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ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την κοινοτική στρατηγική για τη μείωση των εκπομπών CO2 από τα 
επιβατηγά αυτοκίνητα και τα ελαφρά εμπορικά οχήματα
(2007/2119 (INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής στο Συμβούλιο και στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο σχετικά με τα αποτελέσματα της επανεξέτασης της κοινοτικής στρατηγικής 
για τη μείωση των εκπομπών CO2 από τα επιβατηγά αυτοκίνητα και τα ελαφρά εμπορικά 
οχήματα (COM(2007)0019)1,

– έχοντας υπόψη την εκτίμηση αντικτύπου (ΕΑ) που συνοδεύει την ανακοίνωση της 
Επιτροπής στο Συμβούλιο και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά με τα αποτελέσματα 
της επανεξέτασης της κοινοτικής στρατηγικής για τη μείωση των εκπομπών CO2 από τα 
επιβατηγά αυτοκίνητα και τα ελαφρά εμπορικά οχήματα (SEC(2007)0060),

– έχοντας υπόψη το έκτο κοινοτικό πρόγραμμα δράσης για το περιβάλλον (6ο ΠΔΠ)2,

– έχοντας υπόψη το έκτο3 και το έβδομο4 πρόγραμμα-πλαίσιο δραστηριοτήτων έρευνας, 
τεχνολογικής ανάπτυξης και επίδειξης,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του με τίτλο «Η μάχη κατά της αλλαγής του κλίματος στον 
πλανήτη και πώς μπορεί να κερδηθεί» (2005/2049(INI))5,

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο, το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή 
των Περιφερειών με τίτλο «Περιορισμός της αλλαγής του κλίματος του πλανήτη σε 
αύξηση της θερμοκρασίας κατά 2 βαθμούς Κελσίου: Η πορεία προς το 2020 και 
μετέπειτα» (COM(2007)0002)6,

– έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα της Προεδρίας του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 8ης 
και 9ης Μαρτίου 2007 σχετικά με την ανανεωμένη στρατηγική της ΕΕ για την αειφόρο 
ανάπτυξη (Ιούνιος 2006) και σχετικά με τον ρόλο των περιβαλλοντικών τεχνολογιών και 
της οικολογικής καινοτομίας όσον αφορά την επίτευξη των στόχων της στρατηγικής της 
Λισαβόνας για την ανάπτυξη και την απασχόληση,

– έχοντας υπόψη τη μελέτη με τίτλο «Review and analysis of the reduction potential and 
costs of technological and other measures to reduce CO2-emissions from passenger cars» 
(Επανεξέταση και ανάλυση των δυνατοτήτων μείωσης και του κόστους τεχνολογικών και 
άλλων μέτρων για τη μείωση των εκπομπών CO2 από τα επιβατηγά αυτοκίνητα) 

  
1 Δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη στην ΕΕ.
2 ΕΕ L 242 της 10.9.2002, σελ. 1
3 ΕΕ L 232 της 29.8.2002, σελ. 1.
4 EΕ L 391της 30.12.2006, σελ.1
5 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P6_TA(2005)0433 της 16.11.2005
6 Δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη στην ΕΕ.
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(31 Οκτωβρίου 2006)1,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 45 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και 
Ασφάλειας των Τροφίμων και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και 
Προστασίας των Καταναλωτών και της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας
(A6-0000/2007),

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι περίπου το 19% των εκπομπών CO2 στην Ευρωπαϊκή Ένωση 
παράγεται από επιβατηγά αυτοκίνητα και ελαφρά εμπορικά οχήματα, ο δε όγκος τους 
συνεχίζει να αυξάνεται σε απόλυτους αριθμούς κυρίως λόγω της αύξησης του αριθμού 
και της ισχύος των νέων αυτοκινήτων,

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι στις οδικές μεταφορές καταναλώνεται το 60% του συνόλου του 
πετρελαίου που χρησιμοποιείται στην ΕΕ, καθώς και ότι η μη αποδοτική χρήση των 
καυσίμων αυξάνει την απειλή κατά της ενεργειακής ασφάλειας και συμβάλλει στη 
διαμόρφωση υψηλού κόστους λειτουργίας και στην εξάντληση των παγκόσμιων 
αποθεμάτων πετρελαίου,

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι απαιτούνται πλέον νομοθετικά μέτρα για την προώθηση των 
σχεδιαστικών και των τεχνολογικών τροποποιήσεων που απαιτούνται προκειμένου ο 
τομέας να βοηθήσει την ΕΕ να επιτύχει τον στόχο της για μείωση των εκπομπών CO2
κατά τουλάχιστον 20% έως το 2020 σε σύγκριση με τα επίπεδα του 1990,

