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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Παρά τις πάμπολλες προσπάθειες που κατεβλήθησαν για τη μείωση των εκπομπών ρύπων 
που επιβαρύνουν το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία, πολλές ευρωπαϊκές πόλεις 
εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν προβλήματα σχετικά με τη χαμηλή ποιότητα του αέρα. Ο 
τομέας των οδικών μεταφορών, που καλύπτει το 26% της συνολικής κατανάλωσης ενέργειας 
και συμβάλλει κατά 24% στις συνολικές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα, είναι βασικός 
τομέας στον οποίο πρέπει να περιορισθούν οι εκπομπές ρύπων και η κατανάλωση ενέργειας. 
Υπάρχουν σημαντικές δυνατότητες μείωσης των εκπομπών των οχημάτων. Ωστόσο, οι 
τεχνολογίες αυτές είναι σήμερα υπερβολικά ακριβές.

Στην πρότασή της, η Επιτροπή προτείνει τη δημιουργία μιας αγοράς για λιγότερο ρυπογόνα 
και με μεγαλύτερη ενεργειακή απόδοση οχήματα υποχρεώνοντας τους δημόσιους φορείς να 
καλύπτουν το 25% τουλάχιστον των ετήσιων προμηθειών τους σε βαρέα οχήματα σε 
"καθαρά οχήματα" (όπως οχήματα που πληρούν το πρότυπο επιδόσεων φιλικού 
περιβαλλοντικώς οχήματος (ΕΕV)). Τούτο σημαίνει ότι θα αγοράζονται ή θα ενοικιάζονται 
σε ετήσια βάση τουλάχιστον 4.000 περίπου "καθαρά" λεωφορεία και 8.000 "καθαρά" 
φορτηγά οχήματα.

Η συντάκτρια γνωμοδότησης χαιρετίζει την πρόταση της Επιτροπής. Η ευρωπαϊκή 
αυτοκινητοβιομηχανία είναι βιομηχανία μαζικής παραγωγής και οι κυβερνήσεις μπορούν να 
διαδραματίσουν ένα χρήσιμο ρόλο ως "πρώτοι πελάτες", δημιουργώντας έτσι αγορές 
επαρκούς μεγέθους με τις αναγκαίες οικονομίες κλίμακας. Το μέτρο αυτό θα μπορούσε 
επίσης να αναβαθμίσει την εικόνα και την ορατότητα των καθαρών οχημάτων στις εταιρείες 
και το ευρύ κοινό. Η ευρωπαϊκή δράση είναι αναγκαία δεδομένου ότι οι ενέργειες σε εθνικό 
επίπεδο εμπεριέχουν κίνδυνο κατακερματισμού της εσωτερικής αγοράς και θα μπορούσαν να 
οδηγήσουν στην ανάπτυξη διαφόρων μικρών σειρών οχημάτων ανάλογα με τις εθνικές 
απαιτήσεις.

Η συντάκτρια πιστεύει ότι ο επιλεγείς στόχος του 25% είναι ένας καλός και ρεαλιστικός 
συμβιβασμός μεταξύ της βελτίωσης της ποιότητας της ατμόσφαιρας και της ανάπτυξης της 
αγοράς αφενός και του προσιτού κόστους των επιπλέον επενδύσεων καθώς και της μαζικής 
διαθεσιμότητας της αγοράς αφετέρου. Η επιλογή επίσης της Επιτροπής να κατευθύνει αρχικά 
την πρόταση προς την αγορά των βαρέων οχημάτων (που περιλαμβάνει τα λεωφορεία και τα 
περισσότερα επαγγελματικά οχήματα όπως τα απορριμματοφόρα), όπου το μερίδιο των 
δημοσίων προμηθειών είναι σχετικά υψηλό (περίπου το ένα τρίτο) θεωρείται από τη 
συντάκτρια γνωμοδότησης ως λογική επιλογή. Τέλος, η συντάκτρια υποστηρίζει την επιλογή 
που διατυπώνεται στην πρόταση για μια ουδέτερη από τεχνολογικής πλευράς προσέγγιση 
βάσει των επιδόσεων. Η προσέγγιση αυτή ενθαρρύνει την καινοτομία και λύσεις που 
βασίζονται στην αγορά και εξασφαλίζει την αναγκαία ελαστικότητα για τη βιομηχανία 
προκειμένου να προσαρμοσθεί στην τεχνική και οικονομική πρόοδο. Η συντάκτρια ωστόσο 
εκφράζει τη λύπη της για το γεγονός ότι δεν καθιερώνονται "καθαρά" πρότυπα για την 
ενεργειακή απόδοση.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας καλεί την Επιτροπή Περιβάλλοντος, 
Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να 



