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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Ο στόχος του 2020 των 95 g CO2 /km για τα αυτοκίνητα συνεπάγεται περιορισμούς στην 
ετήσια κατανάλωση καυσίμου κατά 27% σε σύγκριση με τον στόχο του 2015, που είναι 130 
γραμμάρια.  Αυτό αναμένεται να δώσει ώθηση στην έρευνα και καινοτομία στον τομέα του 
αυτοκινήτου, προωθώντας την πράσινη ανάπτυξη και τις θέσεις απασχόλησης και 
βελτιώνοντας τη διεθνή ανταγωνιστικότητα της ενωσιακής βιομηχανίας, με παράλληλη 
μείωση της εξάρτησης της ΕΕ από τις εισαγωγές πετρελαίου. 

Λαμβάνοντας υπόψη την ευρεία υποστήριξη για τους στόχους αυτής της νομοθετικής 
πρότασης, η συντάκτρια της παρούσας γνωμοδότησης προτείνει περιορισμένο αριθμό 
τροπολογιών, που αποβλέπουν σε γενικές γραμμές στην ενίσχυση των στόχων της πρότασης.  

i) Στόχος για μετά το 2020

Μία από τις αδυναμίες της πρότασης της Επιτροπής είναι η έλλειψη οράματος μετά το 2020. 
Παρόλο που μπορεί να μην είναι δυνατόν να προβλέψει κανείς την ακριβή διαδρομή που θα 
ακολουθήσει η τεχνολογική βελτίωση έως το 2025, ο καθορισμός ενός στόχου για το 2025 
(α) θα πρόσφερε προγραμματισμό και επενδυτική βεβαιότητα στην αυτοκινητοβιομηχανία· 
(β) θα έδινε ώθηση στην αγορά για οχήματα πολύ χαμηλών εκπομπών άνθρακα· (γ) θα 
διατηρούσε την παγκόσμια πρωτοπορία της ΕΕ στην κατασκευή καθαρότερων αυτοκινήτων 
με αποτελεσματική χρήση καυσίμου και (δ) θα έστελνε ένα σαφές πολιτικό σήμα σχετικά με 
την ανάγκη για συνέχιση των μειώσεων των εκπομπών. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει την 
ευκαιρία να κατευθύνει τη συζήτηση στην περίοδο μετά το 2020.

Η συντάκτρια προτείνει έναν στόχο για το 2025 μέσα στην περιοχή τιμών από 65 g CO2/km 
έως 75 g CO2/km. Ο ακριβής στόχος πρέπει να προταθεί από την Επιτροπή στη νομοθετική 
πρόταση που θα υποβληθεί έως το τέλος του 2014 με γνώμονα την προσδοκώμενη υιοθέτηση 
τεχνολογιών χαμηλών εκπομπών από την αγορά. Πρέπει να σημειωθεί ότι στις ΗΠΑ έχει ήδη 
τεθεί στόχος για το 2025.

ii) Ένα εναλλακτικό σύστημα ως προς τα πιστωτικά υπερμόρια 

Η πρόταση της Επιτροπή εισάγει ένα σύστημα πιστωτικών υπερμορίων για αυτοκίνητα που 
εκπέμπουν κάτω των 35 g CO2/km στην περίοδο από 2020 έως 2023 με πολλαπλασιαστή 1,3 
που θα είναι περιορισμένα σε σωρευτικό αριθμό 20 000 οχημάτων ανά κατασκευαστή για 
όλη τη διάρκεια του συστήματος. 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 συντάκτρια της παρούσας γνωμοδότησης προτείνει ένα εναλλακτικό σύστημα στα 
υπερμόρια, το οποίο αποβλέπει στο να διευκολύνει και να επιταχύνει τη διαδικασία 
τοποθέτησης περισσότερων οχημάτων με εξαιρετικά χαμηλά επίπεδα ανθρακούχων 
εκπομπών στην ενωσιακή αγορά, παρέχοντας κίνητρα και ανταμείβοντας τους 
κατασκευαστές που έχουν επενδύσει σε τεχνολογίες χαμηλών εκπομπών. Οι κατασκευαστές 
που επιτυγχάνουν ποσοστό μεγαλύτερο του 5% σε πωλήσεις αυτοκινήτων που εκπέμπουν 
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κάτω των 50 g CO2/km θα επιβραβεύονται με αύξηση κατά 2 g στο στόχο τους (π.χ. 97 g αντί 
για 95 g CO2/km), ενώ όσοι επιτυγχάνουν πωλήσεις κάτω του 4% θα βλέπουν το στόχο τους 
να μειώνεται κατά 1 g. 

iii) Παράμετρος χρηστικότητας – μάζα ή αποτύπωμα

Παρόλο που ο όγκος του οχήματος έχει πολύ μεγάλο αντίκτυπο στην κατανάλωση καυσίμων 
και τις εκπομπές CO2, στην πρόταση της Επιτροπής έχει επιλεγεί η παράμετρος 
χρηστικότητας που βασίζεται στη μάζα. Από την ανάλυση αντικτύπου προκύπτει όφελος από 
πλευράς κόστους εάν υπάρξει μετατόπιση από τη μάζα στο αποτύπωμα, δεδομένου ότι όταν η 
μάζα είναι η παράμετρος δίνονται ανεπαρκή κίνητρα για οχήματα ελαφρού βάρους. Εάν 
χρησιμοποιηθεί το αποτύπωμα, περιορίζεται περισσότερο η διαστρέβλωση των κινήτρων για 
αλλαγή του σχεδιασμού των αυτοκινήτων. Ειδικότερα, το αποτύπωμα θα επιτρέψει 
μεγαλύτερη χρήση του ελαφρού βάρους ως επιλογή για συμμόρφωση.

