
 

AD\1153390EL.docx  PE617.993v02-00 

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
2014-2019  

 

Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων 
 

2017/2257(INI) 

17.5.2018 

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ 

της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των 

Τροφίμων 

προς την Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού 

Η Ευρώπη σε κίνηση: Θεματολόγιο για τη μελλοντική κινητικότητα στην ΕΕ 

(2017/2257(INI)) 

Συντάκτης γνωμοδότησης: Damiano Zoffoli 

  



 

PE617.993v02-00 2/10 AD\1153390EL.docx 

EL 

PA_NonLeg 



 

AD\1153390EL.docx 3/10 PE617.993v02-00 

 EL 

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

Η Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων καλεί την 

Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει 

στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις: 

1. επιδοκιμάζει την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 31ης Μαΐου 2017, με τίτλο «Η 

Ευρώπη σε κίνηση» (COM(2017)0283), ιδίως σε ό,τι αφορά την ανάγκη για ταχεία 

μετάβαση στην οδική κινητικότητα χαμηλών και μηδενικών εκπομπών, τη 

διατροπικότητα, την από κοινού κινητικότητα και την ανάπτυξη συνδεδεμένων και 

αυτοματοποιημένων οχημάτων, μέσω επενδύσεων στα δίκτυα υποδομών και ενέργειας 

και τα ψηφιακά δίκτυα και της ενοποίησης των δικτύων αυτών· εκφράζει την 

ικανοποίησή του για τη στρατηγική προσέγγιση που υιοθετείται στην ανακοίνωση ως 

προς την υλοποίηση ενός συνεκτικού κανονιστικού πλαισίου για τον ολοένα και πιο 

περίπλοκο τομέα των οδικών μεταφορών· 

2. σημειώνει ότι η απαλλαγή των μεταφορών από τις ανθρακούχες εκπομπές μπορεί να 

μειώσει την εξάρτηση από τις εισαγωγές, μέσω της αντικατάστασής τους με 

καθαρότερες ενεργειακές πηγές, εγχώριας παραγωγής· υπενθυμίζει ότι: 

α) ο τομέας των οδικών μεταφορών της ΕΕ ευθύνεται για το ένα πέμπτο των εκπομπών 

αερίων του θερμοκηπίου (ΑΘ) και τροφοδοτείται σχεδόν αποκλειστικά με πετρέλαιο, 

β) μεταξύ του 2010 και του 2050 αναμένεται αύξηση 42 % στον τομέα των οδικών 

επιβατικών μεταφορών και αύξηση 60 % στον τομέα των οδικών εμπορευματικών 

μεταφορών, και  

γ) έως τα μέσα του αιώνα, οι εκπομπές ΑΘ που προέρχονται από τις μεταφορές θα 

πρέπει να έχουν μειωθεί κατά τουλάχιστον 60 % σε σχέση με το 1990, με σταθερά 

πτωτική πορεία προς το μηδέν· 

τονίζει, ως εκ τούτου, την ανάγκη να συνεχιστούν οι προσπάθειες για ενίσχυση της 

καινοτομίας και προσέλκυση ιδιωτικών επενδύσεων στην έρευνα και ανάπτυξη, την 

ανάπτυξη αγορών για νέες τεχνολογίες και λύσεις, και τις υποδομές, καθώς και να 

αναπτυχθούν υπηρεσίες μεταφορών χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών, όπως οι 

δημόσιες συγκοινωνίες· επισημαίνει ότι είναι σημαντικό να υπάρξει καθοδήγηση της 

κινητικότητας, και τονίζει ότι τα πρότυπα απόδοσης των οχημάτων και οι υποδομές 

μεταφορών πρέπει να ευθυγραμμιστούν με έναν στόχο ανθρακούχων εκπομπών που θα 

συνάδει με τις δεσμεύσεις της συμφωνίας του Παρισιού, λαμβανομένων υπόψη των 

εκπομπών καθ’ όλη τη διάρκεια ζωής τους· 

3. υπενθυμίζει τις δεσμεύσεις που έχει αναλάβει η ΕΕ για την καταπολέμηση της 

κλιματικής αλλαγής, στο πλαίσιο της συμφωνίας του Παρισιού, της Ατζέντας του 2030 