PE 371.875v02-00 4/9 AD\617397EL.doc

EL

ενσωματώσει στην έκθεσή της τις ακόλουθες τροπολογίες:

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή1 Τροπολογίες του Κοινοβουλίου

Τροπολογία 1
Αιτιολογική σκέψη 4α (νέα)

(4α) Η οδηγία 2003/30/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 8ης Μαΐου 2003 σχετικά 
με την προώθηση της χρήσης βιοκαυσίμων 
ή άλλων ανανεώσιμων καυσίμων για τις 
μεταφορές1 καθορίζει δύο εθνικούς 
ενδεικτικούς στόχους της τάξης του 2% το 
2005 και 5,75% το 2010 για τη διοχέτευση 
των βιοκαυσίμων στην αγορά.
_______________
1 ΕΕ L 123, της 17.5.2003, σελ. 42.

Αιτιολόγηση

Θα έπρεπε να υπάρχει αναφορά στις νομοθετικές πράξεις που ήδη προωθούν τη χρήση 
καθαρών καυσίμων στον τομέα των μεταφορών.

Τροπολογία 2
Αιτιολογική σκέψη 8

(8) Πρέπει να χρησιμοποιηθούν πρότυπα 
επιδόσεων για την προώθηση καθαρών 
οχημάτων. Ένα πρότυπο βελτιωμένων 
περιβαλλοντικώς φιλικών οχημάτων (ΒΠΟ) 
έχει καθοριστεί στην οδηγία 2005/55/ΕΚ 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 28ης Σεπτεμβρίου 2005, 
για την προσέγγιση των νομοθεσιών των 
κρατών μελών σχετικά με μέτρα που πρέπει 
να ληφθούν κατά της εκπομπής αερίων και 
σωματιδιακών ρύπων από κινητήρες 
ανάφλεξης με συμπίεση για χρησιμοποίηση 
σε οχήματα, και κατά της εκπομπής αερίων 
ρύπων από κινητήρες θετικής ανάφλεξης 
που τροφοδοτούνται με φυσικό αέριο ή 

(8) Πρέπει να χρησιμοποιηθούν πρότυπα 
επιδόσεων για την προώθηση καθαρών 
οχημάτων. Ένα πρότυπο βελτιωμένων 
περιβαλλοντικώς φιλικών οχημάτων (ΒΠΟ) 
έχει καθοριστεί στην οδηγία 2005/55/ΕΚ 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 28ης Σεπτεμβρίου 2005, 
για την προσέγγιση των νομοθεσιών των 
κρατών μελών σχετικά με μέτρα που πρέπει 
να ληφθούν κατά της εκπομπής αερίων και 
σωματιδιακών ρύπων από κινητήρες 
ανάφλεξης με συμπίεση για χρησιμοποίηση 
σε οχήματα, και κατά της εκπομπής αερίων 
ρύπων από κινητήρες θετικής ανάφλεξης 
που τροφοδοτούνται με φυσικό αέριο ή 

  
1 Δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη στην ΕΕ.
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υγραέριο για χρησιμοποίηση σε οχήματα για 
οχήματα βάρους άνω των 3,5 t. Επί του 
παρόντος, το πρότυπο αυτό εμφανίζεται ως 
το πλέον ενδεδειγμένο να χρησιμοποιηθεί 
για τον ορισμό του καθαρού οχήματος στην 
παρούσα οδηγία. Πρέπει πάντως να 
προβλεφθεί η δυνατότητα τροποποίησης του 
ορισμού αυτού, ώστε να λαμβάνεται υπόψη 
η πλέον πρόσφατη τεχνική πρόοδος.

