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Τροπολογία 12
Horst Schnellhardt, Holger Krahmer

Πρόταση οδηγίας

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Πρόταση απόρριψης

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο απορρίπτει 
την πρόταση της Επιτροπής.

Or. de

Αιτιολόγηση

Η πρόταση είναι ασύμβατη με τη φιλοσοφία της οικονομίας της ελεύθερης αγοράς και 
περιορίζει σε μεγάλο βαθμό τις επιλογές των τοπικών αρχών για την προμήθεια οχημάτων. 
Επιπλέον, η αναθεωρηθείσα πρόταση δεν λαμβάνει υπόψη τη θέση που ενέκριναν οι επιτροπές 
στις 29 Ιουνίου 2006 (Α6-0232/2006).

Τροπολογία 13
Glenis Willmott

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 10α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10α) Η παρούσα οδηγία αποσκοπεί στο 
να κατευθύνει την αγορά προς καθαρά 
και ενεργειακώς αποδοτικά οχήματα, και 
ιδιαίτερα - εφόσον αυτό θα είχε 
ουσιαστικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις -
στο να επηρεάσει την αγορά για 
τυποποιημένα οχήματα που παράγονται 
σε μεγάλες ποσότητες, όπως επιβατικά 
αυτοκίνητα, λεωφορεία, τουριστικά 
λεωφορεία, φορτηγά και τα παρόμοια. 
Επομένως, δεν προτίθεται να επηρεάσει 
τις αποφάσεις προμήθειας οχημάτων για 
την παροχή ζωτικών υπηρεσιών 
έκτακτης ανάγκης ή άλλων, σε μεγάλο 
βαθμό, εξειδικευμένων οχημάτων. 

Or. en
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Αιτιολόγηση

Τα οχήματα έκτακτης ανάγκης και άλλα, σε μεγάλο βαθμό, εξειδικευμένα οχήματα είναι ακριβά 
και παράγονται σε χαμηλές ποσότητες, πράγμα που σημαίνει ότι δεν αποτελούν αποτελεσματικές 
κινητήριες δυνάμεις της αγοράς.

Τροπολογία 14
Inés Ayala Sender

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.

Or. es

Τροπολογία 15
Anja Weisgerber

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, μπορεί να 
εξασφαλιστεί ότι οι οικονομίες κλίμακας 
είναι δυνατόν να επιφέρουν μείωση του 
κόστους.
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Or. de

Αιτιολόγηση

Die Formulierung „dürften“ zeigt den hypothetischen Charakter der Annahme seitens der 
EU-Kommission. An dieser Stelle wären exakte quantitative Angaben der EU-Kommission 
hinsichtlich der Höhe der Differenz der Anschaffungspreise, der „ausreichenden“ Nachfrage 
sowie der zu erwartenden Kostensenkungen zu erwarten. Diese liegen der Kommission 
offenbar nicht vor. Durch die Formulierung „könnten“ wird dem Umstand Rechnung 
getragen, dass nicht allein Größenvorteile zu Kostensenkungen führen, sondern auch die 
Produkt- und Preispolitik der Hersteller noch von anderen, sehr unterschiedlichen 
Determinanten abhängt wie etwa der Entwicklung der Rohstoffpreise oder der Preiselastizität 
der Nachfrage in unterschiedlichen Fahrzeugsegmenten.

Τροπολογία 16
Anja Weisgerber

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13) Ο μεγαλύτερος αντίκτυπος στην 
αγορά και η βέλτιστη σχέση 
κόστους/οφέλους θα επιτευχθούν με την 
υποχρεωτική ένταξη του κόστους κατά τη 
διάρκεια ζωής για την ενεργειακή 
κατανάλωση, τις εκπομπές CO2 και τις 
εκπομπές ρύπων στα κριτήρια 
κατακύρωσης της προμήθειας οχημάτων 
για υπηρεσίες δημοσίων μεταφορών.

(13) Ο αντίκτυπος στην αγορά και η 
βέλτιστη σχέση κόστους/οφέλους μπορούν 
να επιτευχθούν με την υποχρεωτική ένταξη 
του κόστους κατά τη διάρκεια ζωής για την 
ενεργειακή κατανάλωση, τις εκπομπές CO2
και τις εκπομπές ρύπων στα κριτήρια 
κατακύρωσης της προμήθειας οχημάτων 
για υπηρεσίες δημοσίων μεταφορών.

Or. de

Αιτιολόγηση

Η υπόθεση της Επιτροπής ότι ο μεγαλύτερος αντίκτυπος στην αγορά και η βέλτιστη σχέση 
κόστους-οφέλους θα επιτευχθούν με την υποχρεωτική ένταξη του κόστους της ενεργειακής 
κατανάλωσης κατά τη διάρκεια της ζωής του οχήματος, τις εκπομπές CΟ2 και τις εκπομπές 
ρύπων στα κριτήρια κατακύρωσης της προμήθειας οχημάτων χρησιμεύει για να αποκλείονται 
οικονομικά κριτήρια κατακύρωσης, όπως, π.χ., το κόστος συντήρησης. Τα περιβαλλοντικά 
κριτήρια που αναφέρονται στην αναθεωρηθείσα πρόταση έχουν δευτερεύουσα μόνο σημασία σε 
ό,τι αφορά την προμήθεια καθαρών και ενεργειακώς αποδοτικών οχημάτων.
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Τροπολογία 17
Anja Weisgerber

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(14) Η ένταξη της ενεργειακής 
κατανάλωσης, των εκπομπών CO2 και των 
εκπομπών ρύπων στα κριτήρια 
κατακύρωσης δεν συνεπάγεται υψηλότερο 
συνολικό κόστος αλλά προεξοφλεί το 
κόστος κατά τη διάρκεια ζωής στην 
απόφαση προμήθειας. Συμπληρωματικώς 
προς τη νομοθεσία σχετικά με τα πρότυπα 
εκπομπών Euro, όπου ορίζονται μέγιστα 
όρια εκπομπών, με την παρούσα 
προσέγγιση αποτιμώνται χρηματικά οι 
πραγματικές εκπομπές ρύπων και δεν 
απαιτείται να καθοριστούν πρόσθετα 
πρότυπα.

(14) Η ένταξη της ενεργειακής 
κατανάλωσης, των εκπομπών CO2 και των 
εκπομπών ρύπων στα κριτήρια 
κατακύρωσης μπορεί να συμβάλει στο να 
προεξοφλείται το κόστος κατά τη διάρκεια 
ζωής στην απόφαση προμήθειας. 
Συμπληρωματικώς προς τη νομοθεσία 
σχετικά με τα πρότυπα εκπομπών Euro, 
όπου ορίζονται μέγιστα όρια εκπομπών, με 
την παρούσα προσέγγιση αποτιμώνται 
χρηματικά οι πραγματικές εκπομπές ρύπων 
και δεν απαιτείται να καθοριστούν 
πρόσθετα πρότυπα.

Or. de

Αιτιολόγηση

Die Annahme der EU-Kommission, dass durch die Einbeziehung der Kriterien für die 
Beschaffung sauberer und energieeffizienter Fahrzeuge keine höheren Gesamtkosten anfallen, 
trifft nicht in jedem Fall zu, da sie von der Nutzung des einzelnen Fahrzeugs abhängt (z.B. 
Nutzungsintensität; Einsatz in städtischen Zentren oder im Überlandverkehr; Einsatz in 
Bergregionen oder auf dem flachen Land). Allein der zusätzliche Verwaltungsaufwand bei 
einer obligatorischen Berücksichtigung des Energieverbrauchs, der CO2-Emissionen und der 
Schadstoffemissionen können durchaus höhere Gesamtkosten entstehen, die  zu Steigerungen 
bei den Ticketpreisen führen.

Τροπολογία 18
Vittorio Prodi

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15) Από τη μελέτη ExternE, το 
πρόγραμμα Καθαρός Αέρας για την 
Ευρώπη (CAFE) της Επιτροπής και τη 
μελέτη HEATCO προέκυψαν στοιχεία 

(15) Από τη μελέτη ExternE, το 
πρόγραμμα Καθαρός Αέρας για την 
Ευρώπη (CAFE) της Επιτροπής και τη 
μελέτη HEATCO προέκυψαν στοιχεία 
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σχετικά με το κόστος των εκπομπών CO2, 
NOx, των υδρογονανθράκων εκτός 
μεθανίου και των αιωρουμένων 
σωματιδίων. Για να είναι απλουστευμένη 
η διαδικασία κατακύρωσης, η 
κοστολόγηση έγινε με τρέχουσες τιμές.

σχετικά με το κόστος των εκπομπών CO2, 
NOx, των υδρογονανθράκων εκτός 
μεθανίου και των αιωρουμένων 
σωματιδίων. Ωστόσο, θα πρέπει να 
υπάρξει διάκριση μεταξύ αερίων 
θερμοκηπίου και τοξικών ουσιών, εφόσον 
στη δεύτερη περίπτωση αυτό σημαίνει ότι 
η υγεία του ανθρώπου μετράται σε 
χρηματική αξία.

Or. en

Τροπολογία 19
Glenis Willmott

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(16) Η υποχρεωτική εφαρμογή των 
κριτηρίων για τις προμήθειες καθαρών 
και ενεργειακώς αποδοτικών οχημάτων 
δεν αποκλείει την προσθήκη άλλων 
σχετικών κριτηρίων κατακύρωσης. 
Επίσης δεν αποκλείει την επιλογή εκ των 
υστέρων εξοπλισμένων οχημάτων που 
αναβαθμίζονται ώστε να είναι υψηλότερη 
η περιβαλλοντική τους απόδοση.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι σαφές ότι άλλα κριτήρια και μεθοδολογίες μπορούν να χρησιμοποιούνται παράλληλα με 
τα ειδικά κριτήρια αυτής της οδηγίας. Επομένως, η συγκεκριμένη αιτιολογική σκέψη έχει 
τροποποιηθεί και έχει προστεθεί στις κύριες διατάξεις της οδηγίας ως νέο άρθρο μετά το άρθρο 
4.
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Τροπολογία 20
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(16) Η υποχρεωτική εφαρμογή των 
κριτηρίων για τις προμήθειες καθαρών και 
ενεργειακώς αποδοτικών οχημάτων δεν 
αποκλείει την προσθήκη άλλων σχετικών 
κριτηρίων κατακύρωσης. Επίσης δεν 
αποκλείει την επιλογή εκ των υστέρων 
εξοπλισμένων οχημάτων που 
αναβαθμίζονται ώστε να είναι υψηλότερη 
η περιβαλλοντική τους απόδοση.

