε σύγκριση με το μέσο όρο της βιομηχανίας που είναι 
19% και ως εκ τούτου οδηγεί σε αμελητέο αντίκτυπο από περιβαλλοντικής άποψης. 
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Τροπολογία 202
Anja Weisgerber, Miroslav Mikolášik, Johannes Blokland, Karsten Friedrich 
Hoppenstedt, Thomas Ulmer, Richard Seeber, Christa Klaß, Renate Sommer, Horst 
Schnellhardt

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 9α
Οικολογικές καινοτομίες

1. Η επιτροπή που συγκροτείται σύμφωνα 
με το άρθρο 12 του παρόντος κανονισμού 
λαμβάνει αποφάσεις επί των αιτήσεων 
αναγνώρισης οικολογικών καινοτομιών, 
συμπεριλαμβανομένης της μείωσης των 
εκπομπών CO2 που επιτυγχάνεται με τη 
χρήση μιας τεχνολογίας.
2. Οι κατασκευαστές κατά την έννοια του 
άρθρου 3 ή οι προμηθευτές που 
κατασκευάζουν μια τεχνολογία μπορούν 
να υποβάλουν αίτηση αναγνώρισης 
οικολογικών καινοτομιών. Οι αιτήσεις 
αυτές περιλαμβάνουν δεδομένα για τη 
μείωση των εκπομπών CO2 που 
επιτυγχάνεται με τη χρήση της 
τεχνολογίας και είναι πιστοποιημένες από 
ανεξάρτητο φορέα. Οι τεχνικές υπηρεσίες 
που ορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 41 
της οδηγίας 2007/46/ΕΚ μπορούν να 
ενεργούν ως ανεξάρτητος φορέας 
πιστοποίησης. 
3. Στο πλαίσιο παρακολούθησης του 
παρόντος κανονισμού, οι οικολογικές 
καινοτομίες λαμβάνουν μόρια ("bonus") 
CO2 όταν ενσωματώνονται ως 
τυποποιημένος εξοπλισμός σε τύπους 
αυτοκινήτων ή στις εκδόσεις τύπων 
αυτοκινήτων. Το συνολικό ύψος των 
μορίων ("bonus") που απονέμονται σε 
κατασκευαστή για οικολογικές 
καινοτομίες δεν υπερβαίνει το 10% του 
στόχου που υπολογίζεται για τον 
κατασκευαστή σύμφωνα με το 
Παράρτημα I. 
4. Ανεξάρτητα από τη διαδικασία αυτή, η 
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εργασία αναθεώρησης του κύκλου 
δοκιμών συνεχίζεται παράλληλα με τον 
συμψηφισμό των οικολογικών 
καινοτομιών, προκειμένου οι δυνατότητες 
μείωσης των εκπομπών CO2 μέσω των 
καινοτομιών αυτών να 
αντικατοπτρίζονται μακροπρόθεσμα στον 
κύκλο δοκιμών.
5. Κατά την αναθεώρηση της οδηγίας 
σύμφωνα με το άρθρο 1, η Επιτροπή, στο 
πλαίσιο της εκτίμησης των επιπτώσεων, 
παρουσιάζει εμπεριστατωμένη 
αξιολόγηση των μειώσεων των εκπομπών 
CO2 που έχουν επιτευχθεί με τις 
οικολογικές καινοτομίες, για να 
διασφαλίσει ότι κατά τα επόμενα έτη θα 
λαμβάνονται δεόντως υπόψη όλα τα 
μέτρα μείωσης των εκπομπών CO2 όταν 
αξιολογείται κατά πόσον οι 
κατασκευαστές έχουν επιτύχει τους 
στόχους τους.
6. Η επιτροπή που συγκροτείται σύμφωνα 
με το άρθρο 12 του παρόντος κανονισμού 
εξετάζει εάν η αίτηση αναγνώρισης των 
οικολογικών καινοτομιών είναι πλήρης 
και, εντός 3 μηνών από την κατάθεση 
των εγγράφων της αίτησης, λαμβάνει 
απόφαση σχετικά τον συμψηφισμό των 
οικολογικών καινοτομιών. Στο πλαίσιο 
αυτό η Επιτροπή υποβάλλει πρόταση 
στην επιτροπή.
Ο αιτών μπορεί να υποβάλει ένσταση 
στην Επιτροπή κατά της απόφασης της 
επιτροπής εντός ενός μηνός από την 
ανακοίνωση της απόφασης. Η Επιτροπή 
παραπέμπει την ένσταση στην επιτροπή, 
η οποία την εξετάζει εντός τριών μηνών 
και λαμβάνει απόφαση. 
Όλες οι αποφάσεις σχετικά με τον 
συμψηφισμό των οικολογικών 
καινοτομιών δημοσιεύονται από την 
Επιτροπή στην Επίσημη Εφημερίδα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Or. de



PE407.904v01-00 164/215 AM\728751EL.doc

EL

Αιτιολόγηση

Im Gegensatz zum Kommissionsvorschlag sollte die Verordnung Anreize zur Verbesserung 
der Effizienz von Nebenaggregaten setzen, auch wenn deren Beitrag zur CO2-Minderung 
nicht im Testzyklus nach Verordnung 715/2007 gemessen wird. Dies sind beispielsweise 
Techniken wie LED-Leuchten, Solardächer, Verbrauchsanzeige oder Cruise Control. Nur 
solche Technologien, die ohne Zweifel zu CO2-Minderung führen, sollten als 
Ökoinnovationen angerechnet werden. Im Gegenzug für die Flexibilität für die Industrie wird 
vorgeschlagen, die Gesamthöhe der Gutschriften für Ökoinnovationen eines Herstellers auf 
10 % des sich gemäß Anhang I ergebenden Zielwerts eines Herstellers zu begrenzen.

Τροπολογία 203
Karl-Heinz Florenz, Thomas Ulmer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 9α
1. Η επιτροπή που συγκροτείται σύμφωνα 
με το άρθρο 12 του παρόντος κανονισμού 
λαμβάνει αποφάσεις επί των αιτήσεων 
αναγνώρισης οικολογικών καινοτομιών, 
συμπεριλαμβανομένης της μείωσης των 
εκπομπών CO2 που επιτυγχάνεται με τη 
χρήση μιας τεχνολογίας.
2. Οι κατασκευαστές κατά την έννοια του 
άρθρου 3 ή οι προμηθευτές που 
κατασκευάζουν μια τεχνολογία μπορούν 
να υποβάλουν αίτηση αναγνώρισης των 
οικολογικών καινοτομιών. Οι αιτήσεις 
αυτές περιλαμβάνουν δεδομένα για τη 
μείωση των εκπομπών CO2 που 
επιτυγχάνεται με τη χρήση της 
τεχνολογίας και είναι πιστοποιημένες από 
ανεξάρτητο φορέα. Οι τεχνικές υπηρεσίες 
που ορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 41 
της οδηγίας 2007/46/ΕΚ μπορούν να 
ενεργούν ως ανεξάρτητος φορέας 
πιστοποίησης.
3. Στο πλαίσιο παρακολούθησης του 
παρόντος κανονισμού, οι οικολογικές 
καινοτομίες λαμβάνουν μόρια ("bonus") 
CO2 όταν ενσωματώνονται ως 
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τυποποιημένος εξοπλισμός σε τύπους 
αυτοκινήτων ή στις εκδόσεις τύπων 
αυτοκινήτων. Τα μόρια για τις 
οικολογικές καινοτομίες δεν υπερβαίνουν 
το 50%της μείωσης των εκπομπών CO2
που διαπιστώνεται σύμφωνα με την 
παράγραφο 1. Η επιτροπή που 
συγκροτείται σύμφωνα με το άρθρο 12 
μπορεί να θέτει προθεσμία ισχύος των 
μορίων CO2 για συγκεκριμένες 
τεχνολογίες και να τα συμψηφίζει με 
προοδευτική μείωση για ορισμένη 
χρονική περίοδο. Στο πλαίσιο αυτό η 
επιτροπή λαμβάνει υπόψη το στάδιο 
εξέλιξης των τεχνολογιών καθώς και τους 
ειδικούς κύκλους παραγωγής της 
αυτοκινητοβιομηχανίας.
5. Ανεξάρτητα από τη διαδικασία αυτή, η 
εργασία αναθεώρησης του κύκλου 
δοκιμών συνεχίζεται παράλληλα με τον 
συμψηφισμό των οικολογικών 
καινοτομιών, προκειμένου οι δυνατότητες 
μείωσης των εκπομπών CO2 μέσω των 
καινοτομιών αυτών να 
αντικατοπτρίζονται μακροπρόθεσμα στον 
κύκλο δοκιμών.
6. Κατά την αναθεώρηση της οδηγίας 
σύμφωνα με το άρθρο 1, η Επιτροπή, στο 
πλαίσιο της εκτίμησης των επιπτώσεων, 
παρουσιάζει εμπεριστατωμένη 
αξιολόγηση των μειώσεων των εκπομπών 
CO2 που έχουν επιτευχθεί με τις 
οικολογικές καινοτομίες, για να 
διασφαλίσει ότι κατά τα επόμενα έτη θα 
λαμβάνονται δεόντως υπόψη όλα τα 
μέτρα μείωσης των εκπομπών CO2 όταν 
αξιολογείται κατά πόσον οι 
κατασκευαστές έχουν επιτύχει τους 
στόχους τους
7. Η επιτροπή που συγκροτείται σύμφωνα 
με το άρθρο 12 του παρόντος κανονισμού 
εξετάζει εάν η αίτηση αναγνώρισης των 
οικολογικών καινοτομιών είναι πλήρης 
και, εντός 3 μηνών από την κατάθεση 
των εγγράφων της αίτησης, λαμβάνει 
απόφαση σχετικά με τον συμψηφισμό 
των οικολογικών καινοτομιών. Στο 
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πλαίσιο αυτό η Επιτροπή υποβάλλει 
πρόταση στην επιτροπή. Ο αιτών μπορεί 
να υποβάλει ένσταση στην Επιτροπή 
κατά της απόφασης της επιτροπής εντός 
ενός μηνός από την ανακοίνωση της 
απόφασης. Η Επιτροπή παραπέμπει την 
ένσταση στην επιτροπή, η οποία την 
εξετάζει εντός τριών μηνών και λαμβάνει 
απόφαση. Όλες οι αποφάσεις σχετικά με 
τον συμψηφισμό των οικολογικών 
καινοτομιών δημοσιεύονται από την 
Επιτροπή στην Επίσημη Εφημερίδα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Or. de

Αιτιολόγηση

Στόχος: δημιουργία κινήτρων για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας του βοηθητικού 
εξοπλισμού με στόχο την ενθάρρυνση της καινοτομίας. Μόνον οι τεχνολογίες οι οποίες οδηγούν 
αναμφισβήτητα σε μείωση των εκπομπών CO2 πρέπει να υπολογίζονται ως οικολογικές 
καινοτομίες. Τούτο μπορεί να διασφαλίζεται μέσω της πιστοποίησης από φορείς ελέγχου (όπως 
εφαρμόζεται σήμερα στη διαδικασία για την έγκριση τύπου αυτοκινήτων της ΕΕ). Για την 
επίτευξη ενός φιλόδοξου περιβαλλοντικού στόχου, μόνον το 50% της μείωσης των εκπομπών 
CO2 μέσω οικολογικών καινοτομιών, που ενσωματώνονται ως τυποποιημένος εξοπλισμός, 
πρέπει να λαμβάνεται υπόψη για την απονομή μορίων ("bonus") και τα μόρια πρέπει να 
ισχύουν για ορισμένη χρονική περίοδο ή να απονέμονται με προοδευτική μείωση.

Τροπολογία 204
Holger Krahmer, Chris Davies

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 9α
1. Οι οικολογικές καινοτομίες είναι 
καινοτόμες τεχνολογίες για το 
αυτοκίνητο, που μειώνουν αποδεδειγμένα 
τις εκπομπές CO2 ανεξάρτητα από τη 
συμπεριφορά του οδηγού αλλά 
περιλαμβάνονται ανεπαρκώς ή δεν 
περιλαμβάνονται καθόλου στη μέτρηση 
του CO2 σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) 
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αριθ. 715/2007.
2. Η επιτροπή που αναφέρεται στο άρθρο 
12 παράγραφος 1 αυτού του κανονισμού 
αποφασίζει όσον αφορά τις οικολογικές 
καινοτομίες, συμπεριλαμβανομένης της 
πραγματικής μείωσης CO2 που σχετίζεται 
με μια τεχνολογία.
3. Η εφαρμογή μιας οικολογικής 
καινοτομίας μπορεί να πραγματοποιηθεί 
από κατασκευαστές ή προμηθευτές αυτής 
της τεχνολογίας. Οι εφαρμογές πρέπει να 
τεκμηριώνονται από τεχνικά στοιχεία 
όσον αφορά τη σχετιζόμενη με την 
τεχνολογία μείωση CO2. Τέτοια στοιχεία 
πρέπει να πιστοποιηθούν από τρίτο 
μέρος. Τα όργανα που προβλέπονται από 
το άρθρο 41 της οδηγίας 2007/46/ΕΚ 
μπορούν να αναλαμβάνουν τον ρόλο των 
τρίτων μερών πιστοποίησης.
4. Oι οικολογικές καινοτομίες εξετάζονται 
κατά την παρακολούθηση του 
κανονισμού βάσει πιστώσεων που 
παραχωρούνται για την εγκατάστασή 
τους ως τυποποιημένο εξοπλισμό σε 
τύπους οχημάτων ή μοντέλων τους. Oι 
πιστώσεις που σχετίζονται με μια 
τεχνολογία δεν πρέπει να υπερβαίνουν το 
75% της πραγματικής μείωσης του CO2
που αποφασίζεται σύμφωνα με την 
παράγραφο 2. H αναφερόμενη στο άρθρο 
12 παράγραφος 1 επιτροπή μπορεί επίσης 
να περιορίζει την ισχύ των πιστώσεων με 
την πάροδο του χρόνου, ή να αποφασίζει 
ότι αυτές οι πιστώσεις θα εφαρμόζονται 
κατά φθίνουσα τάξη εντός συγκεκριμένης 
χρονικής περιόδου.

Or. en

Αιτιολόγηση

O τελικός κανονισμός θα πρέπει να προσφέρει πρωτοβουλίες προκειμένου να αυξηθεί η 
αποτελεσματικότητα των εξαρτημάτων / μερών ακόμη και εάν το όφελός τους όσον αφορά το 
CO2 δεν αντανακλάται στη μέτρηση του CO2 σύμφωνα με τον κανονισμό 715/2007. Mόνο 
τεχνολογίες που οδηγούν αναμφίβολα σε πραγματικές μειώσεις CO2 θα πρέπει να λαμβάνονται 
υπόψη ως οικολογικές καινοτομίες και οι επιπτώσεις τους θα πρέπει να πιστοποιούνται από μια 
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αρμόδια τεχνική υπηρεσία, όπως αυτές που χρησιμοποιούνται για εγκρίσεις τύπου από την ΕΕ.

