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ΣΥΝΤΟΜΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Είναι αυτονόητο ότι τα οχήματα που δεν χρησιμοποιούν πετρελαϊκά προϊόντα είναι δύσκολο να 
πωληθούν, κυρίως επειδή δεν υπάρχουν άμεσα διαθέσιμες επιλογές ανεφοδιασμού ή επαναφόρτισης 
ούτε σε εθνικό ούτε σε διασυνοριακό επίπεδο.  Επί του παρόντος, είναι δύσκολο οι νέες τεχνολογίες 
και τα νέα οχήματα να είναι ανταγωνιστικά στην εσωτερική αγορά και να έχουν σημαντικό μερίδιο 
στην αγορά. Στο πλαίσιο αυτό, η παρούσα οδηγία έχει στόχο να δημιουργήσει κίνητρα και να 
εκπέμψει μηνύματα για πραγματοποίηση επενδύσεων στην εξέλιξη και ανάπτυξη υποδομών 
εναλλακτικών καυσίμων, ούτως ώστε να διευκολυνθούν οι νεοεισερχόμενοι στην αγορά και να 
αυξηθεί ο ανταγωνισμός.  

Αφενός, πρέπει να επιδιωχθούν μέτρα για να εξασφαλιστεί η τροφοδότηση των νέων οχημάτων, όπως 
των ηλεκτρονικών οχημάτων.  Αφετέρου, η επέμβαση στην αγορά συνεπάγεται κάποιο κόστος για τις 
κυβερνήσεις και τους καταναλωτές. Επιπλέον, είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι η πραγματοποίηση 
επενδύσεων στις υποδομές θα είναι ενδεχομένως ατελέσφορη και αντιπαραγωγική  εάν η σχετική 
τεχνολογία δεν είναι έτοιμη ή δεν έχει ακόμη δοκιμαστεί.  Συγκεκριμένα, τα αυτοκίνητα υδρογόνου δε 
δείχνουν να είναι έτοιμα ακόμα για να διατεθούν στην αγορά.

Η συντάκτρια γνωμοδότησης εκφράζει επιδοκιμασία για τις προσπάθειες για ανάπτυξη υποδομών 
εναλλακτικών καυσίμων, οι οποίες θα συμβάλουν στη σταθερή μείωση της εξάρτησης της Ένωσης 
από το πετρέλαιο.  Η εισηγήτρια τονίζει ότι οι επενδύσεις πρέπει να υπαγορεύονται κατά πρώτο λόγο 
από τη ζήτηση της αγοράς και να στηρίζονται σε τεχνολογικά ουδέτερη βάση. Επιπλέον, η εισηγήτρια 
πιστεύει ακράδαντα ότι η Ένωση πρέπει να διαθέσει τα κατάλληλα κονδύλια για την έρευνα και την 
ανάπτυξη, ούτως ώστε να διευκολυνθεί η ένταξη νέων τεχνολογιών στην αγορά και να επιταχυνθεί η 
ετοιμότητά τους για ανάπτυξη. Επιπλέον, η εισηγήτρια πιστεύει ότι οι προσπάθειες της ΕΕ για 
τυποποίηση έχουν κρίσιμη σημασία όσον αφορά την παρούσα πρόταση, δεδομένης της σημαντικής 
διασυνοριακής διάστασης της παρούσας οδηγίας. Τέλος, προκειμένου να τηρηθεί το χρονοδιάγραμμα 
απεξάρτησης της Ένωσης από τον άνθρακα, είναι σημαντικό ή ευρωπαϊκή αγορά να συνεχίσει να 
πρωτοστατεί σε πρωτοβουλίες όπως η παρούσα.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας καλεί την Επιτροπή Μεταφορών και 
Τουρισμού, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να ενσωματώσει στην έκθεσή της τις 
ακόλουθες τροπολογίες:

Τροπολογία 1
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 6 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6a) Κατά τη θέσπιση των εθνικών 
πλαισίων πολιτικής τους, τα κράτη μέλη 
πρέπει να λαμβάνουν πλήρως υπόψη τους 
τις επιπτώσεις της ανάπτυξης υποδομών 
εναλλακτικών καυσίμων στους 
καταναλωτές και στα φορολογικά έσοδα 
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καθώς και στην αποτελεσματικότητα σε 
σχέση προς το κόστος των μελλοντικών 
επενδύσεων στην ανάπτυξη αυτών των 
υποδομών.

