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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 1683/2009, του Κωνσταντίνου Αϊβαλιώτη, ελληνικής ιθαγένειας, η
οποία συνοδεύεται από 2 υπογραφές, σχετικά με την έλλειψη μέτρων για την 
απόσυρση παλαιών μηχανοκίνητων οχημάτων στην Ελλάδα

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων καταγγέλλει την απόφαση της νέας ελληνικής κυβέρνησης να αναστείλει τα 
μέτρα της προηγούμενης κυβέρνησης σχετικά με την απόσυρση παλαιών μηχανοκίνητων 
οχημάτων. Αυτό σημαίνει ότι οι έλληνες πολίτες δεν ενθαρρύνονται πλέον να εγγράψουν τα 
αυτοκίνητά τους για απόσυρση και ότι ένας δυσανάλογα μεγάλος αριθμός παλαιών και άκρως 
ρυπογόνων οχημάτων εξακολουθούν να χρησιμοποιούνται. Καθώς ο αναφέρων πιστεύει ότι η 
εν λόγω κατάσταση αντιτίθεται στις αρχές της ΕΕ σχετικά με την αποταξινόμηση παλαιών 
μηχανοκίνητων οχημάτων και την προώθηση καθαρότερων και πιο αποδοτικών ως προς τα 
καύσιμα οχημάτων, ζητεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να επιληφθεί του θέματος.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 25 Φεβρουαρίου 2010. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 22 Απριλίου 2010.

Τα προγράμματα απόσυρσης οχημάτων, ως απάντηση στην πρόσφατη κρίση, σχεδιάστηκαν 
για να καταστήσουν δυνατό το οικονομικό όφελος από την απόσυρση ενός παλαιού οχήματος 
με την προϋπόθεση αγοράς ενός νεότερου οχήματος. Η Επιτροπή υποστήριξε την εισαγωγή 
προγραμμάτων απόσυρσης οχημάτων από τα κράτη μέλη βάσει του ότι θα μπορούσαν να 
διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στην προώθηση της ανανέωσης και της αντικατάστασης 
παλαιότερων, περισσότερο ρυπογόνων αυτοκινήτων με νεότερα, περισσότερο τεχνολογικά 
προηγμένα αυτοκίνητα. Στο πλαίσιο αυτό, στις 25 Φεβρουαρίου 2009, η Επιτροπή ενέκρινε 
τις «Κατευθυντήριες γραμμές για τα σχέδια διάλυσης των οχημάτων» στο πλαίσιο της 
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ανακοίνωσης «Αντιμετώπιση της κρίσης της ευρωπαϊκής αυτοκινητοβιομηχανίας»1 . Το
έγγραφο των κατευθυντήριων γραμμών παρέχει πρακτικές συμβουλές στα κράτη μέλη 
σχετικά με τον τρόπο σχεδιασμού των προγραμμάτων απόσυρσης οχημάτων και επεξηγεί τη 
σχετική ευρωπαϊκή νομοθεσία.  

Δεν εισήγαγαν όλα τα κράτη μέλη προγράμματα απόσυρσης οχημάτων, και ορισμένα 
προγράμματα απόσυρσης διακόπηκαν. Σε αρκετά κράτη μέλη, τα προγράμματα απόσυρσης 
υπόκειντο σε δημοσιονομικούς περιορισμούς ή/και ήταν περιορισμένης διάρκειας. Η 
απόφαση εισαγωγής, απόσυρσης ή αναστολής ενός προγράμματος απόσυρσης, παρ’ όλα 
αυτά, είναι θέμα των κρατών μελών. Η Επιτροπή δεν παρεμβαίνει στην απόφαση των κρατών 
μελών. Η Επιτροπή θα ήθελε επίσης να τονίσει ότι τα προγράμματα απόσυρσης οχημάτων 
θεωρούνταν ανέκαθεν προσωρινό μέτρο που θα έπαυε να ισχύει εν τέλει. Στο έγγραφο 
κατευθυντήριων γραμμών, η Επιτροπή καλούσε τα κράτη μέλη να κοινοποιήσουν τα 
προγράμματα απόσυρσης οχημάτων τους δυνάμει της οδηγίας 98/34/ΕΚ. Η ελληνική 
κυβέρνηση δεν κοινοποίησε το πρόγραμμα απόσυρσης αυτοκινήτων της. Εντούτοις, η 
Επιτροπή δεν θεωρεί ότι συντρέχει λόγος παρέμβασης στην απόφαση της ελληνικής 
κυβέρνησης να αναστείλει το πρόγραμμα απόσυρσης.

Οι υπηρεσίες της Επιτροπής αξιολογούν επί του παρόντος την αποτελεσματικότητα των 
προγραμμάτων απόσυρσης οχημάτων όσον αφορά τις οικονομικές και περιβαλλοντικές 
βελτιώσεις, καθώς και τις βελτιώσεις ασφάλειας που προσφέρουν, και έχουν ξεκινήσει μια 
μελέτη με στόχο την παροχή συστάσεων για το μέλλον. Οι υπηρεσίες της Επιτροπής 
παρακολουθούν επίσης τις εξελίξεις αυτών των προγραμμάτων και θα εξακολουθήσουν να 
συλλέγουν τα διαθέσιμα δεδομένα.    

Οι ανωτέρω παρατηρήσεις επεξηγούν τη θέση της Επιτροπής επί του θέματος. Η Επιτροπή 
συνάγει το συμπέρασμα ότι, υπό το πρίσμα των παρεχόμενων πληροφοριών, δεν μπορεί να 
συνδράμει περαιτέρω το Κοινοβούλιο σε σχέση με την παρούσα αναφορά.

                                               
1 COM(2009) 104 τελικό.


