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Σχέδιο νομοθετικού ψηφίσματος

Τροπολογία: Karsten Friedrich Hoppenstedt

Τροπολογία 10
Πρόταση απόρριψης

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο απορρίπτει την πρόταση της Επιτροπής.

Or. de

Αιτιολόγηση

Δεν πρέπει να αναμένεται ότι η οδηγία για την προώθηση καθαρών οχημάτων θα έχει 
αξιοσημείωτο από ποσοτική άποψη αντίκτυπο στη διατήρηση της ποιότητας του αέρα ή στην 
επίτευξη των στόχων για την προστασία του κλίματος. Το σύνολο των ενδιαφερομένων που 
καλύπτει το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας είναι σχετικά μικρό (8,25% της αγοράς). Επίσης δεν 
διατίθενται σε εκτεταμένη κλίμακα τέτοιου είδους οχήματα. Πέραν τούτου, το πρότυπο EURO-
5, που είναι σχεδόν ταυτόσημο με το ΒΠΟ (βελτιωμένο φιλικό περιβαλλοντικώς όχημα) θα
τεθεί σε ισχύ το 2008/2009. Τούτο, ωστόσο, συνεπάγεται σημαντικές πρόσθετες δαπάνες,
δυσανάλογες σε σχέση με τα προβλεπόμενα οφέλη.

Θα ήταν σκοπιμότερο και λιγότερο δαπανηρό να προωθηθεί το φιλόδοξο πρότυπο EURO 6 που 
θα συνέβαλε σε μεγάλη κλίμακα στη διαρκή μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης. 
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Τροπολογία: Matthias Groote, Jutta D. Haug

Τροπολογία 11
Πρόταση απόρριψης

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο απορρίπτει την πρόταση της Επιτροπής.

Or. de

Αιτιολόγηση

Δεν πρέπει να αναμένεται ότι η παρούσα οδηγία θα έχει αξιοσημείωτο από ποσοτική άποψη 
αντίκτυπο στη διατήρηση της ποιότητας του αέρα ή στην επίτευξη των στόχων για την 
προστασία του κλίματος. Όσον αφορά τα οχήματα, ισχύουν οι περιβαλλοντικές διατάξεις που 
διέπουν τα προϊόντα του προτύπου EURO-5-που θα τεθούν σε ισχύ το 2008.

Μια τέτοιου είδους πρόταση θα πρέπει να εξετασθεί όταν θα διατίθενται οριακές τιμές για το 
πρότυπο EURO 6. Η θέσπιση διαφόρων ενδιάμεσων προτύπων προκαλεί απλώς ανασφάλεια 
και δεν είναι σκόπιμη από άποψη περιβαλλοντικής πολιτικής. Εξάλλου, δεν πρέπει να 
αναμένεται ότι μια οδηγία που προβλέπει τη δημιουργία ποσόστωσης για βελτιωμένα
περιβαλλοντικά οχήματα, που δεν υπάρχουν στην αγορά, θα δώσει το απαιτούμενο έναυσμα για 
την ανάπτυξη της αυτοκινητοβιομηχανίας. Η οδηγία θα επιδρούσε σε λιγότερα από ένα στα 
δέκα κατασκευαζόμενα οχήματα, πράγμα που συνεπάγεται τεράστιες πρόσθετες δαπάνες που θα 
επιβάρυναν δυσανάλογα τις κοινότητες σε σχέση με το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα.

Σχέδιο νομοθετικού ψηφίσματος

Τροπολογία: Karsten Friedrich Hoppenstedt

Τροπολογία 12
Παράγραφος 1α (νέα)

1α. ζητεί από το Συμβούλιο να μη θεσπίσει κοινή θέση, και καλεί την Επιτροπή να 
αποσύρει την πρότασή της·

Or. de

Τροπολογία: Matthias Groote, Jutta D. Haug

Τροπολογία 13
Παράγραφος 1α (νέα)

1α. ζητεί από το Συμβούλιο να μη θεσπίσει κοινή θέση, και καλεί την Επιτροπή να 
αποσύρει την πρότασή της·
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Or. de

Αιτιολόγηση

Δεν πρέπει να αναμένεται ότι η παρούσα οδηγία θα έχει αξιοσημείωτο από ποσοτική άποψη 
αντίκτυπο στη διατήρηση της ποιότητας του αέρα ή στην επίτευξη των στόχων για την 
προστασία του κλίματος. Όσον αφορά τα οχήματα, ισχύουν οι περιβαλλοντικές διατάξεις που 
διέπουν τα προϊόντα του προτύπου EURO-5-που θα τεθούν σε ισχύ το 2008.

