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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

Πλαίσιο της πρότασης 

• Αιτιολόγηση και στόχοι της πρότασης 

Η εσωτερική αγορά συνιστά ένα χώρο χωρίς εσωτερικά σύνορα, στον οποίο πρέπει να 
διασφαλίζεται η ελεύθερη κυκλοφορία αγαθών, προσώπων, υπηρεσιών και κεφαλαίων. 

Ο στόχος της σύµβασης–πλαίσιο των Ηνωµένων Εθνών για την κλιµατική αλλαγή, η οποία 
εγκρίθηκε εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας µε την απόφαση 94/69/ΕΚ του 
Συµβουλίου της 15ης ∆εκεµβρίου 1993 σχετικά µε τη σύναψη της σύµβασης-πλαισίου των 
Ηνωµένων Εθνών για τις κλιµατικές µεταβολές1, είναι η σταθεροποίηση των συγκεντρώσεων 
των αερίων θερµοκηπίου στην ατµόσφαιρα σε επίπεδα τα οποία αποτρέπουν την επικίνδυνη 
ανθρωπογενή παρεµβολή στο κλιµατικό σύστηµα. Για να επιτευχθεί ο στόχος αυτός, η 
συνολική ετήσια µέση αύξηση της θερµοκρασίας στην επιφάνεια του πλανήτη δεν θα πρέπει 
να υπερβεί τους 2°C σε σύγκριση µε τα προ της βιοµηχανικής εποχής επίπεδα. Σύµφωνα µε 
την τέταρτη έκθεση αξιολόγησης του 2007 της διακυβερνητικής επιτροπής για την αλλαγή 
του κλίµατος (Intergovernmental Panel on Climate Change — IPCC), προκειµένου να 
επιτευχθεί ο στόχος αυτός, οι παγκόσµιες εκποµπές αερίων θερµοκηπίου πρέπει να έχουν 
φθάσει στο ανώτατο επίπεδό τους έως το 2020. Στη σύνοδο του Μαρτίου 2007 στις 
Βρυξέλλες, το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο δεσµεύθηκε σαφώς για µείωση, έως το 2020, των 
συνολικών εκποµπών αερίων θερµοκηπίου της Κοινότητας σε ποσοστό τουλάχιστον 20% 
χαµηλότερο από τα επίπεδα του 1990 και κατά 30% εφόσον υπάρξουν δεσµεύσεις για 
συγκρίσιµες µειώσεις των εκποµπών από άλλες ανεπτυγµένες χώρες και εφόσον οι πιο 
προηγµένες οικονοµικά αναπτυσσόµενες χώρες συµβάλλουν δεόντως, αναλόγως προς τις 
υποχρεώσεις και τις δυνατότητές τους. Τον περασµένο ∆εκέµβριο, µε τη δέσµη µέτρων για το 
κλίµα και την ενέργεια συµφωνήθηκε η κατοχύρωση των στόχων αυτών µέσω της 
νοµοθεσίας. Η απόφαση 406/2009/ΕΚ ορίζει µια µέση µείωση κατά 10% σε σύγκριση µε τα 
επίπεδα του 2005 στους τοµείς που δεν καλύπτονται από το σύστηµα εµπορίας δικαιωµάτων 
εκποµπών της ΕΕ, συµπεριλαµβανοµένων των οδικών µεταφορών. Μία από τις συνέπειες 
των ανωτέρω δεσµεύσεων είναι η υποχρέωση όλων των κρατών µελών να µειώσουν αισθητά 
τις εκποµπές από τις οδικές µεταφορές.  

Τα ελαφρά επαγγελµατικά οχήµατα χρησιµοποιούνται κυρίως από επιχειρήσεις, 
συµπεριλαµβανοµένων των µικρών και µεσαίων επιχειρήσεων, ενώ ο τρέχων αριθµός των 
ελαφρών επαγγελµατικών οχηµάτων αντιστοιχεί στο 12% περίπου του στόλου. Οι υπηρεσίες 
τις οποίες παρέχουν τα ελαφρά επαγγελµατικά οχήµατα είναι απαραίτητες για την κάλυψη 
των καθηµερινών αναγκών των ατόµων. Οι οδικές µεταφορές αποτελούν µια σηµαντική πηγή 
απασχόλησης και ανάπτυξης σε πολλές περιοχές της ΕΕ. Ωστόσο, η χρήση οχηµάτων έχει 
επίσης σηµαντικές επιπτώσεις στην κλιµατική αλλαγή. Το µερίδιο των ελαφρών 
επαγγελµατικών οχηµάτων στις συνολικές ταξινοµήσεις του στόλου ελαφρών οχηµάτων 
(επιβατικά αυτοκίνητα και ελαφρά επαγγελµατικά οχήµατα) αυξήθηκε µε σταθερό ρυθµό την 
περίοδο 1995-2007. Η µέση µείωση των εκποµπών CO2 την περίοδο 2002-2007 για τα 
ελαφρά επαγγελµατικά οχήµατα ανήλθε σε 0,4-0,5% ανά έτος, ενώ αυτές οι πολύ 
περιορισµένες βελτιώσεις στην απόδοση καυσίµου αντισταθµίστηκαν από την αύξηση της 
ζήτησης µεταφορών και του µεγέθους των οχηµάτων. Ενώ η ΕΕ µείωσε συνολικά τις 
εκποµπές της αερίων θερµοκηπίου (GHG) κατά 9% περίπου στο χρονικό διάστηµα 1990-

                                                 
1 ΕΕ L 33 της 7.2.1994, σ. 11. 
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2007 και οι εκποµπές υποχωρούν σε τοµείς εκτός των µεταφορών, οι εκποµπές CO2 λόγω 
των οδικών µεταφορών αυξήθηκαν κατά 29%. Παρά τις επελθούσες σηµαντικές βελτιώσεις 
στην τεχνολογία των κινητήρων οχηµάτων, και ειδικότερα στην απόδοση καυσίµου, πράγµα 
που επίσης σηµαίνει χαµηλότερες εκποµπές CO2, αυξήθηκαν η ζήτηση µεταφορών και το 
µέγεθος των οχηµάτων, υπήρξε δε υπέρµετρα βραδεία η σηµειωθείσα πρόοδος υπό το πρίσµα 
του κοινοτικού στόχου των 120 g CO2/km για τις µέσες εκποµπές από τα καινούργια 
επιβατικά αυτοκίνητα. 

Ο στόχος της παρούσας πρότασης είναι να µειωθούν σταδιακά οι µέσες εκποµπές CO2 από 
ελαφρά επαγγελµατικά οχήµατα σε 175g CO2/km από το 2014 µέχρι το 2016. Η παρούσα 
πρόταση εντάσσεται σε µια ολοκληρωµένη προσέγγιση που προτάθηκε από την Επιτροπή και 
συµβάλλει στην επίτευξη της τιµής των 10g CO2/km η οποία απαιτείται για την επίτευξη του 
κοινοτικού στόχου των 120 g CO2/km, όπως ορίζεται στην ανακοίνωση COM(2007)19. 

Η υιοθέτηση κοινοτικών στόχων για τα καινούργια ελαφρά επαγγελµατικά οχήµατα είναι 
αναγκαία ώστε να αποφευχθεί ο κατακερµατισµός της εσωτερικής αγοράς ως συνέπεια της 
θέσπισης διαφορετικών µέτρων σε επίπεδο κρατών µελών. Οι κοινοτικοί στόχοι προσφέρουν 
στους κατασκευαστές µεγαλύτερη βεβαιότητα προγραµµατισµού και περισσότερη ευελιξία 
για την εκπλήρωση των απαιτήσεων µείωσης των εκποµπών CO2, απ’ ό,τι θα το πετύχαιναν 
χωριστοί εθνικοί στόχοι µείωσης.  

Επιπλέον, ο καθορισµός προτύπων εκποµπών CO2 για τα καινούργια ελαφρά επαγγελµατικά 
οχήµατα είναι απαραίτητος για να αποτραπεί ο κίνδυνος κενού στο κανονιστικό πλαίσιο λόγω 
κάποιας αλληλεπικάλυψης ανάµεσα στις ταξινοµήσεις των επιβατικών αυτοκινήτων και των 
ελαφρών επαγγελµατικών οχηµάτων. Προς το παρόν, πολλά οχήµατα που εγκρίνονται ως 
επιβατικά αυτοκίνητα ταξινοµούνται ως ελαφρά επαγγελµατικά οχήµατα, συχνά για να 
λόγους εκµετάλλευσης της µειωµένης φορολογίας ή άλλα φορολογικά κίνητρα. Παρότι το 
πεδίο εφαρµογής της νοµοθεσίας σχετικά µε τα επιβατικά αυτοκίνητα (όπως η παρούσα 
πρόταση) συνδέεται µε τον τύπο του οχήµατος µε την έννοια της έγκρισης τύπου 
(ανεξαρτήτως του τρόπου ταξινόµησής του), η απουσία κανονισµού για τα ελαφρά 
επαγγελµατικά οχήµατα θα µπορούσε να δηµιουργήσει σοβαρό κίνδυνο ανταπόκρισης της 
αγοράς σε µεγαλύτερα επιβατικά αυτοκίνητα έγκρισης τύπου ως ελαφρά επαγγελµατικά 
οχήµατα. Αυτό θα σήµαινε ότι τα εν λόγω οχήµατα µε υψηλές εκποµπές θα παρέµεναν εκτός 
του πεδίου εφαρµογής των προτύπων εκποµπών CO2. 

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.  

• Γενικό πλαίσιο 

Η Επιτροπή υιοθέτησε για πρώτη φορά κοινοτική στρατηγική µείωσης των εκποµπών CO2 
από επιβατικά αυτοκίνητα το έτος 1995. Η στρατηγική βασιζόταν σε τρεις πυλώνες: εκούσιες 
δεσµεύσεις από την αυτοκινητοβιοµηχανία για την περιστολή των εκποµπών από επιβατικά 
αυτοκίνητα, βελτιώσεις στην ενηµέρωση των καταναλωτών και προώθηση αυτοκινήτων µε 
υψηλή απόδοση καυσίµου µέσω φορολογικών µέτρων.  

Το Συµβούλιο Περιβάλλοντος, στα συµπεράσµατα που διατύπωσε στις 10 Οκτωβρίου 2000, 
ζήτησε από την Επιτροπή να εξετάσει µέτρα για τη µείωση των εκποµπών αερίων 
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θερµοκηπίου από ελαφρά επαγγελµατικά οχήµατα. Στις ανακοινώσεις της τής 7ης 
Φεβρουαρίου 2007, η Επιτροπή ενέκρινε δύο παράλληλες ανακοινώσεις: µια ανακοίνωση µε 
αντικείµενο τα αποτελέσµατα της επανεξέτασης της κοινοτικής στρατηγικής για τη µείωση 
των εκποµπών CO2 από τα επιβατικά αυτοκίνητα και τα ελαφρά επαγγελµατικά οχήµατα και 
µια ανακοίνωση µε αντικείµενο ένα ανταγωνιστικό κανονιστικό πλαίσιο για την 
αυτοκινητοβιοµηχανία τον 21ο αιώνα - CARS 21 («οι ανακοινώσεις»). Στις ανακοινώσεις 
υπογραµµίστηκε ότι ο κοινοτικός στόχος των µέσων εκποµπών για το στόλο των νέων 
αυτοκινήτων των 120 g CO2/km δεν θα εκπληρωθεί µέχρι το 2012 αν δεν ληφθούν 
επιπρόσθετα µέτρα. Ως εκ τούτου, στις ανακοινώσεις προτεινόταν η υιοθέτηση 
ολοκληρωµένης προσέγγισης για να εκπληρωθεί ο κοινοτικός στόχος και ανακοινώθηκε ότι η 
Επιτροπή θα πρότεινε νοµοθετικό πλαίσιο για την επίτευξη 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, καθώς και µια περαιτέρω µείωση κατά 10 g CO2/km, ή 
ισοδύναµη, εφόσον είναι τεχνικώς αναγκαίο, µε άλλες τεχνολογικές βελτιώσεις, 
συµπεριλαµβανοµένης της βελτίωσης της απόδοσης καυσίµου στα ελαφρά επαγγελµατικά 
οχήµατα.  

Στις ανακοινώσεις τονιζόταν ότι το νοµοθετικό πλαίσιο για την υλοποίηση του στόχου για 
τον µέσον όρο εκποµπών του στόλου οχηµάτων θα πρέπει να διασφαλίζει ανταγωνιστικώς 
ουδέτερους και κοινωνικώς ισότιµους και βιώσιµους στόχους µείωσης, θέτοντας σε ίση µοίρα 
τους διάφορους ευρωπαίους κατασκευαστές αυτοκινήτων και αποφεύγοντας κάθε 
αδικαιολόγητη στρέβλωση του ανταγωνισµού µεταξύ κατασκευαστών αυτοκινήτων. Το 
νοµοθετικό πλαίσιο θα πρέπει να είναι συµβατό µε το γενικό στόχο επίτευξης των στόχων 
µείωσης εκποµπών της ΕΕ.  

Τον Μάιο του 2007 το Συµβούλιο Ανταγωνιστικότητας υποστήριξε την «ολοκληρωµένη 
προσέγγιση, όπως προτείνεται από την Επιτροπή, για τη µείωση των εκποµπών CO2 από 
µηχανοκίνητα οχήµατα» και υπογράµµισε ότι «όλοι οι εµπλεκόµενοι πρέπει να συµβάλουν 
στη µείωση των εκποµπών που είναι επιβλαβείς για το κλίµα»2. 

Επιπλέον, στις 28 Ιουνίου 2007, το Συµβούλιο παρότρυνε την Επιτροπή να εισηγηθεί 
πρόταση για τη βελτίωση της απόδοσης καυσίµου από ελαφρά επαγγελµατικά οχήµατα3. 

• Υφιστάµενες διατάξεις στον τοµέα της πρότασης 

Οδηγία 2004/3/EΚ4 για την τροποποίηση των οδηγιών 70/156/ΕΟΚ και 80/1268/EΟΚ του 
Συµβουλίου όσον αφορά την µέτρηση των εκποµπών διοξειδίου του άνθρακα και της 
κατανάλωσης καυσίµων των οχηµάτων της κατηγορίας Ν1. 

• Συνέπεια µε τις υπόλοιπες πολιτικές και στόχους της Ένωσης 

Η πρόταση συνάδει µε τους τρεις πυλώνες της στρατηγικής της Λισαβόνας, επειδή οι 
αυστηρότερες απαιτήσεις για τις εκποµπές CO2 και την απόδοση καυσίµου αναµένεται να 
ενθαρρύνουν την ανάπτυξη και την εφαρµογή νέων περιβαλλοντικών τεχνολογιών, οι οποίες 
µε τη σειρά τους θα µπορούσαν να ενθαρρύνουν εξαγωγές τεχνολογιών και οχηµάτων 

                                                 
2 Συµπεράσµατα του Συµβουλίου Ανταγωνιστικότητας που εγκρίθηκαν στις 21-22 Μαΐου 2007 

(9671/07) 
3 Συµπεράσµατα του Συµβουλίου Περιβάλλοντος που εγκρίθηκαν στις 28 Ιουνίου 2007 (11483/07) 
4 Οδηγία 2004/3/ΕΚ (ΕΕ L 49 της 19.2.2004, σ. 36). 
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υψηλής προστιθέµενης τεχνολογικής αξίας σε αναδυόµενες αγορές, όπου το πετρέλαιο είναι 
είδος εν ανεπαρκεία, και να προωθήσουν τη δηµιουργία θέσεων εργασίας ατόµων µε υψηλά 
προσόντα στην Ευρώπη.  

