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Τροπολογία: Dieter-Lebrecht Koch

Τροπολογία 7

Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού καλεί την αρμόδια επί της ουσίας Επιτροπή 
Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων να προτείνει την 
απόρριψη της πρότασης της Επιτροπής.

Or. de

Αιτιολόγηση

Η οδηγία δεν είναι ούτε επίκαιρη ούτε λογική. Δημιουργεί γραφειοκρατία και στερεί δικαιώματα 
τόσο από τα κράτη μέλη όσο και από "δημόσιους φορείς" και συνεργασίες δημόσιου και 
ιδιωτικού τομέα.

Τροπολογία: Willi Piecyk, Marta Vincenzi

Τροπολογία 8

Η Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού καλεί την αρμόδια επί της ουσίας Επιτροπή 
Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Προστασίας των Καταναλωτών να προτείνει την 
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απόρριψη της πρότασης της Επιτροπής.

Or. it

Αιτιολόγηση

Τα καθαρά οχήματα είναι σε μακροπρόθεσμη βάση πλέον δαπανηρά από τα παραδοσιακά 
αυτοκίνητα. Οι δημόσιοι φορείς υποχρεούναι σε υψηλότερες δαπάνες, χωρίς να προβλέπεται 
ένα σύστημα ενισχύσεων, π.χ. υπό τη μορφή ενός εθνικού ή κοινοτικού αντισταθμιστικού 
ταμείου. Με τις διατάξεις αυτές περιορίζεται κατά συνέπεια η αρχή της αυτονομίας η οποία 
ισχύει για την οργάνωση και τη διοίκηση των δημοσίων φορέων. Πριν ληφθούν κατά συνέπεια 
μεμονωμένα μέτρα πρέπει κατ' αρχήν να οριστούν στρατηγικές κατευθυντήριες γραμμές για τον 
τομέα του περιβάλλοντος και της ενέργειας, προκειμένου να δοθεί στην έρευνα και τις 
επενδύσεις ένας προσανατολισμός.

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογίες του Κοινοβουλίου

Τροπολογία: Emanuel Jardim Fernandes

Τροπολογία 9
Αιτιολογική σκέψη 6 α (νέα)

(6α)  Το άρθρο 299 παράγραφος 2 της 
Συνθήκης ΕΚ προβλέπει τη θέσπιση 
ειδικών μέτρων τα οποία αποσκοπούν 
ιδίως στον καθορισμό των προϋποθέσεων 
για την εφαρμογή της Συνθήκης στις 
ιδιαίτερα απόμακρες περιοχές.

Or. pt

Αιτιολόγηση

Πρόκειται για την αυστηρή εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 299 παράγραφος 2 της 
Συνθήκης ΕΚ.

Τροπολογία: Marta Vincenzi

Τροπολογία 10
Αιτιολογική σκέψη 8

(8) Πρέπει να χρησιμοποιηθούν πρότυπα 
επιδόσεων για την προώθηση καθαρών 

(8) Πρέπει να χρησιμοποιηθούν πρότυπα 
επιδόσεων και αποτελεσματικότηας, τα 
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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 
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.

οποία αναφέρονται όχι μόνο στην 
προστασία του περιβάλλοντος αλλά και 
στην εξοικονόμηση ενέργειας, 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 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, όπου πρέπει να 
αξιολογείται όχι μόνο η απόδοση σε σχέση 
με την προστασία του περιβάλλοντος, αλλά 
και η ενεργειακή αποδοτικότητα. Ιδίως 
πρέπει ο ορισμός να επεκταθεί σε 
κινητήρες οι οποίοι χρησιμοποιούν την 
υβριδική τεχνολογία ή οι οποίοι δεν 
προκαλούν ρυπαίνουσες εκπομπές.

Or. it

Αιτιολόγηση

Ο ορισμός των ΒΠΟ (βελτιωμένων περιβαλλοντικώς φιλικών οχημάτων) πρέπει να 
τροποποιηθεί κατά τέτοιο τρόπο ώστε να λαμβάνεται υπόψη η παράμετρος της ενεργειακής 
αποτελεσματικότητας και να συνδέεται η καινοτόμος τεχνολογία αντίστοιχα με τις κατευθύνσεις 
για μια ευρωπαϊκή ενεργειακή πολιτική και σύμφωνα με τις κοινοτικές επιταγές για εναλλακτικά 
καύσιμα.
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Τροπολογία: Marta Vincenzi

Τροπολογία 11
Αιτιολογική σκέψη 13

(13) Τα καθαρά οχήματα έχουν 
υψηλότερη τιμή αγοράς σε σχέση με τα 
συμβατικά, δεδομένου ότι δεν έχει επαρκώς 
αναπτυχθεί η αγορά γι’αυτούς τους τύπους 
οχημάτων. Η δημιουργία κάποιου ελαχίστου 
επιπέδου ζήτησης για τα οχήματα αυτά 
αναμένεται ότι θα διασφαλίσει ότι οι 
παραγωγοί θα ανταποκριθούν θετικά, με 
ώθηση προς την εισαγωγή στην αγορά 
περισσότερο αποδοτικών και 
αποτελεσματικών τεχνολογιών. Καθώς 
αυξάνει η ζήτηση, αναμένεται ότι οι 
οικονομίες κλίμακας θα έχουν ως 
αποτέλεσμα μειώσεις κόστους.