Or. en

Τροπολογία 2
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 10 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10a) Τα πρότυπα που αφορούν τον 
εξοπλισμό για τα σημεία αργής και 
ταχείας επαναφόρτισης ηλεκτρικής 
ενέργειας πρέπει να θεωρούνται 
εναρμονισμένα όταν έχουν σχεδιαστεί με 
βάση κοινή συμφωνία, όπως αναφέρεται 
στο παράρτημα ΙΙΙ.1.1 και στο 
παράρτημα III.1.2, και δημοσιευτεί στο 
πλαίσιο εθνικών διαδικασιών. Τα 
πρότυπα αυτά πρέπει να προσαρμόζονται 
αναλόγως προς την τεχνολογική πρόοδο 
και την εξέλιξη της ορθής τεχνικής 
πρακτικής των κανόνων ασφαλείας.

Or. en

Τροπολογία 3
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11) Η ηλεκτρική ενέργεια είναι καθαρό 
καύσιμο, ιδιαίτερα ελκυστικό για την 
κυκλοφορία ηλεκτρικών οχημάτων και 
ηλεκτρικών δίκυκλων σε αστικούς 
οικισμούς, και μπορεί να συμβάλει στη 
βελτίωση της ποιότητας του αέρα και τη 
μείωση του θορύβου. Τα κράτη μέλη θα 
πρέπει να διασφαλίσουν ότι τα σημεία 
επαναφόρτισης για ηλεκτρικά οχήματα 

(11) Η ηλεκτρική ενέργεια είναι ιδιαίτερα
ελκυστική για την κυκλοφορία ηλεκτρικών 
οχημάτων και ηλεκτρικών δίκυκλων σε 
αστικούς οικισμούς, και μπορεί να 
συμβάλει στη βελτίωση της ποιότητας του 
αέρα και τη μείωση του θορύβου. Τα 
κράτη μέλη θα πρέπει να διασφαλίσουν ότι 
τα σημεία επαναφόρτισης για ηλεκτρικά 
οχήματα κατασκευάζονται με επαρκή 
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κατασκευάζονται με επαρκή κάλυψη, 
τουλάχιστον στο διπλάσιο του αριθμού των 
οχημάτων, και ότι το 10% αυτών είναι 
προσβάσιμα στο κοινό, εστιάζοντας 
κυρίως σε αστικούς οικισμούς. Οι ιδιώτες 
κάτοχοι ηλεκτρικών οχημάτων εξαρτώνται 
σε μεγάλο βαθμό από την πρόσβαση σε 
σημεία επαναφόρτισης σε χώρους 
στάθμευσης, όπως πολυκατοικίες, κτίρια 
γραφείων και εγκαταστάσεις επιχειρήσεων.
Πρέπει να θεσπισθούν ρυθμιστικές 
διατάξεις από τις δημόσιες αρχές για τους 
πολίτες, ώστε να εξασφαλισθεί ότι οι 
αναπτυξιακοί φορείς και οι διαχειριστές 
παρέχουν κατάλληλες υποδομές με επαρκή 
σημεία επαναφόρτισης των ηλεκτρικών 
οχημάτων.

κάλυψη, τουλάχιστον στο διπλάσιο του 
αριθμού των οχημάτων, και ότι το 10% 
αυτών είναι προσβάσιμα στο κοινό, 
εστιάζοντας κυρίως σε αστικούς 
οικισμούς. Οι ιδιώτες κάτοχοι ηλεκτρικών 
οχημάτων εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό 
από την πρόσβαση σε σημεία 
επαναφόρτισης σε χώρους στάθμευσης, 
όπως πολυκατοικίες, κτίρια γραφείων και 
εγκαταστάσεις επιχειρήσεων. Πρέπει να 
θεσπισθούν ρυθμιστικές διατάξεις από τις 
δημόσιες αρχές για τους πολίτες, ώστε να 
εξασφαλισθεί ότι οι αναπτυξιακοί φορείς 
και οι διαχειριστές παρέχουν κατάλληλες 
υποδομές με επαρκή σημεία 
επαναφόρτισης των ηλεκτρικών οχημάτων.