Η πρόταση συµβάλλει επίσης στην ανανεωµένη στρατηγική για βιώσιµη ανάπτυξη που 
υιοθετήθηκε από το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο τον Ιούνιο του 2006, επειδή συντείνει σε µια 
πλέον βιώσιµη κινητικότητα. Με το να καταστούν περισσότερο βιώσιµες οι µεταφορές, θα 
διευκολυνθεί η επίτευξη άλλων στόχων βιώσιµης ανάπτυξης. Η σχέση αυτή είναι ιδιαίτερα 
στενή µεταξύ µεταφορών, κλιµατικής αλλαγής, δηµόσιας υγείας, εξοικονόµησης φυσικών 
πόρων και χρήσεων ενέργειας. 

Οι στόχοι της πρότασης θα συµβάλλουν επίσης στην επίτευξη του κοινοτικού στόχου για 
µείωση κατά τουλάχιστον 20% των εκποµπών αερίων θερµοκηπίου µέχρι το 2020, χάρη στη 
σηµαντική συµβολή των µεταφορών στις εκποµπές από τοµείς της οικονοµίας που δεν 
περιλαµβάνονται στο σύστηµα εµπορίας εκποµπών της ΕΕ. Επίσης, η πρόταση εναρµονίζεται 
και συµπληρώνει τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 443/2009 σχετικά µε τα πρότυπα για τις 
εκποµπές CO2 από επιβατικά αυτοκίνητα. 

Με την πρόταση θα θεσπιστεί ένα συγκεκριµένο µέτρο για την υλοποίηση των στόχων και, 
ως εκ τούτου, θα ενισχυθεί η ηγετική θέση της ΕΕ στο ζήτηµα της αντιµετώπισης της 
κλιµατικής αλλαγής ενόψει της διάσκεψης των Ηνωµένων Εθνών για το κλίµα, που θα 
πραγµατοποιηθεί στην Κοπεγχάγη τον προσεχή ∆εκέµβριο. 

1. ∆ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΙΣ ΜΕ ΤΑ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ 

• ∆ιαβουλεύσεις µε τα ενδιαφερόµενα µέρη 

Μέθοδοι διαβούλευσης, κύριοι στοχευόµενοι τοµείς και γενικά χαρακτηριστικά των 
ερωτηθέντων 

Οι διαβουλεύσεις µε τα ενδιαφερόµενα µέρη συµπεριέλαβαν µια δηµόσια διαβούλευση στο 
∆ιαδίκτυο και δύο συναντήσεις µε τα ενδιαφερόµενα µέρη. 

• Από τον Μάιο έως τον Ιούλιο 2007 διενεργήθηκε µια δηµόσια διαβούλευση στο 
∆ιαδίκτυο, µε σκοπό να συγκεντρωθούν οι απόψεις όλων των ενδιαφερόµενων µερών και 
µελών της κοινής γνώµης σχετικά µε την εφαρµογή της αναθεωρηµένης στρατηγικής για 
τη µείωση των εκποµπών CO2 από ελαφρά οχήµατα, στην οποία περιλαµβάνονταν µέτρα 
για τη µείωση των εκποµπών από ελαφρά επαγγελµατικά οχήµατα. Η πλειονότητα των 
απαντήσεων της διαβούλευσης είναι διαθέσιµη στην ηλεκτρονική διεύθυνση:  
http://ec.europa.eu/reducing_co2_emissions_from_cars/index_en.htm 

• Προκειµένου να συµπληρωθεί η διαβούλευση στο ∆ιαδίκτυο, η Επιτροπή οργάνωσε δύο 
συναντήσεις των ενδιαφερόµενων µερών, στις 2 Σεπτεµβρίου 2008 και στις 9 Μαρτίου 
2009. Σε αυτές, τα ενδιαφερόµενα µέρη τα οποία αφορά άµεσα η επικείµενη νοµοθεσία 
(αυτοκινητοβιοµηχανίες, προµηθευτές, περιβαλλοντικές ΜΚΟ, κοινωνικοί εταίροι και 
κράτη µέλη) είχαν τη δυνατότητα να παρουσιάσουν τις θέσεις τους. Περιλήψεις και των 
δύο συναντήσεων επισυνάπτονται στα παραρτήµατα II και III της εκτίµησης επιπτώσεων η 
οποία συνοδεύει την πρόταση. 

http://ec.europa.eu/reducing_co2_emissions_from_cars/index_en.htm
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Επιπλέον, εκπονήθηκε µια εξωτερική µελέτη µε αντικείµενο τη διερεύνηση πιθανών 
κανονιστικών προσεγγίσεων για τη µείωση των εκποµπών CO2 από ελαφρά οχήµατα, καθώς 
και µια µελέτη που συνίστατο σε δύο εκθέσεις: «Αξιολόγηση εναλλακτικών επιλογών για τη 
νοµοθεσία περί εκποµπών CO2 από ελαφρά επαγγελµατικά οχήµατα»5 και «Εκτίµηση 
αναφορικά µε τους µακροπρόθεσµους στόχους για τις εκποµπές CO2 από επιβατικά αυτοκίνητα 
και ηµιφορτηγά6. Η µελέτη υπαγόταν στο έργο «Επιπτώσεις κανονιστικών επιλογών για τη 
µείωση των εκποµπών CO2 από αυτοκίνητα, ιδιαίτερα στους κατασκευαστές αυτοκινήτων» 
της σύµβασης πλαισίου ENV.C.5/FRA/2006/0071 (Αίτηση υπηρεσίας ENV 
C5/GK/ak/D(2007)17850). Η ανάλυση των εναλλακτικών επιλογών πολιτικής στηρίζεται στις 
διαπιστώσεις της εν λόγω µελέτης. 

Οι εισηγήσεις των ενδιαφερόµενων µερών ελήφθησαν υπόψη κατά την αξιολόγηση των 
διάφορων δυνατών επιλογών για τον έλεγχο των εκποµπών CO2 από ελαφρά επαγγελµατικά 
οχήµατα, ιδιαίτερα όσον αφορά το σχεδιασµό της νοµοθεσίας, τυχόν ανεπιθύµητες 
επιδράσεις, καθώς και τις συνέπειες για τον ανταγωνισµό στις αγορές αυτοκινήτων, την 
παγκόσµια βιοµηχανική ανταγωνιστικότητα και τον αντίκτυπο στο περιβάλλον. 
Χρησιµοποιήθηκαν εξωτερικοί εµπειρογνώµονες για την αξιολόγηση των διάφορων 
διαθέσιµων επιλογών, συµπεριλαµβανοµένων των θεµάτων που τέθηκαν κατά τη διαδικασία 
διαβούλευσης (στις δηµόσιες διαβουλεύσεις παρευρέθηκε ο εξωτερικός συνεργάτης). 

Περίληψη απαντήσεων και τρόπος κατά τον οποίο λήφθηκαν υπόψη 

Οι πληροφορίες που συλλέχθηκαν κατά τις διαβουλεύσεις µε τους εµπλεκόµενους 
παράγοντες λήφθηκαν υπόψη κατά τη µελέτη του συστήµατος που προτάθηκε. Σχετικές 
λεπτοµέρειες περιέχονται στην έκθεση εκτίµησης επιπτώσεων που συνοδεύει την παρούσα 
πρόταση. 

• Συγκέντρωση και χρήση εµπειρογνωµοσύνης 

Σχετικοί επιστηµονικοί τοµείς/τοµείς εµπειρογνωµοσύνης 

(1) Εµπειρογνωµοσύνη από την αυτοκινητοβιοµηχανία, περιλαµβανοµένων των 
κατασκευαστών, και (2) εµπειρογνωµοσύνη µοντελοποίησης δοθείσα από εξωτερικούς 
συµβούλους 

Εφαρµοσθείσα µεθοδολογία 

Μοντελοποίηση µε τυπικά µαθηµατικά µοντέλα και υπολογισµούς, µε βάση στατιστικά 
δεδοµένα 

Κυριότεροι οργανισµοί/εµπειρογνώµονες µε τους οποίους πραγµατοποιήθηκε διαβούλευση 

∆ηµόσιες αρχές, ενώσεις της βιοµηχανίας, συνδικαλιστικές οργανώσεις, περιβαλλοντικές 
οργανώσεις, οργανώσεις καταναλωτών και εξωτερικοί σύµβουλοι 

Σύνοψη των γνωµοδοτήσεων που συγκεντρώθηκαν και χρησιµοποιήθηκαν 

                                                 
5 Η εν λόγω έκθεση είναι διαθέσιµη στον δικτυακό τόπο Europa, στον ακόλουθο σύνδεσµο: 

http://ec.europa.eu/environment/air/transport/co2/pdf/final_report_lcv_co2_250209.pdf 
6 Η εν λόγω έκθεση είναι διαθέσιµη στον δικτυακό τόπο Europa, στον ακόλουθο σύνδεσµο: 

http://ec.europa.eu/environment/air/transport/co2/pdf/Report%20LT%20targets.pdf 
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Οι γνωµοδοτήσεις των εξωτερικών συµβούλων χρησιµοποιήθηκαν στην εκτίµηση των 
συνεπειών των διάφορων εναλλακτικών επιλογών πολιτικής για την επίτευξη των στόχων της 
πρότασης. Οι εν λόγω επιλογές και οι συνέπειές τους περιγράφονται στην εκτίµηση 
επιπτώσεων που συνοδεύει την παρούσα πρόταση. 

Μέσα που χρησιµοποιήθηκαν για τη δηµοσιοποίηση των γνωµοδοτήσεων εµπειρογνωµόνων 

Η µελέτη που εκπονήθηκε για τη στήριξη της εκτίµησης επιπτώσεων, συνοδευόµενη από 
παλαιότερη σχετική εργασία, θα είναι διαθέσιµη στον εξής ιστότοπο: 

http://ec.europa.eu/environment/co2/co2_studies.htm 

• Εκτίµηση επιπτώσεων 

Στην εκτίµηση επιπτώσεων εξετάστηκαν πέντε κύριες εναλλακτικές επιλογές:  

Οι δύο πρώτες επιλογές που εξετάστηκαν ήταν να καθοριστεί γραµµική καµπύλη που δίνει 
την τιµή CO2 προς επίτευξη από δεδοµένο όχηµα ως συνάρτηση της «χρησιµότητάς» του 
(µάζα), έτσι ώστε κατά µέσον όρο τα καινούργια ελαφρά επαγγελµατικά αυτοκίνητα (1) το 
2012 και (2) την περίοδο 2013-2015 να πληρούν το στόχο των 175 g CO2/km. 

Οι δύο επόµενες επιλογές στηρίχθηκαν στον ίδιο στόχο (175 g CO2/km) και στα ίδια έτη 
(αντίστοιχα 2012 και 2013-2015), αλλά µε βάση γραµµική καµπύλη που καθορίζει την τιµή 
CO2 προς επίτευξη ως συνάρτηση εναλλακτικής «χρησιµότητας», δηλαδή της επιφάνειας 
προβολής.  

Η πέµπτη και τελευταία επιλογή ήταν να υποχρεωθούν οι κατασκευαστές να επιτύχουν 
καθορισµένο ποσοστό µείωσης εκποµπών που αντιστοιχεί στην απαιτούµενη µείωση για την 
επίτευξη του στόχου των 175 g CO2/km την περίοδο 2012-2015 σε σύγκριση µε την 
κατάσταση του 2007. 

Η εκτίµηση επιπτώσεων εξέτασε διαφορετικούς µηχανισµούς ευελιξίας, όπως ο καθορισµός 
µέσων τιµών ανά στόλο και ο σχηµατισµός συνδυασµών, καθώς και µηχανισµό 
συµµόρφωσης. Εκτός από τις πέντε εναλλακτικές επιλογές πολιτικής αναλύθηκαν διάφορα 
επίπεδα του µακροπρόθεσµου στόχου, από 160 έως 125 g CO2/km για το έτος 2020. 

Εξετάστηκαν λεπτοµερώς οι δυνητικές οικονοµικές, κοινωνικές και περιβαλλοντικές 
επιπτώσεις. Η λεπτοµερής αξιολόγηση των επιλογών περιέχεται στην εκτίµηση επιπτώσεων 
που συνοδεύει την πρόταση και θα είναι διαθέσιµη στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση: 

http://ec.europa.eu/environment/co2/co2_home.htm 

• Περίληψη της προτεινόµενης δράσης 

Η πρόταση αποτελεί συνέχεια της κοινοτικής στρατηγικής για τη µείωση των εκποµπών CO2 
από ελαφρά οχήµατα και συµπληρώνει τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 443/2009 (κανονισµός 
σχετικά µε τα πρότυπα επιδόσεων για τις εκποµπές CO2 από καινούργια επιβατικά 
αυτοκίνητα). Έχει στόχο τη µείωση των επιπτώσεων των ελαφρών οχηµάτων στο κλίµα, 
εξασφαλίζοντας ότι οι µέσες ειδικές εκποµπές των καινούργιων ελαφρών επαγγελµατικών 
οχηµάτων που ταξινοµούνται στην Κοινότητα δεν υπερβαίνουν τα 175 g CO2/km. Ο στόχος 
αυτός θα υλοποιηθεί σταδιακά από την 1η Ιανουαρίου 2014, ενώ η συµµόρφωση των 
καινούργιων ελαφρών επαγγελµατικών οχηµάτων θα είναι πλήρης από το 2016 και έπειτα. 

http://ec.europa.eu/environment/co2/co2_studies.htm
http://ec.europa.eu/environment/co2/co2_home.htm
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Η ηµεροµηνία έναρξης ισχύος του προτύπου εκποµπών CO2 για τα ελαφρά επαγγελµατικά 
οχήµατα εναρµονίζεται µε το χρονικό πλαίσιο για την έγκριση από την Επιτροπή της 
πρότασης κανονισµού σχετικά µε παρόµοια πρότυπα για τα επιβατικά αυτοκίνητα από το 
2012. Αυτό τοποθετεί την έναρξη ισχύος του προτύπου για τα ελαφρά επαγγελµατικά 
οχήµατα στο έτος 2014. Σε συνέχεια της συµπερίληψης του µακροπρόθεσµου στόχου των 95 
g/km από το 2020 στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 443/2009, η παρούσα πρόταση ορίζει στόχο 
135 g/km για τα ελαφρά επαγγελµατικά οχήµατα, ο οποίος πρέπει να επιτευχθεί από το 2020 
και µετά, εφόσον επιβεβαιωθεί η εφικτότητά του µε βάση τα αποτελέσµατα 
επικαιροποιηµένης εκτίµησης επιπτώσεων. 

Οι καίριες πτυχές της πρότασης είναι οι εξής:  

– Η πρόταση θα ισχύει για τα ελαφρά επαγγελµατικά οχήµατα της κατηγορίας N1, µε µάζα 
αναφοράς που δεν υπερβαίνει τα 2.610kg, καθώς και για τα οχήµατα των οποίων η 
έγκριση τύπου επεκτείνεται σύµφωνα µε το άρθρο 2 παράγραφος 2 του κανονισµού (EΚ) 
αριθ. 715/2007. Τα οχήµατα των κατηγοριών N2 και M2, η µάζα αναφοράς των οποίων 
ανταποκρίνεται στα κριτήρια αυτά θα καλύπτονται µόνο για τους σκοπούς της 
παρακολούθησης, ενώ η πλήρης ένταξή τους στο σύστηµα θα εξεταστεί κατά την 
επανεξέταση. 

