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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Στις 11 Ιουλίου 2012 η Επιτροπή παρουσίασε την πρότασή της για την αναθεώρηση του 
κανονισμού (ΕK) αριθ. 443/2009 ο οποίος ορίζει το πλαίσιο μείωσης των εκπομπών CO2 από 
τον στόλο καινούργιων αυτοκινήτων για το 2020. Η αναθεώρηση αυτή υλοποιεί τις αναγκαίες
λεπτομέρειες χωρίς τις οποίες δεν θα μπορούσε να επιτευχθεί ο στόχος των 95gCO2/km για 
την δεύτερη περίοδο έως το 2020.

Οι λεπτομερείς διατάξεις αποτελούν πτυχές της εφαρμογής που έχουν αντίκτυπο στον τρόπο 
επίτευξης του στόχου για τις εκπομπές. Στην πρόταση της Επιτροπής οι περισσότερες 
λεπτομερείς διατάξεις παραμένουν ως έχουν, με εξαίρεση τα παρακάτω:

– καθιερώνονται πιστωτικά υπερμόρια κατά την περίοδο 2020-2023 για τα αυτοκίνητα 
των οποίων οι εκπομπές δεν υπερβαίνουν τα 35 g CO2/km, με πολλαπλασιαστή 1,3 
και σωρευτικό ανώτατο όριο 20 000 οχημάτων ανά κατασκευαστή για όλη τη 
διάρκεια ισχύος του συστήματος·

– η παρέκκλιση «εξειδίκευσης» επικαιροποιείται για το 2020 και οι κατασκευαστές 
που είναι υπεύθυνοι για λιγότερες από 500 ταξινομήσεις καινούργιων επιβατικών 
αυτοκινήτων ετησίως απαλλάσσονται από την υποχρέωση συμμόρφωσης με στόχο 
εκπομπών CO2.

– διατηρούνται οι οικολογικές καινοτομίες όταν εφαρμόζεται αναθεωρημένη 
διαδικασία δοκιμών.

Επιπλέον, επικαιροποιούνται οι διατάξεις που αφορούν τη διαδικασία επιτροπής ώστε να 
συνάδουν με τη Συνθήκη της Λισαβόνας.

Η εισηγήτρια εκφράζει την ικανοποίησή της για τον αναθεωρημένο κανονισμό. Δεδομένου 
ότι οι περισσότεροι κατασκευαστές αυτοκινήτων βρίσκονται σε ορθή πορεία για την επίτευξη 
των στόχων τους σχετικά με τις εκπομπές CO2, όπως αυτοί συμφωνήθηκαν το 2009, δεν θα 
ήταν σκόπιμο σε αυτό το στάδιο να πραγματοποιηθούν ευρείες αλλαγές στις λεπτομερείς 
διατάξεις σχετικά με την επίτευξη του στόχου των 95gCO2/km για το 2020. Ωστόσο, 
εξακολουθούν να υπάρχουν σημαντικά ζητήματα, τα οποία η Επιτροπή δεν αντιμετωπίζει 
επαρκώς στην πρότασή της. 

Ένας σημαντικός τομέας που δημιουργεί ανησυχία είναι το αυξανόμενο χάσμα ανάμεσα στις 
εκπομπές της έγκρισης τύπου και τις πραγματικές εκπομπές που προέρχονται από νέα 
επιβατικά αυτοκίνητα, το οποίο σύμφωνα με την Επιτροπή αντιστοιχεί σε 15-30%. Η 
απόκλιση αυτή οφείλεται κυρίως στις μεθόδους που χρησιμοποιούν οι κατασκευαστές 
αυτοκινήτων για να μετρούν τις εκπομπές CO2 σύμφωνα με την τρέχουσα διαδικασία του 
κύκλου δοκιμών. Είναι ζωτικής σημασίας να αντιμετωπιστεί αυτή η απόκλιση, ιδίως επειδή 
οι μειώσεις CO2 οδηγούν αμέσως σε εξοικονόμηση καυσίμων για τους καταναλωτές και σε 
χαμηλότερες εισαγωγές πετρελαίου. 

