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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Οδικές αστικές μεταφορές και κλιματική μεταβολή

Η κλιματική μεταβολή επηρεάζει, καθημερινά, κάθε ευρωπαίο. Η ΕΕ συμφώνησε να μειώσει 
κατά 20% τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου έως το 2020, να αυξήσει την ενεργειακή της 
απόδοση κατά 20% και να χρησιμοποιήσει ανανεώσιμες πηγές ενέργειας για το 20% 
τουλάχιστον της ενεργειακής της κατανάλωσης.

Στην ΕΕ, ο τομέας των οδικών μεταφορών καλύπτει το 26% της τελικής ενεργειακής 
κατανάλωσης και το 24% των εκπομπών CO2. Οι αστικές μεταφορές είναι υπεύθυνες για το 
40% των εκπομπών CO2 των οδικών μεταφορών και ως και το 70% άλλων ρυπαντικών 
ουσιών από τον τομέα των μεταφορών. Αν και αποτελεί συντελεστή ανάπτυξης μείζονος 
σημασίας, ο τομέας των μεταφορών συνεπάγεται επίσης και κόστος για την κοινωνία.

Το περιεχόμενο της πρότασης

Η νέα πρόταση αντικαθιστά την αρχική πρόταση της Επιτροπής, η οποία απορρίφθηκε από το 
Κοινοβούλιο σε επίπεδο κοινοβουλευτικής επιτροπής το έτος 20061. Η νέα πρόταση 
βασίζεται σε νέα τεχνολογική προσέγγιση η οποία, σύμφωνα με την Επιτροπή, έχει ουδέτερο 
χαρακτήρα. Η αντιφατική διάταξη να προμηθεύονται οι δημόσιοι οργανισμοί καθαρά 
οχήματα σε ένα κάποιο ποσοστό, π.χ., κατώτατο όριο 25%, αποσύρθηκε από το κείμενο της 
πρότασης. 

Η Επιτροπή εισάγει μια εναρμονισμένη και νομισματοποιημένη μεθοδολογία για την 
προμήθεια καθαρών οχημάτων για τις δημόσιες μεταφορές. Το κόστος λειτουργίας ενός 
οχήματος στον κύκλο της ζωής του σε ό,τι αφορά την κατανάλωση ενέργειας, τις εκπομπές 
CΟ2 και τις ρυπογόνες εκπομπές θα πρέπει να συμπεριλαμβάνεται ως κριτήριο της σύμβασης 
για την προμήθεια όλων των οχημάτων εκ μέρους του δημοσίου και εκ μέρους φορέων που 
παρέχουν υπηρεσίες στο δημόσιο κατόπιν σχετικής σύμβασης. Ο κύκλος ζωής ενός οχήματος 
καθορίζεται σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές και, όταν αυτές δεν υπάρχουν, η 
Επιτροπή ορίζει μια απόσταση σε μίλια, με την κάλυψη της οποίας θεωρείται ότι κλίνει ο 
κύκλος ζωής του οδικού οχήματος.

Τα κριτήρια για πράσινες δημόσιες προμήθειες οδικών οχημάτων μπορούν να 
συμπεριλαμβάνονται, αρχικά, σε εθελοντική βάση και να καθίστανται υποχρεωτικά μια 
ημερομηνία το αργότερο πριν από το 2012. 

Η πρόταση αποσκοπεί στη μείωση του κόστους των καθαρών και ενεργειακώς αποδοτικών 
οχημάτων με τη δημιουργία μιας κριτικής μάζας πράσινων οχημάτων. Η ισχύουσα νομοθεσία 
(πρότυπα εκπομπών για τα οχήματα στην ΕΕ) μπορεί να χρησιμοποιηθεί στα κριτήρια για την 
ανάθεση των σχετικών συμβάσεων προμηθειών.

Η υποχρεωτική εφαρμογή κριτηρίων για την προμήθεια καθαρών και ενεργειακώς
αποδοτικών οχημάτων δεν αποκλείει τη χρήση άλλων σχετικών κριτηρίων και επιτρέπει 
                                               
1 Η Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού απέρριψε το σχέδιο γνωμοδότησης και, ως εκ τούτου, δεν υπήρξε 
γνωμοδότηση για την Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων. Η τελευταία 
απέρριψε την πρόταση.
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επίσης τον εκ νέου εξοπλισμό οχημάτων με αναβαθμισμένη περιβαλλοντική τεχνολογία.

Αν και η νέα πρόταση δεν εμπεριέχει πλήρη μελέτη επιπτώσεων, η Επιτροπή υπολογίζει ότι 
οι προμήθειες οχημάτων από δημόσιους οργανισμούς αντιστοιχεί στο 16% περίπου του ΑΕΠ 
της ΕΕ (κατά προσέγγιση 1.500 δισ. ευρώ), και ότι το σύνολο των προμηθειών οχημάτων από 
τις δημόσιες αρχές κάθε έτος ανέρχεται σε 110.000 επιβατικά αυτοκίνητα, 110.000 ελαφρά 
επαγγελματικά οχήματα, 35.000 φορτηγά και 17.000 λεωφορεία στην ΕΕ.

