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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Λόγοι και στόχοι της πρότασης

Ο συνεχώς αναπτυσσόμενος τομέας των μεταφορών είναι υπεύθυνος για μια υψηλή 
κατανάλωση ενέργειας, υψηλές εκπομπές CΟ2 και ρύπων, και εξαρτάται πολύ από το 
πετρέλαιο. Για το λόγο αυτό είναι επιθυμητό να τίθενται σε κυκλοφορία πιο καθαρά και 
ενεργειακώς αποδοτικότερα οχήματα. Αυτό ανταποκρίνεται στους στόχους της πολιτικής 
μεταφορών, περιβάλλοντος και ενέργειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης1.

Η Επιτροπή ανέλαβε τη δέσμευση να προωθήσει την ανάπτυξη μιας νέας γενεάς οχημάτων. 
Ωστόσο, οι αντίστοιχες τεχνολογίες είναι ακόμη επί του παρόντος πιο ακριβές σε σχέση με 
αυτές που χρησιμοποιούνται στα παραδοσιακά οχήματα. Ένα σημαντικό μέσο προώθησης για 
το σκοπό αυτό είναι η προμήθεια οχημάτων που ρυπαίνουν λιγότερο και είναι ενεγειακώς 
αποδοτικότερα στις δημόσιες διαδικασίες διαγωνισμών, προκειμένου να αναπτυχθεί μια 
αγορά γι' αυτά τα οχήματα. Όσον αφορά την ευρωπαϊκή μαζική παραγωγή οχημάτων, οι 
κατασκευαστές θα είναι δυνατόν τότε μόνο να παροτρυνθούν στην παραγωγή ειδικών 
σειρών, εφόσον ληφθούν μέτρα σε κοινοτικό επίπεδο που είναι δυνατόν να οδηγήσουν στη 
δημιουργία μιας αρκούντως μεγάλης ευρωπαϊκής αγοράς.

Περιεχόμενο της πρότασης της Επιτροπής

Στο κοινοτικό δίκαιο προβλέπεται ήδη κανόνας για περιβαλλοντικώς βελτιωμένες επιδόσεις, 
των οποίων η τήρηση είναι προαιρετική και είναι π.χ. δυνατόν να επιδιωχθεί με φορολογικά 
κίνητρα. Η πρόταση αυτή προχωρά περισσότερο και βασίζεται στην έννοια "βελτιωμένο 
φιλικό για το περιβάλλον όχημα" (enchancec environment-friendly vehicle - EEV) σύμφωνα 
με την έννοια της οδηγίας 2005/55/ΕΚ (ΕΕ L 275 της 20.10.2005 σελ. 1) προκειμένου να 
καθοριστεί ο κανόνας σε μια δεσμευτική βάση ή ένα τμήμα του στόλου οχημάτων. Η στην 
οδηγία αυτή προτεινόμενη δέσμευση για την προμήθεια καθαρών οχημάτων περιορίζεται κατ' 
αρχάς σε οχήματα συνολικού βάρους άνω των 3,5 τόνων. Σ' αυτήν την κατηγορία οχημάτων 
υπάγονται λεωφορεία και τα περισσότερα επαγγελματικά οχήματα, όπως π.χ. 
απορριμματοφόρα. Οι δημόσιες υπηρεσίες πρέπει κατά τις ετήσιες προμήθειές τους (αγορά ή 
χρηματοδοτική μίσθωση) να δεσμεύουν μια ελάχιστη ποσόστωση ύψους 25% για οχήματα, 
τα οποία ανταποκρίνονται στο πρότυπο του βελτιωμένου φιλικού για το περιβάλλον 
οχήματος.

Προτάσεις του συντάκτη της γνωμοδότησης

Παράλληλα με ορισμένες βελτιώσεις του κειμένου, ο εισηγητής προτείνει κυρίως τρεις 
τροποποιήσεις στην πρόταση:

1. Έναν ευρύ ορισμό του "δημόσιου φορέα". Αυτός πρέπει να περιλαμβάνει και όλες τις 
επιχειρήσεις που παρέχουν υπηρεσίες μεταφορών στο πλαίσιο παρατήρησης ή αδείας 
από δημόσιο φορέα. 

  
1 Βλ. π.χ. την Πράσινη Βίβλο για την ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού COΜ(2000)0769, τη Λευκή Βίβλο 
για την πολιτική των μεταφορών έως το 2010 COM(2001)0370 και την οδηγία για την ποιότητα του αέρα 
(οδηγία 1996/62/ΕΚ σχετικά με την αξιολόγηση και τον έλεγχο του αέρα) και την οδηγία 1999/30/ΕΚ σχετικά 
με τις οριακές τιμές για ρύπους στον αέρα.
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2. Ένα υψηλότερο ποσοστό ύψους 40% των προμηθειών, προκειμένου να είναι δυνατή η 
δημιουργία μιας επαρκώς μεγάλης αγοράς. Βάσει των αριθμών που αναφέρονται από 
την Επιτροπή ένα ποσοστό ύψους 25% θα οδηγούσε μόνο σε μικρά μερίδια της 
συνολικής αγοράς ύψους 1,5% για επαγγελματικά οχήματα και 8% για λεωφορεία. 
Αυτά τα μερίδια αγοράς πρέπει να γίνουν μεγαλύτερα.

