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PR_COD_1am

Υπόμνημα για τα χρησιμοποιούμενα σύμβολα

* Διαδικασία διαβούλευσης
πλειοψηφία των ψηφισάντων

**I Διαδικασία συνεργασίας (πρώτη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων

**II Διαδικασία συνεργασίας (δεύτερη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων για έγκριση της κοινής θέσης
πλειοψηφία των βουλευτών που αποτελούν το Κοινοβούλιο για 
απόρριψη ή τροποποίηση της κοινής θέσης

*** Σύμφωνη γνώμη
πλειοψηφία των βουλευτών που αποτελούν το Κοινοβούλιο εκτός 
από τις περιπτώσεις που μνημονεύονται στα άρθρα 105, 107, 161 
και 300 της Συνθήκης ΕΚ και στο άρθρο 7 της Συνθήκης ΕΕ

***I Διαδικασία συναπόφασης (πρώτη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων

***II Διαδικασία συναπόφασης (δεύτερη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων για έγκριση της κοινής θέσης
πλειοψηφία των βουλευτών που αποτελούν το Κοινοβούλιο για 
απόρριψη ή τροποποίηση της κοινής θέσης

***III Διαδικασία συναπόφασης (τρίτη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων για έγκριση του κοινού σχεδίου

(Η ενδεικνυόμενη διαδικασία στηρίζεται στη νομική βάση που πρότεινε η 
Επιτροπή)

Τροπολογίες σε νομοθετικό κείμενο

Στις τροπολογίες του Κοινοβουλίου η σήμανση γίνεται με έντονους 
πλάγιους χαρακτήρες. Η σήμανση με απλά πλάγια απευθύνεται στις τεχνικές 
υπηρεσίες και αφορά στοιχεία του νομοθετικού κειμένου για τα οποία 
προτείνεται διόρθωση εν όψει της επεξεργασίας του τελικού κειμένου (για 
παράδειγμα, στοιχεία εμφανώς λανθασμένα  ή που έχουν παραλειφθεί σε μια 
γλωσσική έκδοση). Αυτές οι προτάσεις διόρθωσης υπόκεινται στη 
συγκατάθεση των αρμόδιων τεχνικών υπηρεσιών.
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ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
που αφορά την προώθηση καθαρών οχημάτων οδικών μεταφορών
(COM(2005)0634 – C6-0008/2006 – 2005/0283(COD))

(Διαδικασία συναπόφασης: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο (COM(2005)0634)1,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 251, παράγραφος 2, και το άρθρο 175, παράγραφος 1 της 
Συνθήκης ΕΚ, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή 
(C6-0008/2006),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 51 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και 
Ασφάλειας των Τροφίμων και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας 
και Ενέργειας και της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού (A6-0000/2006),

1. εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής όπως τροποποιήθηκε·

2. ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, αν προτίθεται να της 
επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο·

3. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και 
στην Επιτροπή.

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροποποιήσεις του Κοινοβουλίου

Τροπολογία 1
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 

(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 

  
1 Δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη στην ΕΕ.
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σωματιδιακών ρύπων από κινητήρες 
ανάφλεξης με συμπίεση για 
χρησιμοποίηση σε οχήματα, και κατά της 
εκπομπής αερίων ρύπων από κινητήρες 
θετικής ανάφλεξης που τροφοδοτούνται με 
φυσικό αέριο ή υγραέριο για 
χρησιμοποίηση σε οχήματα για οχήματα 
βάρους άνω των 3,5 t. Επί του παρόντος, 
το πρότυπο αυτό εμφανίζεται ως το πλέον 
ενδεδειγμένο να χρησιμοποιηθεί για τον 
ορισμό του καθαρού οχήματος στην 
παρούσα οδηγία. Πρέπει πάντως να 
προβλεφθεί η δυνατότητα τροποποίησης 
του ορισμού αυτού, ώστε να λαμβάνεται 
υπόψη η πλέον πρόσφατη τεχνική 
πρόοδος.