(16) Η υποχρεωτική εφαρμογή των 
κριτηρίων για τις προμήθειες καθαρών και 
ενεργειακώς αποδοτικών οχημάτων δεν 
αποκλείει την προσθήκη άλλων σχετικών 
κριτηρίων κατακύρωσης. Επίσης δεν 
αποκλείει την ιεράρχηση κριτηρίων 
κατακύρωσης ή την επιλογή εκ των 
υστέρων εξοπλισμένων οχημάτων που 
αναβαθμίζονται ώστε να είναι υψηλότερη 
η περιβαλλοντική τους απόδοση.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η ιεράρχηση των κριτηρίων κατακύρωσης είναι αρμοδιότητα κάθε αρχής που προβαίνει στην 
προμήθεια οχημάτων. Η οδηγία πρέπει να καταστήσει σαφές ότι οι δημόσιες αρχές θα
διαθέτουν ευελιξία τόσο για την επιλογή της διαδικασίας προμήθειας την οποία θα εφαρμόσουν 
όσο και για τη σημασία που αποδίδουν στις δαπάνες του κύκλου ζωής ενός οχήματος κατά τις 
τελικές αποφάσεις αγοράς.

Τροπολογία 21
Anja Weisgerber

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(16) Η υποχρεωτική εφαρμογή των 
κριτηρίων για τις προμήθειες καθαρών και 
ενεργειακώς αποδοτικών οχημάτων δεν 
αποκλείει την προσθήκη άλλων σχετικών 
κριτηρίων κατακύρωσης. Επίσης δεν 
αποκλείει την επιλογή εκ των υστέρων 
εξοπλισμένων οχημάτων που 
αναβαθμίζονται ώστε να είναι υψηλότερη 
η περιβαλλοντική τους απόδοση.

(16) Η προαιρετική εφαρμογή των 
κριτηρίων για τις προμήθειες καθαρών και 
ενεργειακώς αποδοτικών οχημάτων δεν 
αποκλείει την προσθήκη άλλων σχετικών 
κριτηρίων κατακύρωσης. Επίσης δεν 
αποκλείει την επιλογή εκ των υστέρων 
εξοπλισμένων οχημάτων που 
αναβαθμίζονται ώστε να είναι υψηλότερη 
η περιβαλλοντική τους απόδοση.
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Or. en

Αιτιολόγηση

Αν πρέπει να αποφευχθεί η παραβίαση της αρχής της επικουρικότητας κατά την έννοια του 
άρθρου 5 της Συνθήκης ΕΚ, η υποχρεωτική εφαρμογή κριτηρίων για την προμήθεια καθαρών 
και ενεργειακώς αποδοτικών οχημάτων δεν μπορεί να εφαρμοστεί σε επίπεδο ΕΕ. Η 
υποχρεωτική συμπερίληψη στα κριτήρια κατακύρωσης του κόστους που έχει σχέση με την 
ενεργειακή κατανάλωση, τις εκπομπές CO2 και τις εκπομπές ρύπων είναι ασύμβατη με τις 
γενικές οδηγίες της ΕΕ σε ό,τι αφορά την προμήθεια οχημάτων.

Τροπολογία 22
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 16α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(16α) θα πρέπει να εφαρμόζονται τα 
κατώτατα όρια τα οποία καθορίζονται 
στις οδηγίες 2004/17/ΕΚ και 2004/18/ΕΚ.

Or. de

Αιτιολόγηση

Είναι σαφές ότι θα πρέπει να εφαρμόζονται τα ελάχιστα κατώτατα όρια που καθορίζονται στις 
οδηγίες 2004/17/ΕΚ και 2004/18/ΕΚ. Προμήθειες μικρότερης κλίμακας πρέπει να αποκλείονται 
έτσι ώστε να διασφαλίζεται η εφαρμογή των νομοθετικών διατάξεων στην πράξη.

Τροπολογία 23
Hanne Dahl

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 17α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(17Ένας κοινός ελάχιστος φόρος στο CΟ2 
από ορυκτές πηγές ενέργειας θα 
δημιουργούσε κεφάλαια για τη 
χρηματοδότηση επενδύσεων με στόχο 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, 
συμβάλλοντας έτσι στην εξοικονόμησή 
της.
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Or. en

Αιτιολόγηση

Η κλιματική μεταβολή έχει τέτοια σημασία ώστε χρειάζεται να ληφθούν σοβαρά μέτρα για την 
προώθηση καθαρότερων και ενεργειακώς αποδοτικότερων οχημάτων οδικών μεταφορών.

Τροπολογία 24
Anja Weisgerber

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 19

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(19) Δεδομένου ότι ο στόχος της 
προώθησης των καθαρών και 
ενεργειακώς αποδοτικών οχημάτων δεν 
μπορεί να επιτευχθεί επαρκώς από τα 
μεμονωμένα κράτη μέλη αλλά απαιτείται 
δράση σε κοινοτικό επίπεδο ώστε να 
δημιουργηθεί κρίσιμη μάζα οχημάτων για 
οικονομικώς αποδοτικές εξελίξεις από 
την ευρωπαϊκή βιομηχανία, η Κοινότητα 
δύναται να θεσπίζει μέτρα σύμφωνα με 
την αρχή της επικουρικότητας που 
διατυπώνεται στο άρθρο 5 της συνθήκης 
ΕΚ. Σύμφωνα με την αρχή της 
αναλογικότητας που διατυπώνεται στο 
ίδιο άρθρο, η παρούσα οδηγία δεν 
υπερβαίνει τα αναγκαία όρια για την 
επίτευξη των εν λόγω στόχων,

διαγράφεται

Or. de

Αιτιολόγηση

Η Επιτροπή υποθέτει απλώς ότι μόνα τους τα κράτη μέλη δεν μπορούν να ενθαρρύνουν 
επαρκώς τη χρήση καθαρών και ενεργειακώς αποδοτικών οχημάτων και ότι μέτρα σε κοινοτικό 
επίπεδο θα εξασφαλίσουν έναν κρίσιμο όγκο οχημάτων για αποδοτικές από άποψη κόστους 
εξελίξεις στην ευρωπαϊκή βιομηχανία.
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Τροπολογία 25
Holger Krahmer

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 19α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(19α) Τα κράτη μέλη και η Επιτροπή 
πρέπει να εξακολουθήσουν να 
υποστηρίζουν πρωτοβουλίες αστικών 
μεταφορών, όπως τα προγράμματα 
CIVΙΤΑS και Έξυπνη Ενέργεια-Ευρώπη.

Or. de

Αιτιολόγηση

Πρωτοβουλίες της ΕΕ, όπως τα προγράμματα CΙVΙΤΑS ή Έξυπνη Ενέργεια-Ευρώπη, έχουν 
αποδειχθεί πολύ επιτυχείς για την ενθάρρυνση της χρήσης καθαρών και ενεργειακώς 
αποδοτικών οχημάτων και, ως εκ τούτου, η σχετική υποστήριξη θα πρέπει να συνεχιστεί.

Τροπολογία 26
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 19α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(19α) Τα κράτη μέλη και η Επιτροπή 
πρέπει να εξακολουθήσουν να 
υποστηρίζουν πρωτοβουλίες αστικών 
μεταφορών, όπως τα προγράμματα 
CIVΙΤΑS και Έξυπνη Ενέργεια-Ευρώπη. 

Or. de

Αιτιολόγηση

Πρωτοβουλίες της ΕΕ, όπως τα προγράμματα CΙVΙΤΑS ή Έξυπνη Ενέργεια-Ευρώπη, έχουν 
αποδειχθεί πολύ επιτυχείς για την ενθάρρυνση της χρήσης καθαρών και ενεργειακώς 
αποδοτικών οχημάτων και, ως εκ τούτου, η σχετική υποστήριξη θα πρέπει να συνεχιστεί.
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Τροπολογία 27
Holger Krahmer

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 
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. Τα οχήματα οδικών μεταφορών 
τα οποία χρησιμοποιούνται από 
αρχές/φορείς για την παροχή 
επιχειρησιακής υποστήριξης και για τη 
συντήρηση υποδομών δημοσίων 
μεταφορών σε τοπικό επίπεδο, 
εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής της 
παρούσας οδηγίας.

Or. de

Αιτιολόγηση

Η προμήθεια ειδικών οχημάτων που χρησιμοποιούνται για τον τομέα των δημόσιων μεταφορών 
σε τοπικό επίπεδο, όπως, π.χ., για τη συντήρηση εναερίων καλωδίων, πραγματοποιείται σε πολύ 
μικρούς αριθμούς και ως εφάπαξ μοντέλα. Αυτά τα οχήματα πρέπει να εξαιρεθούν από το πεδίο 
εφαρμογής της οδηγίας, επειδή η ευρέως διαφοροποιημένη χρησιμοποίησή τους αποκλείει τον 
εναρμονισμένο υπολογισμό της ενεργειακής κατανάλωσης και των εκπομπών ρύπων. Αυτή η 
εξαίρεση από το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας θα οδηγήσει σε μείωση του κόστους που αφορά 
την παρακολούθηση της μεταφοράς και της εφαρμογής της οδηγίας.
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Τροπολογία 28
Martin Callanan

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 νέων 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.

Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας:
- "όχημα οδικών μεταφορών" είναι 
όχημα που ταξινομείται ως Ν2 ή Ν3· όταν 
χρησιμοποιείται για υπηρεσίες μεταφοράς 
επιβατών από φορέα δημόσιας 
υπηρεσίας, είναι όχημα που ταξινομείται 
ως Μ3.
- "φορέας δημόσιας υπηρεσίας", όπως 
ορίζεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 
1370/2007 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 
2007 για τις δημόσιες επιβατικές 
σιδηροδρομικές και οδικές μεταφορές1.
1 ΕΕ L 315, 3.12.2007, σ. 1.

Or. en
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Τροπολογία 29
Matthias Groote, Jutta Haug

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Αντικείμενο Αντικείμενο και στόχος
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.

Στόχο της παρούσας οδηγίας αποτελεί η 
υποστήριξη και η ανάπτυξη της αγοράς 
για ενεργειακώς αποδοτικά και φιλικά 
προς το περιβάλλον οχήματα. Ένα μέσο 
για την επίτευξη του συγκεκριμένου 
στόχου αποτελεί η συμπερίληψη του 
πραγματικού λειτουργικού κόστους της 
διάρκειας ζωής ενός οχήματος, 
συμπεριλαμβανομένου του 
περιβαλλοντικού κόστους, στις 
διαδικασίες δημόσιων προμηθειών. 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.

Or. de

Αιτιολόγηση

Οι δημόσιες προμήθειες είναι ένα αποτελεσματικό μέσο για την ανάπτυξη της αγοράς 
ενεργειακώς αποδοτικών και φιλικών προς το περιβάλλον οχημάτων.
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Τροπολογία 30
Karsten Friedrich Hoppenstedt

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 συνιστάται να 
συμπεριλαμβάνεται η κατανάλωση 
ενέργειας, οι εκπομπές CO2 και οι 
εκπομπές ρύπων καθ’ όλη τη διάρκεια 
ζωής του οχήματος ως γενική κατεύθυνση 
για τις προμήθειες νέων 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 γενική κατεύθυνση 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.

(Η παρούσα τροπολογία σχετικά με τη 
γενική κατεύθυνση εφαρμόζεται σε όλο το 
κείμενο. Έγκριση της τροπολογίας 
συνεπάγεται αντίστοιχες μεταβολές σε όλο 
το κείμενο. Οι λέξεις "κριτήρια 
κατακύρωσης" ή "κριτήρια" πρέπει να 
αντικατασταθούν από τις λέξεις "γενική 
κατεύθυνση").

Or. de

Αιτιολόγηση

Η πρόταση συμφωνεί με την ορολογία που χρησιμοποιείται στις οδηγίες για τις δημόσιες 
προμήθειες αλλά είναι ασύμβατη με τις βασικές αρχές της κοινοτικής νομοθεσίας για τις 
δημόσιες προμήθειες. Στην πράξη, αυτό σημαίνει ότι διαταράσσεται η λήψη αποφάσεων για τις 
δημόσιες προμήθειες. Με στόχο να θεσπιστεί μια σαφής διάκριση μεταξύ της διατύπωσης της 
υπό εξέταση πρότασης και της ορολογίας της νομοθεσίας για τις δημόσιες προμήθειες, 
χρησιμοποιούνται οι λέξεις "γενική κατεύθυνση". Σε πολλούς τομείς, οι τοπικές αρχές δεν έχουν 
άλλη επιλογή από το να αγοράζουν μεταχειρισμένα οχήματα.
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Τροπολογία 31
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 - παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας:
- "όχημα οδικών μεταφορών" εννοείται 
όχημα το οποίο καλύπτεται από τις 
κατηγορίες οχημάτων που απαριθμούνται 
στον πίνακα 3 του παραρτήματος·
- "φορείς", όπως αναφέρεται στην πρώτη 
παράγραφο, είναι εκείνοι οι οποίοι τηρούν 
υποχρεώσεις παροχής δημόσιας 
υπηρεσίας στο πλαίσιο δημοσίων 
συμβάσεων κατά την έννοια του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1370/2007 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2007 
για τις δημόσιες επιβατικές 
σιδηροδρομικές και οδικές μεταφορές1 .
1 ΕΕ L 315, 3.12.2007, σ. 1.

Or. en

Τροπολογία 32
Glenis Willmott

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 1α
Οι ακόλουθοι τύποι οχημάτων 
εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής της 
παρούσας οδηγίας:
- οχήματα που παρέχουν ζωτικές 
υπηρεσίες εκτάκτων αναγκών, όπως 
νοσοκομειακά αυτοκίνητα, οχήματα που 
χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά 
μοσχευμάτων ή αίματος, πυροσβεστικά 
και σωστικά οχήματα, καθώς και 
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οχήματα πολιτικής προστασίας· 
- λίαν εξειδικευμένα οχήματα που 
παράγονται σε μικρούς αριθμούς.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας πρέπει να αποσαφηνισθεί. Τα οχήματα έκτακτης ανάγκης και 
άλλα πολύ εξειδικευμένα οχήματα είναι ακριβά και παράγονται σε μικρούς αριθμούς, πράγμα 
που σημαίνει ότι δεν είναι αποτελούν αποτελεσματική κινητήρια δύναμη για την αγορά.

Τροπολογία 33
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 1α
Από το πεδίο εφαρμογής της παρούσας 
οδηγίας αποκλείονται τα εξής οχήματα 
οδικών μεταφορών:
- εξειδικευμένα οχήματα λειτουργικής 
υποστήριξης και συντήρησης των 
υποδομών που χρησιμοποιούνται στον 
τομέα των δημοσίων μεταφορών,
- εξειδικευμένα οχήματα για την 
πυροσβεστική υπηρεσία και για 
συστήματα καθαρισμού οδών και 
αποχευτεύσεων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Very specialised support or maintenance vehicles  used in the public transport sector (e.g. 
track maintenance vehicles), but also for fire brigades, street cleaning and cleaning of sewage 
systems are procured/purchased only in very small volumes and have always individual 
design/equipment which can considerably influence the energy consumption and emissions. 
These vehicles should be excluded from the scope of the Directive as real drive cycles for 
those vehicles will vary individually and therefore the harmonised calculation of energy 
consumption or emissions will be impossible. In addition the exclusion of these vehicles from 
the scope will reduce the costs for controlling the application of this Directive.
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Τροπολογία 34
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Προμήθεια καθαρών και ενεργειακώς 
αποδοτικών οχημάτων

Προμήθεια καθαρών και ενεργειακώς 
αποδοτικών οχημάτων

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 άρθρων 2α 
και 3 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 νέων 
οχημάτων οδικών μεταφορών.

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

2. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι, το 
αργότερο από την 1η Ιανουαρίου 2012, για 
όλες τις δημόσιες προμήθειες νέων 
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 νέων οδικών 
μεταφορών, σύμφωνα με τη μεθοδολογία 
που ορίζεται στα άρθρα 2α και 3.

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 

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 
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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.

ενέργειας, των εκπομπών CO2 και των 
εκπομπών ρύπων καθ’ όλη τη διάρκεια 
ζωής των νέων οχημάτων οδικών 
μεταφορών, σύμφωνα με τη μεθοδολογία 
που ορίζεται στα άρθρα 2α και 3.

Or. de

Αιτιολόγηση

Σε πολλούς τομείς, οι τοπικές αρχές δεν έχουν άλλη επιλογή από το να αγοράζουν 
μεταχειρισμένα οχήματα.

Τροπολογία 35
Holger Krahmer

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 ή οποιονδήποτε 
ισοδύναμο σχεδιασμό θεωρούν ως 
κατάλληλο, 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 νέων 
οχημάτων οδικών μεταφορών.

Or. de

Αιτιολόγηση

Η οδηγία πρέπει να διευκολύνει την ανάπτυξη των καλύτερων πρακτικών με το να επιτρέψει 
στις αρχές και στους φορείς της παροχής δημόσιων μεταφορών σε τοπικό επίπεδο να 
εφαρμόζουν είτε τις δικές τους σχεδιασμένες μεθόδους ή τη μεθοδολογία που προτείνεται στην 
οδηγία. Με αυτό τον τρόπο, θα είναι δυνατό να χρησιμοποιηθούν μέθοδοι που χρησιμοποιούν 
μια well-to-wheel προσέγγιση (από την πρωταρχική παραγωγή στην τελική χρήση) για την 
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αξιολόγηση εκπομπών.

Τροπολογία 36
Martin Callanan

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 ή οποιονδήποτε 
ισοδύναμο σχεδιασμό θεωρούν ως 
κατάλληλο, 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 νέων 
οχημάτων οδικών μεταφορών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο στόχος της οδηγίας είναι να καταστήσει τους περιβαλλοντικούς προβληματισμούς 
αναπόσπαστο τμήμα της διαδικασίας προμηθειών. Ορισμένες αναθέτουσες αρχές πράττουν ήδη 
αυτό μέσω πολυσύνθετου σχεδιασμού. Η οδηγία επιτρέπει τη συνεχή ανάπτυξη των καλύτερων 
πρακτικών με το να παρέχει στις αναθέτουσες αρχές τη δυνατότητα να χρησιμοποιούν τον δικό 
τους ισοδύναμο σχεδιασμό ή τη μεθοδολογία της οδηγίας. Κάτι τέτοιο εξασφαλίζει πρόσθετα 
οφέλη, εφόσον επιτρέπει στην αναθέτουσα αρχή να χρησιμοποιεί σχεδιασμό βάσει του οποίου η 
αξιολόγηση των εκπομπών γίνεται σύμφωνα με την "well-to-wheel" προσέγγιση (από την 
πρωταρχική παραγωγή στην τελική χρήση).
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Τροπολογία 37
Holger Krahmer

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

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 μεταφορών, 
σύμφωνα με τη μεθοδολογία που ορίζεται 
στο άρθρο 3 ή έναν ανάλογο σχεδιασμό 
που θεωρούν ως κατάλληλο.