Χρονοδιάγραμμα και στόχοι

1. αναγνωρίζει ότι οι κατασκευαστές χρειάζονται από πέντε έως επτά έτη για να προβούν σε 
τροποποιήσεις του σχεδιασμού των οχημάτων με τον πιο οικονομικό τρόπο και, παρότι 
αναγνωρίζει ότι οι μέσες εκπομπές από τα αυτοκίνητα που θα κυκλοφορήσουν στην 
αγορά της ΕΕ το 2008 είναι πιθανόν να υπερβαίνουν τα 150g CO2/km, απορρίπτει ως 
υπερβολικά δαπανηρή την πρόταση της Επιτροπής να μειωθούν οι μέσες εκπομπές με 
τεχνικά μέσα στα 130g CO2/km έως το 2012·

2. υποψιάζεται ότι η προτεινόμενη χρήση «συμπληρωματικών μέτρων» για την επίτευξη του 
συμφωνηθέντος στο παρελθόν στόχου μείωσης των εκπομπών στα 120g CO2/km έως το 
2012 αποτελεί απλώς μια πολιτική κίνηση και πιστεύει ότι η νομοθεσία θα έπρεπε να 
θέσει σαφείς και μετρήσιμους στόχους για τη μείωση των εκπομπών που πρέπει να 
επιτευχθεί με τεχνικά μέσα·

3. προτείνει να τεθούν δεσμευτικοί ετήσιοι στόχοι για τις εκπομπές που θα ισχύουν από την 
1η Ιανουαρίου 2011 με στόχο την προώθηση τεχνικών βελτιώσεων των οχημάτων, 
προκειμένου να διασφαλιστεί ότι, με αυτά και μόνο τα μέσα, οι μέσες εκπομπές όλων των 
επιβατηγών αυτοκίνητων που θα κυκλοφορούν στην αγορά της ΕΕ από την 1η 
Ιανουαρίου 2015 δεν θα υπερβαίνουν τα 120g CO2/km·

  
1 http://ec.europa.eu/enterprise/automotive/projects/report_co2_reduction.pdf
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4. επισημαίνει ότι από την 1η Ιανουαρίου 2020 αυτές οι μέσες εκπομπές δεν θα έπρεπε να 
υπερβαίνουν τα 95g CO2/km, και πιστεύει ότι η ΕΕ θα έπρεπε να παράσχει υποστήριξη 
για την απαραίτητη προώθηση της καινοτομίας μέσω του προγράμματος έρευνας ΠΠ7·

5. πιστεύει ότι πρέπει να καθοριστούν το αργότερο έως το 2016 πιο μακροπρόθεσμοι στόχοι, 
κατόπιν επανεξέτασης από την Επιτροπή, και προσδοκά ότι οι στόχοι αυτοί θα καθιστούν 
υποχρεωτική την περαιτέρω μείωση των εκπομπών στα 70g CO2/km ή και σε χαμηλότερα 
ακόμη επίπεδα έως το 2025·

6. θεωρεί ότι από την 1η Ιανουαρίου 2015 δεν θα πρέπει κυκλοφορεί στην αγορά της ΕΕ 
κανένα νέο μοντέλο επιβατηγού αυτοκινήτου οι εκπομπές του οποίου θα υπερβαίνουν 
κατά ποσοστό άνω του 100% τον στόχο των 120g CO2/km·

7. συνιστά, δεδομένης της ενδεχόμενης δυσκολίας ορισμένων ειδικευμένων κατασκευαστών
να μειώσουν τις μέσες εκπομπές στην περιορισμένη γκάμα αυτοκινήτων που παράγουν 
εντός των προβλεπομένων χρονοδιαγραμμάτων, να έχει το δικαίωμα κάθε κατασκευαστής 
ή εισαγωγέας να εξαιρεί 500 συγκεκριμένα αυτοκίνητα ετησίως από τα δεδομένα που 
χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό των μέσων εκπομπών, εφόσον οι εκπομπές και η 
οικονομία καυσίμου των οχημάτων αυτών επισημαίνονται και διαφημίζονται στους 
καταναλωτές σύμφωνα με τις συνήθεις νομικές απαιτήσεις·

Κατανομή του έργου ανάμεσα στους κατασκευαστές
8. αναγνωρίζει τη μεγάλη ποικιλία των προτιμήσεων των καταναλωτών όσον αφορά τα 

