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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. Για τις τροποποιητικές πράξεις, τα παραμένοντα 
αμετάβλητα τμήματα ήδη υπάρχουσας διάταξης την οποία το Κοινοβούλιο 
επιθυμεί να τροποποιήσει ενώ η Επιτροπή δεν έχει τροποποιήσει, 
σημαίνονται με έντονους χαρακτήρες. Ενδεχόμενες διαγραφές που αφορούν 
τα τμήματα αυτά σημαίνονται ως εξής : [...]. 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 και ενεργειακώς αποδοτικών οχημάτων οδικών 
μεταφορών
(COM(2007)0817 – C6-0008/2008 – 2007/0817(COD))

(Διαδικασία συναπόφασης: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο (COM(2007)0817),

– 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 
(C6-0008/2008),

– 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 Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών
(A6-0000/2008),

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.

Τροπολογία 1

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4) Στην ανακοίνωσή της με τίτλο 
«Ενεργειακή πολιτική για την Ευρώπη»1 η 
Επιτροπή πρότεινε να δεσμευτεί η ΕΕ να 
επιτύχει μέχρι το 2020 μείωση των 

(4) Στην ανακοίνωσή της με τίτλο 
«Ενεργειακή πολιτική για την Ευρώπη»2 η 
Επιτροπή πρότεινε να δεσμευτεί η ΕΕ να 
επιτύχει μέχρι το 2020 μείωση των 

                                               
1 COM(2007) 1.
2 COM(2007) 1.
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εκπομπών αερίων θερμοκηπίου κατά 
τουλάχιστον 20% σε σύγκριση με το 1990. 
Προτάθηκαν ως δεσμευτικοί στόχοι η 
περαιτέρω βελτίωση της ενεργειακής 
απόδοσης κατά 20%, μερίδιο 20% των 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και 10% 
των βιοκαυσίμων στην αγορά καυσίμων 
κίνησης της Κοινότητας μέχρι το 2020, 
προκειμένου, μεταξύ άλλων, να βελτιωθεί 
η ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού 
με τη διαφοροποίηση του μείγματος 
καυσίμων.

εκπομπών αερίων θερμοκηπίου κατά 
τουλάχιστον 20% σε σύγκριση με το 1990. 
Προτάθηκαν ως δεσμευτικοί στόχοι η 
περαιτέρω βελτίωση της ενεργειακής 
απόδοσης κατά 20%, μερίδιο 20% των 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και 10% 
των παραχθέντων και πιστοποιημένων με 
βιώσιμο τρόπο βιοκαυσίμων στην αγορά 
καυσίμων κίνησης της Κοινότητας μέχρι 
το 2020, προκειμένου, μεταξύ άλλων, να 
βελτιωθεί η ασφάλεια του ενεργειακού 
εφοδιασμού με τη διαφοροποίηση του 
μείγματος καυσίμων.

Or. en

Τροπολογία 2

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 11 a (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11a) Η ευρύτερη εφαρμογή ορισμένων
τεχνολογιών, όπως οχήματα κινούμενα με
υδρογόνο, LPG (υγραέριο) ή CNG
(συμπιεσμένο φυσικό αέριο), μπορεί να
απαιτήσει υψηλό αρχικό κόστος
επένδυσης που σχετίζεται, μεταξύ άλλων, 
με την υποδομή, και, ως εκ τούτου, η
Επιτροπή θα πρέπει να εξετάσει τον 
τρόπο με τον οποίο θα μπορούν να 
θεσπισθούν διαφανείς και αμερόληπτοι 
κανόνες για την παροχή εθνικών και 
κοινοτικών ενισχύσεων για τις επενδύσεις 
αυτές και να διατηρηθούν προς όφελος 
του περιβάλλοντος. 

Or. en
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Τροπολογία 3

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 13 a (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13a) Σύμφωνα με την αξιολόγηση των
επιπτώσεων της Επιτροπής, το 50% των 
αγορασθέντων οχημάτων θα 
ανταποκρίνεται στην καλύτερη 
εναλλακτική λύση αγοράς από άποψη 
συνολικού κόστους καθ’ όλη τη διάρκεια 
ζωής του οχήματος, 
συμπεριλαμβανομένου του εξωτερικού 
κόστους, όταν αρχίσει να ισχύει η 
παρούσα Οδηγία. 