(13) Τα καθαρά οχήματα έχουν 
υψηλότερη τιμή αγοράς σε σχέση με τα 
συμβατικά, δεδομένου ότι δεν έχει επαρκώς 
αναπτυχθεί η αγορά γι’αυτούς τους τύπους 
οχημάτων. Η δημιουργία κάποιου ελαχίστου 
επιπέδου ζήτησης για καθαρά οχήματα η 
οποία αναμένεται ότι θα διασφαλίσει ότι οι 
παραγωγοί θα ανταποκριθούν θετικά, με 
ώθηση προς την εισαγωγή στην αγορά 
περισσότερο αποδοτικών και 
αποτελεσματικών τεχνολογιών, θα πρέπει 
να συνοδεύεται από τη δημιουργία ενός 
ελάχιστου συστήματος διανομής 
εναλλακτικών καυσίμων, που θα έδινε μια 
συγκεκριμένη δυνατότητα επιλογής για 
τους χρήστες. Καθώς αυξάνει η ζήτηση, 
καθαρών οχημάτων και της 
διαθεσιμότητας εναλλακτικών καυσίμων 
αναμένεται ότι οι οικονομίες κλίμακας θα 
έχουν ως αποτέλεσμα μειώσεις κόστους, 
των καθαρών οχημάτων και μια μείωση 
των ρυπαινουσών εκπομπών και της 
κατανάλωσης ενέργειας.

Or. it

Αιτιολόγηση

Για τη δημιουργία μιας αγοράς δεν αρκεί η τόνωση της ζήτησης αλλά πρέπει να υπάρχει και η 
δυνατότητα της επιλογής. Ιδίως πρέπει ο καταναλωτής, δηλαδή ο κάτοχος καθαρών οχημάτων, 
να έχει την επιλογή μεταξύ όλων των ειδών καυσίμων, παραδοσιακών και καινοτόμων. Σε κάθε 
περίπτωση μια πολιτική η οποία περιέχει μόνο επιταγές και έλεγχο δεν είναι αρκετή για τη 
δημιουργία μιας αυτόνομης και αποτελεσματικής αγοράς.

Τροπολογία: Willi Piecyk

Τροπολογία 12
Αιτιολογική σκέψη 14

(14) Το υψηλότερο κόστος για καθαρά 
οχήματα αναμένεται ότι δεν θα έχει ως 

(14) Το υψηλότερο κόστος για καθαρά 
οχήματα αναμένεται ότι δεν θα έχει ως 
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αποτέλεσμα υποβάθμιση της ποιότητας των 
υπηρεσιών δημοσίων μεταφορών. 
Οικονομική υποστήριξη από εθνικούς και 
τους ενδεδειγμένους κοινοτικούς πόρους 
είναι συνεπώς δυνατόν να αντισταθμίσει το 
υψηλότερο κόστος προμήθειας που θα 
προκύψει. Μέσω της μείωσης των 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων και των 
επιπτώσεων στην υγεία αναμένεται ότι θα 
επέλθει για την κοινωνία θετικό συνολικό 
αποτέλεσμα από άποψη κόστους/ωφέλειας.

αποτέλεσμα υποβάθμιση της ποιότητας των 
υπηρεσιών δημοσίων μεταφορών. 
Οικονομική υποστήριξη από τους εθνικούς 
προϋπολογισμούς των κρατών μελών και 
τους ενδεδειγμένους κοινοτικούς πόρους 
πρέπει συνεπώς να αντισταθμίσει το 
υψηλότερο κόστος προμήθειας που θα 
προκύψει. Μέσω της μείωσης των 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων και των 
επιπτώσεων στην υγεία αναμένεται ότι θα 
επέλθει για την κοινωνία θετικό συνολικό 
αποτέλεσμα από άποψη κόστους/ωφέλειας.

Or. de

Αιτιολόγηση

Αυτοί που πλήττονται κυρίως από την πρόταση είναι οι διοικήσεις των τοπικών και 
περιφερειακών φορέων. Αυτοί θα επιβαρυνθούν υπέρμετρα σε οικονομικό επίπεδο από το 
αναμενόμενο επιπλέον κόστος.

Τροπολογία: Willi Piecyk

Τροπολογία 13
Άρθρο 1

Η παρούσα οδηγία απαιτεί από τα κράτη 
μέλη να αναλάβουν δράση για την 
εξασφάλιση κάποιας ποσόστωσης 
προμηθειών καθαρών οχημάτων εκ μέρους 
των δημοσίων φορέων.

Στόχος αυτής της οδηγίας είναι η 
προώθηση της πώλησης καθαρών 
οχημάτων. Με αυτήν πρέπει να 
παρακινηθούν οι κατασκευαστές να 
προωθήσουν ταχύτερα την ανάπτυξη 
οχημάτων με μικρότερη κατανάλωση 
ενέργειας και εκπομπές ρύπων.