Τροπολογία 205
Jens Holm

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 1α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Έως τις 31 Δεκεμβρίου 2009 το 
αργότερο, η Επιτροπή υποβάλλει 
πρόταση για να περιλάβει στον παρόντα 
κανονισμό ελαφρά εμπορικά οχήματα, 
όπως ορίζεται στο παράρτημα ΙΙ της 
οδηγίας 2007/46/ΕK, με την οποία ορίζει 
το μέσο επίπεδο εκπομπών στα 175 g 
CO2/km από την 1η Ιανουαρίου 2012 και 
σε όχι πάνω από 160 g CO2/ km από την 
2η Ιανουαρίου 2015. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Στον εν λόγω κανονισμό είναι αναγκαίο να συμπεριληφθούν ελαφρύτερα φορτηγά οχήματα
καθώς σε εκείνα οφείλεται το 2% των συνολικών εκπομπών της ΕΕ από τις μεταφορές. 
Θέλουμε να αποφύγουμε να επαναλάβουμε το σφάλμα των HΠA, όταν ενέκριναν τα πρότυπα 
CAFE (Corporate Average Fuel Economy)και η βιομηχανία αντέδρασε μετατρέποντας 
περισσότερα από τα μισά από το σύνολο των οχημάτων σε ελαφρύτερα φορτηγά (αυτοκίνητα 
οχήματα ψυχαγωγίας/εργασίας (SUV), ανοικτά ελαφρά φορτηγά (pick-ups), ημιφορτηγά)

Τροπολογία 206
Chris Davies

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 2 – εδάφια 1 και 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Το 2010 και με βάση τα στοιχεία που 
της διαβιβάστηκαν δυνάμει της 
απόφασης 1753/2000/ΕΚ, η Επιτροπή θα 
εκτιμήσει κατά πόσον, μεταξύ των ετών 

2. Το 2010 η Επιτροπή θα εκτιμήσει κατά 
πόσον, μεταξύ των ετών 2006 και 2009, 
σημειώθηκε προς τα άνω μεταβολή του 
αποτυπώματος των καινούργιων 
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2006 και 2009, σημειώθηκε προς τα άνω ή 
προς τα κάτω μεταβολή της μάζας των 
καινούργιων επιβατικών αυτοκινήτων. 

επιβατικών αυτοκινήτων. 

Αν έχει σημειωθεί μεταβολή της μάζας
των καινούργιων επιβατικών αυτοκινήτων, 
τροποποιείται η αριθμητική τιμή στο 
Παράρτημα Ι για την αυτόνομη αύξηση 
της μάζας ώστε να αντιστοιχεί στο μέσον 
όρο των ετήσιων αυξήσεων μάζας στο 
διάστημα μεταξύ των ημερολογιακών ετών 
2006 και 2009.

Αν έχει σημειωθεί μεταβολή του 
αποτυπώματος των καινούργιων 
επιβατικών αυτοκινήτων, τροποποιείται η 
αριθμητική τιμή στο Παράρτημα Ι για την 
αυτόνομη αύξηση του αποτυπώματος
ώστε να αντιστοιχεί στον μέσον όρο των 
ετήσιων αυξήσεων αποτυπώματος στο 
διάστημα μεταξύ των ημερολογιακών ετών 
2006 και 2009.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η πρόταση της Επιτροπής για χρήση παραμέτρου βασιζόμενης στην 'μάζα' θα ζημιώσει τους 
κατασκευαστές που κατασκευάζουν ελαφρύτερα αυτοκίνητα.  Τούτο είναι παράλογο.  Η μείωση 
του βάρους είναι ένα από τα σημαντικότερα μέσα μείωσης του CO2.  Η παράμετρος θα πρέπει 
να βασίζεται στο 'αποτύπωμα'.

Τροπολογία 207
Christofer Fjellner

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 2 – εδάφια 1 και 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Το 2010 και με βάση τα στοιχεία που 
της διαβιβάστηκαν δυνάμει της απόφασης 
1753/2000/ΕΚ, η Επιτροπή θα εκτιμήσει 
κατά πόσον, μεταξύ των ετών 2006 και 
2009, σημειώθηκε προς τα άνω ή προς τα 
κάτω μεταβολή της μάζας των 
καινούργιων επιβατικών αυτοκινήτων. 

2. Το 2016 και με βάση τα στοιχεία που 
της διαβιβάστηκαν δυνάμει της απόφασης 
αριθ. 1753/2000/ΕΚ, η Επιτροπή θα 
εκτιμήσει κατά πόσον, μεταξύ των ετών 
2006 και 2015, σημειώθηκε προς τα άνω ή 
προς τα κάτω μεταβολή της μάζας των 
καινούργιων επιβατικών αυτοκινήτων. 

Αν έχει σημειωθεί μεταβολή της μάζας των 
καινούργιων επιβατικών αυτοκινήτων, 
τροποποιείται η αριθμητική τιμή στο 
Παράρτημα Ι για την αυτόνομη αύξηση 
της μάζας ώστε να αντιστοιχεί στο μέσον 
όρο των ετήσιων αυξήσεων μάζας στο 
διάστημα μεταξύ των ημερολογιακών ετών 

Αν έχει σημειωθεί μεταβολή της μάζας των
καινούργιων επιβατικών αυτοκινήτων, 
τροποποιείται η αριθμητική τιμή στο 
Παράρτημα Ι για την αυτόνομη αύξηση 
της μάζας ώστε να αντιστοιχεί στο μέσον 
όρο των ετήσιων αυξήσεων μάζας στο 
διάστημα μεταξύ των ημερολογιακών ετών 
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2006 και 2009. 2006 και 2015.

Or. en

Αιτιολόγηση

H γραμμική καμπύλη που παρέχει τους στόχους για το 2012 βασίζεται στο μέσο βάρος του 
συνόλου των αυτοκινήτων. Σε περίπτωση που μεταβληθεί το μέσο βάρος, οι κατασκευαστές θα 
έχουν λιγότερα από δύο χρόνια για να συμμορφωθούν με τους νέους στόχους, χρόνος που δεν 
είναι αρκετός καθώς τα περισσότερα μοντέλα βρίσκονται τότε στη φάση της ανάπτυξης ή της 
παραγωγής.

Τροπολογία 208
Jens Holm

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 2 – πρώτο και δεύτερο εδάφιο:

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Το 2010 και με βάση τα στοιχεία που 
της διαβιβάστηκαν δυνάμει της 
απόφασης 1753/2000/ΕΚ, η Επιτροπή θα 
εκτιμήσει κατά πόσον, μεταξύ των ετών 
2006 και 2009, σημειώθηκε προς τα άνω ή 
προς τα κάτω μεταβολή της μάζας των 
καινούργιων επιβατικών αυτοκινήτων. 

2. Το 2010 η Επιτροπή θα εκτιμήσει κατά 
πόσον, μεταξύ των ετών 2006 και 2009, 
σημειώθηκε προς τα άνω μεταβολή του 
αποτυπώματος των καινούργιων 
επιβατικών αυτοκινήτων. 

Αν έχει σημειωθεί μεταβολή της μάζας
των καινούργιων επιβατικών αυτοκινήτων, 
τροποποιείται η αριθμητική τιμή στο 
Παράρτημα Ι για την αυτόνομη αύξηση 
της μάζας ώστε να αντιστοιχεί στο μέσον 
όρο των ετήσιων αυξήσεων μάζας στο 
διάστημα μεταξύ των ημερολογιακών ετών 
2006 και 2009.

Αν έχει σημειωθεί μεταβολή του 
αποτυπώματος των καινούργιων 
επιβατικών αυτοκινήτων, τροποποιείται η 
αριθμητική τιμή στο Παράρτημα Ι για την 
αυτόνομη αύξηση του αποτυπώματος
ώστε να αντιστοιχεί στο μέσον όρο των 
ετήσιων αυξήσεων αποτυπώματος στο 
διάστημα μεταξύ των ημερολογιακών ετών 
2006 και 2009.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παράμετρος της μάζας θα πρέπει να αντικατασταθεί από το αποτύπωμα, ούτως ώστε να 
αποφευχθεί η προτιμησιακή αντιμετώπιση στο πλαίσιο του κανονισμού των πιο βαρέων 
επιλογών (π.χ. πετρελαιοκίνηση , υβριδικά αυτοκίνητα) σε σχέση με άλλες και να τιμωρεί π.χ. 
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την ελάττωση του μεγέθους της μηχανής εάν αυτή οδηγεί επίσης στη μείωση του βάρους.  H 
παράμετρος του αποτυπώματος θα δώσει κίνητρα για τον περιορισμό των διαφορών στο βάρος 
στον στόλο των αυτοκινήτων, γεγονός που είναι θετικό από την άποψη της ασφάλειας. Εκτός 
αυτού θα διασφαλίσει μεγαλύτερη κανονιστική ασφάλεια καθώς σε βάθος χρόνου αναμένονται 
μικρότερες αλλαγές σε σχέση με τη μάζα. 

Τροπολογία 209
Thomas Ulmer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η Επιτροπή εξετάζει τις τεχνολογικές 
εξελίξεις με σκοπό να τροποποιήσει, όπως 
ενδείκνυται, τις διατάξεις του κανονισμού 
(ΕΚ) αριθ. 715/2007 περί εγκρίσεως 
τύπου των μηχανοκινήτων οχημάτων.

Διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

H Επιτροπή έχει ήδη διατυπώσει στον κανονισμό 715/2007 και την πράξη εφαρμογής του (προς 
έγκριση) όλα τα σχετικά ζητήματα που θα εξετάσει και τα οποία μπορεί να εισάγει σχετικά με το 
Euro 5 και το Euro 6. Για αυτό τον λόγο, το άρθρο αυτό είναι περιττό.

Τροπολογία 210
Christofer Fjellner

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η Επιτροπή εξετάζει τις τεχνολογικές 
εξελίξεις με σκοπό να τροποποιήσει, όπως 
ενδείκνυται, τις διατάξεις του κανονισμού 
(ΕΚ) αριθ. 715/2007 περί εγκρίσεως τύπου 
των μηχανοκινήτων οχημάτων.

3. Η Επιτροπή εξετάζει τις τεχνολογικές 
εξελίξεις με σκοπό να τροποποιήσει, όπως 
ενδείκνυται, τις διατάξεις του κανονισμού 
(ΕΚ) αριθ. 715/2007 περί εγκρίσεως τύπου 
των μηχανοκινήτων οχημάτων. 
Ειδικότερα, η Επιτροπή εξετάζει τις 
διαδικασίες μέτρησης των εκπομπών 
CO2 και τις δυνατότητες να 
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συμπεριληφθεί η δοκιμή εκπομπών CO2 
στη δοκιμή συμμόρφωσης οχημάτων εν 
κυκλοφορία χωρίς να παρακωλύεται η 
ταχεία εισαγωγή νέων και λιγότερο 
δοκιμασμένων τεχνολογιών (π.χ. 
μπαταρίες, στοιχεία καυσίμου) μείωσης 
των εκπομπών CO2.

Or. en

Αιτιολόγηση

Updating or replacement of the test procedures possible will be required to reflect changes in 
vehicle specifications and driver behaviour, with the purpose to ensure that real world 
emissions correspond to those measured at tpe approval. CO2 emissions from vehicles that 
have been used in ordinary traffic for some years might differ from what is measured during 
type approval. An inclusion of the CO2 emission test into the in-service conformity will 
improve to the legislation to ensure that CO2 emissions from cars in use do not increase 
compared to those measured at type approval. In vehicles with new, less proven technologies 
(e.g. batteries, fuel cells) some degradations should be allowed not to block the rapid 
introduction of new technologies with big potentioal to a long term reduction.

Τροπολογία 211
Rebecca Harms

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ιδίως η Επιτροπή υποβάλλει προτάσεις 
έως το 2010, ανάλογα με την περίπτωση, 
ούτως ώστε να διασφαλιστεί ότι οι 
διαδικασίες για τη μέτρηση των 
εκπομπών CO2 που ορίζει ο κανονισμός 
(ΕK) αριθ. 715/2007 και τα εκτελεστικά 
μέτρα προσαρμόζονται σύμφωνα με το 
άρθρο 14 παράγραφος 3 του εν λόγω 
κανονισμού, ούτως ώστε να αντανακλά 
καλύτερα πραγματικές συνθήκες 
οδήγησης και να ενσωματώνει όλες τις 
σχετικές οικολογικές καινοτομίες σε 
αυτές τις διαδικασίες.

Or. en
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Τροπολογία 212
Martin Callanan

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2015, η 
Επιτροπή υποβάλλει πρόταση κανονισμού 
για τον καθορισμό του μέσου επιπέδου 
εκπομπών, οι οποίες σε κάθε περίπτωση 
δεν μπορούν να υπερβαίνουν τα 100 g 
CO2/km, για τον νέο στόλο οχημάτων και 
πρέπει να επιτευχθεί μέχρι την 1η 
Ιανουαρίου 2020.
Της προτάσεως αυτής πρέπει να 
προηγείται συνολική αξιολόγηση των 
επιπτώσεών της στην βιομηχανία και τις 
συναφείς δραστηριότητες στον τομέα του 
αυτοκινήτου και να συνοδεύεται από 
ακριβή ανάλυση του κόστους και των 
πλεονεκτημάτων, λαμβανομένης υπόψη 
της ανάπτυξης τεχνολογικών 
καινοτομιών για την μείωση του CO2.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η Επιτροπή θα καθορίσει το μέσο επίπεδο εκπομπών κατά την αναθεώρηση του παρόντος 
κανονισμού. Το επίπεδο αυτό, το οποίο δεν πρέπει επ' ουδενί να υπερβαίνει το 100 g/km, θα 
καθορίζεται λαμβανομένης υπόψη της ανάπτυξης τεχνολογικών.

Τροπολογία 213
Peter Liese

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Mέχρι τον Δεκέμβριο του 2012, η 
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Επιτροπή υποβάλλει πρόταση κανονισμού 
για την προς τα κάτω αναθεώρηση του 
μέσου επιπέδου εκπομπών που ορίζεται 
στο παράρτημα Ι παράγραφος 3 το οποίο 
πρέπει να επιτευχθεί στον νέο στόλο 
αυτοκινήτων έως την 1η Ιανουαρίου 
2020, λαμβάνοντας υπόψη την 
τεχνολογική σκοπιμότητα και τις 
εξελίξεις των διεθνών συμφωνιών για την 
περίοδο μετά το 2012.

