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17.10.2018 A8-0321/82 

Τροπολογία  82 

Andrzej Grzyb 

εξ ονόματος της Ομάδας PPE 

 

Έκθεση A8-0321/2018 

Andrzej Grzyb 

Προώθηση καθαρών και ενεργειακώς αποδοτικών οχημάτων οδικών μεταφορών 

(COM(2017)0653 – C8-0393/2017 – 2017/0291(COD)) 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 5 

Οδηγία 2009/33/ΕΚ 

Άρθρο 5 – παράγραφος 1 β (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

  1 β. Τα οχήματα που παράγονται από 

κατασκευαστές με έδρα σε τρίτες χώρες, 

όπου οι κατασκευαστές της Ένωσης δεν 

έχουν πρόσβαση σε προσφορές για 

δημόσιες συμβάσεις που αφορούν την 

αγορά, την ενοικίαση ή την αγορά με 

δόσεις οχημάτων οδικών μεταφορών, δεν 

συνυπολογίζονται για την επίτευξη των 

ελάχιστων στόχων για τις δημόσιες 

συμβάσεις που καθορίζονται στους 

πίνακες 4 και 5 του παραρτήματος. 

Or. en 
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17.10.2018 A8-0321/83 

Τροπολογία  83 

Andrzej Grzyb 

εξ ονόματος της Ομάδας PPE 

 

Έκθεση A8-0321/2018 

Andrzej Grzyb 

Προώθηση καθαρών και ενεργειακώς αποδοτικών οχημάτων οδικών μεταφορών 

(COM(2017)0653 – C8-0393/2017 – 2017/0291(COD)) 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 9 

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(9) Η επέκταση του πεδίου εφαρμογής 

της οδηγίας σε πρακτικές, όπως η 

μίσθωση, η ενοικίαση ή η αγορά οχημάτων 

με δόσεις, καθώς και στις δημόσιες 

συμβάσεις παροχής υπηρεσιών για 

υπηρεσίες συγκοινωνιών, στις υπηρεσίες 

οδικών επιβατικών μεταφορών ειδικού 

σκοπού, στις μη τακτικές μεταφορές 

επιβατών και στην ενοικίαση λεωφορείων 

και πούλμαν με οδηγό, καθώς και σε 

ειδικές υπηρεσίες ταχυδρομείου και 

ταχυμεταφοράς και σε υπηρεσίες 

αποκομιδής απορριμμάτων, εξασφαλίζει 

ότι καλύπτονται όλες οι σχετικές πρακτικές 

σύναψης συμβάσεων. 

(9) Η επέκταση του πεδίου εφαρμογής 

της οδηγίας σε πρακτικές, όπως η 

μίσθωση, η ενοικίαση ή η αγορά οχημάτων 

με δόσεις, καθώς και στις δημόσιες 

συμβάσεις παροχής υπηρεσιών για 

υπηρεσίες συγκοινωνιών, στις υπηρεσίες 

οδικών επιβατικών μεταφορών ειδικού 

σκοπού, στις μη τακτικές μεταφορές 

επιβατών και στην ενοικίαση λεωφορείων 

και πούλμαν με οδηγό, καθώς και σε 

ειδικές υπηρεσίες ταχυδρομείου και 

ταχυμεταφοράς και σε υπηρεσίες 

αποκομιδής απορριμμάτων, εξασφαλίζει 

ότι καλύπτονται όλες οι σχετικές πρακτικές 

σύναψης συμβάσεων. Ωστόσο, δεν 

επιτρέπεται η επιβολή κυρώσεων για μη 

συμμόρφωση με τα όρια, εφόσον η 

αδυναμία συμμόρφωσης οφείλεται είτε 

στη μη διαθεσιμότητα εμπορεύσιμων και 

τεχνικά αξιόπιστων οχημάτων που 

τηρούν τα ενωσιακά πρότυπα είτε στην 

υπερβολική ζήτηση για τέτοιου είδους 

οχήματα. 

Or. en 
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17.10.2018 A8-0321/84 

Τροπολογία  84 

Andrzej Grzyb 

εξ ονόματος της Ομάδας PPE 

 

Έκθεση A8-0321/2018 

Andrzej Grzyb 

Προώθηση καθαρών και ενεργειακώς αποδοτικών οχημάτων οδικών μεταφορών 

(COM(2017)0653 – C8-0393/2017 – 2017/0291(COD)) 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 10 

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (10) Η εισαγωγή ορισμού των καθαρών 