του ΟΗΕ και του πλαισίου της ΕΕ για το κλίμα και την ενέργεια έως το 2030· εκφράζει 

την ικανοποίησή του για τα μέτρα που έχουν ήδη εγκριθεί, όπως ο κύκλος δοκιμής 

βάσει της παγκόσμια εναρμονισμένης διαδικασίας δοκιμών ελαφρών οχημάτων 

(WLTP), καθώς και οι δέσμες μέτρων για τις εκπομπές σε πραγματικές συνθήκες 

οδήγησης (RDE), που αποσκοπούν στη μείωση του χάσματος μεταξύ των 

διακηρυγμένων στόχων για απαλλαγή από τις ανθρακούχες εκπομπές και των 

εκπομπών σε πραγματικές συνθήκες οδήγησης· ζητεί από την Επιτροπή να 
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παρακολουθεί την αποτελεσματικότητα αυτών των μέτρων και, εάν το κρίνει αναγκαίο, 

να προτείνει περαιτέρω βελτιώσεις· θεωρεί ότι η διαδικασία WLTP αποτελεί ένα βήμα 

προς τη σωστή κατεύθυνση όσον αφορά τη μέτρηση της κατανάλωσης καυσίμου και 

των εκπομπών CO2 για τα επιβατικά οχήματα· 

4. επισημαίνει ότι η αναλυτική εξέταση των διαδρομών ανά τρόπο μετακίνησης 

καταδεικνύει ότι το αυτοκίνητο ιδιωτικής χρήσης εξακολουθεί να είναι το κύριο μέσο 

μετακίνησης ως προς τον αριθμό των διαδρομών που πραγματοποιούνται· 

5. θεωρεί σημαντικό να βελτιωθούν οι υποδομές για τις εναλλακτικές μορφές 

κινητικότητας μηδενικών εκπομπών σε αστικό περιβάλλον· υπογραμμίζει την ανάγκη 

χρηματοδότησης έργων που θα διευκολύνουν την τοπική και περιφερειακή 

κινητικότητα χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών όπως, για παράδειγμα, τα συστήματα 

ενοικίασης ποδηλάτων στην πόλη· 

6. τονίζει ότι, για τον σκοπό αυτό, θα χρειαστεί ταχεία αύξηση του μεριδίου της 

ηλεκτροκίνησης και των καυσίμων χαμηλών εκπομπών, δεδομένου ότι οι οδικές 

μεταφορές ευθύνονται για το ένα πέμπτο των εκπομπών στην ΕΕ, ποσοστό το οποίο 

συνεχίζει να αυξάνεται, αλλά στο πλαίσιο αυτό θα πρέπει να λαμβάνονται επίσης 

υπόψη οι ανθρακούχες εκπομπές και ο περιβαλλοντικός αντίκτυπος της παραγωγής των 

εν λόγω εναλλακτικών πηγών ενέργειας· θεωρεί σημαντικό να ενθαρρυνθούν οι 

άνθρωποι να υιοθετήσουν βιώσιμες συνήθειες κινητικότητας μέσω οικονομικών 

κινήτρων, καθώς και μέσω της ευαισθητοποίησης σχετικά με τις περιβαλλοντικές 

επιπτώσεις των επιμέρους τρόπων μεταφοράς· επισημαίνει τόσο τα οικονομικά όσο και 

τα μη οικονομικά εμπόδια που αντιμετωπίζουν επί του παρόντος οι καταναλωτές κατά 

την αγορά ενός ηλεκτρικού οχήματος· υπενθυμίζει ότι η αποδοχή των καυσίμων 

χαμηλών εκπομπών από τους τελικούς χρήστες εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τη 