Or. en

Αιτιολόγηση

O δεύτερος στόχος μείωσης πρέπει να αναθεωρηθεί προς τα κάτω, εάν αυτό είναι τεχνολογικά 
σκόπιμο και απαραίτητο στο πλαίσιο των διεθνών συμφωνιών μετά από το 2012.

Τροπολογία 214
Chris Davies

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Μέχρι την 31 Δεκεμβρίου 2014 η 
Επιτροπή υποβάλλει πρόταση κανονισμού 
για τον καθορισμό του μέσου επιπέδου 
εκπομπών, οι οποίες σε κάθε περίπτωση 
δεν μπορούν να υπερβαίνουν τα 80g,για
τον νέο στόλο οχημάτων και πρέπει να 
επιτευχθεί μέχρι την 1η Ιανουαρίου 2020.

Or. en

Αιτιολόγηση

O προτεινόμενος μεσοπρόθεσμος (2020) στόχος είναι πιο φιλόδοξος από αυτόν που είχε ήδη 
συμφωνήσει το Κοινοβούλιο τον Οκτώβριο του 2007. Αναγνωρίζονται η πολύ πιο προοδευτική 
στάση που υιοθετεί τώρα πλέον η βιομηχανία και η πίεση για αλλαγή που ασκούν οι 
καταναλωτές μετά την τεράστια αύξηση των τιμών πετρελαίου.
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Τροπολογία 215
Rebecca Harms

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3a. Η Επιτροπή εξετάζει τις τεχνολογικές 
εξελίξεις και ορίζει, όπως ενδείκνυται, 
κατώφλια ισοδύναμου CO2 για άλλες 
μορφές ενέργειας που χρησιμοποιούνται 
σε επιβατικά αυτοκίνητα. Μέτρα που 
έχουν ως αντικείμενο την τροποποίηση 
μη ουσιωδών στοιχείων του παρόντος 
κανονισμού με τη συμπλήρωσή του 
λαμβάνονται με την κανονιστική 
διαδικασία με έλεγχο, που αναφέρεται στο 
άρθρο 12 παράγραφος 3.

Or. en

Τροπολογία 216
Anders Wijkman

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφοι 3α και 3β (νέες)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Έως τον Δεκέμβριο 2012 η Επιτροπή 
διασφαλίζει ότι η αναθεώρηση του 
κύκλου Νέας Ευρωπαϊκής Οδήγησης έχει 
ολοκληρωθεί και ότι αντανακλά καλύτερα 
τις πραγματικές συνθήκες οδήγησης, και 
ότι οι οικολογικές καινοτομίες  
συμπεριλαμβάνονται στον σχετικό κύκλο 
δοκιμών.
3β. Tο 2010 η Επιτροπή εκτιμά εάν έχει 
σημειωθεί προς τα άνω μεταβολή στο 
αποτύπωμα καινούριων επιβατικών 
αυτοκινήτων μεταξύ 2006 και 2009.
Αν έχει σημειωθεί μεταβολή του 
αποτυπώματος των καινούργιων 
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επιβατικών αυτοκινήτων, τροποποιείται η 
αριθμητική τιμή στο Παράρτημα Ι για 
την αυτόνομη αύξηση του αποτυπώματος 
ώστε να αντιστοιχεί στο μέσον όρο των 
ετήσιων αυξήσεων αποτυπώματος στο 
διάστημα μεταξύ των ημερολογιακών 
ετών 2006 και 2009.

Or. en

Αιτιολόγηση

O κύκλος δοκιμών είναι το βασικό στοιχείο του κανονισμού. Πρέπει να αναπτυχθεί ούτως ώστε 
να αντανακλά πραγματικές συνθήκες και να περιλαμβάνει πιθανές μειώσεις εκπομπών από τις 
αποκαλούμενες οικολογικές καινοτομίες. Η παράμετρος της μάζας θα πρέπει να αντικατασταθεί 
από το αποτύπωμα, ούτως ώστε να αποφευχθεί η προτιμησιακή αντιμετώπιση στο πλαίσιο του 
κανονισμού ορισμένων τεχνολογιών μείωσης των εκπομπών CO2 (π.χ. πετρελαιοκίνηση , 
υβριδικά αυτοκίνητα) σε σχέση με άλλες.   Η παράμετρος του αποτυπώματος θα διασφαλίσει 
επίσης μεγαλύτερη ρυθμιστική βεβαιότητα, δεδομένου ότι οι αλλαγές που θα προκύψουν με την 
πάροδο του χρόνου αναμένεται να είναι λιγότερο έντονες απ' όσο στην περίπτωση της μάζας.

Τροπολογία 217
Guido Sacconi

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 3α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. H Επιτροπή διασφαλίζει ότι έως το 
2015 καλύπτονται από τον παρόντα 
κανονισμό τα αυτοκίνητα παντός  
βάρους.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ορισμένα επιβατικά αυτοκίνητα έχουν μάζα αναφοράς που υπερβαίνει τα 2 840 kg που είναι το 
ανώτατο όριο μάζας που προβλέπει το άρθρο 2 παράγραφος 2 του κανονισμούEURO 5/6. 
Παράδειγμα τέτοιου αυτοκινήτου είναι το Hummer H2 με βάρος σε κατάσταση λειτουργίας 2 
902 kg. Mε την τρέχουσα πρόταση, τα αυτοκίνητα αυτά εξαιρούνται από την νομοθεσία. Aυτό το 
νομοθετικό κενό πρέπει να καλυφθεί προκειμένου να αποφευχθεί η διακινδύνευση της επίτευξης 
του μέσου στόχου του στόλου της ΕΕ μέσω ενδεχόμενης αύξησης των πολύ βαρέων 
αυτοκινήτων οχημάτων ψυχαγωγίας/εργασίας (SUV).
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Τροπολογία 218
Thomas Ulmer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. ΄Oποτε η Επιτροπή προτείνει νέα 
νομοθεσία που αφορά τα ελαφρά οχήματα 
και τα καύσιμά τους με τρόπο που οδηγεί 
άμεσα ή έμμεσα στην αύξηση των 
εκπομπών CO2, η Επιτροπή το αναφέρει 
σαφώς στις προτάσεις της προς το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο και λαμβάνει υπόψη κάθε 
δυσμενή αντίκτυπο στη συμμόρφωση των 
κατασκευαστών προς τον στόχο ειδικών 
εκπομπών CO2 που θέτει ο παρών 
κανονισμός.

Or. en

Αιτιολόγηση

Under the terms of the Commission proposal there is a strong requirement to clearly indicate 
if any proposed regulations adversely affect the CO2-reduction target.
o EU-legislation should guarantee coherent proposal, if safety or other pollutant emission 
regulations conflict with CO2 emission reduction target credits should be granted to car 
manufacturers in order to counterbalance vehicle CO2 emission increase.
o EU regulations should be coherent with the agreed principles of CARS 21: automotive
industry needs stability and predictability.
o EU-regulation should provide incentives for the automotive industry to reach the CO2-
targets in the most cost efficient way.
o CO2 emission credits should be used to check manufacturer’s compliance (fleet value)
with CO2 legislation as well as for other CO2-relevant regulations. The automotive industry 
should be compensated for legislative proposals which increase CO2-emissions.
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Τροπολογία 219
Dan Jørgensen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3a. Έως το 2012 η Επιτροπή αναθεωρεί 
τον τρέχοντα κύκλο δοκιμών που 
χρησιμεύει για την μέτρηση της 
κατανάλωσης καυσίμων και εκπομπών 
CO2, ούτως ώστε να αντικατοπτρίζει πιο 
επαρκώς της εκπομπές CO2 που 
προκαλούνται από την οδήγηση στο 
δρόμο. Τα απαραίτητα μέτρα, τα οποία 
αποβλέπουν στην τροποποίηση μη 
ουσιωδών στοιχείων του παρόντος 
κανονισμού, συμπληρώνοντάς τον, 
θεσπίζονται σύμφωνα με την κανονιστική 
διαδικασία με έλεγχο που αναφέρεται στο 
άρθρο 12 παράγραφος 3.

Or. en

Αιτιολόγηση

O κύκλος δοκιμών που χρησιμοποιείται τώρα δεν αντικατοπτρίζει επαρκώς τις πραγματικές 
εκπομπές CO2. Σύμφωνα με ορισμένες εκτιμήσεις οι εκπομπές του κύκλου δοκιμών είναι 
σήμρα, κατά μέσο όρο, κατά 19% χαμηλότεροι από τις πραγματικές εκπομπές. Για μεμονωμένα 
μοντέλα, είναι μάλιστα έως και 45% χαμηλότερα. O κύκλος δοκιμών της Ευρώπης πρέπει για 
αυτόν τον λόγο να αναθεωρηθεί, ούτως ώστε να μετρά με μεγαλύτερη ακρίβεια τις πραγματικές 
εκπομπές CO2, όπως και τις επιπτώσεις όλων των τεχνικών μέτρων μείωσης των εκπομπών 
CO2,  συμπεριλαμβανομένων των αποκαλούμενων"οικολογικών καινοτομιών". Mια τέτοια 
αναθεώρηση είναι λοιπόν αναγκαία για να παρασχεθεί στους καταναλωτές καλύτερη 
ενημέρωση σχετικά με την κατανάλωση καυσίμων και το σχετικό κόστος.
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Τροπολογία 220
Peter Liese

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Έως τις 31 Δεκεμβρίου 2012 η 
Επιτροπή υποβάλλει πρόταση κανονισμού 
η οποία βασίζεται σε μια παράμετρο 
χρηστικότητας η οποία δεν σχετίζεται 
ούτε με το βάρος ούτε με κανένα άλλο 
χαρακτηριστικό που αυξάνει άμεσα την 
κατανάλωση καυσίμων. H 
διαφοροποίηση των στόχων θα έπρεπε να 
ενθαρρύνει τη μείωση των εκπομπών που 
πρέπει να πραγματοποιηθεί σε όλες τις 
κατηγορίες αυτοκινήτων.

Or. en

Αιτιολόγηση

O προσανατολισμός των ορίων βάρους ενδέχεται να είναι αμετάκλητος για την φάση μετά από 
το 2012, καθώς δεν υπάρχουν επαρκή στοιχεία για άλλες παραμέτρους. Ωστόσο, 
μακροπρόθεσμα, πρέπει να συμπεριληφθούν άλλες παράμετροι, έτσι ώστε να υποστηριχθεί η 
μείωση του βάρους. Τα προηγούμενα χρόνια πολλές επιχειρήσεις ενσωμάτωσαν τις μειώσεις 
βάρους στην στρατηγική τους με στόχο να καταλήξουν σε οικονομικά από άποψη ενέργειας και 
φιλικά προς το περιβάλλον αυτοκίνητα. O κανονισμός θα έπρεπε σε αυτό το σημείο να δίνει όσο 
το δυνατόν περισσότερα ερεθίσματα.

Τροπολογία 221
Peter Liese

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10  παράγραφος 3 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3β. Στην έκθεση η Επιτροπή εξετάζει 
επίσης ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος 
για να αντικατασταθεί η παράμετρος του 
βάρους από άλλες παραμέτρους όπως ο 
όγκος, ο αριθμός θέσεων, το αποτύπωμα 
ή από συνδυασμένη προσέγγιση και, εάν 
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κριθεί απαραίτητο, προτείνει τροπολογία 
επί του τμήματος του κανονισμού που 
ρυθμίζει τις οριακές τιμές από το 2020. 
Στο πλαίσιο αυτό, η Επιτροπή προσπαθεί 
να μην μεταβάλει την κατανομή του 
βάρους μεταξύ των διαφόρων 
κατασκευαστών.

Or. de

Αιτιολόγηση

Η χρησιμοποίηση της παραμέτρου του βάρους για τον καθορισμό της οριακής τιμής είναι μεν 
αναπόφευκτη για την περίοδο από το 2012, διότι δεν υπάρχουν επαρκή δεδομένα για τη 
χρησιμοποίηση άλλων παραμέτρων· μακροπρόθεσμα, ωστόσο, πρέπει να χρησιμοποιηθούν 
άλλες παράμετροι για να ενθαρρυνθεί η μείωση του βάρους. Πολλές επιχειρήσεις τα τελευταία 
χρόνια έχουν ενσωματώσει στη στρατηγική τους τη μείωση του βάρους με στόχο την κατασκευή 
οχημάτων χαμηλής κατανάλωσης καυσίμων και φιλικότερων προς το περιβάλλον. Ο 
κανονισμός πρέπει να προσφέρει στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό περισσότερα κίνητρα προς 
αυτήν την κατεύθυνση.

Τροπολογία 222
Bogusław Sonik

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. ΄Oποτε η Επιτροπή προτείνει νέα 
νομοθεσία που αφορά τα ελαφρά οχήματα 
και τα καύσιμα τους με τρόπο που οδηγεί 
άμεσα ή έμμεσα στην αύξηση των 
εκπομπών CO2, η Επιτροπή αναφέρει 
ξεκάθαρα το γεγονός στις προτάσεις της 
προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο και εξετάζει τις αρνητικές 
επιπτώσεις όσον αφορά τη συμμόρφωση 
των κατασκευαστών με τον στόχο 
ειδικών εκπομπών CO2 που θέτει αυτός ο 
κανονισμός.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Under the terms of the Commission proposal there is a strong requirement to clearly indicate 
if any proposed regulations adversely affect the CO2-reduction target.
- EU-legislation should guarantee coherent proposal, if safety or other pollutant emission 
regulations conflict with CO2 emission reduction target, then credits should be granted to car 
manufacturers in order to counterbalance vehicle CO2 emission increase;
- EU regulations should be coherent with the agreed principles of CARS21: automotive 
industry needs stability and predictability;
- EU regulations should provide incentives for the automotive industry to reach the CO2-
targets in the most cost efficient way
- CO2 emission credits should be used to check manufacturer’s compliance (fleet value) with 
CO2 legislation as well as for other CO2-relevant regulations.
The automotive industry should be compensated for legislative proposals which increase CO2 
emissions.

Τροπολογία 223
Guido Sacconi

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3a. Tο 2017 η Επιτροπή εκτιμά την μέση 
μάζα των καινούριων αυτοκινήτων που 
ταξινομήθηκαν στην Kοινότητα εντός 
των προηγουμένων πέντε ετών (2012-
2016). H τιμή του M0 στο παράρτημα Ι 
τροποποιείται ανάλογα από την 
Επιτροπή. Mια τέτοια τροποποίηση 
πραγματοποιείται κάθε πέντε χρόνια από 
τότε και στο εξής. 
Η τροποποίηση αυτή, δεδομένου ότι 
αφορά την τροποποίηση μη ουσιωδών 
στοιχείων του παρόντος κανονισμού, 
εγκρίνεται σύμφωνα με την κανονιστική 
διαδικασία με έλεγχο που αναφέρεται στο 
άρθρο 12(3).