Μια τέτοιου είδους πρόταση θα πρέπει να εξετασθεί όταν θα διατίθενται οριακές τιμές για το 
πρότυπο EURO 6. Η θέσπιση διαφόρων ενδιάμεσων προτύπων προκαλεί απλώς ανασφάλεια 
και δεν είναι σκόπιμη από άποψη περιβαλλοντικής πολιτικής. Εξάλλου, δεν πρέπει να 
αναμένεται ότι μια οδηγία που προβλέπει τη δημιουργία ποσόστωσης για βελτιωμένα 
περιβαλλοντικά οχήματα, που δεν υπάρχουν στην αγορά, θα δώσει το απαιτούμενο έναυσμα για 
την ανάπτυξη της αυτοκινητοβιομηχανίας. Η οδηγία θα επιδρούσε σε λιγότερα από ένα στα 
δέκα κατασκευαζόμενα οχήματα, πράγμα που συνεπάγεται τεράστιες πρόσθετες δαπάνες που θα 
επιβάρυναν δυσανάλογα τις κοινότητες σε σχέση με το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα.

Πρόταση οδηγίας

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογίες του Κοινοβουλίου

Τροπολογία: Margrete Auken

Τροπολογία 14
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 
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 

(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 
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 
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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.

για τον ορισμό του καθαρού οχήματος όσον 
αφορά τα βαρέα οχήματα επαγγελματικής 
χρήσης στην παρούσα οδηγία. Πρέπει 
πάντως να προβλεφθεί η δυνατότητα 
τροποποίησης του ορισμού αυτού, ώστε να 
λαμβάνεται υπόψη η πλέον πρόσφατη 
τεχνική πρόοδος.

Or. en

Τροπολογία: Karsten Friedrich Hoppenstedt

Τροπολογία 15
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, πράγμα που συμβάλει στη 
βελτίωση της ποιότητας του αέρα και, 
συνεπώς, ειδικότερα επίσης, στη 
σημαντική αναβάθμιση του βιοτικού
επιπέδου στις πόλεις, ως προς την οποία 
έχει δεσμευθεί η Ευρωπαϊκή Κοινότητα 
σύμφωνα με το άρθρο 2 της Συνθήκης.

Or. de

Αιτιολόγηση

Στόχος της τροπολογίας είναι να διευκρινισθεί ότι η δημιουργία των καθαρών οχημάτων που 
προβλέπει η οδηγία ανταποκρίνεται ταυτόχρονα στους στόχους που έχει θέσει η Κοινότητα στο 
άρθρο 2 της Συνθήκης ΕΚ για τη βελτίωση της ποιότητας του περιβάλλοντος και την άνοδο του 
βιοτικού επιπέδου.

Τροπολογία: Karsten Friedrich Hoppenstedt

Τροπολογία 16
Αιτιολογική σκέψη 10
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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 προώθηση της προμήθειας καθαρών 
οχημάτων αναμένεται ότι θα συμβάλει στη 
μείωση της ρύπανσης και της ενεργειακής 
κατανάλωσης και θα προωθήσει την 
ταχύτερη εισαγωγή στην αγορά των εν λόγω 
τεχνολογιών για οχήματα.

Or. de

Αιτιολόγηση

Δεν θα πρέπει να επιβάλλεται στους παρόχους δημοσίων υπηρεσιών η υποχρέωση να 
προμηθεύονται καθαρά οχήματα.

Με μια ελαστικότερη ρύθμιση θα μπορεί να λαμβάνεται καλύτερα υπόψη η πραγματική 
διαθεσιμότητα των οχημάτων αυτών, που δεν υπάρχουν ακόμη σε ευρεία κλίμακα, καθώς οι 
ισχύουσες τοπικές συνθήκες και οι χρηματοδοτικές δυνατότητες.

Τροπολογία: Urszula Krupa

Τροπολογία 17
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 σταδιακή 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.

Or. pl

Αιτιολόγηση

Λαμβάνοντας υπόψη τις χρηματοδοτικές δυνατότητες των νέων κρατών μελών της ΕΕ, η 
διατύπωση "σταδιακή προμήθεια καθαρών οχημάτων" είναι καταλληλότερη και μπορεί να 
εφαρμοσθεί ευκολότερα.