Η εισηγήτρια προτείνει για αυτόν τον λόγο η Επιτροπή να αναθεωρήσει έως το 2014 την 
κανονιστική διαδικασία δοκιμών της ΕΕ για τη μέτρηση των ειδικών εκπομπών CO2 που 
αναφέρεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 715/2007 και τα μέτρα εφαρμογής του. Έως τον 
Ιανουάριο του 2015 θα πρέπει η Επιτροπή να είναι σε θέση να αναθεωρήσει τον κύκλο 
δοκιμών της ΕΕ. Αυτό θα πρέπει να συμβεί ακόμη και εάν δεν έχει ολοκληρωθεί έως τότε η 
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παγκόσμια εναρμονισμένη διαδικασία δοκιμών ελαφρών οχημάτων στο πλαίσιο της 
Οικονομικής Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών για την Ευρώπη, καθώς η εξοικονόμηση 
καυσίμων είναι προς το συμφέρον των ευρωπαίων καταναλωτών ανεξάρτητα από τις διεθνείς 
προόδους. Οι νέες διαδικασίες παγκόσμιας διαδικασίας δοκιμών ελαφρών οχημάτων θα 
πρέπει να ενσωματωθούν στο πλαίσιο του κύκλου δοκιμών της ΕΕ και οι στόχοι CO2 των 
μεμονωμένων κατασκευαστών αυτοκινήτων θα πρέπει να προσαρμοστούν. Η επιλογή της 
μέτρησης των οικολογικών καινοτομιών εκτός του κύκλου δοκιμών δεν θα πρέπει να 
διατηρηθεί μετά από την αναθεώρηση του κύκλου δοκιμών της ΕΕ το 2015.

Μία από τις αδυναμίες της πρότασης της Επιτροπής είναι η έλλειψη οράματος μετά από το 
2020. Παρόλο που μπορεί να μην είναι δυνατό να προβλεφθεί η ακριβής πορεία που θα έχει 
λάβει η πρόοδος της τεχνολογίας το 2025, η βιομηχανία μπορεί να ωφεληθεί από τη 
βεβαιότητα κάποιου σαφούς πολιτικού μηνύματος. Για αυτόν τον λόγο θα πρέπει να τεθεί 
στον παρόντα κανονισμό ένας στόχος σχετικά με τα επίπεδα εκπομπών CO2 το 2025. Ένας 
τέτοιος στόχος θα δώσει στη βιομηχανία άπλετο χρόνο εκτέλεσης και θα υπόκειται σε 
αναθεώρηση έτσι ώστε να διασφαλιστεί ότι μπορεί να επιτευχθεί με κοινωνικά και 
οικονομικά δίκαιο τρόπο. 

Στις ΗΠΑ, έχει ήδη τεθεί στόχος για το 2025. Σύμφωνα με τον στόχο των ΗΠΑ, οι 
κατασκευαστές αυτοκινήτων πρέπει να μειώσουν την κατανάλωση καυσίμων στο μέσο 
αυτοκίνητο που πωλείται ανάμεσα στο 2011 και το 2025. Δεδομένου ότι η ΕΕ θα πρέπει να 
συνεχίσει να κατέχει ηγετική θέση στον παγκόσμιο αγώνα δρόμου για τη δημιουργία 
καθαρότερων οχημάτων, θα πρέπει να υιοθετήσει εξίσου φιλόδοξο ρυθμό βελτίωσης. Μια 
μείωση της τάξης του 50% μετά από το 2011 συνεπάγεται έναν στόχο που περιλαμβάνει 
λιγότερο από 70g CO2 ανά χιλιόμετρο. Σύμφωνα με την πιο πρόσφατη μελέτη του 2012 από 
του οργανισμού AEA-Ricardo ο στόχος των 70g CO2/km είναι ο πλέον κατάλληλος για το 
2025 και υπολογίζεται ότι ο στόχος των 70g μπορεί να επιτευχθεί με μόνο 7% οχήματα 
εξαιρετικά χαμηλών εκπομπών και με περίπου 20% υβριδικά οχήματα. 

Ο στόχος των 70g CO2/km για το 2025 θα διασφαλίσει τη συνέχιση των επενδύσεων σε 
εναλλακτικά συστήματα πρόωσης και θα δημιουργήσει επιπρόσθετη ανάπτυξη και θέσεις 
εργασίας στον τομέα των υψηλών τεχνολογιών στην Ευρώπη. Η εταιρία McKinsey 
υπολογίζει ότι έως το 2030 θα έχουν δημιουργηθεί 110.000 νέες θέσεις εργασίας στην 
παραγωγή και την Ε&Α στην ΕΕ χάρη στην ανάγκη για παραγωγή οχημάτων με μεγαλύτερη 
απόδοση όσον αφορά την εξοικονόμηση καυσίμων. Η Επιτροπή έχει αναγνωρίσει τα 
πλεονεκτήματα της χρήσης του αποτυπώματος αντί για τη χρήση της μάζας ως παραμέτρου 
χρηστικότητας, καθώς και ότι θα ήταν σκόπιμο να χρησιμοποιηθεί το αποτύπωμα ως 
παράμετρος χρηστικότητας για τον στόχο του 2025 και να επιτραπεί στους κατασκευαστές να 
επιλέγουν ανάμεσα στη μάζα και το αποτύπωμα από το 2015 έως το 2020.