Or. en

Αιτιολόγηση

Oι αλλαγές στην μάζα θα εξακολουθήσουν να εμφανίζονται μετά από την έναρξη ισχύος της 
νομοθεσίας. Ωστόσο, το AMI που έχει εισαγάγει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αντικατοπτρίζει μόνο 
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τις αλλαγές της περιόδου 2006-2009. Είναι απαραίτητο να πραγματοποιείται  διόρθωση στην 
μέση μάζα σε τακτικά χρονικά διαστήματα έτσι ώστε να διασφαλιστεί η επίτευξη του μέσου 
στόχου του στόλου της ΕΕ.

Τροπολογία 224
Martin Callanan

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3a. ΄Oποτε η Επιτροπή προτείνει νέα 
νομοθεσία που αφορά τα ελαφρά οχήματα 
και τα καύσιμα τους με τρόπο που οδηγεί 
άμεσα ή έμμεσα στην αύξηση των 
εκπομπών CO2, η Επιτροπή αναφέρει 
ξεκάθαρα το γεγονός στις προτάσεις της 
προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο και εξετάζει τις αρνητικές 
επιπτώσεις όσον αφορά τη συμμόρφωση 
των κατασκευαστών με τον στόχο 
ειδικών εκπομπών CO2 που θέτει αυτός ο 
κανονισμός.

Or. en

Αιτιολόγηση

Bάσει της πρότασης της Επιτροπής απαιτείται οπωσδήποτε να αναφερθεί σαφώς εάν υπάρχουν 
προτεινόμενοι κανονισμοί οι οποίοι έχουν αρνητικές επιπτώσεις για τον στόχο μείωσης του 
CO2. H αυτοκινητοβιομηχανία θα πρέπει να αποζημιωθεί για τις νομοθετικές προτάσεις που 
αυξάνουν τις εκπομπές CO2.

Τροπολογία 225
Anja Weisgerber, Holger Krahmer, Thomas Ulmer, Christa Klaß, Miroslav Mikolášik, 
Karsten Friedrich Hoppenstedt, Horst Schnellhardt, Renate Sommer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 11 διαγράφεται
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Πληροφόρηση των καταναλωτών
Από την 1η Ιανουαρίου 2010, οι 
κατασκευαστές μεριμνούν ώστε με 
ετικέτες, αφίσες ή διαφημιστική 
τεκμηρίωση και υλικό του τύπου που 
αναφέρεται στα άρθρα 3, 5 και 6 της 
οδηγίας 1999/94/ΕΚ να επισημαίνεται η 
έκταση στην οποία οι ειδικές εκπομπές 
CO2 των επιβατικών αυτοκινήτων που 
προσφέρονται προς πώληση διαφέρουν 
από το στόχο ειδικών εκπομπών για το εν 
λόγω επιβατικό αυτοκίνητο κατά τις 
διατάξεις του Παραρτήματος Ι.

Or. de

Αιτιολόγηση

Regelungen über Autowerbung sind bereits in den entsprechenden 
Kennzeichnungsvorschriften EU festgelegt sind. Die Kommission hat am 2. Juni 2008 eine 
öffentliche Konsultation zur möglichen Neugestaltung der Vorschriften über Autowerbung 
begonnen. Sie möchte die öffentliche Meinung darüber erfahren, ob den Verbrauchern 
zusätzliche Informationen über PKWs – beispielsweise der CO2-Ausstoss oder der 
Benzinverbrauch – bei jeder Art der Werbung zur Verfügung gestellt werden sollten, um sie 
bei der Kaufentscheidung für ein neues Fahrzeug zu unterstützen. Der Geltungsbereich des 
Vorschlags ist auf Zielvorgaben für die durchschnittlichen CO2-Emissionen von 
Neuwagenflotten beschränkt. Vorgaben für Werbung sind nicht vorgesehen und Gegenstand 
eines eigenen Regelungsverfahrens, dem nicht vorgegriffen werden soll.

Τροπολογία 226
Thomas Ulmer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 11 Διαγράφεται
Πληροφορίες για τον καταναλωτή

Από την 1η Ιανουαρίου 2010, οι 
κατασκευαστές μεριμνούν ώστε με 
ετικέτες, αφίσες ή διαφημιστική 
τεκμηρίωση και υλικό του τύπου που 
αναφέρεται στα άρθρα 3, 5 και 6 της 
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οδηγίας 1999/94/ΕΚ να επισημαίνεται η
έκταση στην οποία οι ειδικές εκπομπές 
CO2 των επιβατικών αυτοκινήτων που 
προσφέρονται προς πώληση διαφέρουν 
από το στόχο ειδικών εκπομπών για το εν 
λόγω επιβατικό αυτοκίνητο κατά τις 
διατάξεις του Παραρτήματος Ι.

Or. en

Αιτιολόγηση

H ενημέρωση των καταναλωτών καλύπτεται ήδη με την οδηγία 1999/94/ΕΚ περί σημάνσεως 
της οικονομίας καυσίμου, η οποία βρίσκεται υπό αναθεώρηση. Ενδεχόμενες τροποποιήσεις 
αυτής της οδηγίες πρέπει να αποσκοπούν στην αποφυγή επικαλύψεων της νομοθεσίας. 

Τροπολογία 227
Rebecca Harms

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Από την 1η Ιανουαρίου 2010, οι 
κατασκευαστές μεριμνούν ώστε με 
ετικέτες, αφίσες ή διαφημιστική 
τεκμηρίωση και υλικό του τύπου που 
αναφέρεται στα άρθρα 3, 5 και 6 της 
οδηγίας 1999/94/ΕΚ να επισημαίνεται η 
έκταση στην οποία οι ειδικές εκπομπές 
CO2 των επιβατικών αυτοκινήτων που 
προσφέρονται προς πώληση διαφέρουν 
από το στόχο ειδικών εκπομπών για το εν 
λόγω επιβατικό αυτοκίνητο κατά τις 
διατάξεις του Παραρτήματος Ι.

Από την 1η Ιανουαρίου 2010, οι 
κατασκευαστές μεριμνούν ώστε με 
ετικέτες, αφίσες ή διαφημιστική 
τεκμηρίωση και υλικό του τύπου που 
αναφέρεται στα άρθρα 3, 5 και 6 της 
οδηγίας 1999/94/ΕΚ να επισημαίνεται η 
έκταση στην οποία οι ειδικές εκπομπές 
CO2 των επιβατικών αυτοκινήτων που 
προσφέρονται προς πώληση διαφέρουν 
από το στόχο ειδικών εκπομπών για το εν 
λόγω επιβατικό αυτοκίνητο κατά τις 
διατάξεις του Παραρτήματος Ι. Σημαντικό 
μέρος των διαφημίσεων και της 
διαφημιστικής τεκμηρίωσης διατίθεται 
για την παροχή ορατών, ακριβών και 
εύκολα κατανοητών στοιχείων σχετικά με 
τις αποδόσεις CO2 του οχήματος. 
Mια τυποποιημένη, συχνά 
αναθεωρούμενη απόλυτη σήμανση 
επιδόσεων CO2 εγκρίνεται από την 
Επιτροπή σύμφωνα με την κανονιστική 
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διαδικασία με έλεγχο όπως προβλέπεται 
στο άρθρο 12 παράγραφος 3, το αργότερο 
[6 μήνες μετά από την έγκριση του 
παρόντος κανονισμού].
Mια αυτοκόλλητη σήμανση με τις 
επιδόσεις CO2 της Kοινότητας 
τοποθετείται στο οπίσθιο παράθυρο όλων 
των καινούριων οχημάτων προς πώληση 
στην Kοινότητα από το 2012 και μετά. 

Or. en

Τροπολογία 228
Magor Imre Csibi, Daciana Octavia Sârbu, Nicodim Bulzesc

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

11. Από την 1η Ιανουαρίου 2010, οι 
κατασκευαστές μεριμνούν ώστε με 
ετικέτες, αφίσες ή διαφημιστική 
τεκμηρίωση και υλικό του τύπου που 
αναφέρεται στα άρθρα 3, 5 και 6 της 
οδηγίας 1999/94/ΕΚ να επισημαίνεται η 
έκταση στην οποία οι ειδικές εκπομπές 
CO2 των επιβατικών αυτοκινήτων που 
προσφέρονται προς πώληση διαφέρουν
από το στόχο ειδικών εκπομπών για το εν 
λόγω επιβατικό αυτοκίνητο κατά τις 
διατάξεις του Παραρτήματος Ι.

11. Από την 1η Ιανουαρίου 2010, οι 
κατασκευαστές μεριμνούν ώστε με 
ετικέτες, αφίσες ή διαφημιστική 
τεκμηρίωση και υλικό του τύπου που 
αναφέρεται στα άρθρα 3, 5 και 6 της 
οδηγίας 1999/94/ΕΚ να επισημαίνονται οι 
ειδικές εκπομπές CO2 των επιβατικών 
αυτοκινήτων που προσφέρονται προς 
πώληση και ο στόχος ειδικών εκπομπών 
για το εν λόγω επιβατικό αυτοκίνητο κατά 
τις διατάξεις του Παραρτήματος Ι.

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι πιο εύκολο για τον καταναλωτή να κατανοήσει τις επιδόσεις του αυτοκινήτου όσον αφορά 
τις εκπομπές εάν γνωρίζει τον στόχο εκπομπών του συγκεκριμένου τύπου αυτοκινήτου που 
διατίθεται προς πώληση και την έκταση στην οποία ο κατασκευαστής του αυτοκινήτου έχει 
κατορθώσει να επιτύχει τον στόχο του.
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Τροπολογία 229
Chris Davies

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Από την 1η Ιανουαρίου 2010, οι 
κατασκευαστές μεριμνούν ώστε με 
ετικέτες, αφίσες ή διαφημιστική 
τεκμηρίωση και υλικό του τύπου που 
αναφέρεται στα άρθρα 3, 5 και 6 της 
οδηγίας 1999/94/ΕΚ να επισημαίνεται η 
έκταση στην οποία οι ειδικές εκπομπές 
CO2 των επιβατικών αυτοκινήτων που 
προσφέρονται προς πώληση διαφέρουν 
από το στόχο ειδικών εκπομπών για το εν 
λόγω επιβατικό αυτοκίνητο κατά τις 
διατάξεις του Παραρτήματος Ι.

Από την 1η Ιανουαρίου 2010, οι 
κατασκευαστές μεριμνούν ώστε με 
ετικέτες, αφίσες ή διαφημιστική 
τεκμηρίωση και υλικό του τύπου που 
αναφέρεται στα άρθρα 3, 5 και 6 της 
οδηγίας 1999/94/ΕΚ να επισημαίνεται η 
έκταση στην οποία οι ειδικές εκπομπές 
CO2 των επιβατικών αυτοκινήτων που 
προσφέρονται προς πώληση διαφέρουν 
από το στόχο ειδικών εκπομπών για το εν 
λόγω επιβατικό αυτοκίνητο κατά τις 
διατάξεις του Παραρτήματος Ι. Ένα 
ελάχιστο της τάξης του 20% του χώρου 
που διατίθεται για την προώθηση  
καινούριων αυτοκινήτων μέσω 
διαφημιστικής τεκμηρίωσης που 
προβλέπεται από το άρθρο 6 
χρησιμοποιείται για την ενημέρωση των 
καταναλωτών, με μορφότυπο που 
εγκρίνεται από την Επιτροπή, σχετικά με 
την οικονομία καυσίμων και τις εκπομπές 
CO2 του κάθε οχήματος.

Or. en

Αιτιολόγηση

Με αυτήν την τροπολογία επαναδιαβεβαιώνεται η θέση που εγκρίθηκε από το Κοινοβούλιο τον 
Οκτώβριο 2007.  Είναι απαραίτητο να παρέχονται σαφείς πληροφορίες στους καταναλωτές, οι 
οποίες θα είναι ευδιάκριτες, σχετικά με την οικονομία καυσίμων και των εκπομπών CO2 των 
οχημάτων ενδεχομένως θα επιλέξουν να αγοράσουν.
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Τροπολογία 230
Peter Liese

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 11 a
Πληροφορίες εντός του οχήματος για τον 

οδηγό 
Aπό την 1η Ιανουαρίου 2012 οι 
κατασκευαστές που ζητούν την έγκριση 
τύπου για οχήματα M1 όπως ορίζονται 
στην οδηγία 2007/46/ΕK αριθ. 715/2007 
εξοπλίζουν κάθε όχημα με οθόνη 
κατανάλωσης καυσίμων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Πολλές δοκιμές έχουν επιβεβαιώσει ότι υπάρχει διαφορά μεταξύ εκπομπών CO2 σε πραγματικό 
χρόνο και εκπομπών που μετρούνται δυνάμει του κύκλου δοκιμών της ΕΕ. Η οθόνη 
παρακολούθησης της κατανάλωσης  καυσίμων μπορεί να βοηθήσει στο να μειωθεί αυτή η 
διαφορά επειδή δείχνει στον οδηγό πόσο καύσιμο καταναλώνει το αυτοκίνητο ενόσω οδηγεί. 
Τούτο μπορεί να ενθαρρύνει την οικολογική οδήγηση και να οδηγήσει ως εκ τούτου σε 
χαμηλότερη κατανάλωση καυσίμων όταν το αυτοκίνητο χρησιμοποιείται σε πραγματικό χρόνο. 
Άλλες θετικές παράπλευρες επιπτώσεις πιο οικολογικών τρόπων οδήγησης είναι η πρόκληση 
λιγότερων ατυχημάτων, η μείωση των εκπομπών οξειδίων του αζώτου και σωματιδίων, 
λιγότερος θόρυβος και λιγότερη φθορά των ελαστικών και του συστήματος κίνησης του 
οχήματος. 

Τροπολογία 231
Martin Callanan, Pilar Ayuso, Françoise Grossetête

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 11 a
Μέτρα εφαρμογής

Τα αναγκαία μέτρα για την εφαρμογή του 
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άρθρου 3, παράγραφος (1), στοιχείο (στα) 
που προορίζονται για την τροποποίηση 
μη ουσιωδών στοιχείων του παρόντος 
κανονισμού, θεσπίζονται σύμφωνα με την 
κανονιστική διαδικασία με έλεγχο, όπως 
προβλέπεται στο άρθρο 12, παράγραφος 
3.