Προτάσεις της συντάκτριας

Η προτεινόμενη μεθοδολογία αποσκοπεί στο να καταστεί χρήσιμο εργαλείο για τις εθνικές, 
περιφερειακές και τοπικές αρχές, έτσι ώστε να τις βοηθήσει να λάβουν την πλέον 
ικανοποιητική απόφαση για την αστική κινητικότητα σε σχέση με το περιβάλλον. Τα 
καθαρότερα οχήματα και τα έξυπνα αυτοκίνητα είναι σήμερα ακριβότερα. Για την προμήθεια 
καθαρών και ενεργειακώς αποδοτικών οχημάτων, οι συμβαλλόμενες αρχές θα πρέπει να 
εξετάζουν αφενός κριτήρια που ελαχιστοποιούν το κόστος και αφετέρου κριτήρια που 
ικανοποιούν την "πράσινη" προσέγγιση. 

Η συντάκτρια θεωρεί ότι ο σκοπός της οδηγίας θα επιτευχθεί εάν ληφθούν υπόψη οι 
ακόλουθες προϋποθέσεις:

 Τα κράτη μέλη ενημερώνουν όλες τις εθνικές, περιφερειακές ή τοπικές 
συμβαλλόμενες αρχές και συμβαλλόμενες οντότητες, στο πλαίσιο των οδηγιών 
2004/17/ΕΚ και 2004/18/ΕΚ σχετικά με τα "πράσινα κριτήρια" για την αγορά 
τέτοιων οχημάτων με στόχο την προώθηση καθαρών και ενεργειακώς αποδοτικών 
οχημάτων. Η συμβαλλόμενη αρχή μπορεί να απαιτήσει δοκιμές για ειδικές 
συνθήκες κυκλοφορίας καθώς και για το ωφέλιμο φορτίο.

 Τα κράτη μέλη ανταλλάσσουν πληροφορίες σχετικά με τις πράσινες δημόσιες 
προμήθειες και τη χρηματοδότησή τους. Οι εν λόγω πληροφορίες περιλαμβάνουν 
αλλά δεν περιορίζονται στα Διαρθρωτικά Ταμεία, τα Ταμεία Συνοχής, το JESSICA, 
το 7ο Ερευνητικό Πρόγραμμα-πλαίσιο, την κρατική η την κοινοτική βοήθεια, καθώς 
και εθνικές ή ευρωπαϊκές χορηγήσεις και δάνεια. Τα κράτη μέλη μπορούν να 
χρησιμοποιήσουν καλύτερα τα ευρωπαϊκά χρηματοπιστωτικά μέσα για να βελτιωθεί η 
αστική κινητικότητα και η ποιότητα του αστικού ατμοσφαιρικού αέρα.

 Οι ανταγωνιστικές τιμές θα πρέπει να ενθαρρύνονται, έτσι ώστε η διαφορά τιμής 
μεταξύ ενός καθαρού και ενεργειακώς αποδοτικού οχήματος και του παραδοσιακού 
οχήματος να μην αποτελεί μειονέκτημα για την πράσινη αγορά οχημάτων.

 Η Επιτροπή εξασφαλίζει μια κοινή ευρωπαϊκή ιστοσελίδα και μια τράπεζα 
δεδομένων με όλη την ισχύουσα νομοθεσία και όλες τις δημόσιες προμήθειες, που 
προωθεί καθαρά και ενεργειακώς αποδοτικά οχήματα οδικών μεταφορών, καθώς και 
τα κατάλληλα χρηματοπιστωτικά μέσα.

 Μια κοινή ευρωπαϊκή ετικέτα για προμήθειες πράσινων οχημάτων θα πρέπει να 
χρησιμοποιείται από τοπικές, περιφερειακές και εθνικές αρχές. 

 Τα κράτη μέλη και η Επιτροπή λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα για να εξετάσουν την 
αστική κινητικότητα και την προώθηση καθαρών και ενεργειακώς αποδοτικών 
οχημάτων οδικών μεταφορών στο πλαίσιο της στρατηγικής παρακολούθησης και της 
ενδιάμεσης ανασκόπησης των Εθνικών Πλαισίων Στρατηγικής Αναφοράς και των 
εθνικών και περιφερειακών Λειτουργικών Προγραμμάτων όπως ορίζεται από τον 
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κανονισμό 1083/2006. Τα προγράμματα CIVITAS και Η Έξυπνη Ενέργεια - Ευρώπη 
πρέπει να εξακολουθήσουν να υποστηρίζονται.

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 οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 10 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

10α. Τα κράτη μέλη οφείλουν να 
πληροφορούν τις αναθέτουσες εθνικές, 
περιφερειακές ή τοπικές αρχές και τις 
αναθέτουσες οντότητες, οι οποίες 
παρέχουν υπηρεσίες δημοσίων 
μεταφορών στο πλαίσιο κάθε είδους 
αδειών από δημόσια αρχή, σχετικά με τις 
διατάξεις για την προμήθεια καθαρών και 
ενεργειακώς αποδοτικών οχημάτων 
οδικών μεταφορών·

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό να παρέχονται οι σχετικές πληροφορίες στις συμβαλλόμενες αρχές 
προκειμένου να προετοιμάσουν τις προμήθειές τους λόγω του ότι τα "πράσινα" κριτήρια θα 
είναι καινούργια, παράλληλα με τις διατάξεις των οδηγιών 2004/17 και 2004/18.