Or. de

Αιτιολόγηση

Η εθελοντική βάση φαίνεται ως καλύτερη αρχή. Σε μια παρόμοια περίπτωση της "οδηγίας 
2003/30/ΕΚ για την προώθηση της χρησιμοποίησης βιοκαυσίμων ή άλλων ανανεώσιμων 
καυσίμων στον τομέα των μεταφορών" ο ευρωπαίος νομοθέτης επέλεξε ήδη αυτήν την οδό.



PE 374.104v01-00 6/15 AM\614756EL.doc

EL

Τροπολογία: Elisabeth Jeggle

Τροπολογία 14
Άρθρο 1

Η παρούσα οδηγία απαιτεί από τα κράτη 
μέλη να αναλάβουν δράση για την 
εξασφάλιση κάποιας ποσόστωσης 
προμηθειών καθαρών οχημάτων εκ μέρους 
των δημοσίων φορέων.

Η παρούσα οδηγία απαιτεί από τα κράτη 
μέλη να αναλάβουν δράση για την 
εξασφάλιση κάποιας ποσόστωσης 
προμηθειών καθαρών οχημάτων εκ μέρους 
των δημοσίων φορέων και επιχειρήσεων
που παρέχουν υπηρεσίες μεταφορών στο 
πλαίσιο παραχώρησης ή άδειας από 
δημόσιο φορέα εφόσον η διάρκεια των 
συμβάσεων υπεργολαβίας έχει διάρκεια 
τουλάχιστον οκτώ ετών.

Or. de

Αιτιολόγηση

Σε συμφωνία με το άρθρο 3 θα πρέπει και οι κατά παραχώρηση ενός δημόσιου φορέα 
δραστηριοποιούμενες επιχειρήσεις υπηρεσιών μεταφοράς να εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής 
αυτής της οδηγίας. Οι συμβάσεις υπεργολαβίας έχουν συχνά σημαντικά βραχύτερες χρονικές 
διάρκειες από τις εγκριθείσες παραχωρήσεις δρομολογίων του εντολέα και κατ' αυτόν τον 
τρόπο υπολείπονται συχνά πολύ των εκ του νόμου προθεσμιών απόσβεσης. Μια απόσβεση του 
αυξημένου κόστους στο πρότυπο ΒΠΟ δεν είναι δυνατή σε σύντομες χρονικές διάρκειες και θα 
οδηγούσε σε αδικίες εις βάρος των υπεργολάβων.

Τροπολογία: Marta Vincenzi

Τροπολογία 15
Άρθρο 2, σημείο (β)

(β) "Καθαρό όχημα" σημαίνει 
καινούργιο όχημα οδικών μεταφορών 
σύμφωνο προς πρότυπο για “ΒΠΟ” (EEV) 
(Βελτιωμένο φιλικό Περιβαλλοντικώς 
Όχημα) όπως ορίζεται στο άρθρο 1, στοιχείο 
(γ), και ποσοτικοποιείται στο σημείο 6.2.1 
του παραρτήματος Ι της οδηγίας 
2005/55/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου στην τρέχουσα έκδοσή 
της.

(β) "Καθαρό όχημα" σημαίνει 
καινούργιο όχημα οδικών μεταφορών 
σύμφωνο προς πρότυπο για “ΒΠΟ” (EEV) 
(Βελτιωμένο φιλικό Περιβαλλοντικώς 
Όχημα) όπως ορίζεται τώρα στο άρθρο 1, 
στοιχείο (γ), και ποσοτικοποιείται στο 
σημείο 6.2.1 του παραρτήματος Ι της 
οδηγίας 2005/55/EΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου στην 
τρέχουσα έκδοσή της, η οποία επί του 
παρόντος περιορίζεται στις παραμέτρους 
της αξιολόγησης των περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων και σε μελλοντικές εκδόσεις 
θα επεκταθεί στην αξιολόγηση της 
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ενεργειακής αποδοτικότητας.

Or. it

Αιτιολόγηση

Ο ορισμός του καθαρού οχήματος πρέπει να τύχει επανεπεξεργασίας με την έννοια ότι 
συναξιολογείται η ενεργειακή αποδοτικότητα και συνυπολογίζεται η καινοτόμος τεχνολογία. Με 
τη διατήρηση του υφισταμένου ορισμού του βελτιωμένου φιλικού περιβαλλοντικώς οχήματος 
(ΒΠΟ), στο οποίο αναφέρεται το άρθρο 2, δεν λαμβάνονται υπόψη αυτά τα οχήματα, τα οποία 
δεν παράγουν τις παραδοσιακές εκπομπές και τα οποία συμβάλλουν σε υψηλότερο βαθμό στην 
εξοικονόμηση ενέργειας. Οι διατάξεις για τη δημιουργία κινήτρων για τη χρησιμοποίηση 
καθαρών οχημάτων, περιορίζονται σε κινητήρες που λειτουργούν με μεθάνιο, τη μοναδική 
τεχνολογική εναλλακτική λύση, η οποία επί του παρόντος αντιστοιχεί σε μεγάλο βαθμό στον 
ορισμό του ΒΠΟ.