Or. en

Αιτιολόγηση

H έγκριση των οικολογικών καινοτομιών σε επίπεδο ΕΕ μέσω της επιτροπολογίας διασφαλίζει 
μια εναρμονισμένη προσέγγιση. H επιτροπολογία είναι μια διαδικασία που θεσπίζεται από το 
κοινοτικό δίκαιο την οποία χρησιμοποιεί η Επιτροπή τακτικά για να επιτύχει τη λήψη κοινών 
αποφάσεων προκειμένου να γίνει η τροποποίηση της υπάρχουσας νομοθεσίας σύμφωνα με την 
αρμοδιότητα της Επιτροπής στον τομέα της κατασκευής αυτοκινήτων.

Τροπολογία 232
Thomas Ulmer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 11 a
Μέτρα εφαρμογής

Τα αναγκαία μέτρα για την εφαρμογή του 
άρθρου 3, παράγραφος (1), στοιχείο (στα) 
που προορίζονται για την τροποποίηση 
μη ουσιωδών στοιχείων του παρόντος 
κανονισμού, θεσπίζονται σύμφωνα με την 
κανονιστική διαδικασία με έλεγχο, όπως 
προβλέπεται στο άρθρο 12, παράγραφος 
3.

Or. en

Αιτιολόγηση

H έγκριση των οικολογικών καινοτομιών σε επίπεδο ΕΕ μέσω της επιτροπολογίας διασφαλίζει 
μια εναρμονισμένη προσέγγιση. H επιτροπολογία είναι μια διαδικασία που θεσπίζεται από το 
κοινοτικό δίκαιο την οποία χρησιμοποιεί η Επιτροπή τακτικά για να επιτύχει τη λήψη κοινών 
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αποφάσεων προκειμένου να γίνει η τροποποίηση της υπάρχουσας νομοθεσίας σύμφωνα με την 
αρμοδιότητα της Επιτροπής στον τομέα της κατασκευής αυτοκινήτων.

Τροπολογία 233
Marie-Noëlle Lienemann

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 11α
Μέτρα εφαρμογής

Τα απαραίτητα μέτρα για την εφαρμογή 
του Άρθρου 3.1 (στ α), που αποσκοπούν 
στην τροποποίηση μη ουσιωδών 
στοιχείων του παρόντος κανονισμού, 
θεσπίζονται σύμφωνα με την κανονιστική 
διαδικασία με έλεγχο όπως προβλέπεται 
στο άρθρο 12 παράγραφος 3, "την 
διαδικασία επιτροπολογίας".

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η έγκριση των οικολογικών καινοτομιών μέσω της επιτροπολογίας εξασφαλίζει εναρμονισμένη 
προσέγγιση. Πράγματι, η επιτροπολογία αποτελεί διαδικασία της κοινοτικής νομοθεσίας. 
Χρησιμοποιείται τακτικά για την λήψη κοινών αποφάσεων σχετικά με  τροποποιήσεις 
υφιστάμενων κανονισμών ή για την εισαγωγή νέων νομοθετικών ρυθμίσεων στο πλαίσιο των 
αρμοδιοτήτων της Επιτροπής στον τομέα της κατασκευής αυτοκινήτων με κινητήρα. Η 
τροπολογία διευκρινίζει την χρησιμοποίηση της διαδικασίας της επιτροπολογίας.

Τροπολογία 234
Chris Davies

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Για κάθε καινούργιο επιβατικό 
αυτοκίνητο, οι επιτρεπόμενες ειδικές 

1. Για κάθε καινούργιο επιβατικό 
αυτοκίνητο, οι επιτρεπόμενες ειδικές 
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εκπομπές CO2, μετρούμενες σε γραμμάρια 
ανά χιλιόμετρο, υπολογίζονται με τον 
τύπο:

εκπομπές CO2, μετρούμενες σε γραμμάρια 
ανά χιλιόμετρο, υπολογίζονται με τον 
τύπο:

Επιτρεπόμενες ειδικές εκπομπές CO2 = 
130 + a × (M – M0)

Επιτρεπόμενες ειδικές εκπομπές CO2 = 
125 + a × (F – F0)

'Oπου: 'Oπου:

M = μάζα του οχήματος σε χιλιόγραμμα 
(kg)

F = αποτύπωμα του οχήματος σε 
τετραγωνικά μέτρα (m²)

M0 = 1289.0 × f F0 = 3.91 × f
f = (1 + AMI)6 f = (1 + AFI)6

Αυτόνομη αύξηση της μάζας (AMI) = 0 % Αυτόνομη αύξηση του αποτυπώματος
(AFI) = 0 %

a = 0.0457 a = 25.30

Or. en

Αιτιολόγηση

Η πρόταση της Επιτροπής για χρήση παραμέτρου βασιζόμενης στην 'μάζα' θα ζημιώσει τους 
κατασκευαστές που κατασκευάζουν ελαφρύτερα αυτοκίνητα.  Τούτο είναι παράλογο.  Η μείωση 
του βάρους είναι ένα από τα σημαντικότερα μέσα μείωσης του CO2.  Η παράμετρος θα πρέπει 
να βασίζεται στο 'αποτύπωμα'.

Τροπολογία 235
Dorette Corbey, Åsa Westlund

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Για κάθε καινούργιο επιβατικό 
αυτοκίνητο, οι επιτρεπόμενες ειδικές 
εκπομπές CO2, μετρούμενες σε γραμμάρια 
ανά χιλιόμετρο, υπολογίζονται με τον 
τύπο: 

1. Για κάθε καινούργιο επιβατικό 
αυτοκίνητο που ταξινομείται στην 
Κοινότητα κατά το έτος που αρχίζει τον 
Ιανουάριο 2012, οι επιτρεπόμενες ειδικές 
εκπομπές CO2, μετρούμενες σε γραμμάρια 
ανά χιλιόμετρο, υπολογίζονται με τον 
τύπο: 

Επιτρεπόμενες ειδικές εκπομπές CO2 = 
130 + a × (M – M0)

Επιτρεπόμενες ειδικές εκπομπές CO2 = 
120 + a × (F – F0) 

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

F = αποτύπωμα του οχήματος σε 
τετραγωνικά μέτρα (m²)

M0 = 1289.0 × f F0 = 3.91 × f
f = (1 + AMI)6 f = (1 + AFI)6

Αυτόνομη αύξηση της μάζας (AMI) = 0 % Αυτόνομη αύξηση του αποτυπώματος 
(AFI) = 0%

a = 0.0457 a = 15.56

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παράμετρος της μάζας θα πρέπει να αντικατασταθεί από το αποτύπωμα, ούτως ώστε να 
αποφευχθεί η προτιμησιακή αντιμετώπιση στο πλαίσιο του κανονισμού ορισμένων τεχνολογιών 
μείωσης των εκπομπών CO2 (π.χ. πετρελαιοκίνηση , υβριδικά αυτοκίνητα) σε σχέση με άλλες.   
Η παράμετρος του αποτυπώματος θα διασφαλίσει επίσης μεγαλύτερη ρυθμιστική βεβαιότητα, 
δεδομένου ότι οι αλλαγές που θα προκύψουν με την πάροδο του χρόνου αναμένεται να είναι 
λιγότερο έντονες απ' όσο στην περίπτωση της μάζας.

Τροπολογία 236
Rebecca Harms

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Για κάθε καινούργιο επιβατικό 
αυτοκίνητο, οι επιτρεπόμενες ειδικές 
εκπομπές CO2, μετρούμενες σε γραμμάρια 
ανά χιλιόμετρο, υπολογίζονται με τον 
τύπο: 

1. Tο 2012, για κάθε καινούργιο επιβατικό 
αυτοκίνητο που ταξινομείται στην 
Kοινότητα, οι επιτρεπόμενες ειδικές 
εκπομπές CO2, μετρούμενες σε γραμμάρια 
ανά χιλιόμετρο, υπολογίζονται με τον 
τύπο: 

Επιτρεπόμενες ειδικές εκπομπές CO2 = 
130 + a × (M – M0) 

Επιτρεπόμενες ειδικές εκπομπές CO2 = 
120 + a × (M – M0) 

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

M = μάζα του οχήματος σε χιλιόγραμμα 
(kg)

M0 = 1289.0 × f M0 = 1289.0 × f

f = (1 + AMI)6 f = (1 + AMI)6

Αυτόνομη αύξηση της μάζας (AMI) = 0 % Αυτόνομη αύξηση της μάζας (AMI) = 0 %
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a = 0.0457 a = (0,0305/130) x 120 

Or. en

Τροπολογία 237
Jens Holm

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Για κάθε καινούργιο επιβατικό 
αυτοκίνητο, οι επιτρεπόμενες ειδικές 
εκπομπές CO2, μετρούμενες σε γραμμάρια 
ανά χιλιόμετρο, υπολογίζονται με τον 
τύπο: 

1. Για κάθε καινούργιο επιβατικό 
αυτοκίνητο, που ταξινομείται στην 
Κοινότητα κατά το έτος που αρχίζει τον 
Ιανουάριο 2012, οι επιτρεπόμενες ειδικές 
εκπομπές CO2, μετρούμενες σε γραμμάρια 
ανά χιλιόμετρο, υπολογίζονται με τον 
τύπο: 

Επιτρεπόμενες ειδικές εκπομπές CO2 = 
130 + a × (M – M0)

Επιτρεπόμενες ειδικές εκπομπές CO2 = 
120 + a × (F – F0) 

Όπου: Όπου: 

M = μάζα του οχήματος σε χιλιόγραμμα 
(kg)

F = αποτύπωμα του οχήματος σε 
τετραγωνικά μέτρα (m²)

M0 = 1289.0 × f F0 = 3.91 × f
f = (1 + AMI)6 f = (1 + AFI)6

Αυτόνομη αύξηση της μάζας (AMI) = 0 % Αυτόνομη αύξηση του αποτυπώματος
(AFI) = 0%

a = 0.0457 a = 15.56

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παράμετρος της μάζας θα πρέπει να αντικατασταθεί από το αποτύπωμα, ούτως ώστε να 
αποφευχθεί η προτιμησιακή αντιμετώπιση στο πλαίσιο του κανονισμού ορισμένων τεχνολογιών 
μείωσης των εκπομπών CO2 (π.χ. πετρελαιοκίνηση , υβριδικά αυτοκίνητα) σε σχέση με άλλες. 
H παράμετρος του αποτυπώματος θα δώσει κίνητρα για τον περιορισμό των διαφορών στο 
βάρος στον στόλο των αυτοκινήτων, γεγονός που είναι θετικό από την άποψη της ασφάλειας.  
Θα διασφαλίσει επίσης μεγαλύτερη κανονιστική ασφάλεια καθόσον, σε βάθος χρόνου, 
αναμένονται μικρότερες αλλαγές σε σχέση με τη μάζα. H κλίση πρέπει να είναι όσο το δυνατόν 
μικρότερη προκειμένου να τονώνονται οι μειώσεις και να αποφεύγονται τα κίνητρα φαύλου 
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χαρακτήρα.

Τροπολογία 238
Jorgo Chatzimarkakis

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Για κάθε καινούργιο επιβατικό 
αυτοκίνητο, οι επιτρεπόμενες ειδικές 
εκπομπές CO2, μετρούμενες σε γραμμάρια 
ανά χιλιόμετρο, υπολογίζονται με τον 
τύπο:

1. Για κάθε καινούργιο επιβατικό 
αυτοκίνητο, οι επιτρεπόμενες ειδικές 
εκπομπές CO2, μετρούμενες σε γραμμάρια 
ανά χιλιόμετρο, υπολογίζονται με τον 
τύπο:

Επιτρεπόμενες ειδικές εκπομπές CO2 = 
130 + a × (M – M0)

Επιτρεπόμενες ειδικές εκπομπές CO2 = 
στόχος εκπομπών CO2 + a × (M – M0)

Όπου: Όπου:

M = μάζα του οχήματος σε χιλιόγραμμα 
(kg)

M = μάζα του οχήματος σε χιλιόγραμμα 
(kg)

M0 = 1289.0 × f M0 = 1289.0 × f
f = (1 + AMI)6 f = (1 + AMI)6

Αυτόνομη αύξηση της μάζας (AMI) = 0 % Αυτόνομη αύξηση της μάζας (AMI) = 0 %
α = 0.0457 α = 0.0457

Or. en

Τροπολογία 239
Adam Gierek

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Για κάθε καινούργιο επιβατικό 
αυτοκίνητο, οι επιτρεπόμενες ειδικές 
εκπομπές CO2, μετρούμενες σε γραμμάρια 
ανά χιλιόμετρο, υπολογίζονται με τον 
τύπο:

1. Για κάθε καινούργιο επιβατικό 
αυτοκίνητο, οι επιτρεπόμενες ειδικές 
εκπομπές CO2, μετρούμενες σε γραμμάρια 
ανά χιλιόμετρο, υπολογίζονται με τον 
τύπο:

Επιτρεπόμενες ειδικές εκπομπές CO2 = Επιτρεπόμενες ειδικές εκπομπές CO2 = 
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130 + a × (M – M0) 130 + a × (M – M0) [g/km]
Στο τύπο αυτό η σημασία των συμβόλων 
είναι η εξής: 

Στο τύπο αυτό η σημασία των συμβόλων 
είναι η εξής: 

M = μάζα του οχήματος σε χιλιόγραμμα 
(kg)

M = μάζα του οχήματος σε χιλιόγραμμα 
(kg)

M0 = 1289.0 × f σε χιλιόγραμμα (kg)
f = (1 + AMI)6
Αυτόνομη αύξηση της μάζας (AMI) = 0 %

a = 0.0457 a = 0,0228

Or. pl

Αιτιολόγηση

Για περιβαλλοντικούς και κοινωνικούς λόγους, τα μικρά αυτοκίνητα με χαμηλότερες εκπομπές 
CO2 και χαμηλότερη κατανάλωση καυσίμων πρέπει να εξακολουθήσουν να διατίθενται σε 
προσιτές τιμές. Ως εκ τούτου, ο καθορισμός διαφοροποιημένων στόχων εκπομπών για τους 
κατασκευαστές πρέπει να εξασφαλίζει ότι οι κατασκευαστές μικρών αυτοκινήτων δεν θα 
ευρίσκονται σε μειονεκτική θέση καθώς θα καλούνται να καταβάλλουν υπερβολικές 
τεχνολογικές προσπάθειες οι οποίες θα οδηγούν σε δυσανάλογα υψηλό κόστος με επιπτώσεις 
στην τιμή λιανικής πώλησης των αυτοκινήτων και ως εκ τούτου δεν θα γίνονται αποδεκτές από 
τους καταναλωτές.