Παρά τα πλεονεκτήματα του αποτυπώματος, η αλλαγή της παραμέτρου χρηστικότητας δεν θα 
ικανοποιούσε τον στόχο της ασφάλειας σχεδιασμού, δεδομένου ότι κατά πάσα πιθανότητα οι 
κατασκευαστές έχουν προγραμματιστεί τις διεξόδους συμμόρφωσής τους έως το 2020 με 
βάση τη συνέχιση της τρέχουσας παραμέτρου. Κατά συνέπεια, η συντάκτρια της παρούσας 
γνωμοδότησης προτείνει ένα διττό σύστημα όπου το αποτύπωμα θα μπορεί να 
χρησιμοποιείται ως εναλλακτική λύση της μάζας από το 2016 και μετά. Με το να παρέχεται 
στους κατασκευαστές η ευελιξία να επιλέγουν μεταξύ μάζας και αποτυπώματος, θα μειωθεί 
συνολικά το κόστος της εκ μέρους τους επίτευξης του στόχου για το 2020. 

iv) Αποκλίσεις μεταξύ εκπομπών CO2 έγκρισης τύπου και πραγματικών εκπομπών (κύκλος 
δοκιμών)

Ένα σημαντικό θέμα που γεννά ανησυχίες είναι το διευρυνόμενο χάσμα μεταξύ εκπομπών 
έγκρισης τύπου και πραγματικών εκπομπών από νέα επιβατικά οχήματα. Από την 
επισκόπηση της βιβλιογραφίας και από πληροφορίες που προέρχονται από αρχές έγκρισης 
τύπου και οίκους δοκιμών, καθίσταται σαφές ότι όλο και περισσότερο χρησιμοποιούνται 
ευελιξίες για την μείωση των εκπομπών CO2 ανά km σε νέα οχήματα. Για επιβατικά 
οχήματα, εκτιμάται ότι η εφαρμογή ευελιξιών την τελευταία δεκαετία έχει οδηγήσει σε 
μείωση των καταχωρημένων εκπομπών CO2 έγκρισης τύπου γύρω στο 11% (εύρος ζώνης 6-
16%) που αντιπροσωπεύει τουλάχιστον το 1/3 των μειώσεων που επιτεύχθηκαν κατά την 
περίοδο από 2002 έως το 2010 (9,3 g/km από μείωση 26,8 g/km).1  

Ο ενδεχόμενος αντίκτυπος της αυξημένης χρήσης στοιχείων ευελιξίας δεν έχει ενδιαφέρον 
μόνο από ρυθμιστική άποψη. Οι μειώσεις στις δοκιμές έγκρισης τύπου οι οποίες δεν 
απορρέουν από τεχνολογικές βελτιώσεις στα οχήματα, δεν οδηγούν στη μείωση της 
κατανάλωσης καυσίμου κατά την οδήγηση στον πραγματικό κόσμο. Τούτο σημαίνει ότι τα 
οχήματα δεν προσφέρουν στους τελικούς χρήστες τις υπεσχημένες μειώσεις κόστους 
καυσίμου, οδηγώντας έτσι σε παραπληροφόρηση των καταναλωτών. Η απογοήτευση των 
καταναλωτών από τα αριθμητικά στοιχεία κατανάλωσης καυσίμου του πραγματικού κόσμου 

                                               
1 Βλ. τις μελέτες που εκπονήθηκαν από την Επιτροπή: 
http://ec.europa.eu/clima/policies/transport/vehicles/cars/docs/report_2012_en.pdf
http://ec.europa.eu/clima/policies/transport/vehicles/cars/docs/note_2012_en.pdf
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μπορεί τελικά να οδηγήσει σε μείωση της υποστήριξης στην πολιτική περιορισμού των 
εκπομπών CO2 της ΕΕ. Επίσης, τα διαφορετικά επίπεδα χρήσης στοιχείων ευελιξίας από τους 
διάφορους κατασκευαστές ενδέχεται να οδηγήσουν σε αθέμιτο ανταγωνισμό.  

Η συντάκτρια της γνωμοδότησης τονίζει την ανάγκη να τροποποιηθεί ο κανονισμός αριθ. 
715/20071 έτσι ώστε να εξασφαλιστεί ότι οι διαδικασίες δοκιμών αντικατοπτρίζουν επαρκώς 
τις εκπομπές που παράγονται από την πραγματική οδήγηση στο δρόμο. Προτείνονται 
ορισμένες τροπολογίες για την αντιμετώπιση αυτού του ζητήματος.

                                               
1 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 715/2007 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Ιουνίου 2007 
που αφορά την έγκριση τύπου μηχανοκινήτων οχημάτων σε σχέση με τις εκπομπές από ελαφρά επιβατηγά και 
εμπορικά οχήματα (Euro 5 και Euro 6) και σχετικά με την πρόσβαση σε πληροφορίες επισκευής και συντήρησης 
οχημάτων.
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ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού 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 – τροποποιητική πράξη
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) 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. Ωστόσο, από μελέτες που 
πραγματοποίησε η Επιτροπή έχει 
καταδειχθεί ότι οι διαδικασίες δοκιμών 
που χρησιμοποιούνται για τη μέτρηση 
των εκπομπών CO2 βάσει του εν λόγω
κανονισμού δεν έχουν αποτρέψει την 
αυξημένη χρήση στοιχείων ευελιξίας από 
τους κατασκευαστές, κάτι που έχει 
οδηγήσει σε υποτιθέμενες μειώσεις 
εκπομπών CO2 που δεν αποδίδονται σε 
τεχνολογικές βελτιώσεις και που δεν 
μπορούν να επιτευχθούν κατά την 
πραγματική οδήγηση στο δρόμο. 
Συνεπώς, ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 
715/2007 θα πρέπει να επανεξετασθεί 
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επειγόντως, το αργότερο ως τα τέλη του 
2014, με σκοπό να διασφαλισθεί ότι οι 
διαδικασίες δοκιμών αντικατοπτρίζουν 
επακριβώς τις εκπομπές CO2 που 
προκαλούνται σε πραγματικές συνθήκες 
οδήγησης. 

