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ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 13ης Απριλίου 2000
σχετικά µε τη µείωση των εκποµπών CO2 από επιβατηγά οχήµατα
(JAMA)
[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθµό Ε(2000) 803]
(Κείµενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(2000/304/ΕΚ)
(8)

Η Επιτροπή και η JAMA αποφασίζουν να παρακολουθούν
από κοινού τα µέτρα που λαµβάνονται στο πλαίσιο της
δέσµευσης, τις προϋποθέσεις επί των οποίων βασίζονται
καθώς και ορισµένες άλλες εξελίξεις.

(9)

Η δέσµευση περιλαµβάνει ρήτρα σύµφωνα µε την οποία δεν
απαιτούνται πρόσθετα φορολογικά µέτρα προκειµένου να
διευκολυνθεί η JAMA ώστε να επιτύχει τους στόχους για το
CO2. Η δέσµευση δεν αµφισβητεί το δικαίωµα της Κοινότητας ή των κρατών µελών να ασκούν τις αρµοδιότητές τους
στον τοµέα της φορολογικής πολιτικής όπως προβλέπει η
στρατηγική. Οι επιπτώσεις των φορολογικών µέτρων θα
αξιολογηθούν στο πλαίσιο της παρακολούθησης της
δέσµευσης.

(10)

Η σύναψη συµφωνίας για το περιβάλλον µε την αυτοκινητιστική βιοµηχανία συνιστά ένα από τα κύρια στοιχεία της
στρατηγικής της Κοινότητας. Η Επιτροπή και το Συµβούλιο
θεωρούν ότι ανάλογη συµφωνία επιβάλλεται να δεσµεύει την
αυτοκινητιστική βιοµηχανία ώστε να συµβάλει περισσότερο
στην επίτευξη του συνολικού στόχου της στρατηγικής για
εκποµπές CO2 120g/km κατά µέσο όρο, εκ µέρους των
επιβατηγών αυτοκινήτων πρόσφατης καταχώρισης έως το
2005, και το αργότερο έως το 2010.

Η Επιτροπή προτίθεται να υποβάλει νοµοθετική πρόταση για
τις εκποµπές του CO2 από επιβατηγά αυτοκίνητα στην
περίπτωση που η JAMA δεν επιτύχει τους στόχους για τις
εκποµπές του CO2 έως το 2009 όπως προβλέπει η
δέσµευση ή δεν επιτύχει επαρκείς προόδους για την πραγµάτωση του στόχου αυτού (ιδίως συγκριτικά προς την υπολογιζόµενη για το 2003 ψαλίδα στη δέσµευση), και εφόσον
η Επιτροπή δεν πεισθεί ότι οι ανεπιτυχείς προσπάθειες της
JAMA οφείλονται σε παράγοντες για τους οποίους δεν
φέρει ουδεµία ευθύνη.

(11)

Η Ένωση Κατασκευαστών Αυτοκινήτων της Ιαπωνίας
(JAMA), µε την υποστήριξη των εταιρειών παραγωγής επιβατηγών αυτοκινήτων που είναι µέλη της, ανέλαβε δέσµευση
σχετικά µε τη µείωση των εκποµπών CO2 για τα νέα επιβατηγά οχήµατα (εν συνεχεία αναφερόµενη ως «η
δέσµευση»).

Η Επιτροπή έχει απευθύνει παρόµοιες συστάσεις στις ενώσεις ευρωπαίων (3) και κορεατών (4) κατασκευαστών αυτοκινήτων, για την ανάληψη αναλόγων προσπαθειών µείωσης
των εκποµπών του CO2 προς τις προβλεπόµενες από τη
δέσµευση σε ό,τι αφορά τις πωλήσεις τους στην Κοινότητα,

ΣΥΝΙΣΤΑ:

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως
το άρθρο 211 δεύτερη περίπτωση,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

Η Επιτροπή πρότεινε κοινοτική στρατηγική για τη µείωση
των εκποµπών του CO2 από επιβατηγά οχήµατα και την
µεγαλύτερη εξοικονόµηση καυσίµων (1).

(2)

Το Συµβούλιο (Περιβάλλοντος), στα συµπεράσµατα που
διατύπωσε στις 25 Ιουνίου 1996, κάλεσε την Επιτροπή να
λάβει τα απαραίτητα µέτρα για την εφαρµογή των κυρίων
στοιχείων της ως άνω στρατηγικής.

(3)

(4)

(5)

Η Επιτροπή είναι ικανοποιηµένη µε τους όρους που προβλέπει η JAMA στη δέσµευση.