Or. en

Τροπολογία 4

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 17 a (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(17a) Διάφορες πόλεις που επιθυμούν να
θεωρηθούν ευαισθητοποιημένες ως προς 
την προστασία του περιβάλλοντος θα
πρέπει να ενθαρρύνονται σε αυτό και να
τους προσφέρονται ευκαιρίες, σύμφωνα 
με την παρούσα Οδηγία, μέσω της 
διαφανούς και συστηματικής 
δημοσίευσης στο διαδίκτυο,
πληροφοριών, υπολογισμών, αποφάσεων 
και συγκριτικής αξιολόγησης των 
δημόσιων προμηθειών. 

Or. en
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Τροπολογία 5

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Αντικείμενο Αντικείμενο και σκοπός
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/ΕΚ1 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.

Η παρούσα οδηγία  επιδιώκει να
προωθήσει και να κατευθύνει την αγορά 
προς φιλικά προς το περιβάλλον και 
ενεργειακώς αποδοτικά οχήματα, μέσω 
δημόσιων προμηθειών που βασίζονται 
στην συμπερίληψη του πραγματικού 
λειτουργικού κόστους καθ’ όλη τη 
διάρκεια ζωής του οχήματος, 
συμπεριλαμβανομένου του 
περιβαλλοντικού κόστους, ως ενεργού 
στοιχείου. 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/ΕΚ2 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..

Σκοπός της παρούσας οδηγίας είναι να
εξασφαλίσει ορισμένη ζήτηση για καθαρά
και ενεργειακώς αποδοτικά οχήματα 
οδικών μεταφορών, η οποία θα είναι
αρκετά μεγάλη ώστε να ενθαρρυνθούν οι
κατασκευαστές και η βιομηχανία να
επενδύσουν σε αυτά και στην περαιτέρω 
ανάπτυξη οχημάτων με χαμηλό κόστος 
κατανάλωσης ενέργειας, εκπομπών 
διοξειδίου του άνθρακα, και ρυπογόνων 

                                               
1 ΕΕ L 134, 30.4.2004, σ. 1.
2 ΕΕ L 134, 30.4.2004, σ. 1.
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εκπομπών. 

Or. en

Τροπολογία 6

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 2010, 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. 

Or. en

Τροπολογία 7

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 

3. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι, το 
αργότερο από την 1η Ιανουαρίου 2010, 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 
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ζωής των οχημάτων οδικών μεταφορών, 
σύμφωνα με τη μεθοδολογία που ορίζεται 
στο άρθρο 3.

ζωής των οχημάτων οδικών μεταφορών, 
σύμφωνα με τη μεθοδολογία που ορίζεται 
στο άρθρο 3.

Or. en

Τροπολογία 8

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 - παράγραφος 3 a (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3a. Οι τοπικές, περιφερειακές ή εθνικές 
αρχές που προμηθεύονται καθαρά και 
ενεργειακώς αποδοτικά οχήματα για το 
50% τουλάχιστον των ετήσιων ειδικών 
αγορών τους μπορούν να 
χρησιμοποιήσουν το σήμα 'καθαρές και 
ενεργειακώς αποδοτικές αστικές οδικές 
μεταφορές'. Η Επιτροπή θα ορίσει ενιαίο
σχέδιο για το σήμα αυτό. 

Or. en

Τροπολογία 9

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 - παράγραφος 1 - στοιχείο α - εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

- η ανά χιλιόμετρο κατανάλωση καυσίμου 
του οχήματος σύμφωνα με την παράγραφο 
2 του παρόντος άρθρου μετατρέπεται σε 
ανά χιλιόμετρο κατανάλωση ενέργειας 
χρησιμοποιώντας τους συντελεστές 
μετατροπής του πίνακα 1 του 
παραρτήματος για το ενεργειακό 
περιεχόμενο των διαφόρων ειδών 
καυσίμων·