διαθεσιμότητα και την προσβασιμότητα των υποδομών· εκφράζει, εν προκειμένω, την 

ικανοποίησή του για τις υφιστάμενες ιδιωτικές και δημόσιες πρωτοβουλίες που έχουν 

ως στόχο να καταστεί δυνατή η περιαγωγή μεταξύ διαφορετικών φορέων 

εκμετάλλευσης υποδομών φόρτισης· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να λάβουν 

όλα τα αναγκαία μέτρα για να διευκολύνουν την περιαγωγή και την προσβασιμότητα 

των υποδομών φόρτισης στην Ευρώπη· 

7. είναι της άποψης ότι, προκειμένου να επισπευσθεί η διείσδυση των καυσίμων χαμηλών 

εκπομπών στην αγορά και να αξιοποιηθούν πλήρως τα οφέλη τους για το κλίμα, είναι 

αναγκαίο να δοθούν κίνητρα για τη χρήση τους και την ανάπτυξη συμβατών οχημάτων· 

επαναλαμβάνει, ωστόσο, ότι, προκειμένου να τηρηθεί η συμφωνία του Παρισιού, οι 

εκπομπές ΑΘ από τις μεταφορές θα πρέπει να έχουν σταθερά πτωτική πορεία προς το 

μηδέν έως τα μέσα του αιώνα· υπογραμμίζει ότι ο ευρωπαϊκός τομέας των οδικών 

μεταφορών δεν θα μπορέσει να καταστεί οικολογικά και οικονομικά βιώσιμος, εάν 

συνεχιστεί η εφαρμογή μιας τεχνολογικά ενιαίας προσέγγισης και ότι, ως εκ τούτου, 

είναι απαραίτητη η μετάβαση σε μια πραγματικά τεχνολογικά ουδέτερη αξιολόγηση 

των συστημάτων μετάδοσης κίνησης σε σχέση με την ανάπτυξη μελλοντικών 

οχημάτων που να ανταποκρίνονται σε διαφορετικές ανάγκες κινητικότητας· τονίζει ότι 

απαιτείται διατομεακή προσπάθεια για την επιτάχυνση των επενδύσεων σε υποδομές 

καυσίμων χαμηλών εκπομπών, οι οποίες αποτελούν προϋπόθεση για την ευρύτερη 

χρήση και ανάπτυξη οχημάτων εναλλακτικών πηγών ενέργειας· 
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8. παρατηρεί, επιπλέον, ότι, καθώς οι καθημερινές διαδρομές αφορούν, κατά μέσο όρο, 

πολύ κοντινές αποστάσεις, είναι σημαντικό να δημιουργηθούν υποδομές ήπιας 

κινητικότητας (περπάτημα, ποδήλατο κ.λπ.), ώστε να δοθεί στους πολίτες μια 

εναλλακτική λύση έναντι των οδικών μεταφορών· 

9. επισημαίνει ότι, σύμφωνα με τις προβλέψεις, οι επιβατικές μεταφορές θα αυξηθούν 

κατά 40 % έως το 2050, με ιδιαίτερη αύξηση στον τομέα των αεροπορικών μεταφορών 

(+58 %), γεγονός που θα οδηγήσει σε αύξηση των εκπομπών ΑΘ κατά 15 % μεταξύ 

του 2030 και του 2050 σε σχέση με τα επίπεδα του 1990· 

10. σημειώνει ότι οι μελλοντικές στρατηγικές για την κινητικότητα και τις μεταφορές —

ενόψει των νέων λύσεων στη συνεργατική οικονομία και στην οικονομία του 

διαμοιρασμού— πρέπει να αναγνωρίζουν τις επενδυτικές δυνατότητες των αγροτικών 

περιοχών· 

11. σημειώνει ότι τα διδάγματα που έχουν αντληθεί από τα προηγούμενα και τα εν εξελίξει 