Τροπολογία 2

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

11. Τα καθαρά και ενεργειακώς αποδοτικά 
οχήματα έχουν αρχικώς υψηλότερη τιμή 
απ’ ό,τι τα συμβατικά. Προκειμένου να 
δημιουργηθεί επαρκής ζήτηση για τα 
οχήματα αυτά, πρέπει να εξασφαλιστεί ότι 

11. Τα καθαρά και ενεργειακώς αποδοτικά 
οχήματα έχουν αρχικώς υψηλότερη τιμή 
απ’ ό,τι τα συμβατικά. Προκειμένου να 
δημιουργηθεί επαρκής ζήτηση για τα 
οχήματα αυτά, πρέπει να εξασφαλιστεί ότι 
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οι οικονομίες κλίμακας είναι δυνατόν να 
επιφέρουν μείωση του κόστους.

οι οικονομίες κλίμακας είναι δυνατόν να 
επιφέρουν μείωση του κόστους. Οι 
εταιρείες ενθαρρύνονται να προωθούν 
ανταγωνιστικές τιμές έτσι ώστε η 
διαφορά τιμής μεταξύ ενός καθαρού και 
ενεργειακώς αποδοτικού οχήματος και 
ενός παραδοσιακού οχήματος να μην 
αποβαίνει εις βάρος της πράσινης αγοράς 
οχημάτων.

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να υπάρξουν ωφέλειες από τις οικονομίες κλίμακος, ο τομέας της 
αυτοκινητοβιομηχανίας πρέπει να καταβάλει προσπάθειες όχι μόνο για την κατασκευή καθαρών 
οχημάτων αλλά και για τη διάθεσή τους σε ανταγωνιστικές τιμές.

Τροπολογία 3

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11) Τα καθαρά και ενεργειακώς 
αποδοτικά οχήματα έχουν αρχικώς 
υψηλότερη τιμή απ’ ό,τι τα συμβατικά. 
Προκειμένου να δημιουργηθεί επαρκής 
ζήτηση για τα οχήματα αυτά, πρέπει να 
εξασφαλιστεί ότι οι οικονομίες κλίμακας 
είναι δυνατόν να επιφέρουν μείωση του 
κόστους.

(11) Τα καθαρά και ενεργειακώς 
αποδοτικά οχήματα έχουν αρχικώς 
υψηλότερη τιμή απ’ ό,τι τα συμβατικά. 
Προκειμένου να δημιουργηθεί επαρκής 
ζήτηση για τα οχήματα αυτά, πρέπει να 
εξασφαλιστεί ότι οι οικονομίες κλίμακας 
είναι δυνατόν να επιφέρουν μείωση του 
κόστους, και να εξασφαλίζουν την 
εγκατάσταση των αναγκαίων υποδομών 
για την προμήθεια όλων των ειδών 
καυσίμων που αναφέρονται στο 
παράρτημα.

Τροπολογία 4

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 16 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(16α) Τα κριτήρια κατακύρωσης σε 
σχέση με την ενέργεια και το περιβάλλον 
θα πρέπει να περιλαμβάνονται μεταξύ 
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των διαφόρων κριτηρίων κατακύρωσης 
τα οποία συνεκτιμώνται από τις 
αναθέτουσες αρχές ή τους αναθέτοντες 
φορείς όταν καλούνται να λάβουν 
απόφαση για την προμήθεια καθαρών και 
ενεργειακώς αποδοτικών οχημάτων 
μεταφορών.

Αιτιολόγηση

Η παρούσα οδηγία παρέχει μη εξαντλητικό αριθμό κριτηρίων τα οποία μπορούν να 
εφαρμόζονται από τις τοπικές αρχές ή τους φορείς για την προμήθεια καθαρών και ενεργειακώς 
αποδοτικών οχημάτων οδικών μεταφορών.

Τροπολογία 5

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 17 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(17α) Επιτρέπεται, στο πλαίσιο των 
κοινοτικών κανόνων, η παροχή κρατικής 
βοήθειας για την προμήθεια οχημάτων 
οδικών μεταφορών, 
συμπεριλαμβανομένων των εκ των 
υστέρων εξοπλισμένων οχημάτων με 
κινητήρες και ανταλλακτικά. Μια τέτοια 
κρατική βοήθεια είναι δυνατόν να 
δικαιολογηθεί λαμβάνοντας υπόψη το 
γενικό συμφέρον της Κοινότητας και, 
συγκεκριμένα, την αστική αειφόρο 
κινητικότητα στον τομέα των 
μεταφορών.

Αιτιολόγηση
Η κρατική βοήθεια για την προμήθεια οχημάτων οδικών μεταφορών θα πρέπει να 
συμμορφώνεται με τους κοινοτικούς κανόνες.
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Τροπολογία 6

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 19 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

19α. Τα κράτη μέλη και η Επιτροπή 
λαμβάνουν υπόψη, κατά τη στρατηγική 
παρακολούθηση και την ενδιάμεση 
ανασκόπηση των εθνικών στρατηγικών 
πλαισίων αναφοράς και των εθνικών και 
περιφερειακών λειτουργικών 
προγραμμάτων, όπως ορίζεται από τον 
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 του 
Συμβουλίου της 11ης Ιουλίου 2006, που 
καταργεί τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 
1260/19991 και που καθορίζει γενικές 
διατάξεις για το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Περιφερειακής Ανάπτυξης, το 
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το 
Ταμείο Συνοχής, την επιλεξιμότητα της 
αστικής κινητικότητας για 
χρηματοοικονομική βοήθεια και την 
προώθηση καθαρών και ενεργειακώς 
αποδοτικών οχημάτων οδικών 
μεταφορών. Λαμβάνοντας υπόψη τα 
αποτελέσματα που επετεύχθησαν μέσω 
του προγράμματος CIVITAS και του 
προγράμματος Έξυπνη Ενέργεια -
Ευρώπη, τα κράτη μέλη και η Επιτροπή 
οφείλουν να εξακολουθήσουν να 
υποστηρίζουν αυτές τις πρωτοβουλίες.
___________
1 ΕΕ L 210, 31.7.2006, σ. 25.