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 ως βάση 
για τις οριακές τιμές που καθορίζονται
στην παρούσα οδηγία όσον αφορά βαρέα 
οχήματα βάρους άνω των 3,5 t. όσον 
αφορά τα οχήματα βάρους κάτω των 3,5t, 
η πλέον ενδεδειγμένη βάση για τις 
οριακές τιμές θεωρείται το πρότυπο Euro
5 που προτείνει η Επιτροπή στην 
πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
σχετικά με την έγκριση τύπου 
μηχανοκίνητων οχημάτων όσον αφορά 
εκπομπές και σχετικά με την πρόσβαση 
σε πληροφορίες επισκευής οχημάτων, για 
την τροποποίηση της οδηγίας 
72/306/ΕΟΚ και της Οδηγίας .../.../ΕΚ 1. 
Πρέπει πάντως να προβλεφθεί η 
δυνατότητα τροποποίησης ή καθιέρωσης 
οριακών τιμών, ώστε να λαμβάνεται 
υπόψη η πλέον πρόσφατη τεχνική 
πρόοδος.
1 COM(2005)0683

Αιτιολόγηση

Οι υποχρεώσεις στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων πρέπει επίσης να καλύπτουν τα ελαφρά 
οχήματα (βλ. αιτιολόγηση της τροπολογίας στο άρθρο 1α). Το πρότυπο ΒΠΟ εφαρμόζεται 
μόνον σε οχήματα βάρους άνω των 3,5 τόνων και συνεπώς θα πρέπει να χρησιμοποιείται ένα 
άλλο πρότυπο για τα ελαφρά οχήματα. Το πρότυπο Euro 5 είναι το πλέον πρόσφατο πρότυπο 
που προτείνει η Επιτροπή για επιβατικά και ελαφρά οχήματα και, κατά συνέπεια, θεωρείται 
ενδεδειγμένο να χρησιμοποιείται το πρότυπο αυτό ως βάση για τις οριακές τιμές που 
καθορίζονται στο νέο Παράρτημα όσον αφορά τα ελαφρά οχήματα.

Τροπολογία 2
Αιτιολογική σκέψη 8α (νέα)
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(8α) Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι 
ελέγχονται οι εκπομπές πολύ μικρών 
σωματιδίων(ΡΜ), η Επιτροπή πρέπει 
επίσης να εξετάσει την έγκριση μιας 
προσέγγισης με βάση τον αριθμό των 
εκπομπών των ΡΜ εκτός της 
προσέγγισης με βάση τη μάζα που 
χρησιμοποιείται σήμερα. 

Αιτιολόγηση

Δεδομένου ότι τα πολύ μικρά σωματίδια προκαλούν, κατά τα φαινόμενα, περισσότερα 
προβλήματα υγείας απ' ότι τα μεγαλύτερα, είναι σημαντικό να συσχετίζονται οι εκπομπές τόσο 
με τη μάζα των εκπεμπόμενων σωματιδίων όσο και με τον αριθμό τους. Προκειμένου να 
αποτραπεί το ενδεχόμενο να αναπτυχθούν μελλοντικά ανοιχτά φίλτρα τα οποία πληρούν το νέο 
όριο της μάζας των σωματιδίων αλλά τα οποία επιτρέπουν εκπομπές μεγάλου αριθμού πολύ 
μικρών σωματιδίων, πρέπει να θεσπιστεί νέο πρότυπο που θα περιορίζει τον αριθμό των 
εκπεμπόμενων σωματιδίων. Επί του παρόντος, δεν ενδείκνυται να καθοριστεί αριθμητικό 
πρότυπο καθώς διεξάγεται έρευνα στο πλαίσιο της UN/ECE και στο πλαίσιο του Προγράμματος 
Μέτρησης Σωματιδίων (PMP). H ομάδα εργασίας UN/ECE εξακολουθεί να εξετάζει το εν 
λόγω ζήτημα. Μόλις διατεθούν τα αποτελέσματα του προγράμματος ΡΜΡ, θα εφαρμοστεί 
αριθμητικό πρότυπο μέσω της επιτροπολογίας .

Τροπολογία 3
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.

(11) Η παρούσα οδηγία δεν αποτρέπει τα 
κράτη μέλη να προωθούν επίσης την 
προμήθεια οχημάτων με βελτιωμένες 
περιβαλλοντικές επιδόσεις εκτός εκείνων 
που καλύπτονται από την παρούσα 
οδηγία, 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.
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Αιτιολόγηση

Απαραίτητη τροποποίηση σε συνάρτηση με την τροπολογία για τη συμπερίληψη των ελαφρών 
οχημάτων στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας.