Τροπολογία 2

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3α) Προκειμένου να επιταχυνθεί η 
υιοθέτηση οχημάτων εξαιρετικά χαμηλών 
επιπέδων εκπομπών άνθρακα από την 
αγορά, επιβάλλεται να αναπτυχθούν σε 
ολόκληρη την Ένωση κατάλληλες 
υποδομές για την παροχή εναλλακτικών 
καυσίμων και ηλεκτρικής ενέργειας σε 
οχήματα, συμπεριλαμβανομένου ενός 
πυκνού δικτύου σημείων φόρτισης σε 
όλες τις κατάλληλες θέσεις, στις οποίες 
τα ηλεκτρικά οχήματα σταθμεύουν για 
πολλές ώρες, όπως χώροι στάθμευσης & 
μετεπιβίβασης σε δημόσιες συγκοινωνίες. 
Τα οχήματα θα πρέπει να απορροφούν 
κατά προτεραιότητα πλεονάζον ρεύμα 
που παράγεται μέσω αιολικής/ ηλιακής 
ενέργειας. Επιπλέον, συνιστάται η 
πανευρωπαϊκή εισαγωγή 
εναλλασσόμενων πινακίδων κυκλοφορίας, 
ώστε να ενισχυθεί η χρήση ηλεκτρικών 
αυτοκινήτων για μικρές αποστάσεις. 

Αιτιολόγηση

Τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα έχουν νόημα ιδιαίτερα όταν απορροφούν πλεονάζον ρεύμα που 
παράγεται από αιολική/ ηλιακή ενέργεια. Ωστόσο, για τον σκοπό αυτόν χρειάζονται αντίστοιχες 
υποδομές. Επιπλέον, οι εναλλασσόμενες πινακίδες κυκλοφορίας κατά το γερμανικό/ αυστριακό 
πρότυπο θα παράσχουν κίνητρα για την (καθημερινή) χρήση ενός μικρού ηλεκτρικού 
αυτοκινήτου, ενώ για τα οικογενειακά ταξίδια θα συνεχίσει να χρησιμοποιείται ένα μεγαλύτερο 
αυτοκίνητο.
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Τροπολογία 3

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4) Αναγνωρίζοντας τις δυσανάλογες 
επιπτώσεις που έχει στους μικρότερους 
κατασκευαστές η συμμόρφωση με τους 
στόχους ειδικών εκπομπών οι οποίοι 
ορίζονται βάσει της χρηστικότητας του 
οχήματος, τη μεγάλη διοικητική 
επιβάρυνση που συνεπάγεται η διαδικασία 
παρέκκλισης και το οριακό όφελος όσον 
αφορά την αποφυγή των εκπομπών CO2
από τα οχήματα που πωλούνται από τους 
εν λόγω κατασκευαστές, οι παραγωγοί που 
είναι υπεύθυνοι για λιγότερα από 500
καινούργια επιβατηγά αυτοκίνητα ετησίως 
εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής του 
στόχου ειδικών εκπομπών και του 
τιμήματος υπέρβασης εκπομπών.

(4) Αναγνωρίζοντας τις δυσανάλογες 
επιπτώσεις που έχει στους μικρότερους 
κατασκευαστές η συμμόρφωση με τους 
στόχους ειδικών εκπομπών οι οποίοι 
ορίζονται βάσει της χρηστικότητας του 
οχήματος, τη μεγάλη διοικητική 
επιβάρυνση που συνεπάγεται η διαδικασία 
παρέκκλισης και το οριακό όφελος όσον 
αφορά την αποφυγή των εκπομπών CO2
από τα οχήματα που πωλούνται από τους 
εν λόγω κατασκευαστές, οι παραγωγοί που 
είναι υπεύθυνοι για λιγότερα από 1000
καινούργια επιβατηγά αυτοκίνητα ετησίως 
εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής του 
στόχου ειδικών εκπομπών και του 
τιμήματος υπέρβασης εκπομπών.

Αιτιολόγηση

Η εξαίρεση θα πρέπει να ισχύει, λόγω της μεγάλης γραφειοκρατικής επιβάρυνσης που 
συνεπάγεται, για μικρούς κατασκευαστές που είναι υπεύθυνοι για λιγότερα από 1 000 
καινούργια επιβατηγά αυτοκίνητα ετησίως.

Τροπολογία 4

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
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 

(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 
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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.

διαδικασίας δοκιμών ελαφρών οχημάτων
(WLTP) στο πλαίσιο της Οικονομικής 
Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών για την 
Ευρώπη, η οποία πρέπει να ενσωματωθεί 
στη νομοθεσία της Ένωσης, το 
συντομότερο δυνατόν μετά την 
οριστικοποίησή της. Η Επιτροπή πρέπει 
να εξετάσει την ανάγκη συμπλήρωσης 
της WLTP με πρόσθετες διατάξεις, όταν 
θα την ενσωματώσει στο δίκαιο της 
Ένωσης, έτσι ώστε να εξασφαλίσει ότι οι 
διαδικασίες δοκιμών αντικατοπτρίζουν 
επακριβώς τις εκπομπές CO2  που 
παράγονται από την πραγματική οδήγηση 
στο δρόμο. 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.