Or. en

Τροπολογία 4
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 17

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(17) Τα οχήματα υδρογόνου, καθώς και τα 
μηχανοκίνητα δίκυκλα υδρογόνου, έχουν 
προς το παρόν πολύ χαμηλά ποσοστά 
διείσδυσης στην αγορά, αλλά η δημιουργία 
επαρκούς υποδομής ανεφοδιασμού με 
υδρογόνο είναι απαραίτητη για να 
επιτρέψει την ανάπτυξη οχημάτων 
υδρογόνου σε μεγαλύτερη κλίμακα.

(17) Τα οχήματα υδρογόνου, καθώς και τα 
μηχανοκίνητα δίκυκλα υδρογόνου, έχουν 
προς το παρόν πολύ χαμηλά ποσοστά
διείσδυσης στην αγορά, αλλά η δημιουργία 
επαρκούς υποδομής ανεφοδιασμού με 
υδρογόνο είναι απαραίτητη για να 
επιτρέψει τη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη 
οχημάτων υδρογόνου σε μεγαλύτερη 
κλίμακα.

Or. en

Τροπολογία 5
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 18
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(18) Τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
διασφαλίζουν τη δημιουργία δημοσίως 
προσβάσιμων υποδομών για την παροχή 
υδρογόνου σε μηχανοκίνητα οχήματα, με 
αποστάσεις μεταξύ των σημείων 
ανεφοδιασμού για μηχανοκίνητα οχήματα 
που επιτρέπουν την κάλυψη της 
κυκλοφορίας των οχημάτων υδρογόνου 
εντός της εθνικής επικράτειας, καθώς και 
ορισμένων σημείων ανεφοδιασμού που 
βρίσκονται σε αστικούς οικισμούς. Τούτο 
θα επέτρεπε την κυκλοφορία οχημάτων 
υδρογόνου σε επίπεδο Ένωσης.

(18) Τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
διασφαλίζουν τη δημιουργία δημοσίως 
προσβάσιμων υποδομών για την παροχή 
υδρογόνου σε μηχανοκίνητα οχήματα όταν 
ωριμάσει η τεχνολογία, με αποστάσεις
μεταξύ των σημείων ανεφοδιασμού για 
μηχανοκίνητα οχήματα που επιτρέπουν την 
κάλυψη της κυκλοφορίας των οχημάτων 
υδρογόνου εντός της εθνικής επικράτειας, 
καθώς και ορισμένων σημείων 
ανεφοδιασμού που βρίσκονται σε αστικούς 
οικισμούς. Τούτο θα επέτρεπε την 
κυκλοφορία οχημάτων υδρογόνου σε 
επίπεδο Ένωσης.

Or. en

Τροπολογία 6
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 18 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(18a) Προκειμένου να εξασφαλιστεί και 
να διαφυλαχθεί η ανταγωνιστικότητα των 
ευρωπαϊκών βιομηχανιών, θα παρασχεθεί 
η αναγκαία χρηματοδότηση της ΕΕ για 
περαιτέρω έρευνα και ανάπτυξη με 
αντικείμενο τις υποδομές εναλλακτικών 
καυσίμων, δεδομένου ότι, επί του 
παρόντος, το προβάδισμα στον τομέα της 
ανάπτυξης νέων τεχνολογιών, όπως 
ηλεκτρικών μπαταριών για ηλεκτρικά 
οχήματα, το έχουν τρίτες χώρες.