επιβατηγά αυτοκίνητα και τη διαφορετική σύνθεση των στόλων των κατασκευαστών· 
τονίζει ότι η μείωση του CO2 πρέπει να επιτευχθεί σε όλα τα τμήματα της αγοράς, αλλά 
πιστεύει ότι οι νομοθετικές ρυθμίσεις δεν θα πρέπει ούτε να φέρουν σε μειονεκτική θέση 
όσους επιτυγχάνουν νωρίς τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα ούτε να απειλούν τη 
βιωσιμότητα των εταιρειών που σήμερα παράγουν οχήματα με υψηλές εκπομπές·

9. προτείνει η θέσπιση των στόχων για το 2015 και το 2020 όσον αφορά τη μείωση των 
μέσων εκπομπών, καθώς και των ενδιάμεσων ετήσιων στόχων, να γίνει με αναφορά σε 
μια καμπύλη οριακών τιμών για όλα τα οχήματα που πωλούνται από τους 
κατασκευαστές και τους εισαγωγείς, η οποία θα λαμβάνει ως σημείο εκκίνησης το 
προφίλ του στόλου των νέων επιβατηγών αυτοκινήτων από την 1η Ιανουαρίου 2011·

10. συνιστά να οριστεί η καμπύλη οριακών τιμών από έναν μαθηματικό τύπο που θα 
εκφράζεται ως συνάρτηση των εκπομπών CO2 κάθε οχήματος και του ίχνους του (εύρος 
ίχνους τροχών επί διαξόνιο)·

11. καλεί την Επιτροπή να παρουσιάσει προτάσεις προς εξέταση από το Συμβούλιο και το 
Κοινοβούλιο που θα έχουν ως στόχο να διασφαλιστεί ότι ο σχεδιασμός της καμπύλης 
λαμβάνει υπόψη τις διαφορές μεταξύ του μεγέθους των αυτοκινήτων και του 
τεχνολογικού κόστους της επίτευξης της μείωσης των εκπομπών·

12. προτείνει να θεσπιστεί την 1η Ιανουαρίου 2011 ένας νέος κλειστός μηχανισμός αγοράς,
το σύστημα μείωσης των δικαιωμάτων εκπομπής άνθρακα (Carbon Allowance 
Reductions System – CARS), που θα έχει μηδενικό κόστος για την 
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αυτοκινητοβιομηχανία συνολικά, ανταμείβοντας τις εταιρείες των οποίων οι στόλοι 
έχουν μικρότερες εκπομπές από την καμπύλη οριακών τιμών εκπομπών CO2 και 
τιμωρώντας παράλληλα τους κατασκευαστές οι στόλοι των οποίων έχουν μεγαλύτερες 
εκπομπές·

13. προσδοκά ότι, μέσω του συστήματος CARS, οι κατασκευαστές και οι εισαγωγείς θα 
καλούνται να καταβάλλουν χρηματικά πρόστιμα ανάλογα με την υπέρβαση των ορίων 
εκπομπών για κάθε πωλούμενο αυτοκίνητο και ότι τα πρόστιμα αυτά θα μπορούν να 
εξισορροπούνται από εξαγοράσιμες πιστώσεις που θα χορηγούνται σε πρώτη φορά 
ταξινομούμενα επιβατηγά αυτοκίνητα του ίδιου κατασκευαστή οι εκπομπές των οποίων 
βρίσκονται κάτω από την καμπύλη των οριακών τιμών·

14. πιστεύει ότι το ύψος των προστίμων πρέπει να βασίζεται στο κόστος της εφαρμογής των 
απαραίτητων τεχνολογικών μέτρων περιορισμού για τη μείωση των μέσων εκπομπών 
ολόκληρου του στόλου στο απαιτούμενο επίπεδο-στόχο·

15. προτείνει να συγκροτηθεί ένας κοινοτικός ρυθμιστικός φορέας που θα διαχειρίζεται το 
σύστημα CARS και στον οποίον θα διαβιβάζονται τα στοιχεία για τις ταξινομήσεις που 
διατίθενται επίσης σε κάθε κράτος μέλος, ώστε να δημοσιεύει ετησίως το ισοζύγιο για 
κάθε κατασκευαστή και εισαγωγέα, τα πρόστιμα που έχουν επιβληθεί και τις πληρωμές
που έχουν καταβληθεί·

16. συνιστά να έχουν τη δυνατότητα οι κατασκευαστές και οι εισαγωγείς να καθορίζουν εάν 
επιθυμούν να είναι ο αναγνωρισμένος εμπορικός φορέας το νομικό πρόσωπο ή οι 
διάφορες θυγατρικές εταιρείες ή επιχειρηματικές μονάδες που είναι άμεσα υπεύθυνες για 
την παραγωγή των εν λόγω οχημάτων·