Αιτιολόγηση

Η Πράσινη Βίβλος για την αστική κινητικότητα συζητήθηκε πριν από την 15η Μαρτίου και 
πολλά κράτη μέλη δεν έλαβαν υπόψη αυτά τα θέματα στο πλαίσιο των ισχυόντων εθνικών 
λειτουργικών προγραμμάτων. Καλές πρωτοβουλίες που ήδη υπάρχουν και που βοήθησαν στην 
ενημέρωση τοπικών ή κεντρικών αρχών θα πρέπει να υποστηριχθούν και να εξακολουθήσουν.
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Τροπολογία 7

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Με την παρούσα οδηγία απαιτείται να 
συμπεριλαμβάνεται το λειτουργικό κόστος 
της κατανάλωσης ενέργειας, των 
εκπομπών CO2 και των εκπομπών ρύπων 
καθ’ όλη τη διάρκεια ζωής του οχήματος 
στα κριτήρια κατακύρωσης για τις 
προμήθειες οχημάτων οδικών μεταφορών 
από τις αναθέτουσες αρχές ή τους 
αναθέτοντες φορείς κατά την έννοια των 
οδηγιών 2004/17/ΕΚ και 2004/18/ΕΚ ή ως 
κριτήρια για την αγορά οχημάτων οδικών 
μεταφορών από επιχειρήσεις στο πλαίσιο 
συμβάσεων και κάθε είδους αδειών από 
δημόσια αρχή, ούτως ώστε να προωθηθούν 
τα καθαρά και ενεργειακώς αποδοτικά 
οχήματα.

Με την παρούσα οδηγία απαιτείται να 
συμπεριλαμβάνεται το λειτουργικό κόστος 
της κατανάλωσης ενέργειας, των 
εκπομπών CO2 και των εκπομπών ρύπων 
καθ’ όλη τη διάρκεια ζωής του οχήματος 
στα κριτήρια κατακύρωσης για τις 
προμήθειες οχημάτων οδικών μεταφορών, 
συμπεριλαμβανομένων των εκ των 
υστέρων εξοπλισμένων τέτοιων 
οχημάτων με κινητήρες και
ανταλλακτικά, από τις αναθέτουσες αρχές 
ή τους αναθέτοντες φορείς κατά την έννοια 
των οδηγιών 2004/17/ΕΚ και 2004/18/ΕΚ
ή ως κριτήρια για την αγορά οχημάτων 
οδικών μεταφορών από επιχειρήσεις στο 
πλαίσιο συμβάσεων και κάθε είδους 
αδειών από δημόσια αρχή, ούτως ώστε να 
προωθηθούν τα καθαρά και ενεργειακώς 
αποδοτικά οχήματα.

Αιτιολόγηση

Το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας πρέπει να καλύπτει τα εκ των υστέρων εξοπλισμένα οχήματα 
οδικών μεταφορών έγκρισης τύπου με κινητήρες και ανταλλακτικά.

Τροπολογία 8

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 - υποπαράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η παρούσα οδηγία δεν εφαρμόζεται σε εκ 
των υστέρων εξοπλισμένα οχήματα
οδικών μεταφορών με κινητήρες και 
ανταλλακτικά, τα οποία έχουν υπερβεί το 
75% της συνολικής απόστασης σε 
χιλιόμετρα που προβλέπεται για το
σύνολο της ζωής τους.
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Αιτιολόγηση

Το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας καλύπτει οχήματα οδικών μεταφορών έγκρισης τύπου των 
κατηγοριών Μ και Ν, συμπεριλαμβανομένου του εκ των υστέρων εξοπλισμού τους με κινητήρες 
και ανταλλακτικά. Προκειμένου να προωθηθεί η αντικατάσταση παλαιών ή ρυπογόνων 
οχημάτων και να εξασφαλιστεί η καινοτομία και τα ευεργετικά αποτελέσματα του 
προτεινόμενου μέτρου, οι κινητήρες και τα ανταλλακτικά θα πρέπει να εφαρμόζονται σε εκείνα 
τα οχήματα τα οποία δεν έχουν υπερβεί το 75% της συνολικής απόστασης σε χιλιόμετρα που 
προβλέπεται για το σύνολο της ζωής τους.