Or. de

Αιτιολόγηση

Η οδηγία πρέπει να διευκολύνει την ανάπτυξη των καλύτερων πρακτικών με το να επιτρέψει 
στις αρχές και στους φορείς της παροχής δημόσιων μεταφορών σε τοπικό επίπεδο να 
εφαρμόζουν είτε τις δικές τους σχεδιασμένες μεθόδους ή τη μεθοδολογία που προτείνεται στην 
οδηγία. Με αυτό τον τρόπο, θα είναι δυνατό να χρησιμοποιηθούν μέθοδοι που χρησιμοποιούν 
μια well-to-wheel προσέγγιση (από την πρωταρχική παραγωγή στην τελική χρήση) για την 
αξιολόγηση εκπομπών.

Τροπολογία 38
Martin Callanan

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

2. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι, το 
αργότερο από την 1η Ιανουαρίου 2012, για 
όλες τις δημόσιες προμήθειες νέων 
οχημάτων οδικών μεταφορών οι 
αναθέτουσες αρχές ή οι αναθέτοντες 
φορείς κατά την έννοια των οδηγιών 
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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 μεταφορών, 
σύμφωνα με τη μεθοδολογία που ορίζεται 
στο άρθρο 3.

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 μεταφορών, 
σύμφωνα με τη μεθοδολογία που ορίζεται 
στο άρθρο 3 ή έναν ανάλογο σχεδιασμό 
που θεωρούν ως κατάλληλο.

Or. en

Αιτιολόγηση

Πολλοί τοπικοί οργανισμοί μεταφορών και μικροί φορείς χρησιμοποιούν μεταχειρισμένα 
οχήματα και συχνά δεν λαμβάνουν μέρος σε επίσημη υποβολή προσφορών· οι απαιτήσεις αυτής 
της οδηγίας συνεπάγεται ένα δυσανάλογο βάρος για τέτοιους οργανισμούς. Η οδηγία θα πρέπει 
να αποκλείσει τα μεταχειρισμένα οχήματα από το πεδίο εφαρμογής της. Ο στόχος της οδηγίας 
είναι να καταστούν οι περιβαλλοντικοί προβληματισμοί αναπόσπαστο τμήμα της διαδικασίας 
προμηθειών. Μερικές αναθέτουσες αρχές πράττουν ήδη αυτό μέσω πολυσύνθετου σχεδιασμού.

Τροπολογία 39
Holger Krahmer

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 
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 ή έναν ανάλογο σχεδιασμό 
που θεωρούν ως κατάλληλο.

Or. de
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Αιτιολόγηση

Η οδηγία πρέπει να διευκολύνει την ανάπτυξη των καλύτερων πρακτικών με το να επιτρέψει 
στις αρχές και στους φορείς της παροχής δημόσιων μεταφορών σε τοπικό επίπεδο να 
εφαρμόζουν είτε τις δικές τους σχεδιασμένες μεθόδους ή τη μεθοδολογία που προτείνεται στην 
οδηγία. Με αυτό τον τρόπο, θα είναι δυνατό να χρησιμοποιηθούν μέθοδοι που χρησιμοποιούν 
μια well-to-wheel προσέγγιση (από την πρωταρχική παραγωγή στην τελική χρήση) για την 
αξιολόγηση εκπομπών.

Τροπολογία 40
Martin Callanan

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 
όλες τις αγορές νέων 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 ή έναν ανάλογο σχεδιασμό 
που θεωρούν ως κατάλληλο.

Or. en

Αιτιολόγηση

Πολλοί τοπικοί οργανισμοί μεταφορών και μικροί φορείς χρησιμοποιούν μεταχειρισμένα 
οχήματα και συχνά δεν λαμβάνουν μέρος σε επίσημη υποβολή προσφορών· οι απαιτήσεις αυτής 
της οδηγίας συνεπάγεται ένα δυσανάλογο βάρος για τέτοιους οργανισμούς. Η οδηγία θα πρέπει 
να αποκλείσει τα μεταχειρισμένα οχήματα από το πεδίο εφαρμογής της. Ο στόχος της οδηγίας 
είναι να καταστούν οι περιβαλλοντικοί προβληματισμοί αναπόσπαστο τμήμα της διαδικασίας 
προμηθειών. Μερικές αναθέτουσες αρχές πράττουν ήδη αυτό μέσω πολυσύνθετου σχεδιασμού. 
Η οδηγία πρέπει να συμβάλει στη συνεχή ανάπτυξη της καλύτερης πρακτικής επιτρέποντας σε 
αγοραστές να χρησιμοποιούν τον δικό τους αντίστοιχο σχεδιασμό ή να χρησιμοποιούν τη 
μεθοδολογία της οδηγίας.
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Τροπολογία 41
Margrete Auken

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 - παράγραφος 3α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Τοπικές, περιφερειακές ή εθνικές 
αρχές οι οποίες προμηθεύονται καθαρά 
και ενεργειακώς αποδοτικά οχήματα για 
το 75% τουλάχιστον των ετήσιων ειδικών 
προμηθειών τους μπορούν να 
χρησιμοποιούν την ετικέτα "καθαρές και 
ενεργειακώς αποδοτικές αστικές οδικές 
μεταφορές". Η Επιτροπή θα εκπονήσει 
ενιαίο σχέδιο γι' αυτή την ετικέτα. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Στηρίζεται σε τροπολογία του εισηγητή αλλά συνιστά η σήμανση να περιορίζεται σε εκείνες τις 
δημόσιες αρχές που προμηθεύονται καθαρά οχήματα κατά κύριο λόγο με βάση την 
περιβαλλοντική τους απόδοση.

Τροπολογία 42
Martin Callanan

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 - παράγραφος 3α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Οι κατασκευαστές οχημάτων οδικών 
μεταφορών που καλύπτονται από την 
παρούσα οδηγία οφείλουν να παρέχουν 
ενδεικτικά στοιχεία για τη συνολική 
ενεργειακή κατανάλωση, τις εκπομπές 
CΟ2 και τις εκπομπές ρύπων του κύκλου 
ζωής αυτών των οχημάτων, όταν 
προσφέρονται προς πώληση.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι κατασκευαστές οχημάτων οδικών μεταφορών είναι οι καταλληλότεροι για να παρέχουν 



AM\726332EL.doc 25/43 PE407.696v01-00

EL

ενδεικτικά στοιχεία της συνολικής ενεργειακής κατανάλωσης, του CΟ2 και των εκπομπών 
ρύπων του κύκλου ζωής των οχημάτων τους, όταν αυτά προσφέρονται προς πώληση. Η 
νομοθεσία της ΕΕ αποτελεί ήδη προηγούμενο για μια τέτοια "οικοσήμανση".

Τροπολογία 43
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 2α
Επιλογές κατά την εφαρμογή των άρθρων 

1 και 2
Οι απαιτήσεις των άρθρων 1 και 2 
ικανοποιούνται σύμφωνα με τις 
ακόλουθες επιλογές:
(α) καθορίζοντας τεχνικές προδιαγραφές, 
σε ό,τι αφορά την ενεργειακή και 
περιβαλλοντική απόδοση, στα επίσημα 
έγγραφα για την αγορά οχημάτων οδικών 
μεταφορών για εκάστη των επιπτώσεων 
που έχουν εξεταστεί, καθώς και για τυχόν 
πρόσθετες περιβαλλοντικές επιπτώσεις· ή
(β) εξετάζοντας ενεργειακές και 
περιβαλλοντικές επιπτώσεις όταν 
λαμβάνεται η απόφαση αγοράς, 
- σε περιπτώσεις που εφαρμόζεται η 
διαδικασία προμήθειας, αυτό γίνεται 
χρησιμοποιώντας τις εν λόγω επιπτώσεις 
ως κριτήρια κατακύρωσης· και
- σε περιπτώσεις που οι επιπτώσεις αυτές 
νομισματοποιούνται για να 
συμπεριληφθούν στην απόφαση αγοράς, 
χρησιμοποιείται η μεθοδολογία που 
αναφέρεται στο άρθρο 3.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παρούσα διάταξη προσφέρει στα κράτη μέλη περισσότερη ευελιξία σχετικά με τον τρόπο με 
τον οποίο θα ικανοποιήσουν τις απαιτήσεις των άρθρων 1 και 2. Συνεκτιμάται τι έχουν ήδη 
πράξει τα κράτη μέλη μέσω των σχετικών εθνικών διατάξεων και των διαφόρων 
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προδιαγραφών.

Τροπολογία 44
Martin Callanan

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 - Τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ενεργειακό και περιβαλλοντικό κόστος ως 
κριτήρια κατακύρωσης στις προμήθειες 
οχημάτων

Ενεργειακό και περιβαλλοντικό κόστος ως 
κριτήρια κατακύρωσης στις προμήθειες 
νέων οχημάτων

Or. en

Αιτιολόγηση

Πολλοί τοπικοί οργανισμοί μεταφορών και μικροί φορείς χρησιμοποιούν μεταχειρισμένα 
οχήματα και συχνά δεν λαμβάνουν μέρος σε επίσημη υποβολή προσφορών· οι απαιτήσεις αυτής 
της οδηγίας συνεπάγεται ένα δυσανάλογο βάρος για τέτοιους οργανισμούς. Η οδηγία θα πρέπει 
να αποκλείσει τα μεταχειρισμένα οχήματα από το πεδίο εφαρμογής της.