– Η πρόταση θέτει στόχους για τις ειδικές εκποµπές CO2 από καινούργια ελαφρά 
επαγγελµατικά οχήµατα στην Κοινότητα σε συνάρτηση µε τη µάζα τους. Οι στόχοι θα 
ισχύουν για τις µέσες ειδικές εκποµπές CO2 σε g/km για κάθε κατασκευαστή, για τα 
καινούργια ελαφρά επαγγελµατικά οχήµατα που ταξινοµούνται στην ΕΕ κάθε 
ηµερολογιακό έτος. Προκειµένου να επιτύχουν τους στόχους τους, οι κατασκευαστές 
µπορούν να σχηµατίζουν συνδυασµούς. Σε περίπτωση που δύο ή περισσότεροι 
κατασκευαστές σχηµατίζουν συνδυασµό, για τον προσδιορισµό της συµµόρφωσης του 
συνδυασµού προς τους στόχους, ο συνδυασµός θα αντιµετωπίζεται σαν να είναι ένας 
κατασκευαστής. 

– Η πρόταση περιλαµβάνει κίνητρα για την πρώιµη είσοδο στην αγορά ελαφρών 
επαγγελµατικών οχηµάτων µε χαµηλά επίπεδα εκποµπών µέσω της προσωρινής 
χορήγησης πιστωτικών υπερµορίων. 

– Η πρόταση περιλαµβάνει διατάξεις για την προώθηση της οικολογικής καινοτοµίας 
(δηλαδή τεχνολογίες µείωσης του CO2 που δεν κατακρατείται από το κύκλο δοκιµών κατά 
τον οποίο µετρούνται οι εκποµπές CO2). ∆υνάµει των εν λόγω διατάξεων, µπορούν να 
αφαιρεθούν µέχρι και 7 g/km από τον µέσο όρο των ειδικών εκποµπών CO2 του 
κατασκευαστή για καινοτόµες τεχνολογίες που µειώνουν τις εκποµπές, µε βάση 
ανεξάρτητα επαληθευµένα δεδοµένα. 

– Για τους σκοπούς εκτίµησης της συµµόρφωσης προς τους στόχους, τα κράτη µέλη θα 
υποχρεούνται να συλλέγουν στοιχεία για τα καινούργια ελαφρά επαγγελµατικά οχήµατα 
που ταξινοµούνται στην επικράτειά τους και να δίνουν σχετική αναφορά στην Επιτροπή. 

– Σε περίπτωση που κατασκευαστής αδυνατεί να εκπληρώσει το στόχο του, θα του ζητείται 
να καταβάλει τίµηµα υπέρβασης εκποµπών. Το τίµηµα θα υπολογίζεται 
πολλαπλασιάζοντας τον αριθµό των g CO2/km, κατά τα οποία ο κατασκευαστής υπερέβη 
το στόχο του, επί τον αριθµό των ταξινοµηθέντων για πρώτη φορά οχηµάτων και επί το 
πρόστιµο υπέρβασης εκποµπών, το οποίο υπολογίζεται ως συνάρτηση του έτους και της 
απόστασης από το στόχο. 
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– Η πρόταση προβλέπει εναλλακτικούς στόχους µείωσης των εκποµπών για τους 
κατασκευαστές των οποίων τα οχήµατα που ταξινοµούνται στην ΕΕ ανά ηµερολογιακό 
έτος είναι λιγότερα από 22000. 

– Οι στόχοι δυνάµει του κανονισµού καθορίζονται µε βάση τις βέλτιστες επί του παρόντος 
διαθέσιµες γνώσεις όσον αφορά ειδικότερα την πιθανότερη εξέλιξη του στόλου από 
σήµερα µέχρι το 2014 ως προς την «αυτόνοµη αύξηση του βάρους». 
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2. ΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ 

• Νοµική βάση 

Το άρθρο 175 της συνθήκης ΕΚ αποτελεί την ενδεδειγµένη νοµική βάση επειδή ο κύριος 
στόχος της παρούσας πρότασης είναι να διασφαλιστεί ένα υψηλό επίπεδο προστασίας της 
υγείας και του περιβάλλοντος µε τη µείωση των µέσων εκποµπών CO2 από ελαφρά 
επαγγελµατικά οχήµατα. 

• Αρχή της επικουρικότητας 

Η αρχή της επικουρικότητας ισχύει στο βαθµό που η πρόταση δεν εµπίπτει στην 
αποκλειστική αρµοδιότητα της Κοινότητας. 

Οι στόχοι της πρότασης δεν είναι δυνατόν να επιτευχθούν επαρκώς από τα κράτη µέλη για 
τους ακόλουθους λόγους: 

Λόγω ανάγκης αποφυγής της εµφάνισης εµποδίων στην ενιαία αγορά, λόγω του 
διασυνοριακού χαρακτήρα της κλιµατικής αλλαγής, καθώς και λόγω των σηµαντικών 
διακυµάνσεων των εθνικών µέσων ειδικών εκποµπών CO2 για καινούργια ελαφρά 
επαγγελµατικά οχήµατα, τα κράτη µέλη δεν θα µπορούσαν να εφαρµόσουν εθνικά µέτρα 
κατά τρόπον ώστε να επιτευχθεί ο µέσος όρος των 175 g CO2/km για την ΕΕ. 

Με την κοινοτική δράση θα επιτευχθούν καλύτερα οι στόχοι της πρότασης για τους 
ακόλουθους λόγους: 

Η εναρµονισµένη δράση για τον περιορισµό της επίπτωσης των ελαφρών επαγγελµατικών 
οχηµάτων στην κλιµατική αλλαγή είναι δυνατόν να επιτευχθεί καλύτερα µε τη θέσπιση 
νοµοθεσίας σε κοινοτικό επίπεδο. Η υιοθέτηση στόχων για τις εκποµπές CO2 από τα εν λόγω 
οχήµατα σε κοινοτικό επίπεδο αποτρέπει τον κατακερµατισµό της εσωτερικής αγοράς και 
παρέχει στους κατασκευαστές µεγαλύτερη ευελιξία για να επιτύχουν τις απαιτούµενες 
µειώσεις εκποµπής CO2 σε ολόκληρο το στόλο καινούργιων οχηµάτων τους στην Κοινότητα, 
αντί να διαθέτουν χωριστές στρατηγικές για επιµέρους εθνικούς στόχους µείωσης. 

Το αντικείµενο της πρότασης περιορίζεται στον καθορισµό στόχων για τους κατασκευαστές 
όσον αφορά την επίτευξη εκποµπών ύψους 175 g CO2/km για το µέσο στόλο καινούργιων 
ελαφρών επαγγελµατικών οχηµάτων, χωρίς καθορισµό συµπληρωµατικών µέτρων (όπως 
φορολογικά κίνητρα) που θα µπορούσαν να λάβουν τα κράτη µέλη και τα οποία θα ήταν 
δυνατό να συµβάλουν στο γενικότερο στόχο µείωσης του CO2 από τα οδικά οχήµατα. 

Η πρόταση είναι εποµένως σύµφωνη µε την αρχή της επικουρικότητας. 

• Αρχή της αναλογικότητας 

Η πρόταση είναι σύµφωνη µε την αρχή της αναλογικότητας για τους ακόλουθους λόγους: 

∆εν υπερβαίνει τα αναγκαία για την επίτευξη των στόχων διασφάλισης της εύρυθµης 
λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς, ενώ ταυτόχρονα παρέχει υψηλό επίπεδο 
περιβαλλοντικής προστασίας. 
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Η πρόταση είναι αναλογική προς το γενικό αντικειµενικό σκοπό επίτευξης των στόχων της 
ΕΕ βάσει του πρωτοκόλλου του Κιότο και θέτει ουδέτερους από πλευράς ανταγωνισµού και 
κοινωνικώς δίκαιους, καθώς και βιώσιµους, στόχους µείωσης, οι οποίοι συνεκτιµούν µε 
ισότιµο τρόπο την ποικιλότητα των ευρωπαίων κατασκευαστών αυτοκινήτων, ενώ αποφεύγει 
οποιαδήποτε αδικαιολόγητη στρέβλωση του ανταγωνισµού µεταξύ κατασκευαστών 
αυτοκινήτων. 

Η πρόταση προβλέπει την υλοποίηση ενός συστήµατος παρακολούθησης που παρουσιάζει 
πολλές οµοιότητες µε αυτό το οποίο ήδη εφαρµόζεται από τα κράτη µέλη για τα επιβατικά 
αυτοκίνητα και έχει ήδη αποδειχθεί ιδιαίτερα αποτελεσµατικό για να δοθεί συνέχεια στην 
εφαρµογή της στρατηγικής για το CO2 και τα αυτοκίνητα. 

• Επιλογή µέσων: 

Προτεινόµενο µέσο: κανονισµός. 

Άλλα µέσα δεν θα ήσαν επαρκή για τους ακόλουθους λόγους: 

Ο κανονισµός προτείνεται µε βάση µια πλήρη ανάλυση των διαθέσιµων επιλογών για τη 
βελτίωση στη µείωση των µέσων ειδικών εκποµπών από ελαφρά επαγγελµατικά οχήµατα 
στην ΕΕ. Αυτός ο τύπος µέσου έχει εγκριθεί για τα επιβατικά αυτοκίνητα, κρίνεται δε 
σκόπιµο να χρησιµοποιηθεί η ίδια προσέγγιση για τα ελαφρά επαγγελµατικά οχήµατα µε 
σκοπό ένα συνεκτικό νοµοθετικό πλαίσιο για την εφαρµογή της ολοκληρωµένης 
προσέγγισης. 

Ο κανονισµός θεωρείται το ενδεδειγµένο νοµικό µέσο για την εξασφάλιση της 
συµµόρφωσης, ενώ δεν συνεπάγεται µεταφορά διατάξεων στη νοµοθεσία των κρατών µελών. 
Ο κοινοτικός στόχος ισχύει για την Κοινότητα ως σύνολο. Εποµένως, είναι αναγκαίο να 
εξασφαλιστεί η εφαρµογή ενιαίας προσέγγισης σε όλα τα κράτη µέλη. Επιπλέον, απαιτείται 
εναρµονισµένη προσέγγιση ώστε να αποφευχθούν στρεβλώσεις του ανταγωνισµού µε 
ενδεχόµενες επιπτώσεις στην εσωτερική αγορά. 

• ∆ηµοσιονοµική επίπτωση 

Ο προτεινόµενος κανονισµός θα εφαρµοστεί σε συνδυασµό µε τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 
443/2009 σχετικά µε τις εκποµπές CO2 από επιβατικά αυτοκίνητα, δεδοµένου ότι και οι δύο 
έχουν πολλά κοινά στοιχεία όπως, για παράδειγµα, την παρακολούθηση της απόδοσης των 
κατασκευαστών σε σχέση µε τους στόχους µείωσης των εκποµπών CO2 και, εφόσον είναι 
αναγκαίο, µε τη διαχείριση του τιµήµατος υπέρβασης εκποµπών που προβλέπεται στη 
νοµοθεσία. Οι ήδη προβλεπόµενες δαπάνες στο πρόγραµµα LIFE+ θεωρούνται επαρκείς, 
ιδιαίτερα λαµβάνοντας υπόψη το περιορισµένο µέγεθος της αγοράς των ελαφρών 
επαγγελµατικών οχηµάτων σε σύγκριση µε αυτό των επιβατικών αυτοκινήτων. Εποµένως, η 
παρούσα νέα πρόταση σχετικά µε τις εκποµπές CO2 από ελαφρά οχήµατα δεν απαιτεί 
πρόσθετους χρηµατοδοτικούς πόρους. 

• Κατάργηση υφιστάµενης νοµοθεσίας 

Η έγκριση της πρότασης συνεπάγεται την κατάργηση υφιστάµενης νοµοθεσίας. 
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3. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

• Ρήτρα επανεξέτασης/αναθεώρησης/λήξης 

Η πρόταση περιλαµβάνει ρήτρα επανεξέτασης. 

• Ευρωπαϊκός Οικονοµικός Χώρος 

Η προτεινόµενη πράξη παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ, οπότε θα πρέπει να επεκταθεί 
στον Ευρωπαϊκό Οικονοµικό Χώρο. 
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2009/0173 (COD) 

Πρόταση 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

σχετικά µε τον καθορισµό προτύπων για τις επιδόσεις των καινούργιων ελαφρών 
επαγγελµατικών οχηµάτων όσον αφορά τις εκποµπές, στο πλαίσιο της ολοκληρωµένης 
προσέγγισης της Κοινότητας για τη µείωση των εκποµπών CO2 από ελαφρά οχήµατα 

(Κείµενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) 

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ 
ΕΝΩΣΗΣ, 

Έχοντας υπόψη: 

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 175 παράγραφος 
1, 

την πρόταση της Επιτροπής, 

τη γνώµη της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής 7, 

τη γνώµη της Επιτροπής των Περιφερειών 8, 

Ενεργώντας σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 251 της Συνθήκης 9, 

Εκτιµώντας τα ακόλουθα: 

(1) Η σύµβαση–πλαίσιο των Ηνωµένων Εθνών για την κλιµατική αλλαγή, η οποία 
εγκρίθηκε εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας µε την απόφαση 94/69/ΕΚ του 
Συµβουλίου της 15ης ∆εκεµβρίου 1993 σχετικά µε τη σύναψη της σύµβασης-πλαισίου 
των Ηνωµένων Εθνών για τις κλιµατικές µεταβολές10, έχει στόχο τη σταθεροποίηση 
των συγκεντρώσεων των αερίων θερµοκηπίου στην ατµόσφαιρα σε επίπεδα τα οποία 
αποτρέπουν την επικίνδυνη ανθρωπογενή παρεµβολή στο κλιµατικό σύστηµα. Για να 
επιτευχθεί ο στόχος αυτός, η συνολική ετήσια µέση αύξηση της θερµοκρασίας στην 
επιφάνεια του πλανήτη δεν θα πρέπει να υπερβεί τους 2°C σε σύγκριση µε τα προ της 
βιοµηχανικής εποχής επίπεδα. Σύµφωνα µε την τέταρτη έκθεση αξιολόγησης του 
2007 της διακυβερνητικής επιτροπής για την αλλαγή του κλίµατος (Intergovernmental 
Panel on Climate Change — IPCC), προκειµένου να επιτευχθεί ο στόχος αυτός, οι 
παγκόσµιες εκποµπές αερίων θερµοκηπίου πρέπει να έχουν φθάσει στο ανώτατο 
επίπεδό τους έως το 2020. Στη σύνοδο της 8ης-9ης Μαρτίου 2007 στις Βρυξέλλες, το 
Ευρωπαϊκό Συµβούλιο δεσµεύθηκε ρητά για µείωση, έως το 2020, των συνολικών 

                                                 
7 ΕΕ C της , σ. . 
8 ΕΕ C της , σ. . 
9 ΕΕ C της , σ. . 
10 ΕΕ L 33 της 7.2.1994, σ. 11. 
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εκποµπών αερίων θερµοκηπίου της Κοινότητας τουλάχιστον κατά 20% χαµηλότερο 
σε σχέση µε τα επίπεδα του 1990 και κατά 30%, εφόσον υπάρξουν δεσµεύσεις για 
συγκρίσιµες µειώσεις των εκποµπών από άλλες ανεπτυγµένες χώρες και εφόσον οι πιο 
προηγµένες οικονοµικά αναπτυσσόµενες χώρες συµβάλουν αναλόγως προς τις 
δυνατότητές τους. 