Τροπολογία 5

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12) Θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή 
η αρμοδιότητα έκδοσης πράξεων σύμφωνα 
με το άρθρο 290 της Συνθήκης για τη 
λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για 
τη συμπλήρωση των κανόνων που διέπουν 
τις παρεκκλίσεις από τους στόχους ειδικών 
εκπομπών, την τροποποίηση των σχετικών 
με τα δεδομένα απαιτήσεων με σκοπό την 
παρακολούθηση των εκπομπών CO2, 
καθώς και για την προσαρμογή των τύπων 
υπολογισμού των ειδικών εκπομπών CO2 

(12) Θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή 
η αρμοδιότητα έκδοσης πράξεων σύμφωνα 
με το άρθρο 290 της Συνθήκης για τη 
λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για 
τη συμπλήρωση των κανόνων που διέπουν 
τις παρεκκλίσεις από τους στόχους ειδικών 
εκπομπών, την τροποποίηση των σχετικών 
με τα δεδομένα απαιτήσεων με σκοπό την 
παρακολούθηση των εκπομπών CO2, 
καθώς και για την προσαρμογή των τύπων
υπολογισμού των ειδικών εκπομπών CO2
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του παραρτήματος Ι στις μεταβολές της 
τιμής της μάζας του οχήματος και της 
κανονιστικής διαδικασίας δοκιμών για τη 
μέτρηση των ειδικών εκπομπών CO2 που 
αναφέρεται στον κανονισμό (ΕΚ) 
αριθ. 715/2007. Έχει ιδιαίτερη σημασία να 
προβαίνει η Επιτροπή σε κατάλληλες 
διαβουλεύσεις κατά τη διάρκεια των 
προπαρασκευαστικών εργασιών της, 
μεταξύ άλλων και σε επίπεδο 
εμπειρογνωμόνων. Κατά την προετοιμασία 
και τη σύνταξη κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεων, η Επιτροπή θα πρέπει να 
διασφαλίζει την ταυτόχρονη, έγκαιρη και 
κατάλληλη διαβίβαση των σχετικών 
εγγράφων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
και το Συμβούλιο.

του παραρτήματος Ι στις μεταβολές της 
τιμής της μάζας και του αποτυπώματος
του οχήματος και της κανονιστικής 
διαδικασίας δοκιμών για τη μέτρηση των 
ειδικών εκπομπών CO2 που αναφέρεται 
στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 715/2007. Έχει 
ιδιαίτερη σημασία να προβαίνει η 
Επιτροπή σε κατάλληλες διαβουλεύσεις 
κατά τη διάρκεια των 
προπαρασκευαστικών εργασιών της, 
μεταξύ άλλων και σε επίπεδο 
εμπειρογνωμόνων. Κατά την προετοιμασία 
και τη σύνταξη κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεων, η Επιτροπή θα πρέπει να 
διασφαλίζει την ταυτόχρονη, έγκαιρη και 
κατάλληλη διαβίβαση των σχετικών 
εγγράφων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
και το Συμβούλιο.

Τροπολογία 6

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
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, δεδομένου ότι οι 
κατασκευαστές έχουν προγραμματίσει τις 
διεξόδους συμμόρφωσής τους έως το 
2020 με βάση τη συνέχιση της τρέχουσας 
παραμέτρου. Ωστόσο, το χαμηλότερο 
κόστος και τα πλεονεκτήματα του 
αποτυπώματος θα δικαιολογούσαν τη
χρήση του ως παραμέτρου χρηστικότητας
από το 2025 και μετά. Επομένως, 
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προκειμένου να εξασφαλιστεί η ομαλή 
μετάβαση σε μια μελλοντική μετατόπιση 
από τη μάζα στο αποτύπωμα, είναι 
σκόπιμο να θεσπιστεί ένας μαθηματικός 
τύπος βασιζόμενος στο αποτύπωμα ο 
οποίος θα μπορεί να χρησιμοποιείται από 
τους κατασκευαστές από το 2016 και 
μετά, ως εναλλακτική λύση στον τύπο 
που βασίζεται στη μάζα. 

Αιτιολόγηση

Το βασικό πλεονέκτημα του αποτυπώματος σε σύγκριση με τη μάζα είναι ότι δεν εισάγει 
διακρίσεις εναντίον της μείωσης του βάρους του οχήματος ως στρατηγικής περιορισμού των 
εκπομπών CO2. Η μείωση του βάρους επιβαρύνεται με βάση το τρέχον σύστημα που βασίζεται 
στη μάζα. Εάν ένας κατασκευαστής οχημάτων μειώσει το μέσο βάρος του στόλου του, οι 
εκπομπές του μειώνονται αλλά επίσης θα έχει έναν αυστηρότερο στόχο. Τούτο καθιστά τη 
μείωση του βάρους ελάχιστα ελκυστική στρατηγική για τον περιορισμό των εκπομπών CO2 με 
βάση το τρέχον ρυθμιστικό πλαίσιο, κάτι που οδηγεί σε αύξηση της κατανάλωσης καυσίμου και 
των εκπομπών CO2.