Τροπολογία 45
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 - παράγραφος 1 - εισαγωγική παράγραφος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Για τους σκοπούς της παρούσας 
οδηγίας, το λειτουργικό κόστος της 
κατανάλωσης ενέργειας, των εκπομπών
CO2 και των εκπομπών ρύπων καθ’ όλη τη 
διάρκεια ζωής, που συνδέονται με τη 
λειτουργία των οχημάτων τα οποία αφορά 
η προμήθεια αποτιμάται χρηματικά και 
υπολογίζεται με τη μεθοδολογία που 
ορίζεται στα σημεία α), β) και γ).

1. Για τους σκοπούς του άρθρου 2α,
σημείο β, το λειτουργικό κόστος της 
κατανάλωσης ενέργειας, των εκπομπών 
CO2 και των εκπομπών ρύπων καθ’ όλη τη 
διάρκεια ζωής, που συνδέονται με τη 
λειτουργία των νέων οχημάτων τα οποία 
αφορά η προμήθεια αποτιμάται χρηματικά 
και υπολογίζεται με τη μεθοδολογία που 
ορίζεται στα σημεία α), β) και γ).

Or. de

Αιτιολόγηση

Σε πολλούς τομείς, οι τοπικές αρχές δεν έχουν άλλη επιλογή από το να αγοράζουν 
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μεταχειρισμένα οχήματα.

Τροπολογία 46
Margrete Auken

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 - παράγραφος 1 - σημείο (α) - δεύτερη παύλα

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

- χρησιμοποιείται ενιαία χρηματική αξία 
ανά μονάδα ενέργειας. Αυτή η ενιαία αξία 
είναι χαμηλότερη από το κόστος ανά 
μονάδα ενέργειας της βενζίνης ή του ντίζελ 
προ φόρων όταν χρησιμοποιούνται ως 
καύσιμα κίνησης·

- χρησιμοποιείται ενιαία χρηματική αξία 
ανά μονάδα ενέργειας. Αυτή η ενιαία αξία 
είναι χαμηλότερη από το κόστος ανά 
μονάδα ενέργειας της βενζίνης ή του 
ντίζελ, συμπεριλαμβανομένων των φόρων 
όταν χρησιμοποιούνται ως καύσιμα 
κίνησης·

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι περισσότερες δημόσιες αρχές καταβάλλουν φόρους καυσίμων όπως οποιοσδήποτε άλλος 
καταναλωτής και αποτελούν μέρος του κόστους καυσίμων σε ό,τι αφορά τον κύκλο ζωής του 
οχήματος.

Τροπολογία 47
Margrete Auken

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 - παράγραφος 1 - σημείο (β)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) Το κόστος των εκπομπών CO2 για τη 
λειτουργία του οχήματος καθ’ όλη τη 
διάρκεια ζωής υπολογίζεται ως γινόμενο 
των διανυόμενων καθ’ όλη τη διάρκεια 
ζωής χιλιομέτρων σύμφωνα με την 
παράγραφο 3 επί τις εκπομπές CO2 σε 
χιλιόγραμμα ανά χιλιόμετρο σύμφωνα με 
την παράγραφο 2 επί το κόστος ανά 
χιλιόγραμμο σύμφωνα με τον πίνακα 2 του 
παραρτήματος.

(β) Το κόστος των εκπομπών CO2 για τη 
λειτουργία του οχήματος καθ’ όλη τη 
διάρκεια ζωής υπολογίζεται ως γινόμενο 
των διανυόμενων καθ’ όλη τη διάρκεια 
ζωής χιλιομέτρων σύμφωνα με την 
παράγραφο 3 επί τις εκπομπές CO2 σε 
χιλιόγραμμα ανά χιλιόμετρο σύμφωνα με 
την παράγραφο 2 επί το κόστος ανά 
χιλιόγραμμο σύμφωνα με τον πίνακα 2 του 
παραρτήματος, ή ένα υψηλότερο κόστος.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Αν, π.χ., για λόγους δέσμευσης σε στόχους αερίων θερμοκηπίου οι δημόσιες αρχές επιθυμούν να 
αποτιμήσουν τις εκπομπές CO2 υψηλότερα από τις τιμές των πινάκων, πρέπει να έχουν τη 
δυνατότητα να το πράξουν.

Τροπολογία 48
Martin Callanan

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 - παράγραφος 1 - σημείο (β)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) Το κόστος των εκπομπών CO2 για τη 
λειτουργία του οχήματος καθ’ όλη τη 
διάρκεια ζωής υπολογίζεται ως γινόμενο 
των διανυόμενων καθ’ όλη τη διάρκεια 
ζωής χιλιομέτρων σύμφωνα με την 
παράγραφο 3 επί τις εκπομπές CO2 σε 
χιλιόγραμμα ανά χιλιόμετρο σύμφωνα με
την παράγραφο 2 επί το κόστος ανά 
χιλιόγραμμο σύμφωνα με τον πίνακα 2 του 
παραρτήματος.

(β) Το κόστος των εκπομπών CO2 για τη 
λειτουργία του οχήματος καθ’ όλη τη 
διάρκεια ζωής υπολογίζεται ως γινόμενο 
των διανυόμενων καθ’ όλη τη διάρκεια 
ζωής χιλιομέτρων σύμφωνα με την 
παράγραφο 3 επί τις εκπομπές CO2 σε 
χιλιόγραμμα ανά χιλιόμετρο σύμφωνα με 
την παράγραφο 2 επί το κόστος ανά 
χιλιόγραμμο σύμφωνα είτε με τα 
ενδεικτικά στοιχεία που παρέχονται από 
τον κατασκευαστή του οχήματος οδικών 
μεταφορών είτε από οιονδήποτε 
ισοδύναμο σχεδιασμό που ο αγοραστής 
θεωρεί ως κατάλληλο.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο στόχος της οδηγίας είναι να καταστήσει τους περιβαλλοντικούς προβληματισμούς 
αναπόσπαστο τμήμα των αποφάσεων για την αγορά οχημάτων. Ορισμένοι 
αγοραστές/προμηθευτές οχημάτων πράττουν ήδη αυτό μέσω πολυσύνθετου σχεδιασμού. Η 
οδηγία πρέπει να συμβάλει στην εξακολούθηση τέτοιων καλύτερων πρακτικών με το να παρέχει 
σε προμηθευτές/αγοραστές την επιλογή να χρησιμοποιούν είτε μεθοδολογία της οδηγίας είτε 
δικό τους ισοδύναμο σχεδιασμό, λαμβάνοντας υπόψη ενδεικτικά στοιχεία που παρέχονται από 
τους καταλληλότερους γι' αυτό το σκοπό, δηλαδή τους κατασκευαστές οχημάτων οδικών 
μεταφορών.
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Τροπολογία 49
Holger Krahmer

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 - παράγραφος 1 - σημείο (β)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) Το κόστος των εκπομπών CO2 για τη 
λειτουργία του οχήματος καθ’ όλη τη 
διάρκεια ζωής υπολογίζεται ως γινόμενο 
των διανυόμενων καθ’ όλη τη διάρκεια 
ζωής χιλιομέτρων σύμφωνα με την 
παράγραφο 3 επί τις εκπομπές CO2 σε 
χιλιόγραμμα ανά χιλιόμετρο σύμφωνα με 
την παράγραφο 2 επί το κόστος ανά 
χιλιόγραμμο σύμφωνα με τον πίνακα 2 του 
παραρτήματος.

(β) Το κόστος των εκπομπών CO2 για τη 
λειτουργία του οχήματος καθ’ όλη τη 
διάρκεια ζωής υπολογίζεται ως γινόμενο 
των διανυόμενων καθ’ όλη τη διάρκεια 
ζωής χιλιομέτρων σύμφωνα με την 
παράγραφο 3 επί τις εκπομπές CO2 σε 
χιλιόγραμμα ανά χιλιόμετρο σύμφωνα με 
την παράγραφο 2 επί το κόστος ανά 
χιλιόγραμμο σύμφωνα με τον πίνακα 2 του 
παραρτήματος είτε (υπολογίζεται) με την 
εφαρμογή ισοδύναμου σχεδιασμού τον 
οποίο ο αγοραστής θεωρεί ως κατάλληλο.

Or. de

Αιτιολόγηση

Η οδηγία διευκολύνει τη συνεχή ανάπτυξη των καλύτερων πρακτικών επιτρέποντας σε αρχές 
και φορείς του τομέα δημοσίων μεταφορών σε τοπικό επίπεδο να εφαρμόζουν είτε μεθόδους 
δικού τους σχεδιασμού - τον οποίο έχουν ήδη εφαρμόσει σε πολλές περιπτώσεις - υπό το φως
των στοιχείων που έχουν παρασχεθεί από τους κατασκευαστές του οχήματος είτε η μεθοδολογία 
που προτείνεται στην παρούσα οδηγία.

Τροπολογία 50
Margrete Auken

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 - παράγραφος 1 - σημείο (γ)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γ) Το κόστος των εκπομπών ρύπων για τη 
λειτουργία του οχήματος καθ’ όλη τη 
διάρκεια ζωής υπολογίζεται ως άθροισμα 
του κόστους των εκπομπών οξειδίων του 
αζώτου, υδρογονανθράκων εκτός μεθανίου 
και αιωρούμενων σωματιδίων καθ’ όλη τη 
διάρκεια ζωής. Το κόστος καθ’ όλη τη 
διάρκεια ζωής για κάθε ρύπο υπολογίζεται 
ως γινόμενο των διανυόμενων καθ’ όλη τη 

(γ) Το κόστος των εκπομπών ρύπων για τη 
λειτουργία του οχήματος καθ’ όλη τη 
διάρκεια ζωής υπολογίζεται ως άθροισμα 
του κόστους των εκπομπών οξειδίων του 
αζώτου, υδρογονανθράκων εκτός μεθανίου 
και αιωρούμενων σωματιδίων καθ’ όλη τη 
διάρκεια ζωής. Το κόστος καθ’ όλη τη 
διάρκεια ζωής για κάθε ρύπο υπολογίζεται 
ως γινόμενο των διανυόμενων καθ’ όλη τη 
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διάρκεια ζωής χιλιομέτρων σύμφωνα με 
την παράγραφο 3 επί τις εκπομπές σε
γραμμάρια ανά χιλιόμετρο σύμφωνα με 
την παράγραφο 2 επί το αντίστοιχο κόστος 
ανά γραμμάριο σύμφωνα με τον πίνακα 2 
του παραρτήματος.