Τροπολογία: Saïd El Khadraoui

Τροπολογία 16
Άρθρο 2, σημείο (β)

(β) "Καθαρό όχημα" σημαίνει 
καινούργιο όχημα οδικών μεταφορών 
σύμφωνο προς πρότυπο για “ΒΠΟ” (EEV) 
(Βελτιωμένο φιλικό Περιβαλλοντικώς 
Όχημα) όπως ορίζεται στο άρθρο 1, στοιχείο 
(γ), και ποσοτικοποιείται στο σημείο 6.2.1 
του παραρτήματος Ι της οδηγίας 
2005/55/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου στην τρέχουσα έκδοσή 
της.

(β) "Καθαρό όχημα" σημαίνει όχημα 
οδικών μεταφορών σύμφωνο προς πρότυπο 
για “ΒΠΟ” (EEV) (Βελτιωμένο φιλικό 
Περιβαλλοντικώς Όχημα) όπως ορίζεται στο 
άρθρο 1, στοιχείο (γ), και ποσοτικοποιείται 
στο σημείο 6.2.1 του παραρτήματος Ι της 
οδηγίας 2005/55/EΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου στην 
τρέχουσα έκδοσή της, ή αντιστοιχεί με 
ισότιμο ή ακόμη υψηλότερο πρότυπο.

Or. en

Αιτιολόγηση

Στους δημόσιους φορείς θα πρέπει να είναι δυνατόν να αγοράζουν όχι μόνο νέα αλλά και 
μεταχειρισμένα οχήματα τα οποία είναι εξοπλισμένα με τεχνολογία η οποία τα καθιστά εξίσου 
φιλικά προς το περιβάλλον όπως τα ΒΠΟ ή ακόμη και περισσότερο. Αυτό θα είναι δυνατόν να 
συμβάλλει στην αναζωογόνηση της αγοράς για τεχνολογικό εξοπλισμό που χρησιμοποιείται εκ 
των υστέρων αλλά μειώνει εξίσου ή ακόμη περισσότερο τους ρύπους.

Τροπολογία: Reinhard Rack

Τροπολογία 17
Άρθρο 3
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Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι 
ποσόστωση 25 % των οχημάτων οδικών 
μεταφορών με τεχνικώς επιτρεπόμενο 
μέγιστο βάρος φόρτωσης άνω των 3,5 t, τα 
οποία αγοράζονται ή μισθώνονται 
χρηματοδοτικώς σε δεδομένο έτος από 
δημόσιους φορείς και επιχειρήσεις που 
παρέχουν υπηρεσίες μεταφορών στο πλαίσιο 
παραχώρησης ή άδειας από δημόσιο φορέα, 
αποκαλούμενες εφεξής "επιχειρήσεις", 
αφορά καθαρά οχήματα όπως αυτά 
ορίζονται στο άρθρο 2.

Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι 
ποσόστωση 10 % των οχημάτων οδικών 
μεταφορών με τεχνικώς επιτρεπόμενο 
μέγιστο βάρος φόρτωσης άνω των 3,5 t, τα 
οποία αγοράζονται ή μισθώνονται 
χρηματοδοτικώς σε δεδομένο έτος από 
δημόσιους φορείς και επιχειρήσεις που 
παρέχουν υπηρεσίες μεταφορών στο πλαίσιο 
παραχώρησης ή άδειας από δημόσιο φορέα, 
αποκαλούμενες εφεξής "επιχειρήσεις", 
αφορά καθαρά οχήματα όπως αυτά 
ορίζονται στο άρθρο 2.

Or. de

Τροπολογία: Willi Piecyk

Τροπολογία 18
Άρθρο 3

Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι 
ποσόστωση 25 % των οχημάτων οδικών 
μεταφορών με τεχνικώς επιτρεπόμενο 
μέγιστο βάρος φόρτωσης άνω των 3,5 t, τα 
οποία αγοράζονται ή μισθώνονται 
χρηματοδοτικώς σε δεδομένο έτος από 
δημόσιους φορείς και επιχειρήσεις που 
παρέχουν υπηρεσίες μεταφορών στο πλαίσιο 
παραχώρησης ή άδειας από δημόσιο φορέα, 
αποκαλούμενες εφεξής "επιχειρήσεις", 
αφορά καθαρά οχήματα όπως αυτά 
ορίζονται στο άρθρο 2.

Τα κράτη μέλη πρέπει να επιδιώξουν ότι 
ποσόστωση 25 % των οχημάτων οδικών 
μεταφορών με τεχνικώς επιτρεπόμενο 
μέγιστο βάρος φόρτωσης άνω των 3,5 t, τα 
οποία αγοράζονται ή μισθώνονται 
χρηματοδοτικώς σε δεδομένο έτος από 
δημόσιους φορείς και επιχειρήσεις που 
παρέχουν υπηρεσίες μεταφορών στο πλαίσιο 
παραχώρησης ή άδειας από δημόσιο φορέα, 
αποκαλούμενες εφεξής "επιχειρήσεις", 
αφορά καθαρά οχήματα όπως αυτά 
ορίζονται στο άρθρο 2.