έργα —όπως το πρόγραμμα εργασιών για τις μεταφορές, ο μηχανισμός «Συνδέοντας 

την Ευρώπη» και η Κοινή βιώσιμη κινητικότητα σε διασύνδεση με τις δημόσιες 

συγκοινωνίες σε περιοχές της ευρωπαϊκής υπαίθρου (SMARTA)— παρέχουν στοιχεία 

για τη δημιουργία έξυπνων χωριών, μεταξύ άλλων πιο αποδοτική και έξυπνη 

εφοδιαστική από πόρτα σε πόρτα, καινοτόμες ιδέες όσον αφορά την κινητικότητα ως 

υπηρεσία (MaaS), έξυπνες υποδομές μεταφορών νέας γενιάς, συνδεδεμένες και 

αυτοματοποιημένες μεταφορές και έξυπνη αστική κινητικότητα (μεταφορά από και 

προς τις πόλεις)· 

12. εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι η Επιτροπή εξετάζει επίσης τα εν 

λόγω ζητήματα σε σύνδεση με την κυκλική οικονομία, με ιδιαίτερη έμφαση στα σπάνια 

υλικά και στους συσσωρευτές· ενθαρρύνει, στο πλαίσιο αυτό, την Επιτροπή να 

αξιολογήσει περαιτέρω το περιβαλλοντικό αποτύπωμα της κατασκευής των 

συσσωρευτών και της ανακύκλωσής τους, ούτως ώστε να διαμορφωθεί μια πλήρης 

εικόνα του περιβαλλοντικού αντικτύπου των ηλεκτρικών οχημάτων με συσσωρευτή, 

προκειμένου να διευκολυνθεί η σύγκριση των διαφόρων συστημάτων μετάδοσης 

κίνησης ως προς τη βιωσιμότητά τους καθ’ όλο τον κύκλο ζωής· 

13. υπογραμμίζει τα δυνητικά οφέλη των εφαρμογών δεύτερης χρήσης των συσσωρευτών 

οχημάτων, π.χ. σε λύσεις αποθήκευσης σε έξυπνα δίκτυα και έξυπνες κατοικίες, και 

καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να στηρίξουν τα ερευνητικά και δοκιμαστικά 

έργα στον τομέα αυτόν μέσω προγραμμάτων χρηματοδότησης· 

14. υποστηρίζει την αυξημένη χρήση ψηφιακών τεχνολογιών για την εφαρμογή της αρχής 

«ο ρυπαίνων πληρώνει», όπως ηλεκτρονικών διοδίων και ηλεκτρονικών εισιτηρίων με 

βάση τις περιβαλλοντικές επιδόσεις των οχημάτων· τονίζει ότι ένα εναρμονισμένο 

πλαίσιο για τα συστήματα διοδίων θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη τόσο τις εκπομπές ΑΘ 

όσο και τις εκπομπές ρύπων σε σχέση με τις περιβαλλοντικές επιδόσεις, ούτως ώστε να 

υπάρξει ένα σαφές και ισορροπημένο μήνυμα για την ανάπτυξη νέων οχημάτων· 

τονίζει, ωστόσο, ότι αυτοί οι κανόνες πρέπει να είναι σαφείς και διαφανείς για τους 

χρήστες του οδικού δικτύου· υπογραμμίζει τις θετικές συνέπειες, για το περιβάλλον και 

την ασφάλεια, των λύσεων συνδεδεμένης κινητικότητας και αυτοματοποιημένων 

μεταφορών στις αστικές περιοχές, όπως βελτιστοποιημένες κυκλοφοριακές ροές και 

μείωση της κυκλοφορίας που οφείλεται στα αυτοκίνητα που αναζητούν χώρο 
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στάθμευσης, και καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να στηρίξουν τις πόλεις ώστε 

να υιοθετήσουν τις απαραίτητες τεχνολογίες· τονίζει, ωστόσο, ότι η ανάπτυξη της 

αυτόνομης οδήγησης δεν θα πρέπει να οδηγεί σε αύξηση των ιδιωτικών μεταφορών ή 

σε συμφόρηση· θεωρεί ότι είναι σημαντικό οι νέες υπηρεσίες μεταφορών, όπως ο 

συνεπιβατισμός και η κινητικότητα ως υπηρεσία, να αντιμετωπίζονται ως τρόποι 

μεταφοράς τουλάχιστον ισότιμοι με την ιδιωτική χρήση οχήματος, αν όχι προτιμότεροι 