Τροπολογία 240
Amalia Sartori, Alessandro Foglietta, Vittorio Prodi, Donato Tommaso Veraldi

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Για κάθε καινούργιο επιβατικό 
αυτοκίνητο, οι επιτρεπόμενες ειδικές 
εκπομπές CO2, μετρούμενες σε γραμμάρια 
ανά χιλιόμετρο, υπολογίζονται με τον 
τύπο:

1. Για κάθε καινούργιο επιβατικό 
αυτοκίνητο, οι επιτρεπόμενες ειδικές 
εκπομπές CO2, μετρούμενες σε γραμμάρια 
ανά χιλιόμετρο, υπολογίζονται με τον 
τύπο:

Επιτρεπόμενες ειδικές εκπομπές CO2 = 
130 + a × (M – M0)

Επιτρεπόμενες ειδικές εκπομπές CO2 = 
130 + a × (M – M0)

Όπου: Όπου:

M = μάζα του οχήματος σε χιλιόγραμμα
(kg)

M = μάζα του οχήματος σε χιλιόγραμμα 
(kg)
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M0 = 1289,0 x f M0 = 1289, 0
f = (1 + AMI)6
Αυτόνομη αύξηση της μάζας (AMI) = 0%
α = 0,0457 a = 0,0230

Or. it

Αιτιολόγηση

Για σοβαρούς περιβαλλοντικούς και κοινωνικούς λόγους πρέπει να είναι προσιτά τα μικρά και 
μη ρυπογόνα, από την άποψη των εκπομπών CO2, αυτοκίνητα. Ως εκ τούτου, οι ειδικοί στόχοι 
που επιβάλλονται στους κατασκευαστές πρέπει να μην επιβάλλουν για τα μικρά αυτοκίνητα 
δυσανάλογη τεχνολογική προσπάθεια και  υπερβολικό κόστος για τους κατασκευαστές και 
υψηλή τιμή για τους πελάτες. Συνεπώς, είναι απαραίτητη η τροποποίηση του «α» (κλίση 30%). 
Ζητείται επίσης η διαγραφή της αυτόνομης αύξησης της μάζας (AMI) για την εξασφάλιση της 
βεβαιότητας του επιβαλλόμενου στόχου.

Τροπολογία 241
Marie-Noëlle Lienemann

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Για κάθε καινούργιο επιβατικό 
αυτοκίνητο, οι επιτρεπόμενες ειδικές 
εκπομπές CO2, μετρούμενες σε γραμμάρια 
ανά χιλιόμετρο, υπολογίζονται με τον 
τύπο:

1. Για κάθε καινούργιο επιβατικό 
αυτοκίνητο, οι επιτρεπόμενες ειδικές 
εκπομπές CO2, μετρούμενες σε γραμμάρια 
ανά χιλιόμετρο, υπολογίζονται με τον 
τύπο:

Επιτρεπόμενες ειδικές εκπομπές CO2 = 
130 + a × (M – M0)

Επιτρεπόμενες ειδικές εκπομπές CO2 = 
130 + a × (F – F0)

΄Oπου: Όπου:

M = μάζα του οχήματος σε χιλιόγραμμα 
(kg)

F = αποτύπωμα του οχήματος σε 
τετραγωνικά μέτρα (m²)

M0 = 1289.0 × f F0 = 3.89 m²
f = (1 + AMI)6

Αυτόνομη αύξηση της μάζας (AMI) = 0 
%
a = 0.0457 a = 14.5 g/m²
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Or. en

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με την εκτίμηση των επιπτώσεων που συνοδεύει την πρόταση της Επιτροπής, το 
αποτύπωμα αποτελεί πιο αποτελεσματική παράμετρο από ότι το βάρος (πρβλ. πίνακα σ. 90-91 
στο SEC(2007)1723). Συγκεκριμένα, το βάρος δημιουργεί αντικίνητρα για την παραγωγή 
βαρέων οχημάτων και για την μη εφαρμογή σχεδιασμού εξοικονόμησης βάρους για τα οχήματα. 
Ως εκ τούτου, το αποτύπωμα πρέπει να εισαχθεί ως παράμετρος. Προκειμένου να παραμείνουν 
προσιτές οι τιμές των μικρότερων αυτοκινήτων προτείνεται μικρότερη κλίση (30%).

Τροπολογία 242
Anders Wijkman

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Για κάθε καινούργιο επιβατικό 
αυτοκίνητο, οι επιτρεπόμενες ειδικές 
εκπομπές CO2, μετρούμενες σε γραμμάρια 
ανά χιλιόμετρο, υπολογίζονται με τον 
τύπο:

1. Για κάθε καινούργιο επιβατικό 
αυτοκίνητο, οι επιτρεπόμενες ειδικές 
εκπομπές CO2, μετρούμενες σε γραμμάρια 
ανά χιλιόμετρο, υπολογίζονται με τον 
τύπο:

Επιτρεπόμενες ειδικές εκπομπές CO2 = 
130 + a × (M – M0)

Επιτρεπόμενες ειδικές εκπομπές CO2 = 
120 + a × (F – F0)

'Oπου: 'Oπου: 

M = μάζα του οχήματος σε χιλιόγραμμα 
(kg)

F = αποτύπωμα του οχήματος σε 
τετραγωνικά μέτρα (m²)

M0 = 1289.0 × f F0 = 3.91 × f
f = (1 + AMI)6 f = (1 + AFI)6

Αυτόνομη αύξηση της μάζας (AMI) = 0 % Αυτόνομη αύξηση του αποτυπώματος
(AMI) = 0%

a = 0.0457 a = 15.56

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παράμετρος της μάζας θα πρέπει να αντικατασταθεί από το αποτύπωμα, ούτως ώστε να 
αποφευχθεί η προτιμησιακή αντιμετώπιση στο πλαίσιο του κανονισμού ορισμένων τεχνολογιών 
μείωσης των εκπομπών CO2 (π.χ. πετρελαιοκίνηση , υβριδικά αυτοκίνητα) σε σχέση με άλλες.   
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Η παράμετρος του αποτυπώματος θα διασφαλίσει επίσης μεγαλύτερη κανονιστική ασφάλεια 
καθόσον, σε βάθος χρόνου, αναμένονται μικρότερες αλλαγές σε σχέση με τη μάζα. H κλίση της 
τάξης του 60% είναι όσο το δυνατόν πλησιέστερη στην πρόταση της Επιτροπής.

Τροπολογία 243
Anne Ferreira

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Για κάθε καινούργιο επιβατικό 
αυτοκίνητο, οι επιτρεπόμενες ειδικές 
εκπομπές CO2, μετρούμενες σε γραμμάρια 
ανά χιλιόμετρο, υπολογίζονται με τον 
τύπο: 

1. Για κάθε καινούργιο επιβατικό 
αυτοκίνητο, οι επιτρεπόμενες ειδικές 
εκπομπές CO2, μετρούμενες σε γραμμάρια 
ανά χιλιόμετρο, υπολογίζονται με τον 
τύπο: 

Επιτρεπόμενες ειδικές εκπομπές CO2 = 
130 + a × (M – M0) 

Επιτρεπόμενες ειδικές εκπομπές CO2 = 
130 + a × (M – M0) 

Όπου: Όπου: 

M = μάζα του οχήματος σε χιλιόγραμμα 
(kg)

M = μάζα του οχήματος σε χιλιόγραμμα 
(kg)

M0 = 1289,0 × f M0 = 1289,0

f = (1 + AMI)6

Αυτόνομη αύξηση της μάζας (AMI) = 0 
%

a = 0,0457 a = 0.0230

Or. fr

Αιτιολόγηση

Κατά την ανάλυση των επιπτώσεων της πρότασης της Επιτροπής, κάθε κλίση ίση ή μεγαλύτερη 
του 60% θα αποτελούσε σοβαρή αδικία επιβάλλοντας σημαντικότερη αύξηση της τιμής στα 
μικρά αυτοκίνητα παρά στα μεγάλα. Αυτό θα εμπόδιζε τους πελάτες να αποκτήσουν αυτά τα 
μικρά οχήματα που δεν εκπέμπουν μεγάλη ποσότητα CO2. Για τον λόγο αυτό, μία κλίση της 
τάξεως του 30% είναι δικαιότερη και αποτελεσματικότερη. Επί πλέον, δεν είναι απαραίτητο να 
ληφθεί υπόψη η AMI. 
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Τροπολογία 244
Marie-Noëlle Lienemann

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – παράγραφος 1 – τελευταία γραμμή

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

a = 0.0457 a = 0.0231

Or. en

Αιτιολόγηση

Mε το βάρος ως παράμετρο χρηστικότητας η καμπύλη δεν πρέπει να έχει κλίση μεγαλύτερη του 
30% ούτως ώστε να αποφευχθούν τα κίνητρα φαύλου χαρακτήρα τα οποία θα οδηγούσαν σε 
αύξηση αντί για μείωση των εκπομπών CO2.

Τροπολογία 245
Kurt Joachim Lauk, Anja Weisgerber

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I - παράγραφος 1 - τελευταία σειρά

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

a = 0.0457 a = 0.0609

Or. de

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με την εκτίμηση των επιπτώσεων της Επιτροπής (SEC(2007)1723), της 19ης 
Δεκεμβρίου 2007, τα κριτήρια της ουδετερότητας ως προς τον ανταγωνισμό, της βιωσιμότητας 
και της συμφωνίας με τις κοινωνικές επιταγές επιτυγχάνονται με τον καλύτερο τρόπο, εάν οι 
ευθείες που απεικονίζουν την παράμετρο του βάρους σχηματίζουν γωνία κλίσης 80%.
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Τροπολογία 246
Rebecca Harms

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1a. Aπό το 2013 έως το 2020 για κάθε 
καινούργιο επιβατικό αυτοκίνητο που 
ταξινομείται στην Κοινότητα, οι 
επιτρεπόμενες ειδικές εκπομπές CO2, 
μετρούμενες σε γραμμάρια ανά 
χιλιόμετρο, υπολογίζονται λαμβάνοντας 
ως σημείο αναφοράς τον ετήσιο γραμμικό 
μέσο όρο μεταξύ των μέσων στόχων του 
στόλου μεταξύ του 2012 και του 2020. Η 
διαφοροποίηση του ετήσιου μέσου όρου 
βασίζεται στο αποτύπωμα του οχήματος 
και σε μέγιστη κλίση 40%. 
Τα μέτρα όσον αφορά τη διαφοροποίηση 
του στόχου που προορίζονται για την 
τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων του 
παρόντος κανονισμού, συμπληρώνοντάς 
τον, θεσπίζονται σύμφωνα με την 
κανονιστική διαδικασία με έλεγχο όπως 
προβλέπεται στο άρθρο 12 παράγραφος 3, 
έως την 1η Ιανουαρίου 2012.

Or. en

Τροπολογία 247
Rebecca Harms

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – παράγραφος 1 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1β. Aπό το 2021 έως το 2025 για κάθε 
καινούργιο επιβατικό αυτοκίνητο που 
ταξινομείται στην Κοινότητα, οι 
επιτρεπόμενες ειδικές εκπομπές CO2, 
μετρούμενες σε γραμμάρια ανά 
χιλιόμετρο, υπολογίζονται λαμβάνοντας 
ως σημείο αναφοράς τον ετήσιο γραμμικό 
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μέσο όρο μεταξύ των μέσων στόχων του 
στόλου μεταξύ του 2020 και του 2025. Η 
διαφοροποίηση του ετήσιου μέσου όρου, 
εάν υπάρχει, βασίζεται στο αποτύπωμα 
του οχήματος και σε μέγιστη κλίση 40%. 
Τα μέτρα όσον αφορά τη διαφοροποίηση 
του στόχου, που προορίζονται για την 
τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων του 
παρόντος κανονισμού, συμπληρώνοντάς 
τον, θεσπίζονται σύμφωνα με την 
κανονιστική διαδικασία με έλεγχο όπως 
προβλέπεται στο άρθρο 12 παράγραφος 3, 
έως την 1η Ιανουαρίου 2020.

Or. en

Τροπολογία 248
Jorgo Chatzimarkakis

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Για κάθε καινούργιο επιβατικό 
αυτοκίνητο, οι επιτρεπόμενες ειδικές 
εκπομπές CO2, μετρούμενες σε 
γραμμάρια ανά χιλιόμετρο και 
βασιζόμενες μόνο στην τεχνολογία 
κινητήρων οχημάτων είναι:
- 130 g το 2015
- 110 g το 2020
- 95 g το 2025
- 75 g το 2030.
Aυτοί οι στόχοι πρέπει να αναθεωρούνται 
κάθε πέντε χρόνια μετά από εκτίμηση 
των επιπτώσεων που διενεργείται από την 
Επιτροπή.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Σαφείς και φιλόδοξοι στόχοι πρέπει να τεθούν από τώρα, ούτως ώστε να δοθεί η δυνατότητα 
στους κατασκευαστές αυτοκινήτων να αναπτύσσουν αναλόγως νέα μοντέλα. Εκτός αυτού, 
πρέπει να διεξάγονται μελέτες εκτίμησης των επιπτώσεων και επανεξετάσεις ούτως ώστε να 
προσαρμόζονται οι στόχοι στις νέες τεχνολογικές εξελίξεις.

Τροπολογία 249
Johannes Blokland

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2a. Κάθε έτος από την 1η Ιανουαρίου 
2020 και μετά, ο τύπος της παραγράφου 1 
εφαρμόζεται αφού γίνεται αντικατάσταση 
της τιμής "120" με την τιμή "80". 
Kάθε έτος από την 1η Ιανουαρίου 2020 
και μετά, ο τύπος της παραγράφου 1 
εφαρμόζεται αφού γίνεται αντικατάσταση 
της τιμής "80" με την τιμή "60". 

Or. en

Αιτιολόγηση

Και ο τομέας της αυτοκινητοβιομηχανίας πρέπει να ενταχθεί στο πλαίσιο των στόχων μείωσης 
των συνολικών εκπομπών CO2. Προτείνεται μέσο επίπεδο που δεν θα υπερβαίνει τα 80 g 
CO2/km με έναρξη ισχύος το 2020 και τα 60 g CO2/km με έναρξη ισχύος το 2025, προκειμένου 
να παρασχεθούν σε μακροπρόθεσμη προοπτική κίνητρα για την μείωση των εκπομπών CO2 
από τα αυτοκίνητα.

Τροπολογία 250
Jorgo Chatzimarkakis

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Για κάθε καινούριο επιβατικό 
αυτοκίνητο πρέπει να επιτευχθούν 
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περαιτέρω μειώσεις των εκπομπών CO2 
μέσω οικολογικών καινοτομιών:
- μείωση 10 g το 2015
- μείωση 20 g το 2020
- μείωση 25 g το 2025
- μείωση 30 g το 2030.

Or. en

Αιτιολόγηση

Oι υποχρεωτικές οικολογικές καινοτομίες θα παράσχουν τη δυνατότητα για περαιτέρω 
μειώσεις.

