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Προς ασφαλέστερη, καθαρότερη και αποδοτικότερη κινητικότητα στην Ευρώπη
Η πρώτη έκθεση σχετικά µε τα νοήµονα αυτοκίνητα
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1.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Οι αποδοτικές υπηρεσίες µεταφορών έχουν κρίσιµη σηµασία για την ανταγωνιστικότητα της
ευρωπαϊκής βιοµηχανίας. Αν και µείζων συντελεστής ανάπτυξης, οι µεταφορές συνεπάγονται
περιβαλλοντικό, οικονοµικό και κοινωνικό κόστος. Παραδείγµατος χάριν εκτιµάται ότι το
περιβαλλοντικό κόστος των µεταφορών αντιστοιχεί στο 1,1% του ΑΕΠ της Ευρώπης1. Η
οδική συµφόρηση εξακολουθεί να επιτείνεται και προκαλεί περαιτέρω απώλεια 1% του ΑΕΠ.
Στον τοµέα της οδικής ασφάλειας, ο φιλόδοξος στόχος της Ευρώπης να µειωθούν µέχρι το
έτος 2010 οι θάνατοι λόγω τροχαίων δυστυχηµάτων κατά 50% σε σχέση µε το επίπεδο του
2001 έχει εισαχθεί στη Λευκή βίβλο για την πολιτική µεταφορών2. Στο µεταξύ η ασφάλεια
έχει βελτιωθεί σηµαντικά. Όµως, µε 41.600 θανάτους, κατά 4.000 περισσότερους από το
στόχο που ορίζεται στη Λευκή βίβλο, και 1,7 εκατοµµύρια τραυµατίες το 20053, η κατάσταση
είναι απαράδεκτη.
Με σκοπό τη µείωση των εκποµπών, τον Ιανουάριο του έτους 2007 η Επιτροπή πρότεινε
ολοκληρωµένο πακέτο για την ενέργεια και το κλίµα µε στόχους σχετικούς µε τις εκποµπές
αερίων θερµοκηπίου και τις ανανεώσιµες πηγές ενέργειας. Στη βάση αυτή, στο εαρινό
Ευρωπαϊκό Συµβούλιο του 2007 οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων της ΕΕ έθεσαν ως
στόχο αµετάθετο την περικοπή των εκποµπών των αερίων του θερµοκηπίου στην ΕΕ κατά
20% µέχρι το έτος 20204. Ο στόχος υποστηρίχτηκε από τη συνάντηση κορυφής της G8, όπου
τον Ιούνιο του 2007 υπό τη γερµανική προεδρία τονίστηκε η επείγουσα ανάγκη
αντιµετώπισης της κλιµατικής αλλαγής. Στον τοµέα των οδικών µεταφορών ο στόχος που
έθεσε η Επιτροπή ήταν να επιτευχθεί µέση ποσότητα εκποµπών CO2 120 g/km για νέα
επιβατικά αυτοκίνητα και για ελαφρά εµπορικά οχήµατα µέχρι το έτος 2012. Αυτό θα γίνει µε
µια ολοκληρωµένη προσέγγιση, στο πλαίσιο της οποίας οι εκποµπές 130 g/km CO2 θα είναι
αποτέλεσµα της τεχνολογίας κινητήρων οχηµάτων, ενώ τα επιπλέον 10 g/km θα είναι
αποτέλεσµα άλλων τεχνολογικών µέτρων και της αυξηµένης χρήσης βιοκαυσίµων5.
Με τα νοήµονα συστήµατα µεταφορών (ΝΣΜ - ITS) στην οδική υποδοµή και στα οχήµατα
προστίθεται τεχνολογία πληροφοριών και επικοινωνιών. Στόχος των συστηµάτων αυτών είναι
η διαχείριση παραγόντων τυπικά αλληλοσυγκρουόµενων όπως οχήµατα, φορτία και
διαδροµές, ώστε να βελτιωθεί η ασφάλεια και να µειωθούν η οδική συµφόρηση, ο χρόνος
µεταφοράς και η κατανάλωση καυσίµου. Η δυνητική συµβολή των ΤΠΕ και των ΝΣΜ
υπογραµµίζεται στην ενδιάµεση αναθεώρηση της Λευκής βίβλου για την πολιτική
µεταφορών και στην ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά µε την ενεργειακή πολιτική6. Οι
ΤΠΕ αποτελούν µέρος ολοκληρωµένης προσέγγισης τόσο για την οδική ασφάλεια όσο και
για την καθαρότερη κινητικότητα, η οποία αποβλέπει στην επίτευξη των στόχων µε µέτρα
που συµπληρώνουν και ολοκληρώνουν τα υφιστάµενα. Στο πλαίσιο αυτό, στην ενδιάµεση
επανεξέταση της Λευκής βίβλου για την πολιτική µεταφορών του 2006 "Η Ευρώπη σε συνεχή
κίνηση", αναλαµβάνεται η ακόλουθη δέσµευση για το έτος 2008:
"Έναρξη µεγάλου προγράµµατος για την εισαγωγή ευφυών συστηµάτων οδικών µεταφορών
στην αγορά και την προετοιµασία συνεργατικών συστηµάτων για τις υποδοµές.".
1
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http://ec.europa.eu/energy/energy_policy/index_en.htm.
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Επειδή προηγούµενες προσπάθειες για να επιταχυνθεί η χρήση των ΤΠΕ ήταν εξαιρετικά
περιορισµένης έκτασης και δεν οδήγησαν στα αναµενόµενα αποτελέσµατα, το θέρος του
έτους 2008 δροµολογήθηκε µείζων πρωτοβουλία της ΕΚ βασιζόµενη σε ολιστική πολιτική
προσέγγιση, µε στόχο τη δηµοσίευση χάρτη πορείας για µεγάλης κλίµακας χρήση ΤΠΕ µε
ενσωµάτωση του νοήµονος οχήµατος και της νοήµονος υποδοµής. Το φθινόπωρο του
τρέχοντος έτους προβλέπεται να αρχίσει ειδική διαβούλευση µε τους άµεσα
ενδιαφερόµενους. Ο εν λόγω χάρτης πορείας θα στηριχθεί στις εργασίες για τα νοήµονα
οχήµατα που διεξήχθησαν στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας i2010 "νοήµονα αυτοκίνητα".
Ορισµένα στοιχεία στον τοµέα των νοηµόνων οχηµάτων αποτελούν αντικείµενο της
πρωτοβουλίας "νοήµονα αυτοκίνητα"7, η οποία δροµολογήθηκε το 2006 ως πλαίσιο
πολιτικής για δράσεις της Επιτροπής και άλλων άµεσα ενδιαφεροµένων στον τοµέα αυτό. Η
εν λόγω πρωτοβουλία στηρίζεται σε προηγµένη ΤΠΕ ώστε να καταστούν οι οδικές µας
µεταφορές ασφαλέστερες, καθαρότερες και ευφυέστερες. Η πρωτοβουλία "νοήµονα
αυτοκίνητα" αποτελεί εµβληµατικό έργο εντός του i20108, το οποίο αποτελεί το στρατηγικό
πλαίσιο πολιτικής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την κοινωνία των πληροφοριών και τα
µέσα µαζικής ενηµέρωσης κατά τα έτη µέχρι το 2010.
Στην ανακοίνωση της Επιτροπής για τα νοήµονα οχήµατα προτείνονται δώδεκα
συγκεκριµένες δράσεις σε τρεις τοµείς που ονοµάστηκαν πυλώνες: Συντονισµός και
υποστήριξη των εργασιών των εµπλεκόµενων άµεσα ενδιαφερόµενων µέσω του φόρουµ
eSafety, Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη (Ε&Α) και ∆ράσεις ευαισθητοποίησης του
κοινού. Οι δράσεις αυτές έχουν σκοπό την επιτάχυνση της ανάπτυξης και της χρήσης
συστηµάτων για νοήµονα οχήµατα βασιζόµενων σε ΤΠΕ στην Ευρώπη.
Και στους τρεις τοµείς έχει επιτευχθεί σηµαντική πρόοδος, ενώ η πρωτοβουλία "νοήµονα
αυτοκίνητα" αποτελεί ήδη την πρωτοβουλία αναφοράς στην Ευρώπη και αναγνωρίζεται
διεθνώς. Στην παρούσα ανακοίνωση περιγράφεται η επιτευχθείσα πρόοδος στις υπόψη
δράσεις, προτείνονται νέα µέτρα και ζητείται περαιτέρω στήριξη από τα κράτη µέλη και τη
βιοµηχανία για την ταχύτατη ολοκλήρωσή τους, µε τη συµπλήρωση των υπόλοιπων
παραµέτρων της ολοκληρωµένης προσέγγισης για την επίτευξη των στόχων που αφορούν την
ασφάλεια και το περιβάλλον, και κυρίως των µέτρων που σχετίζονται µε την υποδοµή και µε
τη συµπεριφορά των οδηγών.
2.