Τροπολογία 9

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 - υποπαράγραφος 1 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Με επιφύλαξη της σχετικής νομοθεσίας, 
και συγκεκριμένα της κοινοτικής 
νομοθεσίας για την κρατική βοήθεια και 
του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1370/2007 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2007
σχετικά με τις δημόσιες σιδηροδρομικές 
και οδικές μεταφορές επιβατών και την 
κατάργηση των Κανονισμών του 
Συμβουλίου (ΕΟΚ) αριθ. 1191/69 και 
1107/701, τα κράτη μέλη μπορούν να 
προωθούν την προμήθεια ή την αγορά 
καθαρών και ενεργειακώς αποδοτικών 
οχημάτων οδικών μεταφορών, 
συμπεριλαμβανομένου του εκ των 
υστέρων εξοπλισμού τέτοιων οχημάτων 
με κινητήρες και ανταλλακτικά, τα οποία 
δεν έχουν υπερβεί το 75% της συνολικής 
απόστασης σε μίλια που προβλέπεται να 
καλύψουν στο σύνολο της ζωής τους.
__________
1 ΕΕ L 291, 9.11.2007, σ. 25.

Αιτιολόγηση

Η κρατική βοήθεια για την προμήθεια οχημάτων οδικών μεταφορών πρέπει να συμμορφώνεται 
με τους κοινοτικούς κανόνες. 
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Τροπολογία 10

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 1α
Ορισμοί

Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, 
ως οχήματα οδικών μεταφορών νοούνται 
τα οχήματα των κατηγοριών Μ και Ν, 
όπως ορίζεται στην Οδηγία 2007/46/ΕΚ
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 5ης Σεπτεμβρίου 2007, η 
οποία καθορίζει ένα πλαίσιο για την 
προμήθεια οχημάτων με κινητήρα, των 
ρυμουλκουμένων τους και των σχετικών 
συστημάτων, των εξαρτημάτων και των 
τεχνικών οντοτήτων που προορίζονται γι' 
αυτά τα οχήματα (οδηγία-πλαίσιο)1 και ο 
εκ των υστέρων εξοπλισμός τέτοιων 
οχημάτων με κινητήρες και 
ανταλλακτικά, τα οποία δεν έχουν υπερβεί 
το 75% της συνολικής απόστασης σε 
χιλιόμετρα που προβλέπεται να καλύψουν 
το σύνολο της ζωής τους.
__________
1 ΕΕ L 263, 9.10.2007, σ. 1.

Αιτιολόγηση

Το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας καλύπτει οχήματα οδικών μεταφορών έγκρισης τύπου των 
κατηγοριών Μ και Ν, συμπεριλαμβανομένου του εκ των υστέρων εξοπλισμού τους με κινητήρες 
και ανταλλακτικά. Προκειμένου να προωθηθεί η αντικατάσταση παλαιών ή ρυπογόνων 
οχημάτων και να εξασφαλιστεί η καινοτομία και τα ευεργετικά αποτελέσματα του 
προτεινόμενου μέτρου, οι κινητήρες και τα ανταλλακτικά θα πρέπει να εφαρμόζονται σε εκείνα 
τα οχήματα τα οποία δεν έχουν υπερβεί το 75% της συνολικής απόστασης σε χιλιόμετρα που 
προβλέπεται για το σύνολο της ζωής τους.
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Τροπολογία 11

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 - παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι, το 
αργότερο από την ημερομηνία που 
αναφέρεται στο άρθρο 7 παράγραφος 1, οι 
αναθέτουσες αρχές ή οι αναθέτοντες 
φορείς κατά την έννοια των οδηγιών 
2004/17/ΕΚ και 2004/18/ΕΚ
χρησιμοποιούν τη μεθοδολογία που 
ορίζεται στο άρθρο 3 όταν εφαρμόζουν το 
λειτουργικό κόστος της κατανάλωσης 
ενέργειας, των εκπομπών CO2 και των 
εκπομπών ρύπων καθ’ όλη τη διάρκεια 
ζωής των οχημάτων ως κριτήρια
κατακύρωσης για προμήθειες οχημάτων 
οδικών μεταφορών.

1. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι, το 
αργότερο από την ημερομηνία που 
αναφέρεται στο άρθρο 7 παράγραφος 1, οι 
αναθέτουσες αρχές ή οι αναθέτοντες 
φορείς κατά την έννοια των οδηγιών 
2004/17/ΕΚ και 2004/18/ΕΚ
χρησιμοποιούν τη μεθοδολογία που 
ορίζεται στο άρθρο 3 όταν εφαρμόζουν το 
λειτουργικό κόστος της κατανάλωσης 
ενέργειας, των εκπομπών CO2 και των 
εκπομπών ρύπων καθ’ όλη τη διάρκεια 
ζωής των οχημάτων μεταξύ των 
κριτηρίων κατακύρωσης για προμήθειες 
οχημάτων οδικών μεταφορών.

Αιτιολόγηση

Το κριτήριο της μέτρησης του κόστους της ενεργειακής κατανάλωσης και των εκπομπών του 
CO2 και των ρύπων θα πρέπει να είναι ένα κριτήριο προεραιτικό, το οποίο θα επιτρέπει στους 
αγοραστές να επιλέγουν τις προσφορές που σέβονται το περιβάλλον και, ταυτοχρόνως, είναι και 
πλέον οικονομικές από οικονομική άποψη.