Τροπολογία 251
Chris Davies

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2a. Κάθε έτος από την 1η Ιανουαρίου 
2020 και μετά, ο τύπος της παραγράφου 1 
εφαρμόζεται με τη χρήση  της τιμής "80" 
ως μέσης επιτρεπόμενης τιμή ειδικών 
εκπομπών CO2.

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό να τεθεί μεσοπρόθεσμος στόχος στην βιομηχανία (2020) ούτως ώστε να της 
δοθεί η δυνατότητα να επιτύχει τιε μειώσεις που απαιτούνται με το χαμηλότερο δυνατό κόστος.  
H προτεινόμενη τιμή στόχος 80 g CO2/km είναι πιο φιλόδοξη από ότι είναι συμφωνηθεί με το 
Kοινοβούλιο τον Oκτώβριο του 2007.  Με τον τρόπο αυτό αναγνωρίζονται η πολύ πιο 
προοδευτική στάση που υιοθετεί τώρα πλέον η βιομηχανία και η πίεση για αλλαγή που ασκούν 
οι καταναλωτές μετά την τεράστια αύξηση των τιμών πετρελαίου.
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Τροπολογία 252
Jens Holm

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2a. Κάθε έτος από το 2020 έως και το 
2024, ο τύπος της παραγράφου 1 
εφαρμόζεται αφού γίνεται αντικατάσταση 
της φράσης "κάθε έτος από το 2012 έως 
και το 2019" με τη φράση "κάθε έτος 
από το 2020 έως και το 2024" και της 
τιμής "120" με την τιμή "80".  

Or. en

Αιτιολόγηση

Σχετίζεται με την τροπολογία του άρθρου 1 από τον ίδιο συντάκτη.

Τροπολογία 253
Peter Liese

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2a. Kάθε έτος από την 1η Ιανουαρίου 
2020 και μετά, ο τύπος της παραγράφου 1 
εφαρμόζεται αφού γίνεται αντικατάσταση 
της τιμής "130" με την τιμή "95" και 
τροποποιώντας την τιμή της μεταβλητής 
'α' ούτως ώστε να ανταποκρίνεται στον 
επιμερισμό των προσπαθειών μεταξύ των 
κατασκευαστών. Η τροποποίηση αυτή, 
που προορίζεται να τροποποιήσει μη 
ουσιώδη στοιχεία του παρόντος 
κανονισμού, προτείνεται από την 
Επιτροπή το 2012 και εγκρίνεται 
σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία 
με έλεγχο που αναφέρεται στο άρθρο 12 
παράγραφος 3.
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Or. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει να εισαχθεί ένα δεύτερο βήμα μείωσης στον κανονισμό αμέσως, προκειμένου να 
ενθαρρύνεται η καινοτομία στην αυτοκινητοβιομηχανία και να διασφαλίζεται ότι οι τεχνολογίες 
χαμηλής περιεκτικότητας σε άνθρακα θα εισαχθούν στην αγορά ούτως ώστε να εκπληρωθούν οι 
ευρύτεροι στόχοι της ΕΕ όσον αφορά τη μείωση του CO2. Προκειμένου να δοθεί ώθηση στην 
καινοτομία και να επιταχυνθεί η τεχνολογικής αλλαγής πρέπει να τεθεί ένας στόχος 95g 
CO2/km.

Τροπολογία 254
Dorette Corbey

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Kάθε κατασκευαστής διασφαλίζει ότι 
το έτος που αρχίζει την 1η Ιανουαρίου 
2020, και κάθε επόμενο έτος, τουλάχιστον 
οκτώ τοις εκατό του συνόλου των 
επιβατικών αυτοκινήτων που παράγει 
είναι οχήματα μηδενικών εκπομπών. 
Προκειμένου να επιτευχθεί αυτός ο 
στόχος, οι κατασκευαστές μπορούν να 
χρησιμοποιούν στις διατάξεις σύμπραξης 
που προβλέπονται στο άρθρο 5 
παράγραφος 1α.

Or. en

Αιτιολόγηση

Εδώ και αρκετά χρόνια υπάρχουν αρκετοί τύποι αυτοκινήτων μηδενικών εκπομπών, όπως 
ηλεκτρικά ή υβριδικά οχήματα και είναι πολλοί οι κατασκευαστές που τα αναπτύσσουν, όμως 
μέχρι σήμερα δεν έχουν διατεθεί ευρέως στην αγορά οχήματα μηδενικών εκπομπών. Είναι 
αναγκαίο να τονωθεί η παραγωγή αυτών των οχημάτων.
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Τροπολογία 255
Jens Holm

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2a. Κάθε έτος από το 2025 και μετά, ο 
τύπος της παραγράφου 1 εφαρμόζεται 
αφού γίνεται αντικατάσταση της φράσης 
"κάθε έτος από το 2020 έως και το 2024" 
με τη φράση "κάθε έτος από το 2025 και 
μετά" και της τιμής "80" με την τιμή 
"60". 

Or. en

Αιτιολόγηση

Σχετίζεται με την τροπολογία του άρθρου 1του ιδίου συντάκτη.

Τροπολογία 256
Martin Callanan, Chris Davies

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ια (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Παράρτημα Ια
Οχήματα εξαιρετικά χαμηλών εκπομπών 

άνθρακα
Κάθε όχημα εξαιρετικά χαμηλών 
εκπομπών, όπως ορίζεται στο άρθρο 3, το 
οποίο έχει ταξινομηθεί στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση κατά το συναφές ημερολογιακό 
έτος, προσμετρείται πολλαπλές φορές 
στον υπολογισμό των μέσων ειδικών 
εκπομπών CO2 του κατασκευαστή του 
οχήματος για το εν λόγω έτος, σύμφωνα 
με το ακόλουθο χρονοδιάγραμμα:
2012: 10 φορές
2013: 7 φορές
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2014: 4 φορές
2015: 2 φορές
Από 1ης Ιανουαρίου 2016, αυτός ο 
πολλαπλασιαστής παύει να ισχύει.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι κατασκευαστές επενδύουν σημαντικούς πόρους στην ανάπτυξη επαναστατικών τεχνολογιών 
οχημάτων εξαιρετικά χαμηλών εκπομπών άνθρακα, με εκπομπές CO2 κατά πολύ χαμηλότερες 
από τις εκπομπές όλων των οχημάτων που διατίθενται σήμερα στην ευρωπαϊκή αγορά.  Κατά 
την αρχική φάση της παραγωγής τους, το κόστος των εν λόγω τεχνολογιών θα είναι ιδιαίτερα 
υψηλό και τα οχήματα αυτά θα διατίθενται σε σχετικά μικρές ποσότητες. Προκειμένου να 
ενθαρρυνθούν οι συνεχείς επενδύσεις στην ταχεία διάθεσή τους στην αγορά, στον προτεινόμενο 
κανονισμό θα ήταν σκόπιμο να συμπεριληφθεί ένα ενδιάμεσο σύστημα νομοθετικών 
υπερπιστώσεων για οχήματα εξαιρετικά χαμηλών εκπομπών άνθρακα.

Τροπολογία 257
Bogusław Sonik

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – Μέρος Α – παράγραφος 1 – εισαγωγή

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Για το έτος που αρχίζει την 1η 
Ιανουαρίου 2010 και κάθε επόμενο έτος, 
τα κράτη μέλη καταγράφουν τα ακόλουθα 
στοιχεία για κάθε καινούργιο επιβατικό 
αυτοκίνητο που ταξινομείται στην 
επικράτειά τους:

1. Για τον μήνα που αρχίζει την 1η 
Ιανουαρίου 2012 και κάθε επόμενο μήνα 
τα κράτη μέλη καταγράφουν τα ακόλουθα 
στοιχεία για κάθε καινούργιο επιβατικό 
αυτοκίνητο που ταξινομείται στην 
επικράτειά τους:

Or. en

Αιτιολόγηση

Ευθυγράμμιση με το άρθρο 6, παράγραφος 1. Η παρακολούθηση και η υποβολή εκθέσεων 
πρέπει να συμβαδίζουν με την εφαρμογή του κανονισμού για να αποφεύγονται στρεβλώσεις της 
αγοράς και διακρίσεις μεταξύ κατασκευαστών. Επομένως το έτος εκκίνησης πρέπει να είναι το 
2012. Οι κατασκευαστές πρέπει να γνωρίζουν τα δεδομένα επιδόσεων μία φορά το μήνα ώστε 
να μπορούν, εάν χρειάζεται, να ανταποκριθούν στις εξελίξεις της αγοράς.
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Τροπολογία 258
Martin Callanan

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – Μέρος Α – παράγραφος 1 – εισαγωγή

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Για το έτος που αρχίζει την 1η 
Ιανουαρίου 2010 και κάθε επόμενο έτος, 
τα κράτη μέλη καταγράφουν τα ακόλουθα 
στοιχεία για κάθε καινούργιο επιβατικό 
αυτοκίνητο που ταξινομείται στην 
επικράτειά τους:

1. Για τον μήνα που αρχίζει την 1η 
Ιανουαρίου 2012 και κάθε επόμενο μήνα 
τα κράτη μέλη καταγράφουν τα ακόλουθα 
στοιχεία για κάθε καινούργιο επιβατικό 
αυτοκίνητο που ταξινομείται στην 
επικράτειά τους:

Or. en

Αιτιολόγηση

Ευθυγράμμιση με το άρθρο 6, παράγραφος 1. Η παρακολούθηση και η υποβολή εκθέσεων 
πρέπει να συμβαδίζουν με την εφαρμογή του κανονισμού για να αποφεύγονται στρεβλώσεις της 
αγοράς και διακρίσεις μεταξύ κατασκευαστών. Επομένως το έτος εκκίνησης πρέπει να είναι το 
2012. Οι κατασκευαστές πρέπει να γνωρίζουν τα δεδομένα επιδόσεων μία φορά το μήνα ώστε 
να μπορούν, εάν χρειάζεται, να ανταποκριθούν στις εξελίξεις της αγοράς.

Τροπολογία 259
Dorette Corbey

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – Μέρος Α – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1a. Για το έτος που αρχίζει την 1η 
Ιανουαρίου 2016 και κάθε επόμενο έτος,
τα κράτη μέλη καταγράφουν για κάθε νέο 
όχημα μηδενικών εκπομπών που 
ταξινομείται στην επικράτειά τους εκτός 
από τα στοιχεία που απαριθμούνται στην 
παράγραφο 1, τις ειδικές εκπομπές CO2 
(g/km) που σχετίζονται με την παραγωγή 
του καυσίμου για το όχημα μηδενικών 
εκπομπών.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Είναι αναγκαίο να τονωθεί η παραγωγή των οχημάτων μηδενικών εκπομπών. Η παραγωγή 
καυσίμων για οχήματα μηδενικών εκπομπών προκαλεί εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου για 
παράδειγμα λόγω της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για ηλεκτρικά οχήματα. Οι εκπομπές 
αυτές πρέπει να λαμβάνονται υπόψη από το 2016 και μετά. Ο μη υπολογισμός του συνόλου των 
εκπομπών CO2 πριν από το έτος αυτό θα δώσει επιπλέον κίνητρο για οχήματα μηδενικών 
εκπομπών. 

Τροπολογία 260
Vittorio Prodi

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – Μέρος Α – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα στοιχεία που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1 λαμβάνονται από το 
πιστοποιητικό συμμόρφωσης για το 
αντίστοιχο επιβατικό αυτοκίνητο. Όταν το 
πιστοποιητικό συμμόρφωσης καθορίζει 
κατώτατη και ανώτατη μάζα για κάποιο 
επιβατικό αυτοκίνητο, για την εφαρμογή 
του παρόντος κανονισμού το κράτος μέλος 
χρησιμοποιεί μόνο την ανώτατη 
αριθμητική τιμή.

2. Τα στοιχεία που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1 λαμβάνονται από το 
πιστοποιητικό συμμόρφωσης για το 
αντίστοιχο επιβατικό αυτοκίνητο. Όταν το 
πιστοποιητικό συμμόρφωσης καθορίζει 
κατώτατη και ανώτατη μάζα για κάποιο 
επιβατικό αυτοκίνητο, για την εφαρμογή 
του παρόντος κανονισμού το κράτος μέλος 
χρησιμοποιεί μόνο την ανώτατη 
αριθμητική τιμή. Στην περίπτωση 
αυτοκινήτων διπλής τροφοδοσίας 
(βενζίνη-αέριο), στα πιστοποιητικά 
συμμόρφωσης των οποίων αναφέρονται 
οι ειδικές εκπομπές CO2 και για την 
βενζίνη και για το αέριο, τα κράτη μέλη 
χρησιμοποιούν μόνον την τιμή του 
αερίου.

Or. it

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία για τα αυτοκίνητα διπλής τροφοδοσίας χρησιμοποιείται 
σχεδόν αποκλειστικά το αέριο. Πρέπει άλλωστε να προωθηθεί η χρησιμοποίηση εναλλακτικών 
προς την βενζίνη καυσίμων αερίου για τη μείωση των επιπέδων CO2 και την διαφοροποίηση 
του ενεργειακού εφοδιασμού.
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Τροπολογία 261
Vittorio Prodi

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – Μέρος Α – παράγραφος 2α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2a. Παρά τις διατάξεις του σημείου 2, σε 
περίπτωση που τα αυτοκίνητα έχουν 
ταξινομηθεί για πρώτη φορά εντός της 
Κοινότητος βάσει ατομικής εθνικής 
έγκρισης, σύμφωνα με το άρθρο 24 της 
Οδηγίας 2007/46/ΕΟΚ· τα στοιχεία που 
αναφέρονται στο σημείο 1 λαμβάνονται 
από το πιστοποιητικό ατομικής έγκρισης 
ή τα παραρτήματά του. Στην περίπτωση 
αυτοκινήτων διπλής τροφοδοσίας 
(βενζίνη-αέριο), στα πιστοποιητικά 
ατομικής έγκρισης ή τα παραρτήματα 
των οποίων αναφέρονται οι ειδικές 
εκπομπές CO2 και για την βενζίνη και για 
το αέριο, τα κράτη μέλη χρησιμοποιούν 
μόνον την τιμή του αερίου εφόσον αυτή 
έχει μετρηθεί σύμφωνα με τον Κανονισμό 
(ΕΚ) 715/2007 ή τον Κανονισμό 
ECE/ONU αριθ. 115.

Or. it

Αιτιολόγηση

Αναγράφονται οι διοικητικές αναφορές στην περίπτωση που τα αυτοκίνητα έχουν ταξινομηθεί 
βάσει εθνικής έγκρισης για την οποία δεν απαιτείται ευρωπαϊκό πιστοποιητικό συμμόρφωσης 
(όπως προβλέπεται από την Οδηγία 2007/46/ΕΚ. Οι μέθοδοι μέτρησης και πιστοποίησης των 
εκπομπών CO2 του Κανονισμού ΟΗΕ και ΕΕ είναι ισότιμες.