Τέλος, η εισηγήτρια προτείνει την τροποποίηση του άρθρου που σχετίζεται με τα πιστωτικά 
υπερμόρια. Μία από τις αδυναμίες των πιστωτικών υπερμορίων είναι ότι, παρόλο που 
ενθαρρύνουν τους κατασκευαστές αυτοκινήτων να παράγουν περισσότερα αυτοκίνητα 
εξαιρετικά χαμηλών εκπομπών, τους επιτρέπουν επίσης να πωλούν περισσότερα ρυπογόνα 
αυτοκίνητα, με αποτέλεσμα να αποδυναμώνεται ο στόχος που αφορά το CO2. Η εισηγήτρια 
προτείνει να αντικατασταθούν από μια ευέλικτη εντολή, κατά το πρότυπο της εντολής για 
οχήματα με χαμηλές εκπομπές άνθρακα στην Καλιφόρνια. Με αυτόν τον τρόπο θα 
επιταχυνθεί η ανάπτυξη και χρησιμοποίηση εναλλακτικών συστημάτων πρόωσης όπως είναι 
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οι ηλεκτρικές μπαταρίες και οι κυψέλες καυσίμου και θα διασφαλιστεί ότι 
πραγματοποιούνται οι κατάλληλες επενδύσεις σε τεχνολογίες εξαιρετικά χαμηλών εκπομπών.
Θα δοθούν κίνητρα στους «πρωτοπόρους» χαλαρώνοντας τους στόχους τους όσον αφορά τον 
μέσο όρο εκπομπών CO2, διασφαλίζοντας συγχρόνως ότι οι κατασκευαστές που επιλέγουν να 
μην συμμετάσχουν στην ταχεία ανάπτυξη οχημάτων εξαιρετικά χαμηλών εκπομπών θα 
προβαίνουν σε επιπρόσθετες βελτιώσεις στον συμβατικό στόλο τους μετά από το 2020.

Η Επιτροπή, τα κράτη μέλη και οι περιφερειακές και τοπικές αρχές θα πρέπει να εργαστούν 
προκειμένου να εντοπίσουν και να διαδώσουν βέλτιστες πρακτικές όσον αφορά την παροχή 
κινήτρων για τη ζήτηση οχημάτων με εξαιρετικά χαμηλά επίπεδα ανθρακούχων εκπομπών, 
έτσι ώστε η υγιής ανάπτυξη που σημειώνεται στις πωλήσεις ορισμένων ευρωπαϊκών χωρών 
να μπορέσει αναπαραχθεί σε όλα τα κράτη μέλη.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας καλεί την Επιτροπή Περιβάλλοντος, 
Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να 
ενσωματώσει στην έκθεσή της τις ακόλουθες τροπολογίες:

Τροπολογία 1

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) Είναι σκόπιμο να διευκρινιστεί ότι, 
προκειμένου να εξακριβώνεται η 
συμμόρφωση με τον στόχο των 
95gCO2/km, οι εκπομπές CO2 θα πρέπει 
να εξακολουθήσουν να μετρώνται 
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 και τα μέτρα 
εφαρμογής του, καθώς και με καινοτόμες 
τεχνολογίες.

(2) Η παγκόσμια αγορά ανάπτυξης 
προηγμένων τεχνολογιών για τη βελτίωση 
της απόδοσης των οχημάτων είναι μια 
αγορά που μεγεθύνεται. Η περαιτέρω 
ανάπτυξη τέτοιων αγορών συνάδει με την 
εμβληματική πρωτοβουλία για μια 
ενεργειακά αποδοτική Ευρώπη στο 
πλαίσιο της στρατηγικής «Ευρώπη 
2020», η οποία υποστηρίζει τη μετάβαση 
σε μια ενεργειακά αποδοτική οικονομία 
με χαμηλές εκπομπές άνθρακα έτσι ώστε 
να επιτευχθεί βιώσιμη ανάπτυξη. 
Προκειμένου να δοθούν περαιτέρω 
κίνητρα για την καινοτομία στον εν λόγω 
τομέα θα πρέπει να οριστεί στον παρόντα 
κανονισμό ένας μακροπρόθεσμος στόχος 
για το έτος 2025.
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Τροπολογία 2

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3) Αναγνωρίζοντας το υψηλό κόστος 
έρευνας και ανάπτυξης και μοναδιαίο 
κόστος παραγωγής στην περίπτωση των 
πρώτων γενεών οχημάτων με εξαιρετικά 
χαμηλά επίπεδα ανθρακούχων εκπομπών, 
είναι σκόπιμο να επιταχυνθεί και να 
διευκολυνθεί, προσωρινά και σε 
περιορισμένο βαθμό, η κυκλοφορία των 
οχημάτων αυτών στην αγορά της Ένωσης 
στα αρχικά στάδια της εμπορικής τους 
εκμετάλλευσης.