Τροπολογία 4
Άρθρο 1α (νέο)

Άρθρο 1α
Πεδίο εφαρμογής

Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται στις 
ακόλουθες κατηγορίες οχημάτων οδικών 
μεταφορών:
(α) οχήματα με τεχνικώς επιτρεπόμενο 
μέγιστο βάρος φόρτωσης άνω των 3,5 t
των κατηγοριών Μ2 και Μ3 όπως 
προβλέπεται στο παράρτημα ΙΙ της 
Οδηγίας ΧΧΧΧ/ΧΧ/ΕΚ1·
(β)οχήματα με τεχνικώς επιτρεπόμενο 
μέγιστο βάρος φόρτωσης άνω των 3,5 t
των κατηγοριών Ν2 και Ν3 όπως 
προβλέπεται στο παράρτημα ΙΙ της 
Οδηγίας ΧΧΧΧ/ΧΧ/ΕΚ· και
(γ) ελαφρά οχήματα μέγιστης μάζας που 
δεν υπερβαίνει 3,5t της κατηγορίας Ν1
όπως προβλέπεται στο παράρτημα ΙΙ της 
Οδηγίας ΧΧΧΧ/ΧΧ/ΕΚ·
_______________
1 Τούτο αναφέρεται στην πρόταση της 
Επιτροπής COM(2003)0418, 
2003/0153(COD) όπως έχει τροποποιηθεί 
από το COM(2004)0738, η έγκριση της
οποίας εκκρεμεί στο πλαίσιο της 
διαδικασίας συναπόφασης. Η σχετική 
μνεία στην οδηγία πλαίσιο θα 
επικαιροποιηθεί μετά την έγκρισή της.

Αιτιολόγηση

Το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας πρέπει να διευκρινισθεί, και τα ελαφρά οχήματα θα πρέπει να 
περιλαμβάνονται ήδη επί του παρόντος στο πεδίο εφαρμογής.  Είναι σημαντικό να επισημανθεί 
ότι τα 110.000 από, σύμφωνα με εκτιμήσεις, 162.000 οχήματα των κατηγοριών (α), (β) και (γ) 
που αγοράζονται από δημόσιους φορείς κάθε χρόνο είναι ελαφρά οχήματα.
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Τροπολογία 5
Άρθρο 2, σημείο (β)

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

(β) "Καθαρό όχημα" σημαίνει καινούργιο 
όχημα οδικών μεταφορών το οποίο 
προωθείται με κινητήρα ο οποίος πληροί 
τις επιτρεπόμενες οριακές τιμές 
εκπομπών που καθορίζονται στους 
ισχύοντες πίνακες του παραρτήματος.

Αιτιολόγηση

Ο ορισμός των καθαρών οχημάτων δεν θα πρέπει να περιορίζεται σε βαρέα οχήματα βάρους 
άνω των 3,5 t και να σχετίζεται με οριακές τιμές που καθορίζονται σε άλλη οδηγία, ιδίως 
εφόσον οι οριακές τιμές της εν λόγω οδηγίας δεν είναι ιδιαίτερα φιλόδοξες. Για τον λόγο αυτό, 
οι οριακές τιμές έχουν παρεμβληθεί σε νέο παράρτημα της παρούσας οδηγίας επιτρέποντας, με 
τον τρόπο αυτό να περιληφθούν επίσης οριακές τιμές για ελαφρά οχήματα. Το αρχικό πρότυπο 
ΒΠΟ έχει χρησιμοποιηθεί ως βάση για τις οριακές τιμές που καθορίζονται στους πίνακες 1 και 
2 του νέου παραρτήματος με κάποιες τροποποιήσεις για την προώθηση τεχνολογικών 
εξελίξεων.

Τροπολογία 6
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 τουλάχιστον 35% των 
οχημάτων οδικών μεταφορών κάθε 
κατηγορίας που αναφέρεται στα σημεία 
(α) - (γ) του άρθρου 1α, 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

Στόχος του καθορισμού των ποσοστώσεων είναι η αύξηση της ζήτησης καθαρών οχημάτων 
στην αγορά με την χρήση δημοσίων συμβάσεων. Η ποσόστωση θα πρέπει να επαρκεί τόσο για 
την επίτευξη οικονομιών κλίμακας όσο και για την προετοιμασία του δημοσίου στόλου 
οχημάτων για τα νέα πρότυπα Euro που θα τεθούν σε ισχύ. Μια ποσόστωση ύψους 35% 
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θεωρείται ελάχιστη προϋπόθεση για την επίτευξη των στόχων αυτών.