Or. de

Αιτιολόγηση

Η εθελοντική βάση φαίνεται ως καλύτερη αρχή. Σε μια παρόμοια περίπτωση της "οδηγίας 
2003/30/ΕΚ για την προώθηση της χρησιμοποίησης βιοκαυσίμων ή άλλων ανανεώσιμων 
καυσίμων στον τομέα των μεταφορών" ο ευρωπαίος νομοθέτης επέλεξε ήδη αυτήν την οδό.

Τροπολογία: Elisabeth Jeggle

Τροπολογία 19
Άρθρο 3
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Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι 
ποσόστωση 25 % των οχημάτων οδικών 
μεταφορών με τεχνικώς επιτρεπόμενο 
μέγιστο βάρος φόρτωσης άνω των 3,5 t, τα 
οποία αγοράζονται ή μισθώνονται 
χρηματοδοτικώς σε δεδομένο έτος από 
δημόσιους φορείς και επιχειρήσεις που 
παρέχουν υπηρεσίες μεταφορών στο πλαίσιο 
παραχώρησης ή άδειας από δημόσιο φορέα, 
αποκαλούμενες εφεξής "επιχειρήσεις", 
αφορά καθαρά οχήματα όπως αυτά 
ορίζονται στο άρθρο 2.

Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι 
ποσόστωση 25 % των οχημάτων οδικών 
μεταφορών με τεχνικώς επιτρεπόμενο 
μέγιστο βάρος φόρτωσης άνω των 3,5 t, τα 
οποία αγοράζονται ή μισθώνονται 
χρηματοδοτικώς σε δεδομένο έτος από 
δημόσιους φορείς και επιχειρήσεις που 
παρέχουν υπηρεσίες μεταφορών στο πλαίσιο 
παραχώρησης ή άδειας από δημόσιο φορέα, 
αποκαλούμενες εφεξής "επιχειρήσεις", 
αφορά καθαρά οχήματα όπως αυτά 
ορίζονται στο άρθρο 2. Η πρώτη πρόταση 
ισχύει υπό την προϋπόθεση ότι στην 
ευρωπαϊκή αγορά οχημάτων διατίθενται 
παράλληλα με τα κινούμενα με φυσικό 
αέριο οχήματα και οχήματα με κινητήρες 
ντίζελ σύμφωνα με το άρθρο 2 σε συνήθεις 
για την αγορά τιμές.

Or. de

Αιτιολόγηση

Επί του παρόντος δεν είναι δυνατή η αγορά στην ευρωπαϊκή αγορά οχημάτων μη κινούμενων 
με κινητήρες ντίζελ λεωφορείων στο πρότυπο ΒΠΟ σε συνήθεις για την αγορά τιμές. Αυτό θα 
αποτελούσε μια μονομερή και νομοθετικά προβλεπόμενη προτίμηση του κλάδου του φυσικού 
αερίου και θα συνιστούσε απαράδεκτη επέμβαση στην αγορά.

Τροπολογία: Elisabeth Jeggle

Τροπολογία 20
Άρθρο 3

Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι 
ποσόστωση 25 % των οχημάτων οδικών 
μεταφορών με τεχνικώς επιτρεπόμενο 
μέγιστο βάρος φόρτωσης άνω των 3,5 t, τα 
οποία αγοράζονται ή μισθώνονται 
χρηματοδοτικώς σε δεδομένο έτος από 
δημόσιους φορείς και επιχειρήσεις που 
παρέχουν υπηρεσίες μεταφορών στο πλαίσιο 
παραχώρησης ή άδειας από δημόσιο φορέα, 
αποκαλούμενες εφεξής "επιχειρήσεις", 
αφορά καθαρά οχήματα όπως αυτά 
ορίζονται στο άρθρο 2.

Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι 
ποσόστωση 25 % των οχημάτων οδικών 
μεταφορών με τεχνικώς επιτρεπόμενο 
μέγιστο βάρος φόρτωσης άνω των 3,5 t, τα 
οποία αγοράζονται ή μισθώνονται 
χρηματοδοτικώς σε δεδομένο έτος από 
δημόσιους φορείς και σύμφωνα με το 
άρθρο 1 επιχειρήσεις που παρέχουν 
υπηρεσίες μεταφορών στο πλαίσιο 
παραχώρησης ή άδειας από δημόσιο φορέα, 
αποκαλούμενες εφεξής "επιχειρήσεις", 
αφορά καθαρά οχήματα όπως αυτά 
ορίζονται στο άρθρο 2.
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Or. de

Αιτιολόγηση

Μικρές επιχειρήσεις θίγονται υπέρμετρα με το άρθρο 3, λόγω του ότι σε αυτές ένα ποσοστό 
ύψους 25% έχει μεγαλύτερη επίπτωση σε σχέση με τις μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις. Μικρές 
επιχειρήσεις (λιγότεροι των 50 εργαζομένων σημαίνει τις περισσότερο φορές και λιγότερο από 
40 οχήματα) δεν αγοράζουν περισσότερο από ένα όχημα το χρόνο, υπό κανονικές περιστάσεις 
μάλιστα μόνο κάθε εννέα χρόνια (εκ του νόμου απόσβεση), πράγμα το οποίο θα αποτελούσε μια 
θεμελιούμενη στο νόμο στρέβλωση του ανταγωνισμού εις βάρος των μικρών επιχειρήσεων.