(2) Για να επιτευχθούν οι απαιτούµενες µειώσεις εκποµπών, πρέπει να εφαρµοστούν σε 
επίπεδο κρατών µελών και σε κοινοτικό επίπεδο πολιτικές και µέτρα σε όλους τους 
τοµείς της κοινοτικής οικονοµίας και όχι µόνο στους τοµείς της βιοµηχανίας και της 
ενέργειας. Η απόφαση αριθ. 406/2009/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συµβουλίου της 23ης Απριλίου 2009 περί των προσπαθειών των κρατών µελών να 
µειώσουν τις οικείες εκποµπές αερίων θερµοκηπίου, ώστε να τηρηθούν οι δεσµεύσεις 
της Κοινότητας για µείωση των εκποµπών αυτών µέχρι το 202011 ορίζει µια µέση 
µείωση κατά 10% σε σύγκριση µε τα επίπεδα του 2005 στους τοµείς που δεν 
καλύπτονται από το σύστηµα εµπορίας δικαιωµάτων εκποµπών της ΕΕ, το οποίο 
θεσπίστηκε µε την οδηγία 2003/87/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συµβουλίου της 13ης Οκτωβρίου 2003 σχετικά µε τη θέσπιση συστήµατος εµπορίας 
δικαιωµάτων εκποµπής αερίων θερµοκηπίου εντός της Κοινότητας και την 
τροποποίηση της οδηγίας 96/61/ΕΚ του Συµβουλίου12, συµπεριλαµβανοµένων των 
οδικών µεταφορών. Οι οδικές µεταφορές είναι ο δεύτερος σε µέγεθος κλάδος 
εκποµπών αερίων θερµοκηπίου στην Κοινότητα και οι εκποµπές του, 
συµπεριλαµβανοµένων των εκποµπών από ελαφρά επαγγελµατικά οχήµατα, 
εξακολουθούν να αυξάνουν. Εάν συνεχιστεί η αύξηση των εκποµπών των οδικών 
µεταφορών, θα υπονοµευθούν σηµαντικά οι προσπάθειες που καταβάλλονται σε 
άλλους κλάδους για την αντιµετώπιση της κλιµατικής αλλαγής. 

(3) Οι κοινοτικοί στόχοι για τα καινούργια οδικά οχήµατα προσφέρουν στους 
κατασκευαστές µεγαλύτερη βεβαιότητα προγραµµατισµού και περισσότερη ευελιξία 
για τη συµµόρφωση µε τις απαιτήσεις µείωσης των εκποµπών CO2, απ’ ό,τι οι 
χωριστοί εθνικοί στόχοι µείωσης. Κατά τον καθορισµό προτύπων για τις επιδόσεις 
όσον αφορά τις εκποµπές έχει σηµασία να συνεκτιµώνται οι συνέπειες για την αγορά 
και την ανταγωνιστικότητα των κατασκευαστών, το άµεσο και έµµεσο κόστος για τις 
επιχειρήσεις και τα οφέλη που προκύπτουν από πλευράς τόνωσης της καινοτοµίας, 
καθώς και µείωσης της κατανάλωσης ενέργειας και του κόστους καυσίµων. 

(4) Στις ανακοινώσεις της από 7 Φεβρουαρίου 2007, µε αντικείµενο τα αποτελέσµατα της 
επανεξέτασης της κοινοτικής στρατηγικής για τη µείωση των εκποµπών CO2 από τα 
επιβατικά αυτοκίνητα και τα ελαφρά εµπορικά οχήµατα13 και ένα ανταγωνιστικό 
κανονιστικό πλαίσιο για την αυτοκινητοβιοµηχανία για τον 21ο αιώνα (CARS21)14, η 
Επιτροπή υπογράµµισε ότι ο κοινοτικός στόχος µέσων εκποµπών 120 g CO2/km από 
τον στόλο των νέων επιβατικών αυτοκινήτων δεν θα επιτευχθεί µέχρι το 2012, αν δεν 
ληφθούν επιπρόσθετα µέτρα. 

(5) Στις ανακοινώσεις προτεινόταν η υιοθέτηση ολοκληρωµένης προσέγγισης για να 
υλοποιηθεί µέχρι το 2012 ο κοινοτικός στόχος µέσων εκποµπών 120 g CO2/km από τα 
καινούργια επιβατικά αυτοκίνητα που ταξινοµούνται στην Κοινότητα, µε την 

                                                 
11 ΕΕ L 140 της 5.6.2009, σ. 136. 
12 ΕΕ L 275 της 25.10.2003, σ. 32. 
13 COM(2007) 19 τελικό. 
14 COM (2007) 22 τελικό. 
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επικέντρωση σε υποχρεωτικές µειώσεις των εκποµπών CO2 ώστε να επιτευχθεί 
στόχος 130 g CO2/km, κατά µέσον όρο, για τον στόλο καινούργιων αυτοκινήτων 
µέσω βελτιώσεων της τεχνολογίας κινητήρων οχηµάτων, καθώς και σε µια περαιτέρω 
µείωση κατά 10 g CO2/km ή ισοδύναµη, εφόσον είναι τεχνικώς αναγκαίο, µε άλλες 
τεχνολογικές βελτιώσεις, συµπεριλαµβανοµένης της βελτίωσης της απόδοσης 
καυσίµου στα ελαφρά επαγγελµατικά οχήµατα. 

(6) Οι διατάξεις για την υλοποίηση του στόχου σχετικά µε τις εκποµπές από ελαφρά 
επαγγελµατικά οχήµατα πρέπει να εναρµονίζονται µε το νοµοθετικό πλαίσιο για την 
υλοποίηση των στόχων σχετικά µε τις εκποµπές από τον στόλο καινούργιων 
επιβατικών αυτοκινήτων, το οποίο ορίζεται στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 443/2009 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 23ης Απριλίου 2009, σχετικά µε 
τα πρότυπα επιδόσεων για τις εκποµπές από τα καινούργια επιβατικά αυτοκίνητα, στο 
πλαίσιο της ολοκληρωµένης προσέγγισης της Κοινότητας για τη µείωση των 
εκποµπών CO2 από ελαφρά οχήµατα. 

(7) Το νοµοθετικό πλαίσιο για την υλοποίηση του στόχου για τον µέσον όρο εκποµπών 
των καινούργιων ελαφρών επαγγελµατικών οχηµάτων πρέπει να διασφαλίζει 
ανταγωνιστικώς ουδέτερους, κοινωνικώς ισότιµους και βιώσιµους στόχους µείωσης, 
να λαµβάνει υπόψη την ποικιλότητα των ευρωπαίων κατασκευαστών αυτοκινήτων και 
να αποτρέπει κάθε αδικαιολόγητη στρέβλωση του ανταγωνισµού µεταξύ τους. Το 
νοµοθετικό πλαίσιο πρέπει να είναι συµβατό µε τον γενικό σκοπό, που είναι η 
επίτευξη των στόχων µείωσης εκποµπών της ΕΕ, και να συµπληρωθεί από άλλα µέσα 
που αφορούν αµεσότερα τη χρήση, όπως η διαφοροποίηση των φόρων αυτοκινήτων 
και ενέργειας ή µέτρα για τον περιορισµό της ταχύτητας των ελαφρών 
επαγγελµατικών οχηµάτων. 

(8) Προκειµένου να διατηρηθεί η ποικιλότητα της αγοράς ελαφρών επαγγελµατικών 
οχηµάτων και η ικανότητά της να καλύπτει τις διαφορετικές ανάγκες των 
καταναλωτών, οι στόχοι σχετικά µε τις εκποµπές CO2 για τα ελαφρά επαγγελµατικά 
οχήµατα πρέπει να καθοριστούν ως γραµµική συνάρτηση της χρησιµότητας των 
οχηµάτων. Για να περιγραφεί η χρησιµότητα αυτή, η µάζα αποτελεί την πλέον 
ενδεδειγµένη παράµετρο, επειδή επιτρέπει τη συσχέτιση µε τις τρέχουσες εκποµπές, 
οπότε οδηγεί σε ρεαλιστικότερους και πλέον ουδέτερους από πλευράς ανταγωνισµού 
στόχους. Επιπλέον, τα δεδοµένα για τη µάζα είναι ευχερώς διαθέσιµα. Πρέπει να 
συγκεντρωθούν δεδοµένα για εναλλακτικές παραµέτρους χρησιµότητας όπως το 
αποτύπωµα (µετατρόχιο επί µεταξόνιο) και το ωφέλιµο φορτίο, ώστε να 
διευκολυνθούν πλέον µακροπρόθεσµες αξιολογήσεις της προσέγγισης µε βάση τη 
χρησιµότητα. 

(9) Ο παρών κανονισµός προάγει ενεργά την οικολογική καινοτοµία και συνεκτιµά τις 
µελλοντικές τεχνολογικές εξελίξεις, οι οποίες µπορούν να βελτιώσουν τη 
µακροπρόθεσµη ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής αυτοκινητοβιοµηχανίας και να 
δηµιουργήσουν περισσότερες θέσεις εργασίας υψηλής ποιότητας. Ως µέσο για τη 
συστηµατική αξιολόγηση των βελτιώσεων στις εκποµπές χάρη στην οικολογική 
καινοτοµία, η Επιτροπή πρέπει να εξετάσει το ενδεχόµενο ένταξης µέτρων 
οικολογικής καινοτοµίας στην επανεξέταση των διαδικασιών δοκιµής σύµφωνα µε το 
άρθρο 14 παράγραφος 3 του κανονισµού (EΚ) αριθ. 715/2007, λαµβάνοντας υπόψη 
τον τεχνολογικό και οικονοµικό αντίκτυπο της ένταξης αυτής. 
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(10) Επειδή αναγνωρίζεται το πολύ υψηλό κόστος έρευνας και ανάπτυξης και µοναδιαίο 
κόστος παραγωγής για τις τεχνολογίες οχηµάτων µε πολύ χαµηλές ανθρακούχες 
εκποµπές πρώτης γενεάς, που θα εισέλθουν στην αγορά µετά τη έναρξη ισχύος του 
παρόντος κανονισµού, ο τελευταίος αποσκοπεί στην προσωρινή επιτάχυνση και 
διευκόλυνση της εισόδου, στην κοινοτική αγορά, οχηµάτων µε εξαιρετικά χαµηλές 
ανθρακούχες εκποµπές στα αρχικά στάδια της εµπορικής τους εκµετάλλευσης. 

(11) Για λόγους συνέπειας µε τον κανονισµό (EΚ) αριθ. 443/2009 και για την αποτροπή 
καταχρήσεων, ο στόχος πρέπει να ισχύει για τα καινούργια ελαφρά επαγγελµατικά 
οχήµατα που ταξινοµούνται στην Κοινότητα για πρώτη φορά και δεν έχουν 
ταξινοµηθεί προηγουµένως εκτός Κοινότητας, παρά µόνο για περιορισµένο χρονικό 
διάστηµα. 

(12) Η οδηγία 2007/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 5ης 
Σεπτεµβρίου 2007, για τη θέσπιση πλαισίου για την έγκριση των µηχανοκίνητων 
οχηµάτων και των ρυµουλκουµένων τους, και των συστηµάτων, κατασκευαστικών 
στοιχείων και χωριστών τεχνικών µονάδων που προορίζονται για τα οχήµατα αυτά15, 
καθιερώνει εναρµονισµένο πλαίσιο µε διοικητικές διατάξεις και γενικές τεχνικές 
απαιτήσεις για την έγκριση των πάσης φύσεως καινούργιων οχηµάτων που εµπίπτουν 
στο πεδίο εφαρµογής της. Ο φορέας που είναι υπεύθυνος για τη συµµόρφωση προς 
τον παρόντα κανονισµό πρέπει να είναι ο ίδιος µε εκείνον που είναι υπεύθυνος για τις 
πάσης φύσεως πτυχές της διαδικασίας έγκρισης τύπου σύµφωνα µε την ανωτέρω 
οδηγία και για τη διασφάλιση της συµµόρφωσης της παραγωγής. 

(13) Οι κατασκευαστές πρέπει να έχουν, αφενός την ευελιξία να αποφασίζουν τον τρόπο 
κατά το οποίο θα επιτύχουν τους στόχους τους βάσει του παρόντος κανονισµού και, 
αφετέρου, τη δυνατότητα να µεσοτιµούν τις εκποµπές στον στόλο των καινούργιων 
οχηµάτων τους, αντί να οφείλουν να τηρούν στόχους CO2 για κάθε µεµονωµένο 
όχηµα. Οι κατασκευαστές πρέπει συνεπώς να υποχρεωθούν να εξασφαλίζουν ότι οι 
µέσες ειδικές εκποµπές από όλα τα καινούργια ελαφρά επαγγελµατικά οχήµατα που 
ταξινοµούνται στην Κοινότητα και για τα οποία είναι υπεύθυνοι δεν υπερβαίνουν τον 
µέσο όρο των στόχων εκποµπών για τα εν λόγω οχήµατα. Η απαίτηση αυτή πρέπει να 
επιβληθεί σταδιακά από το 2014 έως το 2016 ώστε να διευκολυνθεί η τήρησή της 
Αυτό συνάδει µε τους χρόνους προπορείας και τη διάρκεια της περιόδου σταδιακής 
εφαρµογής που προβλέπονται στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 443/2009. 

(14) Προκειµένου να εξασφαλιστεί ότι οι στόχοι αντανακλούν τις ιδιαιτερότητες των 
µικρών κατασκευαστών και εκείνων που απευθύνονται σε εξειδικευµένες αγορές, 
καθώς και ότι εναρµονίζονται µε τις δυνατότητές τους για µείωση των εκποµπών, 
πρέπει να οριστούν εναλλακτικοί στόχοι µείωσης των εκποµπών για τους εν λόγω 
κατασκευαστές, λαµβανοµένων υπόψη των τεχνολογικών δυνατοτήτων των οχηµάτων 
ενός δεδοµένου κατασκευαστή για τη µείωση των οικείων ειδικών εκποµπών CO2 και 
σε εναρµόνιση µε τα χαρακτηριστικά των σχετικών τµηµάτων της αγοράς. Αυτή η 
παρέκκλιση πρέπει να καλυφθεί από την επανεξέταση των στόχων ειδικών εκποµπών 
που καθορίζονται στο παράρτηµα I, η οποία προβλέπεται να ολοκληρωθεί το 
αργότερο µέχρι τις αρχές του 2013. 

                                                 
15 ΕΕ L 263 της 9.10.2007, σ. 1. 