Τροπολογία 7

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 14 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(14α) Οι εκπομπές αερίων του
θερμοκηπίου που συνδέονται με τον 
ενεργειακό εφοδιασμό και την κατασκευή 
και διάθεση οχημάτων αποτελούν 
σημαντικές συνιστώσες του τρέχοντος 
συνολικού αποτυπώματος άνθρακα των 
οδικών μεταφορών, των οποίων η 
σημασία αναμένεται να αυξηθεί αισθητά 
στο μέλλον. Κατά συνέπεια, πρέπει να 
ληφθούν μέτρα πολιτικής ώστε να 
καθοδηγηθούν οι κατασκευαστές προς 
βέλτιστες λύσεις λαμβάνοντας υπόψη 
ιδίως τις εκπομπές αερίων του 
θερμοκηπίου που συνδέονται με την 
παραγωγή ενέργειας που παρέχεται στα 
οχήματα όπως ηλεκτρική ενέργεια και 
εναλλακτικά καύσιμα, και 
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εξασφαλίζοντας ότι οι εκπομπές αυτές 
που προέρχονται από την παραγωγή δεν 
θα ακυρώνουν τα οφέλη που συνδέονται 
με τη βελτιωμένη επιχειρησιακή 
ενεργειακή χρήση οχημάτων, όπως είναι 
ο στόχος του παρόντος κανονισμού. Προς 
τούτο, είναι σκόπιμο η Επιτροπή να 
εξετάσει, κατά τη μελλοντική 
επανεξέταση του εν λόγω κανονισμού για 
την περίοδο μετά το 2020, μια ρυθμιστική 
προσέγγιση που να λαμβάνει υπόψη τις 
εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου που να 
συνδέονται με τον ενεργειακό εφοδιασμό 
και τον κύκλο ζωής του οχήματος.

Τροπολογία 8

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
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 παρεμβάλλεται η 
ακόλουθη παράγραφος 2α:
«Από το 2025 και εφεξής, ο παρών 
κανονισμός θέτει ως στόχο ενδεικτικό 
εύρος τιμών μεταξύ των 65 g CO2/km και 
των 75 g CO2/km για τις μέσες εκπομπές 
από τον στόλο των καινούργιων 
αυτοκινήτων, όπως ορίζεται στο άρθρο 
13 παράγραφος 5.»

Τροπολογία 9

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 2
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 443/2009
Άρθρο 2 – παράγραφος 4
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το άρθρο 4, το άρθρο 8 παράγραφος 4 
στοιχεία β) και γ), το άρθρο 9 και το άρθρο 
10 παράγραφος 1 στοιχεία α) και γ) δεν 
εφαρμόζονται σε κατασκευαστή ο οποίος 
είναι υπεύθυνος, μαζί με όλες τις 
συνδεδεμένες με αυτόν επιχειρήσεις, για 
λιγότερα από 100 καινούργια επιβατηγά 
αυτοκίνητα που ταξινομήθηκαν στην ΕΕ 
κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος.»

Το άρθρο 4, το άρθρο 8 παράγραφος 4 
στοιχεία β) και γ), το άρθρο 9 και το άρθρο 
10 παράγραφος 1 στοιχεία α) και γ) δεν
εφαρμόζονται σε κατασκευαστή ο οποίος 
είναι υπεύθυνος, μαζί με όλες τις 
συνδεδεμένες με αυτόν επιχειρήσεις, για 
λιγότερα από 1000 καινούργια επιβατηγά 
αυτοκίνητα που ταξινομήθηκαν στην ΕΕ 
κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος.

Τροπολογία 10

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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. Για τον υπολογισμό των μέσων 
ειδικών εκπομπών CO2, κάθε 
καινούργιο επιβατικό αυτοκίνητο με 
ειδικές εκπομπές CO2 κάτω των 50 g 
CO2/km υπολογίζεται ως 1,5 επιβατικά 
αυτοκίνητα κατά την περίοδο 2020-
2023 και ως 1 επιβατικό αυτοκίνητο 
από το 2024 και μετά.

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.

2. Η αύξηση του στόχου μέσων 
ειδικών εκπομπών που προκύπτει από 
την εφαρμογή του αναφερόμενου στην 
παράγραφο 1 πολλαπλασιαστή για την 
περίοδο 2020-2023 δεν επιτρέπεται να
υπερβαίνει 2,5 g CO2/km κατ’ έτος για 
κάθε κατασκευαστή.
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Τροπολογία 11

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 4 α (νέο)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 443/2009
Άρθρο 8 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Στο άρθρο 8 παρεμβάλλεται η ακόλουθη 
παράγραφος 4α:
«(4α) Όταν ως αποτέλεσμα της 
επαλήθευσης της συμμόρφωσης της 
παραγωγής, ένα κράτος μέλος, σύμφωνα 
με το άρθρο 12, παράγραφος 3 της 
οδηγίας 2007/46/ΕΚ, διαπιστώνει ότι οι 
εκπομπές CO2 για ένα όχημα παραγωγής 
αποκλίνουν σημαντικά από την έγκριση 
τύπου, η απόκλιση αυτή θα διαβιβάζεται 
στην Επιτροπή μαζί με τα αναλυτικά 
δεδομένα που αναφέρονται στο 
Παράρτημα ΙΙ του παρόντος κανονισμού. 
Οι ειδικές εκπομπές CO2 για τον τύπο 
οχήματος για τον οποίο έχει διαπιστωθεί 
απόκλιση θα προσαρμόζονται αναλόγως 
κατά τον υπολογισμό των μέσων ειδικών 
εκπομπών CO2 κατά το επόμενο 
ημερολογιακό έτος.»