Τροπολογία: Miroslav Ouzký

Τροπολογία 18
Αιτιολογική σκέψη 10

10.  Η υποχρεωτική προμήθεια καθαρών 
οχημάτων αναμένεται ότι θα συμβάλει στη 
μείωση της ρύπανσης και της ενεργειακής 

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

ταχύτερη εισαγωγή στην αγορά των εν λόγω 
τεχνολογιών για οχήματα. Θα πρέπει, 
συνεπώς, να προωθείται ευρέως στο 
δημόσιο και ιδιωτικό τομέα σε εθελούσια 
βάση.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η προμήθεια καθαρών οχημάτων θα πρέπει να προωθείται ενεργά σε όλους τους τομείς, 
συμπεριλαμβανομένων των δημοσίων αρχών, του βιομηχανικού κλάδου και των νοικοκυριών, 
προκειμένου να ενθαρρυνθεί η μεγάλη ζήτηση καθαρών οχημάτων. Η δημιουργία μιας ισχυρής 
αγοράς θα επιτρέπει στη βιομηχανία να παράγει τα οχήματα αυτά σε μεγάλη κλίμακα και σε 
λογικές τιμές.

Τροπολογία: Urszula Krupa

Τροπολογία 19
Αιτιολογική σκέψη 11

11.  Η παρούσα οδηγία δεν αποτρέπει τα 
κράτη μέλη να προωθούν επίσης την 
προμήθεια οχημάτων με βελτιωμένες 
περιβαλλοντικές επιδόσεις στις κατηγορίες 
κάτω των 3,5 τόνων βάρους, με την 
παροχή προτίμησης στα πλέον πρόσφατα 
ευρωπρότυπα εκπομπής ρύπων σύμφωνα 
με την οδηγία 70/220/ΕΚ, και, στην 
κατηγορία των επιβατικών οχημάτων, σε 
οχήματα με εκπομπές CO2 κάτω των 120 
g/km, λαμβανόμενων υπόψη όλων των 
τεχνολογιών για οχήματα, 
περιλαμβανομένων των τεχνολογιών που 
βασίζονται στη βενζίνη και το πετρέλαιο 
ντίζελ, καθώς και σε εναλλακτικά καύσιμα 
και τεχνολογίες, όπως τα βιοκαύσιμα, το 
φυσικό αέριο, το υγραέριο, το υδρογόνο, 
και τα ηλεκτρικά ή τα υβριδικά 
καύσης/ηλεκτρικά συστήματα.

διαγράφεται

Or. pl

Αιτιολόγηση

Η προώθηση της προμήθειας οχημάτων στην εν λόγω κατηγορία επιβατικών οχημάτων μπορεί 
να προκαλέσει στρεβλώσεις στην αγορά δεδομένου ότι ευνοούνται διάφορες μάρκες 
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αυτοκινήτων.

Τροπολογία: Margrete Auken

Τροπολογία 20
Αιτιολογική σκέψη 11

11.  Η παρούσα οδηγία δεν αποτρέπει τα 
κράτη μέλη να προωθούν επίσης την 
προμήθεια οχημάτων με βελτιωμένες 
περιβαλλοντικές επιδόσεις στις κατηγορίες 
κάτω των 3,5 τόνων βάρους, με την παροχή 
προτίμησης στα πλέον πρόσφατα 
ευρωπρότυπα εκπομπής ρύπων σύμφωνα με 
την οδηγία 70/220/ΕΚ, και, στην κατηγορία 
των επιβατικών οχημάτων, σε οχήματα με 
εκπομπές CO2 κάτω των 120 g/km, 
λαμβανόμενων υπόψη όλων των 
τεχνολογιών για οχήματα, 
περιλαμβανομένων των τεχνολογιών που 
βασίζονται στη βενζίνη και το πετρέλαιο 
ντίζελ, καθώς και σε εναλλακτικά καύσιμα 
και τεχνολογίες, όπως τα βιοκαύσιμα, το 
φυσικό αέριο, το υγραέριο, το υδρογόνο, και 
τα ηλεκτρικά ή τα υβριδικά 
καύσης/ηλεκτρικά συστήματα.