(3) Αναγνωρίζοντας το υψηλό κόστος 
έρευνας και ανάπτυξης και μοναδιαίο 
κόστος παραγωγής στην περίπτωση των 
πρώτων γενεών οχημάτων με εξαιρετικά 
χαμηλά επίπεδα ανθρακούχων εκπομπών, 
είναι σκόπιμο να επιταχυνθεί και να 
διευκολυνθεί, προσωρινά και σε 
περιορισμένο βαθμό, η κυκλοφορία των 
οχημάτων αυτών στην αγορά της Ένωσης 
στα αρχικά στάδια της εμπορικής τους 
εκμετάλλευσης. Η Επιτροπή, τα κράτη 
μέλη και οι περιφερειακές και τοπικές 
αρχές θα πρέπει να εργαστούν 
προκειμένου να εντοπίσουν και να 
διαδώσουν βέλτιστες πρακτικές όσον 
αφορά την παροχή κινήτρων για τη 
ζήτηση οχημάτων με εξαιρετικά χαμηλά 
επίπεδα ανθρακούχων εκπομπών, έτσι 
ώστε η υγιής ανάπτυξη που σημειώνεται 
στις πωλήσεις ορισμένων ευρωπαϊκών 
χωρών να αναπαραχθεί σε όλα τα κράτη 
μέλη.

Or. en

Τροπολογία 3

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7) Προκειμένου να είναι η 
αυτοκινητοβιομηχανία σε θέση να 
πραγματοποιήσει μακροπρόθεσμες 
επενδύσεις και να αναπτύξει καινοτομίες, 

(7) Προκειμένου να είναι η 
αυτοκινητοβιομηχανία σε θέση να 
πραγματοποιήσει μακροπρόθεσμες 
επενδύσεις και να αναπτύξει καινοτομίες, 
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είναι επιθυμητό να δοθούν ενδείξεις ως 
προς τον τρόπο τροποποίησης του 
παρόντος κανονισμού για την περίοδο μετά 
το 2020. Οι ενδείξεις αυτές θα πρέπει να 
βασιστούν σε εκτίμηση του απαραίτητου 
ποσοστού μείωσης σύμφωνα με τους 
μακροπρόθεσμους κλιματικούς στόχους 
της Ένωσης και των συνεπειών για την 
ανάπτυξη οικονομικά αποδοτικής 
τεχνολογίας μείωσης των εκπομπών CO2 
για τα αυτοκίνητα. Επομένως, είναι 
επιθυμητή η επανεξέταση αυτών των 
πτυχών, η υποβολή έκθεσης από την 
Επιτροπή και, εάν κριθεί σκόπιμο, η 
υποβολή προτάσεων για στόχους πέραν 
του 2020.

είναι επιθυμητό να δοθούν ενδείξεις ως 
προς τον τρόπο τροποποίησης του 
παρόντος κανονισμού για την περίοδο μετά 
το 2020. Οι ενδείξεις αυτές θα πρέπει να 
βασιστούν σε εκτίμηση του απαραίτητου 
ποσοστού μείωσης σύμφωνα με τους 
μακροπρόθεσμους κλιματικούς στόχους 
της Ένωσης και των συνεπειών για την 
ανάπτυξη οικονομικά αποδοτικής 
τεχνολογίας μείωσης των εκπομπών CO2 
για τα αυτοκίνητα. Επομένως, είναι 
επιθυμητή η επανεξέταση αυτών των 
πτυχών, καθώς και η υποβολή έκθεσης 
από την Επιτροπή σχετικά με τους 
στόχους όσον αφορά τις εκπομπές CO2

από τα καινούργια επιβατικά οχήματα για 
την περίοδο μετά το 2020, καθώς και 
σχετικά με τον στόχο των 70 g CO2/km 
για το 2025.

Or. en

Τροπολογία 4

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8) Ο κανονισμός απαιτεί από την 
Επιτροπή να διενεργήσει εκτίμηση
επιπτώσεων προκειμένου να επανεξετάσει 
τις διαδικασίες δοκιμών έτσι ώστε να 
αντανακλούν επαρκώς την πραγματική 
συμπεριφορά των αυτοκινήτων ως προς τις 
εκπομπές CO2. Το έργο αυτό προχωρά 
μέσω της διαμόρφωσης παγκόσμιας
διαδικασίας δοκιμών ελαφρών οχημάτων 
στο πλαίσιο της Οικονομικής Επιτροπής 
των Ηνωμένων Εθνών για την Ευρώπη, 
αλλά δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμη. Ως εκ 
τούτου, το παράρτημα Ι του κανονισμού 
(ΕΚ) αριθ. 443/2009 καθορίζει τα όρια 
εκπομπών για το 2020, όπως αυτές 
μετρώνται σύμφωνα με τον κανονισμό 
(ΕΚ) αριθ. 715/2007 και το παράρτημα 