ΠΡΟΟ∆ΟΣ ΠΡΟΣ ΑΣΦΑΛΕΣΤΕΡΑ, ΚΑΘΑΡΟΤΕΡΑ ΚΑΙ ΕΥΦΥΕΣΤΕΡΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ
ΕΥΡΩΠΗ

Τα συστήµατα για νοήµονα οχήµατα τα οποία διατίθενται ήδη σήµερα µπορούν να
οδηγήσουν σε περαιτέρω µειώσεις του αριθµού των θανάτων λόγω τροχαίων δυστυχηµάτων,
σε σηµαντική άµβλυνση της συµφόρησης σε πόλεις και σε υπεραστικούς άξονες, καθώς και
σε σηµαντικές µειώσεις των εκποµπών ρύπων και αερίων του θερµοκηπίου. Η πρωτοβουλία
"νοήµονα αυτοκίνητα" θα εξακολουθήσει να χρησιµοποιεί τους τρεις πυλώνες της ώστε να
υποστηριχθεί η ανάπτυξη της νοήµονος κινητικότητας στην Ευρώπη.
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2.1.

Προς ασφαλέστερα οχήµατα

2.1.1 Πλήρης εξάπλωση του πανευρωπαϊκού eCall µέχρι το 2010
Ένας από τους βασικούς στόχους του φόρουµ eSafety αποτελεί η πλήρης εξάπλωση του
eCall9 (πανευρωπαϊκό σύστηµα κλήσης εντός του οχήµατος για περίπτωση έκτακτης
ανάγκης) µέχρι το 2010. Σε περίπτωση ατυχήµατος το σύστηµα eCall θα καλεί αυτοµάτως τις
υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης και θα τους δίδει την ακριβή θέση του οχήµατος και άλλες
πληροφορίες σχετικά µε το ατύχηµα και τους επιβαίνοντες στο όχηµα. Όταν αναπτυχθεί
πλήρως, το eCall θα µπορεί να σώζει µέχρι και 2.500 ζωές ετησίως στην Ευρώπη.
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει παράσχει πλήρη υποστήριξη στο eCall10, ζητώντας από
όλους τους άµεσα ενδιαφερόµενους να λάβουν αµέσως τα αναγκαία µέτρα για να γίνει το
σύστηµα αυτό πραγµατικότητα, περιλαµβανοµένης της υπογραφής του µνηµονίου συµφωνίας
(MΣ) για το eCall. Η υπογραφή του ΜΣ είναι προαιρετική και συνεπάγεται σαφή δέσµευση
και υποστήριξη για την έγκαιρη υλοποίηση του eCall. Το ΜΣ έχουν υπογράψει εννέα κράτη
µέλη και τρία κράτη-εταίροι11 ενώ αρκετά άλλα ετοιµάζονται να υπογράψουν. Εκτιµώντας τη
δέσµευση των κρατών µελών όσον αφορά το eCall, το δεύτερο εξάµηνο του 2007 η Επιτροπή
θα προβεί στην έναρξη διαπραγµατεύσεων µε αντικείµενο µια εθελοντική συµφωνία δυνάµει
της οποίας από το 2010 το σύστηµα αυτό θα περιλαµβάνεται ως καθιερωµένη δυνατότητα
επιλογής σε όλα τα νέα οχήµατα. Τα κράτη µέλη που δεν έχουν ακόµη υπογράψει το ΜΣ θα
πρέπει να λάβουν αµέσως σχετικά µέτρα. Ανάλογα µε την πρόοδο που θα σηµειωθεί, είναι
δυνατόν να προβλεφθούν για το 2008 κατάλληλα κανονιστικά µέτρα όσον αφορά την
εφαρµογή του eCall.
Η οµάδα “eCall στην οδήγηση”12 υιοθέτησε τις τελικές συστάσεις οι οποίες είχαν γίνει
αποδεκτές το Μάιο του 2006 από το φόρουµ eSafety και περιέλαβε εκεί απαιτήσεις για την
τυποποίηση του eCall. Όµως η πρόοδος που πραγµατοποιήθηκε στο ETSI13 ήταν πολύ
βραδεία, λόγω της πρότασης ιδιοταγούς λύσης εναλλακτικά προς το ανοικτό ευρωπαϊκό
πρότυπο.
Η απαιτούµενη ακρίβεια της πληροφορίας όσον αφορά τη θέση και η αναγκαία κάλυψη
συνεπάγονται τη χρήση Παγκόσµιας Υπηρεσίας ∆ορυφορικής Πλοήγησης (ΠΥ∆Π), µε
χρήση GPS, και στο εγγύς µέλλον τα Ευρωπαϊκά Συστήµατα ∆ορυφορικής Πλοήγησης
Galileo14 τα οποία θα προσφέρουν ακόµη µεγαλύτερη ακρίβεια και διαθεσιµότητα.
2.1.2.