Τροπολογία 7
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. Το παράρτημα μπορεί να 
προσαρμόζεται ενόψει της τεχνικής 
προόδου και να λαμβάνει υπόψη εξελίξεις 
στην αγορά οχημάτων σύμφωνα με τη 
διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 5, 
παράγραφος 2. Ωστόσο, οι τροποποιήσεις 
μπορεί να μη συμβάλλουν στη μείωση του 
φιλόδοξου επιπέδου των οριακών τιμών 
από περιβαλλοντική άποψη.
Μετά την ολοκλήρωση του 
Προγράμματος Μέτρησης Σωματιδίων
της ομάδας εργασίας UN/ECE, που 
διεξάγεται υπό την αιγίδα του 
Παγκόσμιου Φόρουμ Εναρμόνισης των 
Κανονισμών σχετικά με τα Οχήματα, το 
παράρτημα θα τροποποιηθεί σύμφωνα με 
τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 
5, παράγραφος 2, με στόχο την 
αναβαθμονόμηση των οριακών τιμών 
των εκπομπών μάζας σωματιδίων και 
την καθιέρωση οριακών τιμών με βάση 
τον αριθμό των σωματιδίων.

Αιτιολόγηση

Για λόγους αποτελεσματικής εφαρμογής, οι οριακές τιμές που καθορίζονται στην παρούσα 
οδηγία πρέπει να επικαιροποιούνται τακτικά ενόψει της τεχνικής προόδου. Μόλις θεσπιστούν 
νέα πρότυπα Euro για τα οχήματα, οι οριακές τιμές της οδηγίας θα πρέπει να τροποποιηθούν σε 
περίπτωση που δεν είναι αρκετά φιλόδοξες. Η διαδικασία συναπόφασης είναι εξαιρετικά 
βραδυκίνητη για να διασφαλιστεί η επικαιροποίηση των οριακών τιμών και, για το λόγο αυτό, ο 
εισηγητής προτείνει να εφαρμοστεί η διαδικασία επιτροπολογίας. Ωστόσο, έχει παρεμβληθεί 
ρήτρα διασφάλισης ούτως ώστε να μην αυξηθούν οι οριακές τιμές.  Όσον αφορά την καθιέρωση 
οριακών τιμών με βάση τον αριθμό των σωματιδίων, παραπέμπουμε στην προηγούμενη 
αιτιολόγηση.

Τροπολογία 8
Άρθρο 6, παράγραφος 2, εδάφιο 2

Μέχρι το αργότερο τρία έτη από την 
ημερομηνία που ορίζεται στο άρθρο 7 
παράγραφος 1, η Επιτροπή καταρτίζει 

Μέχρι το αργότερο τρία έτη από την 
ημερομηνία που ορίζεται στο άρθρο 8 , η 
Επιτροπή καταρτίζει έκθεση σχετικά με 



PR\609132EL.doc 11/16 PE 371.910v01-00

EL

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.

την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας και 
με τις ενέργειες που έχουν αναληφθεί από 
μεμονωμένα κράτη μέλη με σκοπό την 
προμήθεια καθαρών οχημάτων εκτός 
εκείνων που καλύπτονται από την 
παρούσα οδηγία, συμπεριλαμβανομένων 
οχημάτων ενεργειακής απόδοσης και 
οχημάτων με εκπομπές CO2 κάτω των 
120g/Km. 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 τη συμπερίληψη στο Παράρτημα 
οριακών τιμών εκπομπώνCO2 και 
αριθμού σωματιδίων όσον αφορά όλα τα 
οχήματα σε περίπτωση που τούτο δεν έχει 
θεσπιστεί σύμφωνα με το άρθρο 4.  Η 
Επιτροπή διασφαλίζει την επίτευξη 
επαρκούς προόδου όσον αφορά τις 
μεθόδους για τη μέτρηση του αριθμού 
των σωματιδίων ούτως ώστε να μπορεί 
να προτείνει πρότυπα για όλα τα οχήματα 
το ταχύτερο δυνατό και το αργότερο κατά 
την προαναφερθείσα αξιολόγηση.