- η ανά χιλιόμετρο κατανάλωση καυσίμου 
του οχήματος σύμφωνα με την παράγραφο 
2 του παρόντος άρθρου υπολογίζεται σε 
μονάδες κατανάλωσης ενέργειας ανά 
χιλιόμετρο ανεξάρτητα εάν αυτός ο 
υπολογισμός γίνεται απευθείας, όπως π.χ. 
συμβαίνει στα ηλεκτρικά οχήματα, είτε 
όχι. Όταν η κατανάλωση καυσίμων 
δίδεται σε διαφορετικές μονάδες, 
μετατρέπεται σε ανά χιλιόμετρο 
κατανάλωση ενέργειας χρησιμοποιώντας 
τους συντελεστές μετατροπής του πίνακα 1 
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του παραρτήματος για το ενεργειακό 
περιεχόμενο των διαφόρων ειδών 
καυσίμων·

Or. en

Τροπολογία 10

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 3a
Διαφάνεια

Προκειμένου να ενθαρρυνθεί η δημόσια
συζήτηση και ο πολιτικός
προβληματισμός για το κόστος καθ’ όλη
τη διάρκεια ζωής του οχήματος σε σχέση 
με τις δημόσιες προμήθειες, και με την 
επιφύλαξη των απαιτήσεων που ορίζονται 
στις Οδηγίες 2004/17/ΕΚ και 2004/18/ΕΚ,
τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι όλοι οι 
παράγοντες που αναφέρονται στο Άρθρο 
2 θέτουν στη διάθεση του κοινού τις 
πληροφορίες σχετικά με το ενεργειακό 
και περιβαλλοντικό κόστος στο οποίο 
αναφέρεται το Άρθρο 3, στο Διαδίκτυο σε 
σχέση με κάθε μια από τις παραληφθείσες 
προσφορές.
Για την περαιτέρω προώθηση του
δημόσιου πολιτικού διαλόγου, η Επιτροπή
θεσπίζει πίνακα αποτελεσμάτων, με 
βάση την υποβολή εκθέσεων σύμφωνα με 
το Άρθρο 6 και που θα διατίθεται στο 
διαδίκτυο, βάσει του οποίου παρεμφερείς
πόλεις και περιφέρειες θα μπορούν να 
αξιολογηθούν και να συγκριθούν από τις 
φιλικές προς το περιβάλλον αγορές τους. 

Or. en
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Τροπολογία 11

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1.Ανά δύο έτη, αρχής γενομένης από την 
ημερομηνία που αναφέρεται στο άρθρο 8, 
η Επιτροπή καταρτίζει έκθεση σχετικά με 
την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας και 
τα μέτρα που έχουν λάβει τα κράτη μέλη 
για την προώθηση των προμηθειών 
καθαρών και ενεργειακώς αποδοτικών 
οχημάτων οδικών μεταφορών.

1.Κάθε χρόνο, αρχής γενομένης από την 
ημερομηνία που αναφέρεται στο άρθρο 8, 
τα κράτη μέλη συγκεντρώνουν, για το 
αντίστοιχο ημερολογιακό έτος, 
στατιστικές για τον αριθμό των 
οχημάτων που αγοράσθηκαν από τους 
παράγοντες που αναφέρονται στο Άρθρο 
2, κατανεμημένες στις ακόλουθες 
τέσσερις κατηγορίες:  
- επιβατηγά οχήματα,
- ελαφρά εμπορικά οχήματα,
- λεωφορεία και πούλμαν, και
- άλλα βαρέα οχήματα.
Κάθε χρόνο, τα κράτη μέλη διαβιβάζουν
αυτές τις πληροφορίες, το αργότερο στις
30 Οκτωβρίου, στην Επιτροπή, 
παράλληλα με υπολογισμό του πώς τα 
κριτήρια του Άρθρου 3 επηρέασαν την 
αγορά. 

2. Στην έκθεση αξιολογούνται τα 
αποτελέσματα της παρούσας οδηγίας και η 
ανάγκη για περαιτέρω δράση, 
περιλαμβάνονται δε προτάσεις εάν 
χρειάζεται.

2. Τρία χρόνια το αργότερο από την 
ημερομηνία που αναφέρεται στο Άρθρο 8, 
και στη συνέχεια κάθε δύο χρόνια, η 
Επιτροπή εκπονεί έκθεση σχετικά με την 
εφαρμογή της παρούσας Οδηγίας, στην 
οποία θα συμπεριλαμβάνεται η 
ενημέρωση της παραγράφου 1, και για τις 
δράσεις που ανέλαβαν τα μεμονωμένα 
κράτη μέλη για την προώθηση της 
αγοράς καθαρών και ενεργειακώς 
αποδοτικών οχημάτων οδικών 
μεταφορών. Στην έκθεση αξιολογούνται
τα αποτελέσματα της παρούσας οδηγίας
συμπεριλαμβανομένων των ποσοτικών
δεικτών για την αξιολόγηση των
ωφελειών για το περιβάλλον, των
εκθέσεων των κρατών μελών και της 
ανάγκης για περαιτέρω δράση, 
περιλαμβάνονται δε προτάσεις εάν 
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χρειάζεται. 