Επίτευξη ευρείας διαθεσιµότητας του ΗΕΕ σε νέα αυτοκίνητα

Ο Ηλεκτρονικός Έλεγχος Ευσταθείας (ΗΕΕ) αποτελεί τεχνολογία ασφαλείας για οχήµατα η
οποία καθιστά δυνατή την αποφυγή προσκρούσεων µε µείωση του κινδύνου πλαγιολίσθησης
που αποτελεί την κύρια αιτία για το 40% τουλάχιστον των θανατηφόρων οδικών
ατυχηµάτων. Κατά το EuroNCAP15, εάν όλα τα επιβατικά αυτοκίνητα διέθεταν ηλεκτρονικό
9

COM(2005) 431 και COM(2006) 723.
Έκθεση του ΕΚ µε θέµα την οδική ασφάλεια: Προσφορά του eCall στους πολίτες: αριθ. A6-0072/2006.
11
Φινλανδία, Σουηδία, Ελλάδα, Ιταλία, Λιθουανία, Κύπρος, Σλοβενία, Γερµανία, Αυστρία, Ελβετία, Νορβηγία,
Ισλανδία (κατάσταση τέλος Αυγούστου 2007).
12
http://ec.europa.eu/information_society/activities/esafety/forum/ecall/index_en.htm.
13
Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Τηλεπικοινωνιακών Προτύπων.
14
http://ec.europa.eu/dgs/energy_transport/galileo/index_en.htm.
15
European New Car Assessment Programme (Ευρωπαϊκό Πρόγραµµα Εκτίµησης Νέων Αυτοκινήτων),
http://www.euroncap.com.
10

EL

4

EL

έλεγχο ευστάθειας, θα µπορούσαν να σώζονται 4.000 ζωές ετησίως στους δρόµους της
Ευρώπης και θα ήταν δυνατή η αποφυγή 100.000 σοβαρών ατυχηµάτων16. Η πρόκληση που
αντιµετωπίζει σήµερα η Ευρώπη είναι ότι η διαθεσιµότητα του ΗΕΕ σε νέα αυτοκίνητα
παραµένει χαµηλή, 40% στην ΕΕ-25 το 2005, µε ευρεία διακύµανση από αγορά σε αγορά
λόγω διαφοράς εµπορικών στρατηγικών µεταξύ κατασκευαστών και ανόµοιας υποστήριξης
από τις αρχές (85% στη Σουηδία, 31% στην Ιταλία). Στις περιπτώσεις που ο ΗΕΕ
προσφέρεται ως επιλογή για νέο αυτοκίνητο, συχνά συνοδεύεται από επιπρόσθετο και ακριβό
υλικό επιλογής. Αυτή η εµπορική πρακτική που ακολουθείται από πολλούς κατασκευαστές
αυτοκινήτων τείνει να καταστήσει απαγορευτική την αποδοχή του ΗΕΕ σε µικρά αυτοκίνητα.
Στις ΗΠΑ, τον Σεπτέµβριο του 2006 η National Highway Traffic Safety Administration
(Εθνική Υπηρεσία για την Ασφάλεια της Κυκλοφορίας στους Αυτοκινητοδρόµους) πρότεινε
κανονιστική διάταξη µε την οποία θα µπορούσε να επιβληθεί σε όλους τους κατασκευαστές
να αρχίσουν να εφοδιάζουν τα επιβατικά οχήµατα µε ΗΕΕ, µε έναρξη το έτος µοντέλων
2009. Το έτος µοντέλων 2012 ο ΗΕΕ θα καταστεί υποχρεωτικός σε όλα τα νέα αυτοκίνητα
για την αγορά των ΗΠΑ.
Στην Ευρώπη ο στόχος είναι η διαθεσιµότητα του ΗΕΕ κατά 100% και για το έτος µοντέλων
2012. Μέχρι τώρα η Ευρώπη συνηγορούσε υπέρ µιας εθελοντικής προσέγγισης, βασιζόµενης
ειδικότερα στη ζήτηση από τους χρήστες, θεωρώντας την ως την ταχύτερη οδό προς την
αγορά. Ήδη, ως προπαρασκευαστική φάση για την εγκατάσταση του ΗΕΕ στα νέα επιβατικά
αυτοκίνητα, βρίσκονται σε εξέλιξη διαπραγµατεύσεις µαζί µε τις ΗΠΑ µε αντικείµενο διεθνή
συµφωνία για παγκόσµιο τεχνικό κανονισµό, περιλαµβανοµένων των τεχνικών απαιτήσεων
του ΗΕΕ. Όσον αφορά τα βαρέα οχήµατα, υπάρχει πρόταση να εφαρµοστούν οι διατάξεις για
τον ΗΕΕ στο πλαίσιο του κανονισµού αριθ. 13 της ΟΕΕ του ΟΗΕ17, που πιθανότατα θα
αρχίσει να ισχύει το φθινόπωρο του 2008. Το eSafetyAware!18 αποτελεί µια
τηλεπικοινωνιακή πλατφόρµα µε την οποία επιδιώκεται η επιτάχυνση της εισόδου στην
αγορά τεχνολογιών για νοήµονα αυτοκίνητα, µε τη διοργάνωση ενηµερωτικών εκστρατειών
και εκδηλώσεων για τον τελικό χρήστη. Πρόκειται για φόρουµ ανεξάρτητων µελών,
προεδρευόµενο από το ίδρυµα FIA19 και µε συγχορηγό την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η πρώτη
εκστρατεία του eSafetyAware!, η οποία επί του παρόντος βρίσκεται σε εξέλιξη, αφορά τον
ΗΕΕ. Η επίσηµη έναρξη της εκστρατείας έλαβε χώρα το Μάιο του 2007.
Τέλος, το έτος 2007 η Επιτροπή θα προχωρήσει στην έναρξη διαβούλευσης µέσω ∆ιαδικτύου
µε αντικείµενο τον τρόπο επιτάχυνσης της διαθεσιµότητας του ΗΕΕ σε ευρύ πεδίο οχηµάτων,
περιλαµβανοµένης της υποχρεωτικής του εισαγωγής ως τεχνικού εξοπλισµού.
2.1.3 Επιτάχυνση της αποδοχής συστηµάτων για την αποφυγή ατυχηµάτων (ADAS)
Οι ΤΠΕ αποτελούν τα κεντρικά συστατικά στοιχεία για συστήµατα πρόληψης και
ενεργητικής ασφάλειας, τα οποία παρέχουν στον οδηγό βοήθεια σε πραγµατικό χρόνο ώστε
να είναι δυνατή η αποφυγή ατυχηµάτων και η άµβλυνση των συνεπειών τους.
Παραδείγµατος χάριν, όπως έδειξε πρόσφατη µελέτη, εάν οι οδηγοί επιβατικών αυτοκινήτων
διαθέτουν επιπρόσθετο χρόνο προειδοποίησης 0,5 δευτερόλεπτα, είναι δυνατόν να