Αιτιολόγηση

Προκειμένου ένα όχημα να είναι πραγματικά "καθαρό" θα πρέπει να ανταποκρίνεται σε 
πρότυπα όσον αφορά τις εκπομπές CO2 και τις εκπομπές αριθμού σωματιδίων.
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Τροπολογία 9
Παράρτημα (νέο)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Όρια εκπομπών για Βελτιωμένα φιλικά Περιβαλλοντικώς Οχήματα 

Πίνακας 1: Οριακές τιμές για οχήματα οδικών μεταφορών με τεχνικώς επιτρεπόμενο μέγιστο βάρος φόρτωσης άνω των 3,5t - Δοκιμές ESC
και ELR

Μάζα μονοξειδίου 
του άνθρακα
(CO) g/kWh

Μάζα 
υδρογονανθράκων

(HC) ) g/kWh

Μάζα οξειδίων του 
αζώτου

(NOx) ) g/kWh

Μάζα σωματιδίων
(PT) g/kWh

Αιθάλη 

m-1

Αριθμός
σωματιδίων(1)

(PM)
1,5 0,25 1 0,002 0,15

(1) Σε μεταγενέστερο στάδιο θα οριστεί αριθμητικό πρότυπο.

Για κινητήρες Ντήζελ που εξετάζονται επιπλέον με τη δοκιμή ETC, και ιδίως για κινητήρες αερίου, οι ειδικές μάζες μονοξειδίου του άνθρακα, 
υδρογονανθράκων εκτός μεθανίου και μεθανίου (όποτε ισχύουν), οξειδίων του αζώτου και σωματιδίων (όποτε ισχύουν) δεν υπερβαίνουν τις 
ποσότητες που εμφανίζονται στον πίνακα 2.

Πίνακας 2: Οριακές τιμές για οχήματα οδικών μεταφορών με τεχνικώς επιτρεπόμενο μέγιστο βάρος φόρτωσης άνω των 3,5t - Δοκιμές ETC

Μάζα μονοξειδίου 
του άνθρακα
(CO) g/kWh

Μάζα 
υδρογονανθράκων 

εκτός μεθάνης
(NMHC) g/kWh

Μάζα μεθάνης

(CH4) g/kWh(1)

Μάζα οξειδίων του 
αζώτου

(NOx) g/kWh

Μάζα σωματιδίων
(PT) g/kWh

Αριθμός 
σωματιδίων (2)

(PM)

3,0 0,40 0,65 1 0,002

(1) Μόνο για κινητήρες NG.
(2) Σε μεταγενέστερο στάδιο θα οριστεί αριθμητικό πρότυπο.
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Πίνακας 3: Οριακές τιμές για οχήματα οδικών μεταφορών με τεχνικώς επιτρεπόμενο μέγιστο βάρος φόρτωσης κάτω των 3,5t
Οριακές τιμές

Μάζα μονοξειδίων 
του άνθρακα

(CO)

Μάζα 
υδρογονανθράκων

(HC)

Μάζα οξειδίων του 
αζώτου
(NOx)

Συνδυασμένη μάζα 
υδρογονανθράκων 
και οξειδίων του 

αζώτου
(HC + NOx)

Μάζα σωματιδίων(2)

(PM)
Αριθμός 

σωματιδίων (1)

(PM)

Μάζα 
αναφοράς

(RM)
(kg)

L1
(mg/km)

L2
(mg/km)

L3
(mg/km)

L2 + L3
(mg/km) L4

(mg/km)

L5
(#/km)

Κατηγορία Κλάση PI CI PI CI PI CI PI CI PI(2) CI PI CI
N1 I RM ≤ 1305 1000 500 75 — 60 200 — 250 5.0 5.0

II 1305 < RM 
≤ 1760

1810 630 100 — 75 260 — 320 5.0 5.0

III 1760 < RM 2270 740 120 — 82 310 — 380 5.0 5.0

Υπόμνημα : PI = Θετική Ανάφλεξη, CI = Ανάφλεξη με συμπίεση 
(1) Σε μεταγενέστερο στάδιο θα οριστεί αριθμητικό πρότυπο. 
(2) Οι οριακές τιμές μάζα σωματιδίων για οχήματα με θετική (επιβαλλόμενη) ανάφλεξη εφαρμόζονται μόνο στα οχήματα με κινητήρα απευθείας έγχυσης που λειτουργούν εν μέρει ή πλήρως 
με καύση πτωχού μείγματος.  