Τροπολογία 12

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 4 β (νέο)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 443/2009
Άρθρο 8 – παράγραφος 4 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Στο άρθρο 8 προστίθεται η ακόλουθη 
παράγραφος 4β:
«(4β) Η Επιτροπή παρακολουθεί τις 
πραγματικές αναφερόμενες τιμές 
εκπομπών CO2 ανά τύπο οχήματος και 
κατασκευαστή με βάση τις καλύτερες 
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διαθέσιμες πηγές πληροφοριών και 
δημοσιεύει στις ετήσιες εκθέσεις 
παρακολούθησής της τη σύγκρισή τους 
με τις τιμές έγκρισης τύπου.» 

Αιτιολόγηση

Υπάρχουν αρκετές πηγές που παρέχουν πληροφορίες σχετικά με τα δεδομένα κατανάλωσης 
καυσίμου του πραγματικού κόσμου. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται: δεδομένα που 
συγκεντρώνονται και δημοσιεύονται από ιδιώτες σχετικά με την δική τους κατανάλωση 
καυσίμου· παρακολούθηση κατανάλωσης καυσίμου οχημάτων που προσφέρονται με 
χρηματοδοτική μίσθωση· δοκιμές που πραγματοποιούνται από οργανώσεις 
καταναλωτών/αυτοκινητιστών. Οι πληροφορίες από αυτές και άλλες πηγές μπορούν να 
συγκεντρώνονται έτσι ώστε να προσφέρουν μια εικόνα σχετικά με την εξέλιξη των αποκλίσεων 
μεταξύ της κατανάλωσης καυσίμου του πραγματικού κόσμου και της έγκρισης τύπου και να 
καταστήσουν δυνατή τη σύγκριση μεταξύ των επιδόσεων των οχημάτων των διαφόρων 
κατασκευαστών.

Τροπολογία 13

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – παράγραφος 10 – στοιχείο -α (νέο)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 443/2009
Άρθρο 13 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Έως τις 31 Οκτωβρίου 2014 και εν 
συνεχεία ανά τριετία, εγκρίνονται μέτρα 
για την τροποποίηση του παραρτήματος Ι 
προσαρμόζοντας την τιμή M0 που
περιλαμβάνεται στο εν λόγω παράρτημα 
στη μέση μάζα των νέων επιβατικών 
αυτοκινήτων κατά τα προηγούμενα τρία 
ημερολογιακά έτη.

Έως τις 31 Οκτωβρίου 2014 και εν 
συνεχεία ανά τριετία, εγκρίνονται μέτρα 
για την τροποποίηση του παραρτήματος Ι 
προσαρμόζοντας τις τιμές M0 και F0 που
περιλαμβάνονται στο εν λόγω παράρτημα 
στη μέση μάζα και στο νέο αποτύπωμα 
αντιστοίχως, των νέων επιβατικών 
αυτοκινήτων κατά τα προηγούμενα τρία 
ημερολογιακά έτη.

Τροπολογία 14

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

Στο άρθρο 13 παράγραφος 3 
παρεμβάλλεται το ακόλουθο εδάφιο 1α:
«Προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι οι 
εκπομπές του πραγματικού κόσμου 
αντικατοπτρίζονται επαρκώς και ότι οι 
μετρούμενες τιμές CO2 είναι αυστηρά 
συγκρίσιμες, η Επιτροπή, σύμφωνα με το 
άρθρο 14, παράγραφος 3 του κανονισμού 
(ΕΚ) αριθ. 715/2007 εξασφαλίζει ότι τα 
στοιχεία της διαδικασίας δοκιμών που 
έχουν σημαντική επίδραση στις 
μετρούμενες εκπομπές CO2 ορίζονται 
αυστηρά έτσι ώστε να αποτρέπεται η 
χρησιμοποίηση στοιχείων ευελιξίας του 
κύκλου δοκιμών από τους 
κατασκευαστές.» 

Τροπολογία 15

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – παράγραφος 10 – στοιχείο β β (νέο)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 443/2009
Άρθρο 13 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Στο άρθρο 13 παράγραφος 3 
παρεμβάλλεται το ακόλουθο εδάφιο 1β:
«Προκειμένου να εξασφαλίζεται ότι οι 
εκπομπές CO2 των οχημάτων παραγωγής 
συμμορφώνονται με τις τιμές του 
εγκεκριμένου τύπου, εξασφαλίζεται ότι οι 
τιμές αεροδυναμικής αντίστασης και 
αντίστασης κύλισης προέρχονται από το 
όχημα για το οποίο επαληθεύεται η 
συμμόρφωση παραγωγής».

Αιτιολόγηση

Το όχημα του οποίου επαληθεύεται η συμμόρφωση παραγωγής επιβάλλεται να υποβληθεί σε 
δοκιμή επιβράδυνσης με το κιβώτιο ταχυτήτων στο νεκρό σημείο, έτσι ώστε να διαπιστωθεί η 
αεροδυναμική του αντίσταση, καθώς και η αντίστασή του στην κύλιση και να προκύψουν οι 
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τιμές που θα χρησιμοποιηθούν στη δοκιμή δυναμομέτρου που αποτελεί τμήμα της δοκιμής 
συμμόρφωσης παραγωγής. Η διαδικασία αυτή θα αντικαταστήσει την τρέχουσα κατάσταση, 
κατά την οποία χρησιμοποιούνται οι ρυθμίσεις δυναμομέτρου από το όχημα της αρχικής 
δοκιμής. Η αλλαγή αυτή οφείλεται στο ότι από τα πειραματικά στοιχεία προκύπτει ότι συχνά δεν 
είναι δυνατόν να αναπαραχθούν σε ένα όχημα παραγωγής οι αρχικές τιμές δοκιμής 
επιβράδυνσης με το κιβώτιο ταχυτήτων στο νεκρό σημείο.