16

http://www.chooseesc.eu/en/media/information_about_the_campaign_/.
Οικονοµική Επιτροπή για την Ευρώπη του Οργανισµού Ηνωµένων Εθνών, ∆ιεύθυνση Μεταφορών, Οµάδα
εργασίας 29.
18
www.esafetyaware.eu/.
19
www.fiafoundation.com.
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αποφεύγεται περίπου το 60% των συγκρούσεων µε προπορευόµενο όχηµα. Με ένα επιπλέον
δευτερόλεπτο χρόνου προειδοποίησης θα ήταν δυνατή η αποφυγή του 90% περίπου των
συγκρούσεων µε προπορευόµενο όχηµα. Μελέτη σε προσοµοιωτή που πραγµατοποιήθηκε
από τον ίδιο κατασκευαστή20 ανέφερε ότι οι προσκρούσεις µε προπορευόµενο όχηµα µε
ταχύτητα 80 km/ώρα θα ήταν δυνατόν να αποφευχθούν κατά 75% µε υποβοήθηση πέδης21
και µε τεχνολογία αποφυγής προσκρούσεων. Το έτος 2007 η Επιτροπή θα προβεί σε
διαβουλεύσεις σχετικά µε προτάσεις για την υποχρεωτική τοποθέτηση συστηµάτων µε τα
οποία συνδυάζονται υποβοήθηση πέδης και τεχνολογία αποφυγής προσκρούσεων. Σύµφωνα
µε µελέτη που πραγµατοποιήθηκε στη Σουηδία22 τα συστήµατα ενίσχυσης της όρασης23 στα
οποία περιλαµβάνονται προσαρµοστικοί προβολείς παρέχουν δυνατότητα µείωσης των
θανάτων πεζών κατά 30% και των θανάτων δικυκλιστών κατά 15%.
Παρά τις ευρείες αυτές δυνατότητες, τα αποτελέσµατα της οµάδας εργασίας "Χάρτης πορείας
του φόρουµ eSafety24 και τα προκαταρκτικά αποτελέσµατα του έργου eIMPACT25 δείχνουν
ότι, εάν δεν γίνει κάτι, τα ποσοστά διείσδυσης συστηµάτων και εφαρµογών για νοήµονα
αυτοκίνητα θα είναι πολύ χαµηλά σε σχέση µε τις δυνατότητες που έχουν για διάσωση ζωών.
Το φόρουµ eSafety έχει υιοθετήσει συστάσεις προς όλους τους άµεσα ενδιαφερόµενους για
την επίσπευση της αποδοχής αυτών των τεχνολογιών αποφυγής ατυχηµάτων και θα πρέπει να
προωθήσει ενεργά την εξέλιξη των συστάσεων αυτών προς πραγµατιστικό σχέδιο εξάπλωσης
µέχρι το τέλος του 2008.
2.1.4 Άρση κωλυµάτων εφαρµογής σχετιζόµενων µε την αγορά
Πρωταρχικής σηµασίας εκδήλωση του πρώτου πυλώνα για το νοήµον αυτοκίνητο το 2007
ήταν η εργοµήγυρη “eSafety” που διοργανώθηκε από τη γερµανική προεδρία στο Βερολίνο,
στις 5-6 Ιουνίου. Τα συµπεράσµατα της εργοµήγυρης αυτής παρέχουν πολύτιµη καθοδήγηση
για την υλοποίηση των υπηρεσιών Πληροφοριών για την Κυκλοφορία και τις Μετακινήσεις
σε πραγµατικό χρόνο στην Ευρώπη (RTTI) και eCall, και για να αντιµετωπιστούν τα θέµατα
διάδρασης ανθρώπου και µηχανής (∆ΑΜ - ΗΜΙ) και νοµικά θέµατα26.
Το φόρουµ eSafety υιοθέτησε τον Ευρωπαϊκό Κώδικα Πρακτικής για την ανάπτυξη και τη
δοκιµή Προηγµένων Συστηµάτων Υποβοήθησης Οδηγού (ΠΣΥΟ - ADAS), προϊόν του έργου
RESPONSE27. Τα ΠΣΥΟ παρέχουν στους οδηγούς υποστήριξη και µπορούν να συµβάλουν
στην αποφυγή ατυχηµάτων ή στην άµβλυνση των συνεπειών τους. ∆υστυχώς, διάφορα
κωλύµατα νοµικού χαρακτήρα όπως η ευθύνη επιβραδύνουν την αποδοχή των συστηµάτων
αυτών. Με το έργο RESPONSE εκπονήθηκε κώδικας πρακτικής για την επίσπευση της
εισαγωγής των ΠΣΥΟ στην αγορά. Έτσι θα βοηθηθούν οι κατασκευαστές να εισάγουν νέες
εφαρµογές για την ασφάλεια µέσω ολοκληρωµένης προοπτικής όσον αφορά τις ανθρώπινες,
συστηµικές και νοµικές παραµέτρους. Ο κώδικας πρακτικής βρίσκεται στη φάση της
υιοθέτησής του από την αυτοκινητοβιοµηχανία.

20

Daimler-Chrysler Hightech Report, έκδοση 2/2005.
Μεγιστοποίηση του δυναµικού πέδησης του οχήµατος, µείωση αποστάσεων στάσης.
22
Σύντοµη περιγραφή των εφαρµογών ΜΣΜ για την ασφάλεια και τα δυνητικά οφέλη από αυτά για την
ασφάλεια, Lind και άλλοι, 2003.
23
Παρέχει δυνατότητα βελτιωµένης όρασης της τροχιάς του οχήµατος µε καλύτερη ευκρίνεια του οπτικού
πεδίου υπό συνθήκες κακής ορατότητας.
24
www.esafetysupport.org/en/esafety_activities/esafety_working_groups/implementation_road_map.htm.
25
www.eimpact.info.
26
www.esafetysupport.org.
27
www.prevent-ip.org.
21