διάρκεια ζωής χιλιομέτρων σύμφωνα με 
την παράγραφο 3 επί τις εκπομπές σε 
γραμμάρια ανά χιλιόμετρο σύμφωνα με 
την παράγραφο 2 επί το αντίστοιχο κόστος 
ανά γραμμάριο, το οποίο λαμβάνεται είτε 
από τις μέσες τιμές της ΕΕ του πίνακα 2 
του παραρτήματος Ι είτε από τις 
διαφοροποιημένες τιμές στο παράρτημα 
Ια, ή από υψηλότερες τιμές σε περίπτωση 
που αυτό δικαιολογείται.

Or. en

Αιτιολόγηση

Θα πρέπει να είναι δυνατό να χρησιμοποιούνται επακριβέστερες τιμές για το κόστος των 
αιωρούμενων σωματιδίων, αντανακλώντας έτσι τοπικές συνθήκες, σε περίπτωση που είναι 
διαθέσιμες τέτοιες τιμές.

Τροπολογία 51
Martin Callanan

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 - παράγραφος 1 - σημείο (γ)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γ) Το κόστος των εκπομπών ρύπων για τη 
λειτουργία του οχήματος καθ’ όλη τη 
διάρκεια ζωής υπολογίζεται ως άθροισμα 
του κόστους των εκπομπών οξειδίων του 
αζώτου, υδρογονανθράκων εκτός μεθανίου 
και αιωρούμενων σωματιδίων καθ’ όλη τη 
διάρκεια ζωής. Το κόστος καθ’ όλη τη 
διάρκεια ζωής για κάθε ρύπο υπολογίζεται 
ως γινόμενο των διανυόμενων καθ’ όλη τη 
διάρκεια ζωής χιλιομέτρων σύμφωνα με 
την παράγραφο 3 επί τις εκπομπές σε 
γραμμάρια ανά χιλιόμετρο σύμφωνα με 
την παράγραφο 2 επί το αντίστοιχο κόστος 
ανά γραμμάριο σύμφωνα με τον πίνακα 2 
του παραρτήματος.

(γ) Το κόστος των εκπομπών ρύπων για τη 
λειτουργία του οχήματος καθ’ όλη τη 
διάρκεια ζωής υπολογίζεται ως άθροισμα 
του κόστους των εκπομπών οξειδίων του 
αζώτου, υδρογονανθράκων εκτός μεθανίου 
και αιωρούμενων σωματιδίων καθ’ όλη τη 
διάρκεια ζωής. Το κόστος καθ’ όλη τη 
διάρκεια ζωής για κάθε ρύπο υπολογίζεται 
ως γινόμενο των διανυόμενων καθ’ όλη τη 
διάρκεια ζωής χιλιομέτρων σύμφωνα με 
την παράγραφο 3 επί τις εκπομπές σε 
γραμμάρια ανά χιλιόμετρο σύμφωνα με 
την παράγραφο 2 επί το αντίστοιχο κόστος 
ανά γραμμάριο σύμφωνα είτε με τα 
ενδεικτικά στοιχεία που παρέχονται από 
τον κατασκευαστή του οχήματος οδικών 
μεταφορών είτε με οποιονδήποτε 
ισοδύναμο σχεδιασμό που ο αγοραστής 
θεωρεί ως κατάλληλο.
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Or. en

Αιτιολόγηση

Ο στόχος της οδηγίας είναι να καταστήσει τους περιβαλλοντικούς προβληματισμούς 
αναπόσπαστο τμήμα των αποφάσεων για την αγορά οχημάτων. Ορισμένοι 
αγοραστές/προμηθευτές οχημάτων πράττουν ήδη αυτό μέσω πολυσύνθετου σχεδιασμού. Η 
οδηγία πρέπει να συμβάλει στην εξακολούθηση τέτοιων καλύτερων πρακτικών με το να παρέχει 
σε προμηθευτές/αγοραστές την επιλογή να χρησιμοποιούν είτε μεθοδολογία της οδηγίας είτε 
δικό τους ισοδύναμο σχεδιασμό, λαμβάνοντας υπόψη ενδεικτικά στοιχεία που παρέχονται από 
τους καταλληλότερους γι' αυτό το σκοπό, δηλαδή τους κατασκευαστές οχημάτων οδικών 
μεταφορών.

Τροπολογία 52
Vittorio Prodi

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 - παράγραφος 3α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Ένα ιδιαίτερο προσόν αναγνωρίζεται 
σε οχήματα με μηδενικές εκπομπές σε μία 
ή περισσότερες κατηγορίες. Αυτό το 
προσόν υπολογίζεται με σύνθετο τρόπο, 
περιορίζοντας κατά το ήμισυ τον αριθμό 
του συνολικού κόστους για κάθε μηδενική 
αξία που εμφανίζεται στις στήλες του 
πίνακα 2 του παραρτήματος.

Or. en

Τροπολογία 53
Dan Jørgensen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 3α
Απαλλαγή σε περίπτωση υφιστάμενων 

εναλλακτικών μεθόδων
Κατόπιν αιτήματος τοπικών ή 
περιφερειακών αρχών που έχουν 
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αναπτύξει μεθόδους υπολογισμού του 
κόστους της διάρκειας ζωής ενός 
οχήματος, συμπεριλαμβανομένων των 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων, που 
προσαρμόζονται ειδικά για την 
ικανοποίηση αναγκών και συνθηκών σε 
τοπικό επίπεδο, η Επιτροπή έχει τη 
δυνατότητα να απαλλάσσει αυτές τις 
τοπικές κυβερνήσεις από την υποχρέωση 
παροχής τέτοιων υπολογισμών σύμφωνα 
με το άρθρο 3, αν οι εφαρμοζόμενες 
μέθοδοι θεωρούνται ότι έχουν εξίσου 
θετικές επιπτώσεις στο περιβάλλον, όπως 
και στην προώθηση καθαρών και 
ενεργειακώς αποδοτικών οχημάτων.

Or. en

Τροπολογία 54
Matthias Groote, Jutta Haug

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 3α
Διαφάνεια

Με επιφύλαξη των διατάξεων των 
οδηγιών 2004/17/ΕΚ και 2004/18/ΕΚ, τα 
κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι, σύμφωνα 
με το άρθρο 3, όλοι οι παράγοντες που 
απαριθμούνται στο άρθρο 2 παρέχουν, 
κατόπιν αιτήματος, πληροφορίες σχετικά 
με το ενεργειακό και το περιβαλλοντικό 
κόστος για κάθε λαμβανόμενη προσφορά.

Or. de

Αιτιολόγηση

Με σκοπό την αύξηση της διαφάνειας, οι αναθέτουσες αρχές και οι αναθέτοντες φορείς 
παρέχουν, κατόπιν αιτήματος, πληροφορίες σχετικά με το ενεργειακό και περιβαλλοντικό 
κόστος.
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Τροπολογία 55
Inés Ayala Sender

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 3α
Υποδομές

Το αργότερο την 1η Ιανουαρίου 2012, τα 
κράτη μέλη διασφαλίζουν τις 
απαραίτητες υποδομές για την προμήθεια 
κάθε μορφής καυσίμου που 
προσδιορίζεται στο παράρτημα.

Or. es

Τροπολογία 56
Glenis Willmott

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 3α
Πρόσθετη υποστήριξη για τον δημόσιο 

τομέα
1. Τα κράτη μέλη αναλαμβάνουν να 
ενημερώσουν τους εργαζόμενους στον 
δημόσιο τομέα για τα πλεονεκτήματα των 
οχημάτων εναλλακτικών καυσίμων, 
συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών για 
την τοποθεσία εγκαταστάσεων 
επανατροφοδοσίας και συντήρησης, για 
τις δυνατότητες των οχημάτων 
εναλλακτικών καυσίμων σε ό,τι αφορά 
την εμβέλεια και την απόδοση, καθώς και 
για εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα 
παροχής κινήτρων.
2. Τα κράτη μέλη ενθαρρύνουν και 
παρέχουν κίνητρα σε προμηθευτές 
εναλλακτικών καυσίμων να διαθέτουν 
ευρέως στο κοινό υποκατάστατα 
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καυσίμων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι δημόσιες αρχές χρειάζονται πρόσθετη υποστήριξη, χρηματοδότηση και άλλα κίνητρα για να 
εφαρμόσουν πιο πράσινες επιλογές. Στους υπαλλήλους του τομέα των δημοσίων προμηθειών θα 
πρέπει να δοθούν γενικές κατευθύνσεις έτσι ώστε να αποκτήσουν πληρέστερη αντίληψη της 
συνολικής απόδοσης, της αποδοτικότητας, της διαθεσιμότητας και της ευκολίας, ως προς τη 
χρήση, των εναλλακτικών καυσίμων.