 

EL 17   EL 

(15) Η κοινοτική στρατηγική για τη µείωση των εκποµπών CO2 από τα επιβατικά και τα 
ελαφρά επαγγελµατικά οχήµατα καθιέρωσε µια ολοκληρωµένη προσέγγιση µε σκοπό 
την επίτευξη του κοινοτικού στόχου των 120 g CO2/km έως το 2012, ενώ παράλληλα 
παρουσιάζει µια πιο µακροπρόθεσµη προοπτική περαιτέρω µείωσης των εκποµπών. Ο 
κανονισµός (EΚ) αριθ. 443/2009 συγκεκριµενοποιεί αυτή την πιο µακροπρόθεσµη 
προοπτική, θέτοντας στόχο 95 g CO2/km για τις µέσες εκποµπές του στόλου 
καινούργιων αυτοκινήτων. Προκειµένου να διασφαλιστεί η συνέπεια µε αυτή την 
προσέγγιση και να παρασχεθεί στους κατασκευαστές βεβαιότητα προγραµµατισµού, 
πρέπει να οριστεί ένας µακροπρόθεσµος στόχος για τις ειδικές εκποµπές CO2 από 
ελαφρά επαγγελµατικά οχήµατα για το έτος 2020. 

(16) Για να διαθέτουν οι κατασκευαστές ευελιξία όσον αφορά την επίτευξη των οικείων 
στόχων εκποµπών δυνάµει του παρόντος κανονισµού, πρέπει να µπορούν να 
συµφωνήσουν στον σχηµατισµό συνδυασµού, κατά τρόπο ανοικτό, διαφανή και χωρίς 
διακρίσεις. Όταν οι κατασκευαστές σχηµατίζουν συνδυασµό, οι ατοµικοί στόχοι τους 
πρέπει να αντικαθίστανται από έναν κοινό στόχο για τον συνδυασµό, ο οποίος πρέπει 
να επιτευχθεί συλλογικά από τα µέλη του. 

(17) Είναι αναγκαίος ένας άρτιος µηχανισµός συµµόρφωσης ώστε να διασφαλισθεί η 
τήρηση των στόχων που απορρέουν από τον παρόντα κανονισµό. 

(18) Οι ειδικές εκποµπές CO2 από καινούργια ελαφρά επαγγελµατικά οχήµατα µετρούνται 
κατά τρόπο εναρµονισµένο στην Κοινότητα σύµφωνα µε τη µεθοδολογία που ορίζεται 
στον 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 επιβατικά και εµπορικά οχήµατα (Euro 
5 και Euro 6) και σχετικά µε την πρόσβαση σε πληροφορίες επισκευής και 
συντήρησης οχηµάτων16. Για να ελαχιστοποιηθεί η διοικητική επιβάρυνση λόγω του 
συστήµατος, η συµµόρφωση προς αυτό πρέπει να κρίνεται µε παραποµπή σε 
δεδοµένα για τις ταξινοµήσεις καινούργιων οχηµάτων στην Κοινότητα, τα οποία 
συλλέγονται από τα κράτη µέλη και υποβάλλονται στην Επιτροπή. Για να 
εξασφαλιστεί η συνέπεια των δεδοµένων που χρησιµοποιούνται για την εκτίµηση της 
συµµόρφωσης, οι κανόνες συλλογής και υποβολής των δεδοµένων αυτών πρέπει να 
εναρµονιστούν κατά το δυνατό περισσότερο. 

(19) Η οδηγία 2007/46/ΕΚ ορίζει ότι οι κατασκευαστές οφείλουν να εκδίδουν 
πιστοποιητικό συµµόρφωσης το οποίο συνοδεύει κάθε καινούργιο ελαφρό 
επαγγελµατικό όχηµα και ότι τα κράτη µέλη οφείλουν να επιτρέπουν την ταξινόµηση 
και θέση σε κυκλοφορία καινούργιων ελαφρών επαγγελµατικών οχηµάτων µόνον 
εφόσον συνοδεύονται από έγκυρο πιστοποιητικό συµµόρφωσης. Τα δεδοµένα που 
συλλέγονται από τα κράτη µέλη πρέπει να συµφωνούν µε το πιστοποιητικό 
συµµόρφωσης που έχει εκδοθεί από τον κατασκευαστή για το ελαφρό επαγγελµατικό 
όχηµα και να βασίζονται µόνο στο εν λόγω πιστοποιητικό. Πρέπει να δηµιουργηθεί 
κοινοτική τυποποιηµένη βάση δεδοµένων για τα δεδοµένα των πιστοποιητικών 
συµµόρφωσης, η οποία πρέπει να χρησιµοποιείται ως ενιαίο σηµείο αναφοράς έτσι 
ώστε να επιτρέπει στα κράτη µέλη να τηρούν πιο εύκολα τα οικεία δεδοµένα 
ταξινόµησης των οχηµάτων που ταξινοµούνται για πρώτη φορά. 

                                                 
16 ΕΕ L 171 της 29.6.2007, σ. 1 
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(20) Η συµµόρφωση των κατασκευαστών προς τους στόχους που απορρέουν από τον 
παρόντα κανονισµό πρέπει να κρίνεται σε κοινοτικό επίπεδο. Οι κατασκευαστές των 
οποίων οι µέσες ειδικές εκποµπές CO2 υπερβαίνουν τις επιτρεπόµενες βάσει του 
παρόντος κανονισµού καταβάλλουν τίµηµα υπέρβασης εκποµπών για κάθε 
ηµερολογιακό έτος από την 1η Ιανουαρίου 2014. Το τίµηµα πρέπει να διαµορφώνεται 
σε συνάρτηση µε το βαθµό στον οποίο ο κατασκευαστής δεν συµµορφώνεται προς τον 
στόχο του. Για λόγους διασφάλισης της συνέπειας, ο µηχανισµός του τιµήµατος 
πρέπει να είναι παρόµοιος µε αυτόν που ορίζεται στον κανονισµό (EΚ) αριθ. 
443/2009. Τα ποσά από το τίµηµα υπέρβασης εκποµπών πρέπει να θεωρούνται έσοδο 
για τον προϋπολογισµό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

(21) ∆εδοµένου του σκοπού του παρόντος κανονισµού και των διαδικασιών που 
προβλέπει, τα εθνικά µέτρα που τα κράτη µέλη δύνανται να διατηρούν ή να θεσπίζουν 
κατά το άρθρο 176 της Συνθήκης πρέπει να µην επιβάλλουν επιπρόσθετες ή 
αυστηρότερες ποινές στους κατασκευαστές που δεν συµµορφώνονται µε τους στόχους 
που ορίζει ο παρών κανονισµός. 

(22) Ο παρών κανονισµός πρέπει να ισχύει υπό την επιφύλαξη της πλήρους εφαρµογής των 
κοινοτικών κανόνων περί ανταγωνισµού. 

(23) Όσον αφορά την επίτευξη του µακροπρόθεσµου στόχου, πρέπει να εξεταστούν νέες 
λεπτοµέρειες, ιδιαίτερα σχετικά µε την κλίση της καµπύλης, την παράµετρο 
χρησιµότητας και το σύστηµα του τιµήµατος υπέρβασης εκποµπών. 

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

(25) Τα µέτρα που είναι αναγκαία για την εφαρµογή του παρόντος κανονισµού θα πρέπει 
να θεσπιστούν σύµφωνα µε την απόφαση αριθ. 1999/468/ΕΚ του Συµβουλίου, της 
28ης Ιουνίου 1999, για τον καθορισµό των όρων άσκησης των εκτελεστικών 
αρµοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή17. 

(26) Ειδικότερα, πρέπει να εξουσιοδοτηθεί η Επιτροπή να τροποποιεί, µε βάση την πείρα 
από την εφαρµογή του παρόντος κανονισµού, τις απαιτήσεις παρακολούθησης και 
διαβίβασης δεδοµένων, να θεσπίζει µεθόδους για την είσπραξη του τιµήµατος 
υπέρβασης εκποµπών και λεπτοµερείς διατάξεις σχετικά µε την παρέκκλιση για 
ορισµένους κατασκευαστές, καθώς και να προσαρµόζει το παράρτηµα Ι, έτσι ώστε να 
λαµβάνεται υπόψη η εξέλιξη της µάζας των καινούργιων ελαφρών επαγγελµατικών 
οχηµάτων που ταξινοµούνται στην Κοινότητα και να αποτυπώνονται τυχόν αλλαγές 

                                                 
17 ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23. Απόφαση όπως τροποποιήθηκε µε την απόφαση 2006/512/EΚ (ΕΕ L 

200 της 22.7.2006, σ. 11). 
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στην κανονιστική διαδικασία δοκιµής για τη µέτρηση των ειδικών εκποµπών CO2 που 
ορίζεται στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 715/2007. Επειδή τα εν λόγω µέτρα είναι γενικού 
χαρακτήρα και έχουν ως αντικείµενο την τροποποίηση µη ουσιωδών στοιχείων του 
παρόντος κανονισµού και τη συµπλήρωσή του µε την προσθήκη νέων µη ουσιωδών 
στοιχείων, πρέπει να θεσπίζονται σύµφωνα µε την κανονιστική διαδικασία µε έλεγχο 
που προβλέπεται στο άρθρο 5α της απόφασης αριθ. 1999/468/ΕΚ. 

(27) Επειδή ο στόχος της προτεινόµενης δράσης δεν είναι δυνατόν να επιτευχθεί από τα 
κράτη µέλη µε µονοµερείς ενέργειές τους και εποµένως, λόγω της κλίµακας και των 
αποτελεσµάτων της προτεινόµενης δράσης, µπορεί να επιτευχθεί καλύτερα σε 
κοινοτικό επίπεδο, η Κοινότητα δύναται να θεσπίζει µέτρα, σύµφωνα µε την αρχή της 
επικουρικότητας που διατυπώνεται στο άρθρο 5 της Συνθήκης. Σύµφωνα µε την αρχή 
της αναλογικότητας, που διατυπώνεται στο ίδιο άρθρο, ο παρών κανονισµός δεν 
υπερβαίνει τα αναγκαία για την επίτευξη του στόχου αυτού, 

ΕΞΕ∆ΩΣΑΝ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ: 

Άρθρο 1 
Αντικείµενο και στόχοι 

1. Ο παρών κανονισµός ορίζει στόχους επιδόσεων όσον αφορά τις εκποµπές CO2 για 
τα καινούργια ελαφρά επαγγελµατικά οχήµατα. Ο κανονισµός ορίζει την τιµή των 
µέσων εκποµπών CO2 από καινούργια ελαφρά επαγγελµατικά οχήµατα σε 175 g 
CO2/km, µέσω βελτιώσεων της τεχνολογίας των οχηµάτων, όπως αυτές µετρούνται 
σύµφωνα µε τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 715/2007 και τα µέτρα εφαρµογής του, 
καθώς και µέσω καινοτόµων τεχνολογιών. 

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

Άρθρο 2 
Πεδίο εφαρµογής 

1. Ο παρών κανονισµός εφαρµόζεται σε µηχανοκίνητα οχήµατα της κατηγορίας N1, 
όπως ορίζονται στο παράρτηµα II της οδηγίας 2007/46/ΕΚ, των οποίων η µάζα 
αναφοράς δεν υπερβαίνει τα 2.610 kg, καθώς και στα οχήµατα στα οποία έχει 
επεκταθεί η έγκριση τύπου σύµφωνα µε το άρθρο 2 παράγραφος 2 του κανονισµού 
(ΕΚ) αριθ. 715/2007 («ελαφρά επαγγελµατικά οχήµατα») και τα οποία 
ταξινοµούνται για πρώτη φορά στην Κοινότητα και δεν έχουν ταξινοµηθεί 
προηγουµένως εκτός Κοινότητας («καινούργια ελαφρά επαγγελµατικά οχήµατα»). 

2. ∆εν λαµβάνεται υπόψη προηγούµενη ταξινόµηση εκτός Κοινότητας νωρίτερα από 
τρεις µήνες πριν από την ταξινόµηση στην Κοινότητα. 

3. Ο παρών κανονισµός δεν εφαρµόζεται σε οχήµατα ειδικού σκοπού, όπως ορίζονται 
στο παράρτηµα ΙΙ σηµείο 5 της οδηγίας 2007/46/ΕΚ. 
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Άρθρο 3 
Ορισµοί 

Για την εφαρµογή του παρόντος κανονισµού, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισµοί: 

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

β) «πιστοποιητικό συµµόρφωσης»: το πιστοποιητικό του άρθρου 18 της οδηγίας 
2007/46/ΕΚ18· 

γ) «ολοκληρωµένο όχηµα»: όχηµα του οποίου η έγκριση τύπου χορηγείται µετά 
την ολοκλήρωση διαδικασίας έγκρισης τύπου πολλαπλών σταδίων σύµφωνα 
µε την οδηγία 2007/46/ΕΚ· 

δ) «κατασκευαστής»: το πρόσωπο ή ο φορέας που είναι υπεύθυνος έναντι της 
εγκριτικής αρχής για όλες τις πτυχές της διαδικασίας έγκρισης ΕΚ τύπου κατά 
τις διατάξεις της οδηγίας 2007/46/ΕΚ και για τη διασφάλιση της 
συµµόρφωσης της παραγωγής· 

ε) «µάζα»: η µάζα του οχήµατος µε το αµάξωµα σε ετοιµότητα λειτουργίας, όπως 
αναφέρεται στο πιστοποιητικό συµµόρφωσης και ορίζεται στο παράρτηµα I 
σηµείο 2.6 της οδηγίας 2007/46/ΕΚ·  

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

ζ) «στόχος ειδικών εκποµπών»: αναφορικά µε κάποιο κατασκευαστή, ο µέσος 
όρος των ενδεικτικών ειδικών εκποµπών CO2 που καθορίζονται σύµφωνα µε 
το παράρτηµα I για κάθε καινούργιο ελαφρό επαγγελµατικό όχηµα του οποίου 
είναι ο κατασκευαστής. 

4. Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισµού ως «οµάδα συνδεδεµένων 
κατασκευαστών» νοείται ο κατασκευαστής και οι συνδεδεµένες µε αυτόν 
επιχειρήσεις. Ως «συνδεδεµένες επιχειρήσεις» µε κατασκευαστή νοούνται: 

α) οι επιχειρήσεις στις οποίες ο κατασκευαστής έχει, άµεσα ή έµµεσα: 

(i) την εξουσία να ασκεί πάνω από το ήµισυ των δικαιωµάτων ψήφου ή 

(ii) την εξουσία να διορίζει πάνω από τα µισά µέλη του εποπτικού συµβουλίου, 
του διοικητικού συµβουλίου ή των οργάνων που νοµιµοποιούνται να 
εκπροσωπούν την επιχείρηση ή 

(iii) το δικαίωµα να διευθύνει τις υποθέσεις της επιχείρησης· 
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β) οι επιχειρήσεις οι οποίες, άµεσα ή έµµεσα, διαθέτουν επί του κατασκευαστή τα 
δικαιώµατα ή τις εξουσίες που απαριθµούνται στο στοιχείο α)· 

γ) οι επιχειρήσεις στις οποίες η επιχείρηση κατά το στοιχείο β) διαθέτει, άµεσα ή 
έµµεσα, τα δικαιώµατα ή τις εξουσίες που απαριθµούνται στο στοιχείο α)· 

δ) οι επιχειρήσεις στις οποίες ο κατασκευαστής, από κοινού µε µία ή 
περισσότερες από τις επιχειρήσεις που αναφέρονται στα στοιχεία α), β) και γ) 
ή στις οποίες δύο ή περισσότερες από τις τελευταίες διαθέτουν από κοινού τα 
δικαιώµατα ή τις εξουσίες που απαριθµούνται στο στοιχείο α)· 

ε) οι επιχειρήσεις στις οποίες τα δικαιώµατα ή οι εξουσίες που απαριθµούνται 
στο στοιχείο α) ανήκουν από κοινού στον κατασκευαστή ή σε µία ή 
περισσότερες από τις συνδεδεµένες µε αυτόν επιχειρήσεις κατά τα στοιχεία α) 
έως δ) και σε ένα ή περισσότερα τρίτα µέρη. 