Τροπολογία: Reinhard Rack

Τροπολογία 21
Άρθρο 3

Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι 
ποσόστωση 25 % των οχημάτων οδικών 
μεταφορών με τεχνικώς επιτρεπόμενο 
μέγιστο βάρος φόρτωσης άνω των 3,5 t, τα 
οποία αγοράζονται ή μισθώνονται 
χρηματοδοτικώς σε δεδομένο έτος από 
δημόσιους φορείς και επιχειρήσεις που 
παρέχουν υπηρεσίες μεταφορών στο πλαίσιο 
παραχώρησης ή άδειας από δημόσιο φορέα, 
αποκαλούμενες εφεξής "επιχειρήσεις", 
αφορά καθαρά οχήματα όπως αυτά 
ορίζονται στο άρθρο 2.

Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι 
ποσόστωση 25 % των οχημάτων οδικών 
μεταφορών με τεχνικώς επιτρεπόμενο 
μέγιστο βάρος φόρτωσης άνω των 3,5 t, τα 
οποία αγοράζονται ή μισθώνονται 
χρηματοδοτικώς σε δεδομένο έτος από 
δημόσιους φορείς και σύμφωνα με το 
άρθρο 1 επιχειρήσεις που παρέχουν 
υπηρεσίες μεταφορών στο πλαίσιο 
παραχώρησης ή άδειας από δημόσιο φορέα, 
αποκαλούμενες εφεξής "επιχειρήσεις", 
αφορά καθαρά οχήματα όπως αυτά 
ορίζονται στο άρθρο 2.

Or. de

Αιτιολόγηση

Πολύ μικρές επιχειρήσεις αδικούνται υπέρμετρα με το άρθρο 3, λόγω του ότι σε αυτές ένα 
ποσοστό ύψους 25% έχει μεγαλύτερη επίπτωση σε σχέση με τις μεσαίες και μεγάλες 
επιχειρήσεις. Οι πολύ μικρές επιχειρήσεις δεν αγοράζουν περισσότερο από ένα όχημα το χρόνο, 
ώστε ένα ποσοστό 25% να οδηγεί στην πράξη σε ποσοστό 100% σε αυτές τις επιχειρήσεις. Θα
έπρεπε να αγοράζουν πάντα νέα και υψηλού κόστους οχήματα, ενώ μεσαίες και μεγάλες 
επιχειρήσεις θα πρέπει να αγοράζουν μόνο ποσοστό 25% νέων οχημάτων. Αυτό συνιστά 
κατοχυρωμένη στο νόμο στρέβλωση του ανταγωνισμού εις βάρος των πολύ μικρών 
επιχειρήσεων.
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Τροπολογία: Emanuel Jardim Fernandes

Τροπολογία 22
Άρθρο 3, παράγραφος 1 α (νέα)

1-Α. Τα κράτη μέλη στα οποία ανήκουν οι 
εις το άρθρο 299 παράγραφος 2 της 
Συνθήκης ΕΚ αναφερόμενες ιδιαίτερα 
απομακρυσμένες περιοχές, μπορούν να 
αποφασίσουν τη λήψη μεταβατικών 
μέτρων για χρονική περίοδο δύο ετών κατ' 
ανώτατο όριο για την εφαρμογή αυτής της 
οδηγίας.

Or. pt

Αιτιολόγηση

Η προσθήκη στο άρθρο 3 στοχεύει, στο:

1) να εφαρμόσει τη διάταξη του άρθρου 299 παράγραφος 2 της Συνθήκης

2) να καταστήσει δυνατή την αποτελεσματική εφαρμογή αυτής της οδηγίας στις ιδιαίτερα 
απομακρυσμένες περιοχές με τη μείωση του ιδιαίτερα υψηλού κόστους, το οποίο δημιουργείται 
στον τομέα των μεταφορών στις ιδιαίτερα απομακρυσμένες περιοχές λόγω των μονίμων 
δυσχερών δεδομένων, από τα οποία υποφέρουν αυτές οι πορτογαλικές, ισπανικές και γαλλικές 
περιφέρειες.

Τροπολογία: Reinhard Rack

Τροπολογία 23
Άρθρο 3, παράγραφος 1 β (νέα)

1β. Εξαιρούνται από την παράγραφο 1 οι 
πολύ μικρές επιχειρήσεις.

