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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 1683/2009, którą złożył Konstantinos Aivaliotis (Grecja) 
z 2 podpisami, w sprawie braku środków dotyczących złomowania starych 
pojazdów silnikowych w Grecji

1. Streszczenie petycji

Składający petycję sprzeciwia się decyzji nowego greckiego rządu o zawieszeniu przyjętych 
przez poprzedni rząd środków dotyczących złomowania starych pojazdów silnikowych. 
Oznacza to, że Grecy nie są już zachęcani do rejestrowania swoich samochodów w celu 
złomowania oraz że ciągle w użyciu pozostaje nieproporcjonalnie duża liczba starych 
pojazdów, które w znacznym stopniu zatruwają środowisko naturalne. Ponieważ składający 
petycję jest przekonany, że taka sytuacja jest sprzeczna z zasadami UE dotyczącymi 
wycofywania z użytku starych pojazdów silnikowych i propagowania pojazdów bardziej 
ekologicznych i zużywających mniej paliwa, zwraca się on do Parlamentu Europejskiego 
o zajęcie się tą kwestią.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 25 lutego 2010 r. Zwrócono się do Komisji, aby 
dostarczyła informacje (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 22 kwietnia 2010 r.

Programy złomowania pojazdów, jako odpowiedź na niedawny kryzys, zostały stworzone 
z myślą o umożliwieniu odnoszenia korzyści finansowej ze złomowania starego pojazdu pod 
warunkiem nabycia nowego samochodu. Komisja wspierała wprowadzanie programów 
złomowania pojazdów w państwach członkowskich, ponieważ mogą one odgrywać istotną 
rolę w promowaniu odnowy parku samochodowego oraz zastępowania starszych, bardziej 
zanieczyszczających samochodów nowymi, bardziej zaawansowanymi technologicznie 
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pojazdami. W związku z tym Komisja, w dniu 25 lutego 2009 r., przyjęła wytyczne dla 
programów złomowania jako część komunikatu „Reakcja na kryzys w europejskim przemyśle 
motoryzacyjnym”1. Dokument ten zawiera praktyczne wytyczne dla państw członkowskich
dotyczące sposobu tworzenia programów złomowania pojazdów. Wyjaśnia się w nim także 
odnośne prawodawstwo UE.

Nie wszystkie państwa członkowskie wprowadziły programy złomowania pojazdów, 
a niektóre z tych programów zostały zakończone. W kilku państwach członkowskich 
programy złomowania pojazdów podlegały ograniczeniom budżetowym i/lub czasowym. 
Tym niemniej decyzja o wprowadzeniu, wycofaniu lub zawieszeniu programu złomowania
należy do państwa członkowskiego. Komisja nie ingeruje w decyzje państwa 
członkowskiego. Komisja chciałaby też podkreślić, że programy złomowania pojazdów 
zawsze uznawano za środek tymczasowy, który w pewnym momencie przestanie
funkcjonować. W wytycznych Komisja wezwała państwa członkowskie do powiadamiania 
o programach złomowania pojazdów na mocy dyrektywy 98/34/WE. Rząd Grecji nie przesłał 
informacji dotyczących greckiego programu złomowania pojazdów. Jednak Komisja nie 
widzi żadnego uzasadnienia dla ingerowania w decyzję rządu greckiego o zwieszeniu 
programu złomowania.

Służby Komisji dokonują obecnie oceny efektywności programów złomowania pojazdów pod 
względem korzyści gospodarczych, ochrony środowiska naturalnego i poprawy 
bezpieczeństwa. Rozpoczęły także badania służące sformułowaniu zaleceń na przyszłość. 
Służby Komisji monitorują rozwój tych programów i nadal będą zbierać dostępne dane.

Powyższe uwagi stanowią wyjaśnienie stanowiska Komisji w tej sprawie. Komisja stwierdza, 
że w świetle przekazanych informacji nie może udzielić Parlamentowi dalszej pomocy 
w związku z przedmiotową petycją.

                                               
1 COM(2009) 104 wersja ostateczna.