Άρθρο 4 
Στόχοι ειδικών εκποµπών 

Για το ηµερολογιακό έτος που αρχίζει την 1η Ιανουαρίου 2014 και κάθε επόµενο 
ηµερολογιακό έτος, κάθε κατασκευαστής ελαφρών επαγγελµατικών οχηµάτων εξασφαλίζει 
ότι οι οικείες µέσες ειδικές εκποµπές CO2 δεν υπερβαίνουν τον οικείο στόχο ειδικών 
εκποµπών που καθορίζεται σύµφωνα µε το παράρτηµα I ή, στην περίπτωση των 
κατασκευαστών για τους οποίους εγκρίνεται παρέκκλιση βάσει του άρθρου 10, σύµφωνα µε 
την παρέκκλιση αυτή. 

Για τον καθορισµό των ειδικών εκποµπών CO2 κάθε κατασκευαστή, λαµβάνονται υπόψη τα 
ακόλουθα ποσοστά καινούργιων ελαφρών επαγγελµατικών οχηµάτων του κατασκευαστή 
αυτού που έχουν ταξινοµηθεί κατά το αντίστοιχο έτος: 

– 75% το 2014, 

– 80% το 2015, 

– 100% από το 2016 και εφεξής. 

Άρθρο 5 
Πιστωτικά υπερµόρια 

Κατά τον υπολογισµό των µέσων ειδικών εκποµπών CO2, κάθε καινούργιο ελαφρό 
επαγγελµατικό όχηµα µε ειδικές εκποµπές CO2 χαµηλότερες από 50 g CO2/km λογίζεται ως: 

– 2,5 ελαφρά επαγγελµατικά οχήµατα το 2014, 

– 1,5 ελαφρό επαγγελµατικό όχηµα το 2015, 

– 1 ελαφρό επαγγελµατικό όχηµα από το 2016 και εφεξής. 
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Άρθρο 6 
Συνδυασµός 

1. Οι κατασκευαστές καινούργιων ελαφρών επαγγελµατικών οχηµάτων, εκτός από 
εκείνους στους οποίους έχει παραχωρηθεί παρέκκλιση βάσει του άρθρου 10, έχουν 
τη δυνατότητα να σχηµατίζουν συνδυασµό για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων 
που υπέχουν βάσει του άρθρου 4. 

2. Η συµφωνία για τον σχηµατισµό συνδυασµού είναι δυνατόν να αφορά ένα ή 
περισσότερα ηµερολογιακά έτη, υπό τον όρο ότι η συνολική διάρκεια κάθε 
συµφωνίας δεν υπερβαίνει τα πέντε ηµερολογιακά έτη, και πρέπει να τίθεται σε ισχύ 
στις ή πριν από τις 31 ∆εκεµβρίου του πρώτου ηµερολογιακού έτους για το οποίο 
πρόκειται να συνδυαστούν οι εκποµπές. Οι κατασκευαστές που σχηµατίζουν 
συνδυασµό ενηµερώνουν την Επιτροπή µε σχετικό φάκελο, στον οποίο: 

α) αναφέρονται οι κατασκευαστές που συµµετέχουν στον συνδυασµό· 

β) κατονοµάζεται ένας από τους κατασκευαστές ως επικεφαλής του συνδυασµού, 
ο οποίος θα αποτελεί το σηµείο επαφής µε τον συνδυασµό και θα είναι 
υπεύθυνος για την καταβολή τυχόν τιµήµατος υπέρβασης εκποµπών 
επιβαλλόµενου στον συνδυασµό σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 8, και 

γ) παρέχονται στοιχεία που αποδεικνύουν ότι ο επικεφαλής του συνδυασµού θα 
είναι σε θέση να εκπληρώνει τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από το 
στοιχείο β). 

3. Εφόσον ο προταθείς επικεφαλής του συνδυασµού δεν εκπληρώνει την υποχρέωση 
καταβολής του τιµήµατος υπέρβασης εκποµπών που έχει επιβληθεί στον συνδυασµό 
σύµφωνα µε το άρθρο 8, η Επιτροπή ειδοποιεί σχετικά τους κατασκευαστές. 

4. Οι κατασκευαστές που συµµετέχουν σε συνδυασµό ενηµερώνουν από κοινού την 
Επιτροπή για τυχόν αλλαγή του επικεφαλής του συνδυασµού ή της οικονοµικής του 
κατάστασης, εφόσον µπορεί να επηρεάσει την ικανότητά του να εκπληρώνει την 
υποχρέωση καταβολής του τιµήµατος υπέρβασης εκποµπών που έχει επιβληθεί στον 
συνδυασµό σύµφωνα µε το άρθρο 8, καθώς και για τυχόν αλλαγές των µελών του 
συνδυασµού ή τη λύση του. 

5. Οι κατασκευαστές δύνανται να συνοµολογούν διακανονισµούς συνδυασµού µε την 
προϋπόθεση ότι οι σχετικές συµφωνίες τους συνάδουν µε τα άρθρα 81 και 82 της 
Συνθήκης και ότι επιτρέπουν την ανοικτή, διαφανή και χωρίς διακρίσεις συµµετοχή, 
υπό εµπορικώς εύλογους όρους, οποιουδήποτε κατασκευαστή ζητήσει να γίνει µέλος 
του συνδυασµού. Με την επιφύλαξη της γενικής εφαρµογής των κανόνων της ΕΕ 
περί ανταγωνισµού, όλα τα µέλη του συνδυασµού εξασφαλίζουν, ειδικότερα, ότι στο 
πλαίσιο των διακανονισµών τους που διέπουν τον συνδυασµό δεν πρόκειται να 
υπάρξει κοινοχρησία δεδοµένων ούτε ανταλλαγή πληροφοριών, µε εξαίρεση: 

α) τις µέσες ειδικές εκποµπές CO2 

β) τον στόχο ειδικών εκποµπών 

γ) τον συνολικό αριθµό ταξινοµούµενων οχηµάτων. 
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6. Η παράγραφος 5 δεν έχει εφαρµογή εάν όλοι οι κατασκευαστές που συµµετέχουν 
στον συνδυασµό ανήκουν στην ίδια οµάδα συνδεδεµένων κατασκευαστών. 

7. Με εξαίρεση τις περιπτώσεις ειδοποίησης βάσει της παραγράφου 3, οι 
κατασκευαστές που συµµετέχουν σε συνδυασµό, για τον οποίο έχουν ενηµερώσει 
την Επιτροπή µε σχετικό φάκελο, θεωρούνται ως ένας κατασκευαστής για τους 
σκοπούς της εκπλήρωσης των υποχρεώσεων που υπέχουν δυνάµει του άρθρου 4. Οι 
πληροφορίες σχετικά µε την παρακολούθηση και υποβολή εκθέσεων ως προς 
µεµονωµένους κατασκευαστές και συνδυασµούς θα καταγράφονται, θα 
υποβάλλονται και θα είναι διαθέσιµες στο κεντρικό µητρώο του άρθρου 7 
παράγραφος 4. 

Άρθρο 7 
Παρακολούθηση και αναφορά των µέσων εκποµπών 

1. Για το ηµερολογιακό έτος που αρχίζει την 1η Ιανουαρίου του 2012 και κάθε επόµενο 
ηµερολογιακό έτος, κάθε κράτος µέλος καταγράφει πληροφορίες για κάθε 
καινούργιο ελαφρό επαγγελµατικό όχηµα που ταξινοµείται στην επικράτειά του, 
σύµφωνα µε το µέρος Α του παραρτήµατος ΙΙ. Οι εν λόγω πληροφορίες τίθενται στη 
διάθεση των κατασκευαστών και των εισαγωγέων ή αντιπροσώπων που έχουν 
οριστεί στα επιµέρους κράτη µέλη από τους κατασκευαστές. Τα κράτη µέλη 
καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για να εξασφαλίσουν ότι οι φορείς που υποβάλλουν 
αναφορές λειτουργούν µε διαφάνεια. 

2. Μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου κάθε έτους, αρχής γενοµένης από το 2013, κάθε κράτος 
µέλος προσδιορίζει και διαβιβάζει στην Επιτροπή τα στοιχεία που απαριθµούνται 
στο παράρτηµα ΙΙ µέρος Β για το προηγούµενο ηµερολογιακό έτος. Τα δεδοµένα 
διαβιβάζονται µε το µορφότυπο που ορίζεται στο µέρος Γ του παραρτήµατος ΙΙ. 

3. Εφόσον ζητηθεί από την Επιτροπή, κάθε κράτος µέλος διαβιβάζει επίσης την πλήρη 
σειρά δεδοµένων που έχει συλλέξει κατ’ εφαρµογή της παραγράφου 1. 

4. Η Επιτροπή τηρεί κεντρικό µητρώο των δεδοµένων που υποβάλλονται από τα κράτη 
µέλη βάσει του παρόντος άρθρου και το δηµοσιοποιεί. Από τις 30 Ιουνίου 2013 και 
κάθε επόµενο έτος, η Επιτροπή υπολογίζει προσωρινά για κάθε κατασκευαστή: 

α) τις µέσες ειδικές εκποµπές CO2 κατά το προηγούµενο ηµερολογιακό έτος· 

β) το στόχο ειδικών εκποµπών κατά το προηγούµενο ηµερολογιακό έτος· και 

γ) τη διαφορά µεταξύ των µέσων ειδικών εκποµπών CO2 κατά το προηγούµενο 
ηµερολογιακό έτος και του στόχου ειδικών εκποµπών για το εν λόγω έτος. 

Η Επιτροπή κοινοποιεί σε κάθε κατασκευαστή τον προσωρινό υπολογισµό της γι’ 
αυτόν. Η κοινοποίηση περιλαµβάνει δεδοµένα ανά κράτος µέλος όσον αφορά το 
πλήθος καινούργιων ελαφρών επαγγελµατικών οχηµάτων που έχουν ταξινοµηθεί και 
τις ειδικές τους εκποµπές CO2. 

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

6. Η Επιτροπή εξετάζει τις ενδεχόµενες γνωστοποιήσεις των κατασκευαστών και, µέχρι 
τις 31 Οκτωβρίου, είτε επιβεβαιώνει είτε τροποποιεί τους προσωρινούς 
υπολογισµούς βάσει της παραγράφου 4. 

7. Για τα ηµερολογιακά έτη 2012 και 2013 και µε βάση τους υπολογισµούς που 
εκτελούνται σύµφωνα µε την παράγραφο 5, η Επιτροπή ενηµερώνει τον 
κατασκευαστή σε περίπτωση που εκτιµά ότι οι µέσες ειδικές εκποµπές CO2 από τον 
εν λόγω κατασκευαστή υπερέβησαν τον οικείο στόχο ειδικών εκποµπών. 

8. Σε κάθε κράτος µέλος, η αρµόδια αρχή για τη συλλογή και τη διαβίβαση των 
δεδοµένων παρακολούθησης σύµφωνα µε τον παρόντα κανονισµό είναι εκείνη που 
ορίζεται σύµφωνα µε το άρθρο 8 παράγραφος 7 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 
443/2009. 

9. Η Επιτροπή δύναται να θεσπίζει λεπτοµερείς κανόνες για την παρακολούθηση και 
την υποβολή δεδοµένων βάσει του παρόντος άρθρου και για την εφαρµογή του 
παραρτήµατος II σύµφωνα µε την κανονιστική διαδικασία που προβλέπεται στο 
άρθρο 13 παράγραφος 2. 

Η Επιτροπή δύναται να τροποποιεί το παράρτηµα ΙΙ, βασιζόµενη στην πείρα από την 
εφαρµογή του παρόντος κανονισµού. Τα µέτρα αυτά, που έχουν ως αντικείµενο την 
τροποποίηση µη ουσιωδών στοιχείων του παρόντος κανονισµού, θεσπίζονται 
σύµφωνα µε την κανονιστική διαδικασία µε έλεγχο που προβλέπεται στο άρθρο 13 
παράγραφος 3. 

10. Τα κράτη µέλη συλλέγουν επίσης και υποβάλλουν, σύµφωνα µε το παρόν άρθρο, 
δεδοµένα για τις ταξινοµήσεις οχηµάτων των κατηγοριών Μ2 και Ν2, όπως 
ορίζονται στο παράρτηµα ΙΙ της οδηγίας 2007/46/EΚ, των οποίων η µάζα αναφοράς 
δεν υπερβαίνει τα 2.610 kg, καθώς και οχηµάτων στα οποία έχει επεκταθεί η έγκριση 
τύπου σύµφωνα µε το άρθρο 2 παράγραφος 2 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 715/2007. 

Άρθρο 8 
Τίµηµα υπέρβασης εκποµπών 

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

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

α) Από το 2014 έως το 2018 

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

((Εκποµπές καθ’ υπέρβαση – 3) × 120 EUR + 45 EUR) × αριθµός των 
καινούργιων ελαφρών επαγγελµατικών οχηµάτων· 
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(ii) Για υπέρβαση εκποµπών πάνω από 2 g CO2/km αλλά το πολύ 3 g CO2/km: 

((Εκποµπές καθ’ υπέρβαση – 2) × 25 EUR + 20 EUR) × αριθµός των 
καινούργιων ελαφρών επαγγελµατικών οχηµάτων· 

(iii) Για υπέρβαση εκποµπών πάνω από 1 g CO2/km αλλά το πολύ 2 g CO2/km: 

((Εκποµπές καθ’ υπέρβαση – 1) × 15 EUR + 5 EUR) × αριθµός των 
καινούργιων ελαφρών επαγγελµατικών οχηµάτων· 

(iv) Για υπέρβαση εκποµπών το πολύ 1 g CO2/km: 

Εκποµπές καθ’ υπέρβαση × 5 EUR × αριθµός των καινούργιων ελαφρών 
επαγγελµατικών οχηµάτων. 

β) Από το 2019: 

(Εκποµπές καθ’ υπέρβαση × 120 EUR) × αριθµός των καινούργιων ελαφρών 
επαγγελµατικών οχηµάτων. 

Όπου, για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου: 

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

ως «αριθµός καινούργιων ελαφρών επαγγελµατικών οχηµάτων» νοείται το πλήθος 
καινούργιων ελαφρών επαγγελµατικών οχηµάτων των οποίων είναι ο 
κατασκευαστής και τα οποία ταξινοµήθηκαν κατά την εν λόγω περίοδο µε τα 
κριτήρια σταδιακής εφαρµογής που καθορίζονται στο άρθρο 4. 

3. Η Επιτροπή καθορίζει µεθόδους για την είσπραξη του τιµήµατος υπέρβασης 
εκποµπών που προβλέπεται στην παράγραφο 1. 

Τα µέτρα αυτά, που έχουν ως αντικείµενο την τροποποίηση µη ουσιωδών στοιχείων 
του παρόντος κανονισµού, συµπληρώνοντάς τον, θεσπίζονται σύµφωνα µε την 
κανονιστική διαδικασία µε έλεγχο που προβλέπεται στο άρθρο 13 παράγραφος 3. 