υγραέριο για χρησιμοποίηση σε οχήματα για 
οχήματα βάρους άνω των 3,5 t. Επί του 
παρόντος, το πρότυπο αυτό εμφανίζεται ως 
το πλέον ενδεδειγμένο να χρησιμοποιηθεί 
για τον ορισμό του καθαρού οχήματος στην 
παρούσα οδηγία. Πρέπει πάντως να 
προβλεφθεί η δυνατότητα τροποποίησης του 
ορισμού αυτού, ώστε να λαμβάνεται υπόψη 
η πλέον πρόσφατη τεχνική πρόοδος και να 
ενσωματωθούν πρότυπα ενεργειακής 
απόδοσης.

Αιτιολόγηση

Στον υφιστάμενο ορισμό των Βελτιωμένων Περιβαλλοντικώς φιλικών Οχημάτων (ΒΠΟ) δεν 
προβλέπεται η ενεργειακή απόδοση. Ωστόσο, ένας από τους στόχους της οδηγίας είναι η 
συνολική μείωση της κατανάλωσης ενέργειας στα οχήματα οδικών μεταφορών. Ωστόσο, στο 
πλαίσιο μιας πιθανής τροποποίησης του ορισμού των ΒΠΟ θα έπρεπε επίσης να καταβληθεί 
προσπάθεια να ενσωματωθούν τα πρότυπα ενεργειακής απόδοσης στον ορισμό.

Τροπολογία 3
Αιτιολογική σκέψη 9

(9) Οχήματα με χαμηλή κατανάλωση 
καυσίμου ή που χρησιμοποιούν εναλλακτικά 
καύσιμα, περιλαμβανομένων των 
βιοκαυσίμων, του φυσικού αερίου, του 
υγραερίου ή του υδρογόνου, και διάφορων 
τεχνολογιών, περιλαμβανομένων των 
ηλεκτρικών ή των υβριδικών 
καύσης/ηλεκτρικών συστημάτων, είναι 
δυνατόν να συμβάλουν σε μείωση εκπομπών 
και ρύπανσης.

(9) Οχήματα με χαμηλή κατανάλωση 
καυσίμου ή που χρησιμοποιούν εναλλακτικά 
καύσιμα, περιλαμβανομένων των 
βιοκαυσίμων, του φυσικού αερίου, του 
υγραερίου ή του υδρογόνου, και διάφορων 
τεχνολογιών, περιλαμβανομένων των 
ηλεκτρικών ή των υβριδικών 
καύσης/ηλεκτρικών συστημάτων, είναι 
δυνατόν να συμβάλουν σε μείωση εκπομπών 
και ρύπανσης καθώς και στη βελτίωση της 
ποιότητας του ατμοσφαιρικού αέρα στις 
αστικές περιοχές.

Αιτιολόγηση

Ουδεμία αναφορά υπάρχει στην οδηγία σχετικά με την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα στις 
αστικές περιοχές, πρόβλημα στην επίλυση του οποίου μπορούν να συμβάλουν τα καθαρά 
οχήματα.

Τροπολογία 4
Αιτιολογική σκέψη 9 α (νέα)

(9α) Η Οδηγία 98/70/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 



PE 371.875v02-00 6/9 AD\617397EL.doc

EL

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης 
Οκτωβρίου 1998 σχετικά με την ποιότητα 
της βενζίνης και του ντήζελ1 (Οδηγία 
Ποιότητας Καυσίμων), η οποία καθορίζει 
ακριβείς προδιαγραφές για τη βενζίνη και 
το ντήζελ θέτει αθέλητα περιορισμούς στην 
αυξημένη χρήση των βιοκαυσίμων και θα 
έπρεπε ως εκ τούτου να αναθεωρηθεί.  
_________________
1 ΕΕ L 350, της 28.12.1998, σελ. 58. Οδηγία όπως 
τελευταία τροποποιήθηκε από την Κανονισμό (ΕΚ) 
αριθ. 1882/2003 (ΕΕ L 284 της 31.10.2003, σελ. 1).