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να μην επιβάλλεται ο περιορισμός του προτύπου ΒΠΟ για τα βαρέα οχήματα και να μπορεί να επεκταθεί η υποχρέωση των δημοσίων 
συμβάσεων σε ελαφρά οχήματα (και να διευκολυνθεί σε μεταγενέστερο στάδιο η επέκτασή της στα επιβατικά οχήματα), ο εισηγητής προτείνει να 
μεταφερθούν οι πίνακες των οριακών τιμών από την οδηγία σχετικά με το ΒΠΟ στο νέο αυτό παράρτημα και να περιβληθούν τα πρότυπα Euro 5 που 
προτείνει η Επιτροπή.  Όσον αφορά το πρότυπο ΒΠΟ, έχουν επέλθει δύο σημαντικές τροποποιήσεις λόγω των καθοριστικών επιπτώσεών τους στην 
υγεία και το περιβάλλον: η μείωση της οριακής τιμής των εκπομπών NOx από 2 σε 1 και των εκπομπών μάζας σωματιδίων από 0,02 σε 0,002.  Και οι 
δύο προτεινόμενες τιμές εναρμονίζονται με τις συστάσεις που είχε διατυπώσει η Ομοσπονδιακή Γερμανική Περιβαλλοντική Υπηρεσία ήδη το 2003. 
Όσον αφορά τις τιμές NOx, θα πρέπει να επισημανθεί ότι οι ΗΠΑ εφαρμόζουν όριο 0,4 για τον ίδιο τύπο οχημάτων. Η προτεινόμενη οριακή τιμή για 
τα σωματίδια βασίζεται στο γεγονός ότι πρέπει να ισχύει το όριο του 0,002 προκειμένου να επιβληθεί υποχρεωτικά η χρήση φίλτρου.
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Κύριος στόχος της έκθεσης

Ο εισηγητής επιδοκιμάζει την πρόταση της Επιτροπής και υποστηρίζει πλήρως την πρόθεσή 
της να επιφέρει τις απαραίτητες βελτιώσεις στην ποιότητα του αέρα, στο περιβάλλον και 
στην υγεία χρησιμοποιώντας, μεταξύ άλλων, δημόσιες επενδύσεις στην αγορά για 
καθαρότερα οχήματα.

Η Οδηγία θα πρέπει να εξεταστεί σε ένα ευρύτερο πλαίσιο, ιδίως υπό το πρίσμα των 
προσεχών προτύπων EURO VI τα οποία, όπως ακριβώς και η παρούσα έκθεση, στοχεύουν σε 
οχήματα βάρους άνω των 3,5 τόνων και σε ελαφρά οχήματα.  Η καθιέρωση αυστηρότερων 
προτύπων που εφαρμόζονται σε όλα τα νέα οχήματα συνιστά επιτακτική ανάγκη προκειμένου 
να επέλθουν μακροπρόθεσμες βελτιώσεις στο περιβάλλον και την υγεία και, συνεπώς, 
συνιστά τον απώτερο στόχο των εργασιών μας.

Για τον λόγο αυτό, η παρούσα έκθεση θα πρέπει να θεωρηθεί ως ένα βήμα προς την 
κατεύθυνση των απαιτούμενων αυστηρότερων μελλοντικών προτύπων.  Κατά συνέπεια, οι 
τροπολογίες που προτείνει ο εισηγητής έχουν τρεις στόχους.

Ο πρώτος στόχος είναι η επίτευξη μεγαλύτερων βραχυπρόθεσμων περιβαλλοντικών 
πλεονεκτημάτων επιβάλλοντας αυστηρότερα κριτήρια στα προτεινόμενα πρότυπα ΒΠΟ.

Δεύτερον, οι αυστηρότερες αυτές απαιτήσεις θα συμβάλλουν πραγματικά στο να κατευθυνθεί 
η αγορά στα μελλοντικά πρότυπα, πράγμα που δεν θα συνέβαινε εάν δεν επιβάλλονταν 
αυστηρότερα κριτήρια στα βασικά πρότυπα, ιδίως όσον αφορά τα οξείδια του αζώτου και τα
σωματίδια, σε συνάρτηση με το πρότυπο ΒΠΟ και το EURO V.