(8) Ο κανονισμός απαιτεί από την 
Επιτροπή να διενεργήσει εκτίμηση 
επιπτώσεων προκειμένου να επανεξετάσει 
τις διαδικασίες δοκιμών έτσι ώστε να 
αντανακλούν επαρκώς την πραγματική 
συμπεριφορά των αυτοκινήτων ως προς τις 
εκπομπές CO2. Η τρέχουσα υλοποίηση 
της ρυθμιστικής διαδικασίας της Ένωσης 
για τη μέτρηση ειδικών εκπομπών CO2 
οδηγεί στην καταγραφή χαμηλότερων 
επιπέδων εκπομπών από αυτά που 
αντιστοιχούν στις πραγματικές επιδόσεις 
των οχημάτων που κυκλοφορούν στον 
δρόμο. Οι διαδικασίες μέτρησης που 
αναφέρονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 
715/2007 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συμβουλίου της 20ής Ιουνίου 
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ΧΙΙΙ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 692/2008.
Όταν τροποποιηθούν οι διαδικασίες 
δοκιμών, θα πρέπει να αναπροσαρμοστούν 
τα όρια του παραρτήματος Ι προκειμένου 
να διασφαλιστεί ανάλογη αυστηρότητα για 
τους κατασκευαστές και τις κατηγορίες 
οχημάτων.

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 και τα μέτρα εφαρμογής του 
είναι, ως εκ τούτου, αναγκαίο να 
αναθεωρηθούν επειγόντως, το αργότερο 
έως το 2014, έτσι ώστε να αντιμετωπιστεί 
αυτή η απόκλιση.
Η αναθεώρηση των διαδικασιών 
δοκιμών προχωρά επίσης επί του 
παρόντος μέσω της διαμόρφωσης 
παγκόσμιας διαδικασίας δοκιμών ελαφρών 
οχημάτων στο πλαίσιο της Οικονομικής 
Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών για την 
Ευρώπη, αλλά δεν έχει ολοκληρωθεί 
ακόμη. Ως εκ τούτου, το παράρτημα Ι του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 443/2009 καθορίζει 
τα όρια εκπομπών για το 2020, όπως αυτές 
μετρώνται σύμφωνα με τον κανονισμό 
(ΕΚ) αριθ. 715/2007 και το παράρτημα 
ΧΙΙΙ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 692/2008.
Όταν τροποποιηθούν οι διαδικασίες 
δοκιμών, θα πρέπει να αναπροσαρμοστούν 
τα όρια του παραρτήματος Ι προκειμένου 
να διασφαλιστεί ανάλογη αυστηρότητα για 
τους κατασκευαστές και τις κατηγορίες 
οχημάτων.

Or. en

Τροπολογία 5

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 8 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8α) Η μέτρηση των εκπομπών CO2 θα 
συνεχίσει να πραγματοποιείται σύμφωνα 
με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 715/2007 και 
τα μέτρα εφαρμογής του και με 
καινοτόμες τεχνολογίες, έως ότου 
αντικατασταθεί με νέα, βελτιωμένη και 
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πιο αντιπροσωπευτική διαδικασία με 
βάση την παγκόσμια διαδικασία δοκιμών 
ελαφρών οχημάτων στο πλαίσιο της 
Οικονομικής Επιτροπής των Ηνωμένων 
Εθνών για την Ευρώπη. Για αυτόν τον 
λόγο θα πρέπει οι διαδικασίες μέτρησης 
της Ένωσης που αναφέρονται στον 
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 715/2007 να έχουν 
αναθεωρηθεί έως το 2014, προκειμένου 
να αντικατοπτρίζουν με μεγαλύτερη 
ακρίβεια τις πραγματικές επιδόσεις των 
οχημάτων που κυκλοφορούν στον δρόμο 
όσον αφορά τις εκπομπές CO2.

Or. en

Τροπολογία 6

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(14) Η Επιτροπή εκτίμησε τη 
διαθεσιμότητα των δεδομένων 
αποτυπώματος και τη χρήση τους ως 
παραμέτρου χρηστικότητας στους τύπους 
του παραρτήματος Ι. Τα δεδομένα αυτά 
είναι διαθέσιμα και η δυνητική χρήση τους 
εξετάστηκε κατά την εκτίμηση 
επιπτώσεων. Βάσει της εν λόγω εκτίμησης, 
συνάγεται το συμπέρασμα ότι η 
παράμετρος χρηστικότητας που 
χρησιμοποιείται στον τύπο για το 2020 θα 
πρέπει να είναι η μάζα. Ωστόσο, θα πρέπει 
να ληφθούν υπόψη στη μελλοντική 
επανεξέταση το χαμηλότερο κόστος και 
τα υπέρ και τα κατά της μετάβασης στη 
χρήση του αποτυπώματος ως παραμέτρου 
χρηστικότητας.