από αυτήν· εκφράζει την ικανοποίησή του για τις κατευθυντήριες γραμμές για τις 

πόλεις που διατυπώνονται από την Επιτροπή στο πλαίσιο των ρυθμίσεων πρόσβασης 

των οχημάτων στις πόλεις (UVARs)· τονίζει, ωστόσο, ότι πρέπει να καταβληθούν 

μεγαλύτερες προσπάθειες σε ευρωπαϊκό επίπεδο, προκειμένου να αποφευχθεί ο 

κατακερματισμός του ενιαίου χώρου μεταφορών· υπογραμμίζει, στο πλαίσιο αυτό, τη 

σημασία της χρηματοδότησης των έργων υποδομής μεταφορών για την επίτευξη των 

κλιματικών στόχων, καθώς και τη σημασία της διασυνοριακής συνεργασίας μεταξύ των 

κρατών μελών· πιστεύει, όσον αφορά τη χρηματοδότηση της ΕΕ για τις μεταφορές, ότι 

η καταλληλότητα ως προς την επίτευξη των κλιματικών στόχων θα πρέπει να είναι ένα 

από τα κριτήρια επιλεξιμότητας των έργων· 

15. υπογραμμίζει ότι, σύμφωνα με τα στοιχεία του ΠΟΥ, ο κλάδος των οδικών μεταφορών 

συμβάλλει στην ατμοσφαιρική ρύπανση και την ηχορύπανση, με αρνητικό αντίκτυπο 

στην υγεία των πολιτών, ιδίως στις αστικές περιοχές· τονίζει ότι, στην ΕΕ των 28, τα 

σωματίδια εκτιμάται ότι προκαλούν 399 000 πρόωρους θανάτους ετησίως, ενώ 

αντιστοίχως 75 000 θάνατοι οφείλονται στα οξείδια του αζώτου και 13 600 στο όζον· 

επισημαίνει ότι πάνω από το 30 % του ευρωπαϊκού πληθυσμού εκτίθεται σε θορύβους 

κυκλοφορίας που υπερβαίνουν το πρότυπο των 55 Ldn dB· ζητεί μια αποτελεσματική 

στρατηγική για τη μείωση του επιπέδου ρύπων όπως τα NOx, το NO2 και τα σωματίδια, 

και υπογραμμίζει ότι θα πρέπει να μειωθούν δραστικά οι εκπομπές ατμοσφαιρικών 

ρύπων από τις μεταφορές· 

16. υπενθυμίζει τα αποτρόπαια πειράματα έκθεσης σε καυσαέρια που διεξήχθησαν σε 

ανθρώπους και πιθήκους από την ευρωπαϊκή ομάδα έρευνας για το περιβάλλον και την 

υγεία στις μεταφορές (EUGT), οργανισμό που χρηματοδοτείται από μεγάλες 

αυτοκινητοβιομηχανίες· υπενθυμίζει ότι δεν πρόκειται για το πρώτο σκάνδαλο αυτού 

του είδους στην αυτοκινητοβιομηχανία· ζητεί όλες οι έρευνες στις οποίες βασίζεται η 

πολιτική της ΕΕ να μην εξαρτώνται με κανέναν τρόπο από την αυτοκινητοβιομηχανία, 

ούτε καν μέσω χρηματοδότησης ή υπεργολαβίας· 

17. σημειώνει ότι η πληροφόρηση των καταναλωτών σχετικά με τα επιβατικά οχήματα 

είναι απολύτως αναγκαία για την επιτάχυνση της απαλλαγής των μεταφορών από τις 

ανθρακούχες εκπομπές, και ζητεί, ως εκ τούτου, να βελτιωθούν οι πληροφορίες σχετικά 