111.  Η παρούσα οδηγία απαιτεί επίσης από
τα κράτη μέλη να προωθούν την προμήθεια 
οχημάτων με βελτιωμένες περιβαλλοντικές 
επιδόσεις στις κατηγορίες κάτω των 3,5 
τόνων βάρους, με την παροχή προτίμησης 
στα πλέον πρόσφατα ευρωπρότυπα 
εκπομπής ρύπων σύμφωνα με την οδηγία 
70/220/ΕΚ, και, στην κατηγορία των 
επιβατικών οχημάτων, σε οχήματα με 
εκπομπές CO2 κάτω των 120 g/km έως το 
2010 και εν συνεχεία κάτω των 100 g/km, 
λαμβανόμενων υπόψη όλων των 
τεχνολογιών για οχήματα, 
περιλαμβανομένων των τεχνολογιών που 
βασίζονται στη βενζίνη και το πετρέλαιο 
ντίζελ, καθώς και σε εναλλακτικά καύσιμα 
και τεχνολογίες, όπως τα βιοκαύσιμα, το 
φυσικό αέριο, το υγραέριο, το υδρογόνο, και 
τα ηλεκτρικά ή τα υβριδικά 
καύσης/ηλεκτρικά συστήματα.

Or. en

Τροπολογία: Karsten Friedrich Hoppenstedt

Τροπολογία 21
Αιτιολογική σκέψη 12

12.  Οι υποχρεώσεις για την αγορά ή τη 
χρηματοδοτική μίσθωση οχημάτων πρέπει 
να· εφαρμόζονται κατά τρόπο πανομοιότυπο 
σε όλους τους παρόχους δημόσιων 
υπηρεσιών μεταφορών.

12.  Οι συστάσεις για την αγορά ή τη 
χρηματοδοτική μίσθωση οχημάτων πρέπει 
να· εφαρμόζονται κατά τρόπο πανομοιότυπο 
σε όλους τους παρόχους δημόσιων 
υπηρεσιών μεταφορών.

Or. de

Αιτιολόγηση

Δεν θα πρέπει να επιβάλλεται στους παρόχους δημοσίων υπηρεσιών η υποχρέωση να 
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προμηθεύονται καθαρά οχήματα.

Με μια ελαστικότερη ρύθμιση θα μπορεί να λαμβάνεται καλύτερα υπόψη η πραγματική 
διαθεσιμότητα των οχημάτων αυτών, που δεν υπάρχουν ακόμη σε ευρεία κλίμακα, καθώς οι 
ισχύουσες τοπικές συνθήκες και οι χρηματοδοτικές δυνατότητες.

Τροπολογία: Miroslav Ouzký

Τροπολογία 22
Αιτιολογική σκέψη 12

(12)  Οι υποχρεώσεις για την αγορά ή τη 
χρηματοδοτική μίσθωση οχημάτων πρέπει 
να· εφαρμόζονται κατά τρόπο πανομοιότυπο 
σε όλους τους παρόχους δημόσιων 
υπηρεσιών μεταφορών.

(12)  Τα κίνητρα για την αγορά ή τη 
χρηματοδοτική μίσθωση καθαρών 
οχημάτων πρέπει να• εφαρμόζονται κατά 
τρόπο πανομοιότυπο σε όλους τους 
παρόχους δημόσιων υπηρεσιών μεταφορών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Βλ. αιτιολόγηση της τροπολογίας στο άρθρο 3.

Τροπολογία: Karsten Friedrich Hoppenstedt

Τροπολογία 23
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 πρόωρης ζήτησης για τα 
οχήματα αυτά αναμένεται, συνεπώς, 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.

Or. de
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Αιτιολόγηση

Για τους λόγους που αναφέρονται ήδη στην αιτιολόγηση της τροπολογίας 3 στην αιτιολογική 
σκέψη 10 θα πρέπει να μην προβλέπεται ελάχιστο επίπεδο ζήτησης. Ωστόσο, με σχετικές 
συστάσεις μπορεί να αναμένεται ότι θα δοθεί θετικό έναυσμα για τη διάθεση τέτοιων οχημάτων 
στην αγορά.

Τροπολογία: Karsten Friedrich Hoppenstedt

Τροπολογία 24
Αιτιολογική σκέψη 14

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

(14)  Το υψηλότερο κόστος για καθαρά 
οχήματα αναμένεται ότι δεν θα έχει ως 
αποτέλεσμα υποβάθμιση της ποιότητας των 
υπηρεσιών δημοσίων μεταφορών. 
Οικονομική υποστήριξη από εθνικούς και 
τους ενδεδειγμένους κοινοτικούς πόρους, 
όπως των Διαρθρωτικών Ταμείων και του 
Ταμείου Συνοχής, θα 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

Η επίτευξη του στόχου για την προώθηση της προμήθειας συγκεκριμένης ποσόστωσης 
φιλοπεριβαλλοντικών οχημάτων θα ήταν εφικτή μόνον εφόσον οι δημόσιες υπηρεσίες 
ενισχύονταν από συστήματα παροχής κινήτρων. Προς το σκοπό αυτό, απαιτούνται 
αντισταθμίσεις μέσω των σχετικών προγραμμάτων παροχής ενισχύσεων.