Or. en

Τροπολογία 7
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η παρούσα οδηγία θεσπίζει κοινό 
πλαίσιο μέτρων για την ανάπτυξη 
υποδομών εναλλακτικών καυσίμων στην 
Ένωση, προκειμένου να τερματισθεί η 
εξάρτηση των μεταφορών από το 
πετρέλαιο, και ορίζει ελάχιστες απαιτήσεις 
σχετικά με τη δημιουργία υποδομών 
εναλλακτικών καυσίμων, καθώς και κοινές 
τεχνικές προδιαγραφές, 
συμπεριλαμβανομένων σημείων 
επαναφόρτισης για ηλεκτρικά οχήματα και 
σημείων ανεφοδιασμού με φυσικό αέριο
(LNG και CNG) και υδρογόνο.

Η παρούσα οδηγία θεσπίζει κοινό πλαίσιο 
μέτρων για την ανάπτυξη υποδομών 
εναλλακτικών καυσίμων στην Ένωση, 
προκειμένου να μειωθεί η εξάρτηση των 
μεταφορών από το πετρέλαιο, και ορίζει 
ελάχιστες απαιτήσεις σχετικά με τη 
δημιουργία υποδομών εναλλακτικών 
καυσίμων, καθώς και κοινές τεχνικές 
προδιαγραφές, συμπεριλαμβανομένων 
σημείων επαναφόρτισης για ηλεκτρικά 
οχήματα και σημείων ανεφοδιασμού με 
φυσικό αέριο (LNG και CNG) και 
υδρογόνο.

Or. en

Τροπολογία 8
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Κάθε κράτος μέλος θεσπίζει εθνικό 
πλαίσιο πολιτικής για την ανάπτυξη της 
αγοράς εναλλακτικών καυσίμων και των 
υποδομών τους, το οποίο περιλαμβάνει 
πληροφορίες που απαριθμούνται στο 
παράρτημα Ι, και περιέχει τουλάχιστον τα 
ακόλουθα στοιχεία:
- εκτίμηση της κατάστασης και της 
μελλοντικής ανάπτυξης των εναλλακτικών 
καυσίμων·

- εκτίμηση της πέραν συνόρων συνέχειας 
της κάλυψης των υποδομών για 
εναλλακτικά καύσιμα·
- το ρυθμιστικό πλαίσιο για την 
υποστήριξη της δημιουργίας υποδομών 
εναλλακτικών καυσίμων·

- μέτρα πολιτικής για την υποστήριξη της 
εφαρμογής του εθνικού πλαισίου 
πολιτικής·
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- μέτρα στήριξης της ανάπτυξης και της 
μεταποίησης·

- στήριξη της έρευνας, της τεχνολογικής 
ανάπτυξης και της επίδειξης·

- στόχους για την ανάπτυξη υποδομών 
εναλλακτικών καυσίμων·

- τον αναμενόμενο αριθμό οχημάτων 
εναλλακτικών καυσίμων έως το 2020·

- αξιολόγηση της ανάγκης για σημεία 
ανεφοδιασμού με LNG σε λιμένες εκτός 
του κύριου δικτύου ΔΕΔ-Μ που είναι 
σημαντικά για τα σκάφη που δεν εκτελούν 
μεταφορές, ιδίως τα αλιευτικά σκάφη·
- εφόσον χρειάζονται, ρυθμίσεις 
συνεργασίας με άλλα κράτη μέλη 
σύμφωνα με την παράγραφο 2·

- αξιολόγηση του αντίκτυπου της 
ανάπτυξης υποδομών εναλλακτικών 
καυσίμων στα φορολογικά έσοδα και 
στους καταναλωτές· 
- ενδελεχή ανάλυση κόστους-οφέλους.

Or. en

Τροπολογία 9
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι 
τίθεται σε λειτουργία ελάχιστος αριθμός 
σημείων επαναφόρτισης για ηλεκτρικά 
οχήματα και τουλάχιστον ο αριθμός που 
ορίζεται στον πίνακα του παραρτήματος ΙΙ, 
το αργότερο έως τις 31 Δεκεμβρίου 2020.