Αιτιολόγηση

Η Οδηγία Ποιότητας Καυσίμων καθορίζει προδιαγραφές για τη βενζίνη και το πετρέλαιο για 
περιβαλλοντικούς λόγους και λόγους υγείας και θέτει όρια ως προς την περιεκτικότητα της 
βενζίνης σε αιθανόλη, αιθέρα και άλλες ενώσεις του οξυγόνου. Περιορίζει επίσης τη συμπίεση 
της βενζίνης. Το πρότυπο ΕΝ590 θέτει περαιτέρω όρια για τεχνικούς λόγους και αναφέρει ότι 
το ντήζελ πρέπει να έχει περιεκτικότητα κατά όγκο σε βιοντήζελ όχι ανώτερη του 5%. Τα 
ποσοτικά αυτά όρια δημιουργούν περιορισμούς στην αυξημένη χρήση των βιοκαυσίμων και θα 
έπρεπε να αναθεωρηθούν.

Τροπολογία 5
Αιτιολογική σκέψη 10

(10) Η υποχρεωτική προμήθεια καθαρών 
οχημάτων αναμένεται ότι θα συμβάλει στη 
μείωση της ρύπανσης και της ενεργειακής 
κατανάλωσης και θα ευνοήσει την ταχύτερη 
εισαγωγή στην αγορά των εν λόγω 
τεχνολογιών για οχήματα.

(10) Η υποχρεωτική προμήθεια καθαρών 
οχημάτων αναμένεται ότι θα συμβάλει στη 
μείωση της ρύπανσης και της ενεργειακής 
κατανάλωσης και θα ευνοήσει την ταχύτερη 
εισαγωγή στην αγορά των εν λόγω 
τεχνολογιών για οχήματα. Προκειμένου να 
εξασφαλίζεται η ασφάλεια του ενεργειακού 
εφοδιασμού και καλύτερες επιδόσεις σε 
περιβαλλοντικούς όρους, θα ήταν 
επιθυμητό να επικεντρωθούν τα κράτη 
μέλη στις δημόσιες προμήθειες καθαρών 
οχημάτων που χρησιμοποιούν εναλλακτικά 
καύσιμα και τεχνολογίες, ιδιαίτερα τα 
βιοκαύσιμα, υδρογόνο και ηλεκτρικά ή 
υβριδικά (κινητήρας εσωτερικής 
καύσης/ηλεκτροκινητήρας) συστήματα.

Αιτιολόγηση

Ακόμη και αν η οδηγία είναι ουδέτερη από τεχνολογική άποψη, είναι σημαντικό να 
επικεντρωθούν τα κράτη μέλη στην προώθηση των εναλλακτικών καυσίμων και τεχνολογιών.
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Τροπολογία 6
Αιτιολογική σκέψη 10 α (νέα)

(10α) Ταυτοχρόνως, η ανάπτυξη νέων 
τεχνολογιών οχημάτων και εναλλακτικών 
καυσίμων θα έπρεπε να υποστηρίζεται από 
την Κοινότητα και τα εθνικά όργανα 
έρευνας και ανάπτυξης, όπως επίσης και 
από τα Διαρθρωτικά Ταμεία.

Αιτιολόγηση

Η δημιουργία αγοράς με την ενίσχυση της ζήτησης πρέπει να συνοδεύεται από μέτρα για την 
ενθάρρυνση της έρευνας, τεχνολογικής καινοτομίας και διοχέτευσης στην αγορά. Τούτο απαιτεί 
δημόσια χρηματοδότηση τόσο σε επίπεδο ΕΕ όσο και σε εθνικό επίπεδο. Η πρόσφατη 
επικέντρωση των Διαρθρωτικών Ταμείων στην καινοτομία θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί 
περισσότερο για το σκοπό αυτό.

Τροπολογία 7
Άρθρο 4, παράγραφος 1

1. Ο ορισμός καθαρού οχήματος όπως 
παρατίθεται στο άρθρο 2, στοιχείο β), 
μπορεί να προσαρμόζεται στην τεχνική 
πρόοδο σύμφωνα με τη διαδικασία του 
άρθρου 6, παράγραφος 2.