Τρίτον, ο εισηγητής προτείνει ένα γενικά υψηλότερο επίπεδο φιλοδοξιών και δεσμεύσεων 
που είναι απαραίτητο για να ελαχιστοποιηθούν οι δαπάνες σε μακροπρόθεσμη βάση.

Αυστηρότερα πρότυπα

Όσον αφορά τον αντίκτυπο στην υγεία και το περιβάλλον, οι σημαντικότερες τιμές του 
προτύπου ΒΠΟ είναι εκείνες που εφαρμόζονται για τα μονοξείδια του αζώτου και τα 
σωματίδια.  Το πρότυπο EURO V, που έχει ήδη εγκριθεί και εφαρμόζεται στα βαριά οχήματα 
βάρους άνω των 3,5 τόνων, και θα τεθεί σε ισχύ το 2008/2009, είναι πολύ κοντά στα σημεία 
ακριβώς που προτείνει η Επιτροπή για το πρότυπο ΒΠΟ.  Ακόμα και με μια αισιόδοξη 
εκτίμηση της διαδικασίας εξέτασης και έγκρισης της παρούσας πρότασης, τα περιβαλλοντικά 
πλεονεκτήματα θα περιοριστούν δεδομένου ότι το καλύτερο σενάριο είναι ότι η οδηγία θα 
αρχίσει να ισχύει περίπου ένα χρόνο προτού αρχίσει να εφαρμόζεται το EURO V σε όλα τα 
νέα οχήματα.

Όσον αφορά την καινοτομία και την κινητήρια δύναμη της αγοράς, οι κατασκευαστές 
αυτοκινήτων, μεταξύ άλλων, ισχυρίζονται ότι το EURO V παρέχει ήδη επαρκή κίνητρα για 
την κατασκευή οχημάτων που πληρούν τα εν λόγω πρότυπα.



PR\609132EL.doc 15/16 PE 371.910v01-00

EL

Λαμβάνοντας υπόψη ότι η παρούσα οδηγία καλύπτει μόνον περιορισμένο τομέα της αγοράς, 
είναι σημαντικό το γεγονός ότι υποστηρίζει τη δημιουργία οχημάτων που θα επιφέρουν 
σημαντικές περιβαλλοντικές βελτιώσεις.

Για τον λόγο αυτό, θα πρέπει να ισχύει σε μακροπρόθεσμη βάση το φιλόδοξο σχέδιο για την 
προετοιμασία του EURO VΙ και, συνεπώς, της θέσπισης αυστηρότερων προτύπων, ιδίως
όσον αφορά τα οξείδια του αζώτου και τα σωματίδια.

Μακροπρόθεσμες επενδύσεις.

Το βασικό επιχείρημα κατά πιο φιλόδοξων απαιτήσεων στην παρούσα οδηγία είναι το 
οικονομικό κόστος που αποτελεί συνάρτηση μεγαλύτερης αναλογίας καθαρών οχημάτων. 
Πρόκειται, ωστόσο, για βραχυπρόθεσμη εκτίμηση.

Τα μελλοντικά πρότυπα EURO VΙ, που θα εφαρμόζονται σε όλα τα νέα πρότυπα, θα 
συντελέσουν - εάν δεν πραγματοποιηθούν έγκαιρα μαζικές επενδύσεις στον τομέα αυτό - σε 
πολύ σοβαρές πρόσθετες δαπάνες για τους αγοραστές τόσο του δημόσιου όσο και του 
ιδιωτικού τομέα.

Η πρόθεση που διέπει την πρόταση είναι να δημιουργηθεί ήδη τώρα μια μεγαλύτερη ενιαία 
ευρωπαϊκή αγορά καθαρών οχημάτων και να επιτευχθούν, με τον τρόπο αυτό, δυνητικές 
οικονομίες κλίμακας εφόσον θα εξασφαλιστεί ότι η βιομηχανία διαθέτει μια επαρκώς μεγάλη 
αγορά για να δικαιολογηθούν οι απαιτούμενες επενδύσεις.