(6)

Η Επιτροπή αναγνωρίζει τις προϋποθέσεις επί των οποίων
βασίζεται η παρούσα δέσµευση και προτίθεται να επανεξετάσει την κατάσταση από κοινού µε την JAMA και να επιδιώξει συµφωνία για οιεσδήποτε περαιτέρω αναγκαίες προσαρµογές της δέσµευσης καλή τη πίστει σε περίπτωση που οι
προαναφερθείσες προϋποθέσεις δεν επαληθευτούν.

(7)

Η δέσµευση βασίζεται στις απαιτήσεις της οδηγίας 98/
70/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου,
της 13ης Οκτωβρίου 1998, σχετικά µε την ποιότητα των
καυσίµων βενζίνης και ντίζελ και την τροποποίηση της οδηγίας 93/12/ΕΟΚ του Συµβουλίου (2), µολονότι η JAMA
αναµένει ότι η µέση ποιότητα καυσίµων στην αγορά θα είναι
υψηλότερη της προβλεπόµενης από τις αντίστοιχες νοµοθετικές απαιτήσεις.

( ) COM(95) 689 τελικό της 20.12.1995.
(2) ΕΕ L 350 της 28.12.1998, σ. 58.
1

Άρθρο 1
1.
Τα µέλη της Ένωσης Κατασκευαστών Αυτοκινήτων της Ιαπωνίας (JAMA), θα πρέπει, κυρίως µέσω τεχνολογικών εξελίξεων και
αλλαγών στην αγορά που σχετίζονται µε τις εξελίξεις αυτές, να
επιτύχουν συλλογικά το στόχο των εκποµπών του CO2 140 g/km,
σύµφωνα µε τις µεθόδους µέτρησης της οδηγίας 93/116/ΕΟΚ της
Επιτροπής (5), κατά µέσο όρο για τα νέα αυτοκίνητα που πωλούνται
στην Κοινότητα [κατηγορία Μ1 ως ορίζεται στο παράρτηµα Ι της
οδηγίας 70/156/ΕΟΚ του Συµβουλίου (6)] έως το 2009. Νέες
αντιλήψεις για τα οχήµατα που αντικαθιστούν τα παραδοσιακά
οχήµατα και τα επιβατηγά οχήµατα µε µηδενικές εκποµπές CO2 ή
οχήµατα που χρησιµοποιούν εναλλακτικά καύσιµα, θα συνεκτιµηθούν για την επίτευξη του ως άνω στόχου εκποµπής CO2 εφόσον
δεν περιλαµβάνονται στην κατηγορία Μ1 ή δεν καλύπτονται ήδη
από την οδηγία 93/116/ΕΟΚ.
(3)
(4)
(5)
(6)

ΕΕ L 40 της 13.2.1999, σ. 49.
Βλέπε σελίδα 55 της παρούσας Επίσηµης Εφηµερίδας.
ΕΕ L 329 της 30.12.1993, σ. 39.
ΕΕ L 42 της 23.2.1970, σ. 1.
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Κατά την παρακολούθηση της δέσµευσης, η JAMA καλείται να
συνεργαστεί µε την Επιτροπή σε ό,τι αφορά τον εντοπισµό των
επιπτώσεων που θα έχουν οι αλλαγές στην αγορά που δεν συνδέονται µε τις τεχνολογικές εξελίξεις.
2.
Η JAMA καλείται να αξιολογήσει το 2003 τις δυνατότητες
πρόσθετων βελτιώσεων σχετικά µε την εξοικονόµηση καυσίµων
ώστε να επιτευχθούν περαιτέρω πρόοδοι σε ό,τι αφορά το στόχο
των 120 g/km CO2 έως το 2012.
3.
Τα µέλη της JAMA µπορούν να διοχετεύουν στην αγορά της
Κοινότητας µοντέλα που εκπέµπουν 120 g/km CO2 ή και λιγότερο, σύµφωνα µε τις µεθόδους µέτρησης της οδηγίας 93/116/
ΕΟΚ, το ταχύτερο δυνατό έως το 2000.
4.
Τα µέλη της JAMA καλούνται να καταβάλουν κάθε δυνατή
προσπάθεια προκειµένου να επιτύχουν συλλογικά έναν ενδιάµεσο
στόχο εκποµπής CO2 που να κυµαίνεται µεταξύ 165-170 g/km
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CO2, σύµφωνα µε τις µεθόδους µέτρησης της οδηγίας 93/116/
ΕΟΚ, έως το 2003.
5.
Η JAMA καλείται να συνεργαστεί µε την Επιτροπή σε ό,τι
αφορά την παρακολούθηση της παρούσας δέσµευσή της.
Άρθρο 2
Η παρούσα σύσταση απευθύνεται στην Ένωση Κατασκευαστών
Αυτοκινήτων της Κορέας (JAMA).
Βρυξέλλες, 13 Απριλίου 2000.
Για την Επιτροπή
Margot WALLSTRÖM

Μέλος της Επιτροπής