με τις εκπομπές και την κατανάλωση καυσίμου των οχημάτων, μεταξύ άλλων με την 

τυποποιημένη, ορατή και σαφή επισήμανση των οχημάτων, προκειμένου να μπορούν οι 

καταναλωτές να προβαίνουν σε συνειδητές επιλογές και να προωθηθούν αλλαγές στη 

συμπεριφορά των επιχειρήσεων και των ιδιωτών, καθώς και η καθαρότερη 

κινητικότητα· τονίζει ότι η παροχή ακριβέστερων πληροφοριών θα διευκολύνει επίσης 

τη σύναψη οικολογικών δημόσιων συμβάσεων και θα επιτρέψει στις δημόσιες αρχές να 

κάνουν χρήση των συμβάσεων αυτού του είδους· χαιρετίζει τη σύσταση (ΕΕ) 2017/948 

της Επιτροπής1, ενώ παράλληλα ζητεί από την Επιτροπή να εξετάσει το ενδεχόμενο 

                                                 
1 Σύσταση (ΕΕ) 2017/948 της Επιτροπής, της 31ης Μαΐου 2017, για τη χρήση των τιμών κατανάλωσης 

καυσίμου και εκπομπών CO2 που έχουν λάβει έγκριση τύπου και μετρώνται σύμφωνα με την παγκόσμια 
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αναθεώρησης της οδηγίας 1999/94/ΕΚ για τη σήμανση των αυτοκινήτων1· 

18. ζητεί την ενσωμάτωση των εξωτερικών περιβαλλοντικών και κοινωνικών επιδράσεων 

των οδικών μεταφορών, ώστε οι καταναλωτές να λαμβάνουν μηνύματα μέσω των 

τιμών που να αντικατοπτρίζουν το εν λόγω κόστος· 

19. τονίζει ότι, για την πλήρη αξιοποίηση των δυνατοτήτων της οδηγίας για τα καθαρά 

οχήματα, πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι ανάγκες και οι διαθέσιμοι πόροι των 

δημοτικών και των περιφερειακών αρχών, ιδίως σε σχέση με ζητήματα 

πολυπλοκότητας και διοικητικού φόρτου· 

20. εκφράζει την ικανοποίησή του για τη δέσμευση της Επιτροπής να υποβάλει, έως τις 2 

Μαΐου 2018, νομοθετική πρόταση για πρότυπα εκπομπών CO2 και κατανάλωσης 

καυσίμου για τα βαρέα επαγγελματικά οχήματα, τα οποία θα πρέπει να είναι φιλόδοξα 

και ρεαλιστικά και να βασίζονται σε δεδομένα που συγκεντρώνονται με το εργαλείο 

υπολογισμού ενεργειακής κατανάλωσης οχημάτων (VECTO), ούτως ώστε να υπάρχει 

μια συνεκτική νομοθεσία για τα βαρέα επαγγελματικά οχήματα· τονίζει ότι το VECTO 

πρέπει να επικαιροποιείται ταχέως και τακτικά, ώστε με την ακριβή καταγραφή των 

νέων τεχνολογιών να καθίσταται δυνατή η έγκαιρη βελτίωση της απόδοσης των 

οχημάτων· 

21. τονίζει ότι η αγροτική κινητικότητα διαφέρει σημαντικά από την αστική κινητικότητα, 

όχι μόνο από άποψη αποστάσεων και διαθεσιμότητας δημόσιων συγκοινωνιών, αλλά 

και σε σχέση με περιβαλλοντικούς και οικονομικούς παράγοντες, όπως η χαμηλότερη 

περιβαλλοντική πίεση από τις εκπομπές ρύπων, το χαμηλότερο μέσο εισόδημα και τα 

μεγαλύτερα εμπόδια στις επενδύσεις σε υποδομές· υπογραμμίζει ότι για τον απαραίτητο 