(14) Η Επιτροπή εκτίμησε τη 
διαθεσιμότητα των δεδομένων 
αποτυπώματος και τη χρήση τους ως 
παραμέτρου χρηστικότητας στους τύπους 
του παραρτήματος Ι. Τα δεδομένα αυτά 
είναι διαθέσιμα και η δυνητική χρήση τους 
εξετάστηκε κατά την εκτίμηση 
επιπτώσεων. Βάσει της εν λόγω εκτίμησης, 
συνάγεται το συμπέρασμα ότι η 
παράμετρος χρηστικότητας που 
χρησιμοποιείται στον τύπο για το 2020 θα 
πρέπει να είναι η μάζα. Ωστόσο,
δεδομένων του χαμηλότερου κόστους και 
των πλεονεκτημάτων της μετάβασης στη 
χρήση του αποτυπώματος ως παραμέτρου 
χρηστικότητας, θα πρέπει το αποτύπωμα 
να συνιστά την παράμετρο 
χρηστικότητας για τον στόχο του 2025 
και οι κατασκευαστές θα πρέπει να έχουν 
την επιλογή να χρησιμοποιούν το 
αποτύπωμα από το 2015 έως το 2020.

Or. en
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Τροπολογία 7

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο 1 α (νέο)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 443/2009
Άρθρο 1 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1α) Στο άρθρο 1, προστίθεται η 
ακόλουθη παράγραφος:
«Από το 2025 και εφεξής, ο παρών 
κανονισμός θέτει ως στόχο τα 70 g 
CO2/km για τις μέσες εκπομπές από τον 
στόλο των καινούργιων αυτοκινήτων, 
όπως αυτές μετρώνται σύμφωνα με τον 
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 715/2007 και τα 
μέτρα εφαρμογής του και το 
παράρτημα XII του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 692/2008.»

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο στόχος των 70 g/km το 2025 όπως αναφέρεται στο ψήφισμα του Κοινοβουλίου της 24ης 
Οκτωβρίου 2007(2007/2119(INI))θα εξασφαλίσει τη συνέχιση των επενδύσεων στην ανάπτυξη 
εναλλακτικών συγκροτημάτων πρότασης και θα δημιουργήσει επιπρόσθετες θέσεις εργασίας 
στον τομέα των υψηλών τεχνολογιών στην Ευρώπη. Έως το 2030 αναμένεται να 
δημιουργηθούν 110.000 νέες θέσεις εργασίας στην παραγωγή και την Ε&Α, ιδίως στον τομέα 
της χημικής βιομηχανίας και των ηλεκτρονικών προϊόντων λόγω ης ανάγκης για παραγωγή 
οχημάτων με μεγαλύτερη απόδοση όσον αφορά την εξοικονόμηση καυσίμων..

Τροπολογία 8

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο 4
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 443/2009
Άρθρο 5 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Μετά το άρθρο 5 παρεμβάλλεται το 
ακόλουθο άρθρο:

Παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο:
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«Άρθρο 5α «Άρθρο 5α

Υπερμόρια για τον στόχο των 95 g 
CO2/km

Ευέλικτη εντολή για οχήματα χαμηλών 
εκπομπών άνθρακα

1. Για τον υπολογισμό των μέσων ειδικών 
εκπομπών CO2, κάθε καινούργιο 
επιβατικό αυτοκίνητο με ειδικές 
εκπομπές CO2 κάτω των 35 g CO2/km 
υπολογίζεται ως 1,3 επιβατικά 
αυτοκίνητα κατά την περίοδο 2020-2023 
και ως 1 επιβατικό αυτοκίνητο από το 
2024 και μετά.

1. Προκειμένου να διαπιστωθεί η 
συμμόρφωση ενός κατασκευαστή με τον 
στόχο ειδικών εκπομπών που 
αναφέρονται στο άρθρο 4, 
αναγνωρίζοντας το υψηλό κόστος 
έρευνας και ανάπτυξης και το μοναδιαίο 
κόστος παραγωγής στην περίπτωση των 
πρώτων γενεών οχημάτων με εξαιρετικά 
χαμηλά επίπεδα ανθρακούχων εκπομπών, 
καθώς και την ανάγκη να επιταχυνθεί και 
να διευκολυνθεί η διαδικασία της 
διάθεσής τους στη αγορά της Ένωση από 
το 2020 και μετά, ο στόχος ειδικών 
εκπομπών του κάθε κατασκευαστή:

2. Ο μέγιστος αριθμός καινούργιων 
επιβατικών αυτοκίνητων που θα 
λαμβάνεται υπόψη κατά την εφαρμογή
των αναφερόμενων στην παράγραφο 1 
πολλαπλασιαστών για την περίοδο 2020-
2023 δεν υπερβαίνει τον σωρευτικό 
αριθμό των 20 000 νέων ταξινομήσεων 
επιβατικών αυτοκινήτων ανά 
κατασκευαστή.»