Or. de

Αιτιολόγηση

Οι πολύ μικρές επιχειρήσεις αδικούνται υπέρμετρα με το άρθρο 3 λόγω του ότι σε αυτές ένα 
ποσοστό ύψους 25% έχει μεγαλύτερη επίπτωση σε σχέση με τις μεσαίες και μεγάλες 
επιχειρήσεις. Οι πολύ μικρές επιχειρήσεις δεν αγοράζουν περισσότερο από ένα όχημα κάθε έτος 
πράγμα το οποίο οδηγεί στην πράξη με ένα ποσοστό ύψους 25% σε ποσοστό 100% σε αυτές τις 
επιχειρήσεις. Θα πρέπει πάντοτε να αγοράζουν νέα και υψηλού κόστους οχήματα, ενώ μεσαίες 
και μεγάλες επιχειρήσεις πρέπει να αγοράζουν μόνο ένα ποσοστό 25% νέων οχημάτων. Αυτό 
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αποτελεί μια στο νόμο θεμελιούμενη στρέβλωση του ανταγωνισμού εις βάρος των πολύ μικρών 
επιχειρήσεων.

Τροπολογία: Elisabeth Jeggle

Τροπολογία 24
Άρθρο 3, παράγραφος 1 γ (νέα)

1γ. Εξαιρούνται από την παράγραφο 1 οι 
μικρές επιχειρήσεις (λιγότεροι των 50 
εργαζομένων).

Or. de

Αιτιολόγηση

Οι μικρές επιχειρήσεις αδικούνται υπέρμετρα με το άρθρο 3 λόγω του ότι σε αυτές ένα ποσοστό 
25% έχει μεγαλύτερη επίπτωση σε σχέση με τις μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις. Οι μικρές 
επιχειρήσεις (λιγότεροι των 50 εργαζομένων σημαίνει τις περισσότερες φορές και λιγότερα από 
40 οχήματα) δεν αποκτούν περισσότερο από ένα όχημα το χρόνο, υπό κανονικές συνθήκες 
μάλιστα κάθε εννέα χρόνια (εκ του νόμου απόσβεση), πράγμα το οποίο θα αποτελούσε μια 
θεμελιούμενη στο νόμο στρέβλωση του ανταγωνισμού εις βάρος των μικρών επιχειρήσεων.

Τροπολογία: Marta Vincenzi

Τροπολογία 25
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), 
πρέπει να προσαρμόζεται εγκαίρως στην 
τεχνική πρόοδο σύμφωνα με τη διαδικασία 
του άρθρου 6 παράγραφος 2 και να 
επεκτείνεται στις εναλλακτικές 
τεχνολογίες. Ο ορισμός του καθαρού 
οχήματος πρέπει παράλληλα με τις 
παραμέτρους των επιπτώσεων στο 
περιβάλλον να λαμβάνει υπόψη την 
ενεργειακή αποδοτικότητα.

Or. it

Αιτιολόγηση

Ο ορισμός του βελτιωμένου φιλικού περιβαλλοντικώς οχήματος (ΒΠΟ) πρέπει να τροποποιηθεί 
κατά τέτοιο τρόπο ώστε να λαμβάνονται υπόψη οι παράμετροι της ενεργειακής αποδοτικότητας 
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και να συμπεριλαμβάνονται οι καινοτόμες τεχνολογίες σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές 
για μια ευρωπαϊκή ενεργειακή πολιτική και σύμφωνα με τις κοινοτικές επιταγές για εναλλακτικά 
καύσιμα. Εφόσον περιοριστεί η έννοια του ΒΠΟ δεν θα ληφθούν υπόψη αυτά τα οχήματα τα 
οποία δεν εκπέμπουν τις παραδοσιακές εκπομπές και τα οποία συμβάλλουν σε μεγαλύτερο 
βαθμό στην εξοικονόμηση ενέργειας.

Τροπολογία: Bogusław Liberadzki

Τροπολογία 26
Άρθρο 6, παράγραφος 1

1. Σε ετήσια βάση, με εφαρμογή από 
την ημερομηνία που ορίζεται στο άρθρο 7 
παράγραφος 1, τα κράτη μέλη εκπονούν, για 
το οικείο ημερολογιακό έτος, στατιστικά 
στοιχεία σχετικά με τα πλήθη και τα σχετικά 
μερίδια βελτιωμένων φιλικών 
περιβαλλοντικώς οχημάτων που έχουν 
αγοραστεί ή μισθωθεί χρηματοδοτικώς από 
δημόσιους φορείς ή από επιχειρήσεις.

1. Σε ετήσια βάση, με εφαρμογή από 
την ημερομηνία που ορίζεται στο άρθρο 7 
παράγραφος 1, τα κράτη μέλη εκπονούν, για 
το οικείο ημερολογιακό έτος, στατιστικά 
στοιχεία σχετικά με τα πλήθη κάθε είδους 
οχημάτων (λεωφορεία, επαγγελματικά 
οχήματα) και τα σχετικά μερίδια 
βελτιωμένων φιλικών περιβαλλοντικώς 
οχημάτων που έχουν αγοραστεί ή μισθωθεί 
χρηματοδοτικώς από δημόσιους φορείς ή 
από επιχειρήσεις.