Τροπολογία: Miroslav Ouzký

Τροπολογία 25
Αιτιολογική σκέψη 14

(14)  Το υψηλότερο κόστος για καθαρά 
οχήματα αναμένεται ότι δεν θα έχει ως 
αποτέλεσμα υποβάθμιση της ποιότητας των 
υπηρεσιών δημοσίων μεταφορών. 

(14)  Το υψηλότερο κόστος για καθαρά 
οχήματα αναμένεται ότι δεν θα έχει ως 
αποτέλεσμα υποβάθμιση της ποιότητας των 
υπηρεσιών δημοσίων μεταφορών. 
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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.

Οικονομική υποστήριξη από εθνικούς και 
τους ενδεδειγμένους κοινοτικούς πόρους θα 
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. en

Αιτιολόγηση

Η Επιτροπή δικαιολογημένα υπογραμμίζει τον κίνδυνο ότι η αγορά πολύ δαπανηρότερων 
οχημάτων θα συντελούσε στη μείωση της ανταγωνιστικότητας των δημόσιων μεταφορών σε 
σύγκριση με άλλα μεταφορικά μέσα και θα είχε αντίκτυπο στους ήδη περιορισμένους 
προϋπολογισμούς σε δημοτικό και περιφερειακό επίπεδο. Επίσης θα πρέπει να παρασχεθούν 
οικονομικά κίνητρα τόσο από την ΕΕ όσο και σε κοινοτικό επίπεδο στις τοπικές και 
περιφερειακές αρχές για την αγορά καθαρών οχημάτων.

Τροπολογία: Karsten Friedrich Hoppenstedt

Τροπολογία 26
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.

Τα κράτη μέλη καλούνται να αναλάβουν 
δράση για την προμήθεια καθαρών 
οχημάτων εκ μέρους των δημοσίων φορέων.

Or. de

Αιτιολόγηση

Δεν θα πρέπει να επιβάλλεται υποχρέωση στα κράτη μέλη. Το ελαστικότερο μέσο της σύστασης 
θα επέτρεπε την προμήθεια καθαρών οχημάτων στο πλαίσιο της πραγματικής διαθεσιμότητας, 
των εκάστοτε τοπικών δεδομένων και των οικονομικών δυνατοτήτων. Τα μέτρα που μπορούν 
να λαμβάνουν οι δημόσιοι φορείς θα πρέπει να παρέχουν συστήματα κινήτρων που θα 
παροτρύνουν τους δημόσιους φορείς να προμηθεύονται φιλοπεριβαλλοντικά οχήματα υπό το 
πρίσμα της παρούσας διάταξης. 
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Τροπολογία: Matthias Groote, Jutta D. Haug

Τροπολογία 27
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 συνιστά στα κράτη μέλη 
να λάβουν τα κατάλληλα μέτρα που 
μπορούν να συμβάλουν στην υπογράμμιση 
της σπουδαιότητας της προμήθειας 
καθαρών οχημάτων εκ μέρους των 
δημοσίων φορέων.

Or. de

Αιτιολόγηση

Δεν θα πρέπει να επιβάλλεται υποχρέωση στα κράτη μέλη.  Το ίδιο ισχύει για την επιβολή 
δεσμευτικής ποσόστωσης για την αγορά ιδιαίτερα φιλοπεριβαλλοντικών οχημάτων (ΒΠΟ) 
σύμφωνα με την οδηγία 2005/55/ΕΚ. Εν όψει των πολλών διαφορετικών συνθηκών χρήσης των 
οχημάτων και του γεγονότος ότι τέτοιους είδους οχήματα δεν διατίθενται έως τώρα στην αγορά, 
δεν θεωρείται σκόπιμη η δεσμευτική υποχρέωση για την εξασφάλιση καθορισμένης 
ποσόστωσης.