1. Τα κράτη μέλη προσπαθούν να 
εξασφαλίσουν ότι θα τεθεί σε λειτουργία 
ελάχιστος αριθμός σημείων επαναφόρτισης 
για ηλεκτρικά οχήματα και κατά 
προσέγγιση ο αριθμός που ορίζεται στον 
πίνακα του παραρτήματος ΙΙ, το αργότερο 
έως τις 31 Δεκεμβρίου 2020.

Or. en
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Τροπολογία 10
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Τα σημεία αργής επαναφόρτισης για 
ηλεκτρικά οχήματα πληρούν τις τεχνικές 
προδιαγραφές που ορίζονται στο 
παράρτημα III.1.1. το αργότερο έως τις 31 
Δεκεμβρίου 2015.

3. Τα σημεία αργής επαναφόρτισης για 
ηλεκτρικά οχήματα πληρούν τις τεχνικές 
προδιαγραφές που ορίζονται στο 
παράρτημα III.1.1. το αργότερο έως τις 31 
Δεκεμβρίου 2015.

Τα σημεία ταχείας επαναφόρτισης για 
ηλεκτρικά οχήματα πληρούν τις τεχνικές 
προδιαγραφές που ορίζονται στο 
παράρτημα III.1.2. το αργότερο έως τις 31 
Δεκεμβρίου 2015.

Τα σημεία ταχείας επαναφόρτισης για 
ηλεκτρικά οχήματα πληρούν τις τεχνικές 
προδιαγραφές που ορίζονται στο 
παράρτημα III.1.2. το αργότερο έως τις 31 
Δεκεμβρίου 2015.

Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι ο 
εξοπλισμός των σημείων αργής και ταχείας 
επαναφόρτισης σύμφωνα με το παράρτημα 
III.1.1 και το παράρτημα III.1.2 διατίθεται 
με θεμιτούς, εύλογους και ισότιμους 
όρους.

Τα κράτη μέλη προσπαθούν να 
εξασφαλίσουν ότι ο εξοπλισμός των 
σημείων αργής και ταχείας επαναφόρτισης 
σύμφωνα με το παράρτημα III.1.1 και το 
παράρτημα III.1.2 θα διατίθεται με 
θεμιτούς, εύλογους και ισότιμους όρους
και θα επιτρέπει την αναγκαία ευελιξία, 
ούτως ώστε να εξασφαλιστεί η 
εκπλήρωση ειδικών απαιτήσεων 
ασφαλείας που επιβάλλονται σε εθνικό 
επίπεδο.

Or. en

Τροπολογία 11
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη στο έδαφος των οποίων 
υπάρχουν ήδη κατά την ημερομηνία 
έναρξης ισχύος της παρούσας οδηγίας 
σημεία ανεφοδιασμού με υδρογόνο
μεριμνούν ώστε να είναι διαθέσιμος 
επαρκής αριθμός δημοσίως προσβάσιμων 
σημείων ανεφοδιασμού, σε μεταξύ τους 
απόσταση που δεν υπερβαίνει τα 300 km, 
προκειμένου να καθίσταται δυνατή η 

1. Τα κράτη μέλη στο έδαφος των οποίων 
υπάρχουν ήδη κατά την ημερομηνία 
έναρξης ισχύος της παρούσας οδηγίας 
σημεία ανεφοδιασμού με υδρογόνο
προσπαθούν να εξασφαλίσουν ότι θα είναι 
διαθέσιμος επαρκής αριθμός δημοσίως 
προσβάσιμων σημείων ανεφοδιασμού, σε 
μεταξύ τους απόσταση που δεν θα
υπερβαίνει τα 300 km, προκειμένου να 
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κυκλοφορία οχημάτων υδρογόνου σε 
ολόκληρη την εθνική επικράτεια, το 
αργότερο έως τις 31 Δεκεμβρίου του 2020.

καταστεί δυνατή η κυκλοφορία οχημάτων 
υδρογόνου σε ολόκληρη την εθνική 
επικράτεια, το αργότερο έως τις 31 
Δεκεμβρίου του 2020.