3. Μια διεύρυνση του πεδίου εφαρμογής σε ελαφρά επαγγελματικά οχήματα κάτω των 
3,5 τόνων. Μόνο τα ελαφρά επιβατικά αυτοκίνητα (κατηγορία Μ1 κάτω των 3,5 
τόνων) εξαιρούνται. Η διεύρυνση αυτή αντιστοιχεί στην οδηγία 2005/55/ΕΚ για 
φιλικά προς το περιβάλλον οχήματα, η οποία αναφέρεται και σε όλα τα οχήματα 
χωρίς τα ελαφρά επιβατικά αυτοκίνητα.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού καλεί την Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας 
Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να ενσωματώσει 
στην έκθεσή της τις ακόλουθες τροπολογίες:

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή1 Τροπολογίες του Κοινοβουλίου

Τροπολογία 1
Άρθρο 1

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

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

Αιτιολόγηση

Σε συμφωνία με το άρθρο 3 πρέπει και οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στις υπηρεσίες 
μεταφορών στο πλαίσιο παραχώρησης ή άδειας από δημόσιο φορέα να υπάγονται στο πεδίο 

  
1 Δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη στην ΕΕ.
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εφαρμογής αυτής της οδηγίας.

Τροπολογία 2
Άρθρο 3

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

Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι 
ποσόστωση 40 % 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.

Αιτιολόγηση

Όταν κατά την Επιτροπή το μερίδιο στην αγορά οχημάτων των δημοσίων φορέων ανέρχεται σε 
περίπου 6% για επαγγελματικά οχήματα και περίπου 33% για λεωφορεία, τότε οδηγεί ένα 
ποσοστό ύψους 25% για καθαρά οχήματα σε μερίδια αγοράς αντίστοιχα 1,5% για 
επαγγελματικά οχήματα και περίπου 8% για λεωφορεία στη συνολική αγορά. Τέτοια μερίδια 
αγοράς είναι πολύ μικρά και δεν προσφέρουν ακόμη ευνοϊκή προοπτική για μαζική παραγωγή. 
Εφόσον όμως οι δημόσιοι φορείς προμηθεύονται 40% καθαρά οχήματα, είναι δυνατόν να 
επιτευχθούν σημαντικότερα μερίδια αγοράς (ενδεχομένως περίπου 2,4% και περίπου 13%).

Τροπολογία 3
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 

Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι 
ποσόστωση 25 % των οχημάτων οδικών 
μεταφορών, τα οποία αγοράζονται ή 
μισθώνονται χρηματοδοτικώς κάθε 
ημερολογιακό έτος 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.
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ορίζονται στο άρθρο 2.

Αιτιολόγηση

Δεν πρέπει να υπάρχει περιορισμός βάρους, και ελαφρά επαγγελματικά οχήματα της κατηγορίας 
Ν1 θα πρέπει να περιληφθούν στο πεδίο εφαρμογής. Αυτό αντιστοιχεί στον ορισμό ενός 
καθαρού οχήματος στο άρθρο 11 της οδηγίας 2005/55/ΕΚ, η οποία εξαιρεί μόνο οχήματα της 
κατηγορίας Μ1 με ένα τεχνικώς επιτρεπόμενο συνολικό όγκο έως 3,5 τόνους (επιβατικά 
αυτοκίνητα). Εκτός αυτού πρέπει το ποσοστό να ισχύει για κάθε έτος, και όχι μόνο για ένα 
δεδομένο έτος.

Τροπολογία 4
Άρθρο 5. παράγραφος 2, υποπαράγραφος 2

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].

Το χρονικό διάστημα που αναφέρεται στο 
άρθρο 5 παράγραφος 6 της απόφασης αριθ. 
1999/468/EΚ ορίζεται σε ... [δεν 
επιτρέπεται να υπερβαίνει τους 2 μήνες].

Τροπολογία 5
Άρθρο 6. παράγραφος 1, υποπαράγραφος 2

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

Κάθε έτος, τα κράτη μέλη διαβιβάζουν τις 
πληροφορίες αυτές στην Επιτροπή το 
αργότερο μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου του 
έτους που ακολουθεί το σχετικό 
ημερολογιακό έτος.

Αιτιολόγηση

Το έτος πρέπει να είναι προσδιορισμένο.

Τροπολογία 6
Άρθρο 6. παράγραφος 2, υποπαράγραφος 2



PA\601231EL.doc 7/7 PE 369.920v01-00

EL

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 της κατηγορίας οχημάτων Μ1 
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.

Αιτιολόγηση

Στον ορισμό ενός οχήματος της οδηγίας 2005/55/ΕΚ εμπίπτουν και ελαφρά επαγγελματικά 
οχήματα κάτω των 3,5 τόνων συνολικού βάρους. Θα πρέπει σύμφωνα με την τροπολογία 3 να 
εμπίπτουν και στο πεδίο εφαρμογής αυτής της οδηγίας. Επί μέρους κράτη μέλη μπορούν τότε 
προαιρετικά να λαμβάνουν επίσης μέτρα για επιβατικά αυτοκίνητα κάτω των 3,5 τόνων και να 
ενημερώνουν σχετικά την Επιτροπή.