Τροπολογία: Miroslav Ouzký

Τροπολογία 28
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 ενθαρρύνει τα κράτη 
μέλη να αναλάβουν δράση για την 
εξασφάλιση κάποιας ποσόστωσης 
προμηθειών καθαρών οχημάτων εκ μέρους 
των δημοσίων και ιδιωτικών φορέων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η υποχρεωτική θέσπιση δεσμευτικής ποσόστωσης ύψους 25% για την προμήθεια καθαρών 
οχημάτων συνεπάγεται υψηλές επιπλέον δαπάνες για τις τοπικές και περιφερειακές αρχές. Οι 
δεσμευτικές απαιτήσεις για την αγορά ακριβότερων οχημάτων μπορεί να αποβεί εις βάρος της 
ανταγωνιστικότητας των δημοσίων μεταφορών. Για το λόγο αυτό, μια εθελούσια προσέγγιση θα 
συνέβαλε σε μεγαλύτερο βαθμό στην επίτευξη των στόχων της οδηγίας. Επίσης, ο ιδιωτικός 
τομέας θα πρέπει να ενθαρρυνθεί να προμηθεύεται καθαρά οχήματα. Τούτο θα είχε ακόμη 
μεγαλύτερο αντίκτυπο και θα δημιουργούσε δίκαιες συνθήκες ανταγωνισμού για τον δημόσιο 
και ιδιωτικό τομέα.



PE 374.170v01-00 12/20 AM\615586EL.doc

EL

Τροπολογία: Margrete Auken

Τροπολογία 29
Άρθρο 2, εδάφιο (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 βαρύ όχημα επαγγελματικής 
χρήσης" 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.

Or. en

Τροπολογία: Margrete Auken

Τροπολογία 30
Άρθρο 2, εδάφιο (β α) (νέο)

(βα)  "Καθαρό επιβατικό όχημα" σημαίνει 
ένα νέο επιβατικό όχημα που 
συμμορφούται προς τα τελευταία πρότυπα 
εκπομπών ρύπων EURO σύμφωνα με την 
οδηγία 70/220/EΟΚ, και με εκπομπές CO2
χαμηλότερες από 120 g/km έως το 2010 
και εν συνεχεία, χαμηλότερες από 100g/km.

Or. en

Τροπολογία: Miroslav Ouzký

Τροπολογία 31
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 

Τα κράτη μέλη ενθαρρύνουν τους 
δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς να 
επιτύχουν ενδεικτική 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 ώστε να αποτελούν καθαρά οχήματα 
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πλαίσιο παραχώρησης ή άδειας από 
δημόσιο φορέα, αποκαλούμενες εφεξής 
"επιχειρήσεις", αφορά καθαρά οχήματα 
όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 2.

όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 2.

Or. en

Αιτιολόγηση

Θα πρέπει να προωθείται ενεργά σε εθελούσια βάση από όλους τους τομείς η αγορά αναλογίας 
25% καθαρών οχημάτων. Επί του παρόντος, τα καθαρά οχήματα είναι πολύ ακριβότερα από τα 
συμβατικά. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να λάβουν μέτρα εθελούσιου χαρακτήρα ώστε να 
ενθαρρύνουν όλους τους τομείς να αγοράζουν καθαρά οχήματα σε εθελούσια βάση.

Τροπολογία: Urszula Krupa

Τροπολογία 32
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 τη σταδιακή 
αύξηση της αναλογίας καθαρών οχημάτων 
υπό το πρίσμα του άρθρου 2 στο συνολικό 
αριθμό 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".

Or. pl

Αιτιολόγηση

Λαμβάνοντας υπόψη τις οικονομικές δυνατότητες των νέων κρατών μελών της ΕΕ, η 
διατύπωση "σταδιακή αύξηση της αναλογίας καθαρών οχημάτων" θεωρείται πλέον αποδεκτή 
και εύκολα εφαρμόσιμη.

Τροπολογία: Matthias Groote, Jutta D. Haug

Τροπολογία 33
Άρθρο 3

Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι
ποσόστωση 25 % των οχημάτων οδικών 
μεταφορών με τεχνικώς επιτρεπόμενο 

Συνιστάται στα κράτη μέλη να λάβουν 
ενδεδειγμένα μέτρα τα οποία συμβάλλουν 
στον στόχο σύμφωνα με τον οποίο 
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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.

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 τροπολογία αυτή συνιστά συνάρτηση των προηγούμενων. Η προώθηση της αγοράς καθαρών 
οχημάτων θα πρέπει να πραγματοποιείται σε εθελούσια βάση.