Η Επιτροπή ανακοινώνει τον απόλυτο και 
σχετικό αριθμό των αγορασθέντων
οχημάτων τα οποία αντιστοιχούν στην
καλύτερη εναλλακτική λύση αγοράς από
άποψη συνολικού κόστους καθόλη τη
διάρκεια ζωής του οχήματος, 
συμπεριλαμβανομένου του εξωτερικού
κόστους, στα πλαίσια εκάστης εκ των 
τεσσάρων κατηγοριών που αναφέρονται 
στην παράγραφο 1, σε σύγκριση με τη 
συνολική αγορά αυτών των οχημάτων και 
αξιολογεί το πώς τα κριτήρια του Άρθρου
3 επηρέασαν την αγορά.
2a. Η Επιτροπή αξιολογεί συγκεκριμένα 
το κατά πόσον το αναμενόμενο 
αποτέλεσμα της αγοράς του 50% των 
οχημάτων ώστε να αντιστοιχούν στην 
καλύτερη εναλλακτική λύση αγοράς από 
άποψη συνολικού κόστους καθόλη τη 
διάρκεια ζωής του οχήματος, 
συμπεριλαμβανομένου του εξωτερικού 
κόστους, έχει υλοποιηθεί έως το 2012. 
Εάν αυτή δεν είναι η περίπτωση, 
υποβάλλεται πρόταση έως το 2014, το
αργότερο, για την αύξηση του μεριδίου
των καθαρών και ενεργειακώς
αποδοτικών οχημάτων και προκειμένου 
να διασφαλισθεί το αναμενόμενο και 
επιθυμητό αποτέλεσμα στην αγορά και το 
περιβάλλον, με την επιβολή, εάν 
χρειασθεί, υποχρεωτικών κριτηρίων 
επιλογής. 

Or. en
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η παρούσα πρόταση ενσωματώνει παλαιότερες συστάσεις της Επιτροπής
Περιβάλλοντος

Η παρούσα πρόταση αντικαθιστά προηγούμενη πρόταση (COM (2005), 634 τελικό) και, σε
καίριους τομείς – λόγω της εξέτασης από την Επιτροπή Περιβάλλοντος – ενσωματώνει
αριθμό πρακτικών συστάσεων του εισηγητή σας και άλλων μελών του Κοινοβουλίου. 

μερικά από τα σημαντικότερα στοιχεία είναι ότι:
 όλα τα οχήματα καλύπτονται από την Οδηγία,
 συμπεριλαμβάνονται οι εκπομπές CO2,
 το πρότυπο είναι ουδέτερο από τεχνολογική άποψη και ευέλικτο (και όχι ένα 

τυποποιημένο στατικό),
 οι δημόσιες προμήθειες διατηρούνται ως ένα μέσο για την προώθηση των φιλικών 

προς το περιβάλλον οχημάτων,
 μπορούν να ληφθούν υπόψη ειδικοί τοπικοί προβληματισμοί έτσι ώστε τηρείται η 

αρχή της επικουρικότητας. 

Υπολογισμός του κόστους καθόλη τη διάρκεια ζωής του οχήματος

Η Οδηγία απαιτεί από όλους τους δημόσιους προμηθευτές - ή παράγοντες που ενεργούν εκ
μέρους του δημόσιου τομέα ή με την άδειά του- να υπολογίζουν όχι μόνον την τιμή της
αγοράς αλλά και το κόστος καθόλη τη διάρκεια ζωής σε καύσιμα, σε εκπομπές CO2 και 
ατμοσφαιρική ρύπανση, και να το χρησιμοποιούν ως κριτήριο για την αγορά. 