EL

6

EL

Το απόρρητο δεδοµένων πρέπει να αντιµετωπιστεί δεόντως ώστε να εξασφαλιστεί η πίστη και
η εµπιστοσύνη των χρηστών στα συστήµατα τηλεµατικής εντός οχήµατος. Τον Φεβρουάριο
του 2007 η Επιτροπή διοργάνωσε εργοµήγυρη µε Ευρωπαίους υπαλλήλους που έχουν ως
αντικείµενο εργασίας την προστασία δεδοµένων. Με βάση την εργοµήγυρη, εντός του έτους
2007 το φόρουµ eSafety θα καταρτίσει κώδικα πρακτικής.
Για να διερευνηθούν οι ανάγκες προστασίας των εντός οχήµατος µέσων χειρισµού,
συστηµάτων και επικοινωνιών, τον Ιανουάριο του 2007 το φόρουµ eSafety συγκρότησε νέα
οµάδα εργασίας για την ηλεκτρονική προστασία. Ο σκοπός της οµάδας είναι να διατυπώσει
συστάσεις σχετικά µε τις ανάγκες έρευνας σε δίκτυα, αρχιτεκτονική, συστήµατα και
συστατικά στοιχεία καθώς και τη διάδρασή τους και να διερευνήσει τις ανάγκες από άποψη
νοµικών διατάξεων και τυποποίησης.
Η ανακοίνωση για το νοήµον αυτοκίνητο αναφερόταν σε κίνητρα ως πιθανό µέσο επίσπευσης
της ανέλιξης συστηµάτων για νοήµονα οχήµατα. Στην έκθεσή του για την ενδιάµεση
επανεξέταση του ευρωπαϊκού προγράµµατος δράσης για την οδική ασφάλεια28 το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο καλεί τα κράτη µέλη να φροντίσουν ώστε τα κίνητρα να µην περιορίζονται
απλώς στη µείωση των εκποµπών, αλλά να καλύπτουν και χαρακτηριστικά ασφαλείας των
οχηµάτων. Το φόρουµ eSafety διερεύνησε τη δυνατότητα εισαγωγής καθεστώτων κινήτρων
σε εθνικό επίπεδο για τη στήριξη της αγοράς οχηµάτων εφοδιασµένων µε προηγµένες
λειτουργίες ασφαλείας. Η εργασία αυτή δείχνει ότι η εισαγωγή φορολογικών κινήτρων σε
εθνικό επίπεδο είναι δυνατή, συµβαδίζει µε την κοινοτική νοµοθεσία περί κρατικών
ενισχύσεων και θα µπορούσε να επιταχύνει την ανάπτυξη αγοράς για αυτές τις σωσίβιες
τεχνολογίες. Έχοντας υπόψη τις µεγάλες δυνατότητες που προσφέρουν τα καθεστώτα αυτά, η
Επιτροπή θα αναζητήσει συγκεκριµένες προτάσεις για την υλοποίησή τους, στο πλαίσιο του
χάρτη πορείας για την ανάπτυξη των ΝΣΜ.
Μέχρι τώρα έχουν χρησιµοποιηθεί επιδείξεις για τη δοκιµή της τεχνικής και λειτουργικής
συµπεριφοράς συστηµάτων βασιζόµενων στις ΤΠΕ, συχνά όµως ήσαν περιορισµένες και
µικρής κλίµακας. Αυτό που χρειάζεται είναι ανάλυση και αποτίµηση σε πραγµατικό
περιβάλλον µε χρησιµοποίηση από οδηγούς σε καθηµερινή χρήση επί χρονικό διάστηµα που
παρέχει τη δυνατότητα συλλογής και επεξεργασίας δεδοµένων κατά τρόπο στατιστικώς
επαρκή. Πρόκειται για την ιδέα των Επιχειρησιακών ∆οκιµών Πεδίου (Ε∆Π – FOT). Οι
εργασίες για τις Ε∆Π άρχισαν µε την πρώτη πρόσκληση υποβολής προτάσεων του 7ου ΠΠ για
την προώθηση των Ε∆Π και θα συνεχιστούν µε περαιτέρω προσκλήσεις.
Ένας από τους κύριους λόγους της βραδείας αποδοχής των συστηµάτων για νοήµονα
οχήµατα θεωρείται η έλλειψη καταναλωτικής ζήτησης. Για τον λόγο αυτό η Επιτροπή
σκοπεύει να ενισχύσει τον πυλώνα της ευαισθητοποίησης για τα νοήµονα αυτοκίνητα
συνεργαζόµενη µε το eSafetyAware! για περισσότερες ενηµερωτικές εκστρατείες, µε τη
δηµιουργία ειδικά αφιερωµένης πύλης του ∆ιαδικτύου και την προώθηση της παραγωγής
στοχοστρεφούς υλικού τεκµηρίωσης καθώς και µε άλλες δράσεις ενίσχυσης της
ευαισθητοποίησης µέσω κατάλληλων τρόπων στήριξης του 7ου ΠΠ.
∆ΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΕΣΤΕΡΑ ΟΧΗΜΑΤΑ:
(1)
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EL

Τα κράτη µέλη που δεν έχουν ακόµη υπογράψει το µνηµόνιο συµφωνίας για το eCall
θα πρέπει να ολοκληρώσουν τη διαδικασία υπογραφής µέχρι το τέλος του 2007.

http://ec.europa.eu/transport/transport_policy_review/index_en.htm.

7

EL

(2)

Τα κράτη µέλη θα πρέπει να εκτελέσουν πιλοτικές δοκιµές για το eCall στο χρονικό
πλαίσιο 2007-2008 και να αναβαθµίσουν τις σωστικές υποδοµές τους για έκτακτη
ανάγκη ώστε να χειρίζονται κλήσεις eCall µέχρι το 2010.

(3)

Οι ευρωπαϊκοί οργανισµοί τυποποίησης ETSI και CEN29 θα πρέπει να ολοκληρώσουν
τα πρότυπα που απαιτούνται για την εξάπλωση του πανευρωπαϊκού συστήµατος eCall
µέχρι τα µέσα του 2008. Τα κράτη µέλη και η βιοµηχανία θα πρέπει να εργαστούν από
κοινού ώστε να καταστεί δυνατή η εκπόνηση των προτύπων αυτών εντός του υπόψη
χρονικού πλαισίου.

(4)

Όπως προβλέπεται, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα προχωρήσει σε διαπραγµατεύσεις µε
τις ACEA30, JAMA31 και KAMA32 µε αντικείµενο την εθελοντική ένταξη της
συσκευής eCall ως προβλεπόµενης επιλογής σε όλα τα νέα οχήµατα από το 2010 και
µέχρι τα µέσα του 2008 θα συντάξει έκθεση σχετικά µε το αποτέλεσµα.

(5)

Ανάλογα µε την πρόοδο των προαναφερθέντων µέτρων, είναι δυνατόν να
προβλεφθούν το 2008 νέες κανονιστικές δράσεις σχετικά µε την υλοποίηση του eCall.

