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ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
τηr 5ηr Vεβρουαρου 1999
σχετικ µε τη µεωση των εκποµπν CO2 απ επιβατικ οχµατα
[κοινοποιηθεσα υπ τον αριθµ Ε(1999) 107]
(Κεµενο που παρουσιζει ενδιαφρον για τον ΕΟΧ)

(1999/125/ΕΚ)
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

χονταr υπψη τη συνθκη για την δρυση τηr Ευρωπαϊκr Κοιντηταr, και ιδωr το ρθρο 155
δετερη περπτωση,
Εκτιµνταr:
τι η Επιτροπ χει προτενει κοινοτικ στρατηγικ για τη µεωση των εκποµπν CO2 απ
επιβατικ οχµατα και την εξοικονµηση καυσµου (1)·
τι το Συµβολιο (περιβλλον) κλεσε, µε τα συµπερσµατ του τηr 25ηr Ιουνου 1996, την
Επιτροπ να λβει τα απαρατητα µτρα προκειµνου να εφαρµοστον τα κρια στοιχεα τηr
στρατηγικr αυτr·
τι η περιβαλλοντικ συµφωνα µε την αυτοκινητιστικ βιοµηχανα αποτελε να απ τα κρια
στοιχεα τηr κοινοτικr στρατηγικr και τι τσο η Επιτροπ σο και το Συµβολιο θεωρον τι η
συµφωνα αυτ θα πρπει να δεσµεει την αυτοκινητιστικ βιοµηχανα σον αφορ τη µεγαλτερη
συµµετοχ τηr στην επτευξη του συνολικο στχου τηr στρατηγικr, τοι να επιτευχθον εκποµπr
CO2 120 g/km κατ µσο ρο για τα επιβατικ οχµατα που παρνουν νο αριθµ κυκλοφοραr
µχρι το 2005, και το αργτερο το 2010·
τι η ευρωπαϊκ νωση κατασκευαστν αυτοκιντων (ACEA), µε την υποστριξη των εταιρειν
µελν τηr που κατασκευζουν επιβατικ οχµατα, ενκρινε δσµευση σχετικ µε τη µεωση των
εκποµπν του CO2 για τα να επιβατικ οχµατα (που εν συνεχεα αναφρεται ωr «η δσµευση»)·
τι η Επιτροπ εναι ικανοποιηµνη µε τιr υποχρεσειr που αναλαµβνει η ACEA στη δσµευσ
τηr·
τι η Επιτροπ αναγνωρζει τιr προϋποθσειr επ των οποων βασζεται η δσµευση και θα
επανεξετσει την κατσταση απ κοινο µε την ACEA και τι συµφωνε καλ τη πστη για
οιαδποτε απαρατητη προσαρµογ τηr δσµευσηr εφσον δεν εκλεψουν οι προβλεπµενεr προϋποθσειr·
τι η «δσµευση» χει ωr βση τιr διατξειr τηr οδηγαr 98/70/ΕΚ του Ευρωπαϊκο Κοινοβουλου
και του Συµβουλου (2)· τι η ACEA αναµνει τι η µση ποιτητα καυσµων στην αγορ θα εναι
αντερη απ τιr ανωτρω διατξειr·
τι η Επιτροπ και η ACEA συµφωνον να παρακολουθσουν απ κοινο τιr υποχρεσειr που
περιλαµβνει η δσµευση, τιr προβλεπµενεr σχετικr προϋποθσειr, καθr και ορισµνεr λλεr
εξελξειr·
τι «η δσµευση» περιλαµβνει τη διταξη τι δεν απαιτονται φορολογικ µτρα για την επτευξη
των στχων περ εκποµπν CO2 απ την ACEA· τι «η δσµευση» δεν επηρεζει τα δικαιµατα τηr
Κοιντηταr και των κρατν µελν για φορολογικ πολιτικ, πωr αυτ εκτθεται στη στρατηγικ·
τι η αποτελεσµατικτητα των φορολογικν µτρων θα γνει στα πλασια τηr εξτασηr τηr εφαρµογr τηr «δσµευσηr»·
τι η Επιτροπ προτθεται να υποβλει νοµοθετικ πρταση σχετικ µε τιr εκποµπr CO2 απ
επιβατικ οχµατα εφσον η ACEA δεν επιτχει το στχο περ εκποµπν CO2 ωr το 2008 πωr
προβλπει η δσµευσ τηr  δεν χει επιτχει επαρκεr προδουr προr το στχο αυτ (συγκριτικ
προr το υπολογιζµενο φσµα στχων για το 2003 που περιλαµβνει η δσµευση) και εφσον η
Επιτροπ δεν πεισθε τι για ,τι συµβανει εναι µοιρη ευθυνν η ACEA·
(1) COM(95) 689 τελικ τηr 20r ∆εκεµβρου 1995.
(2) ΕΕ L 350 τηr 28. 12. 1998, σ. 58.
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τι η Επιτροπ προτθεται να δεσµεσει κατασκευαστr επιβατικν αυτοκιντων που δεν ανκουν
στην ACEA να αναλβουν προσπθειεr µεωσηr των εκποµπν CO2 ισοδναµων προr τη
«δσµευση» για τιr πωλσειr τουr στην Κοιντητα,
ΣΥΣΤΗΝΕΙ:

ρθρο 1
1.
Τα µλη τηr ACEA θα πρπει, κυρωr µε τεχνολογικ µσα και τιr εξελξειr τηr αγορr
σχετικr µε αυτ τα τεχνολογικ µσα, να επιτχουν συλλογικ το στχο περ εκποµπν CO2 ψουr
140 g/km, µετρουµνων σµφωνα µε τιr διατξειr τηr οδηγαr 93/116/ΕΚ τηr Επιτροπr (1), κατ
µσο ρο για τα να αυτοκνητ τηr που διατθενται στην Κοιντητα [κατηγορα Μ1 πωr καθορζεται στο παρρτηµα Ι τηr οδηγαr 70/156/ΕΟΚ του Συµβουλου (2)], ωr το 2008· θεωρνταr τι
καινοτµοι σχεδιασµο για οχµατα που θα αντικαταστσουν τα παραδοσιακ οχµατα καθr και
τα επιβατικ οχµατα που δεν εκπµπουν CO2  χρησιµοποιον εναλλακτικ κασιµα θα συνυπολογιστον στιr προσπθειεr περιορισµο των εκποµπν CO2 ακµη και εν τα αντστοιχα οχµατα
δεν περιλαµβνονται στην κατηγορα Μ1  δεν καλπτονται επ του παρντοr απ την οδηγα
93/116/ΕΚ.
Κατ την παρακολοθηση τηr «δσµευσηr», η ACEA θα πρπει να συνεργζεται µε την Επιτροπ
για να προσδιορισθον οι µεταβολr τηr αγορr που δεν οφελονται στην εισαγωγ νων τεχνολογιν.
2.
Η ACEA θα πρπει να αξιολογσει το 2003 τιr δυναττητεr περαιτρω δυνατοττων εξοικονµησηr καυσµων προκειµνου να επιτευχθε περαιτρω προδοr σε σχση µε το στχο εκποµπν
CO2 120 g/km ωr το 2012.
3.
Τα επιµρουr µλη τηr ACEA καλονται να διαθσουν στην αγορ τηr Κοιντηταr µοντλα τα
οποα να εκπµπουν µχρι και 120 g/kg CO2, µετροµενα σµφωνα µε την οδηγα 93/116/ΕΚ, ωr
το τοr 2000.
4.
Τα µλη τηr ACEA καλονται να καταβλουν κθε δυνατ προσπθεια προκειµνου να
επιτχουν συλλογικ τον ενδιµεσο στχο εκποµπr CO2 που εναι 165-170 g/km CO2, µετροµενα
σµφωνα µε την οδηγα 93/116/ΕΚ, ωr το 2003.
5.
Η ACEA θα πρπει να συνεργζεται µε την Επιτροπ κατ την παρακολοθηση τηr δσµευσr
τηr.
ρθρο 2
Η παροσα σσταση απευθνεται προr την ευρωπαϊκ νωση κατασκευαστν αυτοκιντων.
Βρυξλλεr, 5 Vεβρουαρου 1999.
Για την Επιτροπ
Ritt BJERREGAARD

Μλοr τηr Επιτροπr
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