οχημάτων υποστηρίχθηκε ευρέως από 

βασικούς παράγοντες, λαμβανομένων 

υπόψη των απαιτήσεων για μείωση των 

εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και 

αέριων ρύπων από τα ελαφρά και τα 

βαρέα επαγγελματικά οχήματα. Για να 

εξασφαλισθούν επαρκή κίνητρα για την 

υποστήριξη της διείσδυσης των οχημάτων 

χαμηλών και μηδενικών εκπομπών στην 

αγορά της Ένωσης, οι διατάξεις για τις 

δημόσιες συμβάσεις προμήθειας βάσει 

αυτής της τροπολογίας θα πρέπει να 

ευθυγραμμιστούν με τις διατάξεις της 

νομοθεσίας της Ένωσης σχετικά με τις 

επιδόσεις εκπομπών CO2 των 

αυτοκινήτων και των ημιφορτηγών για 

την περίοδο μετά το 202026. Η δράση που 

αναλαμβάνεται με βάση την 
τροποποιηθείσα οδηγία θα συμβάλει στη 

συμμόρφωση με τις απαιτήσεις των εν 

λόγω προτύπων. Μια πιο φιλόδοξη 

προσέγγιση για τις δημόσιες συμβάσεις 

μπορεί να επιφέρει σημαντική πρόσθετη 

τόνωση της αγοράς. 

 (10) Η τροποποιηθείσα οδηγία θα 

πρέπει να συμβάλει στη μείωση των 

εκπομπών αέριων ρύπων και αερίων του 

θερμοκηπίου από τα ελαφρά και τα βαρέα 

επαγγελματικά οχήματα. Για να 

εξασφαλισθούν επαρκή κίνητρα για την 

υποστήριξη της διείσδυσης των οχημάτων 

χαμηλών και μηδενικών εκπομπών στην 

αγορά της Ένωσης, οι διατάξεις για τις 

δημόσιες συμβάσεις προμήθειας βάσει 

αυτής της τροπολογίας θα πρέπει να 

ευθυγραμμιστούν με τις διατάξεις της 

νομοθεσίας της Ένωσης. Επιπλέον, η 

τροποποιηθείσα οδηγία αποσκοπεί, 

μεταξύ άλλων, στην προώθηση των 

καθαρών οδικών μεταφορών, όπως η 

οδηγία 2014/94/ΕΕ. Ως εκ τούτου, ο 

ορισμός του καθαρού οχήματος θα πρέπει 

να ευθυγραμμίζεται με τις διατάξεις της 

οδηγίας 2014/94/ΕΕ. Η ευθυγράμμιση 

αυτή θα διασφαλίσει τη μακροπρόθεσμη 

προβλεψιμότητα και σταθερότητα της 

ενωσιακής νομοθεσίας και θα 

προστατεύσει τις επενδύσεις που έχουν 

ήδη πραγματοποιηθεί σε υποδομές 

εναλλακτικών καυσίμων. Η 

τροποποιηθείσα οδηγία θα συμβάλει 

επίσης στην περαιτέρω ανάπτυξη 

υποδομών εναλλακτικών καυσίμων, 

καθώς και στη συμμόρφωση των 
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οχημάτων με τις απαιτήσεις των πλέον 

πρόσφατων προτύπων σχετικά με τις 

εκπομπές αέριων ρύπων και αερίων του 

θερμοκηπίου. Μια πιο φιλόδοξη 

προσέγγιση για τις δημόσιες συμβάσεις 

μπορεί να επιφέρει σημαντική πρόσθετη 

τόνωση της αγοράς. 
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17.10.2018 A8-0321/85 

Τροπολογία  85 

Andrzej Grzyb 

εξ ονόματος της Ομάδας PPE 

 

Έκθεση A8-0321/2018 

Andrzej Grzyb 

Προώθηση καθαρών και ενεργειακώς αποδοτικών οχημάτων οδικών μεταφορών 

(COM(2017)0653 – C8-0393/2017 – 2017/0291(COD)) 

Πρόταση οδηγίας 

Παράρτημα Ι – υποσημείωση μετά τον πίνακα 4  

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

*Τα οχήματα μηδενικών εκπομπών από 

τον αγωγό εξαγωγής υπολογίζονται ως 1 

όχημα που συμβάλλει στην επίτευξη του 

στόχου. Όλα τα λοιπά οχήματα που 

πληρούν τις απαιτήσεις του πίνακα 2 του 

παρόντος παραρτήματος υπολογίζονται 

ως 0,5 οχήματα. 

*Τα οχήματα μηδενικών εκπομπών από 

τον αγωγό εξαγωγής υπολογίζονται ως 1 

όχημα που συμβάλλει στην επίτευξη του 

στόχου. Τα οχήματα χαμηλών εκπομπών 

και τα οχήματα που χρησιμοποιούν 

φυσικό αέριο, υπό την προϋπόθεση ότι 

κινούνται αποκλειστικά με βιομεθάνιο και 

ότι αυτό αποδεικνύεται με σύμβαση για 

την παροχή βιομεθανίου ή άλλου μέσου 

πρόσβασης σε βιομεθάνιο, υπολογίζονται 

ως 0,66 οχήματα που συμβάλλουν στην 

επίτευξη του στόχου. Όλα τα λοιπά 

καθαρά οχήματα υπολογίζονται ως 0,5 

οχήματα που συμβάλλουν στην επίτευξη 

του στόχου. 

Or. en 

 

 