Or. en

Τροπολογία 12
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε τα 
δημοσίως προσβάσιμα σημεία 
ανεφοδιασμού με LNG για τις θαλάσσιες 
και τις εσωτερικές πλωτές μεταφορές να
διατίθενται σε όλους τους θαλάσσιους 
λιμένες του κύριου διευρωπαϊκού δικτύου 
μεταφορών (ΔΕΔ-Μ) το αργότερο έως τις 
31 Δεκεμβρίου 2020.

1. Τα κράτη μέλη προσπαθούν να 
εξασφαλίσουν ότι τα δημοσίως 
προσβάσιμα σημεία ανεφοδιασμού με 
LNG για τις θαλάσσιες και τις εσωτερικές 
πλωτές μεταφορές θα διατίθενται σε όλους 
τους θαλάσσιους λιμένες του κύριου 
διευρωπαϊκού δικτύου μεταφορών (ΔΕΔ-
Μ) το αργότερο έως τις 31 Δεκεμβρίου 
2020.

Or. en

Τροπολογία 13
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 2 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η έκθεση της Επιτροπής περιλαμβάνει 
τουλάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία:

2. Η έκθεση της Επιτροπής περιλαμβάνει 
τουλάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία:

- εκτίμηση των μέτρων που λαμβάνονται 
από κάθε κράτος μέλος·

- εκτίμηση των μέτρων που λαμβάνονται 
από κάθε κράτος μέλος, 
συμπεριλαμβανομένης της 
αποτελεσματικότητάς τους σε σχέση με 
το κόστος·

- εκτίμηση των επιπτώσεων της παρούσας 
οδηγίας σχετικά με την ανάπτυξη της 
αγοράς εναλλακτικών καυσίμων και των 
επιπτώσεων στην οικονομία και το 
περιβάλλον·

- εκτίμηση των επιπτώσεων της παρούσας 
οδηγίας σχετικά με την ανάπτυξη της 
αγοράς εναλλακτικών καυσίμων και των 
επιπτώσεων στην οικονομία και το 
περιβάλλον και στους καταναλωτές·
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Τροπολογία 14
Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα I 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Στόχοι 5. Στόχοι

- Εθνικοί στόχοι για το 2020 όσον αφορά 
την ανάπτυξη υποδομών εναλλακτικών 
καυσίμων, για τα διάφορα είδη καυσίμων 
και μεταφορών (οδικές, σιδηροδρομικές, 
πλωτές και αεροπορικές) και τις σχετικές 
υποδομές·

- Εθνικοί ενδεικτικοί στόχοι για το 2020 
όσον αφορά την ανάπτυξη υποδομών 
εναλλακτικών καυσίμων, για τα διάφορα 
είδη καυσίμων και μεταφορών (οδικές, 
σιδηροδρομικές, πλωτές και αεροπορικές) 
και τις σχετικές υποδομές·

- Εθνικοί στόχοι που τίθενται ετησίως για 
την ανάπτυξη υποδομών εναλλακτικών 
καυσίμων, για διάφορα είδη καυσίμων και 
μεταφορών, και για τις σχετικές υποδομές 
προκειμένου να επιτευχθούν οι εθνικοί 
στόχοι για το 2020.

- Εθνικοί ενδεικτικοί στόχοι που τίθενται 
ετησίως για την ανάπτυξη υποδομών 
εναλλακτικών καυσίμων, για διάφορα είδη 
καυσίμων και μεταφορών, και για τις 
σχετικές υποδομές προκειμένου να 
επιτευχθούν οι εθνικοί στόχοι για το 2020.

Or. en

Τροπολογία 15
Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα I - σημείο 5 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5a. Οικονομικές εξελίξεις και εξελίξεις 
της αγοράς
Ετήσια υποβολή εκθέσεων σχετικά με την 
αύξηση της ικανότητας, τη χρήση της 
ικανότητας, το άμεσο και έμμεσο κόστος 
και τις διακυμάνσεις των φορολογικών 
εσόδων. 

Or. en