(6)

Το 2007 η Επιτροπή θα προχωρήσει στην έναρξη διαβούλευσης σχετικά µε περαιτέρω
µέτρα επίσπευσης της ευρείας διαθεσιµότητας του ΗΕΕ σε ευρύ πεδίο οχηµάτων, και
ως υποχρεωτικού τεχνικού εξοπλισµού.

(7)

Στο πλαίσιο του χάρτη πορείας για την εξάπλωση των ΝΣΜ, µέχρι τα µέσα του 2008
η Επιτροπή θα καταρτίσει δέσµη κατευθυντηρίων γραµµών σχετικά µε κίνητρα όσον
αφορά συστήµατα για νοήµονα οχήµατα, µε τις οποίες θα διερευνά τη δυνατότητα των
κρατών µελών να εισάγουν σχετικά φορολογικά καθεστώτα και θα καταρτίσει χάρτη
πορείας για την εφαρµογή καθεστώτων κινήτρων σύµφωνων προς την κοινοτική
νοµοθεσία όσον αφορά τη φορολογία και τις κρατικές ενισχύσεις.

(8)

Μέχρι τα µέσα του 2008 η Επιτροπή θα δροµολογήσει την πραγµατοποίηση
επιχειρησιακών δοκιµών πεδίου (Ε∆Π) εντός του 7ου ΠΠ. Η Επιτροπή θα διασφαλίσει
ολοκληρωµένη προσέγγιση για την ανάπτυξη, τη διεξαγωγή και την αξιολόγηση των
Ε∆Π στην Ευρώπη και για τον συντονισµό µε τα κράτη µέλη.

(9)

Η Επιτροπή θα συνεργαστεί µε την πλατφόρµα eSafetyAware! για τη διοργάνωση και
άλλων ενηµερωτικών εκστρατειών µετά την ChooseESC!, θα δηµιουργήσει πύλη
διαδικτύου για νοήµονα αυτοκίνητα και θα προωθήσει την παραγωγή στοχοστραφούς
τεκµηρίωσης σχετικά µε συστήµατα για νοήµονα αυτοκίνητα.

2.2.

Προς καθαρότερα οχήµατα

2.2.1 Αποτίµηση του ρόλου των ΤΠΕ σε σχέση µε τους κοινοτικούς στόχους για την κλιµατική
αλλαγή
Η αύξουσα ζήτηση για κινητικότητα αποτελεί πρόκληση για τις περιβαλλοντικές πολιτικές
της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

29

Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τυποποίησης.
European Automobile Manufacturers Association (Ένωση Ευρωπαίων Κατασκευαστών Αυτοκινήτων).
31
Japan Automobile Manufacturers Association (Ένωση Ιαπώνων Κατασκευαστών Αυτοκινήτων).
32
Korean Automobile Manufacturers Association (Ένωση Κορεατών Κατασκευαστών Αυτοκινήτων).
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Οπωσδήποτε έχει πραγµατοποιηθεί σηµαντική πρόοδος. Παραδείγµατος χάριν κατά τα
τελευταία έτη έχουν µειωθεί σηµαντικά οι επιβλαβείς εκποµπές οι οφειλόµενες στις οδικές
µεταφορές. Όµως η χρήση του αυτοκινήτου παραµένει σηµαντική πηγή αερίων του
θερµοκηπίου, στην οποία οφείλεται το 12% των συνολικών εκποµπών CO233 στην ΕΕ.
Σχετικά µε την ενεργειακή κατανάλωση, στις µεταφορές οφείλεται το 30% της συνολικής
ενεργειακής κατανάλωσης και το 71% της συνολικής κατανάλωσης πετρελαίου στην ΕΕ,
όπου οι οδικές µεταφορές καλύπτουν το 60%34.
Το Φεβρουάριο του 200735 η Επιτροπή υιοθέτησε αναθεωρηµένη στρατηγική µε σκοπό να
δώσει ώθηση στον από µακρό χρόνο υφιστάµενο στόχο της ΕΕ 120 g CO2/km µέσω
ολοκληρωµένης προσέγγισης. Το νοµοθετικό πλαίσιο που προτάθηκε36 εστιάζει σε
υποχρεωτικές µειώσεις εκποµπών CO2 ώστε να επιτευχθεί ο στόχος των 130 g/km για το
µέσο νέο στόλο αυτοκινήτων, µε βελτιώσεις στην τεχνολογία των κινητήρων για οχήµατα,
και περαιτέρω µείωση κατά 10 g/km CO2 ή ισοδύναµο εφόσον είναι τεχνικώς αναγκαίο, µε
άλλες τεχνολογικές βελτιώσεις (ελαστικά µε µικρή αντίσταση και παρακολούθηση της πίεσης
των ελαστικών, κλιµατισµός, δείκτες επιλογής σχέσης µετάδοσης, ελαφρά εµπορικά κλειστά
φορτηγά) και µε αυξηµένη χρήση βιοκαυσίµων.
Επιπροσθέτως προς τη στρατηγική της ΕΕ που εστιάζει σε βελτιώσεις οχηµάτων, η
πρωτοβουλία για το νοήµον αυτοκίνητο προτείνει, µέσω του φόρουµ eSafety, νέο τρόπο
συµβολής στη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και στη µείωση των εκποµπών. Η
προσέγγιση αυτή δεν αφορά µόνο το όχηµα αλλά το σύστηµα οδικών µεταφορών ως σύνολο.
Στο πλαίσιο του φόρουµ eSafety, το 2006 συστάθηκε νέα οµάδα εργασίας για τις “ΤΠΕ για
καθαρή και αποδοτική κινητικότητα”. Ο κύριος σκοπός της είναι να συµβάλλει στις εργασίες
της Επιτροπής µε αντικείµενο τη µεθοδολογία ποσοτικοποίησης της επιρροής των ΤΠΕ όσον
αφορά τη µείωση του CO2 στον τοµέα των οδικών µεταφορών. Εφόσον είναι σκόπιµο, θα
µπορούσε να ακολουθήσει εκτίµηση του ρόλου των ΤΠΕ και των αυτοκινήτων µε νοηµοσύνη
υπό το πρίσµα των στόχων της Κοινότητας για την κλιµατική αλλαγή.
2.2.2 Σχέδια για τις πλέον αποτελεσµατικές τεχνολογίες καθαρών οχηµάτων
Όπως ήδη κατέδειξαν διάφορα ερευνητικά έργα, τα συστήµατα που βασίζονται στις ΤΠΕ
παρουσιάζουν σηµαντικές δυνατότητες επιρροής στην καθαρότερη και αποδοτικότερη
κινητικότητα και ενδεχοµένως µπορούν να προσφερθούν ως επιπρόσθετο εργαλείο για τη
µείωση του CO2 στην ΕΕ. Παραδείγµατος χάριν, µε Προσαρµοστικό Ταχοστάτη (ΠΤΣ –
ACC) επιτυγχάνεται συνολική µείωση καυσίµου κατά 3%37. Άλλη µελέτη έδειξε ότι η
κατανάλωση καυσίµου µειώθηκε κατά 8,5% και η ρύπανση από 8 έως 18%, όταν µόνο το
10% των οχηµάτων εφοδιάστηκαν µε ΠΤΣ, χωρίς δυσµενή επίπτωση στη ροή της
κυκλοφορίας38. Με καλύτερη διαχείριση της κυκλοφορίας, τα σύγχρονα συστήµατα Ελέγχου
Αστικής Κυκλοφορίας µπορούν να έχουν ως αποτέλεσµα µέχρι 30% λιγότερες
καθυστερήσεις και µέχρι 13% αύξηση της µέσης ταχύτητας των οχηµάτων, µε συνέπεια
µικρότερη κατανάλωση καυσίµου και λιγότερες εκποµπές39.