Or.pl

Αιτιολόγηση

Πρέπει να δημιουργηθεί η δυνατότητα να αναλυθούν ακριβέστερα οι επιπτώσεις αυτής της 
οδηγίας. 

Τροπολογία: Emanuel Jardim Fernandes

Τροπολογία 27
Άρθρο 6, παράγραφος 1

1. Σε ετήσια βάση, με εφαρμογή από 
την ημερομηνία που ορίζεται στο άρθρο 7 
παράγραφος 1, τα κράτη μέλη εκπονούν, για 
το οικείο ημερολογιακό έτος, στατιστικά 
στοιχεία σχετικά με τα πλήθη και τα σχετικά 
μερίδια βελτιωμένων φιλικών 
περιβαλλοντικώς οχημάτων που έχουν 
αγοραστεί ή μισθωθεί χρηματοδοτικώς από 
δημόσιους φορείς ή από επιχειρήσεις.

1. Κάθε δύο έτη, με εφαρμογή από την 
ημερομηνία που ορίζεται στο άρθρο 7 
παράγραφος 1, τα κράτη μέλη εκπονούν, για 
το οικείο ημερολογιακό έτος, στατιστικά 
στοιχεία σχετικά με τα πλήθη και τα σχετικά 
μερίδια βελτιωμένων φιλικών 
περιβαλλοντικώς οχημάτων που έχουν 
αγοραστεί ή μισθωθεί χρηματοδοτικώς από 
δημόσιους φορείς ή από επιχειρήσεις.

Κάθε έτος, τα κράτη μέλη διαβιβάζουν τις Κάθε δύο έτη, τα κράτη μέλη διαβιβάζουν 
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πληροφορίες αυτές στην Επιτροπή το 
αργότερο μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου

τις πληροφορίες αυτές στην Επιτροπή το 
αργότερο μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου

Or.pt

Αιτιολόγηση

Με την τροποποίηση αυτή διασφαλίζεται η εφαρμογή των διατάξεων αυτού του άρθρου, χωρίς 
να γίνονται αυστηρότερες οι με την εφαρμογή συνδεόμενες γραφειοκρατικές απαιτήσεις.

Τροπολογία: Willi Piecyk

Τροπολογία 28
Άρθρο 6, παράγραφος 2

2. Με βάση τις πληροφορίες αυτές, η 
Επιτροπή καταρτίζει ετήσια έκθεση σχετικά 
με τη συμμόρφωση προς τις απαιτήσεις που 
ορίζονται στην παρούσα οδηγία.

2. Με βάση τις πληροφορίες αυτές, η 
Επιτροπή καταρτίζει ετήσια έκθεση σχετικά 
με τη συμμόρφωση προς τις παροτρύνσεις 
που ορίζονται στην παρούσα οδηγία.

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 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 προώθηση της πώλησης
καθαρών οχημάτων σε επιβατικά οχήματα 
και σε ελαφρά οχήματα βάρους κάτω των 
3,5 t.

Or.de

Αιτιολόγηση

Η εθελοντική βάση φαίνεται ως καλύτερη αρχή. Σε μια παρόμοια περίπτωση της "οδηγίας 
2003/30/ΕΚ για την προώθηση της χρησιμοποίησης βιοκαυσίμων ή άλλων ανανεώσιμων 
καυσίμων στον τομέα των μεταφορών" ο ευρωπαίος νομοθέτης επέλεξε ήδη αυτήν την οδό.
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Άρθρο 7, παράγραφος 1

1. Τα κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τις 
αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και 
διοικητικές διατάξεις για τη συμμόρφωσή 
τους προς την παρούσα οδηγία, εντός το 
αργότερο 12 μηνών από την ημερομηνία 
που ορίζεται στο άρθρο 8. Διαβιβάζουν 
αμέσως στην Επιτροπή το κείμενο των 
σχετικών διατάξεων καθώς και πίνακα 
αντιστοιχιών μεταξύ των εν λόγω 
διατάξεων και εκείνων της παρούσας 
οδηγίας.

διαγράφεται

Κατά την έκδοση των ανωτέρω διατάξεων, 
τα κράτη μέλη περιλαμβάνουν σε αυτές 
παραπομπή στην παρούσα οδηγία ή τις 
συνοδεύουν με την παραπομπή αυτή με την 
ευκαιρία της επίσημης δημοσίευσής τους. 
Τα κράτη μέλη καθορίζουν τον τρόπο με 
τον οποίο γίνεται η εν λόγω παραπομπή.

Or.de

Αιτιολόγηση

Η εθελοντική βάση φαίνεται ως καλύτερη αρχή. Σε μια παρόμοια περίπτωση της "οδηγίας 
2003/30/ΕΚ για την προώθηση της χρησιμοποίησης βιοκαυσίμων ή άλλων ανανεώσιμων 
καυσίμων στον τομέα των μεταφορών" ο ευρωπαίος νομοθέτης επέλεξε ήδη αυτήν την οδό. 
Κατά συνέπεια δεν θα πρέπει τα κράτη μέλη να υποχρεωθούν να μεταφέρουν αυτήν την οδηγία.