α) που πουλάει λιγότερο από το 1% των 
νέων επιβατικών αυτοκινήτων με ειδικές 
εκπομπές CO2 κάτω από 35 g CO2/km θα 
μειώνεται κατά 2 γραμμάρια,

β) που πουλάει λιγότερο από το 2% των 
νέων επιβατικών αυτοκινήτων με ειδικές 
εκπομπές CO2 κάτω από 35 g CO2/km θα 
μειώνεται κατά 1 γραμμάριο,
γ) που πουλάει περισσότερο από το 3% 
των νέων επιβατικών αυτοκινήτων με 
ειδικές εκπομπές CO2 κάτω των 35 g 
CO2/km θα αυξάνεται κατά 1 γραμμάριο,
δ) που πουλάει περισσότερο από το 4% 
των νέων επιβατικών αυτοκινήτων με 
ειδικές εκπομπές κάτω των 35 g CO2/km 
θα αυξάνεται κατά 2 γραμμάρια,
2. Τα κράτη μέλη δημοσιοποιούν τον 
αριθμό των οχημάτων ανά κατασκευαστή 
με ειδικές εκπομπές κάτω από 35 g 
CO2/km έως τις 28 Φεβρουαρίου κάθε 
έτους ως προς το προηγούμενο 
ημερολογιακό έτος αρχής γενομένης από 
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το …+.
3. Έως τις 28 Φεβρουαρίου κάθε έτους 
ως προς τα προηγούμενα ημερολογιακά 
έτη αρχής γενομένης από το ...+ η 
Επιτροπή υπολογίζει σε ποιον βαθμό 
επηρεάζουν οι χρεώσεις και οι πιστώσεις 
που επιτεύχθηκαν στο πλαίσιο της 
ευέλικτης εντολής το επίπεδο του στόχου 
που τέθηκε στο άρθρο 1.
____________________
+ ΕΕ: να προστεθεί το έτος έναρξης 
ισχύος του παρόντος κανονισμού.

Or. en

Τροπολογία 9

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο 4 α (νέο)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 443/2009
Άρθρο 7 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4α) Παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο:
«Άρθρο 7α
Συμμόρφωση εν χρήσει
1. Οι διατάξεις για τη συμμόρφωση εν 
χρήσει όπως ορίζονται στο άρθρο 9 και 
στο παράρτημα ΙΙ του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 692/2008 εφαρμόζονται 
τηρουμένων των αναλογιών στην 
κατανάλωση καυσίμων και στις εκπομπές 
CO2 των επιβατικών αυτοκινήτων κατά 
τη διάρκεια της κανονικής ωφέλιμης 
ζωής τους υπό κανονικές συνθήκες 
χρήσης.
2. Τα αποτελέσματα των δοκιμασιών εν 
χρήσει συνοδεύονται από έκθεση 
εξακρίβωσης η οποία εκπονείται από 
ανεξάρτητο και πιστοποιημένο φορέα, 
και στην οποία αξιολογείται εάν οι 
δοκιμές εν χρήσει αντιπροσωπεύουν 
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κανονικές συνθήκες χρήσης και εάν οι 
προσαρμογές είναι εγγυημένες.
3. Τα κράτη μέλη διαθέτουν στο κοινό σε 
ηλεκτρονική μορφή τα αποτελέσματα των 
δοκιμασιών εν χρήσει και τη συνοδευτική 
έκθεση εξακρίβωσης σύμφωνα με την 
οδηγία 2003/4/ΕΚ, και διαβιβάζουν εντός 
τριών μηνών τα προαναφερθέντα 
αποτελέσματα και την έκθεση 
εξακρίβωσης στην Επιτροπή.
4. Εάν η μετρούμενη τιμή των εκπομπών 
CO2 για ένα επιβατικό όχημα κατά τη 
διάρκεια δοκιμών εν χρήσει υπερβαίνει 
τις ειδικές εκπομπές CO2 του που 
αναφέρονται στο άρθρο 8 παράγραφος 2 
κατά περισσότερο από 4%, η Επιτροπή 
υπολογίζει εκ νέου τις ειδικές εκπομπές 
CO2 του κατασκευαστή για τα 
προηγούμενα χρόνια προκειμένου να 
προσδιοριστεί η συμμόρφωση με τον 
στόχο των ειδικών εκπομπών, σύμφωνα 
με το άρθρο 8. Με βάση τους νέους 
υπολογισμούς, οποιαδήποτε υπέρβαση 
του στόχου ειδικών εκπομπών επισύρει 
την πληρωμή τιμήματος υπέρβασης 
εκπομπών σύμφωνα με το άρθρο 9.
5. Η Επιτροπή τηρεί κεντρικό μητρώο 
των αποτελεσμάτων των δοκιμασιών εν 
χρήσει που υποβάλλουν στις εκθέσεις 
τους οι εθνικές αρχές και δημοσιεύουν σε 
ετήσια βάση συγκεφαλαιωτική έκθεση. 
Το κεντρικό μητρώο και οι 
συγκεφαλαιωτικές εκθέσεις τίθενται στη 
διάθεση του κοινού σε ηλεκτρονική 
μορφή.