Σύμφωνα με την αρχική πρόθεση της πρότασης να διαδραματίσουν οι δημόσιες επενδύσεις 
καθοριστικό ρόλο ως κινητήρια δύναμη της αγοράς, ο εισηγητής προτείνει να αυξηθεί η 
αναλογία των δημόσιων αγορών καθαρών οχημάτων στο 35% και να επεκταθεί το πεδίο 
εφαρμογής της οδηγίας ώστε να καλύπτει επίσης ελαφρά οχήματα.

Για τον λόγο αυτό, είναι καθοριστικής σπουδαιότητας να υπάρχουν υψηλότερες φιλοδοξίες 
και πραγματικές δεσμεύσεις έναντι της βιομηχανίας προκειμένου να εξασφαλιστούν οι 
απαιτούμενες επενδύσεις, να επιτευχθούν οικονομίες κλίμακας και να μειωθούν με τον τρόπο 
αυτό οι μακροπρόθεσμες δαπάνες.

Αναθεώρηση και επικαιροποίηση σύμφωνα με τις τεχνολογικές εξελίξεις 

Ο εισηγητής υποστηρίζει την άποψη ότι οι απαιτήσεις της οδηγίας θα πρέπει να 
επικαιροποιούνται συνεχώς σύμφωνα με τις τεχνολογικές εξελίξεις.  Για μια ταχεία 
προσαρμογή σε νέες ευκαιρίες και απαιτήσεις, ο εισηγητής υποστηρίζει την πρόθεση που 
διέπει την πρόταση να πραγματοποιηθεί η προσαρμογή αυτή χωρίς περαιτέρω πολιτικούς 
προβληματισμούς, αλλά, ταυτόχρονα, προτείνει να ελέγχεται περισσότερο η διαδικασία 
αναθεώρησης περιλαμβάνοντας ακριβώς τα στοιχεία που ενδέχεται να αποδειχθούν 
καθοριστικής σημασίας στο μέλλον.  Θα πρέπει κυρίως να επεκταθεί το πεδίο εφαρμογής της 
οδηγίας ώστε να καλύπτει τα επιβατικά οχήματα, να περιληφθούν τιμές CO2 και ενεργειακής 
απόδοσης στις απαιτήσεις και να διασφαλιστεί η προσαρμογή των προτύπων σύμφωνα με την 
τεχνική πρόοδο.
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Επίσης, η οδηγία περιλαμβάνει απαιτήσεις που εστιάζονται περισσότερο στην ανάπτυξη 
μεθόδων μέτρησης του αριθμού των σωματιδίων (σε αντίθεση με την σημερινή μέτρηση 
μάζας) και την μελλοντική συμπερίληψη των τιμών αυτών στην οδηγία.  Παρά το μικρό τους 
βάρος, τα μικρά σωματίδια συνιστούν ιδιαίτερα σοβαρό κίνδυνο για την υγεία πράγμα που 
απαιτεί τη λήψη ειδικών μέτρων για την αντιμετώπιση των κινδύνων αυτών.

Χρηματοδότηση

Δεν περιλαμβάνεται στους στόχους της οδηγίας να προβλέπει τη χρηματοδότηση για 
μελλοντικές επενδύσεις.  Σύμφωνα με την αιτιολογική σκέψη 14 της πρότασης, ο εισηγητής 
υποστηρίζει σαφώς την άποψη ότι θα πρέπει να χρησιμοποιούνται τόσο κοινοτικοί όσο και 
εθνικοί χρηματοδοτικοί πόροι ούτως ώστε το μελλοντικό επενδυτικό κόστος να μην 
επιβαρύνει την ποιότητα των δημοσίων μεταφορών.  Επίσης, ο εισηγητής θεωρεί λογικό να 
λαμβάνουν υπόψη τα κράτη μέλη κατά τη χρηματοδότησή τους τις αυξημένες δαπάνες σε 
ορισμένα περιφερειακά ή τοπικά πολιτικά και διοικητικά επίπεδα ώστε να συμμορφούνται με 
τις διατάξεις της οδηγίας.

Θα ήταν, ωστόσο, αντίθετο προς την αρχή της επικουρικότητας να προβλέπονται επακριβώς 
χρηματοδοτικά μοντέλα, όπως ακριβώς η πρόταση δεν προβλέπει μοντέλα για την 
εκπλήρωση των βασικών απαιτήσεων της οδηγίας ενόψει των διαφορετικών μορφών 
οργάνωσης σε εθνικό επίπεδο.  