Τροπολογία 12

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 - παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι, το 
αργότερο από την 1η Ιανουαρίου 2012, για 
όλες τις δημόσιες προμήθειες οχημάτων 
οδικών μεταφορών οι αναθέτουσες αρχές ή 
οι αναθέτοντες φορείς κατά την έννοια των 
οδηγιών 2004/17/ΕΚ και 2004/18/ΕΚ 
περιλαμβάνουν στα κριτήρια
κατακύρωσης το λειτουργικό κόστος της 
κατανάλωσης ενέργειας, των εκπομπών 
CO2 και των εκπομπών ρύπων καθ’ όλη τη 
διάρκεια ζωής των οχημάτων οδικών 

2. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι, το 
αργότερο από την 1η Ιανουαρίου 2012, για 
όλες τις δημόσιες προμήθειες οχημάτων 
οδικών μεταφορών οι αναθέτουσες αρχές ή 
οι αναθέτοντες φορείς κατά την έννοια των 
οδηγιών 2004/17/ΕΚ και 2004/18/ΕΚ 
περιλαμβάνονται μεταξύ των διαφόρων 
κριτηρίων κατακύρωσης το λειτουργικό 
κόστος της κατανάλωσης ενέργειας, των 
εκπομπών CO2 και των εκπομπών ρύπων 
καθ’ όλη τη διάρκεια ζωής των οχημάτων 
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μεταφορών, σύμφωνα με τη μεθοδολογία 
που ορίζεται στο άρθρο 3.

οδικών μεταφορών, σύμφωνα με τη 
μεθοδολογία που ορίζεται στο άρθρο 3.

Αιτιολόγηση

Το κριτήριο της μέτρησης του κόστους της ενεργειακής κατανάλωσης και των εκπομπών του 
CO2 και των ρύπων θα πρέπει να είναι ένα κριτήριο προαιρετικό, το οποίο θα επιτρέπει στους 
αγοραστές να επιλέγουν τις προσφορές που σέβονται το περιβάλλον και, ταυτοχρόνως, είναι και 
πλέον οικονομικές από οικονομική άποψη.

Τροπολογία 13

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 - παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι, το 
αργότερο από την 1η Ιανουαρίου 2012, για 
όλες τις αγορές οχημάτων οδικών 
μεταφορών για την παροχή υπηρεσιών 
δημοσίων συγκοινωνιών βάσει κάθε είδους 
αδειών από δημόσια αρχή 
περιλαμβάνονται στα κριτήρια το 
λειτουργικό κόστος της κατανάλωσης 
ενέργειας, των εκπομπών CO2 και των 
εκπομπών ρύπων καθ’ όλη τη διάρκεια 
ζωής των οχημάτων οδικών μεταφορών, 
σύμφωνα με τη μεθοδολογία που ορίζεται 
στο άρθρο 3.

3. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι, το 
αργότερο από την 1η Ιανουαρίου 2012, για 
κάθε αγορά οχημάτων οδικών μεταφορών 
για την παροχή υπηρεσιών δημοσίων 
συγκοινωνιών βάσει κάθε είδους αδειών 
από δημόσια αρχή περιλαμβάνονται
μεταξύ των διαφόρων κριτηρίων, το 
λειτουργικό κόστος της κατανάλωσης 
ενέργειας, των εκπομπών CO2 και των 
εκπομπών ρύπων καθ’ όλη τη διάρκεια 
ζωής των οχημάτων οδικών μεταφορών, 
σύμφωνα με τη μεθοδολογία που ορίζεται 
στο άρθρο 3.

Αιτιολόγηση

Το κριτήριο της μέτρησης του κόστους της ενεργειακής κατανάλωσης και των εκπομπών του 
CO2 και των ρύπων θα πρέπει να είναι ένα κριτήριο προαιρετικό, το οποίο θα επιτρέπει στους 
αγοραστές να επιλέγουν τις προσφορές που σέβονται το περιβάλλον και, ταυτοχρόνως, είναι και 
πλέον οικονομικές από οικονομική άποψη.

Τροπολογία 14

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 - παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Τα κράτη μέλη μπορούν να 
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εφαρμόζουν αυστηρότερα κριτήρια 
κατακύρωσης για την προμήθεια 
καθαρών οχημάτων και οικονομικών από 
άποψη ενέργειας ή να επιλέγουν την 
προμήθεια οχημάτων εκ των υστέρων 
εξοπλισμένων ή ακόμα να προβαίνουν 
στον εκσυγχρονισμό υπαρχόντων 
οχημάτων π.χ. με την καθιέρωση του 
φίλτρου σωματιδίων και του συστήματος 
ετοιμότητας "stand by", καθώς και με τη 
χρήση καυσίμων λιγότερο ρυπογόνων με 
σκοπό την καλύτερη περιβαλλοντική 
απόδοση.

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία απορρέει από την αρχή της επικουρικότητας και αναπτύσσει την αιτιολογική 
σκέψη 16 της πρότασης οδηγίας.

Τροπολογία 15

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 - παράγραφος 3β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3β. Οι τοπικές, περιφερειακές ή εθνικές 
αρχές που καλύπτουν το 30% 
τουλάχιστον των ετήσιων προμηθειών 
τους σε οχήματα με την αγορά καθαρών 
και ενεργειακώς αποδοτικών οχημάτων, 
μπορούν να χρησιμοποιούν την ετικέτα με 
την επιγραφή "καθαρές και ενεργειακώς 
αποδοτικές οδικές αστικές μεταφορές". 
Η Επιτροπή θα καθιερώσει ενιαίο σχέδιο 
γι' αυτή την ετικέτα. 