Τροπολογία 262
Martin Callanan

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – Μέρος Α – παράγραφος 3 – εισαγωγή

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Για το έτος που αρχίζει την 1η 3. Για τον μήνα που αρχίζει την 1η 
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Ιανουαρίου 2010 και κάθε επόμενο έτος, 
τα κράτη μέλη καθορίζουν, σύμφωνα με 
τις μεθόδους που περιγράφονται στο 
Μέρος Β, για κάθε κατασκευαστή:

Ιανουαρίου 2012 και κάθε επόμενο μήνα, 
τα κράτη μέλη καθορίζουν, σύμφωνα με 
τις μεθόδους που περιγράφονται στο 
Μέρος Β, για κάθε κατασκευαστή:

Or. en

Αιτιολόγηση

Ευθυγράμμιση με το άρθρο 6, παράγραφος 1. Η παρακολούθηση και η υποβολή εκθέσεων 
πρέπει να συμβαδίζουν με την εφαρμογή του κανονισμού για να αποφεύγονται στρεβλώσεις της 
αγοράς και διακρίσεις μεταξύ κατασκευαστών. Επομένως το έτος εκκίνησης πρέπει να είναι το 
2012. Οι κατασκευαστές πρέπει να γνωρίζουν τα δεδομένα επιδόσεων μία φορά το μήνα ώστε 
να μπορούν, εάν χρειάζεται, να ανταποκριθούν στις εξελίξεις της αγοράς.

Τροπολογία 263
Magor Imre Csibi, Daciana Octavia Sârbu, Nicodim Bulzesc

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – Μέρος Α – παράγραφος 3 – σημείο (δ) – εισαγωγή

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(δ) για κάθε παραλλαγή κάθε έκδοσης 
κάθε τύπου καινούργιου επιβατικού 
αυτοκινήτου:

(δ) για κάθε έκδοση κάθε παραλλαγής
κάθε τύπου καινούργιου επιβατικού 
αυτοκινήτου:

Or. en

Αιτιολόγηση

Mε την προτεινόμενη αναδιατύπωση του κειμένου διασφαλίζεται η συμμόρφωση με τους 
ορισμούς που περιλαμβάνονται στο παράρτημα ΙΙ, σημείο B της οδηγίας 2007/46/ΕK.

Τροπολογία 264
Magor Imre Csibi, Daciana Octavia Sârbu, Nicodim Bulzesc

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – Μέρος B – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Για κάθε παραλλαγή κάθε έκδοσης κάθε 4. Για κάθε έκδοση κάθε παραλλαγής κάθε 
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τύπου καινούργιου επιβατικού 
αυτοκινήτου, καταγράφονται το πλήθος 
των επιβατικών αυτοκινήτων που 
ταξινομήθηκαν για πρώτη φορά, η μάζα 
των οχημάτων, οι ειδικές εκπομπές CO2 
και το αποτύπωμα του αυτοκινήτου.

τύπου καινούργιου επιβατικού 
αυτοκινήτου, καταγράφονται το πλήθος 
των επιβατικών αυτοκινήτων που 
ταξινομήθηκαν για πρώτη φορά, η μάζα 
των οχημάτων, οι ειδικές εκπομπές CO2 
και το αποτύπωμα του αυτοκινήτου.

Or. en

Αιτιολόγηση

Mε την προτεινόμενη αναδιατύπωση του κειμένου διασφαλίζεται η συμμόρφωση με τους 
ορισμούς που περιλαμβάνονται στο παράρτημα ΙΙ, σημείο B της οδηγίας 2007/46/ΕK.

Τροπολογία 265
Anja Weisgerber, Karl-Heinz Florenz, Thomas Ulmer

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Παράρτημα II α
Διαδικασία συμψηφισμού των 
δυνατοτήτων των οικολογικών 
καινοτομιών να μειώνουν τις εκπομπές 
1. Η Επιτροπή ορίζει επιτροπή 
εμπειρογνωμόνων («Επιτροπή 
αξιολόγησης οικολογικών καινοτομιών»), 
η οποία αποτελείται από εκπροσώπους 
των σχετικών υπηρεσιών της Επιτροπής 
και λαμβάνει αποφάσεις επί των 
αιτήσεων συμψηφισμού των 
δυνατοτήτων μείωσης των εκπομπών στο 
στόχο ειδικών εκπομπών CO2 που ισχύει 
για τους κατασκευαστές. Η επιτροπή 
μπορεί να επικουρείται από εξωτερικούς 
εμπειρογνώμονες και υποβάλλει, ανά 
τρίμηνο, έκθεση στην επιτροπή που 
συγκροτείται σύμφωνα με το άρθρο 12.
2. Εάν είναι αναγκαίο, η επιτροπή 
πραγματοποιεί ανά τρίμηνο ακροάσεις 
για την έγκριση των δυνατοτήτων των 
τεχνικών μέτρων να μειώνουν τις ειδικές 
εκπομπές και λαμβάνει απόφαση επί των 
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σχετικών αιτήσεων. Επιτρέπεται η 
υποβολή ένστασης κατά των αποφάσεων 
της επιτροπής.
3. Τα μέτρα που λαμβάνονται υπόψη για 
τον συμψηφισμό στους στόχους ειδικών 
εκπομπών που προβλέπονται για έναν 
κατασκευαστή
α. προσφέρουν μετρήσιμη συμβολή στη 
μείωση των εκπομπών αερίων 
θερμοκηπίου, 
β. συνδέονται σαφώς με τις εκπομπές 
CO2 συγκεκριμένου τύπου οχήματος ή 
ορισμένου αριθμού οχημάτων αυτού του 
τύπου, 
γ. δεν είναι υποχρεωτικά για την έγκριση 
τύπου σύμφωνα με την οδηγία 
2007/46/ΕΚ ή άλλες νομικές απαιτήσεις 
της ΕΕ,
δ. επιτυγχάνουν μειώσεις εκπομπών 
αερίων θερμοκηπίου, οι οποίες δεν 
αντικατοπτρίζονται στην ελεγκτική 
διαδικασία. 
4. Κατά την υποβολή αίτησης 
συμψηφισμού των οικολογικών 
καινοτομιών οι κατασκευαστές οχημάτων 
παρέχουν αξιόπιστα στοιχεία σχετικά με 
τα ακόλουθα σημεία: 
α. τις μειώσεις εκπομπών αερίων 
θερμοκηπίου που μπορούν να αποδοθούν 
στην εφαρμογή του μέτρου 
(εκπεφρασμένες σε ισοδύναμο CΟ2)· 
β. έγγραφα που αποδεικνύουν ότι το 
μέτρο δεν είναι αναγκαίο για την έγκριση 
τύπου· 
γ. έγγραφα που αποδεικνύουν ότι οι 
επιπτώσεις του μέτρου δεν 
αντικατοπτρίζονται ή αντικατοπτρίζονται 
ανεπαρκώς στις τιμές κατανάλωσης και 
εκπομπών που ορίζονται κατά την 
έγκριση τύπου· 
δ. δήλωση σχετικά με το εάν και κατά 
πόσον οι επιπτώσεις του μέτρου 
συσχετίζονται με το βάρος του οχήματος 
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ή εάν οι επιπτώσεις είναι οι ίδιες για όλα 
τα οχήματα ανεξαρτήτως του βάρους 
τους.
5. Ο κατασκευαστής, όταν ζητεί 
διόρθωση του στόχου ειδικών εκπομπών 
για συγκεκριμένο ημερολογιακό έτος, 
υποβάλλει, εκτός από τις αναγνωρισμένες 
μειώσεις εκπομπών αερίων θερμοκηπίου 
ενός μέτρου, πρόταση σχετικά με τον 
τρόπο με τον οποίο οι μειώσεις αυτές 
μπορούν να αποδοθούν σε μεμονωμένους 
τύπους ή στο συνολικό πρόγραμμα 
παραγωγής οχημάτων του 
κατασκευαστή. 
6. Η δηλούμενη δυνατότητα μείωσης 
εκπομπών CO2 ή αερίων θερμοκηπίου 
επιβεβαιώνεται από ανεξάρτητο φορέα. Ο 
φορέας αυτός 
α. είναι αξιόπιστο και ειδικευμένο όργανο 
στον τομέα της άσκησης ελέγχων· 
β. διασφαλίζει ουδετερότητα και 
εμπειρογνωμοσύνη στον τομέα της 
τεχνολογίας αυτοκινήτων κατά την 
εκτίμηση των μέτρων μείωσης των 
αερίων θερμοκηπίου. Όλα τα όργανα που 
έχουν κοινοποιηθεί σύμφωνα με το άρθρο 
41 της οδηγίας 2007/46/ΕΚ θεωρούνται 
ως εγκεκριμένα για την εκτέλεση των 
καθηκόντων αυτών. 
7. Με βάση τις μειώσεις ειδικών 
εκπομπών CΟ2 ή αερίων θερμοκηπίου 
μέσω ενός μέτρου, η επιβεβαίωση του 
ανεξάρτητου φορέα περιλαμβάνει 
στοιχεία που αποδεικνύουν ότι έχουν 
ελεγχθεί τα ακόλουθα:
α. τεχνικές επιπτώσεις του μέτρου στις 
εκπομπές αερίων θερμοκηπίου 
(εκπεφρασμένες σε ισοδύναμο CΟ2)·
β. αξιοπιστία των στοιχείων που παρέχει 
ο κατασκευαστής και/ή ο προμηθευτής·
γ. πιθανές αλληλεπιδράσεις 
(συμπεριλαμβανομένης της 
αντιστάθμισης) με άλλα μέτρα που 
περιλαμβάνονται στη διαδικασία 
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έγκρισης τύπου ή με άλλα μέτρα για τα 
οποία έχει ζητηθεί ή έχει ήδη εγκριθεί 
συμψηφισμός·
δ. επιπτώσεις του τρόπου οδήγησης στις 
μειώσεις εκπομπών που επιτυγχάνονται 
με το μέτρο υπό ρεαλιστικές συνθήκες· 
ε. αξιοπιστία των στοιχείων όσον αφορά 
τους τύπους οχημάτων που 
ανταποκρίνονται στο μέτρο, τον αριθμό 
αυτών των ταξινομημένων οχημάτων και 
τις επακόλουθες συνέπειες στις μέσες 
εκπομπές CO2 που προβλέπονται για τον 
κατασκευαστή. 
7.1 Η επιτροπή που συγκροτείται 
σύμφωνα με το άρθρο 12 του παρόντος 
κανονισμού εξετάζει εάν η αίτηση 
αναγνώρισης των οικολογικών 
καινοτομιών είναι πλήρης και, εντός 3 
μηνών από την κατάθεση των εγγράφων 
της αίτησης, λαμβάνει απόφαση σχετικά 
τον συμψηφισμό των οικολογικών 
καινοτομιών. Στο πλαίσιο αυτό η 
Επιτροπή υποβάλλει πρόταση στην 
επιτροπή. Ο αιτών μπορεί να υποβάλει 
ένσταση στην Επιτροπή κατά της 
απόφασης της επιτροπής εντός ενός 
μηνός από την ανακοίνωση της 
απόφασης. Η Επιτροπή παραπέμπει την 
ένσταση στην επιτροπή, η οποία την 
εξετάζει εντός τριών μηνών και λαμβάνει 
απόφαση. Όλες οι αποφάσεις σχετικά με 
τον συμψηφισμό των οικολογικών 
καινοτομιών δημοσιεύονται από την 
Επιτροπή στην Επίσημη Εφημερίδα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης.
8 . Εάν εγκριθεί αίτηση συμπλήρωσης για 
συγκεκριμένο ημερολογιακό έτος και τα 
μέτρα δεν έχουν καταστεί εν τω μεταξύ 
υποχρεωτικά στο πλαίσιο της 
διαδικασίας έγκρισης τύπου ή βάσει 
άλλης νομικής διάταξης, κατά τα 
επόμενα χρόνια για την έγκριση 
συμψηφισμού απαιτούνται μόνο έγγραφα 
τεκμηρίωσης για τους τύπους οχημάτων 
που ανταποκρίνονται σε αυτό το μέτρο, 
τον αριθμό των ταξινομημένων 
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οχημάτων αυτού του τύπου και τις 
επακόλουθες επιπτώσεις στις μέσες 
εκπομπές CO2 που προβλέπονται για τον 
κατασκευαστή.
9. Οι προμηθευτές αυτοκινήτων μπορούν 
να υποβάλλουν αίτηση επιβεβαίωσης των 
δυνατοτήτων συγκεκριμένων μέτρων να 
μειώνουν τις εκπομπές CO2 ή αερίων 
θερμοκηπίου μεμονωμένων μέτρων, εάν 
προσκομίζουν τα σχετικά αποδεικτικά 
έγγραφα και πιστοποιητικά τρίτων 
εμπειρογνωμόνων, σύμφωνα με την 
παράγραφο 3, στοιχεία (α) έως (δ), την 
παράγραφο 4, στοιχεία (α) έως (δ) και την 
παράγραφο 7, στοιχεία (α) έως (δ), του 
παρόντος Παραρτήματος. 
10. Όταν ένας κατασκευαστής στην 
αίτηση συμψηφισμού αναφέρεται στη 
δυνατότητα μείωσης ενός συγκεκριμένου 
μέτρου που έχει ήδη εγκριθεί σε 
προμηθευτή, ο κατασκευαστής 
προσκομίζει μόνον τα αποδεικτικά 
έγγραφα σύμφωνα με την παράγραφο 5 
και πιστοποιητικό τρίτων 
εμπειρογνωμόνων σύμφωνα με την 
παράγραφο 7, στοιχείο (ε) του παρόντος 
Παραρτήματος.

Or. de

Αιτιολόγηση

Αναγνωρίζονται μόνο μέτρα που εξασφαλίζουν μετρήσιμα οφέλη πέρα από τις υπάρχουσες 
απαιτήσεις. Το τεχνικό βάρος της απόδειξης φέρει ο αιτών και η Επιτροπή την πολιτική ευθύνη. 
Όλα τα στοιχεία πρέπει να πιστοποιούνται από τρίτους εμπειρογνώμονες, οι οποίοι είναι 
εξουσιοδοτημένοι να διενεργούν ελέγχους στο πλαίσιο της διαδικασίας έγκρισης τύπου. Αφ' ής 
στιγμής ένα μέτρο αναγνωρίζεται ως οικολογική καινοτομία, πρέπει να ελέγχονται πλέον 
ετησίως μόνο οι παράγοντες που μεταβάλλονται σε συνάρτηση με τον αριθμό ταξινόμησης των 
διαφορετικών μοντέλων ενός κατασκευαστή.
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