17. προτείνει κατά το πρώτο έτος η λειτουργία του συστήματος CARS να είναι δοκιμαστική, 
απαιτώντας μόνο τη συλλογή δεδομένων, τη μεταφορά πιστοποιητικών και τη 
δημοσίευση των ισοζυγίων, και να τεθεί σε λειτουργία το οικονομικό σκέλος του από την 
1η Ιανουαρίου 2012·

Βελτιώσεις των δοκιμών και της παρακολούθησης δεδομένων

18. τάσσεται υπέρ της αναθεώρησης των διαδικασιών δοκιμών για την καλύτερη 
προσομοίωση των πραγματικών συνθηκών οδήγησης, και ζητεί την τροποποίηση του 
ευρωπαϊκού κύκλου οδήγησης ώστε να συμπεριλάβει τεχνικές εξελίξεις όπως η 
εγκατάσταση έκτης ταχύτητας·

19. καλεί την Επιτροπή να εφαρμόσει νέες μετρήσεις και πρότυπα που θα επιτρέπουν τη 
θέσπιση μιας καθορισμένης τιμής όσον αφορά τη μείωση του CO2 για χρήσιμες 
βελτιώσεις όπως οι δείκτες αλλαγής ταχύτητας, ο κλιματισμός υψηλής απόδοσης, τα 
ελαστικά χαμηλής αντίστασης κύλισης και τα βελτιωμένα λιπαντικά, η χρήση των 
οποίων θα εξαρτάται από τη συμπεριφορά του κάθε οδηγού·

20. καλεί το Συμβούλιο να επανεξετάσει τις διαδικασίες των δοκιμών, προκειμένου να 
ελέγξει εάν τηρούνται οι κανόνες παραγωγής και να διασφαλίσει ότι δεν υπάρχουν 
διαφορές στην προσέγγιση που ακολουθούν οι πιστοποιημένοι φορείς στα διάφορα 
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κράτη μέλη·

Προδιαγραφές οχημάτων

21. τονίζει την προτεραιότητα που έχει η αντιμετώπιση των επειγόντων ζητημάτων της 
ενεργειακής ασφάλειας και της ανάγκης να περιοριστεί η εξάρτηση της Ευρώπης από τα 
εισαγόμενα καύσιμα, να μειωθούν οι εκπομπές CO2 χωρίς αύξηση του κόστους των νέων 
αυτοκινήτων και να βελτιωθεί η οδική ασφάλεια·

22. τονίζει, για τον λόγο αυτόν, ότι από την 31η Δεκεμβρίου 2012 και εξαιρουμένων των 
οχημάτων που έχουν ειδική άδεια για χρήση από τις διωκτικές αρχές, για επείγουσες 
καταστάσεις ή για στρατιωτικούς σκοπούς, κανένα νέο μοντέλο επιβατηγού αυτοκινήτου 
δεν θα πρέπει να επιτρέπεται να κυκλοφορεί στην αγορά της ΕΕ εάν έχει σχεδιαστεί με 
υπέρμετρες δυνατότητες ώστε να είναι σε θέση να αγγίζει ταχύτητες άνω των 162 
χλμ/ώρα (101 μιλίων/ώρα), ταχύτητα κατά 25% υψηλότερη του ανώτατου ορίου που 
ισχύει στη συντριπτική πλειονότητα των κρατών μελών·

Διαφήμιση και σήμανση

23. συνιστά να τεθούν ελάχιστες υποχρεωτικές απαιτήσεις για την προβολή πληροφοριών 
σχετικά με την οικονομία καυσίμου και τις εκπομπές CO2 των νέων αυτοκίνητων στις 
διαφημίσεις, στο σύνολο του υλικού εμπορικής προώθησης και στις εκθέσεις, και θεωρεί 
την κλίμακα «A έως G» που χρησιμοποιείται για τη σύγκριση της ενεργειακής 
αποδοτικότητας ορισμένων ηλεκτρικών προϊόντων ως μοντέλο για την προβολή των 
απαιτούμενων πληροφοριών·

24. επισημαίνει ότι η νομοθεσία που καθιστά υποχρεωτική την τοποθέτηση προειδοποιήσεων 
για την υγεία στις συσκευασίες των τσιγάρων αποτελεί χρήσιμο παράδειγμα και 
προτείνει το 20% τουλάχιστον του χώρου που διατίθεται για την προώθηση νέων 
οχημάτων, μέσω διαφημίσεων, υλικού εμπορικής προώθησης ή διαφημιστικών σταντ
πώλησης σε εκθέσεις, να παρέχει πληροφορίες για την οικονομία καυσίμου και τις 
εκπομπές CO2 σε μια εγκεκριμένη μορφή·