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό να δοθούν κίνητρα στις συμβαλλόμενες αρχές για την προώθηση καθαρών και 
ενεργειακώς αποδοτικών οχημάτων.
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Τροπολογία 16

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 - παράγραφος 3γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3γ. Το αργότερο στις 1 Ιανουαρίου 2013 η 
χρήση της ετικέτας "καθαρές και 
ενεργειακώς αποδοτικές οδικές αστικές 
μεταφορές" εφαρμόζεται μόνο σε εκείνες 
τις αναθέτουσες αρχές ή τους 
αναθέτοντες φορείς που καλύπτουν με 
πράσινες προμήθειες κατά 100% τις 
ετήσιες ανάγκες τους σε δημόσια 
οχήματα οδικών μεταφορών.

Αιτιολόγηση

Για να προωθηθούν οι καθαρές και ενεργειακώς αποδοτικές οδικές αστικές μεταφορές, η 
πράσινη ετικέτα θα πρέπει να εφαρμόζεται μετά την 1η Ιανουαρίου 2013 μόνο για εκείνες τις 
αναθέτουσες αρχές ή τους αναθέτοντες φορείς που καλύπτουν κατά 100% με πράσινες 
προμήθειες τις ανάγκες τους σε δημόσια οχήματα οδικών μεταφορών.

Τροπολογία 17

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 - παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η κατανάλωση καυσίμου, οι εκπομπές 
CO2 και οι εκπομπές ρύπων ανά 
χιλιόμετρο για τη λειτουργία του οχήματος 
βασίζονται σε τυποποιημένες μεθόδους 
δοκιμών ΕΕ για τα οχήματα για τα οποία οι 
εν λόγω μέθοδοι δοκιμών έχουν οριστεί με 
νομοθεσία έγκρισης τύπου ΕΕ. Για 
οχήματα που δεν καλύπτονται από 
τυποποιημένες μεθόδους δοκιμών ΕΕ, η 
συγκρισιμότητα μεταξύ διαφορετικών 
προσφορών εξασφαλίζεται με τη χρήση 
ευρέως αναγνωρισμένων μεθόδων δοκιμών 
ή αποτελεσμάτων δοκιμών που έχουν 
εκτελεστεί από την αρχή ή, ελλείψει 
αυτών, σύμφωνα με πληροφορίες που 
παρέχει ο κατασκευαστής.

2. Η κατανάλωση καυσίμου, οι εκπομπές 
CO2 και οι εκπομπές ρύπων ανά 
χιλιόμετρο για τη λειτουργία του οχήματος 
βασίζονται σε τυποποιημένες μεθόδους 
δοκιμών ΕΕ για τα οχήματα για τα οποία οι 
εν λόγω μέθοδοι δοκιμών έχουν οριστεί με 
νομοθεσία έγκρισης τύπου ΕΕ. Για 
οχήματα που δεν καλύπτονται από 
τυποποιημένες μεθόδους δοκιμών ΕΕ, η 
συγκρισιμότητα μεταξύ διαφορετικών 
προσφορών εξασφαλίζεται με τη χρήση 
ευρέως αναγνωρισμένων μεθόδων δοκιμών 
ή αποτελεσμάτων δοκιμών που έχουν 
εκτελεστεί από την αρχή ή, ελλείψει 
αυτών, σύμφωνα με πληροφορίες που 
παρέχει ο κατασκευαστής. Η αναθέτουσα 
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οντότητα ή αρχή μπορεί να απαιτήσει τα 
αποτελέσματα δοκιμών που έχουν 
πραγματοποιηθεί στις ειδικές συνθήκες 
κυκλοφορίας της αντίστοιχης αστικής 
κοινότητας λαμβάνοντας υπόψη το 
ωφέλιμο φορτίο.

Αιτιολόγηση

Τα αποτελέσματα των δοκιμών δεν θα μπορούσαν να συνεκτιμούν το φορτίο και τις συνθήκες 
κυκλοφορίας για την οικεία συμβαλλόμενη αρχή. Για την κατάλληλη σύγκριση προσφορών η 
συμβαλλόμενη αρχή μπορεί να απαιτήσει τα αποτελέσματα δοκιμών που έχουν πραγματοποιηθεί 
στις ειδικές συνθήκες κυκλοφορίας της αντίστοιχης αστικής κοινότητας λαμβάνοντας υπόψη το 
ωφέλιμο φορτίο.

Τροπολογία 18

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 3α
Προμήθεια καυσίμων

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν τη 
διαθεσιμότητα των αναγκαίων υποδομών 
για την προμήθεια όλων των ειδών 
καυσίμων που αναφέρονται στο 
παράρτημα.

Τροπολογία 19

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 4α
Τυποποιημένες διαδικασίες δοκιμών

Η Επιτροπή εγκρίνει εκτελεστικά μέτρα 
προκειμένου να τυποποιηθούν οι 
διαδικασίες δοκιμών για οχήματα τα 
οποία δεν καλύπτονται από 
τυποποιημένες διαδικασίες δοκιμών σε 
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επίπεδο ΕΕ, όπως αναφέρεται στο άρθρο 
3, παράγραφος 2. Αυτά τα μέτρα, που 
αποσκοπούν στην τροποποίηση μη 
βασικών στοιχείων της παρούσας 
οδηγίας αλλά απλώς στη συμπλήρωσή 
της, εγκρίνονται σύμφωνα με την 
κανονιστική διαδικασία με έλεγχο, όπως 
αναφέρεται στο άρθρο 5, παράγραφος 2.