33

COM(2007) 22 και COM(2007) 19.
COM(2006) 314.
35
COM(2007) 22.
36
COM(2007) 19.
37
G. Bootsma; L. Dekker, Rijkswaterstraat, NL, Road to the Future, Απρίλιος 2007.
38
http://repositories.cdlib.org/its/path/reports/UCB-ITS-PRR-2001-13/.
39
http://www.smart-nets.napier.ac.uk/finalbrochure_120804.pdf.
34
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Μετά την ανάπτυξη της µεθοδολογίας για τη µέτρηση της επιρροής των ΤΠΕ επί του CO2, η
Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε συνεννόηση µε τους άµεσα ενδιαφεροµένους θα καταρτίσει σχέδιο
εφαρµογής για τις πλέον αποτελεσµατικές τεχνολογίες ΤΠΕ, όσον αφορά τα οχήµατα, το
οδικό δίκτυο και την υποδοµή σε ΤΠ.
∆ΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΟΤΕΡΑ ΟΧΗΜΑΤΑ:
(10)

Η οµάδα εργασίας “ΤΠΕ για καθαρή κινητικότητα” θα πρέπει να συµβάλλει στο έργο
της Επιτροπής µε τον προσδιορισµό των δυνητικών ωφεληµάτων των συστηµάτων
ΤΠΕ στον τοµέα της καθαρότερης και ενεργειακώς αποδοτικότερης κινητικότητας
ανθρώπων και εµπορευµάτων στην Ευρώπη και µε πρόταση µεθοδολογίας για τη
µέτρηση της επιρροής των ΤΠΕ στη µείωση εκποµπών CO2 µέχρι το 2008.

(11)

Με βάση τα σχετικά συµπεράσµατα, η Επιτροπή θα εξετάσει, µε τη βοήθεια και των
υπολοίπων άµεσα ενδιαφεροµένων, τον βέλτιστο τρόπο προώθησης της εξάπλωσης
των πλέον αποδοτικών τεχνολογιών ΤΠΕ χαµηλών εκποµπών CO2 τόσο για τα
οχήµατα όσο και για την υποδοµή. Τα συµπεράσµατα αυτά θα αντικατοπτρίζονται στο
χάρτη πορείας του 2008 για την εξάπλωση των ΝΣΜ.

2.3.

Προς ευφυέστερα οχήµατα

2.3.1 Ασφαλέστερη χρήση και τυποποιηµένες διεπαφές για περιαγόµενες συσκευές40
Τα συστήµατα πληροφοριών και επικοινωνιών για οχήµατα πρέπει να είναι αξιόπιστα,
εύχρηστα και ασφαλή. Επίσης δεν πρέπει να παραβιάζουν το απόρρητο των δεδοµένων.
Νευραλγικό σηµείο στο νοήµον αυτοκίνητο υπήρξε η βελτίωση της ∆ιάδρασης ΑνθρώπουΜηχανής, ∆ΑΜ. Τον ∆εκέµβριο του 2006 η Επιτροπή υιοθέτησε επικαιροποίηση της
Ευρωπαϊκής ∆ιακήρυξης Αρχών για συστήµατα πληροφοριών και επικοινωνιών εντός
οχήµατος41. Κατά το χρονικό διάστηµα 2006-2008 η Επιτροπή θα παρακολουθήσει εκ του
σύνεγγυς την εφαρµογή της.
Κατά τα τελευταία έτη παρατηρήθηκε διάδοση των συσκευών πλοήγησης στην Ευρώπη. Η
αγορά ενσωµατωµένων εντός οχήµατος συσκευών πλοήγησης αναπτύσσεται σταθερά ενώ
σηµειώθηκε πραγµατική έκρηξη στις Προσωπικές Συσκευές Πλοήγησης (ΠΣΠ) και τα ευφυή
τηλέφωνα µε πλοήγηση, όπου η αγορά από 3,8 εκατ. συσκευές το έτος 2005 υπερέβη τα 9
εκατ. το 2006. Υποστήριξη της αποδοχής των συστηµάτων αυτών αποτελεί η χρηµατοδότηση
ΕΤΑ µε τα Προγράµµατα-Πλαίσιο της ΕΕ.
Η εξέλιξη αυτή είναι θετική κατ’ αρχήν αλλά συνεπάγεται δύο προβλήµατα:
– Ασφαλής χρήση και ασφαλής στερέωση συσκευών µετασκευής στο εσωτερικό περιβάλλον
του οχήµατος
– ∆ιεπαφή µε τα εντός του οχήµατος συστήµατα.