Προώθηση της καταναλωτικής ζήτησης

25. αναγνωρίζει τον σημαντικό ρόλο που μπορούν να διαδραματίσουν τα κράτη μέλη στην 
ενθάρρυνση της καταναλωτικής ζήτησης για οχήματα με χαμηλότερες εκπομπές και 
ζητεί να καταστρωθούν εθνικά σχέδια δράσης όπου θα παρουσιάζονται μέτρα προς την 
κατεύθυνση αυτή·

26. στηρίζει ιδίως τη χρήση φορολογικών μέτρων και ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να 
επιβάλλουν τόσο φόρους αγοράς όσο και φόρους κυκλοφορίας στα οχήματα με εκπομπές 
ανώτερες του μέσου όρου·

Συμπληρωματικά μέτρα

27. πιστεύει ότι τα μέτρα που μπορούν να συμβάλλουν στη μείωση των εκπομπών CO2 από 
οχήματα, αλλά για τα οποία δεν μπορεί να καθοριστεί μια απόλυτη τιμή πρέπει να 
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θεωρούνται ως αποκλειστικώς συμπληρωματικά και δεν θα πρέπει να περιληφθούν στην
προτεινόμενη νομοθεσία·

28. εκφράζει τον φόβο του για το ενδεχόμενο η αυξανόμενη χρήση των βιοκαυσίμων να 
αυξήσει την τιμή των τροφίμων για τους πολίτες με πολύ χαμηλά εισοδήματα και να 
επιταχύνει την καταστροφή των τροπικών δασών, και ζητεί την επείγουσα επανεξέταση 
της πολιτικής για τα βιοκαύσιμα, ώστε να ληφθούν υπόψη όλοι οι περιβαλλοντικοί και 
κοινωνικοί παράγοντες·

29. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην 
Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και στα κοινοβούλια των κρατών μελών.
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Περίπου το 19% του συνόλου των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση προέρχεται από επιβατηγά αυτοκίνητα και ελαφρά εμπορικά οχήματα, ο δε όγκος 
τους συνεχίζει να αυξάνεται σε απόλυτους αριθμούς, παρά το γεγονός ότι τη δεκαετία 
1994-2004 επιτεύχθηκε μέση μείωση 12,4% ανά νέο αυτοκίνητο.

Η αύξηση αυτή οφείλεται κατά κύριο λόγο στον αυξανόμενο αριθμό των αυτοκινήτων και 
στη συμφόρηση που προκαλούν (οι ταξινομήσεις στην ΕΕ των 25 αυξήθηκαν κατά 36% το 
διάστημα 1990-2003, από 156 σε 212 εκατομμύρια), καθώς και στην ισχύ των νέων 
αυτοκινήτων, που αυξήθηκε κατά 28% κατά μέσο όρο τη δεκαετία 1994-2004, 
υπερβαίνοντας σημαντικά την κατά 15% αύξηση του βάρους τους, παρότι καμία κυβέρνηση 
δεν αύξησε τα όρια ταχύτητας.

Προφανώς, η εξέλιξη αυτή δεν βοηθά την ΕΕ να επιτύχει τον στόχο της να μειώσει τις 
εκπομπές CO2 κατά τουλάχιστον 20% έως το 2020 σε σύγκριση με τα επίπεδα του 1990, 
πόσω μάλλον τον στόχο για μείωση κατά 30% εάν υπάρξει διεθνής συμφωνία.

Τα ζητήματα των εκπομπών CO2 και της οικονομίας καυσίμου είναι άρρηκτα συνδεδεμένα. 
Οι οδικές μεταφορές καταναλώνουν το 60% του συνόλου του πετρελαίου που 
χρησιμοποιείται στην ΕΕ και η μη αποδοτική χρήση των καυσίμων από τα αυτοκίνητα όχι 
μόνο οδηγεί σε περιττά υψηλές εκπομπές, αλλά αυξάνει την απειλή κατά της ενεργειακής 
ασφάλειας της Ευρώπης, εξαντλεί τα παγκόσμια αποθέματα πετρελαίου και εξαναγκάζει τους 
οδηγούς να καταβάλλουν υψηλό κόστος λειτουργίας.

Το 1999, η αυτοκινητοβιομηχανία δεσμεύτηκε εκουσίως να μειώσει έως το 2008 τις μέσες 
εκπομπές των νέων αυτοκίνητων που κατασκευάζονται στην Ευρώπη σε τουλάχιστον
140g CO2/km. Παρότι το 25% των κατασκευαστών είναι έτοιμο να επιτύχει τον στόχο αυτόν, 
η συνολική κατάσταση είναι λιγότερο εντυπωσιακή. Οι μέσες εκπομπές από όλα τα νέα 
αυτοκίνητα που πωλούνται στην αγορά της ΕΕ των 25 ανέρχονταν σε 162g CO2/km το 2004 
και είναι απίθανο να μειωθούν σε επίπεδο χαμηλότερο των 150g CO2/km έως το τέλος του 
2008.