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

Άρθρο 9 
∆ηµοσίευση των επιδόσεων των κατασκευαστών 

1. Μέχρι τις 31 Οκτωβρίου 2013 και τις 31 Οκτωβρίου κάθε επόµενου έτους, η 
Επιτροπή δηµοσιεύει κατάλογο όπου για κάθε κατασκευαστή αναφέρονται: 
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α) ο οικείος στόχος ειδικών εκποµπών για το προηγούµενο ηµερολογιακό έτος· 

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

γ) η διαφορά µεταξύ των οικείων µέσων ειδικών εκποµπών CO2 κατά το 
προηγούµενο ηµερολογιακό έτος και του οικείου στόχου ειδικών εκποµπών 
κατά το εν λόγω έτος· 

δ) οι µέσες ειδικές εκποµπές CO2 για όλα τα καινούργια ελαφρά επαγγελµατικά 
οχήµατα στην Κοινότητα κατά το προηγούµενο ηµερολογιακό έτος και 

ε) η µέση µάζα για όλα τα καινούργια ελαφρά επαγγελµατικά οχήµατα στην 
Κοινότητα κατά το προηγούµενο ηµερολογιακό έτος. 

2. Από τις 31 Οκτωβρίου 2014, 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.  

Άρθρο 10 
Παρεκκλίσεις για ορισµένους κατασκευαστές 

1. Αίτηση παρέκκλισης από τον στόχο ειδικών εκποµπών που υπολογίζεται σύµφωνα 
µε το παράρτηµα I δύναται να υποβάλει κατασκευαστής, του οποίου τα καινούργια 
ελαφρά επαγγελµατικά οχήµατα που ταξινοµούνται στην Κοινότητα ανά 
ηµερολογιακό έτος είναι λιγότερα από 22.000 και ο οποίος: 

α) δεν είναι µέλος οµάδας συνδεδεµένων κατασκευαστών ή 

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

γ) είναι µέλος οµάδας συνδεδεµένων κατασκευαστών αλλά χρησιµοποιεί τις 
δικές του εγκαταστάσεις παραγωγής και κέντρο σχεδιασµού. 

2. Η παρέκκλιση κατά τις διατάξεις της παραγράφου 1 µπορεί να εγκριθεί για πέντε 
ηµερολογιακά έτη κατ’ ανώτατο όριο. Υποβάλλεται αίτηση στην Επιτροπή, η οποία 
περιλαµβάνει: 

α) την επωνυµία του κατασκευαστή και τον αρµόδιο επικοινωνίας µε αυτόν· 

β) στοιχεία που αποδεικνύουν ότι ο κατασκευαστής είναι επιλέξιµος για 
παρέκκλιση κατά τις διατάξεις της παραγράφου 1· 

γ) λεπτοµερή στοιχεία για τα ελαφρά επαγγελµατικά οχήµατα που κατασκευάζει, 
συµπεριλαµβανοµένων της µάζας και των ειδικών εκποµπών CO2 των εν λόγω 
οχηµάτων και 

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

3. Εφόσον η Επιτροπή θεωρεί ότι ο κατασκευαστής είναι επιλέξιµος για την 
παρέκκλιση που ζήτησε 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 
οικονοµικών και τεχνολογικών δυνατοτήτων µείωσης των ειδικών εκποµπών CO2 
και λαµβανοµένων υπόψη των χαρακτηριστικών της αγοράς για τον τύπο του 
κατασκευαζόµενου ελαφρού επαγγελµατικού οχήµατος, η Επιτροπή παραχωρεί στον 
κατασκευαστή παρέκκλιση. Η παρέκκλιση ισχύει από την 1η Ιανουαρίου του 
επόµενου έτους από την ηµεροµηνία έγκρισής της. 

4. Ο κατασκευαστής που υπόκειται σε παρέκκλιση σύµφωνα µε το παρόν άρθρο 
γνωστοποιεί αµέσως στην Επιτροπή κάθε µεταβολή που επηρεάζει ή ενδέχεται να 
επηρεάσει την επιλεξιµότητά του για παρέκκλιση. 

5. Εφόσον η Επιτροπή θεωρεί, είτε µε βάση γνωστοποίηση κατά τις διατάξεις της 
παραγράφου 4 είτε για άλλους λόγους, ότι κατασκευαστής δεν είναι πλέον 
επιλέξιµος για παρέκκλιση, ανακαλεί την παρέκκλιση µε ισχύ από την 1η 
Ιανουαρίου του επόµενου ηµερολογιακού έτους και ενηµερώνει σχετικά τον 
κατασκευαστή. 

6. Εφόσον ο κατασκευαστής δεν επιτύχει τον οικείο στόχο ειδικών εκποµπών, η 
Επιτροπή του επιβάλλει τίµηµα υπέρβασης εκποµπών, όπως ορίζει το άρθρο 8. 

7. Η Επιτροπή δύναται να θεσπίζει λεπτοµερείς εκτελεστικές διατάξεις για τις 
παραγράφους 1 έως 6, µεταξύ άλλων σχετικά µε την ερµηνεία των κριτηρίων 
επιλεξιµότητας, το περιεχόµενο των αιτήσεων και το περιεχόµενο και την 
αξιολόγηση των προγραµµάτων µείωσης των ειδικών εκποµπών CO2. 

Τα µέτρα αυτά, που έχουν ως αντικείµενο την τροποποίηση µη ουσιωδών στοιχείων 
του παρόντος κανονισµού, συµπληρώνοντάς τον, θεσπίζονται σύµφωνα µε την 
κανονιστική διαδικασία µε έλεγχο που προβλέπεται στο άρθρο 13 παράγραφος 3. 

8. Οι αιτήσεις παρέκκλισης µε τα σχετικά δικαιολογητικά, κάθε κοινοποίηση κατά την 
παράγραφο 4, ανάκληση κατά την παράγραφο 5 και επιβολή τιµήµατος υπέρβασης 
εκποµπών κατά την παράγραφο 6, καθώς και τα µέτρα που θεσπίζονται κατά την 
παράγραφο 7, δηµοσιοποιούνται, µε την επιφύλαξη των διατάξεων του κανονισµού 
(ΕΚ) αριθ. 1049/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 30ής 
Μαρτίου 2001, σχετικά µε την πρόσβαση του κοινού στα έγγραφα του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου, του Συµβουλίου και της Επιτροπής. 

Άρθρο 11 
Οικολογική καινοτοµία  

1. Κατόπιν αιτήσεως προµηθευτή ή κατασκευαστή, λαµβάνονται υπόψη οι 
εξοικονοµήσεις CO2 που επιτυγχάνονται µε τη χρήση καινοτόµων τεχνολογιών. Η 
συνολική συµβολή των τεχνολογιών αυτών στη µείωση του στόχου ειδικών 
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εκποµπών ενός κατασκευαστή µπορεί να ανέρχεται σε 7 g CO2/km κατ’ ανώτατο 
όριο. 

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

α) ο προµηθευτής ή ο κατασκευαστής πρέπει να είναι υπόλογος για την 
εξοικονόµηση CO2 που επιτυγχάνεται µε τη χρήση καινοτόµων τεχνολογιών· 

β) οι καινοτόµοι τεχνολογίες πρέπει να έχουν επαληθευµένη συµβολή στη µείωση 
του CO2· 

γ) οι καινοτόµοι τεχνολογίες πρέπει να µην εµπίπτουν στον πρότυπο κύκλο 
δοκιµών για τη µέτρηση του CO2 ή σε υποχρεωτικές διατάξεις λόγω 
πρόσθετων συµπληρωµατικών µέτρων για τη συµµόρφωση προς τη µείωση 
των 10 g CO2/km κατά το άρθρο 1 ή τον κανονισµό αριθ. 443/2009 ούτε να 
είναι υποχρεωτικές δυνάµει άλλων διατάξεων του κοινοτικού δικαίου. 

3. Ο προµηθευτής ή κατασκευαστής που ζητά την έγκριση µέτρου ως καινοτόµου 
τεχνολογίας υποβάλλει στην Επιτροπή έκθεση, συµπεριλαµβανοµένης έκθεσης 
εξακρίβωσης από ανεξάρτητο και πιστοποιηµένο φορέα. Σε περίπτωση 
αλληλεπίδρασης µεταξύ του µέτρου και άλλης καινοτόµου τεχνολογίας που έχει ήδη 
εγκριθεί, στην έκθεση αναφέρεται η αλληλεπίδραση και στην έκθεση εξακρίβωσης 
εκτιµάται ο βαθµός στον οποίο η αλληλεπίδραση τροποποιεί τη µείωση που 
επιτυγχάνεται µε κάθε µέτρο. 

3. Η Επιτροπή βεβαιώνει την επιτευχθείσα µείωση µε βάση τα κριτήρια της 
παραγράφου 2. 

Άρθρο 12 
Επανεξέταση και υποβολή εκθέσεων 

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

Τα µέτρα αυτά τίθενται σε ισχύ για πρώτη φορά την 1η Ιανουαρίου 2018 και εν 
συνεχεία ανά τριετία. 

Τα µέτρα αυτά, που έχουν ως αντικείµενο την τροποποίηση µη ουσιωδών στοιχείων 
του παρόντος κανονισµού, θεσπίζονται σύµφωνα µε την κανονιστική διαδικασία µε 
έλεγχο που προβλέπεται στο άρθρο 13 παράγραφος 3. 

2. Η Επιτροπή συµπεριλαµβάνει τα ελαφρά επαγγελµατικά οχήµατα στην επανεξέταση 
των διαδικασιών µέτρησης των εκποµπών CO2 σύµφωνα µε το άρθρο 13 
παράγραφος 3 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 443/2009. 
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Από την ηµεροµηνία εφαρµογής της αναθεωρηµένης διαδικασίας µέτρησης των 
εκποµπών CO2, παύουν να εγκρίνονται καινοτόµοι τεχνολογίες µε τη διαδικασία του 
άρθρου 11. 

3. Η Επιτροπή συµπεριλαµβάνει τα ελαφρά επαγγελµατικά οχήµατα στην επανεξέταση 
της οδηγίας 2007/46/ΕΚ σύµφωνα µε το άρθρο 13 παράγραφος 4 του κανονισµού 
(ΕΚ) αριθ. 443/2009. 

4. Έως την 1η Ιανουαρίου 2013, η Επιτροπή ολοκληρώνει την επανεξέταση των 
στόχων ειδικών εκποµπών του παραρτήµατος Ι και των παρεκκλίσεων κατά το 
άρθρο 10, µε σκοπό τον καθορισµό: 

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

– των θεµάτων υλοποίησης του εν λόγω στόχου, συµπεριλαµβανοµένου του 
τιµήµατος υπέρβασης εκποµπών. 

Με βάση την επανεξέταση αυτή και τη σχετική εκτίµηση επιπτώσεων, η οποία 
περιλαµβάνει συνολική αξιολόγηση του αντίκτυπου στην αυτοκινητοβιοµηχανία και 
στις βιοµηχανίες που εξαρτώνται από αυτή, η Επιτροπή, εάν το κρίνει σκόπιµο, 

– υποβάλλει πρόταση τροποποίησης του παρόντος κανονισµού κατά τρόπο όσο το 
δυνατόν περισσότερο ουδέτερο από πλευράς ανταγωνισµού, κοινωνικά δίκαιο και 
βιώσιµο, 

– επιβεβαιώνει την υπαγωγή στον παρόντα κανονισµό των οχηµάτων των 
κατηγοριών Ν2 και Μ2, όπως ορίζονται στο παράρτηµα ΙΙ της οδηγίας 
2007/46/EΚ, των οποίων η µάζα αναφοράς δεν υπερβαίνει τα 2.610 kg, καθώς και 
οχηµάτων στα οποία έχει επεκταθεί η έγκριση τύπου σύµφωνα µε το άρθρο 2 
παράγραφος 2 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 715/2007. 

Τα µέτρα αυτά, που έχουν ως αντικείµενο την τροποποίηση µη ουσιωδών στοιχείων 
του παρόντος κανονισµού, θεσπίζονται σύµφωνα µε την κανονιστική διαδικασία µε 
έλεγχο που προβλέπεται στο άρθρο 13 παράγραφος 3. 

5. Μέχρι το 2014, η Επιτροπή, µετά από εκτίµηση επιπτώσεων, δηµοσιεύει έκθεση 
σχετικά µε τη διαθεσιµότητα των δεδοµένων αποτυπώµατος και ωφέλιµου φορτίου 
και µε τη χρήση τους ως παραµέτρων χρησιµότητας για τον καθορισµό των στόχων 
ειδικών εκποµπών και, εφόσον το κρίνει σκόπιµο, υποβάλλει πρόταση στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συµβούλιο για την τροποποίηση του παραρτήµατος 
Ι. 

6. Θεσπίζονται µέτρα για να προβλεφθεί η αναγκαία αναπροσαρµογή των τύπων του 
παραρτήµατος I, προκειµένου να αντικατοπτρίζουν κάθε αλλαγή στην κανονιστική 
διαδικασία δοκιµών για τη µέτρηση των ειδικών εκποµπών CO2. 

Τα µέτρα αυτά, που έχουν ως αντικείµενο την τροποποίηση µη ουσιωδών στοιχείων 
του παρόντος κανονισµού θεσπίζονται σύµφωνα µε την κανονιστική διαδικασία µε 
έλεγχο που προβλέπεται στο άρθρο 13 παράγραφος 3. 
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7. Μέχρι το 2015, η Επιτροπή επανεξετάζει τη µέθοδο προσδιορισµού των ειδικών 
εκποµπών CO2 ολοκληρωµένων οχηµάτων κατά το παράρτηµα ΙΙ µέρος Β 
παράγραφος 7 και, εφόσον το κρίνει απαραίτητο, υποβάλλει πρόταση τροποποίησης 
του παραρτήµατος ΙΙ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συµβούλιο. 

Άρθρο 13 
∆ιαδικασία επιτροπής 

1. Η Επιτροπή επικουρείται από την επιτροπή που έχει συσταθεί βάσει του άρθρου 8 
της απόφασης 93/389/ΕΟΚ.  

2. Όταν γίνεται παραποµπή στην παρούσα παράγραφο, εφαρµόζονται τα άρθρα 5 και 7 
της απόφασης 1999/468/EΚ, τηρουµένων των διατάξεων του άρθρου 8 αυτής. 

Η προθεσµία που προβλέπεται στο άρθρο 5 παράγραφος 6 της απόφασης 
1999/468/EΚ ορίζεται τρίµηνη. 

3. Όταν γίνεται παραποµπή στην παρούσα παράγραφο, εφαρµόζονται το άρθρο 5α 
παράγραφοι 1 έως 4 και το άρθρο 7 της απόφασης 1999/468/EΚ, τηρουµένων των 
διατάξεων του άρθρου 8 αυτής. 

Άρθρο 14 
Έναρξη ισχύος 

Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την τρίτη ηµέρα από τη δηµοσίευσή του στην Επίσηµη 
Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε 
κράτος µέλος. 