40

Φορητές συσκευές χρησιµοποιούµενες στο αυτοκίνητο από τον οδηγό, για υποστήριξη, βοήθεια, επικοινωνία
ή ψυχαγωγία.
41
Σύσταση αριθ. 2007/78/EΚ της 22ας ∆εκεµβρίου 2006.
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Η Επιτροπή θα συνεργαστεί στενά µε τους σχετικούς άµεσα ενδιαφεροµένους για να
αντιµετωπιστούν οι ανωτέρω προκλήσεις και να βελτιωθούν οι επιδόσεις οδικής ασφαλείας
των συσκευών αυτών σύµφωνα µε τους στόχους της πολιτικής µεταφορών.
2.3.2 Συνεργατικά συστήµατα για ασφαλέστερες και αποδοτικότερες µεταφορές
Τα συνεργατικά συστήµατα βασίζονται σε επικοινωνίες Οχήµατος προς Όχηµα και Οχήµατος
προς Υποδοµή για την µετάδοση πληροφοριών σε πραγµατικό χρόνο. Τηρούν την υπόσχεση
να επιφέρουν µείζονες βελτιώσεις στην αποδοτικότητα του συστήµατος µεταφορών, στην
ασφάλεια όλων των οδικών χρηστών και στη συµβολή προς ανετότερη κινητικότητα. Στην
Ευρώπη οι εργασίες για τα συνεργατικά συστήµατα άρχισαν µε το 5ο και το 6ο Πρόγραµµα
Πλαίσιο. Η βιοµηχανία συγκρότησε τους οµίλους Car2Car42, µε τους οποίους προωθείται
κοινή προσέγγιση σε ολόκληρη τη βιοµηχανία. Τα βασικά προαπαιτούµενα και οι µείζονες
στόχοι της Επιτροπής είναι η ανάπτυξη εναρµονισµένης και διαλειτουργικής αρχιτεκτονικής
συστήµατος, η κοινή αρχιτεκτονική επικοινωνιών για την εξυπηρέτηση των αναγκών τόσο
του δηµοσίου τοµέα όσο και του ιδιωτικού, καθώς και η διαθεσιµότητα επαρκούς φάσµατος.
Προς τον σκοπό αυτό, µε τη δράση στήριξης COMeSafety43 που χρηµατοδοτήθηκε από το 6ο
ΠΠ συστάθηκε επιχειρησιακή οµάδα για την αρχιτεκτονική των επικοινωνιών. Η εν λόγω
επιχειρησιακή οµάδα συντονίζει και ενοποιεί τις εργασίες που προκύπτουν µε ευρωπαϊκού
και εθνικού επιπέδου έργα καθώς και άλλες ουσιώδεις πρωτοβουλίες και ενεργεί ως διεπαφή
για την προϊούσα τυποποίηση στον ISO και σε άλλους οργανισµούς τυποποίησης.
Τα συνεργατικά συστήµατα απαιτούν περαιτέρω επενδύσεις σε Ε&Α. Ακολουθώντας το
στρατηγικό πρόγραµµα εργασίας ERTRAC44, τον ∆εκέµβριο του 2006 το φόρουµ eSafety
υιοθέτησε για την κινητικότητα στρατηγικό πρόγραµµα έρευνας στον τοµέα των ΤΠΕ, όπου
υπογραµµίζονται οι εν λόγω ανάγκες Ε&Α και τίθεται η βάση για τη µελλοντική έρευνα στον
τοµέα αυτό.
Τα συνεργατικά συστήµατα απαιτούν φάσµα για επικοινωνίες µικρής εµβέλειας και χαµηλού
χρόνου αναµονής. Η βιοµηχανία ζήτησε ζώνη στην περιοχή των 5,9 GHz και το ζήτηµα
συζητήθηκε στην Επιτροπή Ραδιοφάσµατος45. Λόγω των κοινωνικοοικονοµικών
ωφεληµάτων από τα συνεργατικά συστήµατα, η Επιτροπή υποστηρίζει τις απαιτήσεις της
βιοµηχανίας.
∆ΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΥΦΥΕΣΤΕΡΑ ΟΧΗΜΑΤΑ:
(12)

Η Επιτροπή ενθαρρύνει τους εµπλεκόµενους άµεσα ενδιαφερόµενους να
συνεργαστούν ώστε να εκπονηθούν προτάσεις για ασφαλή χρήση και ασφαλή
στερέωση των περιαγόµενων συσκευών και να προσδιορισθεί τυποποιηµένη διεπαφή
µεταξύ των εντός οχήµατος συστηµάτων και των συσκευών που εισάγονται σε αυτό.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα χρησιµοποιήσει το σχετικό υλικό για να προχωρήσει στις
κατάλληλες δράσεις στο χάρτη πορείας του 2008 για την εξάπλωση των ΝΣΜ.

(13)

Οι άµεσα ενδιαφερόµενοι θα πρέπει να εργασθούν για ανοικτή, πανευρωπαϊκή,
τυποποιηµένη και διαλειτουργική αρχιτεκτονική τηλεπικοινωνιών για συνεργατικά
συστήµατα στην Ευρώπη.

42

www.car-to-car.org.
www.comesafety.org.
44
www.ertrac.org.
45
http://ec.europa.eu/information_society/policy/radio_spectrum/activities/rsc_work/index_en.htm.
43
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(14)

Η Επιτροπή θα εξακολουθήσει να υποστηρίζει περαιτέρω Ε&Α στο πλαίσιο της
προτεραιότητας της ΤΠΕ για συνεργατικά συστήµατα κατά το χρονικό διάστηµα
2009-2010.

(15)

Η Επιτροπή θα εξακολουθήσει να συνεργάζεται µε την Επιτροπή Ραδιοφάσµατος µε
σκοπό την επίλυση των θεµάτων που αποµένουν για την εναρµόνιση και την απονοµή
φάσµατος σε ΝΣΜ για συνεργατικά συστήµατα στην περιοχή συχνότητας 5,9 GHz.

3.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Η πρωτοβουλία "νοήµονα αυτοκίνητα" βασίζεται σε τρεις πυλώνες που αποβλέπουν στην
προώθηση συστηµάτων για νοήµονα οχήµατα: το φόρουµ eSafety, την Ε&Α και την
ευαισθητοποίηση του χρήστη. Κατά το πρώτο έτος εξέλιξης της πρωτοβουλίας "νοήµονα
αυτοκίνητα" πραγµατοποιήθηκε σηµαντική πρόοδος και στους τρεις τοµείς. Η παρούσα
ανακοίνωση ενισχύει την εµβληµατική πρωτοβουλία i2010 "νοήµονα αυτοκίνητα" µε
επανεξέταση των µέτρων που λαµβάνονται από τους άµεσα ενδιαφερόµενους, τα κράτη µέλη
και την Επιτροπή ώστε να καταστούν ασφαλέστερα, καθαρότερα και ευφυέστερα τα οχήµατα
και η κινητικότητα στην Ευρώπη. Η Επιτροπή θα συνεχίσει να παρακολουθεί την ανέλιξη
των εν λόγω δράσεων και να καταρτίζει εκθέσεις σχετικά µε την πρόοδο της υλοποίησης.
Η εκπόνηση του χάρτη πορείας για την εξάπλωση των ΝΣΜ όπου θα συµπεριλαµβάνονται
οχήµατα και υποδοµές θα αποτελέσει µείζονα πρωτοβουλία υπό την αιγίδα της ΕΚ για την
ανάπτυξη συναίνεσης µεταξύ των άµεσα ενδιαφεροµένων ώστε να διαδοθούν τα ΝΣΜ όπως
εξαγγέλθηκε στην επανεξέταση της Λευκής βίβλου για την ευρωπαϊκή πολιτική µεταφορών.
Η δηµοσίευση αναµένεται για το θέρος του 2008 µετά από διαβούλευση µε τους άµεσα
ενδιαφερόµενους που προβλέπεται ότι θα αρχίσει το φθινόπωρο του τρέχοντος έτους.
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