Δημόσιες προμήθειες ως καταλύτης της αγοράς 

Ο εισηγητής σας υποστηρίζει θερμά την ιδέα της χρησιμοποίησης των δημόσιων προμηθειών
ως καταλύτη της αγοράς για τα φιλικά προς το περιβάλλον οχήματα και έχει, ως εκ τούτου, 
προσαρμόσει το Άρθρο 1, τονίζοντας την πτυχή αυτή ως σημαντικό στόχο της οδηγίας. 

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, οι δημόσιες προμήθειες αποτελούν ένα πολύ σημαντικό μερίδιο της
αγοράς και το να αποκτήσουν οι δημόσιες αρχές καθοριστικό ρόλο με τον υπολογισμό και
την χρησιμοποίηση του 'κόστους καθόλη τη διάρκεια ζωής' ως βάση για την αγορά θα
εξασφαλισθεί ότι η αυτοκινητοβιομηχανία θα σπεύσει να αναπτύξει και να επενδύσει σε
οχήματα φιλικά προς το περιβάλλον με χαμηλότερες εκπομπές CO2 και εκπομπές ρύπων. 

Διαφάνεια και δημόσια συζήτηση
Εάν οι αποφάσεις σε τοπικό επίπεδο για την αγορά αυτοκινήτων θα πρέπει να επηρεασθούν
από περιβαλλοντικούς προβληματισμούς, έχει κρίσιμη σημασία να έχουν πρόσβαση στις 
πληροφορίες για τις αγορές αυτές, οι ΜΚΟ, οι πολίτες και οι ντόπιοι πολιτικοί.

Ο εισηγητής σας έχει, ωστόσο, τροποποιήσει την Οδηγία σε διάφορα σημεία προκειμένου να
ενισχύσει την διαφάνεια και την πρόσβαση του κοινού στις πληροφορίες, και να βελτιώσει
την ακτίνα σύγκρισης.
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Οι τροπολογίες αυτές περιλαμβάνουν:

 την διάθεση στο διαδίκτυο από τις τοπικές αρχές όλων των πληροφοριών που
αφορούν το κόστος καθόλη τη διάρκεια ζωής σε σχέση με τις αποφάσεις προμηθειών, 

 την θέσπιση από την Επιτροπή πίνακα αποτελεσμάτων καθιστώντας δυνατή τη
σύγκριση του πόσο καλά οι τοπικές αρχές προβαίνουν στην αγορά φιλικών προς το 
περιβάλλον οχημάτων,

 την εισαγωγή ‘σήματος φιλικής προς το περιβάλλον αγοράς’ το οποίο μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί από τις τοπικές και περιφερειακές αρχές που πρωτοστατούν στην 
αγορά φιλικών προς το περιβάλλον οχημάτων. 

Αναθεώρηση και αξιολόγηση της επίπτωσης της Οδηγίας

Είναι σημαντικό να αξιολογηθεί σε ποιο βαθμό η Οδηγία υπό την παρούσα μορφή της έχει το 
επιθυμητό αποτέλεσμα. Ο εισηγητής σας πρότεινε, κατά συνέπεια, αριθμό τροπολογιών για
να εξασφαλισθεί ειδική παρακολούθηση και αξιολόγηση της επίπτωσης στην αγορά και το 
περιβάλλον. 

Ζητείται, ως εκ τούτου, από την Επιτροπή:

 να υποβάλει έκθεση κάθε χρόνο σχετικά με την εφαρμογή και την επίπτωση της
οδηγίας στην αγορά στις διάφορες κατηγορίες οχημάτων και στο περιβάλλον. 

 να αξιολογήσει σε ποιο βαθμό το επιθυμητό και αναμενόμενο αποτέλεσμα του 50% 
των δημόσιων προμηθειών έχει επιτευχθεί έως το 2012 και, εάν δεν είναι αυτή η
περίπτωση, να αξιολογήσει την τροποποίηση της Οδηγίας ώστε να επιτευχθεί αυτός ο 
στόχος. 

Εφαρμογή

Ο εισηγητής σας θεωρεί ότι θα πρέπει να είναι δυνατή η εισαγωγή και η χρήση της
υποδεικνυόμενης μεθόδου για τον υπολογισμό του κόστους καθόλη τη διάρκεια ζωής του
οχήματος ήδη από το 2010 και προτείνει, κατά συνέπεια, να επισπευθεί η προθεσμία ώστε τα
αποτελέσματα στο περιβάλλον και την αγορά να αρχίσουν να ισχύουν νωρίτερα.
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