Τροπολογία 16

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – παράγραφος 10 – στοιχείο β γ (νέο)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 443/2009
Άρθρο 13 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Στο άρθρο 13 παρεμβάλλεται η ακόλουθη 
παράγραφος 3α:
«(3α) Η Επιτροπή εξετάζει κατά πόσο 
είναι σκόπιμο να εξασφαλίζεται ότι οι 
τιμές CO2 έγκρισης τύπου περιλαμβάνουν 
εκπομπές που απορρέουν από τη χρήση 
των βασικών συσκευών χρήσης ενέργειας 
του οχήματος και, εφόσον είναι σκόπιμο, 
διατυπώνει προτάσεις προκειμένου τούτο 
να τεθεί σε ισχύ κατά την περίοδο μετά το 
2020».

Αιτιολόγηση

Αυτή τη στιγμή, κατά τις διαδικασίες δοκιμών δεν ενεργοποιούνται οι συσκευές χρήσης 
ενέργειας· για παράδειγμα, ο κλιματισμός και τα φώτα είναι κλειστά.

Τροπολογία 17

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – παράγραφος 10 – στοιχείο γ
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 443/2009
Άρθρο 13 – παράγραφος 5
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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.

Το αργότερο στις 31 Δεκεμβρίου 2015,
βάσει της νέας παγκόσμιας διαδικασίας 
δοκιμών ελαφρών οχημάτων (WLTP), 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, με σκοπό να 
επιτευχθεί, έως το 2025, ενδεικτικό εύρος 
τιμών από 65 g CO2/km έως 75 g CO2/km, 
εκτός εάν είναι δεόντως δικαιολογημένος 
χαμηλότερος στόχος της χρήσης 
τεχνολογιών χαμηλών εκπομπών και της 
υιοθέτησής τους από την αγορά.

Με βάση αυτή την επανεξέταση, η οποία 
περιλαμβάνει συνολική εκτίμηση του 
αντικτύπου στην αυτοκινητοβιομηχανία 
και τους εξαρτημένους κλάδους, η 
Επιτροπή, εφόσον είναι σκόπιμο, 
διατυπώνει πρόταση για τροποποίηση του 
παρόντος κανονισμού κατά τρόπο 
οικονομικά αποτελεσματικό και όσο το 
δυνατόν πιο ουδέτερο από πλευράς 
ανταγωνισμού και εξασφαλίζει την 
επίτευξη των μακροπρόθεσμων στόχων 
της Ένωσης στον τομέα της 
καταπολέμησης της κλιματικής αλλαγής.
Ως μέρος της εν λόγω επανεξέτασης, η 
Επιτροπή υποβάλλει επίσης έκθεση 
σχετικά τις εκπομπές που συνδέονται με 
την προμήθεια ενέργειας του οχήματος 
και μπορεί, κατά περίπτωση, να υποβάλει 
προτάσεις σχετικά με τον τρόπο με τον 
οποίο θα πρέπει να ληφθούν υπόψη οι εν 
λόγω εκπομπές στο πλαίσιο του παρόντος 
κανονισμού.

Κάθε αλλαγή στην κανονιστική 
διαδικασία δοκιμών για τη μέτρηση των 
ειδικών εκπομπών CO2 που προβλέπεται 
στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 715/2007 και 
στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 692/2008 
λαμβάνεται πλήρως υπόψη μέσω 
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συσχέτισης. 

Τροπολογία 18

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 12
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 443/2009
Άρθρο 14 α (νέο) – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η αρμοδιότητα έκδοσης κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεων που αναφέρεται 
στο άρθρο 8 παράγραφος 9 δεύτερο 
εδάφιο, στο άρθρο 11 παράγραφος 8, στο 
άρθρο 13 παράγραφος 2 τρίτο εδάφιο και 
στο άρθρο 13 παράγραφος 7 ανατίθεται 
στην Επιτροπή για αόριστη χρονική 
περίοδο από την [ημερομηνία έναρξης 
ισχύος του παρόντος κανονισμού].

Η αρμοδιότητα έκδοσης κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεων που αναφέρεται 
στο άρθρο 8 παράγραφος 9 δεύτερο 
εδάφιο, στο άρθρο 11 παράγραφος 8, στο 
άρθρο 13 παράγραφος 2 τρίτο εδάφιο και 
στο άρθρο 13 παράγραφος 7 ανατίθεται 
στην Επιτροπή για χρονική περίοδο πέντε 
ετών από την [ημερομηνία έναρξης ισχύος 
του παρόντος κανονισμού]. Η Επιτροπή 
υποβάλλει έκθεση σχετικά με τις εξουσίες 
που της έχουν ανατεθεί το αργότερο εννέα 
μήνες πριν από τη λήξη της περιόδου των
[X] ετών. Η εξουσιοδότηση ανανεώνεται 
αυτομάτως για περιόδους ίδιας 
διάρκειας, εκτός αν το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο προβάλλουν 
αντιρρήσεις το αργότερο εντός τριών 
μηνών πριν από τη λήξη της κάθε 
περιόδου.