Τροπολογία 57
Glenis Willmott

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 3β
Ενεργειακό και περιβαλλοντικό κόστος 

ως κριτήριο κατακύρωσης κατά τη 
διαδικασία προμήθειας οχημάτων

Οι τιμές που αναφέρονται στον πίνακα 2 
του παραρτήματος για τον υπολογισμό 
του κόστους εκπομπών εκλαμβάνονται 
ως ελάχιστες τιμές. Σε περίπτωση που οι 
αρχές επιλέγουν να συνυπολογίζουν τις 
περιβαλλοντικές επιπτώσεις, 
προβαίνοντας στη νομισματοποίησή τους, 
στην εκτίμηση του συνολικού κόστους, 
όπως αναφέρεται στο άρθρο 3, μπορούν 
να χρησιμοποιούν υψηλότερες τιμές για 
τον υπολογισμό του κόστους των 
εξωτερικών ενεργειακών και 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Σε περίπτωση που το επιθυμούν, οι αρχές πρέπει να έχουν την ελευθερία να χρησιμοποιούν 
υψηλότερες τιμές για την αξιολόγηση του κόστους εκπομπών από εκείνες που καθορίζονται από 
την Επιτροπή. Οι τιμές που συμφωνούνται για την αξιολόγηση εκπομπών πρέπει να είναι οι 
ελάχιστες τιμές και οι αρχές δεν θα πρέπει να παρεμποδίζονται, αν το επιθυμούν, να θέτουν 
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υψηλότερες τιμές με στόχο την περιβαλλοντική προστασία.

Τροπολογία 58
Glenis Willmott

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 4α
Άλλα κριτήρια κατακύρωσης και 

μεθοδολογίες
Η υποχρεωτική εφαρμογή κριτηρίων για 
την προμήθεια καθαρών και ενεργειακώς 
αποδοτικών οχημάτων δεν αποκλείει την 
ιεράρχηση των κριτηρίων κατακύρωσης 
ή τη συμπερίληψη άλλων σχετικών 
κριτηρίων κατακύρωσης ή 
μεθοδολογιών. Δεν παρεμποδίζει επίσης 
την επιλογή εκ των υστέρων 
εξοπλισμένων οχημάτων, τα οποία έχουν 
αναβαθμιστεί για υψηλότερη 
περιβαλλοντική απόδοση.

Or. en

Αιτιολόγηση

Θα πρέπει να καταστεί σαφές ότι και άλλα κριτήρια και μεθοδολογίες μπορούν να 
χρησιμοποιούνται παράλληλα με τα ειδικά κριτήρια που καθορίζονται στην παρούσα οδηγία.

Τροπολογία 59
Holger Krahmer

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 5α
Χρηματοδοτικά μέσα

Η Επιτροπή πρέπει να συστήσει ένα 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Προστασίας του 
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Κλίματος, το οποίο θα χρησιμοποιείται, 
μεταξύ άλλων, για να ενθαρρύνει την 
αγορά καθαρών και ενεργειακώς 
αποδοτικών οχημάτων οδικών 
μεταφορών από αρχές και φορείς κατά 
την έννοια του άρθρου 1.
Για το σκοπό αυτό, οι αρμόδιες επί του 
προϋπολογισμού αρχές προβλέπουν τους 
κατάλληλους χρηματοδοτικούς πόρους 
στον προϋπολογισμό της ΕΕ. 

Or. de

Αιτιολόγηση

Ένα Ευρωπαϊκό Ταμείο Προστασίας του Κλίματος αντιπροσωπεύει ένα ισχυρό μέσο για την 
επιτάχυνση της εισαγωγής νέων τεχνολογιών με σκοπό την καταπολέμηση της κλιματικής 
μεταβολής. Συγκεκριμένα, στον τομέα των καθαρών και ενεργειακώς αποδοτικών οχημάτων 
οδικών μεταφορών, η εισαγωγή νέων τεχνολογιών θα ενθαρρυνθεί πολύ αποτελεσματικά με την 
εξασφάλιση δημόσιων πόρων που θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για το σκοπό αυτό.

Τροπολογία 60
Inés Ayala Sender

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 5α
Χρήση των κοινοτικών χρηματοδοτικών 

μέσων
Προκειμένου να εξασφαλιστεί η 
δημιουργία των αναγκαίων υποδομών για 
την προμήθεια καυσίμων κάθε μορφής, 
όπως προσδιορίζεται στο παράρτημα, τα 
κράτη μέλη και η Επιτροπή εξασφαλίζουν 
ότι είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθεί, 
μεταξύ άλλων χρηματοδοτικών πηγών, 
και η χρηματοδότηση στο πλαίσιο των 
ΤΕΝ-Ε (Διευρωπαϊκά Δίκτυα).

Or. es
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Τροπολογία 61
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 5α
Χρηματοδοτικά μέσα

Η Επιτροπή πρέπει να συστήσει ένα 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Προστασίας του 
Κλίματος, το οποίο θα χρησιμοποιείται, 
μεταξύ άλλων, για να ενθαρρύνει την 
αγορά καθαρών και ενεργειακώς 
αποδοτικών οχημάτων οδικών 
μεταφορών από αρχές και φορείς κατά 
την έννοια του άρθρου 1.
Για το σκοπό αυτό, οι αρμόδιες επί του 
προϋπολογισμού αρχές προβλέπουν τους 
κατάλληλους χρηματοδοτικούς πόρους 
στον προϋπολογισμό της ΕΕ.

Or. de

Αιτιολόγηση

Ένα Ευρωπαϊκό Ταμείο Προστασίας του Κλίματος αντιπροσωπεύει ένα ισχυρό μέσο για την 
επιτάχυνση της εισαγωγής νέων τεχνολογιών με σκοπό την καταπολέμηση της κλιματικής 
μεταβολής. Συγκεκριμένα, στον τομέα των καθαρών και ενεργειακώς αποδοτικών οχημάτων 
οδικών μεταφορών, η εισαγωγή νέων τεχνολογιών θα ενθαρρυνθεί πολύ αποτελεσματικά με την 
εξασφάλιση δημόσιων πόρων που θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για το σκοπό αυτό.

Τροπολογία 62
Hanne Dahl

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 - παράγραφος 2α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Αν από την επανεξέταση προκύψει το 
συμπέρασμα ότι δεν υπάρχει πρόοδος, τα 
κράτη μέλη ενθαρρύνουν την καθιέρωση 
φόρου CΟ2 για μηχανές εσωτερικής 
ανάφλεξης.  
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Or. en

Αιτιολόγηση

Η μεταβολή του κλίματος έχει τέτοια σημασία που χρειάζεται να ληφθούν σοβαρά μέτρα για την 
προώθηση καθαρότερων και ενεργειακώς αποδοτικότερων οχημάτων οδικών μεταφορών.

Τροπολογία 63
Amalia Sartori

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα - Πίνακας 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Πίνακας 1: Ενεργειακό περιεχόμενο 
καυσίμων κίνησης

Πίνακας 1: Ενεργειακό περιεχόμενο 
καυσίμων κίνησης

Καύσιμο           Ενεργειακό περιεχόμενο Καύσιμο           Ενεργειακό περιεχόμενο
Ντίζελ                                    36 MJ/λίτρο Ντίζελ                                    36 MJ/λίτρο

Βενζίνη                                  32 MJ/λίτρο Βενζίνη                                   32 MJ/λίτρο
Φυσικό αέριο                         38 MJ/Nm3 Φυσικό αέριο                          33 MJ/Nm3

LPG (υγραέριο)                     24 MJ/λίτρο LPG (υγραέριο)                      24 MJ/λίτρο
Αιθανόλη                               21 MJ/λίτρο Αιθανόλη                                21 MJ/λίτρο

Βιοντίζελ                               33 MJ/λίτρο Βιοντίζελ                                33 MJ/λίτρο
Καύσιμα γαλακτώματα         32 MJ/λίτρο Καύσιμα γαλακτώματα          32 MJ/λίτρο

Υδρογόνο                              11 MJ/Nm3 Υδρογόνο                             11 MJ/Nm3

Or. it

Αιτιολόγηση

Στο πλαίσιο των διαδικασιών της έγκρισης τύπου, η κατανάλωση επιβατικών αυτοκινήτων 
λαμβάνει υπόψη το γεγονός ότι το φυσικό αέριο μπορεί να έχει χαμηλό ενεργειακό περιεχόμενο. 
Προκειμένου να υπάρξει συμβατότητα με τη θεσμοθετημένη κατανάλωση για υφιστάμενα 
οχήματα, θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί μάλλον τιμή 33 ΜJ αντί 38 ΜJ. Σε περίπτωση που 
διατηρηθεί η τιμή που προτείνει η Επιτροπή θα προκύψουν προβλήματα εφόσον θα υπάρξει 
ασυμβατότητα μεταξύ των παραμέτρων που θεσπίζονται στην παρούσα πρόταση και των 
παραμέτρων έγκρισης τύπου που αναγνωρίζονται, επί του παρόντος, ως επίσημες.
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Τροπολογία 64
Amalia Sartori

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα - Πίνακας 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Πίνακας 2: Κόστος εκπομπών στις οδικές μεταφορές (σε τιμές 2007):

CO2 NOx Υδρογονάνθρακες 
εκτός μεθανίου 
(NMHC)

Αιωρούμενα σωματίδια

2 λεπτά/kg 0,44 λεπτά/kg 0,1 λεπτά/kg 8,7 λεπτά/kg

Τροπολογία

Πίνακας 2: Κόστος εκπομπών στις οδικές μεταφορές (σε τιμές 2007):

CO2 NOx Υδρογονάνθρακες 
εκτός μεθανίου 
(NMHC)

Αιωρούμενα σωματίδια

2 λεπτά/kg προς 
καθορισμό

προς 
καθορισμό

προς καθορισμό

Or. it

Αιτιολόγηση

Il valore attribuito al CO2 appare in linea con i valori attribuiti nei settori regolati dall’ETS, 
tuttavia esiste una grandissima sproporzione tra questo valore e quello attribuito alle 
emissioni inquinanti presenti nella tabella proposta dalla Commissione. Senza una 
valutazione ulteriore si arriverebbe al paradosso di squalificare il potenziale di veicoli a 
bassissimo tasso di inquinanti emessi, ideali per il miglioramento della qualita’ dell’aria nei 
centri urbani che e’ l’ obiettivo principale di questo strumento legislativo. I valori relativi alle 
emissioni inquinanti devono dunque essere rivalutati adeguatamente. Alternativa potrebbe 
essere quella di definire un indice di priorita’ da attribuire alle diverse tipologie di emissioni 
presenti nella tabella cosicche’ le PPAA possono, in funzione delle proprie strategie di 
riduzione del tasso di emissioni e delle peculiarita' locali, definire la scelta di veicoli piu’ 
adeguati allo scopo.
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Τροπολογία 65
Martin Callanan