Μόλις τον Ιανουάριο του 2007 συμφώνησε η Επιτροπή καταρχήν να παρουσιάσει 
δεσμευτική νομοθεσία, προτείνοντας να υποχρεούνται οι κατασκευαστές να μειώσουν με 
τεχνικά μέσα τις εκπομπές στα 130g CO2/km έως το 2012, παράλληλα με τη θέσπιση 
διαφόρων συμπληρωματικών μέτρων, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι συνολικές 
εκπομπές δεν θα υπερβαίνουν τα 120g CO2/km έως την ημερομηνία αυτή.

Ο στόχος του 2012 αποτελεί κατά κάποιον τρόπο χίμαιρα. Αντικατοπτρίζει διάφορες 
πολιτικές αποφάσεις, ενώ οι πλέον πρόσφατες εγκρίθηκαν με ομοφωνία από το Συμβούλιο 
τον Ιούνιο του περασμένου έτους, που δεν λαμβάνουν δεόντως υπόψη την πραγματική
κατάσταση που επικρατεί σήμερα. Η Επιτροπή επιχείρησε να γεφυρώσει το χάσμα μεταξύ 
του επιθυμητού και της πραγματικότητας, προτείνοντας την επίτευξη του στόχου των 120g 
CO2/km με τη βοήθεια μιας σειράς «συμπληρωματικών μέτρων», όπως η χρήση 
βιοκαυσίμων, που θα μπορούσαν να ληφθούν υπόψη πέραν των τεχνολογικών βελτιώσεων, 
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παρότι τα μέτρα αυτά θα μπορούσαν να επηρεαστούν από διάφορες μεταβλητές, όπως η 
συμπεριφορά των οδηγών και η διαθεσιμότητα εναλλακτικών καυσίμων.

Ο εισηγητής πιστεύει ότι θα έπρεπε να φροντίσουμε ώστε να υπάρχει απόλυτη βεβαιότητα 
για τους κατασκευαστές αυτοκινήτων όσον αφορά τα τεχνικά πρότυπα που οφείλουν να 
πληρούν και, παρότι υπάρχουν δυνατότητες θέσπισης και ένταξης ορισμένων τιμών για τη 
μείωση του CO2 μέσω της χρήσης βελτιωμένων ελαστικών, λιπαντικών ή κλιματισμού, άλλα 
μέτρα που βρίσκονται εκτός του άμεσου ελέγχου των κατασκευαστών θα πρέπει να 
θεωρούνται συμπληρωματικά και δεν θα πρέπει να περιληφθούν στο πλαίσιο της εν λόγω 
νομοθεσίας.

Ο εισηγητής θεωρεί ότι ο πιο αποτελεσματικός σε σχέση με το κόστος τρόπος επίτευξης του 
ίδιου στόχου είναι η θέσπιση ενός πιο φιλόδοξου στόχου μείωσης των εκπομπών, 
προσφέροντας, ωστόσο, στην αυτοκινητοβιομηχανία περισσότερο χρόνο εντός του οποίου 
οφείλει να συμμορφωθεί προς τις υποχρεωτικές απαιτήσεις.

Ευτυχώς, μεγάλη μείωση των εκπομπών μπορεί πλέον να επιτευχθεί μέσω τεχνικών και 
σχεδιαστικών βελτιώσεων. Ήδη περισσότερα από ένα εκατομμύριο αυτοκίνητα που 
πωλούνται ετησίως εντός της ΕΕ εκπέμπουν λιγότερα από 120g CO2/km, και ορισμένα 
υβριδικά οχήματα ανώτερης κατηγορίας που κυκλοφορούν στην αγορά παράγουν 25%
λιγότερες εκπομπές (60g CO2/km) από ό,τι οι εμπορικοί ανταγωνιστές τους που πωλούν σε 
παρόμοιες τιμές. Σύμφωνα με τον πρόεδρο της ACEA, της Ένωσης Ευρωπαίων 
Κατασκευαστών Αυτοκινήτων, η βιομηχανία έχει αναπτύξει περίπου πενήντα τεχνολογίες 
μείωσης του CO2 την τελευταία δεκαετία, παρότι η εφαρμογή τους δεν είναι ακόμη τόσο 
ευρεία όσο θα επιθυμούσαμε.