Τροπολογία: Karsten Friedrich Hoppenstedt

Τροπολογία 34
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 καταβάλλουν προσπάθειες 
ούτως ώστε 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", να αφορά καθαρά οχήματα 
όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 2.

Or. de

Αιτιολόγηση

Η διατήρηση της ποσόστωσης ύψους 25% για την αγορά καθαρών οχημάτων θα πρέπει κατ' 
αρχήν να επιδιώκεται χωρίς να προβλέπεται δεσμευτικά. Τούτο αιτιολογείται εν όψει της μη 
διαθεσιμότητας των απαιτούμενων τεχνολογιών στους διάφορους τομείς της 
αυτοκινητοβιομηχανίας καθώς και της ανάγκης να λαμβάνονται υπ' όψη τα εκάστοτε ισχύοντα 
δεδομένα, και πρέπει να ακολουθείται μόνον το ελαστικότερο μέσο της σύστασης.
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Τροπολογία: Margrete Auken

Τροπολογία 35
Άρθρο 3, παράγραφος 1α (νέα)

Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι 
ποσόστωση ύψους 50% των επιβατικών 
οχημάτων 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 
εφ' εξής "επιχειρήσεις", αφορά καθαρά 
οχήματα όπως αυτά που ορίζονται στο 
άρθρο 2.

Or. en

Τροπολογία: Karsten Friedrich Hoppenstedt

Τροπολογία 36
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.

Or. de

Αιτιολόγηση

Η τροποποίηση του άρθρου 6, παράγραφος 2 στο άρθρο 5, παράγραφος 2 οφείλεται στη 
διόρθωση τεχνικού λάθους.

Τροπολογία: Matthias Groote, Jutta D. Haug

Τροπολογία 37
Άρθρο 5

1.  Την Επιτροπή συνεπικουρεί επιτροπή. διαγράφεται
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2.  Σε περιπτώσεις κατά τις οποίες γίνεται 
παραπομπή στην παρούσα παράγραφο, 
εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 5 
και 7 της απόφασης αριθ. 1999/468/EΚ, 
λαμβανομένων υπόψη των διατάξεων του 
άρθρου 8 της απόφασης.
Το χρονικό διάστημα που αναφέρεται στο 
άρθρο 5 παράγραφος 6 της απόφασης 
αριθ. 1999/468/EΚ ορίζεται σε ... [δεν 
επιτρέπεται να υπερβαίνει τους 3 μήνες].
3.  Η επιτροπή εγκρίνει τον εσωτερικό της 
κανονισμό.

Or. de

Αιτιολόγηση

Δεν απαιτείται η επικούρηση της Επιτροπής από μία επιτροπή. Η μη σύσταση της επιτροπής 
αυτής συνιστά μέτρο για τη μείωση των διοικητικών δαπανών.

Τροπολογία: Matthias Groote, Jutta D. Haug

Τροπολογία 38
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.

διαγράφεται

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

Or. de

Αιτιολόγηση

Μέτρο για τη μείωση των διοικητικών δαπανών.
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Τροπολογία: Karsten Friedrich Hoppenstedt

Τροπολογία 39
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.  Δύο χρόνια μετά την ημερομηνία που 
ορίζεται στο άρθρο 7 παράγραφος 1, τα 
κράτη μέλη εκπονούν, για το οικείο 
ημερολογιακό έτος, στατιστική μελέτη
σχετικά με τα πλήθη και τα σχετικά μερίδια 
βελτιωμένων φιλικών περιβαλλοντικώς 
οχημάτων που έχουν αγοραστεί ή μισθωθεί 
χρηματοδοτικώς από δημόσιους φορείς ή 
από επιχειρήσεις, σχετικά με την ισχύουσα 
μέση τιμή EURO του συνόλου των 
κυκλοφορούντων οχημάτων και της 
ετήσιάς της εξέλιξης.

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

Or. de

Αιτιολόγηση

Με την ενημέρωση αυτή πρέπει να τεκμηριώνεται η πρόοδος που έχει επιτευχθεί όσον αφορά 
την προμήθεια φιλοπεριβαλλοντικών οχημάτων καθώς και σχετικά με την ανανέωση του 
συνόλου κυκλοφορούντων αυτοκινήτων. Η προθεσμία των δύο ετών για τη διαβίβαση 
πληροφοριών λαμβάνει υπόψη το βασικό στόχο της εξάλειψης γραφειοκρατικών διαδικασιών 
και της κατάργησης των ρυθμίσεων.