Βρυξέλλες,  

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Για το Συµβούλιο 
Ο Πρόεδρος Ο Πρόεδρος 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I 

ΣΤΟΧΟΙ ΕΙ∆ΙΚΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ CO2  

1. Οι ενδεικτικές ειδικές εκποµπές CO2 για κάθε ελαφρό επαγγελµατικό όχηµα, 
µετρούµενες σε γραµµάρια ανά χιλιόµετρο, προσδιορίζονται µε τον τύπο: 

α) Από το 2014 έως 2017: 

Ενδεικτικές ειδικές εκποµπές CO2 = 175 + a × (M – M0) 

όπου: 

M = µάζα του οχήµατος σε χιλιόγραµµα (kg) 

M0 = 1706,0 

a = 0,093 

β) Από το 2018 και εφεξής: 

Ενδεικτικές ειδικές εκποµπές CO2 = 175 + a × (M – M0) 

όπου: 

M = µάζα του οχήµατος σε χιλιόγραµµα (kg) 

M0 = η εγκριθείσα τιµή βάσει του άρθρου 12 παράγραφος 1 

a = 0,093 

2. Ο στόχος ειδικών εκποµπών για έναν κατασκευαστή σε δεδοµένο ηµερολογιακό έτος 
υπολογίζεται ως ο µέσος όρος των ενδεικτικών ειδικών εκποµπών CO2 από κάθε 
καινούργιο ελαφρό επαγγελµατικό όχηµα που ταξινοµήθηκε κατά το συγκεκριµένο 
ηµερολογιακό έτος και του οποίου είναι ο κατασκευαστής. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II 
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΚΠΟΜΠΩΝ 

A. ΣΥΛΛΟΓΗ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑ ΕΛΑΦΡΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΚΑΙ 
ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ CO2  

1. Για το έτος που αρχίζει την 1η Ιανουαρίου 2011 και κάθε επόµενο έτος, τα κράτη 
µέλη καταγράφουν τα ακόλουθα στοιχεία για κάθε καινούργιο ελαφρό 
επαγγελµατικό όχηµα που ταξινοµείται στην επικράτειά τους: 

α) τον κατασκευαστή· 

β) τον τύπο, την παραλλαγή και την έκδοση του οχήµατος· 

γ) τις ειδικές εκποµπές CO2 (g/km) του οχήµατος· 

δ) τη µάζα του (kg)· 

ε) το µεταξόνιό του (mm)· 

στ) το µετατρόχιό του (mm) και  

ζ) το ωφέλιµο φορτίο του (kg).  

2. Τα στοιχεία που αναφέρονται στην παράγραφο 1 λαµβάνονται από το πιστοποιητικό 
συµµόρφωσης για το αντίστοιχο ελαφρό επαγγελµατικό όχηµα. Όταν το 
πιστοποιητικό συµµόρφωσης ορίζει κατώτατη και ανώτατη µάζα για κάποιο ελαφρό 
επαγγελµατικό όχηµα, για την εφαρµογή του παρόντος κανονισµού το κράτος µέλος 
χρησιµοποιεί µόνο την ανώτατη αριθµητική τιµή. Στην περίπτωση των οχηµάτων 
διπλής τροφοδοσίας (βενζίνη-αέριο), στα πιστοποιητικά συµµόρφωσης των οποίων 
σηµειώνονται οι ειδικές εκποµπές CO2 και για τα δύο είδη καυσίµου, τα κράτη µέλη 
χρησιµοποιούν µόνον την τιµή που αφορά το αέριο.  

3. Για το ηµερολογιακό έτος που αρχίζει την 1η Ιανουαρίου 2011 και κάθε επόµενο 
ηµερολογιακό έτος, τα κράτη µέλη προσδιορίζουν για κάθε κατασκευαστή, 
σύµφωνα µε τις µεθόδους που περιγράφονται στο µέρος Β: 

α) τον συνολικό αριθµό καινούργιων ελαφρών επαγγελµατικών οχηµάτων που 
ταξινοµήθηκαν στην επικράτειά τους·  

β) τις µέσες ειδικές εκποµπές CO2, όπως ορίζονται στο µέρος Β παράγραφος 2 
του παρόντος παραρτήµατος·  

γ) τη µέση µάζα, όπως ορίζεται στο µέρος Β παράγραφος 3 του παρόντος 
παραρτήµατος· 

δ) για κάθε παραλλαγή κάθε έκδοσης κάθε τύπου καινούργιου ελαφρού 
επαγγελµατικού οχήµατος: 
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(i) τον συνολικό αριθµό καινούργιων ελαφρών επαγγελµατικών οχηµάτων που 
ταξινοµήθηκαν στην επικράτειά τους, όπως ορίζεται στο µέρος Β 
παράγραφος 4 του παρόντος παραρτήµατος·  

(ii) τις ειδικές εκποµπές CO2·  

(iii) τη µάζα· 

(iv) το αποτύπωµα του οχήµατος, όπως ορίζεται στο µέρος Β παράγραφος 5 
του παρόντος παραρτήµατος· 

(v) το ωφέλιµο φορτίο. 

B. ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΩΝ 
ΕΚΠΟΜΠΩΝ CO2 ΑΠΟ ΤΑ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑ ΕΛΑΦΡΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ 

Τα στοιχεία παρακολούθησης που τα κράτη µέλη οφείλουν να προσδιορίζουν 
σύµφωνα µε τις διατάξεις του µέρους Α παράγραφος 3 προσδιορίζονται σύµφωνα µε 
τη µεθοδολογία που περιγράφεται στο παρόν µέρος. 

1. Πλήθος ταξινοµηθέντων καινούργιων ελαφρών επαγγελµατικών οχηµάτων (N). 

Τα κράτη µέλη προσδιορίζουν το πλήθος των καινούργιων ελαφρών 
επαγγελµατικών οχηµάτων που ταξινοµήθηκαν στην επικράτειά τους κατά το 
αντίστοιχο έτος παρακολούθησης (N). 

2. Μέσες ειδικές εκποµπές CO2 από καινούργια ελαφρά επαγγελµατικά οχήµατα (S,ave) 

Οι µέσες ειδικές εκποµπές CO2 από όλα τα καινούργια ελαφρά επαγγελµατικά 
οχήµατα που ταξινοµήθηκαν για πρώτη φορά στην επικράτεια κράτους µέλους κατά 
το έτος παρακολούθησης (S,ave) υπολογίζονται διαιρώντας το άθροισµα των ειδικών 
εκποµπών CO2 των επιµέρους καινούργιων οχηµάτων, S, δια του πλήθους των 
καινούργιων οχηµάτων, N. 

Save = (1/ N) × Σ S 

3. Μέση µάζα καινούργιων ελαφρών επαγγελµατικών οχηµάτων 

Η µέση µάζα όλων των καινούργιων ελαφρών επαγγελµατικών οχηµάτων που 
ταξινοµήθηκαν στην επικράτεια κράτους µέλους κατά το έτος παρακολούθησης 
(M,ave) υπολογίζεται διαιρώντας το άθροισµα των µαζών των επιµέρους καινούργιων 
οχηµάτων, M, δια του πλήθους των καινούργιων οχηµάτων, N. 

Mave = (1/ N) × Σ M 

4. Κατανοµή των καινούργιων ελαφρών επαγγελµατικών οχηµάτων ανά έκδοση 

Για κάθε έκδοση κάθε παραλλαγής κάθε τύπου καινούργιου ελαφρού 
επαγγελµατικού οχήµατος, καταγράφονται το πλήθος των οχηµάτων που 
ταξινοµήθηκαν για πρώτη φορά, η µάζα των οχηµάτων, οι ειδικές εκποµπές CO2 και 
το αποτύπωµα του οχήµατος. 
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5. Αποτύπωµα 

Το αποτύπωµα του οχήµατος υπολογίζεται πολλαπλασιάζοντας το µεταξόνιο του 
οχήµατος επί το µετατρόχιό του. 

6. Ωφέλιµο φορτίο 

Το ωφέλιµο φορτίο του οχήµατος ορίζεται ως η διαφορά µεταξύ της µέγιστης 
τεχνικά αποδεκτής µάζας έµφορτου οχήµατος σύµφωνα µε το παράρτηµα III της 
οδηγίας 2007/46/ΕΚ και της µάζας του οχήµατος. 

7. Ειδικές εκποµπές ολοκληρωµένων οχηµάτων 

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

Γ. ΜΟΡΦΟΤΥΠΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ∆ΙΑΒΙΒΑΣΗ ΤΩΝ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ 

Για κάθε κατασκευαστή και για κάθε έτος, τα κράτη µέλη υποβάλλουν τα δεδοµένα 
που περιγράφονται στο µέρος Α παράγραφος 3 χρησιµοποιώντας τους ακόλουθους 
µορφότυπους: 
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Συγκεντρωτικά δεδοµένα: 

Έτος:   
  

 

Κατασκευαστής 

Συνολικός αριθµός 
ταξινοµηθέντων 

καινούργιων ελαφρών 
επαγγελµατικών οχηµάτων 

Μέσες 
ειδικές 
εκποµπές 

CO2 (g/km) 

Μέση 
µάζα (kg) 

Μέσο 
αποτύπωµα 

(m2) 

Μέσο 
ωφέλιµο 

φορτίο (kg) 

(Κατασκευαστής 1) … … … … … 
(Κατασκευαστής 2) … … … … … 
… … … … … … 
Σύνολο όλων των 
κατασκευαστών 

… … … … … 

Λεπτοµερή δεδοµένα σε επίπεδο κατασκευαστή: 

Έ
το
ς 

Κ
ατ
ασ
κε
υα
στ
ής

 

Τύ
πο
ς ε
λα
φρ
ού

 
επ
αγ
γε
λµ
ατ
ικ
ού

 ο
χή

µα
το
ς 

Π
αρ
αλ
λα
γή

 

Έ
κδ
οσ
η 

Κ
ατ
ηγ
ορ
ία

 ε
γκ
εκ
ρι

µέ
νο
υ 

τύ
πο
υ 
οχ
ήµ
ατ
ος

 

Κ
ατ
ηγ
ορ
ία

 τα
ξι
νο

µη
µέ
νο
υ 

οχ
ήµ
ατ
ος

 

Μ
άρ
κα

 κ
ατ
ασ
κε
υή
ς 

Εµ
πο
ρι
κή

 ο
νο

µα
σί
α 

Κ
ω
δι
κό
ς κ

αι
νο
τό

µο
υ 

τε
χν
ολ
ογ
ία
ς ή

 ο
µά
δα
ς 

κα
ιν
οτ
όµ
ω
ν 
τε
χν
ολ
ογ
ιώ
ν19

  

Σύ
νο
λο

 ν
έω
ν 
τα
ξι
νο

µή
σε
ω
ν 

Ει
δι
κέ
ς ε
κπ
οµ
πέ
ς C

O
2 

(g
/k

m
) 

Κ
ατ
αν
άλ
ω
ση

 υ
δρ
ογ
όν
ου

 
(g

/k
m

) 

Κ
ατ
αν
άλ
ω
ση

 η
λε
κτ
ρι
κή
ς 

εν
έρ
γε
ια
ς (

W
h/

km
) 

Μ
άζ
α 

(k
g)

 

Α
πο
τύ
πω

µα
 (m

2 ) 

Μ
έσ
ο 
ω
φέ
λι

µο
 φ
ορ
τί
ο 

(k
g)

 

Μ
εί
ω
ση

 τω
ν 
εκ
πο

µπ
ώ
ν 

µέ
σω

 κ
αι
νο
τό

µω
ν 

τε
χν
ολ
ογ
ιώ
ν 

20
 

Έτος 1 (επωνυµία 
κατασκευαστή 1) 

(ονοµασία 
τύπου 1) 

(ονοµασία 
παραλλαγής 1) 

(ονοµασία 
έκδοσης 1) … … … … … … … … … … … … … 

Έτος 1 (επωνυµία 
κατασκευαστή 1) 

(ονοµασία 
τύπου 1) 

(ονοµασία 
παραλλαγής 1) 

(ονοµασία 
έκδοσης 2) … … … … … … … … … … … … … 
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Έτος 1 (επωνυµία 
κατασκευαστή 1) 

(ονοµασία 
τύπου 1) 

(ονοµασία 
παραλλαγής 2) 

(ονοµασία 
έκδοσης 1) … … … … … … … … … … … … … 

Έτος 1 (επωνυµία 
κατασκευαστή 1) 

(ονοµασία 
τύπου 1) 

(ονοµασία 
παραλλαγής 2) 

(ονοµασία 
έκδοσης 2) … … … … … … … … … … … … … 

Έτος 1 (επωνυµία 
κατασκευαστή 1) 

(ονοµασία 
τύπου 2) 

(ονοµασία 
παραλλαγής 1) 

(ονοµασία 
έκδοσης 1) … … … … … … … … … … … … … 

Έτος 1 (επωνυµία 
κατασκευαστή 1) 

(ονοµασία 
τύπου 2) 

(ονοµασία 
παραλλαγής 1) 

(ονοµασία 
έκδοσης 2) … … … … … … … … … … … … … 

Έτος 1 (επωνυµία 
κατασκευαστή 1) 

(ονοµασία 
τύπου 2) 

(ονοµασία 
παραλλαγής 2) 

(ονοµασία 
έκδοσης 1) … … … … … … … … … … … … … 

Έτος 1 (επωνυµία 
κατασκευαστή 1) 

(ονοµασία 
τύπου 2) 

(ονοµασία 
παραλλαγής 2) 

(ονοµασία 
έκδοσης 2) … … … … … … … … … … … … … 

Έτος 1 (επωνυµία 
κατασκευαστή 1) … … … … … … … … … … … … … … … … 

Έτος 1 (επωνυµία 
κατασκευαστή 2) 

(ονοµασία 
τύπου 1) 

(ονοµασία 
παραλλαγής 1) 

(ονοµασία 
έκδοσης 1) … … … … … … … … … … … … … 

Έτος 1 (επωνυµία 
κατασκευαστή 2) 

(ονοµασία 
τύπου 1) 

(ονοµασία 
παραλλαγής 1) 

(ονοµασία 
έκδοσης 2) … … … … … … … … … … … … … 

Έτος 1 (επωνυµία 
κατασκευαστή 2) 

(ονοµασία 
τύπου 1) 

(ονοµασία 
παραλλαγής 2) 

(ονοµασία 
έκδοσης 1) … … … … … … … … … … … … … 

Έτος 1 (επωνυµία 
κατασκευαστή 2) 

(ονοµασία 
τύπου 1) 

(ονοµασία 
παραλλαγής 2) 

(ονοµασία 
έκδοσης 2) … … … … … … … … … … … … … 

Έτος 1 (επωνυµία 
κατασκευαστή 2) 

(ονοµασία 
τύπου 2) 

(ονοµασία 
παραλλαγής 1) 

(ονοµασία 
έκδοσης 1) … … … … … … … … … … … … … 

Έτος 1 (επωνυµία 
κατασκευαστή 2) 

(ονοµασία 
τύπου 2) 

(ονοµασία 
παραλλαγής 1) 

(ονοµασία 
έκδοσης 2) … … … … … … … … … … … … … 

Έτος 1 (επωνυµία 
κατασκευαστή 2) 

(ονοµασία 
τύπου 2) 

(ονοµασία 
παραλλαγής 2) 

(ονοµασία 
έκδοσης 1) … … … … … … … … … … … … … 

Έτος 1 (επωνυµία 
κατασκευαστή 2) 

(ονοµασία 
τύπου 2) 

(ονοµασία 
παραλλαγής 2) 

(ονοµασία 
έκδοσης 2) … … … … … … … … … … … … … 

Έτος 1 (επωνυµία 
κατασκευαστή 2) …  … … … … … … … … … … … … … … 

 