Η μείωση μπορεί να εξασφαλιστεί μέσω της χρήσης εναλλακτικών καυσίμων και 
συστημάτων πρόωσης, αλλά και μέσω της εκτενέστερης χρήσης υβριδικών οχημάτων, των 
βελτιωμένων πετρελαιοκινητήρων, της εκτενέστερης χρήσης κινητήρων ντίζελ και της 
μείωσης του μεγέθους των κινητήρων με συμπληρωματικούς στροβιλοϋπερπληρωτές, καθώς 
και μέσω της περαιτέρω ανάπτυξης των συστημάτων μετάδοσης κίνησης, της μείωσης του 
βάρους των οχημάτων χάρη στην εκτενέστερη χρήση αλουμινίου, της εγκατάστασης 
μηχανισμών στάσης-εκκίνησης, της ενισχυμένης μετάδοσης, της βελτίωσης του 
αεροδυναμικού σχεδιασμού, της χρήσης λιπαντικών και ένσφαιρων τριβέων μειωμένης 
τριβής, της εγκατάστασης πιο αποδοτικών συστημάτων κλιματισμού και της χρήσης 
ελαστικών χαμηλής αντίστασης κύλισης.

Πρέπει να αναγνωριστεί πως είναι απαραίτητο να θεσπιστεί κάποιου είδους οικονομικό 
αντικίνητρο για τους κατασκευαστές ή τους εισαγωγείς στόλων οχημάτων που υπερβαίνουν 
κατά πολύ τις απαιτήσεις όσον αφορά τις μέσες εκπομπές. Παρομοίως, θα ήταν ωφέλιμο εάν 
ανταμείβονταν με κάποιον τρόπο οι παραγωγοί οχημάτων με χαμηλές εκπομπές, οι οποίοι
έχουν συχνά πολύ μικρό περιθώριο κέρδους.

Ο εισηγητής προτείνει τη δημιουργία ενός νέου μηχανισμού αγοράς, του συστήματος 
μείωσης των δικαιωμάτων εκπομπής άνθρακα (Carbon Allowance Reduction System –
CARS) που θα λαμβάνει υπόψη τα διαφορετικά τμήματα της αγοράς αυτοκινήτων, αλλά θα 
υποχρεώνει τους κατασκευαστές ή τους εισαγωγείς να καταβάλλουν πρόστιμα για τη 
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συνολική υπέρβαση των υποχρεωτικών στόχων, χορηγώντας πιστώσεις πληρωμής σε 
εκείνους οι στόλοι των οποίων έχουν χαμηλότερες εκπομπές από τα απαιτούμενα όρια.

Ο εισηγητής προτείνει τη δημιουργία ενός νέου ρυθμιστικού φορέα που θα διαχειρίζεται το 
σύστημα.

Παρότι ο μηχανισμός της αγοράς είναι σχεδιασμένος ώστε να έχει μηδενικό κόστος για τη 
βιομηχανία συνολικά, η επίτευξη της μείωσης των εκπομπών θα αυξήσει αρχικώς το κόστος 
για τους κατασκευαστές. Η καινοτομία και οι βελτιώσεις κοστίζουν, αυξάνοντας, σύμφωνα 
με διάφορες εκτιμήσεις, το κόστος των οχημάτων κατά 100 έως 150 ευρώ ανά μειούμενο 
γραμμάριο CO2/km. Το κόστος θα είναι μικρότερο εάν δοθεί στους κατασκευαστές 
περισσότερος χρόνος για να προγραμματίσουν, να πραγματοποιήσουν σχεδιαστικές 
τροποποιήσεις και να επιτύχουν τη βελτίωση της απόδοσης που απορρέει από τις οικονομίες 
κλίμακας, όταν η νέα τεχνολογία τεθεί σε μαζική παραγωγή.

Ευτυχώς, οι κατασκευαστές αυτοκινήτων έχουν επιτύχει να μειώσουν τη μέση τιμή των νέων 
οχημάτων που πωλούνται εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά 9% από το 1996, παρά την 
επιβολή αυστηρότερων απαιτήσεων ασφαλείας και περιβαλλοντικών απαιτήσεων. Δεδομένου
του άμεσου οφέλους εξοικονόμησης που προκύπτει από τη μεγαλύτερη οικονομία καυσίμου, 
η συντριπτική πλειονότητα των αγοραστών οχημάτων θα αποζημιωνόταν γρήγορα για τη
μεγαλύτερη αρχική δαπάνη.