Τροπολογία: Urszula Krupa

Τροπολογία 40
Άρθρο 6, παράγραφος 1, πρώτη υποπαράγραφος

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.

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.

Or. pl
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Αιτιολόγηση

Οι μικρότερες επιχειρήσεις που διαθέτουν ένα ή δύο οχήματα και αποφασίζουν να αγοράσουν ή 
να μισθώσουν και άλλα οχήματα υποχρεούνται, σύμφωνα με την παρούσα οδηγία 
((COM(2005)0634 τελ.) μέσω διοικητικών διατάξεων να μισθώνουν ή να αγοράζουν οχήματα, 
πράγμα που συνεπάγεται υψηλότερες δαπάνες.

Η παρούσα διατύπωση αντιβαίνει στην αρχή του ελεύθερου ανταγωνισμού στην εσωτερική 
αγορά δεδομένου ότι οι μεγαλύτερες επιχειρήσεις μπορούν να μεταθέτουν στους πελάτες τις 
δαπάνες που ανακύπτουν λόγω της αγοράς καθαρών οχημάτων, ενώ οι μικρότερες επιχειρήσεις 
υφίστανται ζημίες από πλευράς χρηματοπιστωτικής ρευστότητας.

Τροπολογία: Matthias Groote, Jutta D. Haug

Τροπολογία 41
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.
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, τα μέτρα που 
λαμβάνουν τα κράτη μέλη και η ανάγκη 
ανάληψης περαιτέρω δράσης, ενώ προβαίνει 
στις ενδεδειγμένες προτάσεις, ειδικότερα 
όσον αφορά την επιβολή υποχρέωσης για 
την προμήθεια καθαρών οχημάτων.

Or. de

Αιτιολόγηση

Τροπολογία σε συνάρτηση προηγούμενων τροπολογιών. Μέτρο για τη μείωση των διοικητικών 
δαπανών.
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Τροπολογία: Karsten Friedrich Hoppenstedt

Τροπολογία 42
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 των κρατών 
μελών σύμφωνα με το άρθρο 6, 
παράγραφος 1 και το αργότερο τρία χρόνια 
μετά την ημερομηνία που προβλέπεται στο 
άρθρο 7, παράγραφος 1, η Επιτροπή 
καταρτίζει έκθεση σχετικά με την εφαρμογή 
της οδηγίας.

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.

Στην έκθεση αξιολογούνται οι επιπτώσεις 
της παρούσας οδηγίας, τα μέτρα που 
λαμβάνουν τα κράτη μέλη και η ανάγκη 
ανάληψης περαιτέρω δράσης, ενώ προβαίνει 
στις ενδεδειγμένες προτάσεις, ειδικότερα 
όσον αφορά την επιβολή υποχρέωσης 
προμήθειας καθαρών οχημάτων.

Or. de

Αιτιολόγηση

Σε συνάρτηση με την πρόοδο που έχει επιτευχθεί και τις εξελίξεις της αγοράς μπορούν να 
λαμβάνονται περαιτέρω μέτρα, όπως είναι η επιβολή υποχρέωσης.

Τροπολογία: Miroslav Ouzký

Τροπολογία 43
Άρθρο 6, παράγραφος 2, δεύτερη υποπαράγραφος

Μέχρι το αργότερο τρία έτη από την 
ημερομηνία που ορίζεται στο άρθρο 7 
παράγραφος 1, η Επιτροπή καταρτίζει 
έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της 

Μέχρι το αργότερο τρία έτη από την 
ημερομηνία που ορίζεται στο άρθρο 7 
παράγραφος 1, η Επιτροπή καταρτίζει 
έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της 
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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.

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 παροχής κινήτρων 
για την προμήθεια καθαρών οχημάτων σε 
επιβατικά οχήματα και σε ελαφρά οχήματα 
βάρους κάτω των 3,5 t.

Or. en

Αιτιολόγηση

Με την επιβολή υποχρεώσεων επιβαρύνονται οι τοπικές και περιφερειακές αρχές με σημαντικές 
πρόσθετες δαπάνες. Για το λόγο αυτό, θα πρέπει να παρέχονται κίνητρα για την αύξηση της 
προμήθειας καθαρών οχημάτων, αλλά σε εθελούσια βάση και συνοδευόμενα με επαρκή 
χρηματοδοτικά μέσα.


