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Miriam Dalli 

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

καινούρια ελαφρά επαγγελματικά οχήματα 
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Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 42 

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(42) Το 2024 προβλέπεται να εξεταστεί 

η πρόοδος που σημειώθηκε λόγω του 

[κανονισμού για τον επιμερισμό των 

προσπαθειών και της οδηγίας για το 

σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων 

εκπομπής]. Επομένως, κρίνεται σκόπιμο 

να αξιολογηθεί η αποτελεσματικότητα του 

παρόντος κανονισμού κατά το ίδιο έτος, 

ώστε να δοθεί δυνατότητα για μια 

συντονισμένη και συνεκτική αξιολόγηση 

των μέτρων που απορρέουν απ’ όλ’ αυτά 

τα μέσα. 

(42) Κρίνεται σκόπιμο να αξιολογηθεί η 

αποτελεσματικότητα του παρόντος 

κανονισμού ήδη το 2023, ώστε να δοθεί 

δυνατότητα για μια έγκαιρη, διαφανή, 

συντονισμένη και συνεκτική αξιολόγηση 

της εφαρμογής του και της προόδου που 

έχει επιτευχθεί όσον αφορά την επίτευξη 

των καθορισμένων στόχων εντός του 

καθορισμένου χρονοδιαγράμματος, 

επίσης σε σχέση με την πρόοδο που έχει 

επιτευχθεί λόγω του κανονισμού για τον 

επιμερισμό των προσπαθειών και της 

οδηγίας για το σύστημα εμπορίας 

δικαιωμάτων εκπομπής. 
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Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 1 – παράγραφος 5 

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

5. Από την 1η Ιανουαρίου 2030, 

εφαρμόζονται οι ακόλουθοι στόχοι: 

5. Από την 1η Ιανουαρίου 2030, 

εφαρμόζονται οι ακόλουθοι στόχοι: 

α) για τις μέσες εκπομπές από τον 

στόλο των καινούργιων επιβατικών 

αυτοκινήτων, εφαρμόζεται στόχος για τον 

συνολικό στόλο της ΕΕ ίσος με μείωση 

30% του στόχου των μέσων ειδικών 

εκπομπών για το 2021, ο οποίος 

καθορίζεται σύμφωνα με το παράρτημα Ι 

μέρος Α σημείο 6.1.2· 

α) για τις μέσες εκπομπές από τον 

στόλο των καινούργιων επιβατικών 

αυτοκινήτων, εφαρμόζεται στόχος για τον 

συνολικό στόλο της ΕΕ ίσος με μείωση 

40% του στόχου των μέσων ειδικών 

εκπομπών για το 2021, ο οποίος 

καθορίζεται σύμφωνα με το παράρτημα Ι 

μέρος Α σημείο 6.1.2· 

β) για τις μέσες εκπομπές από τον 

στόλο των καινούργιων ελαφρών 

επαγγελματικών οχημάτων, εφαρμόζεται 

στόχος για τον συνολικό στόλο της ΕΕ 

ίσος με μείωση 30 % του στόχου των 

μέσων ειδικών εκπομπών για το 2021, ο 

οποίος καθορίζεται σύμφωνα με το 

παράρτημα Ι μέρος Β σημείο 6.1.2. 

β) για τις μέσες εκπομπές από τον 

στόλο των καινούργιων ελαφρών 

επαγγελματικών οχημάτων, εφαρμόζεται 

στόχος για τον συνολικό στόλο της ΕΕ 

ίσος με μείωση 40 % του στόχου των 

μέσων ειδικών εκπομπών για το 2021, ο 

οποίος καθορίζεται σύμφωνα με το 

παράρτημα Ι μέρος Β σημείο 6.1.2. 
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Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 14 – παράγραφος 1 

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Η Επιτροπή το 2024 θα υποβάλει 

έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και 

το Συμβούλιο για την αποτελεσματικότητα 

του παρόντος κανονισμού, συνοδευόμενη, 

κατά περίπτωση, από πρόταση για 

τροποποίηση του κανονισμού. Η έκθεση 

αυτή θα εξετάσει, μεταξύ άλλων, την 

αντιπροσωπευτικότητα των τιμών 

εκπομπών CO2 και κατανάλωσης 

ενέργειας σε πραγματικές συνθήκες που 

προσδιορίζεται σύμφωνα με τον κανονισμό 

(ΕΕ) 2017/1151, την εξάπλωση οχημάτων 

μηδενικών και χαμηλών εκπομπών στην 

ενωσιακή αγορά και την ανάπτυξη 

υποδομών επαναφόρτισης και 

ανατροφοδότησης που αναφέρονται 

σύμφωνα με την οδηγία 2014/94/ΕΕ του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και το 

Συμβουλίου29. 

1. Η Επιτροπή το 2023 θα υποβάλει 

έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και 

το Συμβούλιο για την αποτελεσματικότητα 

του παρόντος κανονισμού, συνοδευόμενη, 

κατά περίπτωση, από πρόταση για 

τροποποίηση του παρόντος κανονισμού. Η 

έκθεση αυτή εξετάζει, μεταξύ άλλων, την 

αντιπροσωπευτικότητα των τιμών 

εκπομπών CO2 και κατανάλωσης 

ενέργειας σε πραγματικές συνθήκες που 

προσδιορίζεται σύμφωνα με τον κανονισμό 

(ΕΕ) 2017/1151, την εξάπλωση οχημάτων 

μηδενικών και χαμηλών εκπομπών στην 

ενωσιακή αγορά, ιδίως όσον αφορά τα 

ελαφρά εμπορικά οχήματα, και την 

ανάπτυξη υποδομών επαναφόρτισης και 

ανατροφοδότησης που αναφέρονται 

σύμφωνα με την οδηγία 2014/94/ΕΕ του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και το 

Συμβουλίου29, καθώς και τον αντίκτυπο 

του παρόντος κανονισμού στους 

καταναλωτές, ιδίως εκείνους με χαμηλά 

και μεσαία εισοδήματα. Η εν λόγω 

έκθεση εξετάζει επίσης επιλογές για την 

παροχή κινήτρων για την υιοθέτηση 

προηγμένων καυσίμων με χαμηλές 

εκπομπές άνθρακα, 

συμπεριλαμβανομένων του βιοαερίου και 

των συνθετικών καυσίμων που 
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παράγονται σε ανανεώσιμη ενέργεια. 

 

___________________ ___________________ 

29 Οδηγία 2014/94/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 

22ας Οκτωβρίου 2014, για την ανάπτυξη 

υποδομών εναλλακτικών καυσίμων (ΕΕ L 

307 της 28.10.2014, σ. 1). 

29 Οδηγία 2014/94/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 

22ας Οκτωβρίου 2014, για την ανάπτυξη 

υποδομών εναλλακτικών καυσίμων (ΕΕ L 

307 της 28.10.2014, σ. 1). 
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