Or. en

Τροπολογία 10

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 10 – στοιχείο β
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 443/2009
Άρθρο 13 – παράγραφος 3
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) Στην παράγραφο 3, το δεύτερο εδάφιο 
απαλείφεται.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 11

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 10 – στοιχείο γ
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 443/2009
Άρθρο 13 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Το αργότερο στις 31 Δεκεμβρίου 2014, 
η Επιτροπή επανεξετάζει τους στόχους 
ειδικών εκπομπών, τις λεπτομέρειες και 
άλλες πτυχές του παρόντος κανονισμού 
προκειμένου να καθορίσει τους στόχους 
όσον αφορά τις εκπομπές CO2 από τα 
καινούργια επιβατηγά αυτοκίνητα για την 
περίοδο μετά το 2020.

5. Το αργότερο στις 31 Δεκεμβρίου 2014, 
η Επιτροπή επανεξετάζει τους στόχους 
ειδικών εκπομπών, τις λεπτομέρειες και 
άλλες πτυχές του παρόντος κανονισμού 
προκειμένου να καθορίσει τους στόχους 
όσον αφορά τις εκπομπές CO2 από τα 
καινούργια επιβατηγά αυτοκίνητα για την 
περίοδο μετά το 2020, περιλαμβανομένου 
ενός στόχου για 70g CO2/km το 2025 .

Or. en

Τροπολογία 12

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο 13
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 443/2009
Παράρτημα I – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) Από το 2020: γ) Από το 2020:

Ειδικές εκπομπές CO2 = 95 + a × (M –
M0)

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

Θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί ένας από 
τους παρακάτω τύπους:
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M0 = η εγκριθείσα τιμή βάσει του άρθρου 
13 παράγραφος 2

a = 0,0333.
i) Ειδικές εκπομπές CO2 = 95 + a × (M –
M0)
Όπου:

M = μάζα του οχήματος σε χιλιόγραμμα 
(kg)

M0 = η εγκριθείσα τιμή βάσει του άρθρου 
13 παράγραφος 2

a = 0,0333.

ii) Ειδικές εκπομπές CO2 = 95 + b × (F -
F0)
Όπου:
F = αποτύπωμα του οχήματος σε 
τετραγωνικά μέτρα (m²)
F0 = η εγκριθείσα τιμή βάσει του άρθρου 
13 παράγραφος 2
b = 60 % κλίση της καμπύλης οριακών 
τιμών.

Or. en

Αιτιολόγηση
Προκειμένου να διασφαλιστεί η βεβαιότητα σε μια περίοδο μεταβατική για τους κατασκευαστές 
αυτοκινήτων και προκειμένου να είναι δυνατή η πλήρης ευελιξία όσον αφορά μελλοντικές 
αναθεωρήσεις, θα πρέπει, για τον στόχο του 2020, να καθιερωθεί ένας τύπος που να βασίζεται 
στο αποτύπωμα και ο οποίος να μπορεί να εφαρμόζεται παράλληλα με τον τύπο που βασίζεται 
στη μάζα. Η ευελιξία των κατασκευαστών όσον αφορά την επιλογή ανάμεσα σε έναν στόχο με 
βάση είτε τη μάζα είτε το αποτύπωμα θα οδηγήσει σε χαμηλότερο κόστος συνολικά όσον αφορά 
την επίτευξη των στόχων σχετικά με το CO2. 

Τροπολογία 13

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο 13 α (νέο)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 443/2009
Παράρτημα I – σημείο 1 – σημείο γ α (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13α) Στο παράρτημα Ι σημείο 1 
προστίθεται το ακόλουθο στοιχείο:
"(γα) Από το 2025:
Ειδικές εκπομπές CO2 = 70 + a × (F – F0)
Όπου:
F = αποτύπωμα του οχήματος σε 
τετραγωνικά μέτρα (m²)
F0 = η εγκριθείσα τιμή βάσει του άρθρου 
13 παράγραφος 2
a = 60 % κλίση της καμπύλης οριακών 
τιμών.
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