Αιτιολόγηση

Επειδή δεν υπάρχουν τυποποιημένες διαδικασίες δοκιμών σε επίπεδο ΕΕ για ορισμένα 
οχήματα, η Επιτροπή πρέπει να διευκολύνει τους στόχους και την εφαρμογή των μέτρων που 
προβλέπονται στο πλαίσιο της οδηγίας. Η νέα κανονιστική διαδικασία με έλεγχο πρόκειται να 
εφαρμοστεί για την έγκριση των εκτελεστικών μέτρων. 

Τροπολογία 20

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 4β
Συμπληρωματικά μέτρα

Οι δημόσιες αρχές μπορούν να 
ενθαρρύνουν τη βελτίωση της διαχείρισης 
της αστικής κυκλοφορίας μέσω ειδικών 
στοιχείων υποδομής με σκοπό να 
καταστούν αποδοτικότερες οι δημόσιες 
μεταφορές.

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αποσκοπεί στο να συνοδευθεί με απαραίτητα συμπληρωματικά μέτρα η εφαρμογή 
ορισμένων μέτρων ή στοιχείων υποδομής που έχουν σχέση με την παρούσα οδηγία, όπως π.χ. 
ειδικές λωρίδες οδικής κυκλοφορίας και σήμανση.
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Τροπολογία 21

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 5α
Ανταλλαγές και διάδοση πληροφοριών

1. Τα κράτη μέλη ενημερώνουν τις 
αναθέτουσες εθνικές, περιφερειακές ή 
τοπικές αρχές, καθώς και τις
αναθέτουσες οντότητες, οι οποίες 
παρέχουν υπηρεσίες δημοσίων 
μεταφορών στο πλαίσιο κάθε είδους 
αδειών από δημόσια αρχή, σχετικά με τις 
διατάξεις της παρούσας οδηγίας, καθώς 
και για την εθνική νομοθεσία μεταφοράς, 
παρέχοντας σε αυτούς κάθε βοήθεια, 
καθώς και τις πληροφορίες όσον αφορά 
τα καθεστώτα κοινοτικής 
χρηματοδότησης που εφαρμόζονται στις 
συμβάσεις οι οποίες προβλέπονται από 
την παρούσα οδηγία.
2. Η Επιτροπή ενθαρρύνει τη διάδοση 
των καλύτερων πρακτικών σε ό,τι αφορά 
τη διαμόρφωση μιας πολιτικής καθαρών 
και ενεργειακώς αποδοτικών οχημάτων 
μεταφοράς στο δημόσιο τομέα, με τη 
δημιουργία ιστοθέσης σε ευρωπαϊκό 
επίπεδο, με σκοπό την προοδευτική 
εφαρμογή ενιαίων κριτηρίων σε κοινοτικό 
επίπεδο για την προμήθεια οχημάτων από 
τους φορείς που προβλέπονται από την 
παρούσα οδηγία.
3. Η Επιτροπή εμπλουτίζει την ιστοθέση 
στο διαδίκτυο με όλες τις σχετικές 
πληροφορίες για τα διαθέσιμα 
χρηματοοικονομικά μέσα σε κάθε κράτος 
μέλος σχετικά με την αστική 
κινητικότητα και την προώθηση 
καθαρών και αποδοτικών οχημάτων 
οδικών μεταφορών.
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Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό να παρέχονται οι σχετικές πληροφορίες στις συμβαλλόμενες αρχές 
προκειμένου να προετοιμάσουν τις προμήθειές τους λόγω του ότι τα "πράσινα" κριτήρια θα 
είναι καινούργια, παράλληλα με τις διατάξεις των οδηγιών 2004/17 και 2004/18.

Τροπολογία 22

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 5β
Χρήση των κοινοτικών 

χρηματοπιστωτικών μέσων
1. Τα κράτη μέλη και η Επιτροπή 
λαμβάνουν υπόψη, κατά τη στρατηγική 
παρακολούθηση και την ενδιάμεση 
ανασκόπηση των εθνικών στρατηγικών 
πλαισίων αναφοράς και των εθνικών και 
περιφερειακών λειτουργικών 
προγραμμάτων, όπως ορίζεται από τον 
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1083/2006, την 
επιλεξιμότητα της αστικής κινητικότητας 
και την προώθηση καθαρών και 
ενεργειακώς αποδοτικών οχημάτων 
οδικών μεταφορών.
2. Τα κράτη μέλη και η Επιτροπή 
εξακολουθούν να υποστηρίζουν 
πρωτοβουλίες αστικών μεταφορών, όπως 
το πρόγραμμα CIVITAS και το 
πρόγραμμα Έξυπνη Ενέργεια - Ευρώπη.

Αιτιολόγηση

Η ενδιάμεση ανασκόπηση των Εθνικών Λειτουργικών Προγραμμάτων μπορούν να 
διευκολύνουν την προώθηση καθαρών και ενεργειακώς αποδοτικών οχημάτων μέσω καλύτερης 
χρήσης των διαφόρων χρηματοπιστωτικών μέσων που θα είναι διαθέσιμα τόσο σε εθνικό όσο 
και σε κοινοτικό επίπεδο.
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