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα - Πίνακας 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

CO2 NOx Υδρογονάνθρα
κες εκτός 
μεθανίου 
(NMHC)

Αιωρούμενα σωματίδια

2 λεπτά €/kg 0,44 λεπτά €/g 0,1 λεπτά €/g 8,7 λεπτά €/g

Τροπολογία

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι πόλεις και οι περιφέρειες της Ευρώπης και/ή οι αναθέτουσες αρχές θα πρέπει να έχουν την 
ελευθερία να τιμολογούν τους ρύπους με διάφορους τρόπους, ανάλογα με τις τοπικές συνθήκες. 
Αν επιθυμούν να καταπολεμήσουν έναν συγκεκριμένο ρύπο θα παραβούν, ενδεχομένως, τις 
σχετικές οριακές τιμές της ΕΕ, όπως το ΝΟ2 ή το ΡΜ10. Σε τέτοιες περιπτώσεις επιθυμούν, 
κατά πάσα πιθανότητα να "αποτιμήσουν" υψηλότερα μια ρυπαντική ουσία έναντι άλλης. Αν και, 
καταρχήν, η οδηγία φαίνεται να είναι ουδέτερη από τεχνολογική άποψη, στην πράξη η αυστηρή 
τιμολόγηση ρυπαντικών ουσιών στη μεθοδολογία τείνει να ευνοεί ορισμένες τεχνολογίες έναντι 
άλλων.

Τροπολογία 66
Margrete Auken

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα - Πίνακας 2 – στήλη 1 – σειρά 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2 λεπτά €/kg 3λεπτά €/kg ή η αγοραία τιμή του 
ευρωπαϊκού συστήματος εμπορίας 
αερίων του θερμοκηπίου (ΕΤS), 
οποιοδήποτε είναι υψηλότερο

Or. en



AM\726332EL.doc 41/43 PE407.696v01-00

EL

Αιτιολόγηση

Τα 30€/τόνο είναι πιθανότερο να αντιπροσωπεύουν μια ακριβή τιμή για τον άνθρακα σε ό,τι 
αφορά τη διάρκεια ζωής των οχημάτων που αγοράζονται μετά το 2010.

Τροπολογία 67
Martin Callanan

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα - Πίνακας 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Πίνακας 3: Διανυόμενα χιλιόμετρα καθ’ όλη τη διάρκεια ζωής των οχημάτων οδικών 
μεταφορών

Κατηγορία οχημάτων Διανυόμενα 
χιλιόμετρα καθ’ 
όλη τη διάρκεια 
ζωής

(κατηγορίες M και N όπως ορίζονται στην οδηγία 
2007/46/ΕΚ)
Επιβατικά αυτοκίνητα (M1) 200 000 km

Ελαφρά επαγγελματικά οχήματα (N1) 250 000 km

Βαρέα φορτηγά οχήματα (N2, N3) 1 000 000 km

Λεωφορεία (M2, M3) 800 000 km

Τροπολογία

Πίνακας 3: Διανυόμενα χιλιόμετρα καθ’ όλη τη διάρκεια ζωής των οχημάτων οδικών 
μεταφορών

Κατηγορία οχημάτων Διανυόμενα 
χιλιόμετρα καθ’ 
όλη τη διάρκεια 
ζωής

(κατηγορίες M και N όπως ορίζονται στην οδηγία 
2007/46/ΕΚ)
Βαρέα φορτηγά οχήματα (N2, N3) 1 000 000 km

Λεωφορεία (M3) 800 000 km
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Or. en

Αιτιολόγηση

Ο πίνακας τροποποιήθηκε προκειμένου να αντικατοπτρίσει το περιορισμένο πεδίο εφαρμογής 
για τα οχήματα Ν1, Ν2 και Μ3.

Amendment 68
Margrete Auken

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα 1α (νέο)

Τροπολογία

Κόστος ρύπανσης του ατμοσφαιρικού αέρα σε €/τόνο ρύπων για οδικές, σιδηροδρομικές 
και πλωτές μεταφορές

Κόστος συντελεστή σε €, τιμές 2000, Μονάδα: € 2000/τ ρύπου
Ρύπος NOx NMVOC SO2 PM2.5 (εκπεμπόμενα) PM10 (μη εκπεμπόμενα)
Πηγή CAFÉ 

CBA
CAFÉ 
CBA

CAFÉ 
CBA

HEATCO UBA 
μεταφερόμενο 
στο HEATCO

HEATCO/ 
CAFÉ CBA 
(για θαλάσσιες 
μεταφορές)

HEATCO UBA 
μεταφερόμενο 
σε HEATCO

HEATCO

CAFÉ CBA 
ευαισθησίαy

VOLY 
median 
(PM/O3)

VOLY 
median 
(PM/O3)

VOLY 
median 
(PM/O3)

Μονάδα € 2000 
(εκπομπές 
2010)

€ 2000 
(εκπομπές 
2010)

€ 2000 
(εκπομπές
2010)

€ 2000 € 2000 € 2000 € 2000 € 2000 € 2000

Τοπικό 
περιβάλλον

Αστικές και 
μητροπολιτικές 
περιοχές

Αστικές 
περιοχές

Εκτός 
οικοδομημένων 
περιοχών

Αστικές και 
μητροπολιτικές 
περιοχές

Αστικές 
περιοχές

Εκτός 
οικοδομημένων 
περιοχών

Αυστρία 8,700 1,700 8,300 415,000 134,300 69,600 166,200 53,700 27,800
Βέλγιο 5,200 2,500 11,000 422,200 136,200 91,100 169,900 54,500 36,500
Βουλγαρία 1,800 200 1,000 43,000 13,800 11,000 17,200 5,500 4,400
Κύπρος 500 300 2,000 243,700 78,700 20,600 97,500 31,500 8,200
Δημοκρατία της 
Τσεχίας

7,300 1,000 8,000 252,600 81,400 62,700 101,000 32,600 25,100

Δανία 4,400 700 5,200 386,800 124,700 45,500 154,700 49,900 18,200
Εσθονία 800 100 1,800 133,400 43,400 22,500 53,400 17,300 9,000
Φινλανδία 800 200 1,800 337,100 108,600 28,100 134,800 43,400 11,200
Γαλλία 7,700 1,400 8,000 392,200 126,300 78,400 156,900 50,500 31,400
Γερμανία 9,600 1,700 11,000 384,500 124,000 75,000 153,800 49,600 30,000
Ελλάδα 800 300 1,400 248,700 80,100 35,000 99,500 32,100 14,000
Ουγγαρία 5,400 900 4,800 203,800 65,600 52,300 81,500 26,200 20,900
Ιρλανδία 3,800 700 4,800 391,000 126,200 40,900 156,400 50,500 16,400
Ιταλία 5,700 1,100 6,100 371,600 120,100 67,600 148,600 48,000 27,100
Λετονία 1,400 200 2,000 115,700 37,200 21,500 46,300 14,900 8,600
Λιθουανία 1,800 200 2,400 143,100 46,500 28,600 57,200 18,600 11.400
Λουξεμβούργο 8,700 2,700 9,800 671,500 216,200 95,700 268,600 86,500 38,300
Μάλτα 700 400 2,200 245,400 78,700 20,400 98,200 31,500 8,200
Κάτω Χώρες 6,600 1,900 13,000 422,500 136,400 82,600 169,000 54,500 33,000
Νορβηγία 2,000 300 2,500 309,600 99,600 30,100 123,800 39,900 12,000
Πολωνία 3,900 600 5,600 174,500 56,000 52,400 69,800 22,400 20,900
Πορτογαλία 1,300 500 3,500 259,500 83,600 38,500 103,800 33,500 15,400
Ρουμανία 2,200 400 2,000 29,200 9,400 7,500 11,700 3,800 3,000
Σλοβακία 5,200 700 4,900 194,200 62,100 52,400 77,700 24,900 21,000
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Σλοβενία 6,700 1,400 6,200 262,900 84,500 54,500 105,200 33,800 21,800
Ισπανία 2,600 400 4,300 299,600 96,400 41,200 119,900 38,600 16,500
Σουηδία 2,200 300 2,800 352,600 113,400 34,300 141,000 45,400 13,700
Ελβετία 9,200 1,800 8,800 444,800 143,100 73,500 177,900 57,200 29,400
Ηνωμένο 
Βασίλειο

3,900 1,100 6,600 389,100 125,300 60,700 155,700 50,100 24,300

ΕΕ-25 4,400 1,000 5,600 26,000
Βαλτική 
Θάλασσα

2,600 500 3,700 12,000

Μεσόγειος 
Θάλασσα

500 300 2,000 5,600

Βορειοανατολικός 
Ατλαντικός

1,600 400 2,200 4,800

Βόρεια Θάλασσα 5,100 1,900 6,900 28,000

Αστικές και μητροπολιτικές περιοχές: Πόλεις με περισσότερους από 0,5 εκατομμύρια κατοίκους
Αστικές περιοχές: μικρότερες και  μέσου μεγέθους πόλεις με κάτω από 0,5 εκατομμύρια κατοίκους

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι τοπικές αρχές πρέπει να είναι σε θέση να χρησιμοποιούν περισσότερες σχετικές τιμές 
κόστους όπου αυτές είναι διαθέσιμες. Ο πίνακας είναι όπως παρουσιάστηκε στο έγγραφο 
εργασίας του Συμβουλίου.