Τροπολογία 19

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 12 α (νέο)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 443/2009
Παράρτημα Ι - σημείο 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Στο σημείο 1 του Παραρτήματος Ι, το 
στοιχείο (β) αντικαθίσταται από τα 
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ακόλουθα:
«(β) Από το 2016:
Θα πρέπει να χρησιμοποιείται ένας από 
τους παρακάτω τύπους:
i) Ειδικές εκπομπές CO2 = 130 + a × (M–
M0)
Όπου:
M = μάζα του οχήματος σε χιλιόγραμμα 
(kg)
M0 = η εγκριθείσα τιμή βάσει του 
άρθρου 13 παράγραφος 2
a = 0,0457.
ii) Ειδικές εκπομπές CO2 = 130 + b × (F -
F0)
Όπου:
F = αποτύπωμα του οχήματος σε 
τετραγωνικά μέτρα (m²)
F0 = η εγκριθείσα τιμή βάσει του άρθρου 
13 παράγραφος 2
b = 17,6»

Αιτιολόγηση

Παρά τα πλεονεκτήματα του αποτυπώματος, η αλλαγή της παραμέτρου χρηστικότητας δεν θα 
προσφέρει ασφάλεια προγραμματισμού, δεδομένου ότι οι κατασκευαστές έχουν προγραμματίσει 
τις διεξόδους συμμόρφωσής τους έως το 2015 με βάση την τρέχουσα παράμετρο. Επομένως, 
προτείνεται ένα διττό σύστημα, στο οποίο το αποτύπωμα μπορεί να χρησιμοποιείται ως 
εναλλακτική λύση προς τη μάζα. Η παροχή αυτής της ευελιξίας στους κατασκευαστές μπορεί να 
οδηγήσει σε συνολικό χαμηλότερο κόστος προκειμένου να επιτύχουν το στόχο τους, και 
παράλληλα να προσφέρει κίνητρα για μειώσεις βάρους. Η τιμή b=17,6 προέρχεται από την 
εκτίμηση αντικτύπου της Επιτροπής και αντιστοιχεί σε κλίση 60%, παρέχοντας έναν δίκαιο 
επιμερισμό των βαρών από τους κατασκευαστές.

Τροπολογία 20

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

γ) Από το 2020: «γ) Από το 2020:

Θα πρέπει να χρησιμοποιείται ένας από 
τους παρακάτω τύπους:

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

Όπου: Όπου:

M = μάζα του οχήματος σε χιλιόγραμμα 
(kg)

M = μάζα του οχήματος σε χιλιόγραμμα 
(kg)

M0 = η εγκριθείσα τιμή βάσει του άρθρου 
13 παράγραφος 2

M0 = η εγκριθείσα τιμή βάσει του άρθρου 
13 παράγραφος 2

a = 0,0333. 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 = 17,6»

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία έχει τον ίδιο στόχο με την τροπολογία 17. Ο τύπος του αποτυπώματος έχει 
τροποποιηθεί ώστε να εκφράζει το στόχο του 2020 (95 g CO2/km).

Τροπολογία 21

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 13 α (νέο)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 443/2009
Παράρτημα I – σημείο 2 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Στο Παράρτημα Ι παρεμβάλλεται το 
ακόλουθο σημείο 2α:
Ένας κατασκευαστής εφαρμόζει την ίδια 
παράμετρο χρηστικότητας (μάζα ή 
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αποτύπωμα) στο σύνολο του στόλου 
οχημάτων του. 

Αιτιολόγηση

Στους κατασκευαστές παρέχεται η δυνατότητα επιλογής μεταξύ της χρήσης της μάζας ή του 
αποτυπώματος ως παραμέτρου χρηστικότητας προκειμένου να στοιχειοθετήσουν τη 
συμμόρφωσή τους με το στόχο εκπομπών CO2 τους. Εάν αυτή η δυνατότητα επιλογής τους 
προσφερθεί για κάθε τύπο οχήματος του στόλου τους, το αποτέλεσμα θα είναι η μέγιστη 
εξασθένιση του συνολικού επιπέδου φιλοδοξίας χωρίς να προσφέρεται ισχυρό κίνητρο για 
χρήση περιορισμού του βάρους. Οι κατασκευαστές απλώς θα επιλέγουν για κάθε όχημα την 
παράμετρο χρηστικότητας για την οποία απαιτείται η μικρότερη προσπάθεια. Τούτο δεν θα τους 
ενθαρρύνει να ενσωματώσουν τον περιορισμό βάρους ως γενική στρατηγική.

Τροπολογία 22

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 13 α (νέο)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 443/2009
Παράρτημα I – σημείο 2 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Στο Παράρτημα Ι, παρεμβάλλεται το 
ακόλουθο σημείο 2β:
Από τη στιγμή που ένας κατασκευαστής 
έχει επιλέξει να χρησιμοποιεί το 
αποτύπωμα ως παράμετρο 
χρηστικότητας για τη στοιχειοθέτηση της 
συμμόρφωσης με τον στόχο ειδικών 
εκπομπών του, δεν έχει τη δυνατότητα να 
επιστρέψει στη χρήση της μάζας τα 
επόμενα έτη.

Αιτιολόγηση

Από τη στιγμή που ένας κατασκευαστής έχει επιλέξει να χρησιμοποιεί το αποτύπωμα για να 
εκτιμά τη συμμόρφωσή του με το στόχο CO2, δεν μπορεί να επιστρέψει στη χρήση της μάζας στα 
επόμενα έτη. Τούτο γίνεται προκειμένου να αποφεύγονται στρεβλά κίνητρα για αλλαγή του 
σχεδιασμού του οχήματος, πράγμα που θα υπονόμευε την επίτευξη του στόχου εκπομπών CO2, 
καθώς και τα οικονομικά οφέλη που απορρέουν από αυτήν.
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