Οι ευρωπαίοι κατασκευαστές προβάλλουν ορισμένες φορές τον ισχυρισμό ότι η προσαρμογή 
των μέτρων αυτών θα τους έφερε σε μειονεκτική θέση στο επίπεδο του ανταγωνισμού. Το 
επιχείρημα αυτό δεν φαίνεται να ευσταθεί. Στην ΕΕ αγοράζονται περισσότερα αυτοκίνητα 
από ό,τι σε οποιοδήποτε άλλο εμπορικό συνασπισμό, και η ενιαία αγορά της ΕΕ επιβάλλει 
τόσο στους εγχώριους παραγωγούς όσο και τους εισαγωγείς να τηρούν τα ίδια πρότυπα. 
Χωρίς να θίγει κατ’ ουδένα τρόπο την ανταγωνιστικότητα, η ΕΕ παρέχει όχι μόνο ίσους 
όρους ανταγωνισμού αλλά και έναν βαθμό προστασίας των εγχώριων παραγωγών, όσο αυτοί 
αναπτύσσουν αυτοκίνητα με χαμηλές εκπομπές που θα μπορούσαν να τους βοηθήσουν να 
επεκτείνουν τις εμπορικές δραστηριότητές τους στο εξωτερικό.

Οι κατασκευαστές ισχυρίζονται, επίσης, ότι η παραγωγή νέων αυτοκινήτων με ακόμα 
μεγαλύτερη ισχύ αποτελεί απλώς απάντηση στην καταναλωτική ζήτηση. Ο ισχυρισμός αυτός 
εμπεριέχει μια δόση αλήθειας, αλλά είναι επίσης γεγονός ότι οι κατασκευαστές 
διαμορφώνουν τη ζήτηση. Μελέτες που έχουν εκπονήσει ευρωπαϊκές ενώσεις καταναλωτών 
έχουν δείξει ότι οι διαφημίσεις νέων αυτοκινήτων επικεντρώνονται περισσότερο στα 
οχήματα με υψηλές επιδόσεις, χαμηλή οικονομία καυσίμου και υψηλές εκπομπές CO2, τα 
οποία αντιπροσωπεύουν τον πιο επικερδή τομέα της βιομηχανίας, ενώ δίνεται ελάχιστη 
έμφαση στην προώθηση της οικονομίας καυσίμου ή των επιδόσεων των νέων οχημάτων όσον
αφορά τις εκπομπές.

Χρειάζονται νέες απαιτήσεις για τη διαφήμιση και τη σήμανση, προκειμένου να αλλάξει η 
έμφαση που δίνεται στα ζητήματα αυτά· η ζήτηση για οχήματα με χαμηλές εκπομπές θα 
μπορούσε επίσης να τονωθεί σημαντικά εάν τα κράτη μέλη θέσπιζαν οικονομικά κίνητρα και 
επέβαλαν υψηλότερους φόρους αγοράς ή κυκλοφορίας στα οχήματα με υψηλότερες 
εκπομπές.
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Ο εισηγητής θα ήθελε να προβεί σε μια τελευταία επισήμανση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν 
επιδιώκει μόνο τη μείωση των εκπομπών CO2 από τα οχήματα, αλλά επιθυμεί να διασφαλίσει 
και την ενεργειακή ασφάλειά της. Δεν επιτρέπει να κυκλοφορούν στην αγορά οχήματα που 
δεν πληρούν τα πρότυπα ασφαλείας, συνεπώς γιατί επιτρέπει την πώληση οχημάτων που 
χρησιμοποιούν υπερβολικές ποσότητες καυσίμων και έχουν σχεδιαστεί με τρόπο που να 
μπορούν να παραβιάζουν τα νόμιμα όρια ταχύτητας που θεσπίζονται για λόγους οδικής
ασφάλειας;

Ο εισηγητής θεωρεί πως πρόκειται για καθαρή πολιτική και περιβαλλοντική παραφροσύνη. 
Η έκθεση προτείνει να μην χορηγείται έγκριση σε νέα οχήματα που μπορούν να κινούνται με 
ταχύτητες ανώτερες κατά 25% της μέγιστης επιτρεπόμενης ταχύτητας που ισχύει σε σχεδόν 
όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Το αποτέλεσμα δεν θα ήταν μόνο η μείωση της χρήσης καυσίμων 
και ο περιορισμός των εκπομπών, αλλά και η μείωση της τιμής των οχημάτων ανώτερης 
κατηγορίας, διασφαλίζοντας ότι δεν θα χρειαζόταν να σχεδιάζονται πλέον με εξωφρενικές
δυνατότητες.

Είναι πιθανόν, μέσω της προώθησης τέτοιων υπερβολικών οχημάτων, ορισμένοι 
κατασκευαστές να ενθαρρύνουν συγκεκαλυμμένα του οδηγούς αυτοκίνητων να υπερβαίνουν 
τα νόμιμα όρια ταχύτητας. Οφείλουν, λοιπόν, να δώσουν εξηγήσεις.