εκσυγχρονισμό, την κοινωνικά δίκαιη μετάβαση προς την καθαρή ενέργεια και την 

ψηφιοποίηση του ευρωπαϊκού τομέα της κινητικότητας και των μεταφορών πρέπει να 

ληφθούν υπόψη οι ιδιαιτερότητες των αγροτικών περιοχών, δεδομένου ότι, ιδίως στις 

περιοχές αυτές, οι νέες κοινωνικές, τεχνολογικές και οικονομικές αλλαγές έχουν 

αντίκτυπο στο σύνολο του συστήματος μεταφορών και κινητικότητας· υπογραμμίζει ότι 

η Επιτροπή θα πρέπει, ως εκ τούτου, να καθιερώσει μια διατομεακή προσέγγιση, 

προκειμένου να διασφαλίσει την ομαλή εφαρμογή μιας ολοκληρωμένης προσέγγισης 

στον τομέα των μεταφορών και της κινητικότητας σε σχέση με τα έξυπνα χωριά, 

ενθαρρύνοντας τη χρήση ψηφιακών πλατφορμών που ενισχύουν την αγροτική 

κινητικότητα, κάτι που συμβάλλει σε ένα πιο καθαρό και υγιές περιβάλλον· ζητεί ίσους 

όρους ανταγωνισμού προκειμένου να επιτευχθούν ειδικές τεχνολογικές βελτιώσεις σε 

επίπεδο αγροτικών κόμβων και δικτύων· 

22. υπογραμμίζει ότι το επίπεδο φιλοδοξίας για τους στόχους εκπομπών CO2 για τα βαρέα 

επαγγελματικά οχήματα πρέπει να συνάδει με τις μελλοντικές φιλοδοξίες για τη μείωση 

των εκπομπών ρύπων, λ.χ. στο πλαίσιο του EURO 7, καθώς και με τις απαιτήσεις της 

οδηγίας 2015/719 για τα βάρη και τις διαστάσεις2· τονίζει ότι το VECTO πρέπει να 

                                                 
εναρμονισμένη διαδικασία δοκιμών ελαφρών οχημάτων κατά την παροχή πληροφοριών στους καταναλωτές 

σύμφωνα με την οδηγία 1999/94/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (κοινοποιηθείσα υπό 

τον αριθμό C(2017) 3525), ΕΕ L 142 της 2.6.2017, σ. 100. 
1 Οδηγία 1999/94/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Δεκεμβρίου 1999, για τις 

πληροφορίες που πρέπει να τίθενται στη διάθεση των καταναλωτών σχετικά με την οικονομία καυσίμου και τις 

εκπομπές CO2 όσον αφορά την εμπορία νέων επιβατηγών αυτοκινήτων, ΕΕ L 12 της 18.1.2000, σ. 16. 
2 Οδηγία (ΕΕ) 2015/719 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2015, για την 
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επικαιροποιείται ταχέως και τακτικά, ώστε με την ακριβή καταγραφή των νέων 

τεχνολογιών να καθίσταται δυνατή η έγκαιρη βελτίωση της απόδοσης των οχημάτων· 

23. σημειώνει ότι οι ενδομεταφορές αντιπροσωπεύουν ένα μικρό μόνο ποσοστό των 

συνολικών οδικών εμπορευματικών μεταφορών, και υπογραμμίζει ότι οι περιορισμοί 

στις ενδομεταφορές δεν θα πρέπει να οδηγούν σε αύξηση των μεταφορών χωρίς φορτίο, 

οι οποίες μειώνουν την αποδοτικότητα και έχουν αρνητικές συνέπειες στο περιβάλλον. 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                 
τροποποίηση της οδηγίας 96/53/ΕΚ του Συμβουλίου σχετικά με τον καθορισμό, για ορισμένα οδικά οχήματα 

που κυκλοφορούν στην Κοινότητα, των μέγιστων επιτρεπόμενων διαστάσεων στις εθνικές και διεθνείς 

μεταφορές και των μέγιστων επιτρεπόμενων βαρών στις διεθνείς μεταφορές, ΕΕ L 115 της 6.5.2015, σ. 1. 
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