1. Ο ορισμός καθαρού οχήματος όπως 
παρατίθεται στο άρθρο 2, στοιχείο β), 
μπορεί να προσαρμόζεται στην τεχνική 
πρόοδο σύμφωνα με τη διαδικασία του 
άρθρου 5, παράγραφος 2.

Αιτιολόγηση

Διόρθωση τεχνικού λάθους.

Τροπολογία 8
Άρθρο 4, παράγραφος 2 α (νέα)

2α. Η Επιτροπή εξασφαλίζει ότι οι 
σχετικές πληροφορίες σχετικά με 
οποιαδήποτε προβλεπόμενα μέτρα τίθενται 
έγκαιρα στη διάθεση των ενδιαφερομένων.

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να γίνει χρήση της γνώσης και της εμπειρίας που υφίσταται στο πλαίσιο της 
βιομηχανίας και του ΜΚΟ, η Επιτροπή και η επιτροπή θα έπρεπε να αποζητούν έναν διαρκή 
διάλογο, διάδοση των πληροφοριών και διαρκή διαβούλευση με τα ενδιαφερόμενα μέρη.
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Τροπολογία 9
Άρθρο 6, παράγραφος 2, υποπαράγραφος 2

Μέχρι το αργότερο τρία έτη από την 
ημερομηνία που ορίζεται στο άρθρο 7 
παράγραφος 1, η Επιτροπή καταρτίζει 
έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της 
παρούσας οδηγίας και με τις ενέργειες που 
έχουν αναληφθεί από μεμονωμένα κράτη 
μέλη με σκοπό την προμήθεια καθαρών 
οχημάτων βάρους κάτω των 3,5 τόνων. Στην 
έκθεση αξιολογούνται οι επιπτώσεις της 
παρούσας οδηγίας, η αναφορά εκ μέρους 
των κρατών μελών και η ανάγκη ανάληψης 
περαιτέρω δράσης, ενώ προβαίνει στις 
ενδεδειγμένες προτάσεις, ειδικότερα όσον 
αφορά την επέκταση της υποχρέωσης 
προμήθειας καθαρών οχημάτων σε 
επιβατικά οχήματα και σε ελαφρά οχήματα 
βάρους κάτω των 3,5 t.

Μέχρι το αργότερο δύο έτη από την 
ημερομηνία που ορίζεται στο άρθρο 7 
παράγραφος 1, η Επιτροπή καταρτίζει 
έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της 
παρούσας οδηγίας και με τις ενέργειες που 
έχουν αναληφθεί από μεμονωμένα κράτη 
μέλη με σκοπό την προμήθεια καθαρών 
οχημάτων βάρους κάτω των 3,5 τόνων. Στην 
έκθεση αξιολογούνται οι επιπτώσεις της 
παρούσας οδηγίας, η αναφορά εκ μέρους 
των κρατών μελών και η ανάγκη ανάληψης 
περαιτέρω δράσης, ενώ προβαίνει στις 
ενδεδειγμένες προτάσεις, ειδικότερα όσον 
αφορά την επέκταση της υποχρέωσης 
προμήθειας καθαρών οχημάτων σε 
επιβατικά οχήματα και σε ελαφρά οχήματα 
βάρους κάτω των 3,5 t. 

Αιτιολόγηση

Η καλύτερη προβλεψιμότητα των μελλοντικών κανονισμών είναι θεμελιώδους σημασίας για την 
αυτοκινητοβιομηχανία δεδομένου ότι προβαίνει σε μακροπρόθεσμες επενδύσεις και σχεδιασμό 
των δραστηριοτήτων της. Η βιομηχανία χρειάζεται χρόνο προκειμένου να προβεί σε 
καλοσχεδιασμένες και αποτελεσματικές από πλευράς κόστους επενδύσεις στην ανάπτυξη και την 
κατασκευή. Το στοιχείο αυτό ήταν επίσης μια από τις κύριες συστάσεις της Ομάδας Υψηλού 
Επιπέδου CΑRS21. Η Επιτροπή πρέπει, ως εκ τούτου, να αξιολογήσει το συντομότερο δυνατό 
την ανάγκη για περαιτέρω δράση.
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